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Abstract 

 

Translating wordplay – an analysis of the translation strategies regarding wordplay in Alice i 

Undreland  

Within translation, the translator may be faced with many different challenges depending on the text, the 

content, the recipient of the translation, etc. One of the main challenges within literary translation is 

aesthetic features such as wordplay. Scholars have long been debating whether translation of wordplay is 

even possible. Some believe that the translation of wordplay, by definition, is impossible, while others see 

it as particularly challenging, yet possible. 

Lewis Carroll was known for his way with words and his most famous work, Alice’s Adventures in 

Wonderland, is indeed a testament of this. The children’s classic contains one genius wordplay after 

another which makes the book interesting and fun to read, not only for children, but for adults as well and 

especially for those interested in language. 

It is just as interesting for students of translation to look at how translation of such wordplay can be done. 

By looking at Ejgil Søholm’s Danish translation of Alice’s Adventures in Wonderland, I have thus sought to 

find out how he has translated the wordplay of the book and how well he has succeeded in doing so. 

I have used Anne Schjoldager’s theories on translation to categorise Søholm’s translation, to find out which 

type of macrostrategy he has used and to analyse which types of microstrategies he has used when 

translating the wordplay in Alice’s Adventures in Wonderland. Furthermore, I have added Dirk Delabastita’s 

theory on translation of wordplay to analyse the types of wordplay that exists in the book and the types of 

translation methods that Søholm has used when translating the wordplay. 

I have gathered as many examples of wordplay as possible from the original book as well as the translation 

by Søholm. These examples have then been analysed based on the theories of Schjoldager and Delabastita. 

The analysis has shown that Søholm has successfully translated more than half of the wordplay that 

appeared in Carroll’s text. There are also a few examples of wordplay which Søholm has not been able to 

translate into Danish. He has, however, added some wordplay of his own, and actually has more examples 

of wordplay in his translation than there are in Carroll’s original text. 

By analysing the translation strategies used by Søholm, I have found that the most common strategy used is 

adaptation. By using this translation strategy, he has not only translated the wordplay, but also adjusted 

them so that they work in Danish and in a Danish context. Many examples have also been translated using 
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the microstrategy direct translation, but when doing this, Søholm has been able to retain the wordplay in 

the target language. In many cases, this can be done due to the similarity between the Danish and English 

language. Since the two languages are historically related, many words sound alike which, in some cases, 

makes the translation of wordplay easier than it would be between languages that are not as similar. 

Another microstrategy often used by Søholm is addition. He has used this strategy when adding wordplay 

of his own. 

Throughout the analysis it has become evident that Søholm has managed to recreate a Danish version of 

the children’s classic and even to maintain the wordplay that is so characteristic of the book. Søholm has 

adapted his translation so well to the Danish language and audience that readers who do not know the 

origin of the story of Alice would never suspect the book of being a translation. 
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Introduktion 

Lewis Carroll er født i 1832 i Cheshire, England. Han var lektor i matematik ved Oxford University og var 

desuden fotograf og forfatter. Han er mest kendt for bogen Alice’s Adventures in Wonderland fra 1865 og 

dens efterfølger Through the Looking-glass fra 1871. Lewis Carroll er især kendt for at lege med ordene i 

sine værker. I virkeligheden hedder forfatteren Charles Lutwidge Dodgson, men brugte pseudonymet Lewis 

Carroll allerede ni år før han skrev historien om Alice. Pseudonymet er dannet ud fra Carrolls to fornavne, 

Lutwidge og Charles. Udover bøgerne om Alice, er han især kendt for sine digte, der ligeledes indeholder 

ordspil. Lewis Carroll døde i 1898. 

Året efter Alice’s Adventures in Wonderland blev udgivet, ønskede Carroll, at den blev oversat til fransk og 

tysk. Dette viste sig dog at være problematisk grundet de mange rim og ordspil i bogen. Siden da er det 

blevet diskuteret, om bogen overhovedet er til at oversætte. Ligeledes har teoretikere længe diskuteret, 

om det at oversætte ordspil er muligt eller ej. 

Motivation 

Da uddannelsen som translatør og tolk på CBS fokuserer mest på økonomisk, juridisk og teknisk 

oversættelse, ser jeg specialet som en oplagt mulighed for at bevæge sig uden for de vante rammer og gå i 

dybden med skønlitterær oversættelse, som interesserer mig mindst lige så meget, men som byder på 

andre udfordringer end de faktuelle tekster. Jeg vidste tidligt, at jeg ville skrive om oversættelsesstrategier, 

og jeg fandt med det samme på at undersøge Alice’s Adventures in Wonderlan, af Lewis Carroll, som jeg 

kendte til af navn og fra filmverdenen, men aldrig selv havde læst. 

Igennem min uddannelse er jeg stødt på Anne Schjoldagers bog Understanding translation, hvori hun 

bruger et eksempel fra en oversættelse af Alice’s Adventures in Wonderland kaldet Alice i Undreland. Dette 

specifikke eksempel fascinerede mig allerede dengang som kommende translatør, og efter at have set 

nærmere på den oversættelse virkede det som en oplagt mulighed for mig at skrive speciale om 

oversættelsesstrategier i forbindelse med Alice’s Adventures in Wonderland og Alice i Undreland. 

Indledning 

Selvom historien om Alice er mere end 150 år gammel, er den stadig aktuel den dag i dag. I England er 

bogen en af de største klassikere inden for børnebogslitteratur. I Danmark er bogen dog ikke kendt på 

samme måde. Her kender vi hovedsageligt til historien om Alice fra diverse film. Især Disneys version fra 
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1951 har været med til at introducere danskerne til Alice. Også instruktøren Tim Burtons version fra 2010 

med Johnny Depp i rollen som The Mad Hatter1 har medvirket til at udbrede kendskabet til Alice. 

At historien om Alice stadig er aktuel, kunne eksempelvis ses ved åbningsceremonien af de Olympiske Lege 

i London sommeren 2012. Her figurerede i alt fire skurke fra engelsk børnebogslitteratur, hvoraf The Red 

Queen2 fra Alice’s Adventures in Wonderland var én af dem.  

Oversættelse byder altid på udfordringer af forskellig karakter. Inden for skønlitterær oversættelse er 

sådanne udfordringer eksempelvis kulturelle forskelle og æstetiske træk som metaforer, bogstavrim og 

ordspil. Inden for oversættelse af ordspil er der forskellige holdninger til, om de overhovedet kan 

oversættes. I Alice’s Adventures in Wonderland er der mange af disse æstetiske træk, og der er især mange 

ordspil. Alligevel er den blevet oversat et utal af gange til mange forskellige sprog. Dette leder mig frem til 

at ville undersøge følgende: 

Problemformulering 

- Hvordan har Ejgil Søholm oversat ordspillene i Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland? 

o Hvilke oversættelsesstrategier har han brugt til at oversætte ordspillene? 

o Hvor godt er det lykkedes Ejgil Søholm at oversætte ordspillene i bogen? 

Empiri og metode 

Den videnskabsteoretiske tilgang i dette speciale er hermeneutikken og hermed princippet om, at dele må 

forstås ud fra deres helhed, og omvendt må helheden forstås ud fra dens dele, og at man har en 

forudforståelse, som man tager udgangspunkt i, når man skal forstå og tolke noget nyt. 

Vores forudforståelse påvirkes samtidig af vores forventninger. Ifølge hermeneutikken kan vi ikke forstå 

noget uden vores forudforståelse, og dermed tolker vi alt, hvad vi oplever, som noget i forhold til hvad vi 

allerede ved og kender til. Denne sammenhæng mellem del og helhed og mellem forudforståelse og 

erfaring kaldes den hermeneutiske cirkel. Dette er et udtryk for at ”erfaring og forudforståelse forudsætter 

hinanden i en stadig kredsgang” (Thurén 2005, s. 57). 

(Thurén, 2005) 

Arbejdet med dette speciale er foregået induktivt, idet jeg har valgt at tage udgangspunkt i empirien, før 

jeg fandt og valgte teorien. Jeg begyndte at indsamle empiri, inden jeg besluttede mig for at have fokus på 

oversættelse af ordspil, og forestillede mig dengang, at jeg skulle udvælge empiri ud fra kulturelle og 

sproglige udfordringer i bogen set fra en oversætters synspunkt.  Alice’s Adventures in Wonderland er blot 

                                                           
1
 Kaldet Hattemageren i Søholms oversættelse 

2
 Kaldet Dronningen i Søholms oversættelse 
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124 sider lang, så jeg gik i gang med at læse originalen og skrive alle ord og vendinger ned, som jeg fandt 

problematiske at oversætte af sproglige og/eller kulturelle årsager. Dernæst læste jeg den danske 

oversættelse igennem for at finde frem til, hvordan den var blevet oversat. Disse eksempler blev dernæst 

inddelt i forskellige kategorier. Én af disse kategorier valgte jeg at kalde ordspil og idiomatiske udtryk. I bilag 

1 kan man se, hvilke eksempler jeg har udvalgt efter de første gennemlæsninger. Da jeg analyserede disse 

data, blev jeg opmærksom på den store mængde af ordspil i originalen og oversættelsen, og jeg valgte 

derfor at indsnævre opgavens fokus til oversættelsesstrategier i forbindelse med ordspil i Alice’s 

Adventures in Wonderland og oversættelsen Alice i Undreland. Efterfølgende fandt jeg frem til Delabastitas 

teori om oversættelse af ordspil, og på baggrund af hans definition af ordspil, har jeg måtte fravælge nogle 

af de oprindelige eksempler. Efterfølgende har jeg læst begge bøger igennem flere gange for at finde så 

mange ordspil som muligt. Dette har resulteret i 40 eksempler fra den engelske og danske udgave, som skal 

danne baggrunden for analysen3. Af bilag 2 fremgår det, at der er flere eksempler under ét nummer 

(eksempelvis 17a, 17b, 17c, osv.). Dette skyldes, at nogle tekststykker indeholder flere eksempler på 

ordspil. Jeg har derfor valgt at skrive hele tekststykket samlet og derefter gennemgå alle eksempler på 

ordspil i dette tekststykke. 

Alle eksemplerne er medtaget i analysen for at give et helhedsbillede af de ordspil, der eksisterer i bøgerne.  

Der er så vidt muligt tilføjet eksempler fra empirien til illustrering af teorien. Dog fremgår det af 

teorikapitlet, at der kun er eksempler på halvdelen af mikrostrategierne. Dette skyldes, at ordspil er så 

specifikt et område inden for oversættelsesteori, at ikke alle mikrostrategier er relevante for oversættelse 

af ordspil. For alle eksempler, i både teori- og analysekapitlet, gælder det, at det/de ord, der udgør 

ordspillet, er markeret med fed. Eksemplerne er begrænset i omfang, så vidt det er muligt. Dog er 

konteksten medtaget, hvor det er vurderet nødvendigt for at forstå ordspillet. Ved at analysere den 

udvalgte empiri vil jeg prøve at finde frem til, hvordan Ejgil Søholm har oversat ordspillene i Alice’s 

Adventures in Wonderland.  

  

                                                           
3
 Se bilag 2 for det endelige udvalg af empiri 
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Opgavestruktur 

For at give et overblik over, hvordan opgaven er struktureret, vil de forskellige kapitler og deres indhold 

blive præsenteret i dette afsnit. Specialet er inddelt i fire kapitler: 

 

 

Første kapitel indeholder præsentation af Anne Schjoldagers teori om kategorisering af oversættelse, 

makrostrategier og mikrostrategier, samt Dirk Delabastitas teori om oversættelse af ordspil. Disse teorier 

danner baggrunden for analysen. 

