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Abstract:  

A linguistic translation criticism of Klaus Rifbjerg’s Griberen i rugen 

In 2004, Klaus Rifbjerg translated the classic The catcher in the rye, and named it Griberen i rugen, and his 

version received extensive criticism. The criticism triggered Gyldendal, the publishing company, to make 

severe changes in the second edition of Griberen i rugen.  The main purpose of the thesis is to determine to 

what extent problems can occur, when translating an old classic into contemporary Danish and the analysis 

is based upon Rifbjerg’s attempt.  

There are numerous approaches when judging the quality of a translation, and in this case the linguistically 

oriented approach has been chosen. On the basis of work by, among others, Juliane House, Katharina Reiss, 

and Peter Newmark , a tool will be created, which will provide the theoretical foundation for the analysis of 

Griberen i rugen. 

The discussion in the thesis will show that the analytical tool consists of two sections. The first part is a 

macro analysis, which will determine the text type and subsequently a recommended translation strategy. 

Then a register analysis follows, and finally the genre will be determined. The result of the macro analysis 

will provide a profile of the text in consideration, based and upon this profile, the elements for the second 

part of the analytical tool, the micro analysis, will be determined. The text type in this case is expressive, 

and the translation quality will thus be evaluated upon expressive elements such as title, idioms, and 

collocations. Furthermore, the micro analysis will involve the time factor and the speaker factor, which are 

important since The catcher in the rye is an old classic. Throughout the analysis, the source and the target 

texts will be compared in order to determine, whether there is equivalence between the source and the 

target texts.  
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As hypothesized, the macro analysis reveals that there is equivalence between the source and target texts, 

since they have the same text function, the register analysis is identical, and the same genre-specific 

elements are found in the two versions.  

However, the micro analysis will reveal that there is not equivalence between source and target texts, and 

by incorporating examples from both the English version, but also the two Danish versions, the analysis will 

show why there is a difference between the two versions.  

After an evaluation of the level of equivalence, a section will follow, which discusses the quality of Rifbjerg’s 

work, but also speculates in who made the changes in the second version of Griberen i rugen. Was it 

Rifbjerg himself, or was it another translator? 

The mindset throughout the thesis will be based upon the hermeneutic way of thinking, and according to 

this line of thought, the objective translation and translation criticism do not exist. On the basis hereof, 

included is a discussion of to what extent it is possible to make an objective translation and translation 

criticism. 

Finally, it will be concluded whether or not Rifbjerg has succeded in giving Griberen i rugen the intended 

facelift.   
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1. Indledning 

 
I 1951 skriver Jerome D. Salinger The catcher in the rye, der i 1953 oversættes af Vibeke Schram med 

titlen Forbandede ungdom. Klassikeren oversættes igen i 2004 af Klaus Rifbjerg med titlen Griberen i 

rugen, og KulturNyts Tore Leifer (2004) kommer med følgende kommentar om Rifbjergs oversættelse: 

”Der er steder, hvor han har misforstået, hvad der står i originalen, og der er steder, hvor 

han har sjusket så meget, at han ikke får meningen frem i det, der står i originalen…” 

(Anders Jørgensen 2004). 

Ude af kontekst må Leifers udtalelse bestemt kaldes subjektiv, men i dette tilfælde ligger der en nøje 

gennemlæsning og analyse til grund for kritikken, hvilket desværre langt fra altid er tilfældet, når vi 

læser en oversættelseskritik. Kritikerens egen holdning får ofte lov til at fylde alt for meget.  

Det er naturligvis altid muligt for oversættelseskritikeren at finde både grammatiske fejl, stavefejl og 

ord, der decideret er forkert oversat, men til en vurdering af oversætterens stilistiske valg, vil der altid 

være et element af subjektivitet fra oversættelseskritikerens side.   Det gør oversættelseskritik 

(translation quality assessment) til et meget omdiskuteret emne, og indgangsvinklerne til at vurdere en 

oversættelse er mange.  

Som tolk og sprogstuderende har jeg en naturlig interesse i at se nærmere på ”gode oversættelser” og 

på det skrevne ord. Jeg forestiller mig, at andre sproginteresserede også finder det spændende at 

undersøge, hvorledes Rifbjerg har taklet de udfordringer, der ligger i at oversætte en tekst fra en anden 

tid end sin egen, men også finder det interessant at se, om der er hold i Leifers beskyldning om 

Rifbjergs sjusk.  
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1.1 Problemformulering 

 
Formålet med denne afhandling er at få skabt et brugbart værktøj til at sammenligne Salingers original 

fra 1951 med Rifbjergs udgave fra 2004. Det teoretiske grundlag er et udvalg af tekstlingvistiske 

modeller til oversættelseskritik af bl.a. Juliane House, Katharina Reiss og Peter Newmark. Disse teorier 

sammen med relevansteorien og herunder dennes rolle for oversætteren samt Roman Jakobssons 

kommunikationsteori udgør det samlede analyseværktøj; og det skal anvendes til at analysere de 

problemer, der kan opstå, når et værk oversættes mere end 50 år efter det er udkommet.  

Analysen skal nå frem til svar på følgende spørgsmål:  

 

 

 

Ydermere tager afhandlingen udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: 

 

1.  Hvilke parametre bør indgå i en objektiv oversættelseskritik? 

2.  I hvor stort et omfang er der hold i de verserende beskyldninger om sjusk i 

 Rifbjergs oversættelsesudgave? 

3. I hvor høj grad er det muligt at lave en objektiv oversættelse og en objektiv 

 oversættelseskritik? 

  

I hvilket omfang kan der opstå problemer, når en ældre klassiker oversættes til en nudansk udgave? 
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1.2 Disposition 

 
Kapitel 2 indeholder de metodiske overvejelser, der har været i forbindelse med afhandlingen samt en 

gennemgang af de metoder ud fra hvilke afhandlingen er bygget - herunder den hermeneutiske cirkel 

og den induktive metode. 

Kapitel 3 begynder med en gennemgang af de tekstlingvistiske oversættelsestilgange, som 

afhandlingens analyseværktøj er bygget på, og fortsætter med en kort gennemgang af relevansteorien 

og dennes betydning i forhold til oversættelsesverden. Kapitlet indeholder også Roman Jakobssons 

kommunikationsteori, og denne sættes i sammenhæng med de tekstlingvistiske teoretikere. Herefter 

følger en gennemgang af begrebet ækvivalens i forhold til oversættelse, hvilket bl.a. anvendes til at 

besvare det første forskningsspørgsmål. Dernæst følger en kort beskrivelse af The catcher in the rye 

som romantype og de øvrige empiriske elementer, idiomer og kollokationer. Kapitlet slutter med en 

udformning af det endelige analyseværktøj, som også skitseres grafisk, og svarer på det første 

forskningsspørgsmål ”Hvilke parametre bør indgå i en objektiv oversættelseskritik?” 

Kapitel 4 er afhandlingens makroanalyse, som er en tredelt analyse af hhv. tekstfunktion, 

registeranalyse (herunder felt, tenor og måde) og endeligt en bestemmelse af genren. Desuden 

inddrages valg af oversættelsesstrategi. Makroanalysens resultat er en tekstprofil, som mikroanalysen 

baseres på. 

Kapitel 5 består af mikroanalysen, som er en analyse af selve teksten, hvor første del af analysen er på 

de lingvistiske elementer, som er inddelt i hhv. semantiske og leksikale elementer, og herefter følger en 

analyse af de pragmatiske elementer som er tids- og fortælleraspektet. Slutteligt konkluderes der på, 

hvorvidt der er ækvivalens mellem The catcher in the rye og Griberen i rugen. 

Kapitel 6 er en spekulation i, hvem der har foretaget rettelserne i den anden udgave af Griberen i 

rugen. Kapitlet indeholder også en spekulation af Rifbjergs motiv bag genoversættelsen af The catcher 
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in the rye. Desuden giver kapitlet også svar på det andet forskningsspørgsmål ” I hvor stort et omfang er 

der hold i de verserende beskyldninger om sjusk i Rifbjergs oversættelsesudgave?” 

Kapitel 7 indeholder ikke blot en diskussion af, hvorvidt det er muligt at undgå det subjektive element i 

en oversættelse og i en oversættelseskritik, men også en diskussion af, hvilken betydning det subjektive 

element har i hhv. oversættelse og oversættelseskritik. Desuden diskuteres det, hvor langt en 

oversætter må afvige fra kildeteksten i et forsøg på at bevare forfatteridiolekten i målteksten. 

Ydermere giver kapitlet svar på ”I hvor høj grad er det muligt at lave en objektiv oversættelse og en 

objektiv oversættelseskritik?”, som er afhandlingens tredje forskningsspørgsmål. 

Kapitel 8 konkluderer på problemformuleringen samt på de tre forskningsspørgsmål.   



Skal vi vælge at gribe eller forbande? En tekstlingvistisk oversættelseskritik af Griberen i rugen 

 

 

1.3 Referat af The catcher in the rye 

Holden Caulfield, romanens fortæller, er under psykiatrisk behandling, da romanen starter, og han 

tænker tilbage på sine oplevelser forrige jul. Disse oplevelser danner baggrund for fortællingen. Holden 

er netop blevet smidt ud af skolen Pencey Prep, og beslutter sig for at tage et par dage til New York, 

hvor han bor på et faldefærdigt hotel. Da Holden en aften kommer tilbage til hotellet, falder han i snak 

med elevatorføreren Maurice, som tilbyder ham en aftale med en prostitueret. Holden takker ja til 

tilbuddet, men da den prostituerede Sunny ankommer, bliver Holden så nervøs, at han ombestemmer 

sig. Han betaler Sunny, som ikke mener at have fået penge nok, og hun vender senere tilbage sammen 

med Maurice, og de to tæver Holden, snupper nogle af hans penge og stikker af.  Senere ringer Holden 

til sin gamle veninde Sally for at invitere hende med i teateret. Efterfølgende tager de to ud og spiser, 

og Holden fortæller Sally om sine planer, om at stikke af. Han tilbyder Sally at tage med, men hun 

afviser ham blankt. Samme aften efter et bar besøg, beslutter Holden sig for at besøge sin lillesøster, 

Phoebe, men ønsker ikke at se sine forældre, da han ikke er klar, til at blive konfronteret med at være 

blive smidt ud af skolen. Holden sniger sig ind i huset, og søskendeparret får en god snak om fremtiden. 

Holden fortæller Phoebe, at han gerne vil være ”a catcher in the rye”, og han beskriver sig selv som en 

voksen, der står ved en kant sammen med en masse børn. Holden ønsker at gribe børnene, så de ikke 

falder ud over kanten. For at undgå mødet med forældrene, tager Holden af sted midt om natten og 

besøger sin tidligere lærer, Mr. Antolini. Holden siger ja tak til at overnatte hos læreren, men vågner 

midt om natten ved, at Mr. Antolini kæler for hans ansigt. Holden stikker af, og tilbringer natten på 

Grand Central Station. Næste morgen kontakter han Phoebe og de to mødes i New Yorks zoo. Holdens 

sidste tid i New York er præget af vrangforestillinger og fortvivlelse, og da Phoebe kører en tur på 

karrusel i zooen, bryder Holden sammen i gråd. Holdens beretning slutter uden, at han fortæller noget 

om, hvad der videre skete og hvordan han endte i behandling, og afslutningsvis fortæller Holden, at 

man ikke skal fortælle nogen noget, for så ender man bare med, at savne dem alle sammen.  
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De udvalgte kapitler til analysen handler om Holdens møde med Sunny og Maurice, og den 

efterfølgende date med Sally.   
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1.4 Afgrænsning 

I henhold til afhandlingens problemformulering og dens forskningsspørgsmål, er det relevant at opstille 

en række forhold, der er med til at begrænse omfanget af opgaven. 

De teoretiske modeller opstillet i afhandlingen er udviklet til at kunne anvendes til alle teksttyper, men 

er her begrænset til kun at omhandle de aspekter, der er relevante i forhold til The catcher in the rye 

som skønlitterært værk. Hver teksttype indeholder altid flere tekstfunktioner, men som en del af 

afgrænsningen fokuseres der udelukkende på romanens primære tekstfunktion, hvilket uddybes 

nærmere i kapitel 4 Makroanalyse.  

Området indenfor oversættelsesteori er meget bredt, og derfor har det været nødvendigt at afgrænse 

den teoretiske del til kun at inkludere et udvalg af teorier. De anvendte teorier er nøje udvalgt efter 

deres relevans for specialet. 

Lundquists model er den eneste af de udvalgte modeller, der er tilgængelig på dansk, og derfor er de 

øvrige modellers begreber oversat til dansk af forfatteren til afhandlingen. Første gang et engelsk 

begreb er oversat til dansk, vil det engelske begreb fremgå i parentes og kursiv.  

Til afhandlingen anvendes den tekstlingvistiske tilgang til oversættelseskritik, hvilket blot er én ud af 

mange tilgange. Det har ikke været muligt at inddrage eller kommentere på øvrige tilgange grundet den 

omfangsmæssige begrænsning. Relevansteorien, der også indgår som en del af det teoretiske grundlag, 

er meget omfattende, og for at bidrage til afgrænsningen ses denne teori kun i forhold til oversætteren.  

Flere af de tekstlingvistiske teoretikere anvender forskellige begreber for samme idé. Eksempelvis er 

Lita Lundquists ”imitative” og ”funktionelle oversættelse” tilnærmelsesvis det samme som Newmarks 

”semantiske” og ”kommunikative metode”, hvilket igen ligner Houses ”overt” og ”covert” oversættelse.  

For at undgå forvirring veksles der ikke mellem forskellige udgaver af samme begreb, i stedet er ét 

begreb udvalgt som værende dækkende. Igennem opgaven henvises til begreberne, og det udvalgte 
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begreb identificeres tydeligt. Newmarks og Reiss’ model indeholder mange af de samme punkter, og for 

at undgå dobbeltkonfekt er Reiss’ model udvalgt til analysen, da analysegennemgangen er noget mere 

detaljeret beskrevet hos Reiss end hos Newmark. 

Romanen er på 220 sider, og da det omfangsmæssigt ikke er muligt at gå i dybden med hele romanen 

er kapitlerne 13, 14 og 15 udvalgt som analysens omdrejningspunkt. De tre kapitler er valgt, da vi 

befinder os midt i romanen, og kapitlerne viser repræsentativt en del af Holdens historie. De udvalgte 

kapitler, hvor Holden bl.a. møder den prostituerede Sunny, betragtes som en del af historiens klimaks. 

Ydermere indeholder kapitlerne også nogle af de påståede Rifbjerg-sjuskefejl, som undersøges 

nærmere i analysen.     

Som baggrund for forståelsen, inddrages den filosofiske hermeneutik, og herunder også teorien om, at 

mennesket altid medtager sin egen forforståelse og tid. Det er uundgåeligt også at inddrage sin egen 

kultur ved tolkning og læsning af en tekst, og på trods af relevansen og berettigelsen i afhandlingen, er 

denne tilgang bevidst udeladt af afhandlingen grundet de omfangsmæssige begrænsninger.   
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2. Metode 

Det primære formål med afhandlingen er at skabe et pålideligt analyseværktøj til en sammenligning af 

The catcher in the rye med første udgave af Griberen i rugen, og på den baggrund vurdere, om der er 

ækvivalens mellem Salingers udgave fra 1951 og Rifbjergs udgave fra 2004.  Vibeke Schrams danske 

udgave fra 1953 Forbandede ungdom vil udelukkende blive anvendt i det omfang, hvor den kan belyse 

og tydeliggøre eksempler. Grundet den store forskel på Rifbjergs første udgave fra 2004 og anden 

udgave fra 2006 inddrages begge udgaver i afhandlingen. 

Rent metodisk er udgangspunktet taget i det empiriske materiale (Erik S. Rasmussen et al 2006: 51) The 

catcher in the rye, Forbandede ungdom samt første og anden udgave af Griberen i rugen, og herefter er 

teorien til analysen udvalgt. Udvælgelsen af træk fra forskellige modeller til brug ved 

oversættelseskritik vidner om, at den metodiske tilgang i afhandlingen er induktiv, og trækkene fra de 

tekstlingvistiske modeller samt relevansteorien og kommunikationsteorien skaber tilsammen et færdigt 

analyseværktøj, som skal anvendes til at analysere udvalgte lingvistiske og pragmatiske elementer. 

Inddragelsen af relevansteorien og kommunikationsteorien giver flere aspekter, end hvis analysen 

udelukkende blev set fra den tekstlingvistiske tilgang, og de forskellige elementer skal sikre, at det 

endelige analyseværktøj bliver så validt og så lidt subjektivt, som det er muligt. 

Makroanalysen har udelukkende til formål at fungere som baggrund for mikroanalysen, og fremstår 

derfor noget kortere og mere overfladisk end mikroanalysen. Mikroanalysen er baseret på Reiss’ 

opdeling i hhv. lingvistiske og pragmatiske elementer. Rent lingvistisk er det udelukkende de 

semantiske og leksikale elementer, der inddrages i analysen. Reiss’ stilistiske element, som bl.a. 

omfatter forfatterens idiolekt, samt den æstetiske effekt hos målsprogslæseren, er udeladt, da 

elementet er behandlet i makroanalysen jf. afsnit 5.1 Tekstfunktion og oversættelsesstrategi. Desuden 

er det grammatiske element udeladt, da en grammatisk analyse ikke betragtes som værende 

afhandlingens omdrejningspunkt. Mht. de pragmatiske elementer inddrages tidsaspektet, hvilket har 
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betydning for afhandlingens problemstilling ”I hvilket omfang kan der opstå problemer, når en ældre 

klassiker oversættes til en nudansk udgave?” Desuden inddrages fortælleraspektet, som er interessant 

grundet Salingers særlige idiolekt. Elementerne situation, emne, sted og publikum inddrages ikke i 

analysen, da det vurderes, at de ovennævnte faktorer samt makroanalysen tilsammen danner baggrund 

for en objektiv samt bredtfavnende oversættelseskritik af The catcher in the rye.  

Roman Jakobssons kommunikationsteori er baseret på lingvistikken, og er derfor oplagt at inddrage i en 

tekstlingvistisk oversættelseskritik. Ydermere er Jakobsson udvalgt, da teorien er særdeles udbredt og 

derfor må formodes at være velkendt af de fleste. Relevansteoriens sammenkobling af tekst og 

kontekst er særdeles brugbar i forbindelse med en analyse af lingvistiske og pragmatiske elementer, da 

teorien ikke kun giver mulighed for at se netop tekst og kontekst sammenspillet fra en anden vinkel, 

men også kan anvendes til en interessant analyse af oversætterens opgave i at sikre optimal relevans 

(optimal relevance) for målsprogslæseren.  

Eksemplerne i afhandlingen er nøje udvalgte således, at de passer ind i sammenhængen. Det vil til 

enhver tid altid være muligt at udvælge andre og flere eksempler, der viser et andet billede, men 

eksemplerne i afhandlingen er udvalgte med henblik på at understøtte afhandlingens argumentation. 

Følgende forkortelser er anvendt i afhandlingen: 

 

Catcher in the rye   CIR 

Griberen i rugen – første udgave GIR I 

Griberen i rugen – anden udgave GIR II 

Forbandede ungdom  FU 
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2.1 Den hermeneutiske cirkel 

Den unikke forforståelse af verden, som vi mennesker alle bærer rundt på, gør, at vi læser og opfatter 

tekster på helt forskellig vis, og det stiller store krav til oversætteren, der skal sikre, at en tekst kan 

forstås af læseren uanset dennes forforståelse. Men det er også relevant for oversættelseskritikeren at 

have hermeneutikken i baghovedet i forbindelse med en oversættelseskritik, da netop oversætterens 

forforståelse kan medføre, at denne har truffet nogle helt særlige valg i sin oversættelse.  

Begrebet hermeneutik har sine rødder i Grækenland og betyder – kort fortalt – fortolkning. Jf. Føllesdal 

et al (1999), skal hermeneutik opfattes som:  

”… studiet af, hvad forståelse er, og hvordan vi metodisk bør gå frem for at opnå 

forståelse” (: 88).  

Forståelse, fortolkning og hvordan vi tyder ting er altså hovedpointerne indenfor hermeneutikken, og vil 

således også være omdrejningspunktet i afhandlingen.  

Lars Fuglsang og Poul B. Olsen (2004) skelner mellem fire typer hermeneutik: den traditionelle (hvor 

formålet er at finde den sande mening i en tekst), den metodiske (hvor man primært beskæftiger sig 

med reglerne for fortolkning af tekster), den filosofiske (som beskæftiger sig med hvorfor, vi fortolker 

tekster, og hvilken rolle, forståelsen spiller for menneskets ageren i verden) og endeligt den kritiske 

hermeneutik (som ser kritisk på den filosofiske hermeneutik) (: 310). Den filosofiske og kritiske 

hermeneutik er de seneste to retninger og er kendetegnet ved filosofferne Hans-Georg Gadamer og 

Jürgen Habermas (ibid.).  

Ifølge den filosofiske hermeneutik, indgår menneskets tidligere erfaringer og opfattelser af verden som 

en del af os selv og vores kontekst. Vi er alle prægede af denne ”bagage”, og kan ikke tolke eller forstå 

uden at inddrage bagagen. De tidligere erfaringer gør, at vi er i stand til at forstå hinanden, fordi der 



Skal vi vælge at gribe eller forbande? En tekstlingvistisk oversættelseskritik af Griberen i rugen 

 

 

ligger en forforståelse af og en forventning om, hvad en samtale vil handle om1. I hermeneutikken, hvor 

vi arbejder med fortolkning og forståelse, sættes der fokus på forholdet mellem den enkelte del og 

helheden omkring delene (Føllesdal et al 1999: 96), og ifølge Gadamer handler tilegnelsen af forståelse 

om et sammenspil mellem det vi allerede ved, og det vi undersøger. Når disse to (det kendte og det 

ukendte) mødes, så opnår vi, hvad Gadamer kalder horisontsammensmeltning (Føllesdal et al 1999: 99). 

Dette er med til at ændre vores forståelse og resulterer i, at vi tilegner os ny viden.  

Vekselvirkningen mellem del og helhed er en løbende proces, hvor vi opnår en større forståelse og 

indsigt, og er indenfor hermeneutikken kendt som den hermeneutiske cirkel (Fuglsang & Olsen 2004: 

312). Det vil altså sige, at vi kun kan forstå de enkelte dele, hvis vi inddrager helheden, og omvendt kan 

vi kun forstå helheden, hvis vi ser på de enkelte dele.  

2.1.1 Den filosofiske hermeneutik 

Vekselvirkningen mellem del og helhed – den hermeneutiske cirkel - er med til at sikre et pålideligt 

grundlag for de fortolkninger og forståelser analysearbejdet påviser. Ifølge Føllesdal et al (1999) findes 

der flere måder at tolke den hermeneutiske cirkel på, og måden hvorpå den hermeneutiske cirkel skal 

forstås og anvendes i afhandlingen, er, hvad Føllesdal et al kalder helhed-delcirkel, hvor der netop 

fokuseres på forståelsen af analyseobjektet i forhold til den kontekst og helhed, som objektet er en del 

af (: 96). Et eksempel på, hvor den hermeneutiske cirkel indgår i denne afhandling, er i forbindelse med 

gennemgang af teorien. For at skabe et så nøjagtigt analyseværktøj som muligt, så er dele af de enkelte 

teorier udvalgt, og disse sættes så ind i en helhed i forhold til analyse af GIR I.  

Denne afhandling vil primært være baseret på den filosofiske hermeneutik. Oversætterens opgave er at 

sikre, at kildeteksten er oversat således, at læseren af målsproget forstår teksten; og det er denne 

forståelse Gadamer omtaler som horisontsammensmeltning. Det skal forstås således, at når tekstens 

                                                           
1
 Der kan her trækkes tråde til Dan Sperber og Deirdre Wilsons relevansteori om, at vi mennesker inddrager vores 

kontekst, når vi skal forstå hvad hinanden siger jf. afsnit 3.2 Relevansteori 
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horisont, dvs. tekstens meninger, møder læserens horisont, dvs. læserens forforståelse, så opstår der 

netop en horisontsammensmeltning. Som nævnt i afsnit 2.1 Den hermeneutiske cirkel, medbringer vi 

alle en bagage, og det er ikke muligt at løsrive sig fra netop disse erfaringer. Det gør, at vi til enhver tid 

vil læse vores egen tid og kulturelle baggrund2 ind i en tekst (Fuglsang og Olsen 2004: 324), og vi er 

derfor ikke i stand til at læse en tekst på dens egne præmisser i dens egen tid og kultur, men vil ifølge 

den filosofiske hermeneutik altid inddrage vores egen tid og kulturelle baggrund, og det gør altså, at en 

50 år gammel tekst som CIR uundgåeligt vil blive fortolket anderledes i dag end den gjorde i 1951. Det 

er med denne tanke i baghovedet, at det er interessant at se på, hvilke problemer der kan opstå, når en 

ældre klassiker oversættes til nudansk.  

En anden tilgang til menneskets forståelse, som minder om den hermeneutiske, er den 

konstruktivistiske. Her er hovedtanken, at de fænomener vi oplever i verden omkring os, ikke bare er 

der, men er konstrueret af mennesket selv (Herslund 2004: 29). Det vil altså sige, at vores baggrund og 

forforståelse ifølge den konstruktivistiske tankegang er en subjektiv kreation foretaget af mennesket 

selv, og ikke en objektiv tilegnelse af fænomener. Tilgangen er interessant, men inddrages ikke i 

afhandlingen grundet de omfangsmæssige begrænsninger. 

  

                                                           
2
 Det kulturelle aspekt i tekstanalyse og forståelse er bevidst udeladt i denne afhandling grundet de omfangsmæssige 

begrænsninger jf. afsnit 1.4 Afgrænsning 
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3. Det teoretiske og empiriske grundlag 

Dette kapitel giver først en kort gennemgang af udvalgte analysemodeller til brug ved en tekstlingvistisk 

oversættelseskritik. Herefter følger en kort introduktion til relevansprincippet, og hvordan dette ses i 

forhold til oversættelse. Efterfølgende gennemgås Roman Jakobssons kommunikationsteori kort, 

herunder tekstfunktionerne. Dernæst følger en definition af ækvivalensbegrebet, og begrebets 

berettigelse i en oversættelseskritik. Desuden indeholder kapitlet også afhandlingens empiri, nemlig en 

beskrivelse af Griberen i rugen som romantype, men også en gennemgang af de empiriske elementer, 

idiomer og kollokationer. På baggrund af diskussion og gennemgang af teorien og empirien udformes 

det endelige analyseværktøj, som skal anvendes til oversættelseskritikken af GIR. 

3.1 Den tekstlingvistiske tilgang 

Én af de mange tilgange til oversættelseskritik er den tekstlingvistiske. Noget af det første 

pionerarbejde inden for denne tilgang blev udført at hhv. John C. Catford i 1975 og af Werner Koller i 

1979. Reiss og Vermeer fortsatte i 1984 med at skabe en model ud fra en tekstlingvistisk tilgang, som 

skulle anvendes til oversættelseskritik. Fælles for de tidlige modeller var dog, at de udelukkende 

beskrev den funktionalistiske og lingvistiske tilgang, men ikke beskrev hvorledes en oversættelseskritik 

rent faktisk skulle udføres. I 1990erne udvidede flere teoretikere, bl.a. Mona Baker, 

evalueringsfaktorerne, og inkorporerede bl.a. diskursanalyse og pragmatik i analyseværktøjerne til 

oversættelseskritik.  

Grundstenen i den tekstlingvistiske tilgang er, at der ses på forholdet mellem teksten og dennes 

kontekst. Det er måden hvorpå dette forhold analyseres, der adskiller de tekstlingvistiske teoretikere 

fra hinanden. Fælles for House, Reiss og Newmarks modeller er, at de alle er udformet for at minimere 

det subjektive element, som det er umuligt at undgå i analyser og kritikker, hvor fortolkning indgår. Ved 

at inddrage tilstrækkelig mange elementer i analysen, sikrer man, at grundlaget for analysen er så 

objektivt som muligt. Dette aspekt uddybes nærmere i kapitel 7 Jagten på det objektive.  
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House (2001) siger:  

”Attempts to explicitly link text and context, and at the same time take account of the 

human agents involved in text reception and production operating from a functional-

systemic approach provide one of the most fruitful basis for analysing and evaluating 

source and target texts” (: 134), 

og netop ideen om at sammenholde en tekst med dens kontekst er afgørende i denne afhandling, hvor 

konteksten og herunder tiden spiller en stor rolle i forsøget på at give svar på afhandlingens 

problemstilling. 

 3.1.1 Katarina Reiss 

I 1971 udviklede Katarina Reiss en model til oversættelseskritik. Modellen, som betragtes som 

pionerarbejde (Reiss 2000: x), har til formål at skabe pålidelige kriterier til brug ved oversættelseskritik. 

Reiss’ model er tredelt. Første og vigtigste punkt ifølge Reiss er, at definere kildetekstens teksttype og 

dennes karakteristika, da den øvrige analyse til oversættelseskritikken afhænger af netop teksttypen. 

Hver teksttype indeholder flere tekstfunktioner (functions), hvor én er den dominerende (Reiss 2000: 

25). Reiss opererer med følgende tre teksttyper: Den indholdsbetonede tekst3 (content-focused), hvor 

tekstfunktionen er informativ (informative), den formbetonede tekst (form-focused), hvor 

tekstfunktionen er ekspressiv (expressive) og endelig den appelbetonede tekst (appeal-focused), hvor 

tekstfunktionen er operativ (operative). Modellens anden del består af de lingvistiske elementer, som 

omfatter semantiske (semantic elements), leksikale (lexical elements), grammatiske (grammatical 

elements) og stilistiske (stylistic elements) elementer, og modellens tredje del er de ikke-lingvistiske 

elementer, eller pragmatiske elementer: den umiddelbare situation (immediate situation), emne 

(subject matter), tid (time factor), sted (place factor), publikums- (audience factor)-, samt 

fortælleraspektet(speaker factor).   

                                                           
3
 Den danske oversættelse af teksttyperne er venligst lånt af Lundquist (Lundquist 2007: 52) 
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”Translation of sophisticated essays and lyrical poetry are not to be judged by the same 

standards” (Reiss 2000: 18),  

skriver Reiss, og det betyder altså, at teksttypen afgør hvilke af de lingvistiske og pragmatiske 

parametre, der skal indgå i analysen (Reiss 2000: 27). Resultatet af denne tredelte analyse er så 

kritikerens sammenligningsgrundlag, når han skal evaluere, om der er ækvivalens mellem kildetekst og 

måltekst. I hvor høj grad målteksten afviger fra kildeteksten har betydning for, om målteksten i sidste 

ende kan defineres som en oversættelse eller som en ny tekst. Ifølge Reiss kan en måltekst kaldes en 

oversættelse, når målteksten tilhører samme teksttype som kildeteksten, og hun mener altså, at en 

måltekst, der ikke tilhører den samme teksttype som kildeteksten ikke er en oversættelse, men i stedet 

er en tekstvariant. Reiss’ tydelige beskrivelse af de lingvistiske faktorer (semantik, leksikalitet, 

grammatik og stil) samt de pragmatiske faktorer (situation, emne, tid, sted, publikums-, og 

fortællefaktor), samt ideen om, at disse nøje udvælges efter den individuelle teksttype, gør modellen 

yderst anvendelig i denne afhandling, som tilsigter at finde de rette parametre til en objektiv 

oversættelseskritik. 

3.1.1.1 Diskussion af Reiss’ model 

Som nævnt, mener Reiss, at det er vigtigst, at få defineret teksttypen som første punkt, og det gør 

modellen en smule paradoksal, da Reiss udelukkende beskriver elementerne i sin model, men ikke 

beskriver, hvordan man rent praktisk bestemmer tekstfunktionen (Steiner 2001: 133). Af den årsag er 

Roman Jakobssons kommunikationsmodel udvalgt, da Jakobssons bestemmelse af tekstfunktionen er 

tydeligt beskrevet (Helder 2009). Men på trods af, at Reiss’ model er kritiseret for at være mangelfuld 

mht. beskrivelsen af de praktiske elementer, så vinder den til gengæld på inddragelsen af de mange 

lingvistiske og pragmatiske elementer, hvilket bidrager til at eliminere det subjektive element i en 

oversættelseskritik. Reiss mener, at forskellige typer af oversættelse skal vurderes ud fra forskellige 

kriterier, og derfor tilpasser kritikeren altså sin analysemodel til netop den teksttype, han arbejder med. 



Skal vi vælge at gribe eller forbande? En tekstlingvistisk oversættelseskritik af Griberen i rugen 

 

 

Det gør den omfattende model anvendelig på alle teksttyper, men samtidig gør udvælgelsen af 

passende parametre også, at oversættelseskritikeren udelukkende vurderer ud fra elementer, der er 

relevante for netop hans kritik. 

3.1.2 Juliane House 

Houses oprindelige model er fra 1977 og blev revideret i 1997. I denne afhandling anvendes den 

reviderede model, som er baseret på ækvivalensbegrebet. House mener, at der er ækvivalens mellem 

en kildetekst og en måltekst, når begge tekster opfylder samme funktion. For at kunne sammenligne de 

to tekster udføres en analyse af henholdsvis kildetekst og måltekst, og en sammenligning af disse to vil 

så vise, om der er funktionel pragmatisk ækvivalens (functional pragmatic equivalence). Modellen 

består af en analyse på tre niveauer, som alle skal være med til at bestemme tekstens funktionelle 

profil (House 1997: 107). Det ene niveau er tekstens sprog (language/text), hvor teksten skal fungere 

både pragmatisk og semantisk på målsproget. Det andet niveau er registeranalysen (register analysis). 

Registeret omfatter felt (field), hvilket er tekstens emne – altså det der foregår i teksten, tenor (tenor), 

hvilket er forholdet mellem afsender og modtager og endelig måde (mode), som er 

kommunikationskanalen – altså om det er mundtligt, skriftligt eller noget skriftligt, som skal anvendes 

mundtligt (fx en tale). Det tredje og sidste niveau af analysen er genren (genre) (House 1997: 107). Alle 

tre niveauer bidrager til at karakterisere tekstens funktionelle profil, og en analyse af kildeteksten og 

efterfølgende en analyse af målteksten vil vise om der er funktionel ækvivalens, altså om kildetekst og 

måltekst har den samme funktion. Endvidere går Houses model i dybden med hvorvidt, det er muligt at 

bibeholde denne tekstfunktion eller ej, når man oversætter. Dette kalder hun hhv. åben (overt) og skjult 

(covert) oversættelse, hvor en åben oversættelse tydeligt fremstår som en oversættelse for 

målsprogslæseren, mens den skjulte oversættelse fremstår som en original på målsproget. Da det 

omfangsmæssigt ikke er muligt at gå i dybden med hele Houses model, er denne opdeling fravalgt. 

Lundquist (2007: 37) vælger en noget simplere opdeling – imitativ og funktionel oversættelse jf. afsnit 

3.1.5 – og denne opdeling anvendes i afhandlingen i stedet for.   
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3.1.2.1 Diskussion af Houses model 

Selvom både Reiss, Peter Newmark (1988) og House er enige om, at tekstfunktionen er vigtig i en 

oversættelseskritik, så adskiller House sig fra Reiss og Newmark, da hun mener, at registeret definerer 

tekstfunktionen, hvorimod Reiss og Newmark mener, at tekstfunktionen definerer selve teksten. Ifølge 

House er tekstfunktionen altså resultatet af en lingvistisk-pragmatisk analyse (2001: 137). 

Analyseværktøjet, som anvendes i afhandlingen, er baseret på Reiss’ og Newmarks opfattelse af 

tekstfunktionen, nemlig at funktionen definerer selve teksten; og til bestemmelse af tekstfunktionen 

anvendes Roman Jakobssons kommunikationsteori (Jf. afsnit 3.3). I Houses reviderede model er 

genrebegrebet inkorporeret, da hun var bange for, at registeranalysen alene kunne virke for 

overfladisk. Registeret omfatter forbindelsen mellem en tekst og dens mikrokontekst, og genren 

omfatter forbindelsen mellem en tekst og dens makrokontekst. Houses opdeling i hhv. mikro- og 

makrokontekst danner baggrund for opdeling af analysen jf. kapitel 4 Makroanalyse og kapitel 5 

Mikroanalyse. Ydermere bidrager Houses detaljerede gennemgang af registeranalysen til det endelige 

analyseværktøj, da de mange aspekter er med til at sikre, at oversættelseskritikken bliver så objektiv og 

dermed så valid som muligt.  

3.1.3 Peter Newmark 

Peter Newmarks bog ”A textbook of translation” er fra 1988, og indeholder primært 

oversættelsesprincipper og metoder. Dog indeholder ét af bogens kapitler en kort gennemgang af en 

model til oversættelseskritik, hvilket anvendes i afhandlingen her. Newmarks model indeholder fem 

punkter, hvor første punkt er en kort analyse af kildeteksten. Analysen indeholder tekstens intention 

samt dennes funktion (baseret på Roman Jakobsens model, som uddybes i afsnit 3.3 Roman Jakobssons 

kommunikationsmodel). Tekstfunktionerne er: den ekspressive (expressive), den informative 

(informative), den direktive (directive), den poetiske (poetic), den verbale (phatic) og den metasproglige 

(metalingual). Punkt to er oversætterens fortolkning af kildetekstens formål, samt hvilke metoder han 

mener, oversætteren har anvendt til sin oversættelse. Her skelner Newmark mellem den semantiske og 
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den kommunikative metode, hvor den semantiske metode fokuserer på at gengive den præcise 

kontekstuelle mening fra kildesprogsteksten4, og hvor den kommunikative metode fokuserer på at 

skabe samme effekt hos målsprogslæseren, som det kildesprogslæseren oplevede.  Tredje og vigtigste 

punkt hos Newmark er en selektiv, men dog repræsentativ sammenligning af målteksten med 

kildeteksten, som indeholder de oversættelsesproblemer oversætteren har haft. Det omfatter bl.a. 

titel, kollokationer, metaforer, kulturelle ord og ”uoversætlige ord”. Fjerde punkt i modellen er en 

evaluering af oversættelsen, hvilket ikke skal være en kritik af oversætteren, men i stedet en evaluering 

af, om oversættelsen fungerer rent semantisk. Sidste punkt i modellen er en vurdering af, i hvilket 

setting, man kan forvente at finde oversættelsen på målsproget. Newmarks vinkel på oversætterens 

rolle i en oversættelseskritik er unik og spændende og gør derfor modellen relevant her. Ydermere er 

Newmarks gennemgang af de leksikale udfordringer, som fx kollokationer og metaforer kan forårsage, 

meget detaljeret beskrevet og er dermed meget brugbar til det samlede analyseværktøj.  

3.1.3.1 Diskussion af Newmarks model 

Newmarks fempunktsmodel, som han også kalder for sin plan of criticism, indeholder mange af de 

samme træk som Reiss’ model, og begge teoretikere er som nævnt enige om, at tekstfunktionen 

defineres af selve teksten. Da Newmarks kritikplan er meget kort og upræcist beskrevet, er Reiss’ model 

udvalgt til det endelige analyseværktøj. Dog inddrages punkt tre fra Newmarks model, som er en 

sammenligning af kilde- og måltekst, der indeholder eksempler på de udfordringer, oversætteren har 

stået over for, fx i forbindelse med kollokationer og metaforer. Punktet er yderst relevant i en 

ekspressiv tekst, som typisk indeholder en særlig idiolekt, og netop oversætterens udfordringer med 

kollokationer og metaforer er mulige at vurdere i en oversættelseskritik. Ydermere anvendes punkt fire, 

hvor Newmark inddrager oversætterens personlige rolle (1988: 187). Inddragelsen af det subjektive 

element, gør det derfor muligt, at kæde Newmark sammen med den hermeneutiske tankegang. 