Andet kapitel indeholder en analyse af Søholms oversættelse. Først og fremmest finder jeg frem til en 

kategorisering af Søholms oversættelse, og hvilken makrostrategi han har brugt. Dernæst bliver empirien 

analyseret eksempel for eksempel på baggrund af Schjoldagers teori om mikrostrategier og Delabastitas 

teori om oversættelse af ordspil. 

Tredje kapitel indeholder en diskussion i to dele. Første del diskuterer hvorvidt oversættelse af ordspil er 

muligt eller ej, mens det i anden del bliver diskuteret, i hvilken grad det er lykkedes for Søholm at 

oversætte ordspillene i Alice’s Adventures in Wonderland. 

Fjerde og sidste kapitel er en konklusion på specialet, hvor der vil blive svaret på problemformuleringen. 

  

Teori 

•Kategorisering af oversættelse 

•Makrostrategier 

•Mikrostrategier 

•Oversættelse af ordspil 

Analyse 

•Kategorisering af oversættelse 

•Makrostrategier 

•Mikrostrategier og oversættelse af ordspil 

Diskussion 

•Oversættelse af ordspil 

•I hvilken grad er det lykkes for Søholm at oversætte ordspillene i Alice's Adventures in Wonderland? 

Konklusion  
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Præsentation af Alice’s Adventures in Wonderland 

Bogen er første del af historien om Alice, en pige, der drømmer sig ind i en verden, hvor alting er vendt på 

hovedet i forhold til hendes normale verden. Her møder Alice en lang række af anderledes og mærkelige 

personligheder lige fra en kanin med lommeur til et sæt spillekort med arme, ben og hoveder. Hun møder 

en masse forskellige dyr, der alle kan tale, selvom Alice synes, de siger en masse sludder på trods af, at de 

snakker samme sprog som hende. Hjerter dame er dronningen i dette drømmeland, og alle, der trodser 

hende, bliver straks beordret halshugget. Alice ender med at være vidne i en besynderlig retssag mod 

hjerter knægt, der angiveligt har stjålet kager fra dronningen. Mens Alice giver sit vidneudsagn, vågner hun 

pludselig og indser, at det hele har været en drøm. Alices søster, der har siddet ved siden af Alice, igennem 

hele den tid Alice har drømt, begynder nu at fantasere om denne drømmeverden og forestille sig, hvad 

denne drøm har betydet for Alices barnesjæl, og hvordan hun i fremtiden vil give det videre til sine egne 

børn. 

De mange ordspil, som bogen især er kendt for, opstår ved, at Alice misforstår ord eller vendinger, eller at 

de karakterer, hun møder i bogen, leger med ord og vendinger. Fordi Alice kun er et barn, tager hun alting 

bogstaveligt, og det er i disse situationer, ordspillene fremkommer. 

Præsentation af Ejgil Søholm 

Ejgil Søholm er forfatteren til Alice i Undreland fra år 2000, som er en oversættelse af Alice’s Adventures in 

Wonderland. Da Søholms version af bogen udkom, var det 50 år siden, at den sidst var blevet oversat til 

dansk. Søholm er født i 1936, og udover at have oversat en række bøger fra engelsk, er han uddannet 

cand.mag. i dansk og græsk litteratur. Han var desuden forfatter og litteraturkritiker. Flere af de bøger han 

har oversat fra engelsk, er børnebøger, der indeholder vers og rim. Ejgil Søholm døde i 2002. 

Teori 

I dette kapitel vil teorien blive præsenteret. Teorien vil først og fremmest blive brugt til at kategorisere 

oversættelsen Alice i Undreland, men vil særligt blive brugt til at analysere de ordspil, der optræder i 

kildeteksten Alice’s Adventures in Wonderland og målteksten Alice i Undreland. 

Jeg har valgt at anvende Anne Schjoldagers bog Understanding Translation som teoretisk materiale til at 

kategorisere Alice i Undreland og finde frem til makrostrategien for oversættelsen. Derudover supplerer jeg 

med Dirk Delabastitas Wordplay & Translation til at analysere ordspillene i sammenhæng med Schjoldagers 

mikrostrategier. Understanding Translation giver et overblik over kategorisering af oversættelse, 

overordnede oversættelsesstrategier (makrostrategier), samt specifikke oversættelsesstrategier 
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(mikrostrategier), mens Wordplay & Translation udelukkende fokuserer på oversættelse af ordspil. Samlet 

giver dette et anvendeligt grundlag for at kunne analysere oversættelsen af ordspil i Alice’s Adventures in 

Wonderland.  

I de følgende afsnit præsenterer jeg tre af Schjoldagers kapitler; kategorisering af oversættelse, 

makrostrategier og mikrostrategier. Derefter følger en præsentation af Delabastitas kategorisering af 

ordspil, samt metoder til at oversætte dem. På trods af at ordspil er det centrale i denne opgave, har jeg 

fundet det relevant at inkludere de to første afsnit nedenfor. Disse handler om generelle karakteriseringer 

af oversættelser, men de er med til at give en mere fuldkommen analyse af oversættelsen. Der vil dog være 

et klart fokus på ordspil både i dette kapitel og i analysen. 

Kategorisering af oversættelse 

Schjoldager (2008) kategoriserer oversættelser ved hjælp af fire faktorer; medium, professionalism, 

overtness og translation area. 

 

Medium afgør, om der er tale om en skriftlig eller en mundtlig oversættelse, eller om der er tale om dét 

Schjoldager kalder mixed-media oversættelse. Eksempler på mixed-media oversættelse er 

ekstemporaloversættelser (eksempelvis et dokument, der bliver oversat mundtligt af en tolk i en retssag) 

og undertekster på fjernsyn. 

 

Professionalism skelner mellem professionelle oversættelser og ikke-professionelle oversættelser. De 

største forskelle er, hvorvidt oversættelsen laves mod betaling eller ej, om den er underlagt nogle særlige 

regler, og hvem oversættelsen er til gavn for. Professionelle oversættelser laves mod betaling, er underlagt 

professionelle regler og er til gavn for en modtager og ikke for oversætteren selv. Overordnet kan man sige, 

at professionelle oversættelser laves af professionelle oversættere, som har oversættelse som deres 

primære erhverv, og derfor modtager betaling for de oversættelser, de producerer. Professionelle 

oversættelser bliver desuden lavet på bestilling. 

 

Hvad angår overtness, skelnes der mellem en overt oversættelse og en covert oversættelse. Schjoldager 

angiver en definition på overtness som ”i hvilken grad modtageren er klar over – eller overhovedet 

interesseret i – at vedkommende læser/lytter til en oversættelse” (Schjoldager 2008, s. 31, min 

oversættelse4). Følgelig har en overt oversættelse følgende kendetegn: 

                                                           
4
 Se bilag 3 for originaltekst 
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 Læsere/lyttere er – eller bør være – opmærksom på, at de læser/lytter til en oversættelse, i 

modsætning til at læse/lytte til en original målsprogstekst. 

 Kildeteksten har en temmelig høj status i kildekulturen, og dens afsender kan formodes at være 

kendt af måltekstens modtagere. 

 Kilde-tekstpræsuppositioner bør formentlig overføres til mål-teksten. 

(Schjoldager 2008, s. 31, min oversættelse5) 

Præsuppositioner er steder i en tekst, hvor en forfatter gør brug af at dele kulturel forudforståelse med sine 

læsere. Eksempelvis bruger Lewis Carroll et velkendt engelsk børnerim, som han ændrer i dog ikke mere, 

end at det stadig er genkendeligt. I en overt oversættelse bliver sådanne præsuppositioner overført til 

målteksten uden at blive oversat, men følges ofte af forklarende fodnoter eller i et forord. 

(Schjoldager 2008, s. 31) 

En covert oversættelse har derimod følgende kendetegn: 

 Læsere/lyttere er ikke klar over, – eller er ligeglade med – om de læser/lytter til en oversættelse. 

 Kildeteksten har ikke nogen særlig status i kildekulturen, og dens afsender kan ikke forventes at 

være kendt af mål-tekstens modtagere. 

 Kilde-tekstpræsuppositioner skal ikke nødvendigvis overføres til mål-teksten. Ofte vil oversættere 

prøve at indsætte et ”kulturelt filter” mellem kilde- og mål-teksten. 

(Schjoldager 2008, s. 31-32, min oversættelse6) 

I en covert oversættelse kan præsuppositioner tilpasses til mål-teksten i stedet for at blive overført. Dette 

kan gøres ved at omdanne en kulturel reference fra kilde-tekstkulturen til en ny kulturel reference, der 

passer til mål-tekstkulturen.  

Den fjerde og sidste faktor, translation area, fokuserer på forskellen mellem literary translation, general-

language oversættelser og special-language oversættelser. Om literary translation (litterær oversættelse) 

skriver Schjoldager (2008), at de er sværere end andre slags oversættelser, eftersom de indeholder mere 

end blot informationer, – de indeholder også kulturelle, personlige, emotionelle og æstetiske træk, der kan 

være med til at gøre oversættelsesprocessen sværere. Æstetiske træk i litterære oversættelser er for 

eksempel ordspil, metaforer og allitteration, altså bogstavrim. General-language oversættelse er ikke 

specifikt defineret, men karakteriseres ved, at de hverken er litterære eller special-language oversættelser. 

                                                           
5
 Se bilag 3 for originaltekst 

6
 Se bilag 3 for originaltekst 
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Eksempler på general-language oversættlser findes, ifølge Schjoldager, i avisartikler, reklamer og inden for 

politik. Spceial-language oversættelser ses mest inden for jura, økonomi, lægevidenskaben og teknologi, og 

eksempler på denne type oversættelser er kontrakter, produktspecifikationer og manualer. 

(Schjoldager 2008, s.27-35) 

Makrostrategier 

En anden kategorisering af oversættelser er makrostrategier. Schjoldager mener, at alle oversættere 

foretager et valg omkring, hvordan en oversættelse skal gribes an, om end nogle gør det mere intuitivt end 

andre. Inden for oversættelsesstrategier er forskere enige om, at oversættere må beslutte sig for, om de vil 

fokusere på form og indhold i kilde-teksten, eller om de vil fokusere på mål-tekstens effekt. De, der vælger 

at fokusere på form og indhold, vælger en kildetekst-orienteret makrostrategi, mens de, der vælger at 

fokusere på mål-tekstens effekt, vælger en måltekst-orienteret makrostrategi. I den kilde-tekstorienterede 

makrostrategi forsøger oversætteren at kommunikere noget, som andre har kommunikeret førhen – dette 

vil normalt svare til en overt oversættelse. I den måltekst-orienterede makrostrategi fungerer oversætteren 

mere som mægler mellem de primære parter i kommunikationen, – dette vil normalt svare til en covert 

oversættelse. 

(Schjoldager 2008, s.67-72) 

Mikrostrategier 

En tredje kategorisering af oversættelser er mikrostrategier. I modsætning til makrostrategier, der 

fokuserer på en overordnet tilgang til en oversættelse, er fokus for mikrostrategier de enkelte ord, udtryk 

og sætninger. Schjoldager (2008) præsenterer en taksonomi, der er inspireret af to velkendte modeller; 

Vinay og Darbelnets model over oversættelsesprocedurer, samt Delabastitas model over fem 

transformationskategorier. I dette afsnit bliver de to modeller introduceret kort, herefter bliver 

Schjoldagers taksonomi gennemgået. 