                                                           
4
 Hvilket kan sammenlignes med Houses overt og covert opdeling, samt Lundquists’ imitativ og funktionelle 

oversættelse. 
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Newmarks inddragelse af oversætterens subjektivitet, som indgår i kapitel 7 Jagten på det objektive, 

gør også modellen anvendelig i forsøget på at skabe et validt analyseværktøj. 

3.1.4 Mona Baker 

Mona Bakers ”In other words” fra 1992 indeholder som sådan ikke en model, men i stedet en lingvistisk 

systematisk opbygning af hvilke oversættelsesproblemer, der kan opstå, når der ingen ækvivalens 

findes på målsproget. Desuden giver Baker også en nøje gennemgang, inklusiv eksempler på, hvordan 

disse leksikale udfordringer håndteres på bedste vis. Første afsnit er ækvivalens på ordniveau, hvor 

Baker bl.a. anvender Hallidays registerkoncept (1992: 13) til en analyse af bestanddelene, når et ords 

leksikale mening skal bestemmes. Efterfølgende ser Baker på ækvivalens over ordniveau, hvilket 

indeholder en grundig gennemgang af, hvordan problemerne ved at oversætte kollokationer og idiomer 

håndteres. Herefter følger en gennemgang af grammatisk ækvivalens, hvor Baker bl.a. inddrager køn, 

person og tid. Baker ser også på tekstuel ækvivalens, hvilket primært er baseret på konceptet tema & 

rema (theme & rheme) samt kohærensbegrebet (coherence). Forfatteren slutter af med den 

pragmatiske ækvivalens, hvor hun ser på måden, hvorpå sproget anvendes i kommunikative situationer, 

og på hvordan, vi tolker dem i en kontekst. Bakers detaljerede beskrivelse af registerkonceptet, samt 

eksemplerne på hvordan en registeranalyse udføres, er yderst anvendelig til kapitel 5 Mikroanalyse. 

Desuden dedikerer Baker et helt kapitel til håndtering af problemer med kollokationer og idiomer, hvor 

hun formår at inddrage registeranalysen, hvilket vil blive anvendt i afhandlingen her. 

3.1.4.1 Diskussion af Bakers model 

Ligesom House anvender Baker også Hallidays registeranalyse i sin tilgang til oversættelse. Tilgangen er 

meget ens, men Baker går især i dybden med kollokationer, og anvender registeranalysen således, at 

analysen viser, hvilken genre teksten tilhører, og på den måde kan oversætteren forberede sig på de 

kollokationer, der kommer, men samtidig også sikre sig, at registerforventningerne (register 

expectations) hos læseren bliver mødt. Baker opstiller ikke en model, som mange af de øvrige 
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teoretikere, men beskriver i stedet problemer ved manglende ækvivalens, og derfor kan modellen på 

ingen måde stå alene. Men netop Bakers tilgang til registeranalysen og teorien til løsning af 

kollokationsproblemer er glimrende som supplement til det endelige analyseværktøj. 

3.1.5 Lita Lundquist 

Lundquists tilgang til oversættelse er delt i tre dele. Første fase beskæftiger sig med en dybdegående 

analyse af kildeteksten, herunder både en analyse af selve teksten, men også af dennes kontekst 

(Lundquist 2007: 26). Herefter følger anden fase overførslen, dvs. oversættelsen af selve kildeteksten, 

hvor oversætteren skal vælge en overordnet strategi til udførelse af selve oversættelsen, både en 

global strategi og en lokal strategi. Den globale oversættelsesstrategi betyder, at oversætteren skal se 

kildeteksten som en helhed og herefter foretage valg om, hvordan målteksten skal fungere hos de nye 

modtagere. Den globale oversættelsesstrategi opdeler Lundquist i imitativ oversættelse og funktionel 

oversættelse5. Med den imitative oversættelse forsøger oversætteren at imitere forfatteren af 

kildeteksten således, at læseren på målsproget, så vidt muligt, får samme læseroplevelse som læseren 

af kildesproget. Med den funktionelle oversættelse forsøger oversætteren at sikre, at oversættelsen 

har samme funktion på målsproget som på kildesproget (Lundquist 2007: 37). Der kan her trækkes 

tråde til den gamle skoposteori (Steiner 2001: 131).  Desuden beskriver Lundquist også Vinay og 

Dalbernets syv lokale oversættelsesstrategier, hvilket, grundet de omfangsmæssige begrænsninger, 

ikke er medtaget i afhandlingen her. Tredje og sidste fase hos Lundquist er revisionen, som i sin 

enkelthed går ud på at sikre, at oversættelsen kan stå alene i målsproget, og fungerer både grammatisk 

og idiomatisk. Ydermere opstiller Lundquist ti generelle oversættelsesstrategier, hvoraf strategien for 

sammensatte udtryk eller kollokationer er udvalgt til denne afhandling. Jf. Lundquist løses 

kollokationsproblemer ved, at oversætteren, efter at have identificeret kollokationen, oversætter med 

                                                           
5
 Der kan trækkes tråde fra funktionel oversættelse til funktionel ækvivalent, idiomatisk oversættelse og dynamisk 

oversættelse, som alle er betegnelser for, at målteksten opfylder samme funktion som kildeteksten – dog med nuance 

forskelle. 
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et ækvivalerende udtryk på målsproget, og ikke oversætter ord for ord (Lundquist 2007: 89).  

Lundquists tilgang til imitativ eller funktionel oversættelse er, som nævnt, blot ét af mange udtryk for 

samme tanke. Udvælgelsen af netop Lundquists tilgang i denne afhandling skyldes den forholdsvise 

simple opdeling, hvilket bidrager til afgrænsningen af det teoretiske grundlag. Ydermere er afsnittet om 

kollokationer udvalgt, da det er yderst anvendeligt til analysen i kapitel 5 Mikroanalyse.   

3.1.5.1 Diskussion af Lundquists model 

Præcis som hos Newmark er første punkt i Lundquists model også en analyse af kildeteksten med den 

undtagelse, at Lundquist dog går noget mere i dybden. Ydermere vælger Lundquist også at inddrage 

konteksten. Lundquists model indeholder også en opdeling i hhv. imitativ og funktionel 

oversættelsesstrategier. Både House og Newmark har en lignende opdeling, men Lundquists opdeling 

er valgt til det endelige analyseværktøj, da den er nem at gå til og samtidig ikke er så omfattende. 

Desuden er Lundquists nøje gennemgang af løsningen af kollokationsproblemer en oplagt teoretisk 

baggrund til mikroanalysen. Dog giver Lundquist ikke svar på, hvordan man reelt løser et 

oversættelsesproblem, men giver blot ideer til hvilke strategier, man kan anvende, og på den baggrund 

inddrages både Newmark og Baker, da de begge er noget mere konkrete end Lundquist i forhold til at 

løse kollokationsproblemer. Netop Lundquists simple opdeling gør, at modellen har sine 

begrænsninger, og derfor ikke kan stå alene, og på den baggrund inddrages de øvrige teoretikere. 

3.1.6 Sammendrag af den tekstlingvistiske tilgang  

Som nævnt, har afhandlingen sit teoretiske grundlag i den tekstlingvistiske tilgang til 

oversættelseskritik. De ovenfornævnte modeller har alle samme grundtanke, nemlig at der er en 

indbyrdes forbindelse mellem tekst og kontekst, men tilgangen til, hvorledes denne forbindelse 

bestemmes, varierer. Desuden er der enighed blandt de tekstlingvistiske teoretikere om, at kvaliteten 

af en oversættelse er baseret på en sammenligning af målteksten med kildeteksten for at se, om der er 
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ækvivalens mellem de to udgaver. Ækvivalens (equivalence) er noget omdiskuteret blandt de 

tekstlingvistiske teoretikere, og uddybes derfor nærmere i afsnit 3.3 Ækvivalens.   
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3.2 Relevansteori 

Dette kapitel indeholder en kort gennemgang af relevansteoriens grundbegreber, og herunder en 

gennemgang af, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden, og hvilken betydning menneskets 

kontekst har, når vi kommunikerer. Der trækkes tråde til den tekstlingvistiske verden, hvor konteksten i 

høj grad også inddrages. Afslutningsvis ses på oversætterens rolle i forhold til relevansteorien, og 

hvordan det er hans opgave at sikre, at læseren har de bedst mulige betingelser under gennemlæsning 

af målteksten. 

I 1986 udkommer Dan Sperber og Deirdre Wilsons bog ”Relevance: Communication and Cognition”, 

hvori forfatterne fremlægger deres opfattelse af, hvordan vi mennesker kommunikerer med hinanden. 

Indledningsvis introduceres begrebet kodemodellen (the code model), hvilket er forfatternes begreb for 

alle tidligere eksisterende kommunikationsteorier, herunder Roman Jakobssons, og ifølge denne tanke, 

muliggøres al kommunikation ved at indkode og afkode beskeder (Sperber og Wilson 1986: 2). Dog 

mener Sperber og Wilson ikke, at kommunikation kan forklares så simpelt, og de bygger derfor videre 

på Grices maksimer, og udvikler relevansteorien. Udgangspunktet for teorien er relevans, og ganske 

intuitivt lægger mennesket størst vægt på det, der er mest relevant for os, når vi præsenteres for 

forskellige ytringer. Ganske automatisk bearbejder vi ytringerne i en kontekst, som maksimerer 

relevansen, og relevansen og evnen til at maksimere er nøglen bag den menneskelige erkendelse 

(human cognition). Det betyder samtidig, at når en taler eller forfatter beder om publikums eller 

læserens opmærksomhed, så antyder han, at hans information er relevant nok til at være publikums 

eller læserens opmærksomhed værd.  På spørgsmålet om, hvornår en ytring kan betragtes som 

relevant, svarer forfatterne (2011):  

“An input is relevant to an individual when its processing in a context of available 

assumptions yields a positive cognitive effect” (: 51). 
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Med andre ord har ytringen været relevant, når læseren bliver klogere, får svar på noget eller får 

indfriet sine forventninger. Den vigtigste type af positive kognitive effekter (positive cognitive effects) er 

en kontekstuel implikation (contextual implicature), som er en konklusion, der er udledt af ytringen og 

konteksten tilsammen, men ikke kan udledes af hverken ytring eller kontekst alene. Det betyder altså, 

at en ytring kun er relevant, når man kan opnå en positiv kognitiv effekt.  

Som nævnt, har mennesket intuitivt en tendens til at søge efter relevans, når det er muligt for os, og 

det betyder samtidig, at vi, til en vis grænse, har mulighed for at forudsige og manipulere med andres 

bevidsthedstilstand (Sperber og Wilson 2011: 252). Vi kan altså udvælge den mest relevant stimulans 

for publikum og læser og bearbejde stimulansen således, at vi optimerer relevansen, og på den måde 

tiltrække opmærksomhed. I en kommunikationssituation vil vi søge efter optimal relevans (optimal 

relevance). For at vi kan opnå optimal relevans skal ytringen kunne bearbejdes med den mindst mulige 

arbejdsindsats. Omvendt betyder det, at jo flere kræfter vi skal bruge på at bearbejde en ytring, jo 

mindre relevant er ytringen. Ifølge relevansteorien afhænger succesfuld kommunikation af 

modtagerens evne til at drage følgeslutninger (inference) samt afsenderens bevidsthed om, at der kan 

drages følgeslutninger på flere måder. Hvis afsenderens ytring kan fortolkes på to forskellige måder, vil 

det kræve af modtageren, at han anstrenger sig for at forstå det intenderede budskab, og en sådan 

ytring opfylder derfor ikke kravene for optimal relevans.  

Årsagen til, at en ytring kan have flere betydninger, er, at menneskets forståelse ikke kun afhænger af 

ytringens semantiske indhold, men at forståelsen også er kontekstafhængig. Sperber og Wilsons teori er 

(1986), at når vi mennesker skal forstå, hvad hinanden siger og mener, så påvirker konteksten (context) 

vores forståelse af en ytring, og ifølge teorien ligger der bag enhver ytring en årsag, som i den aktuelle 

kontekst giver mening for modtageren. Ydermere vil modtageren forsøge at relatere ytringen til den 

kontekst, han befinder sig i, til det der tidligere er blevet gjort eller sagt, og til hvad han tror, der videre 

vil ske. Som tidligere nævnt inddrages både tekst og kontekst inden for tekstlingvistikkens verden, men 
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i en relevansteoretisk sammenhæng skal kontekst ikke forstås som ydre, fysiske rammer, men i stedet 

således:  

“A context is a psychological construct, a subset of the hearer’s assumptions about the 

world” (Sperber og Wilson 1986: 15). 

Konteksten udvides altså i relevansteorien til at omfatte alle de informationer, der er lagret i vores 

hukommelse, fx religion, forventninger til fremtiden osv. For at kommunikation kan lykkes, må lytteren 

(eller læseren) være i stand til at anvende den rette kontekst, og hvis dette ikke lykkes, kan det føre til 

misforståelser eller et decideret kommunikationsnedbrud.  

3.2.1 Oversætteren og relevansteorien 

Relevansteorien diskuteres af Ernst-August Gutt (1991) i bogen ”Translation and Relevance – Cognition 

and Context”. Gutts diskussion af relevansteorien er relevant her grundet hans sammenkobling af 

teorien til oversættelsesverdenen. 

Ifølge relevansteorien opfattes oversættelse som en dynamisk proces og sætter fokus på det kognitive 

aspekt af oversættelse, men med hovedvægten lagt på oversætterens kommunikative kompetence, 

dvs. hans oversættelseskompetence. Da oversætteren jo er i stand til at producere mere end én udgave 

af hver oversættelse, må han efterfølgende udvælge den bedste version som sit endelige produkt, og 

netop dét er hovedpointen i relevansteorien. Gutt mener nemlig, at ud fra relevansteorien vil 

oversætteren forme sin oversættelse på en sådan måde, at den ligner originalen i alle dens relevante 

aspekter, og på den måde sørger oversætteren for, at arbejdsindsatsen hos både oversætteren og 

læseren koordineres således, at de begge opnår optimal relevans. Det betyder altså, at oversætteren 

må sikre sig, at hans oversættelse giver læseren den ønskede effekt, uden at læseren skal anstrenge sig 

unødigt. I forhold til relevansteorien er det altså ikke nok, at oversætteren blot sikrer sig, at 

oversættelsen rent lingvistisk er i orden, men skal altså også sikre sig, at læseren får den rette 

kontekstuelle effekt (Gutt 1991: 74).  Med andre ord kan det siges, at selve oversættelsesprocessen er 
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én lang proces i søgning efter relevans. Oversætter og læser forsøger at nå det samme, nemlig optimal 

relevans. Oversætteren søger efter optimal relevans mellem kildeteksten og læserens kognitive 

kontekst, eller mellem forfatteren af kildesprogstekstens intention og læserens forventninger. 

3.2.2 Diskussion af relevansteorien 

Som nævnt er tekstlingvistikken baseret på et samspil mellem en tekst og dens kontekst, og som 

ovenstående kapitel viser, så gør det samme sig gældende i relevansteorien. Relevansteorien, som er 

pragmatisk baseret, sammen med tekstlingvistikken giver mulighed for, at analysere fra to vidt 

forskellige vinkler, som dog har fælles træk.  

I en tekst som GIR I er konteksten vigtig (som den i øvrigt er det i alle tekster), men især i en tekst, hvor 

oversættelsen laves igen mere end 50 år efter, originalen blev skrevet, har konteksten uden tvivl 

ændret sig. Konteksten kan ændre en ytring og dennes betydning, og derfor er det af afgørende 

betydning, at både oversætter og kritiker kender til kildesprogskonteksten samt målsprogskonteksten. 

Samspillet mellem tekst og kontekst er altafgørende set med relevansteoretiske briller, og derfor må 

man som oversætter være yderst opmærksom på, at videregive et værks budskab på den rette måde. 

Salinger har skrevet ud fra sin egen kontekst, og ansvaret for at oversættelsen passer ind i 

målsprogstekstens kontekst, er udelukkende oversætterens – her Rifbjergs. Oversætteren må altså 

sikre sig, at der er optimal relevans i den nye kontekst. Relevansteoriens berettigelse i afhandlingen 

skyldes den tydelige forbindelse til den tekstlingvistiske verden, men også et ønske om at anvende 

teorien til at undersøge, om der i Griberen i rugen er givet tilstrækkelig og relevant information til 

målsprogslæseren, så læseren ikke skal anstrenge sig unødigt under læsningen og således, at romanen 

kan forstås som J.D. Salinger intenderede det.  
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3.3 Roman Jakobssons kommunikationsmodel 

Roman Jakobssons kommunikationsmodel er udvalgt som en del af det endelige analyseværktøj, og 

nedenfor følger en kort gennemgang af modellens vigtigste elementer. Afslutningsvis diskuteres det, 

hvorfor modellen har sin berettigelse i afhandlingen. 

Roman Jakobssons kommunikationsmodel fra 1960, som er baseret på lingvistikken og dens betydning 

for forståelsen, tager sit udgangspunkt i hvilke faktorer, der er nødvendige for, at vi mennesker kan 

kommunikere. Jakobsson fandt frem til seks faktorer, der er afgørende for menneskets kommunikation: 

afsender (sender), modtager (receiver), social kontekst (social context), meddelelse (message), kontakt 

(contact) og endelig kode (code). Afsenderen sender en meddelelse til modtageren, og selve 

meddelelsen kan ikke stå alene, altså hører den hjemme i en kontekst. Selve kontakten vedrører den 

fysiske kanal beskeden sendes igennem, men samtidig også den psykiske forbindelse mellem afsender 

og modtager og endelig koden, som er den ”sproglige kode”6 afsender og modtager deler. De seks 

faktorer er alle gensidigt afhængige af hinanden, dvs. hvis der er en meddelelse, så er der også en 

afsender, og en modtager osv. Men Jakobssons model indeholder også en anden dimension, idet han 

forbinder de seks elementer fra kommunikationsmodellen med seks tekstfunktioner, og hver enkelt 

tekstfunktion fokuserer på ét af elementerne i modellen. Tekstfunktionsbegrebet blev introduceret i 

1934 af Bühler (Bodil Helder 2009:43), og han indledte med tre tekstfunktioner: den informative 

(informative), den ekspressive (expressive) og den direktive (directive), men da Jakobsson ikke mente, at 

de tre funktioner var dækkende, supplerede han med yderligere tre funktioner, nemlig: den verbale 

(phatic), den metasproglige (metalinguistic), og den poetiske (poetic) tekstfunktion. Den informative 

tekstfunktion fokuserer på meddelelsen, den ekspressive tekstfunktion har fokus på afsenderen, mens 

den direktive tekstfunktion fokuserer på modtageren. Den verbale tekstfunktion fokuserer på 

                                                           
6
 Eksempelvis at afsender og modtager taler samme dialekt eller begge bruger lægejargon  
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kontakten, og den metasproglige fokuserer på koden, og endeligt fokuserer den poetiske tekstfunktion 

på den sociale kontekst (ibid.).  