Vinay og Darbelnets inddeler deres oversættelsesstrategier i to overordnede kategorier: direct translation 

og oblique translation, der kan oversættelse til direkte oversættelse og indirekte oversættelse. 

 

Direct translation Oblique translation 

Borrowing: kildetekten overføres direkte til 

målteksten. 

Transposition: Ændring af en ordklasse fra 

kildeteksten til målteksten uden ændring i 

budskabet. 
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Calque: målsprogsteksten låner et udtryk eller dens 

struktur fra kildeteksten og oversætter hvert 

element ordret. 

Modulation: En mindre ændring af budskabet 

og/eller synsvinkel. 

Literal translation: kildeteksten overføres direkte til 

et udtryk i målteksten, der er grammatisk og 

idiomatisk korrekt. 

Equivalence: Den samme situation beskrives i 

målteksten ved brug af andre (stilistiske) metoder 

som i kildeteksten. 

 Adaptation: Ændring af en kulturel reference fra 

kildeteksten på grund af mangel på ækvivalens i 

målteksten. 

 (Schjoldager 2008, s. 90)  

Denne model fra 1958, der har fokus på oversættelser mellem engelsk og fransk, er meget berømt og har 

haft stor indflydelse på oversættelsesteori. Det er især herfra Schjoldager er blevet inspireret i 

udformningen af sin egen taksonomi. 

(Schjoldager 2008, s. 89) 

Delabastitas model fra 1989, hvis oprindelse stammer fra oldtidens retorik, er inddelt i fem 

transformationskategorier: 

1. Substitution: Et ord eller en sætning fra kildeteksten erstattes af 

et mere eller mindre kendt ord/sætning i 

målteksten. 

2. Repetition: Nogle af, eller alle, de formelle træk fra kildeteksten 

gentages eller gengives i målteksten. 

3. Deletion: Et ord eller en sætning fra kildeteksten bliver ikke 

oversat i målteksten. 

4. Addition: Målteksten indeholder et ord eller en sætning, der 

ikke umiddelbart har nogen relation til et ord eller 

en sætning i kildeteksten. 

5. Permutation: Et ord eller en sætning i kildeteksten oversættes i 

målteksten, men sættes ind et andet sted. 

 (Schjoldager 2008, s. 91) 

 

Schjoldagers taksonomi over mikrostrategier er som nævnt inspireret af de ovenstående to modeller, og 
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derfor stammer følgende 12 mikrostrategier næsten alle fra én af de to foregående modeller. Schjoldager 

har dog selv tilføjet tre strategier; explicitation, paraphrase og condensation. 

I min empiri har jeg kun fundet eksempler på seks af de tolv mikrostrategier. Dette skyldes, at ordspil, som 

er fokus for opgaven, kun repræsenterer en lille del af oversættelsesteori, og derfor er det ikke alle 

mikrostrategier, der er relevante for oversættelse af ordspil. 

Schjoldagers taksonomi: 

1. Direct transfer 

2. Calque 

3. Direct translation 

4. Oblique translation 

5. Explicitation 

6. Paraphrase 

7. Condensation 

8. Adaptation 

9. Addition 

10. Substitution 

11. Deletion 

12. Permutation 

(Schjoldager 2008, s. 92) 

Denne taksonomi kan ifølge Schjoldager bruges til at forstå og analysere, hvad andre oversættere har gjort. 

Ved at se på hvilke mikrostrategier en oversætter har brugt, opnår man en dybere forståelse af, hvordan de 

har oversat et givet værk. For at illustrere hvordan man kan se de forskellige mikrostrategier i praksis, 

følger her en gennemgang af hver mikrostrategi med eksempler fra teorien og, hvor det har været muligt, 

fra empirien. Disse mikrostrategier vil blive anvendt i praksis på Søholms oversættelse i analysen. 

Direct transfer: 

Ved direct transfer overføres kildeteksten til målteksten, uden at der foretages ændringer. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

Meetings in New York with Ulf Elleman-Jensen and Karsten K. 
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Kesselring 

 

Target text: 

Møder i New York med Ulf Ellemann-Jensen og Karsten K. 

Kesselring 

(Schjoldager 2000, s. 93) 

Calque: 

 Når der bruges calque, oversættes strukturen fra kildeteksten til målteksten, eller der laves en meget tæt 

oversættelse. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

Der er et yndigt land, 

det står med brede bøge 

nær salten øster strand :| 

Det bugter sig i bakke, dal, 

det hedder gamle Danmark […] 

 Target text: 

There is a lovely country 

it stands with broad beeches 

near the salty eastern beach 

It winds itself in hill, valley, 

it is called old Denmark […] 

(Schjoldager 2000, s. 94) 

Eksempel (4) fra empirien: 

Alice’s Adventures in Wonderland (AAIW): 

So she began: ’O Mouse, do you know the way out of this pool? I 

am very tired of swimming about here, O Mouse!’ 

 (s. 29) 

Alice i Undreland (AIU): 

Så det gjorde hun: ”Oh, Mus, kender du vejen op af denne sø? 
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Jeg er meget træt af at svømme rundt her, oh, Mus!” 

(s. 34) 

Direct translation: 

Ved direct translation oversættes kildeteksten ord for ord til målteksten. 

Eksempel fra teorien: 

Source text:  

The Terazzo Story 

Terazzo, from the Italian word for terraces, was created several 

hundred years ago in Europe when Venetian workers discovered 

a new use for discarded marble remnants. 

Target text: 

Terazzo-historien 

Terazzo, som kommer fra det italienske ord for terrasse, blev 

opfundet for adskillige hundrede år siden I Europa, da 

venetianske håndværkere opdagede en ny made at bruge 

kasserede marmorrester på. 

(Schjoldager 2000, s. 97) 

Eksempel (3) fra empirien: 

AAIW: 

And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying to 

herself, in a dreamy sort of way, ’Do cats eat bats? Do cats eat 

bats?’ and sometimes, ’Do bats eat cats?’ 

(s. 19) 

AIU: 

Her begyndte Alice at gave, og hun gentog for sig selv ligesom i 

søvne: ”Æder katte flagermus? Æder katte flagermus?” og 

indimellem: ”Æder flagermus katte?” 

(s. 16) 
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Oblique translation: 

Modsat direct translation, hvor der oversættes ord for ord, oversættes der ved oblique translation mening 

for mening. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

The Terrazzo Story 

Terazzo, from the Italian word for terraces, was created several 

hundred years ago in Europe when Venetian workers discovered 

a new use for discarded marble remnants. 

Target text: 

Alle tiders terrazzo 

Terrazzo kommer af det latinske ord ‘terra’, som betyder ‘jord’, 

og opstod for mange hundrede år siden I Italien, da venetianske 

håndværkere fandt på en ny anvendelsesmulighed for 

kasserede marmorrester. 

(Schjoldager 2000, s. 98) 

 

Eksempel (2) fra empirien: 

AAIW: 

’Oh my ears and whiskers, how late it’s getting!’ 

(s. 20) 

AIU: 

“Splitte mine knurhår og lange ører, hvor er jeg sent på den!” 

(s. 16) 

 

Explicitation: 

Ved explicitation gøres noget information, der er implicit i kildeteksten, eksplicit i målteksten. 
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Eksempel fra teorien: 

Source text: 

I’ll try and say ’How doth the little –” and she crossed her hands 

on her lap as if she was saying lessons, and began to repeat it, 

but her voice sounded hoarse and strange, and the words did not 

come the same as they used to do 

Target text: 

Nu vil jeg prøve at sige Se, den lille kattekilling – den kan jeg I al 

fald. Og så foldede hun hænderne på maven, som hun plejede, 

når hun rablede lektierne af i skolen. Hun begyndte at sige 

versene, men hendes stemme lød så mærkeligt hæs og 

anderledes – og også ordene blev nogle helt andre. 

(Schjoldager 2000, s. 100) 

 

Paraphrase: 

Ved parahprase oversættes kildeteksten frit til målteksten. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

It is my professional opinion that Prof. Nyborg’s responses 

indicate two things with overwhelming clarity: (1) these errors 

were inadverdent and few in number; and (2) they were 

substantively inconsequential. 

Target text: 

Det er mit faglige synspunkt, at professor Nyborgs svar med 

overvældende tydelighed viser, at fejlene var utilsigtede, 

begrænsede og uden konsekvenser. 

(Schjoldager 2000, s. 101) 
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Eksempel (15) fra empirien:  

AAIW: 

’We called him Tortoise because he taught us,’ said the Mock 

Turtle angrily  

(s. 95) 

AIU: 

”Ellers havde det jo ikke været noget øgenavn,” vrissede den 

forlorne skildpadde 

(s. 158) 

 

Condensation:  

Ved condensation bliver oversættelsen kortere end den oprindeligt var i kildeteksten. Dette kan involvere 

implicitation dvs. at eksplicit information i kildeteksten gøres implicit i målteksten. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

Terrazzo, from the Italian word for terraces, was created several 

hundred years ago in Europe when Venetian workers discovered 

a new use for discarded marble remnants. 

Target text: 

Venetianske håndværkere opfandt terrazzoen (fra italiensk) for 

længe siden ved at anvende kasserede marmorrester på en ny 

måde. 

(Schjoldager 2000, s. 103) 

 

Adaptation: 

Ved adaptation genskabes effekten af kildeteksten helt eller delvist i målteksten. 
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Eksempel fra teorien: 

Source text: 

How doth the little crocodile 

Improve his shining tail, 

And pour the waters of the Nile 

On every golden scale! 

Target text: 

Se, den lumske krokodille! 

Er den måske død? 

Nej, den lurer bare stille 

på en mundfuld kød. 

(Schjoldager 2000, s. 103) 

Eksempel (18) fra empirien: 

AAIW: 

’That’s the reason they’re called lessons,’ the Gryphon 

remarked: ‘because they lessen from day to day.’ 

(s. 97) 

 

AIU: 

”Det var derfor det hed Mindreskolen,” sagde griffen. ”Det var 

mindre og mindre, vi lærte hver dag.” 

(s. 161) 

 

 

Addition: 

Ved addition bliver der tilføjet noget til målteksten. 
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Eksempel fra teorien: 

 Source text: 

It is my professional opinion that Prof. Nyborg’s responses 

indicate two things with overwhelming clarity: (1) these errors 

were inadvertent and few in number;  (2) they were 

substantively inconsequential. 

 Target text: 

Det er mit faglige synspunkt, at professor Nyborgs svar med 

overvældende tydelighed viser to ting: 1) at disse fejl var 

utilsigtede og få, og 2) at de var aldeles betydningsløse. Det er 

derfor hævet over enhver tvivl, at De vil begå en alvorlig og 

fuldstændig utilgivelig fejl, hvis de vælger at afskedige 

professor Nyborg. 

(s. 105) 

Eksempel (20c) fra empirien: 

AAIW: 

’Boots and shoes under the sea,’ the Gryphon went on in a deep 

voice, ’are done with whiting. Now you know.’ 

(s. 102) 

 

AIU: 

”Og nede i havet er det blankålene, der tager sig af alt det 

sværte med at blanke. Du troede måske, at det var skrubberne 

eller pudslingerne?” 

(s. 169) 

 

Substitution: 

Ved substitution bliver meningen ændret fra kildeteksten til målteksten. 
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Eksempel fra teorien: 

 Source text: 

Terrazzo, from the Italian word for terraces, was created several 

hundred years ago in Europe when Venetian workers discovered 

a new use for discarded marble remnants. 

 Target text: 

Terrazzo kommer af det latinske ord ‘terra’, som betyder ‘jord’, 

og opstod for mange hundrede år siden i Italien, da venetianske 

håndværkere fandt på en ny anvendelses-mulighed for kasserede 

marmorrester. 

(Schjoldager 2000, s. 106) 

Deletion: 

Ved deletion bliver der udeladt noget i målteksten. 

Eksempel fra teorien: 

 Source text: 

The objective of the meeting with the Danish Ministry of Foreign 

Affairs was to use the opportunity, created by Andrew Whist’s 

successful invitation of the Minister to speak in New York, for 

deepening my contact with the Minister, and also assessing how 

far he would be willing to go in supporting the smokers’ rights in 

Denmark. 

 Target text: 

Formålet med mødet med det danske udenrigsministerium var at 

udnytte muligheden for at styrke min forbindelse til ministeren 

og samtidig lode, hvor langt han ville være villig til at gå I støtten 

til rygeres rettigheder i Danmark. 

(Schjoldager 2000, s. 109) 
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Permutation: 

Permutation bruges som regel, når kildeteksten ikke kan gengives i målteksten ofte grundet lingvistiske 

eller stilistiske årsager. Ved permutation genskabes effekten et andet sted i målteksten, hvor det er muligt 

at gengive effekten fra kildeteksten. 

Eksempel fra teorien: 

Source text: 

My mistress’ eyes are nothing like the sun; 

Coral is far more red than her lips’ red[…] 

Target text: 

Som solen stråler hendes øjne ej, 

koral er rødere end læbernes røde[…] 

(Schjoldager 2000, s. 110) 

 

Gennemgangen af disse eksempler har til formål at illustrere Schjoldagers taksonomi over forskellige 

mikrostrategier. I analysen vil empirien blandt andet blive analyseret ud fra disse mikrostrategier for at 

forstå, hvordan Søholm har oversat ordspillene Alices’s Adventures in Wonderland. 

Oversættelse af ordspil 

Ordspil er én af flere udfordringer, en oversætter står over for, i litterære oversættelser (Schjoldager 2008, 

s. 34). Grunden til dette er den manglende én-til-én ækvivalens imellem sprog, som Delabastita kalder det 

(Delabastita 1996, s. 133). Han forklarer, at forskellige ord kan have mere eller mindre specifikke 

betydninger på forskellige sprog. Et eksempel kunne være det danske ord præst. Slår man op i Gyldendals 

røde ordbog, får man umiddelbart otte forskellige forslag på engelsk, hvor hvert forslag passer ind i 

forskellige kontekster. Hvis en oversætter skal oversætte en tekst fra dansk til engelsk, hvor ordet præst 

indgår, er han altså nødt til at træffe et valg imellem de forskellige ord, baseret på den kontekst ordet 

optræder i. 

Ordspilstyper 

For at kunne genkende ordspil i en tekst, er det nødvendigt at definere, hvad ordspil er. Delabastita 

definerer ordspil på følgende måde: 
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”Wordplay is the general name for the various textual 

phenomena in which structural features of the language(s) 

used are exploited in order to bring about a communicatively 

significant confrontation of two (or more) linguistic structures 

with more or less similar forms and more or less different 

meanings” 

(Delabastita 1996, s. 128) 

Ud fra denne definition er der altså tale om et tekstfænomen, hvor der opstår en konfrontation mellem 

(mindst) to sproglige enheder, der har samme form, men forskellige betydninger. Det er denne definition, 

der ligger til grund for den udvalgte empiri. 

Delabastita opdeler først og fremmest ordspil i to kategorier, nemlig vertikale og horisontale ordspil. Om 

disse to kategorier skriver Delabastita: 

”In horizontal wordplay, the mere nearness of the pun 

components may suffice to bring about the semantic 

confrontation; in addition, grammatical and other devices are 

often used to highlight the pun. In vertical wordplay one of the 

pun’s components is materially absent from the text and has to 

be triggered into semantic action by contextual constraints.” 

(Delabastita 1996, s. 129) 

 

Ved horisontale ordspil er selve teksten altså nok til, at læseren kan se og forstå ordspillet, mens det er 

konteksten, hvori vertikale ordspil optræder, der gør, at vertikale ordspil fungerer. I disse tilfælde kræver 

det, at forfatteren og læseren deler samme forudforståelse. Det vil sige, at for at forstå ordspillet, kræver 

det, at læseren kan udlede noget af teksten, der ikke står der direkte, men som forfatteren har tænkt, da 

han/hun har skrevet ordspillet. For at illustrere dette kan man se nærmere på eksempel 18. I kapitlet, hvori 

dette eksempel figurerer, snakker Alice med en skildpadde, der fortæller om sin skolegang. Han nævner 

blandt forskellige fag, at de blev undervist i ”Reeling and Writhing”. I dette tilfælde har Lewis Carroll fundet 

på ord, der minder om fagene reading og writing. Ordspillet fungerer kun, hvis læseren deler 

forudforståelse med Carroll om, at reeling og writhing minder om reading og writing, der er fag i skolen. 

Konteksten, altså det, at skildpadden snakker om skolefag, er med til at skabe ordspillet og gør samtidig, at 

læseren kan forstå det. 
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Delabastita inddeler ordspil i yderligere fire kategorier; homonym, homofon, homograf og paronym. Disse 

fire typer defineres på følgende vis: 

1. Homonym 

Homonymer er ord, der udtales og staves ens, men som har forskellige betydninger  

Eksempel (13) fra empirien: 

‘But they were in the well,’ Alice said to the Dormouse... 

‘Of course they were,’ said the Dormouse: ‘- well in.’ 

(s. 77) 

 

2. Homofon 

Ord der udtales ens, men som staves forskelligt og har forskellige betydninger 

Eksempel (23) fra empirien: 

‘The twinkling of what?’ said the King. 

‘It began with the tea,’ the Hatter replied. 

‘Of course twinkling begins with a T!’ said the King sharply. 

(s. 111) 

 

3. Homograf 

Ord der staves ens, men som udtales forskelligt og har forskellige betydninger. 

Eksempel fra teorien: 

How the US put US to shame 

 

Der er ikke fundet eksempler på homografer i empirien. 

 

4. Paronym 

Ord der minder om hinanden, men som har forskellig udtale og stavemåde 

Eksempel (22) fra empirien: 

‘Of course not,’ said the Mock Turtle: ‘why, if a fish came to me, and told me he was going on a 

journey, I should say “With what porpoise?”’ 

‘Don’t you mean “purpose”?’ said Alice. 

(s. 102) 
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Oversættelsesstrategier 

Det er ofte blevet påstået, at ordspil er ’uoversættelige’, fordi de udgør særlige udfordringer for 

oversætteren (Delabastita 1993; 172-177). Som tidligere nævnt skyldes dette den manglende én-til-én 

ækvivalens imellem sprogene. Delabastita er dog ikke af den opfattelse, at oversættelse af ordspil er 

umuligt. Ifølge ham findes der forskellige metoder, man kan benytte sig af som oversætter, når man får til 

opgave at oversætte en tekst, hvori der indgår ordspil. Han giver følgende oversigt over muligheder for 

oversættelse af ordspil: 

 

 Ordspil  Ordspil: ST-ordspillet (Source text) oversættes med et ordspil i TT (Target text). 

Dette kan være mere eller mindre forskelligt fra det originale ordspil. 

 Ordspil  Intet ordspil: Et ordspil oversættes til TT uden ordspil. 

 Ordspil  Tilsvarende retorisk virkemiddel: Ordspillet erstattes med et lignende 

virkemiddel (f.eks. gentagelse, allitteration, rim, ironi, mm.) for at genskabe effekten fra 

ordspillet i ST. 

 Ordspil  Ingenting: Den del af teksten, der indeholder ordspillet, udelades. 

 Ordspil ST = Ordspil TT: Oversætteren genskaber ordspillet fra ST i dens oprindelige 

formulering, dvs. det egentlig ikke bliver oversat. 

 Ikke-ordspil  Ordspil: oversætteren indsætter et ordspil ,hvor der i den oprindelige ST 

intet ordspil var, f.eks. for at opveje mangel på oversatte ordspil andre steder i TT. 

 Ingenting  Ordspil: oversætteren indsætter helt nyt materiale i TT, der indeholder 

ordspil, der ikke har nogen umiddelbar berettigelse i ST. 

 Forfatterkommentarer: f.eks. forklarende fodnoter eller kommentarer i oversætterens 

forord. 

(Delabastita 1996, s. 134, min oversættelse7) 

I analysekapitlet vil Delabastitas ordspilstyper, altså homofon/homonym/paronym og de forskellige 

muligheder for oversættelse af ordspil, være en del af analysen af empirien. 

Opsummering 

Teorien præsenteret i dette kapitel kan deles op i følgende fire kategorier: kategorisering af oversættelse, 

makrostrategier, mikrostrategier og oversættelse af ordspil. I analysekapitlet nedenfor vil disse fire 

                                                           
7
 Se bilag 4 for originaltekst 
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kategorier danne rammerne for analysen af Alice’s Adventures in Wonderland og Alice i Undreland med 

særligt fokus på ordspil i de to tekster. 

Analyse 

I dette kapitel vil Alice’s Adventures in Wonderland og Ejgil Søholms oversættelse Alice i Undreland blive 

analyseret med særligt fokus på ordspil. Følgende afsnit indledes med en overordnet analyse af Alice i 

Undreland på baggrund af Anne Schjoldagers kategorisering af oversættelse. Derefter følger en analyse af 

makrostrategier og til slut følger en detaljeret analyse af ordspillene ud fra Schjoldagers mikrostrategier, 

samt Delabastitas teorier om oversættelse af ordspil. Dette kapitel afsluttes med en opsummering af 

analysens resultater, samt en grafisk fremstilling af samme til at give et overblik. For sammenhængens 

skyld stemmer farverne i cirkeldiagrammerne overens med farverne brugt i bilag 2.  

Kategorisering af oversættelse 

Schjoldagers første faktor til at kategorisere en oversættelse er medium, der afgør, om der er tale om en 

skriftlig eller en mundtlig oversættelse. Emnet for dette speciale, Alice i Undreland, er en oversættelse af et 

litterært værk, Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland, og det er en skriftlig oversættelse. 

Den næste faktor til kategorisering af oversættelser er professionalism, hvor det afgøres, om en 

oversættelse er professionel eller ej. Ifølge Schjoldager laves professionelle oversættelser af professionelle 

oversættere (”translators”), som lever af at oversætte og følgelig modtager betaling for deres 

oversættelser. På dansk skelner vi imidlertid mellem oversætter og translatør, som er en beskyttet titel. 

Ejgil Søholm, der har oversat Alice’s Adventures in Wonderland, er uddannet cand.mag. i dansk og græsk 

litteratur og dermed ikke uddannet translatør. Han har dog udgivet flere bøger oversat fra engelsk, som 

indeholder ordspil og rim. På trods af at Søholm ikke er uddannet inden for oversætterfaget, må det 

formodes, at han har modtaget betaling for de bøger, han har oversat. På baggrund af hans erfaring med 

oversættelse af bøger fra engelsk til dansk, og at han har modtaget betaling for arbejdet, anser jeg altså 

Alice i Undreland for at være en professionel oversættelse. 

Den tredje faktor, overtness, er med til at kategorisere en oversættelse som værende overt eller covert. 

Begge typer af oversættelse har, som nævnt i teorikapitlet, en række kendetegn. 