3.3.1 Diskussion af Jakobssons model 

Både Reiss, House og Newmark nævner alle vigtigheden af tekstfunktionen i en analyse, dog på hver sin 

måde. House beskriver Jakobssons model, og Newmark anvender endda Jakobssons tekstfunktioner i 

sin model, men da der hos de tre teoretikere ikke er enighed om, hvorledes tekstfunktionen defineres, 

er én model, netop Jakobssons kommunikationsmodel, udvalgt som en del af det endelige 

analyseværktøj. På trods af Sperber og Wilsons afvisning af tidligere kommunikationsmodeller (jf. afsnit 

3.2), herunder Jakobssons, er modellen alligevel inddraget i afhandlingen. Jakobssons fokus på afsender 

og modtager gør modellen relevant i forhold til den tekstlingvistiske tilgang, da det ifølge denne tilgang 

er oversætterens opgave at sikre, at der er ækvivalens mellem kilde- og måltekst, hvilket gør det muligt 

for modtager og afsender at forstå hinanden. Desuden inddrager Jakobssons også konteksten som ét af 

de seks kommunikationselementer, og det giver modellen sammenhæng i forhold til relevansteorien og 

tekstlingvistikken. Der findes naturligvis mange andre tilgange end Jakobssons, men hans model er 

udvalgt, da den både er let at anvende og står i god kontrast til den øvrige teori. Desuden formodes det, 

at modellen er særdeles velkendt, da den anvendes som baggrund i undervisning (blandt andet på CBS), 

men også nævnes af både House og Newmark.  
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3.4 Ækvivalens 

Ækvivalensbegrebet indgår som en del af analyseværktøjet, og kapitlet gennemgår begrebets 

oprindelse samt dets udvikling. Desuden diskuteres vigtigheden af en referenceramme, når ækvivalens 

skal bruges som målestok i en oversættelseskritik. Afslutningsvis indeholder kapitlet en definition af, 

hvordan begrebet skal anvendes i afhandlingen. 

Selve ækvivalensbegrebet har været noget omdiskuteret de seneste 50 år, men dog er de tidligere 

beskrevne lingvistiskorienterede teoretikere alle enige om, at kriteriet for en god oversættelse er, at 

der er ækvivalens mellem kildeteksten og målteksten. Én af pionererne inden for ækvivalensbegrebet 

var Eugene A. Nida, som i 1960erne betragtede ækvivalensbegrebet som værende en dynamisk enhed, 

og han havde sit fokus på, at målsprogslæseren skulle have samme oplevelse som kildesprogslæseren. 

Hvis oplevelsen var den samme, var der altså tale om ækvivalens (Steiner et al 2001: 129). I 1980erne 

dukker bl.a. Reiss op, og sammen med Hans J. Vermeer sættes der i stedet fokus på formålet med 

teksten (skopos), hvor målet er at sikre, at kildeteksten og målteksten opfylder det samme 

kommunikative formål (Steiner et al 2001: 131).  I 1990erne dukker bl.a. Basil Hatim & Ian Mason og 

Mona Baker op, og de udvider begrebet, og inddrager bl.a. diskursanalyse og pragmatik. Da der er flere 

tilgange til, og opfattelser af, ækvivalensbegrebet, hvor enkelte er nævnt her, er det altså nødvendigt 

med en tydelig definition af begrebet, inden det anvendes i en oversættelseskritik. 

3.4.1 Ækvivalens og referencerammen 

Gutt (1986) citerer Koller således:  

“The concept of equivalence postulates a relationship between source-language text … and 

target-language text … The concept of equivalence does not yet say anything about the 

nature of the relationship: this must be defined in addition. The mere demand that a 

translation be equivalent to a certain original is void of content” (: 10), 
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forstået på den måde, at selve begrebet ækvivalens altså er fuldstændig ubrugeligt, hvis det ikke sættes 

ind i en kontekst. Definitionen af denne kontekst eller referenceramme er netop en udfordring, da 

forskellige teoretikere, som nævnt ovenfor, har lagt vægt på forskellige kriterier, fx indhold eller 

opfattelse. House, Reiss, Newmark og Lundquist følger alle den lingvistiske tilgang til 

oversættelseskritik, og derfor er de generelt også enige om, at graden af ækvivalens kan defineres ud 

fra, i hvor høj grad målteksten ækvivalerer med kildeteksten, og jf. House (1997) forsøger 

tekstlingvistikerne at skabe en:  

”linguistic model which includes textual, situational and cultural aspects of translation  

(: 17).  

House anvender begrebet funktionel, pragmatisk ækvivalens til at dække over de mange forskellige 

forståelser af ækvivalens (House 1997: 31), og begrebet vil blive anvendt i analyseværktøjet med 

Houses definition. Funktionel ækvivalens skal forstås som, at teksten skal opfylde samme funktion på 

målsprog som på kildesprog, og den pragmatiske ækvivalens skal forstås således, at oversætteren skal 

inddrage konteksten i målteksten, på samme vis som forfatteren gjorde det i kildeteksten. Det beskriver 

House (1997) således: 

”preservation of ”meaning” across two different languages and cultures” (ibid.). 

Houses funktionelle, pragmatiske ækvivalensbegreb vil blive anvendt som baggrund for begrebet i 

afhandlingen, da både Reiss, House og Newmark benytter sig af funktionel ækvivalens i deres modeller. 

Begrebet vil i denne kontekst blive anvendt som et sammenligningsparameter til at vurdere graden af 

ækvivalens mellem CIR og GIR I, når en analyse af begge tekster er udført. 

Netop denne tilgang gør afhandlingen interessant, da man må formode, at der er sket en ændring i 

konteksten, altså verden omkring os, fra 1951, hvor Salinger skrev originalen, og frem til 2004, da 

Rifbjerg lavede sin oversættelse. I analysen vil kildeteksten blive sammenlignet med målteksten for at 
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se, om der kan siges at være ækvivalens mellem GIR og Salingers CIR på trods af mere end 50 års 

tidsforskel.  

3.4.2 Diskussion af ækvivalensbegrebet 

Blandt tilhængerne af den tekstlingvistiske tilgang er der stor uenighed om, hvad begrebet ækvivalens 

dækker over. Men på trods af uenigheden, er begrebet alligevel medtaget som en del af det endelige 

analyseværktøj i afhandlingen. For at fjerne enhver tvivl om brugbarheden af ækvivalens som 

måleenhed, anvendes Houses definition funktionel, pragmatisk ækvivalens. Graden af ækvivalens kan 

derfor defineres ud fra, i hvor høj grad målteksten ækvivalerer med kildeteksten rent funktionelt og 

pragmatisk. Ækvivalensbegrebet vil indgå som en del af det endelige analyseværktøj, og anvendes med 

baggrund i ovenstående definition. 
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3.6 Romanen The catcher in the rye 

I 1951 udkom J. D. Salingers roman CIR, og på trods af dens kontroversielle indhold blev bogen en 

kæmpe succes. Romanen var oprindeligt tiltænkt det voksne publikum, men blev også populær hos 

teenagere, som nemt kan identificere sig med nogle af bogens mange temaer, bl.a. overgangen fra barn 

til voksen, ensomhed, frygt og kærlighed. Bogens hovedperson, Holden, blev af teenagere opfattet som 

en rebel og et ikon, man kunne se op til. 

I romanen, med Holden Caulfield som fortæller, beskriver han sig selv og sit eventyr i storbyen, og 

knytter kommentarer til alle sine oplevelser, og til de personer han møder. Tonen er både kynisk, bitter 

og en smule nostalgisk. Sproget igennem romanen er hverdagstale, og blev i 1950’erne opfattet som 

værende typisk teenagesprog, hvilket også var med til at sikre romanens popularitet hos de unge 

læsere.  

Netop ”teenagesproget” og den personlige fortællestil gør romanen oplagt til en tekstlingvistisk 

analyse, da fx hverdagsudtryk, bandeord og idiomer må formodes at have ændret sig i løbet af de sidste 

ca. 50 år. Det er derfor interessant at dykke ned i de enkelte ord og sammenligne Salingers originale 

udgave med Rifbjergs nudanske løsning.  

Ved en oversættelseskritik er det nødvendigt for kritikeren først at definere hvilken type tekst han 

arbejder med, da teksttypen vil være afgørende for valget af kriterier til oversættelseskritikken. CIR 

hører til i kategorien af ekspressive tekster, og her er det oversætterens mål at opnå en stilistisk 

ækvivalens med kildeteksten (Reiss 2000: 32). I en ekspressiv tekst, hvor jeg-personen fortæller 

historien, er det naturligt, at der vil være atypiske kollokationer og en form for personlig dialekt 

(Newmark 1988: 39 – 40).  En nærmere bestemmelse af teksttypen findes i kapitel 4 Makroanalyse. 

Herunder følger en gennemgang af de empiriske leksikale elementer. 
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3.7 Idiomer 

Nedenfor følger en kort definition af begrebet idiom, og slutteligt en beskrivelse af oversætterens 

udfordringer med idiomer, men også vigtigheden af, at få et idiom oversat korrekt i en ekspressiv tekst.  

Gyldendals Idiomordbog (1993) foreslår følgende definition på et idiom:  

”… Idiomer er således udtryk, der er særegne for en bestemt kulturkreds. Det 

karakteristiske for idiomet er, at ordene får en anden (billedlig) betydning end den normale, 

på grund af den sammenhæng de indgår i” (Michelsen). 

Men et idiom kan også kaldes et fastlåst sprogmønster, da man under ingen omstændigheder kan 

ændre det, og idiomer er blot ét eksempel på, hvordan en oversætter virkelig kan komme på glatis - for 

nu at blive i idiomernes verden.  Udfordringen ved at oversætte et idiom er todelt. Først skal 

oversætteren være i stand til at se, at der overhovedet er tale om et idiom og dernæst forstå det, og 

efterfølgende skal han være i stand til at oversætte idiomets betydning og billede til målsproget (Baker 

1992: 65). Det engelske ”a storm in a teacup” er nemt at identificere som et idiom, og har også en 

meget lignende dansk ækvivalent ”en storm i et glas vand” (Grue & Steen 2001: 281). Men et idiom som 

”take someone for a ride” betyder ikke nødvendigvis at ”nogen får et lift”, men kan også betyde, at de 

”bliver taget ved næsen” (Grue & Steen 2001: 242), hvilket rent billedligt er langt fra det engelske 

idiom. For oversættelseskritikeren er udfordringen med idiomer ligeledes todelt, da han først skal være 

i stand til at identificere idiomet i målteksten og efterfølgende vurdere, om idiomet i målteksten er 

passende oversat i forhold til idiomet i kildeteksten. Som nævnt, er det i en ekspressiv tekst vigtigt, at 

kildetekstens stilistiske træk overføres til målteksten, og som eksemplerne ovenfor tydeligt viser, så er 

idiomer et punkt, hvor ikke kun oversætterens leksikale evner vurderes, men samtidig også 

oversætterens personlige stil. Oversætterens rolle uddybes nærmere i kapitel 7 Jagten på det objektive.  
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3.8 Kollokationer 

 
Kapitlet indeholder en kort beskrivelse af fænomenet kollokationer, og diskuterer vigtigheden af, at 

oversætteren fanger sammenhængen og får kollokationerne oversat korrekt, da de er en væsentlig del 

af forfatterens personlige udtryk. 

Kollokationer, eller ”sammensatte udtryk” som de også kaldes, er forbindelser af to eller flere ord, der 

har en tendens til hyppigt at optræde sammen. Newmark (1988) skriver:  

”the habitual co-occurrence of individual lexical items” (: 212),  

men kommenterer samtidig også, at en kollokation er mere end blot ord for en oversætter, da 

oversættelsen af kollokationer påvirker hele teksten.  

Et ord som ”viskelæder” vil sandsynligvis oftere indgå i en sammenhæng med ”blyant” og ”penalhus” i 

forhold til ord som ”kaffe” og ”gearkasse”. Men det er ikke altid muligt, at finde en kollokation ud fra 

meningen i et udtryk. Hvis det hang sådan sammen, ville det på engelsk være oplagt at ”carry out”, 

”undertake” eller ”perform” ville kollokere med ”visit” (Baker 1992: 49). Men på engelsk, siger man 

typisk ”pay a visit”. Det betyder også, at synsvinklen i en situation let kan ændre sig, når sætninger 

overføres fra ét sprog til et andet, hvilket Baker (1992) udtrykker således:  

”Patterns of collocation reflect the preferences of specific language communities for certain 

modes of expression and certain linguistic configurations” (ibid.). 

 I tekster, hvor den ekspressive tekstfunktion er dominerende, er stilen ofte meget personlig, og derfor 

er det vigtigt, først at finde frem til kollokationen i kildeteksten, ligesom det naturligvis også er vigtigt, 

at få dem korrekt oversat til målteksten. Kollokationer (ligesom idiomer) er et udtryk for forfatterens 

personlige stil, og denne bør viderebringes til målteksten, således at læseren får en smag på sproget fra 

kildeteksten. Men det er også vigtigt, at oversætteren er i stand til at anvende kollokationer, der lyder 
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naturlige på målsproget, så oversættelsen ikke lyder som en ”oversættelse”, men i stedet som en 

fuldstændig tekst. Det er bl.a. ét af de parametre oversættelseskritikeren ser på, når han skal vurdere, 

om der er ækvivalens mellem kildetekst og måltekst. Netop om sproget, inklusiv kollokationer, flyder 

naturligt på målsproget.  
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3.5 Det endelige analyseværktøj 

På baggrund af diskussionen af de tekstlingvistiske modeller samt relevans- og kommunikationsteori og 

en beskrivelse af det empiriske materiale, kommer det endelige analyseværktøj til at se således ud: 

Makroanalysen: 

1. Bestemmelse af tekstfunktion og herunder valg af oversættelsesstrategi 

2. Registeranalyse (felt, måde og tenor) 

3. Bestemmelse af genren 

 

Mikroanalysen: 

 1. De semantiske elementer (overskrift og personnavne) 

 2. De leksikale elementer (idiomer og kollokationer) 

 3. Tidsaspektet 

 4. Fortælleraspektet 

 

Ifølge Newmark og Reiss, er makroanalysen med til at begrænse det empiriske materiale, som 

analyseres i mikroanalysen, og Lundquist mener, at valg af oversættelsesstrategi afhænger af 

tekstfunktionen. Det er på den baggrund, at elementerne til analyseværktøjet er udvalgt.   

Makroanalysen og resultatet af denne danner tilsammen en tekstprofil, som anvendes til at bestemme, 

hvilke elementer mikroanalysen skal indeholde, og da tekstfunktionen er afgørende for valg af 

oversættelsesstrategi, er det således analysens første punkt. Dernæst foretages en registeranalyse, og 

endeligt bestemmes genren.   

Mikroanalysens elementer er baseret på det faktum, at der er tale om en ekspressiv tekst. Ifølge Reiss 

er forfatterens særlige idiolekt ét af de steder, hvor det er muligt at se, hvordan oversætteren har klaret 
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opgaven, og derfor er de semantiske og leksikale elementer udvalgt som en del af mikroanalysen. 

Valget af tids- og fortælleraspekt er med til at inddrage konteksten i analysen. Eksemplerne i analysen 

er udvalgt på baggrund af Newmarks idé om at udvælge et repræsentativt udsnit af de leksikale 

udfordringer oversætteren har haft. Løbende i analysearbejdet sammenlignes kilde- og måltekst, for at 

se om der er ækvivalens.  

Analyseværktøjet giver samtidig svaret på det første forskningsspørgsmål, nemlig ”Hvilke parametre bør 

indgå i en objektiv oversættelseskritik?” Nedenfor illustreres modellen grafisk.  
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 4. Makroanalyse 

Udgangspunktet for makroanalysen er tesen om, at CIR og GIR I har samme tekstfunktion, samme 

genre, samt at registeret vil være ens. Den tredelte makroanalyse indeholder eksempler fra CIR og GIR I, 

samt kommentarer om, hvordan oversættelsen er håndteret af Rifbjerg. Resultatet af makroanalysen er 

en tekstprofil, og på baggrund af denne profil, udvælges de parametre, som indgår i mikroanalysen. 

Kapitlet afsluttes med en vurdering af, om der er funktionel ækvivalens mellem kilde- og måltekst på 

makroniveau. 

4.1 Tekstfunktion og oversættelsesstrategi 

 
”… It would be a mistake to use the same criteria in judging pulp fiction and serious 

literature, or opera librettos and patent specifications” (Reiss 2000: 16),  

siger Reiss, og det gælder ikke kun for oversætteren, men også for oversættelseskritikeren. Det er 

vigtigt, at tekstens funktion defineres inden oversættelse og kritik påbegyndes, da tekstens funktion er 

afgørende for valget af oversættelsesstrategi. Analyse af tekstfunktionen vil vise, om der er samme 

tekstfunktion i kilde- og måltekst, og efterfølgende hvilken oversættelsesstrategi Rifbjerg har valgt.  

CIR er en ekspressiv tekst7 (jf. afsnit 3.3 Roman Jakobssons kommunikationsmodel), lige som de fleste 

skønlitterære værker er det. Den ekspressive tekst er kendetegnet ved, at fokus ligger på afsenderen. 

Forfatteren af en ekspressiv tekst giver udtryk for sine følelser og holdninger (Helder 2009: 46), hvilket 

eksempelvis ses i CIR, når Holden taler:  

  

                                                           
7
 Som nævnt i afgrænsningen indeholder teksten flere tekstfunktioner, men her analyseres udelukkende på tekstens 

hovedfunktion, nemlig den ekspressive.  
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1.  

CIR  ”Sometimes you get tired of riding in taxicabs the same way you get tired riding in 

elevators” (CIR: 115),  

GIR I ”En gang imellem bliver man træt af at køre i taxi, på samme måde som man bliver træt af 

at køre i elevator” (GIR I: 91). 

2. 

CIR ”If there is one word I hate, it’s grand. (CIR: 138) 

GIR I “Er der et ord, jeg ikke kan nalle, så er det skønt” (GIR I: 110) 

Rifbjergs oversættelse af Holdens talesprog gør, at målsprogslæseren får et indblik i Holdens følelser og 

tanker om hverdagen, på samme måde som kildesprogslæseren fik det. 

 Ordene i en ekspressiv tekst er udvalgt med omhu, og har oftest en særlig betydning for forfatteren, og 

det er derfor vigtigt, at få identificeret tekstfunktionen således, at oversætteren får idiolekten frem i sin 

oversættelse, og at kritikeren vurderer måltekstens kvalitet ud fra de rette parametre. Holden anvender 

en del slang og bandeord, hvilket er kendetegnende for den ekspressive tekst:  
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3. 

CIR ”I’d have the damn gloves right in my hand and all, but I’d feel I ought to sock the guy in the 

jaw or something – break his goddamn jaw” (CIR: 116), 

GIR I “Jeg ville blive stående med de skide handsker i hånden og have lyst til at give den fyr en på 

bærret eller et eller andet – smadre kæben på ham” (GIR I: 92). 

Som det ses af eksemplet, så overføres Holdens tanker og bandeord ganske præcist til målteksten.  Da 

der er tale om en ekspressiv tekst, er det hensigtsmæssigt, rent strategisk, at stræbe efter en imitativ 

oversættelse således, at forfatterens stil, tone og særlige virkemidler gør, at målsprogslæseren får 

samme oplevelse som kildesprogslæseren. Holden fortæller eksempelvis:  

4. 

CIR ”I always pick a gorgeous time to fall over a suitcase or something” (CIR: 122), 

GIR I ”Jeg vælger altid de mest henrivende tidspunkter til at skvatte over kufferter og den slags” 

(GIR I: 97), 

I Rifbjergs udgave ses det, at han benytter sig af den imitative oversættelse, da Rifbjerg gengiver det 

ironiske ”gorgeous” med ”henrivende”. Det kan diskuteres om Rifbjerg rammer rigtigt med ”henrivende 

tidspunkter” eller om ”perfekte tidspunkter” måske ville være mere passende i dag; men der er ingen 

tvivl om, at det lykkedes Rifbjerg at gengive teksten således, at målsprogslæseren oplever Holdens tale 

på samme måde, som kildesprogslæseren gjorde det, nemlig med en snert af ironi. 

Når oversætteren vælger den imitative oversættelsesstrategi, så må han tolke for at forstå tekstens 

mening, men også for at få den frem på samme måde i målteksten (Newmark 1988: 48). Her får vores 

forforståelse jf. hermeneutikken betydning, da vores opfattelse af verden uundgåeligt inddrages i vores 
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fortolkning af tekster. Rifbjerg er blevet sat på fortolkningsarbejde med følgende udtalelser fra alfonsen 

Maurice: 

5. 

CIR  ”Innarested in a little tail t´night?” (CIR: 118) 

GIR I ”Intræsered i lidt fjams i aften?” (GIR I: 94) 

6. 

CIR  ”Nobody’s tryna chisel nobody” (CIR: 133) 

GIR I ”Der er ingen, der prøver at tage røven på nogen” (GIR I: 105) 

I eksempel 5 vælger Rifbjerg at oversætte talesprogsordet ”innarested” med ”intræsered” således, at 

målsprogslæseren også oplever den sleske og måske smådumme Maurice på netop den måde Salinger 

intenderede det. Rifbjerg har tolket slangudtrykket ”tail”, og er kommet frem til ”fjams”, hvilket 

fungerer fint, da løsningen viser målsprogslæseren den usympatiske Maurices særprægede ordvalg på 

præcis samme vis, som kildeteksten gør det. Eksempel 5 viser også tydeligt, at Rifbjerg her har benyttet 

sig af den imitative oversættelsesstrategi i forsøget på at gengive Salingers helt særlige idiolekt. Havde 

Rifbjerg oversat Maurices udtalelse bogstaveligt, og undladt at tolke sætningen, ville han måske have 

anvendt ”hale” i stedet, hvilket ikke kun er semantisk forkert, men samtidig heller ikke yder 

retfærdighed overfor Salingers oprindelige ordvalg.  Ved at tolke korrekt, sikrer Rifbjerg 

målsprogslæseren optimal relevans, og læseren undgår at anstrenge sig unødigt under læsningen. 

I eksempel 6 har Rifbjerg ikke oversat talesprogsordet ”tryna” med et tilsvarende dansk talesprogsord, 

som set i eksempel 5, og på den måde får Maurice to forskellige udtryk for målsprogslæseren. Som 

målsprogslæser er det måske ikke noget, man vil studse over, men ved en nærmere analyse virker det 

inkonsekvente valg påfaldende. 
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Ifølge Reiss (2000) kan en bogstavelig gengivelse blive på bekostning af den semantiske præsentation 

(:37), hvilket dog ikke er tilfældet i eksemplerne her. I kapitel 7 Jagten på det objektive diskuteres det, i 

hvor høj grad oversætteren bør afvige fra kildeteksten i et forsøg på at få forfatterens personlige stil 

frem. 

Ekspressive tekster indeholder ofte ordspil og særlige vendinger, og disse kan oversætteren ikke 

ignorere. Han må i stedet finde en måde at oversætte på, så målteksten bliver æstetisk og især stilistisk 

ækvivalent med kildeteksten. Det betyder, at oversætteren ind imellem må gengive fx idiomer og 

sætninger bogstaveligt, da disse er en del af forfatterens personlige stil (Newmark 1988: 112). 
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7.  

CIR ”Allow me to introduce myself. My name is Jim Steele” (CIR: 123), 

GIR I ”Tillad mig at præsentere mig selv. Mit navn er Jim Steele” (GIR I: 98) 

I eksemplet her, har Rifbjerg oversat bogstaveligt for at få Holdens formelle præsentation frem, og på 

trods af den noget stive måltekst, så fungerer det, da Rifbjergs version bliver lige så formel som 

Salingers egen. 

Ifølge Reiss’ distinktion mellem en oversættelse og en tekstvariant, kan GIR I defineres som en 

oversættelse, da både kilde- og måltekst begge har samme tekstfunktion, nemlig den ekspressive, og 

der kan således siges at være ækvivalens mht. tekstfunktionen. Salingers særlige idiolekt i form af bl.a. 

Holdens slang og bandeord er videreført af Rifbjerg, men hvorvidt Rifbjerg så har valgt en dækkende 

oversættelse, er en anden diskussion, og bliver diskuteret i afsnit 5.3 Leksikale elementer. Som 

eksemplerne ovenfor viser, så anvender Rifbjerg den imitative oversættelsesstrategi, hvilket ifølge 

Newmark, er den korrekte strategi at anvende ved oversættelse af ekspressive tekster.   
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4.2 Registeranalyse  

Registeret, som består af felt, tenor og måde, er måden hvorpå sprog forbindes til en social kontekst, og 

registeret ændres alt efter, hvordan vi bruger sproget. ”Felt” er den sociale handling og afhænger af, 

hvad deltagerne foretager sig. ”Tenor” er forholdet mellem forfatteren og hans publikum, og er ofte 

svær for oversættere at ramme præcist, da der kan være stor forskel på fx formalitetsniveauet i kilde- 

og måltekst. Udfordringen uddybes nærmere i afsnit 5.6 Fortælleraspektet. Og endelig ”måde”, som er 

betegnelsen for den betydning sproget og dets kommunikative kanal spiller. I en oversættelse er det 

afgørende, at målsprogslæserens registerforventninger indfries, og derfor kan en registeranalyse af 

kildeteksten være en stor hjælp for oversætteren, således, at han ved, hvilket register han befinder sig i, 

og hvilke kollokationer, han kan forvente at støde på i teksten.  

Det forventes, at registeret er ens i både kilde- og måltekst, og analysen herunder indeholder en 

sammenligning af CIR og GIR I på baggrund af udvalgte eksempler.  

4.2.1 Felt 

CIR er en roman om en ung mand, Holden Caulfield. Han er blevet smidt ud fra endnu en skole, og tager 

til New York et par dage, før han skal fortælle sine forældre sandheden om udsmidningen. Handlingen, 

som er identisk i både CIR og GIR I, udspilles over et par dage, hvor Holden møder gamle venner og får 

nye bekendtskaber i storbyen. Som nævnt er teksten ekspressiv, og er især karakteriseret ved Holdens 

brug af både bandeord og slang, som går igen igennem hele romanen.   

1.  

CIR “gorgeous blocks” (CIR: 115) 

GIR I ”yndige gader” (GIR I: 91) 
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2. 

CIR  ”goddam gloves” (CIR: 116) 

GIR I ”elendige handsker” (GIR I: 92) 

 Den særlige sprogbrug, som er ens i både kilde- og måltekst, gør det nemt for især unge mennesker at 

relatere til teksten, og med sproget formår Salinger, at få Holden til at fremstå troværdig og som et 

symbol på ungdommen. De gennemgående temaer i CIR, som bl.a. omfatter frygt, kærlighed, 

overgangen fra barn til voksen og ensomhed, er emner, der fanger både det modne og det unge 

publikum. Temaerne er ens i både kilde- og måltekst, og der kan således siges at være ækvivalens på 

feltniveau. 

4.2.2 Tenor 

Der kan trækkes klare tråde mellem forfatteren J. D. Salinger og hovedpersonen Holden Caulfield, da 

Salinger selv stammede fra middelklassen og som ung blev smidt ud fra flere uddannelsesinstitutioner 

(Richard Lacayo: 2010). Forholdet mellem afsender og modtager er symmetrisk, i og med, at der tales til 

læseren, og på trods af, at forfatteren er den voksne, og romanen læses af unge, er forholdet stadig 

symmetrisk, da der på ingen måde tales ned til læseren. Tværtimod er sproget meget uformelt, og 

præget af hverdagssnak, især når læseren hører Holden beskrive sin sindstilstand:  

3. 

CIR “I wasn’t sleepy or anything, but I was feeling sort of lousy. Depressed and all. I almost 

wished I was dead” (CIR: 118) 

GIR I ”Jeg var ikke søvnig eller noget, havde det bare ret elendigt. Nedtrykt og alt muligt. Jeg 

ønskede næsten, jeg var død” (GIR I: 94). 

Da Holden ringer til veninden Sally, hører læseren følgende hverdagssnak: 
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4.  

CIR “Swell. Listen. How are ya, anyway? I mean how’s school?” (CIR: 138) 

GIR I ”Mægtigt. Men du, hvordan går det. Med skolen og alt det?” (GIR I: 110). 

Det lykkes for Rifbjerg at fange den ungdommelige tone, og få den oversat tilsvarende på dansk. 

På trods af Holdens naive indstilling til tilværelsen, portrætteres han med respekt, og ikke som en 

uvidende teenager, hvilket også kan tillægges, at Salinger kan kende sig selv i den unge Holden. Dén 

tone har Rifbjerg formået at fange, og det ses blandt andet ved Holdens kejtede møde med den 

prostituerede Sunny. Situationen er varmt beskrevet, og nedenfor følger Holdens tanker inden mødet 

med Sunny: 

5. 

CIR “Anyway, while I was putting on another clean shirt, I sort of figured this was my big 

chance, in a way. I figured if she was a prostitute and all, I could get in some practice on 

her, in case I ever get married or anything” (CIR: 121) 

GIR I ”Nå, men mens jeg var ved at tage en anden skjorte på, fandt jeg ud af, at det her måske 

var min store chance på en måde. Jeg regnede ud, at hvis hun var prostitueret og sådan, så 

kunne jeg få lidt træning, hvis jeg en dag skulle gå hen og blive gift eller noget” (GIR I: 96) 

Der kan være stor forskel på formalitetsniveauet mellem to forskellige kulturer, og netop i en ekspressiv 

tekst med så megen direkte tale kommer oversætteren på overarbejde, men som eksemplerne viser, så 

formår Rifbjerg at formidle Salingers uformelle hverdagssprog på en måde, så det fungerer fint på 

målsproget, og forholdet mellem afsender og modtager fremstår lige så symmetrisk i målteksten, som 

det gjorde i kildeteksten. På den baggrund er, det rimeligt at konkludere, at der er ækvivalens på 

tenorniveau mellem kilde- og måltekst. 
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4.2.3 Måde 

 

Teksten er en roman, og den er skrevet offline – forstået på den måde, at Salinger har haft mulighed for 

at redigere, gennemlæse og researche, inden teksten skulle læses af et publikum. Det samme har gjort 

sig gældende for Rifbjerg, som har haft mulighed for at gennemlæse og redigere sin oversættelse, inden 

den blev udgivet. Som med langt de fleste romaner er den skrevet for at blive læst, og muligvis også 

blive læst op fx i skoler. Det skrevne ord giver læseren mulighed for at vende tilbage og nærlæse 

teksten eller læse præcis den samme tekst igen på et andet tidspunkt. De mange monologer og 

dialoger, der gør tonen genkendelig og til noget helt særligt går, uden tvivl igen i både kilde- og 

måltekst. Da der ikke er ændret i kommunikationskanalen eller mediet i forbindelse med oversættelsen 

af GIR I, er der uden tvivl også ækvivalens mellem kilde- og måltekst på mådeniveau. 
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4.3 Genre 

Romaner kendetegnes ofte ved, at læseren følger en skildring af en hovedpersons liv over en periode, 

netop som det er tilfældet med CIR og med GIR I. I begge udgaver inddrages læseren i en opdigtet 

verden, der meget ligner virkeligheden, og i løbet af en roman er hovedpersonen ofte skildret i 

forskellige miljøer, hvilket blandt andet er med til at karakterisere både CIR og GIR I som en roman. Vi 

følger Holdens liv over en kort periode, og oplever ham både på skolen Pencey Prep omgivet af 

rigmandsbørn, men senere også i et helt anderledes miljø sammen med den prostituerede Sunny. 

Historien er ens i både kilde- og måltekst og er fortalt kronologisk med flashbacks og slutter noget 

overraskende med, at helten Holden bliver syg. Salinger anvender både slang og bandeord som 

sproglige virkemidler, og netop derfor er det vigtigt, at genren karakteriseres, inden oversætteren 

begynder sit arbejde. Rifbjerg har karakteriseret romanen korrekt, og anvender derfor selv både 

bandeord og slang som sproglige virkemidler i GIR I. Den personlige fortællerstil stiller store krav til 

oversætteren, og det er netop her, oversættelseskritikeren kan se, om der er ækvivalens mellem kilde- 

og måltekst, hvilket uddybes nærmere i mikroanalysen. Ifølge Reiss (2000), er genre ét af de steder, der 

skal være ækvivalens, for at kunne definere målteksten som en oversættelse i stedet for en 

tekstvariant, og da de overordnede genrespecifikke elementer, såsom handling, sproglige virkemidler 

og flashbacks, er til stede i både kilde- og måltekst, er der altså ækvivalens mellem CIR og GIR I med 

hensyn til genren. 

4.4 Sammendrag af makroanalysen 

Efter Rifbjergs oversættelse har GIR I samme tekstfunktion som CIR, nemlig den ekspressive, og derfor 

kan GIR I altså kaldes en oversættelse og ikke blot en tekstvariant. Eksemplerne viser, at Rifbjerg har 

valgt den imitative oversættelsesstrategi, som det er typisk at gøre med ekspressive tekster. Som 

registeranalysen viser, er det lykkedes for Rifbjerg at overføre Salingers stil på en sådan måde, at 

romanens temaer tydeligt går igen i målteksten, at forfatter- og læserforholdet forbliver symmetrisk, og 
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at kommunikationskanalen er uændret. I GIR I er historien den samme som i CIR forstået på den måde, 

at der ikke er ændret på romanens handling. De genrespecifikke elementer, som eksempelvis sproglige 

virkemidler, fremstår tydelige i GIR I, og på baggrund heraf konkluderes det, at der er funktionel 

ækvivalens på makroniveau mellem The catcher in the rye og Griberen i rugen I.  

Den samlede makroanalyse har skabt en profil, der viser, at i forhold til det ekspressive element, er det 

væsentligt at vurdere graden af ækvivalens ud fra bl.a. den personlige forfatteridiolekt, og på den 

baggrund er mikroanalysens bestanddele udvalgt. 
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5. Mikroanalyse 

Formålet med makroanalysen var at skabe en tekstprofil, som skulle danne baggrund for indholdet i 

mikroanalysen. Det vil aldrig være tilstrækkeligt at basere en oversættelseskritik på baggrund af 

makroanalysen alene, da denne udelukkende har til formål, at skabe ramme for de tekstinterne 

elementer, nemlig mikroanalysen. Ved ekspressive tekster, som det er tilfældet her, er det primært på 

forfatterens særlige idiolekt, der vurderes, om der er ækvivalens. Især titler, navne, idiomer og 

kollokationer kan volde store vanskeligheder for oversætteren, og som følge deraf er disse elementer 

valgt som mikroanalysens bestanddele. 

Da oversættelsesstrategien kva, at der er tale om en ekspressiv tekst, er imitativ, vurderes graden af 

ækvivalens mellem de semantiske elementer ikke på ordniveau, men i stedet på, om der rent 

indholdsmæssigt kan siges at være ækvivalens mellem kilde- og måltekst. Grundet den forskellige 

sprogstruktur mellem dansk og engelsk, er det vanskeligt at vurdere, om der er ækvivalens mellem de 

leksikale elementer, og derfor vurderes i stedet tilstrækkeligheden (adequacy) af Rifbjergs stilistiske 

valg. Mikroanalysen vil også svare på, om der kan siges at være pragmatisk ækvivalens, altså i hvor høj 

grad det er lykkedes for Rifbjerg at inddrage konteksten i sin oversættelse. 
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5.1 Semantiske elementer 

5.1.1 Overordnet semantik 

Rent semantisk er The catcher in the rye karakteriseret ved at være kompleks. De mange 

sammenspundne temaer, Holdens ironi og det indforståede talesprog stiller store krav til læseren, men 

i høj grad også til Rifbjerg som oversætter. Ifølge Reiss, er den semantiske faktor afgørende, når 

indholdet og meningen skal overføres fra kilde- til måltekst, og det forklarer Reiss (2000)således:  

”… it is absolutely necessary to understand ” what is intended by the expression in the 

statement being translated” if one is to translate it at all” (: 53),  

og de følgende eksempler illustrerer, hvorledes Rifbjerg har taklet de semantiske udfordringer 

oversættelsen bød på.  

1. 

CIR “… and he kept breathing his stinking breath in my face…” (CIR: 118) 

GIR I “… og han blev ved med at ånde mig ind i hovedet med sin brækånde” (GIR I: 94) 

FU ”… blev ved med at stå og puste mig ind i ansigtet med sin spiritusånde” (FU: 96) 

I sin oversættelse har Rifbjerg tolket en smule for meget på det semantiske indhold. Manden, hvis 

”stinking breath”, der er tale om, er ganske vist fuld, men det er en fejlfortolkning, når Rifbjerg 

oversætter med ”brækånde”. Det fremgår ingen steder i teksten, at manden forinden har kastet op, så 

selvom det er nærliggende at tænke sådan, er oversættelsen ikke korrekt, og det semantiske indhold 

ændres. Schram vælger i stedet ordet ”spiritusånde”, hvilket er langt mere dækkende, og ikke ændrer 

på det semantiske indhold. 
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2. 

CIR ”She had a polo coat on, and no hat” (CIR: 122) 

GIR I ”Hun havde en polofrakke på og ingen hat” (GIR I: 97) 

FU ”Hun havde frakke på og ingen hat” (FU: 100) 

Sunnys ”polo coat” er en ældre amerikansk betegnelse for et stykke overtøj. Da Schram i 1953 

oversætter, vælger hun på dansk at udelade ordet ”polo”, og kalder blot Sunnys overtøj for en ”frakke”. 

Men da Rifbjerg 50 år senere oversætter, anvender han ordet ”polofrakke”, hvilket ikke umiddelbart 

findes på dansk. Et opslag i Gyldendals røde ordbøger (Gyldendal 2011) under ”polo coat” giver 

forslaget ”løsthængende frakke” på dansk, hvilket nærmere er en betegnelse end en 

oversættelsesmulighed, og kan altså ikke have guidet Rifbjerg mod den rette terminologi. Et forsøg på 

at opspore validiteten af ordet ”polofrakke” er svært. Et opslag i Politikens Nudanske Ordbog (Becker-

Christensen 2005) under ”polofrakke” giver intet resultat, og en søgning på Google giver kun fem hits, 

så selvom Rifbjerg anvender ordet i sin udgave i 2004, så har det ikke været muligt at opspore ordet i 

ordbøger eller på nettet, som værende et anvendt nudansk ord. På trods af, at Schrams oversættelse 

næsten er 60 år gammel, virker hendes løsning ”frakke” noget mere forståelig og mundret på dansk. 

Rifbjergs løsning tyder på en formodning om, at en ”polo coat” måtte være det samme på dansk, og 

derfor har han valgt en ord-for-ord oversættelse (word-for-word translation)8 nemlig ”polofrakke”. Et 

skævt valg af overtøjsterminologi ændrer muligvis ikke på læserens semantiske forståelse af romanen, 

men kan måske efterlade målsprogslæseren med en undren. Rifbjerg har altså ikke formået at sikre 

optimal relevans for læseren jf. afsnit 3.2.1 Oversætteren og relevansteorien, da læseren muligvis 

unødvendigt stopper op og tænker over, hvordan en ”polofrakke” mon ser ud? Her har Rifbjerg ikke 

sikret sig, at oversættelsen fungerer rent lingvistisk, og terminologivalget ændrer også på konteksten. 

                                                           
8
 Word-for-word translation anvendes af Newmark 1988:45 
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3. 

CIR  ”First the maid answered” (CIR: 138) 

GIR I  ”Først var det den unge pige, der svarede…”  

  (GIR I: 109) 

Her ringer Holden til veninden Sally, og i kildeteksten svarer ”the maid” telefonen. Et opslag i 

Gyldendals Røde Ordbøger (Gyldendal 2011) giver ”tjenestepige”, ”stuepige”, ”hushjælp” eller ”pige i 

huset” som oversættelsesforslag til dansk. Semantisk er Rifbjergs oversættelse korrekt, da ”maid” 

sagtens kan oversættes med ”ung pige”, men Rifbjerg har ikke taget højde for konteksten. I 1951 var 

det ganske normalt, at have en ung pige i huset, som bl.a. også svarede telefonen, men i dag er det ikke 

normalt på samme måde, og derfor ville det være mere læservenligt at oversætte ”maid” med ”ung 

pige i huset” eller ”tjenestepige”, som udspecificerer, hvilken type ”pige” det er, der svarer telefonen. 