Det første kendetegn ved en overt oversættelse er, at læseren er opmærksom på, at det er en oversættelse 

de læser og ikke en original målsprogstekst. Det fremgår tydeligt på forsiden af bogen, at Alice i Undreland 

er en oversættelse af Lewis Carrolls Alice’s Adventures in Wonderland. Desuden er titlen anderledes end de 
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fleste andre oversættelser, gendigtninger og filmatiseringer på dansk af originalen – de fleste kaldet Alice i 

Eventyrland. Dette er med til at gøre at læseren er klar over, at Alice i Undreland er en oversættelse.  

 

Det andet kendetegn for en overt oversættelse er, at kildeteksten har en høj status i kildekulturen, og at 

afsenderen kan formodes at være kendt af måltekstens modtagere. Alice’s Adventures in Wonderland er en 

engelsk børnebogsklassiker (Grymer, 2000). Dens status i kildekulturen kan sammenlignes med H.C. 

Andersens eventyr i Danmark. Originalen er blevet oversat et utal af gange til mange forskellige sprog, og 

den er også blevet filmatiseret en del gange. Historien om Alice er kendt over det meste af verden og har 

bestemt en særlig plads i den engelske kultur og litteraturhistorie. Bogen har altså en høj status i 

kildekulturen og kan formodes at være kendt af måltekstens modtagere, hvilket er karakteristisk for en 

overt oversættelse. 

 

Det tredje og sidste kendetegn ved en overt oversættelse er, at præsuppositioner fra kildeteksten 

overføres til målteksten, f.eks. i form at mikrostrategien explicitation8. 

I en covert oversættelse, derimod, kan oversætteren indsætte et kulturelt filter, f.eks. ved brug af 

mikrostrategien adaptation, altså hvor et kulturspecifikt fænomen fra kildekulturen bliver ændret, så det 

passer til målkulturen. I Søholms oversættelse er der flere eksempler på, hvordan han har tilpasset sin 

oversættelse til den danske kultur. Dette fremgår også i analysen af ordspil nedenfor, hvor adaptation viser 

sig at være den mest brugte mikrostrategi i Søholms oversættelse. 

Et eksempel ,der tydeligt viser, hvordan Søholm har tilpasset teksten til en dansk kontekst, men som dog 

ikke er et ordspil, er, når han skal oversætte et rim, som Lewis Carroll har ændret i. Oprindeligt lyder de to 

første linjer af rimet: 

How doth the little busy bee 

Improve each shining hour, 

And gather honey all the day 

From every opening flower! 

(Carroll 2001, s. 24) 

I Alice’s Adventures in Wonderland prøver Alice at fremsige dette rim, men i forvirringen bliver rimet 

ændret til: 

                                                           
8
 Explicitation kan eksempelvis være en forklarende fodnote eller andre forklarende kommentarer fra oversætteren.  
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How doth the little crocodile 

Improve his shining tail, 

And pour the waters of the Nile 

On every golden scale! 

(Carroll 1993, s. 27) 

I sin oversættelse har Søholm efterlignet Carrolls leg med et kendt rim ved at bruge den velkendte 

børnesang Se den lille kattekilling og ændre teksten på samme måde, som Carroll gør i sin tekst. Oprindeligt 

lyder første vers af sangen 

Se den lille kattekilling 

nej, hvor er den sød! 

Den har fine hvide poter 

og en pels så blød. 

(Schjoldager 2008, s. 104) 

I sin oversættelse ændrer Søholm teksten til 

Se, den lumske krokodille! 

Er den måske død? 

Nej, den lurer bare stille 

på en mundfuld kød. 

(Søholm 2000, s. 31) 

Denne tilpasning til en dansk kontekst er med til at sløre, at der er tale om en oversættelse. Hvis man som 

barn fik læst Alice i Undreland højt, og ikke på forhånd kendte til historien om Alice, eller så på forsiden at 

det var en oversættelse, ville man ikke umiddelbart kunne gennemskue, at dette var en oversættelse. 

Umiddelbart virker Søholms oversættelse til at være overt. Dette skyldes, at den på forsiden tydeligt 

angiver at være en oversættelse, og fordi den har en høj status i kildekulturen. Ser man nærmere på 

Søholms oversættelse, herunder hans oversættelse af ordspillene, er det tydeligt, at han har tilpasset 

teksten til en dansk målgruppe. Dette er et af kendetegnene ved en covert oversættelse. Eftersom 

oversættelse af ordspil er fokus for denne opgave, vil jeg derfor vælge at betragte Søholms oversættelse 

som værende covert.  

Den fjerde og sidste faktor til kategorisering af oversættelser, translation area, skelner mellem litterær 

oversættelse, general-language oversættelse og special-language oversættelse. Alice i Undreland er et 
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litterært værk mere specifikt en roman. Bogen indeholder de kendetegn for en litterær oversættelse, som 

Schjoldager nævner, især kulturelle og æstetiske træk herunder ordspil. 

Makrostrategier 

Kategoriseringen af makrostrategier handler om, hvorvidt oversætteren har valgt en måltekst- eller en 

kildetekst-orienteret strategi i sin oversættelse. En kildetekst-orienteret oversættelse vil typisk også 

karakteriseres som værende en overt oversættelse, hvor en måltekst-orienteret oversættelse typisk 

karakteriseres som værende en covert oversættelse. I analysen nedenfor vil det fremgå, at Søholm har 

formået at genskabe langt de fleste ordspil i sin oversættelse til en dansk målgruppe, således at de fungerer 

i en dansk kontekst. Ud fra analysen af ordspil virker det klart, at Søholm har forsøgt at tilpasse denne 

oversættelse til en dansk kontekst,og derfor vil jeg kategorisere makrostrategien som værende måltekst-

orienteret. 

Mikrostrategier og oversættelse af ordspil 

I dette afsnit bliver det empiriske materiale analyseret på baggrund af Anne Schjoldagers teori om 

mikrostrategier, samt Dirk Delabastitas teori om oversættelse af ordspil. Følgende eksempler optræder i 

kronologisk rækkefølge efter den engelske originaltekst og den danske oversættelse. 

 Analysen har til formål at påvise tre ting; 

1) hvilke typer af ordspil der er tale om, dvs. homonym, homofon eller paronym, 

2) hvilke af Delabastitas oversættelsesstrategier der er blevet anvendt (eksempelvis ordspil  ordspil) 

og 

3) hvilke af Schjoldagers mikrostrategier der er blevet anvendt (eksempelvis adaptation). 

Eksempel 1: 

Alice’s Adventures in Wonderland (AAIW): 

’I wonder if I shall fall right through the earth!  

How funny it’ll seem to come out among the people  

that walk with their heads downwards! The Antipathies, I think 

–‘ 

(s. 19) 

Alice i Undreland (AIU): 
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“Jeg lurer på, om jeg falder lige tværs igennem jorden? Det 

kunne være sjovt at dukke op imellem de folk, der går med 

hovedet nedad! Antipoterne, tror jeg det er, de kaldes.” 

(s. 14) 

I dette eksempel spiller Lewis Carroll på ligheden mellem ordene antipode (=mennesker der bor på den 

anden side af jordkloden) og antipathy (=antipati). De to ord minder om hinanden, men både staves og 

udtales forskelligt, og ordspillet er derfor et paronym. Ordspillet er vertikalt, fordi det er konteksten der 

gør, at ordspillet fungerer. Antipathy er et ord, Lewis Carroll selv har fundet på, men kan forstås af læseren 

pga. konteksten, hvor Alice snakker om at falde igennem jorden. Det kræver dog, at man deler 

forudforståelse med forfatteren ved at kende til ordene antipode og antipathy. 

I oversættelsen af ordspillet er den anvendte mikrostrategi direct translation; Søholm har brugt Carrolls 

opfundne ord på dansk (antipothies – anitpoterne) og således er typen af oversættelsen ordspil  ordspil, 

da ordspillet fungerer lige så godt på dansk. 

 

Eksempel 2: 

AAIW: 

’Oh my ears and whiskers, how late it’s getting!’ 

(s. 20) 

AIU: 

“Splitte mine knurhår og lange ører, hvor er jeg sent på den!” 

(s. 16) 

I dette eksempel har Søholm lavet et ordspil, der ikke eksisterede i kildeteksten. Han bruger en del af et 

fast, dansk udtryk (splitte mine bramsejl) i en anden kontekst, end det normalt bruges i. Han tager et 

element fra denne nye kontekst (at kaninen har knurhår og lange ører) og kombinerer med det faste 

udtryk, hvilket resulterer i et nyt udtryk, som er hans eget. Eftersom sætningen splitte mine knurhår og 

lange ører spiller på ligheden med splitte mine bramsejl, der minder om hinanden, men staves og udtales 

forskelligt, er ordspillet et paronym. Det er desuden vertikalt, eftersom man skal kende udtrykket splitte 

mine bramsejl for at forstå det. Søholm har brugt oblique translation i dette tilfælde i og med, at han har 

oversat meningen uden at oversætte sætningen ordret. Han har desuden tilføjet et ordspil så typen af 

oversættelse bliver ikke-ordspil ordspil. 
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Eksempel 3: 

AAIW: 

And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying 

to herself, in a dreamy sort of way, ’Do cats eat bats? Do cats 

eat bats?’ and sometimes, ’Do bats eat cats?’ 

(s. 19) 

AIU: 

Her begyndte Alice at gabe, og hun gentog for sig selv ligesom i 

søvne: ”Æder katte flagermus? Æder katte flagermus?” og 

indimellem: ”Æder flagermus katte?” 

(s. 16) 

I dette eksempel skabes ordspillet ud fra ligheden mellem ordene cat (kat) og bat (flagermus). Ordene 

minder om hinanden, men har forskellig udtale og stavemåde, og ordspillet er derfor et paronym. Det er 

desuden horisontalt, da begge de ord der skaber ordspillet, er til stede i teksten.  

I oversættelsen af dette eksempel har Ejgil Søholm brugt direct translation som mikrostrategi, hvilket 

betyder, at typen af oversættelse bliver ordspil  intet ordspil. Dette skyldes, at ordene flagermus og kat 

ikke rimer på dansk, som de gør på engelsk. 

Eksempel 4: 

AAIW: 

So she began: ’O Mouse, do you know the way out of this pool? 

I am very tired of swimming about here, O Mouse!’ (Alice 

thought this must be the right way of speaking to a mouse: she 

had never done such a thing before, but she remembered 

having seen in her brother’s Latin Grammar, ‘A mouse – of a 

mouse – to a mouse – a mouse – O mouse!’) 

 (s. 29) 

AIU: 

Så det gjorde hun: ”Oh, Mus, kender du vejen op af denne sø? 

Jeg er meget træt af at svømme rundt her, oh, Mus!” Alice 

mente, at det måtte være den rigtige måde at tiltale en mus 
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på; hun havde ganske vist aldrig prøvet det før, men hun kunne 

huske, at hun havde set en remse i sin storbrors latinske 

grammatik: ”Musen – musens – til musen – musen – oh, mus!”) 

(s. 34) 

I dette eksempel leges der med udråbsordet O (åh). Alices opremsning er bøjninger af ordet mus på latin: 

mus [nominativ], muris [genitiv], muri [dativ], murem [akkusativ], (O) mus [vokativ]. I denne opremsning 

mangler den sidste bøjning, ablativ.9 Ifølge den store danske encyklopædi er vokativ en ”særlig form af 

substantiver, som anvendes ved tiltale” (Den Store Danske – Vokativ). Alice vil gerne i kontakt med musen, 

og da hun har set denne bøjning i en bog, (hvor tiltaleformen af mus altså er (O) mus), tænker hun, at det 

må være sådan, man tiltaler en mus. Hun blander altså udråbsordet O og det parentetiske O foran mus i 

den latinske vokative form af ordet sammen. Ordspillet bygger altså på to ord/bogstaver, der udtales og 

staves ens, men som har forskellige betydninger, og det er dermed et homonym. Det er desuden 

horisontalt, eftersom begge former er til stede i teksten. Læseren bliver hjulpet på vej til at forstå 

ordspillet, da den latinske grammatik bliver nævnt, men det kræver dog et forhåndskendskab til den 

latinske grammatik for at kunne gennemskue Alices misforståelse og dermed ordspillet. 

I oversættelsen har Søholm brugt mikrostrategien calque. Han har altså lavet en meget tæt oversættelse. 

Søholm har valgt at gengive udråbsordet o på dansk, men med en anden stavemåde – oh10. Også i 

gengivelsen af opremsningen af den latinske grammatik har Søholm oversat ordet o med oh på trods af, at 

det ikke er korrekt latin. Dette gør, at ordspillet ikke fungerer på dansk, og typen af oversættelse er derfor 

ordspil  intet ordspil. 

Eksempel 5: 

AAIW: 

[…] all dripping wet […] The first question of course was, how to 

get dry again[…] ’Sit down, all of you, and listen to me! I’ll soon 

make you dry enough!’ […] ‘Are you all ready? This is the driest 

thing I know…’  

(s. 32) 

AIU: 

[…] alle var de sjaskvåde […] Det første spørgsmål var 

                                                           
9
 Der er flere teorier om hvorfor den sidste bøjning mangler, men da det ikke har relevans for specialet, bliver der ikke 

gået nærmere ind i detaljer omkring dette. (http://userpages.umbc.edu/~ikwok1/336/project3/) 
10

 Ifølge Politikens Nudansk ordbog (1999) er begge stavemåder gyldige på dansk. 

http://userpages.umbc.edu/~ikwok1/336/project3/
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selvfølgelig, hvordan de skulle blive tørre igen […] ”Sæt jer nu 

ned alle sammen og hør på mig. Jeg skal give jer tørt på, så det 

gør noget!” […] ”Er i klar alle sammen? Det her er det mest 

knastørre, jeg kender…” 

(s. 39) 

I dette ordspil bruges det engelske ord dry på to forskellige måder; på den ene side i betydningen at være 

tør (i modsætning til at være våd), og på den anden side som synonym for kedelig. Musen mener, at den 

kan gøre alle de andre tørre igen ved at fortælle dem en tør (=kedelig) historie. Ordspillet er altså et 

homonym, da ordet dry udtales og staves ens, men bruges på en sådan måde, at det har to forskellige 

betydninger. Ordspillet er desuden horisontalt, da begge de enheder, der udgør ordspillet (dry/dry), er til 

stede i teksten. 

I oversættelsen er der brugt to forskellige mikrostrategier; sætningen ’Jeg skal give jer tørt på’ er et dansk 

udtryk, hvilket betyder, at Søholm har brugt adaptation for at tilpasse ordspillet til en dansk kontekst. Dette 

gør, at ordspillet bliver genskabt i den danske tekst, og typen af oversættelse er dermed ordspil  ordspil. 

Sætningen ’Det her er det mest knastørre jeg kender’ er til gengæld direct translation. Ordspillet fungerer 

dog stadig på dansk, og typen af oversættelse er i dette tilfælde altså også ordspil ordspil. 

 

Eksempel 6: 

AAIW: 

’Mine is a long and a sad tale!’ said the Mouse, turning to Alice 

and sighing. 

‘It is a long tail, certainly,’ said Alice, looking down with wonder 

at the Mouse’s tail; ‘but why do you call it sad?’ 

(s. 35) 

AIU: 

“ Min tale er lang og sørgelig!” sagde musen og sukkede. 

”Ja, lang er den, men hvorfor sørgelig?” spurgte Alice, der i sine 

egne tanker sad og kikkede på musens hale. 

(s. 48) 

Dette ordspil bygger på ordene tale og tail, som udtales ens, men staves forskelligt og har forskellige 

betydninger. Ordspillet er altså et homofon. Det er desuden et horisontalt ordspil, eftersom begge de ord, 
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der udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen af ordspillet har Søholm valgt adaptation ved at oversætte det engelske ord tale med det 

danske ord tale, for at det kan rime på hale, der er direkte oversat fra det engelske tail. Dermed genskaber 

han ordspillet i den danske tekst, og typen af oversættelse kan altså klassificeres som ordspil  ordspil. 

 

 

Eksempel 7: 

AAIW: 

[…] There ought to be a book written about me, that there 

ought! And when I grow up, I’ll write one – but I’m grown up 

now […] 

(s. 41) 

AIU: 

[…] Der burde skrives en bog om mig, ja der gjorde! Jeg skriver 

en selv, når jeg bliver stor – men jeg er jo blevet stor […] 

(s. 58) 

I dette eksempel spilles der på dobbeltheden af grow up, der både kan betyde at blive voksen og 

bogstaveligt talt at vokse. Alice vil skrive en bog, når hun er grown up (=voksen), men hun er allerede grown 

up (=vokset). Ordene staves og udtales ens, men har forskellige betydninger, og ordspillet er derfor et 

homonym. Det er desuden horisontalt, eftersom begge de ord, der udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

For at forstå ordspillet må læseren dele forudforståelse med forfatteren om, at at grow up kan betyde to 

forskellige ting – og ud fra konteksten ved læseren, at Alice ikke er voksen, men derimod blot er vokset. 

Dette hjælper læseren med at forstå ordspillet. 

I oversættelsen har Søholm brugt direct translation, og ordspillet fungerer stadig på dansk, fordi blive stor 

har den samme dobbelte betydning på dansk. Typen af oversættelse er altså ordspil  ordspil. 

Eksempel 8: 

AAIW: 

’What do you mean by that?’ said the Caterpillar sternly. 

‘Explain youself!’ 

‘I can’t explain myself, I’m afraid, sir,’ said Alice, ‘because I’m 
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not myself, you see.’ 

(s. 50) 

AIU: 

“Hvad mener du med det?” spurgte rygelarven strength. 

“Forklar dig!” 

”Jeg kan desværre ikke forklare mig,” svarede Alice, ”for jeg er 

ikke mig, forstår De.” 

(s. 73) 

I dette eksempel bygger ordspillet på to forskellige vendinger med samme ord - to explain yourself og to be 

yourself. I disse to vendinger udtales og staves ordet yourself ens, men det har to forskellige betydninger, 

og ordspillet er derfor et homonym. Det er desuden horisontalt, da begge de ord, der udgør ordspillet, er til 

stede i teksten. 

I den danske oversættelse er der brugt direct translation, men ordspillet fungerer stadig på dansk, om end 

det bliver en smule anderledes; her leges der med betydningen af en enkelt fast vending – at forklare sig. 

Ordspillet i den danske version er et paronym, da forklar dig og forklar mig minder om hinanden, men både 

udtales og staves forskelligt. Ordspillet er dog stadig horisontalt i den danske version, da begge vendinger 

stadig er til stede i teksten, og typen af oversættelse er ordspil  ordspil. 

Eksempel 9: 

AAIW: 

’Just think what work it would make with the day and night! 

You see the earth takes twenty-four hours to turn round on its 

axis –’ 

‘Talking of axes,’ said the Duchess, ‘chop off her head!’ 

(s. 63) 

AIU: 

“Tænk bare på alt det kludder med nat og dag, det ville give! 

Jorden er jo som bekendt fireogtyve timer om at dreje rundt om 

sin akse - -” 

”Hvad angår sakse,” afbrød hertuginden, ”så klip hovedet af 

hende!” 

(s. 97) 
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Dette eksempel bygger på ordene axis (akse) og axes (økser), som udtales ens, men staves forskelligt og har 

forskellige betydninger. Ordspillet er altså et homofon. Det er horisontalt, eftersom begge de ord, der 

udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen af ordspillet har Søholm brugt adaptation ved at erstatte det engelske ord axes med det 

danske ord sakse, for at det kan rime på akse, som er direkte oversat fra engelske axis. Konteksten, dét at 

Alice snakker om jordens omdrejning, gør, at Søholm er nødt til at oversætte axis direkte til akse. For at 

genskabe et ordspil er han nødt til at finde et dansk ord, der rimer på akse, men som har nogenlunde 

samme funktion som en økse. I dette tilfælde har han valgt ordet sakse,som opfylder begge krav. 

Dermed genskaber han ordspillet i den danske tekst, og typen af oversættelse kan altså klassificeres som 

ordspil  ordspil.  Ordspillet i den danske tekst bliver til et paronym, eftersom akse og sakse minder om 

hinanden, men både staves og udtales forskelligt. 

 

Eksempel 10: 

AAIW: 

’Did you say pig, or fig?’ said the Cat. 

(s. 68) 

AIU: 

[…] dér sad katten igen på en gren og grinede. ”Sagde du gris 

eller is?” spurgte den. 

(s. 105) 

Dette eksempel bygger på ligheden mellem ordene pig og fig, der minder om hinanden, men har forskellig 

udtale og stavemåde, og ordspillet er dermed et paronym. Ordspillet er horisontalt, da begge de ord, der 

udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen har Søholm brugt adaptation ved at erstatte det engelske ord fig med is, for at det kan rime 

på gris, som er direkte oversat fra pig. Igen er det konteksten der afgør, at ordet pig må oversættes direkte. 

For at få ordspillet til at fungere på dansk, kan han vælge et hvilket som helst dansk ord, der rimer på gris, 

idet denne del af ordspillet ikke er afhængig af konteksten. Dermed genskaber han ordspillet i den danske 

tekst, og typen af oversættelse kan altså klassificeres som ordspil  ordspil. 
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Eksempel 11 (a-b): 

AAIW: 

’I think you might do something better with time,’ she said, 

‘than waste it asking riddles with no answers.’ 

‘If you knew Time as well as I do,’ said the Hatter, ‘you 

wouldn’t talk about wasting it. It’s him.’ 

[…] ‘I dare say you never even spoke to Time!’ 

‘Perhaps not,’ Alice cautiously replied: ‘but I know I have to 

beat time when I learn music.’ 

‘Ah! that accounts for it,’ said the Hatter. ‘He won’t stand 

beating […] 

(s. 73) 

AIU: 

“Jeg synes, I kunne bruge tiden til noget mere fornuftigt end at 

fordrive den med gåder uden løsning,” sagde hun. 

”Hvis du kendte Tiden lige så godt, som jeg gør,” sagde 

hattemageren, ”så ville du ikke tale om at fordrive den. Tiden 

er ham.” 

[…] ”Jeg tør vædde på, at du aldrig har talt med Tiden!” 

”Nej måske ikke sådan direkte,” sagde Alice, ”men når jeg har 

været til spil, har jeg da talt takten – og den deler jo tiden op i 

små stykker.” 

”Ja, dér har vi det!” sagde hattemageren. ”Tror du Tiden kan 

lide sådan at blive hakket i småstykker! […] 

(s. 113) 

I dette eksempel leges der først og fremmest med ordet time (tid). Alice bruger ordet som begreb, mens 

hattemageren bruger det som navnet på en person. Dette ordspil er et homonym, da time/Time udtales og 

staves ens, men har forskellige betydninger. Det er desuden horisontalt, da begge de ord, der udgør 

ordspillet, er til stede i teksten. 