Ved nærmere eftertanke kan de fleste læsere ræsonnere sig frem til, at der må være tale om en 

tjenestepige, kva den tid romanen foregår i. Dog ville inddragelse af konteksten for at sikre læseren 

optimal relevans have været hensigtsmæssig, og det kunne nemt være gjort ved at tilføje et ”i huset”.  

5.1.2 Titlen 

Ét af de områder, hvor oversætteren virkelig møder semantiske udfordringer, er ved oversættelse af 

titler og overskrifter, da de ofte kan være formuleret på baggrund af indholdet i teksten, især ved 

ekspressive tekster som CIR. Ifølge Newmark (1988: 56) bør en målsprogstitel være spændende og 

indeholde hentydninger, men bør samtidig også minde om kildeteksten således, at kilde- og måltekst 

står i én eller anden form for relation til hinanden. Hvis vi følger Newmarks teori, må Schrams valg 

Forbandede ungdom siges at være dumpet. Forbandede ungdom siger i høj grad noget om den måde, 

hvorpå Holden oplever sin tilværelse, og beskriver også hvor svær og ”phony”, han synes verden er, 

men den indeholder ingen hentydning til det gamle Robert Burns digt ”Comin thro the rye”, som 

refererer til Holdens ønske om fremtiden, og er en meget central del af romanens symbolik (Se afsnit 
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1.3 Referat af Catcher in the rye). Rifbjerg derimod vælger at oversætte titlen ord-for-ord til det knap så 

mundrette danske Griberen i rugen. Rent semantisk indeholder Rifbjergs løsning samme symbolske 

billede som Salingers, og den bogstavelige oversættelse gør relationen mellem kilde- og målsprogstekst 

ganske klar, så på det punkt har Rifbjerg klaret opgaven korrekt i forhold til Newmarks teori. Men 

samtidig mener Newmark (1988) også, at man aldrig bør give en genoversættelse en ny titel, da det kan 

gøre relationen mellem kilde- og måltekst endnu mere sløret. Hvorfor Rifbjerg har ment, at hans 

genoversættelse burde have en ny titel, er svær at svare på, men muligvis er han enig med Newmark i, 

at der bør være en tydelig relation mellem kilde- og måltekst, hvilket der ikke er hos Schram, og derfor 

har Rifbjerg valgt en ord-for-ord oversættelse.  En anden mulighed er, at Rifbjerg af rent egoistiske 

årsager ønskede, at hans oversættelse af klassikeren skulle være ny og unik og derfor også fortjente en 

ny titel?  

Efter at have undersøgt nærmere på internettet, så viser det sig, at der er uenighed blandt udenlandske 

oversættere om, hvorvidt der skal vælges en semantisk dækkende overskrift som Schrams løsning eller 

en ord-for-ord oversættelse som Rifbjergs. Den tyske udgave ”Der Fänger im Roggen” er ganske ordret, 

hvor den norske oversætter med ”Hver tar sin, så får vi andre ingen” og den italienske oversætter med 

”Il giovane Holden” (Den unge Holden) har gået efter en semantisk dækkende titel på samme måde 

som Schram. Ifølge Newmarks teori, bør en kilde- og målsprogstitel hænge sammen, men ses 

titeldilemmaet i forhold til relevansteorien, som inddrager konteksten, så virker Schrams, den norske og 

den italienske oversætters løsninger trods alt som de mest rammende. De tre oversættere har taget 

hensyn til, at den hhv. danske, norske og italienske målsprogslæser ikke nødvendigvis er bekendt med 

det engelsklydende digt ”Comin thro the rye”, og ved at inddrage målsprogslæserens kontekst, er titlen 

i stedet oversat med en kulturel ækvivalent version. Netop at sikre, at målsprogslæseren opnår 

horisontsammensmeltning, er en væsentlig del af oversætterens arbejde, og på den baggrund er det 

rimeligt at konkludere, at Schrams løsning er mere målsprogsrettet end Rifbjergs løsning.  
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5.1.3 Personnavne 

Ole Buhl (2005: 132) og Newmark (1988: 214) er enige om, at proprier ikke bør oversættes. Buhl 

argumenterer for, at en person har et navn og derfor ikke bare kan hedde noget andet, når der 

oversættes, og Newmark mener, det er vigtigt at fastholde både for- og efternavn for at bevare en 

persons nationalitet. Dog pointerer Newmark, at en oversættelse af et navn kan overvejes, hvis der er 

konnotationer i forbindelse med navnet.  

Den prostituerede, som Holden får en aftale med, hedder Sunny, og der er ingen tvivl om, at det er 

pigens navn, da det er skrevet med versaler. På trods af det, vælger Rifbjerg at oversætte navnet med 

”solskinspigen” uden versaler (GIR I: 102). Rifbjerg har muligvis tolket på navnet og forestillet sig, at den 

prostituerede kunne kaldes en ”glædespige” eller en ”solskinspige”, og den semantiske oversættelse af 

adjektivet ”sunny” er ganske korrekt ”solbeskinnet” eller ligefrem ”solfyldt” (Gyldendal 2011), men der 

er ingen andre konnotationer i forbindelse med navnet ”Sunny” i romanen, og derfor virker 

oversættelsen unødvendig. Gyldendal eller Rifbjerg selv9 har tilsyneladende været enige i denne 

betragtning, da ”solskinspigen” i anden udgave af GIR har ændret navn til ”Sunny” (GIR II: 103). Men 

Sunny har voldt Rifbjerg flere problemer. Da Sunny ankommer til hotelværelset, spørger Holden hvad 

hendes navn er. ”Sunny, she said…” (CIR: 124) er svaret i kildeteksten, men hos Rifbjerg er svaret noget 

anderledes: ”Brormand, lad os så komme i gang…” (GIR I: 98). Det er første gang Sunnys navn nævnes i 

romanen, og Rifbjerg vælger at springe Sunnys svar over, men i stedet give hende en anden replik. Om 

Rifbjerg har ønsket at udsætte dilemmaet med pigens navn, må stå hen i det uvisse, men i anden 

udgave af GIR, er replikken ændret til præcis det samme som i FU, nemlig: ”Sunny, sagde hun” (GIR II: 

99 og FU: 101). Det tyder på, at Gyldendal/Rifbjerg har vurderet, at oversættelsen var unødvendig og 

semantisk forkert, hvilket gør anden udgave af GIR noget mere præcis og stilistisk korrekt end første 

udgave. 

                                                           
9
 Se diskussionen i kapitel 6 Alfahannen på laurbærrene 
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Men det er ikke kun Sunnys navn, der volder Rifbjerg problemer. En aften kommer Sunny og Maurice 

op på Holdens hotelværelse, og Salinger beskriver makkerparret således ”Old Sunny and Maurice, the 

pimpy elevator guy” (CIR: 132)10 – den prostituerede Sunny og hendes alfons Maurice. Men i første 

udgave af GIR har Rifbjerg oversat med ”Det var solskinspigen og Maurice med bumserne” (GIR I: 104), 

hvilket ikke er korrekt. En del af Holdens særlige idiolekt er hans ændring af sproget, hvilket netop gør 

sproget autentisk for en teenager. Salinger tilføjer et ”y” til substantiver, som på den måde bliver til 

adjektiver som eksempelvis ”dumpy-looking” (CIR: 118) og ”wheeny-whiny”(CIR: 123), og det er præcis 

det samme, der gør sig gældende med substantivet ”pimp”, som oversat til dansk betyder ”alfons”. 

Salinger har blot ændret substantivet til et adjektiv med et y, og på den måde kender vi nu Maurice som 

”the pimpy elevator guy”. Men Rifbjerg har misforstået Salingers ordspil, og har forvekslet ordet ”pimp” 

med ”pimple”, som betyder bums på dansk. Den forkerte oversættelse er meningsforstyrrende, og 

sikrer på ingen måde optimal relevans for læseren, der unødigt vil studse over filipens-informationen. 

Rifbjerg er dog ikke alene om fejlen, idet Schram oversætter således ”Sunny og Maurice, ham den 

bumsede elevatorfører” (FU: 107). Enten har de to oversættere oversat præcis det samme ord forkert 

og med den samme forkerte semantiske betydning, eller også kan man gætte på, at Rifbjerg måske har 

set lidt for meget på Schrams oversættelse, da han lavede sin egen? Under alle omstændigheder er 

Gyldendal/Rifbjerg blevet opmærksomme på fejlen og har rettet den således, at Maurice har skiftet 

navn til ”elevatoralfonsen Maurice” (GIR II: 105) i anden udgave. 

5.2 Sammendrag af semantiske elementer 

Den ekspressive tekst stiller store krav til oversætteren om både at viderebringe den særlige 

forfatteridiolekt, men samtidig også at sikre læseren optimal relevans. Semantisk har Rifbjerg foretaget 

nogle valg, som er meningsforstyrrende for læseren, og det gør, at læseren skal anstrenge sig unødigt 

for at læse og forstå teksten. Formålet med afhandlingen er at se på, hvordan Rifbjerg har taklet de 

udfordringer, der ligger i at oversætte en ældre ekspressiv tekst til nudansk, og ud fra eksemplerne af 
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semantiske elementer er Rifbjerg dumpet. Om ”polofrakke” og ”unge pige – i huset ”er stilistisk 

korrekte oversættelser er muligvis en smagssag, men for en så dygtig skribent og oversætter som 

Rifbjerg, er det en meget uheldigt at misforstå teksten og dens kontekst.  
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5.3 Leksikale elementer 

I en vurdering af hvordan Rifbjerg har taklet de leksikale udfordringer i CIR, er kriteriet et andet end ved 

de semantiske udfordringer. Oversættelsen af leksikale elementer bør være tilstrækkelig i stedet for 

ækvivalent, da en ord-for-ord oversættelse aldrig vil være mulig rent leksikalt (Reiss 2000:57). 

Sprogstrukturen i det engelske og det danske sprog, i dette tilfælde, er forskellig, og derfor vil det være 

urimeligt at forvente, at oversætteren finder et ækvivalent idiom eller den samme kollokation. Derfor 

vurderes de leksikale elementer i stedet på de stilistiske valg Rifbjerg har truffet, men da en sådan 

vurdering kan risikere at blive subjektiv, hvilket er den modsatte intention af afhandlingen, kan 

resultatet af analysen af leksikale elementer ikke stå alene, men bør udelukkende indgå i en samlet 

vurdering. 

5.3.1 Idiomer 

Idiomer, eller faste udtryk som de også kaldes, kan være drilske for oversætteren, og ifølge Baker 

(1992) er udfordringen med idiomer todelt, da den består af:  

“the ability to recognize and interpret an idiom correctly; and the difficulties involved in  

rendering the various aspects of meaning that an idiom or a fixed expression conveys into 

the target language” (: 65).  

Den farverige tekst stiller store krav til Rifbjerg, og grundet de forskellige strukturer i sproget og 

forskellen mellem den amerikanske og danske kultur, kan det være vanskeligt at finde et idiom til 

målteksten, der præcist dækker idiomet i kildeteksten. Ifølge Newmark (1988: 39) bør eksempelvis en 

metafor i en ekspressiv tekst oversættes med en anden metafor, og findes metaforen ikke på 

målsproget, er det op til oversætteren at skabe én således, at idiolekten tydeligt fremtræder i 

målteksten. Nedenstående eksempler viser, hvordan Rifbjerg har taklet den idiomatiske udfordring: 
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1.  

CIR ”… lying my head off” (CIR: 126) 

GIR I “… at lyve som en gal” (GIR I: 100) 

Der findes ikke et ord-for-ord ækvivalent idiom på dansk, som dækker ”lying my head off”, og derfor 

har Rifbjerg valgt at lave sit eget. ”Som en gal” er et velkendt dansk idiom (Michelsen 1993), men det 

har ikke været muligt at finde hele idiomet ”lyve som en gal” i ordbøger eller på nettet, og en hurtig 

Google-søgning giver ikke ét eneste hit. Men at idiomet tilsyneladende ikke findes, gør det ikke dårligt. 

Rifbjerg har valgt at oversætte tilsvarende ekspressivt på dansk for at vise Holdens farverige sprog i 

stedet for at vælge noget neutralt som fx ”blev ved med at lyve”, og det gør løsningen ganske 

glimrende.   

2.  

CIR ”… never see eye to eye with him on a lot of stuff” (CIR: 130) 

GIR I “… kunne aldrig blive enige om visse ting” (GIR I: 103) 

At “see eye to eye” med nogen betyder, at man er enige om noget, og det har Rifbjerg oversat 

bogstaveligt, hvilket semantisk er ganske korrekt. Men ifølge Newmark, bør den ekspressive stil gå 

tydeligt igen i målteksten, og derfor burde Rifbjerg måske i stedet have valgt et dansk ordsprog som fx 

“vi var aldrig på bølgelængde” eller ”vi talte aldrig det samme sprog”. De to forslag viser, hvordan 

Holdens idiom kan oversættes til et tilsvarende dansk idiomatisk udtryk, og det ville have gjort 

målteksten en smule mere farverig end det lidt kedelige ”kunne aldrig blive enige om visse ting”.  
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3.  

CIR “… they were about as much use to Him as a hole in the head” (CIR: 130) 

GIR I “… var de til lige så megen nytte som et hul i hovedet” (GIR I: 103) 

FU ”… havde han søreme ikke megen fornøjelse af dem” (FU: 105) 

Rifbjerg vælger her, at oversætte det ironiske billede med ”var til lige så megen nytte som et hul i 

hovedet”. Semantisk er betydningen den samme på både kilde- og målsprog, og billedligt er der også 

enighed mellem de to sprog. Sammenlignes Rifbjergs løsning med Schrams, er der ingen tvivl om, at 

Rifbjerg lykkes med at viderebringe den ekspressive stil, hvor Schrams udtryk er en smule mere fladt. 

4.  

CIR ”Cut the crap” (CIR: 133) 

GIR I “Hold op med det fis” (GIR I: 105) 

FU ”Kæft!” (FU: 108) 

Den barske tone under Maurices besøg på Holdens værelse er svær at genkende i Rifbjergs 

oversættelse. Rifbjerg vælger en noget pænere udgave af ”crap”, nemlig ”fis”, hvor eksempelvis ”hold 

op med det pis” måske ville have fungeret bedre? Schrams korte ”kæft” er noget mere dækkende i 

forsøget på at give målsprogslæseren et billede af den hårdkogte alfons Maurice. 

5.  

CIR ”drunk as hell” (CIR: 118) 

GIR I  ” fulde som paver” (GIR I: 94) 

FU ”de var skidefulde” (FU: 96) 
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Holdens beskrivelse af to mænd fra en bar ”drunk as hell” oversætter Rifbjerg fint med et lignende 

idiom på dansk nemlig ”fulde som paver”. I eksemplet lykkes det Rifbjerg at bibeholde idiomet i 

målteksten, så målsprogslæseren får samme oplevelse som kildesprogslæseren. Eksemplet viser også 

Schrams oversættelse ”skidefuld”, som er noget mere idéforladt end både Salingers og Rifbjergs 

versioner. Men da teksten netop er meget ekspressiv, er den korrekte løsning helt sikkert at oversætte 

med et dansk idiom, som Rifbjerg har gjort.  

5.3.2 Kollokationer 

Hvor idiomer er fastlåste sprogmønstre, som ikke kan ændres, så er kollokationer det modsatte. Baker 

(1992) siger:  

”… there is no such thing as an impossible collocation” (: 50),  

og da der hele tiden dukker nye ord op, vil der også hele tiden opstå nye kollokationer. Makroanalysen 

viste, at CIR er en ekspressiv tekst, og den oplysning er ganske værdifuld for oversætteren, som derfor 

kan forvente et ganske særligt sprog, nemlig et sprog fuldt af kollokationer, billedsprog, idiomer – altså 

en helt speciel forfatteridiolekt. Lundquist forklarer, at en kollokation fx kan være et verbum + et objekt 

eller et verbum + et adverbial, der optræder sammen som en fast forbindelse (Lundquist 2007: 85), 

men denne forbindelse er ikke ens fra sprog til sprog, og derfor kan oversætteren hurtigt befinde sig på 

gyngende grund. Eksemplerne viser Rifbjergs løsninger: 

1.  

CIR “… against my principles” (CIR: 119 CIR)   

GIR I ”… imod mine principper” (CIR I: 94) 

FU ”… imod mine principper” (FU: 97) 
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Rifbjerg og Schram har begge identificeret kollokationen ”against my principles” og har ganske korrekt 

oversat den med den tilsvarende danske kollokation ”imod mine principper”. Der er ingen tvivl om, at 

begge oversættere, kva deres erfaring, har identificeret kollokationen med det samme og oversat den 

rigtigt til målsproget. 

2. 

CIR ”I’ll send a girl up in about fifteen minutes” (CIR:119)  

GIR I ”Jeg sender en pige op om cirka et kvarter” (GIR I:95) 

Kollokationen ”send up” oversætter Rifbjerg helt bogstaveligt med at ”sende op”, hvilket lyder 

ufuldstændigt på dansk. Jf. Den Danske Ordbog (Det Danske Sprog- og Litteraturselskab 2011) betyder 

den danske kollokation ”sende op” at opsende noget i luften fx rumfartøjer, og rent grammatisk hører 

der både subjekt og objekt til verbet. Rifbjerg oversætter korrekt med både et subjekt og et objekt, men 

hvis kollokationen ”sende op” skal anvendes her ville ”på værelset” have gjort sætningen mere 

idiomatisk på dansk således, at sætningen ville hedde ”Jeg sender en pige op på værelset om cirka et 

kvarter”.  

3. 

CIR ”… and all he did in his spare time was beat women off with a club. He was a real rake and 

all, but he knocked women out” (CIR: 121) 

GIR I “… og det eneste han lavede i sin fritid var at banke kvinder med en kølle. Han var en værre 

bandit, men kvinderne kunne ikke stå for ham” (GIR I: 96) 

GIR II “… og det eneste han lavede i sin fritid, var at vade i kvinder. Han var en værre bandit, men 

kvinderne kunne ikke stå for ham (GIR II: 97) 
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FU “… og det eneste han bestilte i sin fritid var at tæve kvinder med en kølle. Han var en værre 

Don Juan og kvinderne kunne altså ikke stå for ham” (FU: 99) 

I eksemplet består kollokationen af verbet ”beat off” og objektet ”women”, og i første udgave af GIR 

har Rifbjerg tydeligvis ikke fanget kollokationen, men i stedet oversat verbet ”beat” med det danske 

verbum ”banke”. Oversættelsen er fuldstændig forkert og meningsforstyrrende, da målsprogslæseren 

nu læser om en mand, der ”banker kvinder med en kølle”, hvor der i stedet er tale om en mand, der er 

så omsværmet af kvinder, som bier om en marmelademad. Sætningens anden kollokation ”knock 

women out” har Rifbjerg dog fanget og oversat korrekt med, at ”kvinderne ikke kunne stå for ham”. 

Som det ses i eksemplet, er sætningens første fejl ændret fra ”banke kvinder med en kølle” til ”at vade i 

kvinder”, da romanen udkommer i anden udgave. Det tyder på, at Gyldendal/Rifbjerg ved en nærmere 

gennemlæsning har opdaget endnu en sprogfejl og fået den rettet i anden udgave. Dog er det værd at 

bemærke, at Schram også har taget fejl af kollokationen og vælger at lade manden ”tæve kvinder med 

en kølle”, men præcis som Rifbjerg, har Schram også sætningens anden kollokation ”kunne ikke stå for 

ham” korrekt. Schram vælger imidlertid at bruge konjunktionen ”og”, hvilket vidner om, at hun har 

misforstået sætningen. Sætningens semantiske indhold er, at på trods af, at manden var en ”Don 

Juan/værre bandit”, så kunne kvinderne ikke stå for ham. Men Schrams oversættelse bliver 

selvmodsigende, da hun anvender ”og” i stedet for ”men”. Hverken Schrams eller Rifbjergs første 

udgave kan karakteriseres som semantisk korrekte oversættelser, og eksemplet vidner tydeligt om 

netop de udfordringer, kollokationer kan byde på. 