I den danske oversættelse af dette ordspil bruger Søholm direct translation. Ordspillet fungerer stadig i den 

danske tekst, og typen af oversættelse kan klassificeres som ordspil  ordspil. 
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Legen med de to betydninger af ordet time fortsætter, da Alice nævner, at hun har beat time (i betydningen 

holdt takten), når hun har spillet musik. Her spilles der fortsat på de to betydninger af time, men også de 

forskellige betydninger af ordet to beat, der både kan betyde at slå nogen og at holde takten (i forbindelse 

med time). Eftersom hattemageren anser Time som værende en person, giver det anledning til ordspillet, 

da han tror, hun mener, at hun har slået personen Time. Dette er endnu et homonym, da beat udtales og 

staves éns, men har forskellige betydninger. Det er desuden horisontalt, da begge de ord, der udgør 

ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen af dette ordspil bruger Søholm både addition og adaptation for at få ordspillet til at fungere 

i en dansk kontekst; han tilføjer sætningen ”og den deler jo tiden op i små stykker”, for at kunne få en 

lignende effekt som det engelske ord beat automatisk fremkalder ved at have to betydninger. I Søholms 

oversættelse består ordspillet i ligheden mellem små stykker og småstykker, der minder om hinanden, men 

både udtales og staves forskelligt. Ordspillet i den danske version er altså et paronym. Det er dog stadig 

horisontalt, da begge de ord, der udgør ordspillet stadig er til stede i teksten. Da ordspillet fungerer i den 

danske tekst, er typen af oversættelse ordspil  ordspil. 

Eksempel 12: 

AAIW: 

’Take some more tea,’ the March Hare said to Alice, very 

earnestly. 

‘I’ve had nothing yet,’ Alice replied in an offended tone, ‘so I 

can’t take more.’ 

‘You mean you can’t take less,’ said the Hatter: ‘it’s very easy 

to take more than nothing.’ 

(s. 76) 

AIU: 

“Tag lidt mere te,” sagde martsharen gravalvorligt til Alice. 

”Jeg har ikke fået noget endnu,” svarede Alice lidt fornærmet, 

”så jeg kan ikke tage mere.” 

”Du mener, at du ikke kan tage mindre,” sagde hattemageren, 

”det er jo meget let at tage mere end ingenting.” 

(s. 117) 
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I dette eksempel leges der med brugen af ordet more i forskellige kontekster. Den ene er, da Alice bliver 

budt mere te, hvor hun siger, at hun ikke kan tage mere, da hun ikke har fået noget endnu. Den anden er, 

da Hattemageren bruger dét, Alice siger, i en anderledes kontekst – han bruger ordet mere i betydningen 

modsat mindre. Ordet more er hovedelementet i ordspillet, og da det bruges med to forskellige 

betydninger, men staves og udtales ens, er ordspillet et homonym. Det er desuden horisontalt, da begge 

tilfælde af brugen more er til stede i teksten. 

I oversættelsen bruger Søholm direct translation, men ordspillet fungerer på samme måde på dansk, da 

ordet mere har samme betydninger som ordet more på engelsk. Typen af oversættelse er altså ordspil  

ordspil. 

 

Eksempel 13: 

AAIW: 

’But they were in the well,’ Alice said to the Dormouse, not 

choosing to notice his last remark. 

‘Of course they were,’ said the Dormouse; ‘- well in.’ 

(s. 77) 

AIU: 

“Men de var jo nede I brønden,” sagde Alice til syvsoveren og 

lod som om hun ikke havde hørt hattemagerens 

uforskammethed. 

”Selvfølgelig var de det,” sagde syvsoveren, ”man er jo ikke 

oppe i en brønd.” 

(s. 121) 

I dette eksempel bygger ordspillet på substantivet well (=brønd) og adverbiet well (=godt), der staves og 

udtales ens, men har forskellige betydninger, og ordspillet er dermed et homonym. Begge ord er til stede i 

teksten, og ordspillet er derfor horisontalt. 

I oversættelsen af ordspillet gør Ejgil Søholm brug af mikrostrategien paraphrase i og med, at han 

oversætter frit til målteksten. I sin oversættelse leger Søholm med modsætningerne nede og oppe, men 

der bliver ikke genskabt et decideret ordspil i den danske tekst, og typen af oversættelse er derfor ordspil 

intet ordspil. 
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Eksempel 14: 

AAIW: 

‘When we were little,’ the Mock Turtle went on at last, […] ‘we 

went to school in the sea…’ 

(s. 94) 

AIU: 

“Da vi var små,” fortsatte skildpadden endelig – […]”da vi var 

små, gik vi i skole i havet…” 

(s. 158) 

I dette eksempel består ordspillet i ordet school, der både kan betyde skole og stime (af fisk). Ordet staves 

og udtales ens, men har forskellige betydninger og er derfor et homonym. Det er vertikalt, da det kun 

optræder på den ene måde i teksten; det er konteksten, (dét at det er en skildpadde, der jo bor under 

vandet, der snakker), der gør, at læseren kan forstå ordspillet. Ordspillet kræver, at man deler 

forudforståelse med forfatteren om, at ordet har to betydninger. 

I den danske oversættelse har Søholm brugt direct translation, men da ordet skole ikke har samme 

dobbelte betydning på dansk, er der intet ordspil i den danske tekst. Typen af oversættelse er derfor ordspil 

 intet ordspil. 

Eksempel 15: 

AAIW: 

’[…]The master was an old Turtle – we used to call him 

Tortoise-’ 

‘Why did you call him Tortoise, if he wasn’t one?’ Alice asked. 

‘We called him Tortoise because he taught us,’ said the Mock 

Turtle angrily… 

(s. 94) 

AIU: 

“[…] Vores lærer var en gammel havpadde – som vi drenge 

plejede at kalde Landpadden –“ 

”Hvorfor kaldte i ham Landpadden, når han var en havpadde?” 
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spurgte Alice. 

”Ellers havde det jo ikke været noget øgenavn,” vrissede den 

forlorne skildpadde... 

(s. 158) 

I dette eksempel spilles der på ligheden mellem tortoise (landskildpadde) og taught us (underviste os), der 

minder om hinanden, men hverken staves eller udtales ens, og ordspillet er derfor et paronym. Det er et 

horisontalt ordspil, da begge de ord, der udgør ordspillet, er til stede i teksten. Der er endnu en dimension i 

dette ordspil i og med, at tortoise (landskildpadde) og turtle (havskildpadde) begge er former for 

skildpadder. 

I oversættelsen bruger Søholm paraphrase, dvs. han oversætter frit til målteksten. Ordspillet fungerer til en 

vis grad også på dansk, fordi   landpadde og havpadde minder om hinanden, dog bliver opstillingen af 

ordspillet anderledes på dansk. I kildeteksten fungerer ordspillet først, idet the Mock Turtle svarer Alice ’we 

called him Tortoise because he taught us’, mens ordspillet i den danske version udelukkende består i 

ligheden mellem ordene landpadde og havpadde. Typen af oversættelse er ordspil  ordspil. 

Eksempel 16 (a-b): 

AAIW: 

’I couldn’t affod to learn it,’ said the Mock Turtle with a sigh. ‘I 

only took the regular course.’ 

(s. 96) 

AIU: 

“Jeg havde heller ikke råd til det,” svarede skildpadden og 

sukkede. ”Jeg kom aldrig på akvademiet, men måtte nøjes med 

bundskolen.” 

(s. 159) 

I dette eksempel har Ejgil Søholm tilføjet to ordspil i oversættelsen, som ikke oprindeligt var til stede i 

kildeteksten. Ved det første ordspil (akvademiet) gør han brug af mikrostrategien addition, da det er en 

tekstenhed, han selv har tilføjet til den danske tekst som ikke stammer fra kildeteksten. Her er typen af 

oversættelse ingentingordspil. 

Ved det andet ordspil (bundskolen) gør Søholm brug af mikrostrategien addition, da dette er et ordspil, der 

ikke eksisterer i kildeteksten. Det er dog oversat fra kildeteksten (I only took the regular course) og typen af 

oversættelse er derfor ikke-ordspilordspil. 
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Begge ordspil bygger på ord, som Søholm selv har fundet på, navnlig akvademiet og bundskolen, der 

minder om akademiet og grundskolen, men som staves og udtales forskelligt. Ordspillene er dermed 

paronymer og desuden vertikale, da det er konteksten der gør, at ordspillet fungerer; læseren er klar over, 

at det er en skildpadde, der snakker om sin skoletid i havet, og i sammenhæng med at læseren kender 

ordene akademi og grundskole gør det, at de opfundne ord giver mening. 

 

Eksempel 17 (a-h): 

AAIW: 

[…]’I only took the regular course.’ 

‘What was that?’ enquired Alice. 

’Reeling and Writhing, of course, to begin with,’ the Mock 

Turtle replied; ’and then the different branches of Arithmetic – 

Ambition, Distraction, Uglification and Derision.’ 

‘I never heard of “Uglification”,’ Alice ventured to say. ‘What is 

it?’ 

[…]’What! Never heard of uglifying!’ it exclaimed. ‘You know 

what to beautify is, I suppose?’ 

‘Yes,’ said Alice doubtfully: ‘it means – to – make – anything – 

prettier.’ 

‘Well, then,’ the Gryphon went on, ‘if you don’t know what to 

uglify is, you must be a simpleton.’ […] 

‘Well, there was Mystery,’ the Mock Turtle replied, counting off 

the subjects on his flappers, ‘- Mystery, ancient and modern, 

with Seaography; then Drawling[…] he taught us Drawling, 

Stretching and Fainting in Coils.’ […] ‘he taught Laughing and 

Grief, they used to say.’ 

 (s. 96) 

AIU: 

“Først spegning og røgning,” svarede den forlorne skildpadde. 

”Og det var ikke bare pølsesnak – sild og ål, hvor var det 

spændende! Og så lærte vi jo selvfølgelig de fire almindelige 

regningsarter: Lægge fra og trække til, og uldtimativation og 
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division – både første og anden.” 

”Jeg har godt nok aldrig hørt om uldtimativation,” sagde Alice. 

[…]”Jamen, har du aldrig hørt om uldtimativation!” udbrød 

den. ”Du har måske heller aldrig hørt om uldtimative kraver?” 

”Nej, det tror jeg ikke,” svarede Alice. ”Jo, måske om vinteren,” 

tilføjede hun tøvende – helt uden at vide, hvad det egentlig 

drejede sig om. 

”Det var et fåret svar – meget uldent,” sagde griffen. ”Du er 

vist ikke nogen særlig mativeret elev.” […] 

”Vi lærte tristamente,” svarede den, ”- både det gamle og det 

ny. Og søografi,” fortsatte den, mens den talte på lufferne, ”og 

også ormning og finnemaling havde vi – og svømnastik” […] 

”Jeg gik hos Kongkylie. Og han var godt nok en sær snegl.” […] 

Han underviste ellers i stramaj med ål og gråd.” 

(s. 159) 

I dette eksempel leges der først og fremmest med ordene for forskellige fag; Reeling and Writhing (reading 

and writing); Ambition, Distraction, Uglification and Derision (addition, subtraction, multiplication and 

division); Mystery, Seaography, Drawling, Stretching and Fainting in Coils (history, geography, drawing, 

sketching and painting in oils); Laughing and Grief (Latin and Greek). Fælles for alle disse ord er, at de 

minder om hinanden parvis (reeling-reading, writhing-writing, osv.), men staves og udtales forskelligt, og 

de er derfor alle paronymer. Det er konteksten, der gør, at ordspillet fungerer, og ordspillene er derfor 

vertikale. Det kræver, at læseren deler forudforståelse med forfatteren ved at kunne genkende fagenes 

rigtige navne i forfatterens ordspil. 