5.4 Sammendrag af de leksikale elementer 

En vurdering af, hvordan oversætteren har klaret de leksikale udfordringer, beror som nævnt på en 

vurdering, da det sjældent er muligt at finde idiomer og kollokationer, der er identiske på kilde- og 

målsprog. Rifbjerg har valgt fine og dækkende løsninger ved oversættelsen af idiomer, som dog er en 

smule mere kedelige på dansk, og det gør, at Salingers farverige sprog ikke helt skinner igennem i den 
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danske udgave. Som eksemplerne viser, har Rifbjerg også flere fine løsninger ved oversættelsen af 

kollokationer, men det sidste eksempel viser samtidig, at misforståelsen af en kollokation i den grad kan 

bringe oversætteren på afveje.  
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5.5 Tidsaspektet 

Når en tekst oversættes et stykke tid efter, den er skrevet, vil tidsaspektet altid have en indflydelse på 

oversætterens valg, og der vil være – eller i hvert fald bør der være – stor forskel på en oversat tekst fra 

det 18. århundrede, og én der blev oversat sidste år. Ydermere vil tidsforskellen være af stor betydning 

for oversættelseskritikeren, der ikke kan bedømme en tekst fra det 18. århundrede ud fra de samme 

kriterier, som en tekst fra nutiden, da målsproget har udviklet sig i mellemtiden.  

Tidsmæssigt er der ikke ret langt fra 1953 og til 2004, men der er alligevel stor forskel på Schrams og 

Rifbjergs ordvalg, og eksemplerne nedenfor vidner tydeligt om, at de to oversættere er fra hver sin tid.  

1.  

FU ”Hvor gammel er De” (FU: 97) 

GIR I ”Hvor gammel er du, mester?” (GIR I: 94) 

2. 

FU ”… en kvindes legeme er som en violin” (FU: 99) 

GIR I ”… kvinders krop er som en violin” (GIR I: 96)  

3.  

FU ”… var de to bøfsandwich jeg fik” (FU: 111) 

GIR I ”… var de to burgere, jeg fik” (GIR I: 109). 

I løbet af de sidste 50 år er Holden blevet dus med læseren, og en kvindes legeme er blevet til en 

kvindekrop. Desuden spiser Holden ikke længere bøfsandwich, men i stedet burgere, hvilket passer til 

vores nutid.  
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Jf. den filosofiske hermeneutik inddrager vi uundgåeligt vores egen tid i et værk ved en gennemlæsning, 

og derfor vil det også være lettere for læseren i dag at opnå en horisontsammensmeltning med 

Rifbjergs oversættelse fra 2004 end med Schrams udgave fra 1953 med den lidt ældre sprogbrug. Ifølge 

Reiss (2000), bør klassikere jævnligt genoversættes (: 72), og Newmark hævder (1991), at mesterværker 

bør genoversættes ved hvert generationsskifte (: 75). De to teoretikere er enige om, at en oversættelse 

altid er en midlertidig udgave, og da en oversættelse altid skabes på et tidspunkt, hvor sproget 

forandrer sig, så bør værker løbende genoversættes for at kunne passe ind i nutiden. Desuden mener 

Newmark, at en oversættelse også altid vil bære præg af den stil, der er indenfor oversættelsesverden 

på oversættelsestidspunktet (ibid.). Begge teoretikere har ret i, at tiden, og dermed også sproget, 

ændrer sig løbende, og at det kan være bevæggrund for at genoversætte en klassiker, men omvendt 

bliver en oversættelse i sig selv vel også en klassiker? Man må formode, at målsprogslæseren vælger en 

oversættelse frem for originalen af den årsag, at læseren ikke er i stand til at læse originalsproget. Set 

fra den synsvinkel, vil oversættelsen fremstå som en klassiker i sig selv for læseren, og ud fra den 

baggrund, er det svært at argumentere for, at ”klassikeren” bør genoversættes, så den passer til 

nutiden. Reiss (2000) skriver:  

”… the original works are ageless and definitive, their translations are provisional” (: 72),  

men årsagen til, at vi læser klassikere, hvad enten det er originale eller oversættelser af klassikere, er 

vel, at vi ønsker at opleve og læse et andet sprog og en anden tid? Og netop dén pointe forsvinder, hvis 

en klassiker altid tilpasses den nutid, vi befinder os i. 

Oversætteren bør vurdere, hvad formålet er med teksten, og herudfra vælge, om måltekstens sprog 

bør tilpasses kildetekstens sprog, eller om sproget i stedet skal svare til tiden, hvori teksten oversættes; 

og oversættelseskritikeren bør efterfølgende vurdere teksten ud fra den tid, den er skrevet i. Som det 

fremgår af ovenstående eksempler, har Rifbjerg valgt at give klassikeren et ansigtsløft, så målsproget 

passer til vores tid i dag. Rent sprogligt ligger der et stort arbejde i at tilpasse et ældre sprog, så det 
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passer til nutiden i dag, men det er ikke nok udelukkende at ændre sproget. Det er absolut nødvendigt 

at inddrage konteksten, og afsnit 5.1 Semantiske elementer viser eksempler på, at Rifbjerg har haft 

problemer med at inddrage konteksten i sin oversættelse. Eksempelvis har Rifbjerg ikke taget højde for, 

at en ”ung pige” (i huset) hørte 1950erne til, og derfor fremstår oversættelsen lidt skæv. Samme afsnit 

viser også, at ordet ”polo coat” har voldt problemer, da jakketypen ikke findes tilsvarende på nudansk. 

Andre steder i teksten virker det som om, Rifbjerg har ”glemt” sin intention om, at tilpasse målsproget 

til tiden i dag. Eksempelvis oversætter han Salingers ”subway” (CIR: 118) med ”undergrundsstationen” 

(GIR I: 94). Schram har valgt ”undergrundsbanen ”(FU: 96), hvilket passer til 1953, men som nævnt, er 

det ikke muligt kun at tilpasse rent sprogligt til nutiden, konteksten skal også inddrages. Derfor ville 

”metroen” have været et mere passende valg i Rifbjergs nudanske udgave. 

Langt hen ad vejen er det absolut lykkedes for Rifbjerg, at ændre sproget, så vi får en ny og frisk udgave 

af The catcher in the rye, men små smuttere som ovenstående, tyder på inkonsekvens og sjusk fra 

Rifbjergs side, hvilket ikke sikrer læseren optimale betingelser ved gennemlæsningen, og en del af 

svaret på afhandlingens problemstilling må altså være, at når en ældre klassiker skal oversættes til en 

nudansk udgave, så er inddragelse af konteksten én af de udfordringer, oversætteren står med. 
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5.6 Fortælleraspektet 

Fortælleraspektet omfatter alle de elementer, som påvirker forfatterens sprog, men også de personer 

forfatteren har skabt til sin historie (Reiss 2000: 82). De elementer, der kan påvirke forfatterens sprog, 

er fx oprindelse, uddannelse, opvækst og ideologiske baggrund, hvor de personer, forfatteren har 

skabt, er påvirket af deres geografiske placering (dialekten), sociale klasse (jargon og dagligdagssprog), 

deres profession og eventuelt deres religion (ibid.). Især i ekspressive tekster, bør oversætteren stræbe 

efter at bibeholde det samme fortællerniveau, der eksisterer i teksten, men på en måde, så sproget 

stadig virker naturligt for læseren af målteksten, og det er yderst vanskeligt for oversætteren.  

5.6.1 Salingers sproglige påvirkning 

Salingers egen opvækst i en middelklassefamilie og hans identifikation med Holden Caulfield har uden 

tvivl sat sit præg på hans skrivestil. Salinger selv blev sendt på privatskole, men droppede ud efter to år, 

og startede efterfølgende på en officersskole, der har fungeret som model for Pencey Prep, hvor 

Holden gik (Lacayo: 2010). Senere forsøgte Salinger sig på både New York University og efterfølgende 

på Ursinus College, men også her droppede han ud. Salingers afbrudte skolegang er nærmest identisk 

med Holdens, og på den måde afspejler virkeligheden sig i romanen. Et andet eksempel på 

baggrundens indflydelse ses, når Holden taler og tænker. Via Holdens mange interne dialoger og 

telefonsamtaler, tillader Salinger sig selv at give sit melankolske syn på verden.  

1.  

CIR ”Boy, I felt miserable. I felt so depressed, you can’t imagine” (CIR: 129) 

GIR I “Orv, hvor jeg havde det af h. til. Jeg var så deprimeret, at du slet ikke kan forestille dig det” 

(GIR I: 102). 

Som nævnt i afsnit 4.2.2 Tenor, kan det være vanskeligt at finde det rette niveau, men at Rifbjerg 

eksempelvis formår at ramme Holdens/Salingers mørke sind, ses i eksemplet ovenfor. En stor del af 
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Salingers særlige stil er hans brug af dialog, og ideerne til Holdens interne og eksterne replikker er uden 

tvivl inspireret af Salingers oprindelse, uddannelse og opvækst, og netop derfor er det så vigtigt, at 

Rifbjerg videregiver den rette tone, så læseren også kan opleve en del af Salinger.  

Som tidligere nævnt, måles graden af ækvivalens i ekspressive tekster især på kollokationer og idiomer, 

altså den særlige forfatteridiolekt. Som vist i mikroanalysens afsnit 5.3.1 Idiomer og afsnit 5.3.2 

Kollokationer, har Rifbjerg flere ganske fine løsninger, men der er absolut også stilistiske mangler i form 

af sjusk og misforståelse, eksempelvis ved oversættelsen af personnavne jf. afsnit 5.1.3. Mikroanalysens 

konklusion er, at Rifbjerg ikke har formået at bibeholde Salingers meget farverige sprog, og da netop 

dialogen viser så meget af Salinger selv, så snydes målsprogslæseren altså i forhold til 

kildesprogslæseren.  

5.6.2 Holdens sproglige påvirkning 

Holden og de personer, han møder på skolen og under sit ophold i New York, er tilpasset deres 

kulturelle baggrund. Holden selv kommer som nævnt fra en middelklassefamilie, og på trods af den 

rigelige mængde af bandeord som ”goddam” og ”hell”, viser den øvre middelklasse sit ansigt, når 

Holden anvender ord som eksempelvis ”conversationalist”, ”phycic” og ”bourgeois”. På samme måde 

viser Salinger også, at Maurice kommer fra en helt anden social klasse end Holden ved hans sprog, som 

eksemplet herunder viser: 

1. 

CIR “Chief, you’re gonna force me inna roughin’ ya up a little bit” (CIR: 133) 

GIR I ”Jamen, så bliver jeg jo nødt til at ondulere dig en lille smule” (GIR I: 106) 

Som diskuteret i afsnit 4.1 Tekstfunktion og oversættelsesstrategi er det i den ekspressive tekst 

væsentligt at anvende den imitative oversættelsesstrategi, da den giver målsprogslæseren samme 
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oplevelse som kildesprogslæseren. To eksempler i afsnit 4.1 viste også, at Rifbjerg har været 

inkonsekvent ved oversættelsen af Maurices talesprog, da noget er oversat med bevidste stavefejl, som 

Salinger har gjort det, mens andet er oversat sprogligt korrekt. Det vidner om sjusk eller ubeslutsomhed 

hos Rifbjerg, og rent stilistisk forsvinder noget af målsprogslæserens oplevelse. Salinger har netop ved 

hjælp af sin idiolekt fået Maurice til at fremstå ikke kun usympatisk, men også som repræsentant for 

den lavere sociale klasse, og det formår Rifbjerg ikke at overføre loyalt til målsprogslæseren. 

5.7 Sammendrag af mikroanalysen 

Som analysen tydeligt viser, har Rifbjergs oversættelse både stærke og svage sider. Den semantiske side 

af oversættelsen byder på flere gode løsninger, men de deciderede misforståelser er uacceptable, især 

af en forfatter/oversætter på Rifbjergs niveau. Rifbjergs opgave er at sikre læseren de bedst mulige 

betingelser under læsningen, men når læseren studser over ord, der virker forkerte og ude af kontekst, 

så kommer læseren på overarbejde, og oversætteren har ikke levet op til sine forpligtelser. På den 

baggrund kan der altså ikke siges at være ækvivalens med hensyn til de semantiske elementer. 

Romanens leksikale elementer, som ikke vurderes på graden af ækvivalens, men i stedet på 

oversættelsens tilstrækkelighed, indeholder gode løsninger ved Rifbjergs oversættelse af både idiomer 

og kollokationer. Det er en smagssag, hvorvidt Rifbjergs sprog er for fladt sammenlignet med Salingers, 

men på grund af de leksikale fejl, som Rifbjerg har lavet, vurderes det ikke, at oversættelsen er 

tilstrækkelig rent leksikalt. Hvad angår tidsaspektet, har Rifbjerg tilpasset mange af Salingers ord, så de 

passer til vores nutid, men den manglende konsekvens gør, at Salingers stil periodisk mangler, og den 

manglende inddragelse af konteksten gør en horisontsammensmeltning meget vanskelig for læseren. 

På den baggrund, er der manglende ækvivalens med hensyn til tidsaspektet. Og endelig er der 

taleraspektet, som desværre bærer præg af sjusk. Rifbjerg forsøger at anvende den imitative 

oversættelsesstrategi for at give målsprogslæseren samme oplevelse som kildesprogslæseren, men 

manglen på konsekvens gør, at romanens personer ikke fremstår så komplette og autentiske, som de 
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gør hos Salinger. En ekspressiv tekst er kendetegnet ved idiolekt, og derfor er det også Rifbjergs 

fornemmeste opgave at sikre, at netop idiolekten oversættes så stilistisk, lingvistisk og pragmatisk, som 

det kan lade sig gøre, og konklusionen på mikroanalysen er altså, at der ud fra de opstillede kriterier 

ikke kan siges at være pragmatisk ækvivalens mellem The catcher in the rye og Griberen i rugen.  
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6. Alfahannen på laurbærrene 

Tore Leifer hævder, at Klaus Rifbjergs Griberen i rugen er fuld af sjusk og misforståelser (se bilag 1), og 

som afhandlingens analyse viser, er der i høj grad hold i beskyldningerne. Dette kapitel spekulerer i, 

hvem der har foretaget ændringerne i anden udgave af GIR. Desuden diskuteres det også, hvorvidt 

Rifbjerg har ladet sig inspirere af Schrams udgave, og afslutningsvis diskuteres hvilke motiver, der har 

ligget til grund for Rifbjergs ønske om at oversætte CIR. 

I 2004, da Leifer konstaterer fejl og mangler i Rifbjergs oversættelse, tager han kontakt til Gyldendals 

litterære direktør Johannes Riis, der lover, at fejlene rettes i anden udgave af Griberen i rugen. Samtidig 

afviser Gyldendal, at korrekturlæsningen på første udgave af GIR har været mindre omhyggelig, når en 

stor forfatter som Rifbjerg har stået bag oversættelsen (Søren Kassebeer: 2004). Anden udgave af GIR 

viser tydeligt, at Gyldendal har taget kritikken til sig, og har rettet bl.a. de fejl, Leifer har påpeget.  

Som en del af forskningsarbejdet til afhandlingen, har jeg, d. 5. september 2011, kontaktet Gyldendal 

(se bilag 2). I en meget naiv tone, har jeg forsigtigt spurgt, hvad der er årsag til ændringerne i 2. udgave, 

og også spurgt, om det er Rifbjerg selv, der har foretaget ændringerne. Som bilaget viser (se bilag 3), 

svarer Gyldendal meget undvigende og oplyser blot at ”de rettelser er foretaget fordi forlaget skønnede 

det nødvendigt”, og yderligere information kan de ikke give mig, ”da det drejer sig om et internt 

anliggende”. På trods af, at svaret fra Gyldendal er meget kort og afvisende, så giver det i høj grad 

anledning til en masse spekulationer. Leifers vurdering, som ikke blot er floskler, men i stedet en 

berettiget og velbegrundet kritik, har tilsyneladende vækket den litterære direktør, som har vurderet, 

at en ny og forbedret udgave af GIR var på sin plads. Jeg har igen kontaktet Gyldendal d. 29. september 

2011 (se bilag 4), for at få oplyst en mailadresse til Klaus Rifbjerg, netop med henblik på at få opklaret, 

om det er Rifbjerg selv, der har bidraget til anden udgave. Beklageligvis har Gyldendal ikke svaret 

tilbage, og det har derfor ikke været muligt at få oplyst, hvem der har foretaget ændringerne, men et 

gæt er, at det nok ikke er alfahannen selv. Gyldendal har højst tænkeligt vurderet, at det var nødvendigt 
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med helt nye øjne, da Rifbjerg har forspildt sin chance. Det første afvigende svar og det andet 

manglende svar vidner også om, at Gyldendal muligvis ønsker at lægge låg på sagen?  

Afhandlingens og Leifers beskyldning om sjusk fra Rifbjergs side er naturligvis også blot en spekulation, 

men det er svært at forestille sig, at der kan være en anden forklaring på bl.a. den inkonsekvens, som 

eksempelvis ses i oversættelsen af Maurices sprog (Punktet er uddybet i afsnit 4.1 Tekstfunktion og 

oversættelsesstrategi). Det er også svært at forestille sig, at en så dygtig og alsidig oversætter som 

Rifbjerg ikke skulle kende betydningen af simple engelske ord som ”pimp” og ”beat off”, og det fører til 

gisningen om, at Rifbjerg nok har hvilet på laurbærrene, mens han oversatte The catcher in the rye.  

 Sammenlignes første udgave af Griberen i rugen med Schrams Forbandede ungdom, er det også 

uundgåeligt ikke at spekulere på, om Rifbjerg måske har skævet lidt for meget til Schrams udgave, mens 

han lå på sine laurbær. Som afhandlingens afsnit 5.1.3 Personnavne og afsnit 5.3.2 Kollokationer viser, 

så har Rifbjerg misforstået betydningen af nogle af de samme ord som Schram, og er kommet frem til 

præcis den samme forkerte semantiske betydning, hvilket virker temmelig påfaldende.  

Som nævnt, er der naturligvis kun tale om spekulationer fra forfatteren af afhandlingen, og et forsøg på 

hjælp til opklaringen fra Gyldendal har desværre ikke båret frugt. En sidste undren går på, hvad der har 

fået Rifbjerg til at kaste sig over opgaven, når forsøget ikke virker helhjertet. Som formodet i afsnit 5.1.2 

Titlen, har Rifbjergs ego muligvis haft brug for, at hans oversættelse fik et nyt navn for at undgå, at de 

to forskellige oversættelser skulle gemme sig under samme titel, og på den baggrund er det rimeligt at 

gætte på, at Rifbjerg ganske enkelt ønskede at tilføje en klassiker til sit imponerende CV, og derfor 

påtog sig opgaven. Der kan naturligvis være tale om noget så simpelt som et økonomisk motiv, men på 

trods af, at oversættelsen måske blot har været et middel til at få smør på brødet, så er det stadig med 

stor undren, at en forfatter af Rifbjergs kaliber har sådan en omgang sjusk i rygsækken. På baggrund af 

dette kapitel og mikroanalysen, bliver svaret på andet forskningsspørgsmål derfor, at der i høj grad er 

hold i de verserende rygter om sjusk fra Rifbjergs side.  
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7. Jagten på det objektive 

Den glæde sprogelskere oplever, når vi leger med det skrevne ord, er ganske unik, og i glæden ved at 

arbejde med tekster ligger der en stor udfordring i at undgå, at det personlige islæt bliver for tydeligt. 

Udfordringen gælder både for oversætteren, men i høj grad også for oversættelseskritikeren. Dette 

kapitel er ikke en del af selve analysen, men i stedet en diskussion af, hvorvidt det er muligt helt at 

undgå det subjektive element i en oversættelseskritik, og af i hvor høj grad oversætteren må lade sin 

egen personlighed skinne igennem i en oversættelse. 

7.1 Den objektive oversætter og oversættelseskritiker 

Reiss (2000) mener, at en objektiv oversættelseskritik bør indeholde tre punkter – tekstfunktionen, 

lingvistiske og pragmatiske elementer, og Newmark (1988) tilføjer, at en oversættelseskritik også bør 

indeholde en overvejelse af oversætterens formål med oversættelsen, og i den forbindelse bør 

kritikeren også inddrage den valgte oversættelsesstrategi (:87). Men på trods af inddragelsen af de 

mange elementer, er det et spørgsmål, om det overhovedet er muligt at lave en objektiv 

oversættelseskritik? På samme måde er det også et spørgsmål, om oversætteren kan undgå at lade sin 

personlighed skinne igennem, når han laver en oversættelse? 

Jf. den hermeneutiske tankegang er det umuligt, at oversætterens personlighed ikke smitter af på 

oversættelsen. Inden en oversætter påbegynder sit arbejde, er han nødt til at forstå og tolke den tekst, 

han skal oversætte, og den hermeneutiske proces bestemmer, hvad oversætteren læser ind i teksten, 

og hvordan han opfatter teksten, og ifølge Reiss (2000), kan enhver oversætter derfor også kaldes en 

fortolker (: 107). Oversætteren har derfor en unik og personlig forståelse, af det han læser og 

efterfølgende oversætter, og derfor er det også umuligt, at der eksempelvis findes to ens oversættelser 

af den samme tekst.  
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”How far is a translator entitled to get away from the words, to devote himself to the 

message, the sense, the spirit?” (Newmark 1988: 184),  

spørger Newmark. Vurderingen heraf skal ses i sammenhæng med teksttypen og den valgte 

oversættelsesstrategi. I en ekspressiv tekst, som typisk kræver en imitativ oversættelsesstrategi, skal 

der oftest læses mellem linjerne for at forstå forfatterens hensigt; og det gør det yderst vanskeligt at 

undgå, at personligheden titter frem i målteksten. Er der derimod valgt en funktionel eller ord-for-ord 

oversættelse, vil det ikke på samme måde være acceptabelt, at personligheden skinner igennem. 

Vurderingen af, om en oversætter har inddraget for meget af sig selv i sin oversættelse, er en smagssag, 

og på præcis samme måde som oversætteren er begrænset af den hermeneutiske proces og 

uundgåeligt vil inddrage sig selv, så gør nøjagtig det samme sig gældende for oversættelseskritikeren. 

Kritikeren er præget af personlighed, baggrund og uddannelse på samme måde, som oversætteren er 

det, og derfor vil det også være umuligt at finde to ens oversættelseskritikker af den samme tekst, da 

forforståelsen vil gøre, at ikke to kritikere vil lægge vægt på de samme ting. 
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Reiss (2000) citerer Nida: 

”One cannot, therefore, state that a particular translation is good or bad without taking in 

consideration a myriad of factors, which in turn must be weighted in a number of different 

ways, with appreciably different answers. Hence there will always be a variety of valid 

answers to the question, ‘Is this a good translation’?” (: 92),  

og Nida rammer plet med sin pointe. På trods af inddragelsen af så mange elementer som det er muligt 

i en oversættelseskritik, så er det uundgåeligt at se kritikerens personlighed. Men så længe kritikeren 

ikke blot slynger om sig med usaglige kommentarer som ”god oversættelse” eller ”oversætteren 

rammer virkelig tonen”, men i stedet baserer sin kritik på valide elementer som eksempelvis 

tekstfunktion, pragmatiske og lingvistiske elementer samt tekstens formål, så har vi svaret på det tredje 

forskningsspørgsmål nemlig, at så kan en oversættelseskritik sagtens være objektiv. En 

oversættelseskritik bliver nemlig kun objektiv ved inddragelsen af det subjektive element. 
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8. Konklusion 

Formålet med afhandlingen var at undersøge I hvilket omfang kan der opstå problemer, når en ældre 

klassiker oversættes til nudansk? 

Til at belyse problemstillingen blev den tekstlingvistiske tilgang valgt, og nøje udvalgte parametre fra en 

række teoretikere dannede tilsammen Det endelige analyseværktøj, som blev anvendt til at udforme en 

velbegrundet oversættelseskritik af Griberen i rugen. Inddragelsen af Jakobssons kommunikationsteori 

skulle sikre en ensartethed ved bestemmelse af tekstfunktionen, og den relevansteoretiske baggrund 

var med til at gøre oversættelseskritikken mere bredspektret, end hvis resultatet udelukkende blev set 

fra den tekstlingvistiske vinkel.  

I den indledende del af analysen, makroanalysen, blev der opstillet en hypotese om, at tekstfunktion, 

genre samt registeret i kilde- og måltekst ville være ens, og det viste sig at være sandt. Makroanalysen 

viste, at der var talte om en ekspressiv tekst, og at det derfor ville være hensigtsmæssigt for 

oversætteren at anvende den imitative oversættelsesstrategi. Elementerne til mikroanalysen var 

baseret på resultatet fra makroanalysen, og derfor bestod mikroanalysen af semantiske og leksikale 

elementer, samt et tids- og et fortælleraspekt. Resultatet af mikroanalysen var noget blandet. Rifbjerg 

har valgt mange virkelig fine løsninger rent semantisk og leksikalt, men eksemplerne vidnede også om 

flere meningsforstyrrende valg. En analyse af tidsaspektet viste, at Rifbjerg i flere tilfælde ikke havde 

formået at inddrage konteksten, og flere steder manglede oversættelsen konsekvens, og det samme 

gjorde sig gældende i forhold til fortælleraspektet. Det samlede resultat af analysen gav svar på 

forskningsspørgsmålet om ”I hvor stort et omfang er der hold i de verserende rygter om sjusk i Rifbjergs 

udgave”- nemlig at rygterne i høj grad talte sandt. Dernæst fulgte et afsnit med spekulationer om hvad 

der har drevet Rifbjerg til at forsøge sig med en nyoversættelse, men også en spekulation om, hvorvidt 

Rifbjerg måske har set lidt for meget på Schrams udgave, da analysen viste, at de to oversættere har 

lavet præcis samme fortolknings- og oversættelsesfejl. Afslutningsvis fulgte en diskussion af, hvorvidt 
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det er muligt at lave en objektiv oversættelseskritik. Afsættet for afhandlingen er taget i den 

hermeneutiske tankegang, og med denne i baghovedet viste diskussionen, at en objektiv kritik aldrig 

kan være mulig, men sagtens kan være valid, så længe det subjektive element overvejes.  

Analysen har vist, at Rifbjerg uden tvivl har mødt store udfordringer under sin oversættelse af The 

catcher in the rye, men spørgsmålet er så, om udfordringerne har været større for Rifbjerg, netop fordi 

der var tale om oversættelse af en ældre klassiker? Jeg tvivler. Som eksemplerne viser, er det både 

kollokationer og personnavne, der har voldt problemer, og sjuske-elementet og inkonsekvensen er på 

ingen måde præget af tidsfaktoren. De samme fejl ville også kunne opstå ved oversættelse af en nyere 

roman. Desuden inddrager Rifbjerg flere steder konteksten, og gør på den måde romanen mere nutidig, 

og dén pointe tyder netop på, at han er i stand til at håndtere udfordringen med en ældre tekst. Derfor 

må svaret på problemstillingen uundgåeligt være, at der i et stort omfang kan opstå problemer, når en 

ældre klassiker oversættes til nudansk, men at det i nærværende oversættelse ikke er tidsfaktoren, der 

har voldt problemer.  

Det endelige analyseværktøj viste sig, at være ganske brugbart til oversættelseskritikken. Det var muligt 

vha. makroanalysen at skabe en tekstprofil, som dannede baggrund for mikroanalysen, og på den måde 

udvælge netop de parametre, der var relevante for den ekspressive tekst. Ideen med analyseværktøjet 

var at finde frem til ”Hvilke parametre bør indgå i en objektiv oversættelseskritik”, og ved at inddrage de 

mest egnede elementer fra forskellige teoretikere samt ved at inddrage relevansteorien blev resultatet 

et glimrende analyseværktøj, som generelt set kan anvendes til at foretage velbegrundede 

oversættelseskritikker, men begrænser sig i afhandlingen til en oversættelseskritik baseret på tre af 

romanens kapitler. 

Men da konklusionen netop udelukkende er baseret på tre af romanens kapitler, er det et spørgsmål 

om, hvorvidt resultatet er repræsentativt for hele Rifbjergs oversættelse. De omfangsmæssige og 

tidsmæssige begrænsninger på afhandlingen gjorde det nødvendigt at begrænse analysen til tre 
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kapitler, der skulle repræsentere hele romanen, og det kan diskuteres om tre ud af i alt 26 kapitler er 

repræsentativt nok? Det har, i de udvalgte kapitler, været muligt at finde flere graverende fejl, og det 

ville være underligt, hvis der kun var fejl i nogle kapitler og ikke i andre, og derfor mener jeg, der er 

belæg for at basere hele analysen på de udvalgte kapitler.  

Det er i høj grad også muligt at diskutere, om Rifbjergs stil og ordvalg er dækkende eller ej, og her 

indtræder det uundgåelige subjektive element i en oversættelseskritik. Som svar på 

forskningsspørgsmålet om ”I hvor høj grad det er muligt at lave en objektiv oversættelse og en objektiv 

oversættelseskritik”, så er konklusionen, at det ikke er muligt at lave en fuldstændig objektiv 

oversættelse eller oversættelseskritik, men samtidig er det vigtigt at pointere, at en subjektiv 

oversættelse og oversættelseskritik ikke er negativt. Netop når der er tale om ekspressive tekster, så er 

det den særlige forfatteridiolekt, der karakteriserer teksten, og den er nødt til at gå igen i målteksten. 

Gør den ikke det, så er der ikke længere tale om en oversættelse, men blot en tekstvariant. Og når 

Salinger ikke selv kan udtrykke sig på dansk, så må der en oversættelse til, og Rifbjergs måde at 

viderebringe Salinger på er i høj grad vellykket. Den subjektive oversættelseskritik kan sagtens være 

objektiv, så længe den er velbegrundet, og Tore Leifers kritik, som nævnt i indledningen, er et godt 

eksempel herpå. Udvælgelsen af eksempler vidner naturligvis om et personligt valg, præcis som det gør 

sig gældende i afhandlingen her, men sammenlignes eksemplerne på en teoretisk baggrund, fremstår 

kritikken straks mere valid. Én ting er en vurdering af en oversætters personlige stil, og en anden ting er 

en vurdering af misforståelser og fejl.  

Oversætterens fornemmeste opgave er at sikre, at målsprogslæseren ganske gnidningsfrit kan læse 

målteksten, som var det en selvstændig tekst, og ikke en oversættelse. Oversætteren skal sikre, at 

læseren ikke kommer på overarbejde under læsningen, men i stedet oplever en 

horisontsammensmeltning. Desværre for den gamle alfahan overskygger sjusken de mange gode 

intentioner med teksten, og forsøget på at bringe The catcher in the rye ind i nutiden mislykkes. 

Makroanalysen viste, at der er funktionel ækvivalens mellem kilde- og måltekst, men det er også, hvad 
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der forventes, i det der karakteriseres som en oversættelse. Derimod var der ikke pragmatisk 

ækvivalens, som mikroanalysen viste, og da makroanalysens formål udelukkende er at skabe de rette 

kriterier for mikroanalysen, og selve vurderingen af teksten er baseret på mikroanalysen, så vurderer 

jeg - ganske objektivt, at der ikke er ækvivalens mellem The catcher in the rye og Griberen i rugen.  
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Bilag 1 – Afskrift af Anders Jørgensens artikel ”Kritik af Rifbjerg-oversættelse” 

Sjusket og fuld af fejl og udeladelser. Anmelderen på P1 og P2’s kulturprogram, KulturNyt, har nærlæst 

Klaus Rifbjergs oversættelse af J.D. Salingers klassiker ’The Catcher in the Rye’ og mener, at den bør 

trækkes tilbage. 

Sløset og sjusket. Klaus Rifbjergs nyoversættelse af den amerikanske forfatter J.D. Salingers klassiker 

The Catcher in the Rye, der anmeldes ovenfor, får massiv kritik af anmelderen på P1 og P2’s 

kulturprogram, KulturNyt, som mener, at Gyldendal bør trække bogen tilbage. 

 KulturNyt’s anmelder Tore Leifer har sammenholdt Klaus Rifbjergs oversættelse med originalen, der 

udkom i 1951, og har fundet en lang række fejl, tilføjelser, udeladelser og misforståelser. 

 The Catcher in the Rye blev første gang oversat til dansk i 1953 under titlen Forbandede ungdom, og 

Klaus Rifbjergs ændring af titlen til Griberen i rugen er faktisk det mest positive, Tore Leifer har at sige 

om den nye oversættelse, hvor han dog også sætter pris på mange fine detaljer. Men den nye 

oversættelse er simpelthen for dårlig, mener Tore Leifer. 

 »Der er steder, hvor han har misforstået, hvad der står i originalen, og der er steder, hvor han har 

sjusket så meget, at han ikke får meningen frem i det, der står i originalen. Og så er der en masse 

sætninger og hele replikker, der er røget ud.« 

 Tore Leifer understreger, at han sætter Klaus Rifbjerg højt og anerkender ham som en af Danmarks 

største nulevende forfattere og kulturpersonligheder. Men fejlene er for mange i den nye oversættelse. 

Som når 1946 bliver til 1948, fem dollar bliver til én, 13 dollar bliver til 30, og et par badebukser i stoffet 

lastex bliver i den nye oversættelse til et par badebukser i latex, der i øvrigt ikke længere er hvide som i 

originalen. ’Sad’ bliver oversat til gal i stedet for ked af det, muligvis en forveksling af ’sad’ og ’mad’ 

mener Tore Leifer, og ’way up in the sixties, past the Zoo’ bliver oversat til ’helt oppe ved 
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tredsindstyvende gade, forbi Zoologisk Have’, en fejl der bliver tydelig for læsere, som ved, at Zoologisk 

Have i Central Park ligger mellem 63. og 65. gade. 

 Mere kritisk er Tore Leifer dog over for de udeladelser og misforståelser, som er i Klaus Rifbjergs 

udgave. Hele sætninger er forsvundet, blandt andet på siderne 77, 89, 90, 110, 164, 169, 170, 171, 172 

og 182, udeladelser som ifølge Tore Leifer giver meningsforstyrrelser. Eksempelvis på side 23, hvor en 

sætning om en pige, der bliver dræbt, er røget ud og lidt tidligere, på side 18, hvor et spørgsmål i en 

samtale hentyder til et svar, der ikke er taget med. 

 Misforståelser har Tore Leifer også fundet mange af. En elevatorfører, der har et bijob som alfons, 

bliver i originalen kaldt ’pimpy’. I Klaus Rifbjergs oversættelse er det oversat til ’Maurice med 

bumserne’, en fejl, som Tore Leifer gætter på skyldes, at ’pimpy’, som kommer af ’pimp’, der betyder 

alfons, er blevet læst som ’pimply’, der betyder bumset.  

Plettet glas 

 En anden misforståelse opstår, hvor romanens hovedperson, Holden Caulfield, får et råd af en lærer. I 

Rifbjergs oversættelse står der, at »Det karakteristiske ved den umodne mand er, at han er indstillet på 

at dø for en sag, mens det der præger den modne mand er, at han er parat til at leve og dø ydmygt for 

en.« 

 Ifølge Tore Leifer står der imidlertid i originalen, at den umodne mand ønsker at dø ædelt for en sag, 

mens den modne mand vil leve ydmygt for en sag. En stor misforståelse i Rifbjergs oversættelse, for 

hele pointen er netop, at den modne mand vil leve, mener Tore Leifer. 

 »Han (Klaus Rifbjerg, red.) tilføjer noget, som ikke er der og fjerner det, der er. Det er frygtelig 

ærgerligt, for det er en vidunderlig bog. Men der mangler så meget i den oversættelse, at læserne ikke 

får et dækkende billede af, hvad det er for en bog.« 
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 Tore Leifer mener ikke, at en oversætter kan og bør oversætte ord for ord. Men problemet her er, at 

der mangler dele af bogen og væsentlige passager er misforstået eller har fået den modsatte mening. 

 »Enhver oversættelse er som et stykke glas, der lægger sig ind over den originale tekst. Man kan prøve 

at lave det glas så klart som muligt uden for mange ridser og fedtede fingre, men glasset vil altid være 

der. Men Rifbjergs glas har for mange ridser.« 

 

 Information har i går uden held forsøgt at få en kommentar fra Klaus Rifbjerg til Tore Leifers kritik. 

Forlagsredaktør Simon Fruelund på Gyldendal, der har været redaktør på oversættelsen, tager 

imidlertid Tore Leifers kritik alvorligt. 

 Han vil nu se nærmere på de konkrete steder, inden der bliver taget stilling til, hvad der skal ske. 

Umiddelbart mener han dog ikke, at bogen tilbage skal trækkes tilbage, men er der flere fejl, end dem 

Tore Leifer listede i sin anmeldelse i mandagens udgave af KulturNyt, er det imidlertid ’en anden sag’, 

siger Simon Fruelund. 

 På trods af fejlene mener Simon Fruelund dog stadig, at Klaus Rifbjergs oversættelse er god. 

 »Jeg synes, at Klaus Rifbjerg har ramt tonen i romanen, og vi får et meget mindre stift sprog end det, 

der er i den gamle oversættelse. 
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Bilag 2 – Afskrift af første e-mail sendt til Gyldendal d. 5. september 2011 

Til rette vedkommende hos Gyldendal 

Mit navn er Trine, og pt. skriver jeg min kandidatafhandling ved CBS på Frederiksberg. Jeg er ved at lave 

en oversættelseskritik af Catcher in the rye, og er i den forbindelse ved at se nærmere på Klaus 

Rifbjergs danske udgave "Griberen i rugen". Jeg sidder både med 1. og 2. udgave af romanen og kan 

konstatere, at der er en del forskel på indholdet. I forbindelse med min analyse er det interessant for 

mig at vide hvad årsagen er til ændringerne i 2. udgave, men også at vide om det er Klaus Rifbjerg selv, 

der har foretaget ændringerne? 

Jeg håber I kan hjælpe mig videre 

På forhånd tak 

MVH Trine Malmskov 
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Bilag 3 – Afskrift af e-mail modtaget fra Gyldendal d. 8. september 2011 

Kære Trine Malmskov 

Tak for din henvendelse.  

Det er rigtigt, at der er visse forskelle for første til anden udgave og de rettelser er foretaget fordi 

forlaget skønnede det nødvendigt. Mere kan jeg desværre ikke sige, da det drejer sig om et internt 

anliggende. 

Med venlig hilsen 

Stine Primdahl GYLDENDAL 



Skal vi vælge at gribe eller forbande? En tekstlingvistisk oversættelseskritik af Griberen i rugen 

 

 

Bilag 4 – Afskrift af anden e-mail sendt til Gyldendal d. 29. september 2011 

Hej Stine 

Tak for dit svar. 

Kan du evt. hjælpe mig med en e-mail adresse til Klaus Rifbjerg? I forbindelse med min 

oversættelseskritik kunne det være spændende at stille ham et par spørgsmål. 

På forhånd tak for din tid 

MVH Trine Malmskov 

 

 