I oversættelsen af disse ordspil har Søholm brugt adaptation. Han har altså tilpasset teksten til en dansk 

kontekst, hvori det også fungerer. For eksempel finder Søholm på ormning, (der kommer af formning), og 

svømnastik (der kommer af gymnastik). For alle disse ordspil gælder det altså, at typen af oversættelse er 

ordspil  ordspil. 

Det er dog ikke lykkedes Søholm at lave alle ordspillene på dansk på denne måde med at finde lignende 

ord, der minder om fag. Regningsarterne ”ambition, distraction, uglification and derision” har Søholm lavet 

om til ”lægge fra og trække til, uldtimativation og division – både første og anden.” Her leger Søholm først 

med modsætningerne fra og til, som han bytter rundt på. Dernæst leger han med ordet division, der er et 

homonym, idet det både kan betyde en regningsart og inddeling af hold inden for sport. Denne dobbelthed 

kommer til udtryk, da Søholm tilføjer ordene ”både første og anden”. 
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Sætningen ”he taught Laughing and Grief” (Latin og Greek) bliver i den danske tekst til ”Han underviste 

ellers i stramaj med ål og gråd.” Her spiller Søholm på ligheden med nål og tråd.11 De to udtryk minder om 

hinanden, men staves og udtales forskelligt, og ordspillet er altså stadig et paronym i den danske tekst, 

selvom Søholm har valgt at lave det til et ordspil, der er helt anderledes end dét, der optræder i 

kildeteksten. 

I den danske oversættelse har Søholm ydermere tilføjet nogle ordspi,l der ikke eksisterer i kildeteksten. 

Hvor Carroll leger med modsætningerne beautify og uglify, laver Søholm nye ordspil i stedet for at prøve at 

genskabe det samme ordspil på dansk. Søholms ordspil starter allerede, da han oversætter sætningen ”I 

never heard of Uglification” med ”Jeg har godt nok aldrig hørt om uldtimativation”. Herfra leger Søholm 

med ordene ”uldtimative kraver”, der minder om ultimative krav. Dette ordspil er et homofon, da det 

udtales ens, men staves forskelligt og har forskellige betydninger. Det er desuden vertikalt, da det er 

konteksten, der gør, at ordspillet fungerer. 

Søholm leger videre med ordene i griffens svar til Alice: ”Det var et fåret svar – meget uldent”. Dette er dog 

ikke et ordspil ud fra Delabastitas definition. Det er næste del af sætningen til gengæld – ”Du er vist ikke 

nogen særlig mativeret elev.” Her finder Søholm på ordet mativeret, der ligner ordet motiveret, men 

samtidig giver læseren associationer til matematik grundet kontekstens snak om fag. Ordene mativeret og 

motiveret minder om hinanden, men staves og udtales forskelligt, og ordspillet er derfor et paronym. Det er 

desuden vertikalt, da det kun er det ene ord der optræder i teksten. I dette eksempel har Søholm gjort brug 

af mikrostrategien addition, da der ikke er oversat noget fra kildeteksten, men derimod tilføjet et helt nyt 

ordspil. Typen af oversættelse er dermed ingenting  ordspil. 

Søholm tilføjer yderligere to ordspil i denne del af teksten. Det første er i sætningen ”Jeg gik hos 

Kongkylie.”  Her spiller han på ordet konkylie/Kongkylie, som han bruger som navn på en lærer. Ordene 

udtales ens, men staves forskelligt, og ordspillet er derfor et homofon. Det er konteksten, der gør, at 

ordspillet fungerer, og derfor er det vertikalt. Som læser ved man, at der bliver snakket om en skole i havet, 

hvor konkylier findes. 

I den efterfølgende sætning findes det andet ordspil, som Søholm har tilføjet (”Og han var godt nok en sær 

snegl”). I dette eksempel spilles der på det danske udtryk at være en sær snegl, der betyder, at man er en 

mærkelig person. I dette tilfælde bliver det brugt om en konkylie (Kongkylie), der også er et sneglehus. På 

denne måde er det konteksten, der gør, at ordspillet fungerer, og det er derfor vertikalt. De to udtryk 

staves og udtales éns, men har forskellige betydninger, og derfor er ordspillet et homonym. 

                                                           
11

 Stramaj er groft lærredsstof til broderi 
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Eftersom disse to ordspil er tilføjet til den danske tekst uden at have oprindelse i kildeteksten, har Søholm 

her gjort brug af mikrostrategien addition. Typen af oversættelse er altså ingenting  ordspil. 

 

Eksempel 18: 

AAIW: 

‘Ten hours the first day,’ said the Mock Turtle; ‘nine the next, 

and so on.’ 

‘What a curious plan!’ exclaimed Alice, 

‘That’s the reason they’re called lessons,’ the Gryphon 

remarked: ‘because they lessen from day to day.’ 

(s. 97) 

AIU: 

“Ti timer den første dag,” sagde den forlorne skildpadde. ”Og ni 

den næste og så videre.” 

”Det var dog et mærkeligt skema,” sagde Alice. 

”Det var derfor, det hed Mindreskolen,” sagde griffen. ”Det var 

mindre og mindre, vi lærte hver dag.” 

(s. 161) 

I dette eksempel spilles der på ligheden mellem lesson (lektion) og lessen (mindske), der udtales ens, men 

staves forskelligt og har forskellige betydninger, og dermed er ordspillet et homofon. Begge de ord, der 

udgør ordspillet, er til stede i teksten, og det er derfor horisontalt. I oversættelsen har Søholm brugt 

adaptation som mikrostrategi, da han har tilpasset ordspillet til den danske tekst (Mindreskolen… det var 

mindre og mindre, vi lærte hver dag). Dette gør, at ordspillet fungerer på dansk, og typen af oversættelse er 

derfor ordspil  ordspil. 

Eksempel 19: 

AAIW: 

’Yes,’ said Alice, ’I’ve often seen them at dinn –’ she checked 

herself hastily. 

‘I don’t know where Dinn may be’ said the Mock Turtle…’ 

(s. 101) 
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AIU: 

“Jo, tit derhjemme på bord – ” Alice standsede mit I ordet. 

”Jeg véd ikke, hvad det er for et bor, du snakker om,” sagde 

skildpadden. 

(s. 168) 

I dette eksempel misforstår skildpadden Alice, da hun stopper med at snakke midt i ordet dinner. Hun når 

kun at sige dinn, hvilket skildpadden tror, er et navn. Ordspillet bygger altså på ligheden mellem dinn og 

Dinn, som staves og udtales ens, men har forskellige betydninger, og det er altså et homonym. Det er 

desuden horisontalt, eftersom begge de ord, der udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen gør Søholm brug af mikrostrategien adaptation ved at tilpasse ordspillet til en dansk 

kontekst. Dette gør han ved at bruge ordene bord og bor, der udtales ens, men staves forskelligt. Ordspillet 

bliver altså et homofon i den danske tekst, men fungerer stadig, og typen af oversættelse er derfor ordspil 

 ordspil. 

Eksempel 20 (a-d): 

AAIW: 

’Do you know why it’s called a whiting?’ 

‘I never thought about it,’ said Alice. ‘Why?’ 

‘It does the boots and shoes,’ the Gryphon replied very 

solemnly. 

Alice was thoroughly puzzled. ‘Does the boots and shoes!’ she 

repeated in a wondering tone. 

‘Why, what are your shoes done with?’ said the Gryphon. 

‘I mean, what makes them so shiny?’ 

Alice looked down at them, and considered a little before she 

gave her answer. ‘They’re done with blacking, I believe.’ 

‘Boots and shoes under the sea,’ the Gryphon went on in a deep 

voice, ‘are done with whiting. Now you know.’ 

(s. 102) 

AIU: 

“Véd du hvorfor de hedder blankål?” 

“Nej,” sagde Alice, “det har jeg egentlig aldrig tænkt over. 
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Hvorfor gør de det?” 

”Det er fordi de ordner alt det med sko og støvler,” sagde 

griffen gravalvorligt. 

”Hvordan det?” spurgte Alice forvirret. 

”Hvad børster du dine egne sko med?” spurgte griffen. ”Hvad 

får dem til at skinne – blive blanke?” 

Alice kikkede ned på sine sko og tænkte sig lidt om, inden hun 

svarede: ”De er vel pudset med blanksværte?” 

”Ja, der kan du selv se,” sagde griffen. ”Og nede i havet er det 

blankålene, der tager sig af alt det sværte med at blanke. Du 

troede måske, at det var skrubberne eller pudslingerne?” 

(s. 168) 

I dette eksempel leger Carroll med ordene blacking, der betyder skosværte, og whiting, som er en fisk. 

Samtidig er ordene black og white modsætninger i forbindelse med farver. Ordene minder om hinanden, 

men staves og udtales forskelligt, hvilket gør ordspillet til et paronym. Det er desuden vertikalt, eftersom 

det er konteksten, der gør, at ordspillet fungerer. Det kræver, at læseren deler forudforståelse med 

forfatteren om, at whiting/white er henholdsvis en fisk og en farve. 

I oversættelsen bruger Søholm mikrostrategien adaptation for at få ordspillet til at fungere på dansk. Det 

gør han ved at bruge ordene blankål og blanksværte. Typen af oversættelse er ordspil  ordspil. 

Sætningen indeholder et ekstra ordspil i Søholms oversættelse, hvor Søholm leger med ordene svære og 

sværte, der minder om hinanden, men staves og udtales forskelligt. Dette ordspil er altså et paronym. Det 

er desuden vertikalt, da det er konteksten, der er med til at skabe ordspillet. Normalt ville man sige tage sig 

af det svære med…, men da der er tale om at pudse sko, bruger Søholm ordet sværte til at lave et ordspil. I 

dette eksempel har Søholm brugt mikrostrategien addition, eftersom han har tilføjet et ordspil, der ikke 

eksisterede i kildeteksten. Typen af oversættelse er ikke-ordspil  ordspil. 

Søholm tilføjer yderligere to ordspil, der ikke eksisterer i kildeteksten i sætningen ”Du troede måske, at det 

var skrubberne eller pudslingerne”. Det første opstår, da Søholm leger med ordet skrubbe, der både er et 

substantiv (fisk) og et verbum (at pudse). Dette er et homonym, da ordene staves og udtales ens, men har 

forskellige betydninger. Det er desuden vertikalt, da det er konteksten, der gør, at ordspillet fungerer. 

Det andet er, da han finder på ordet pudslinger, der minder om ordet muslinger og samtidig har relation til 

at pudse sko. Ordene minder om hinanden, men staves og udtales forskelligt, og er derfor et paronym. Det 

er desuden vertikalt, da det igen er konteksten, der gør, at ordspillet fungerer. 
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Ved disse to ordspil har Søholm brugt mikrostrategien addition; han har altså tilføjet noget tekst selv, der 

ikke stammer fra kildeteksten. Typen af disse tre ordspil er dermed ingenting  ordspil. 

Eksempel 21 (a-d): 

AAIW: 

‘Boots and shoes under the sea,’ the Gryphon went on in a 

deep voice, ‘are done with whiting. Now you know.’ 

‘And what are they made of?’ Alice asked in a tone of great 

curiousity. 

‘Soles and eels, of course,’ the Gryphon replied rather 

impatiently: ‘any shrimp could have told you that.’ 

(s. 102) 

AIU: 

Alice skyndte sig at spørge om noget andet: “Hvad laver de sko 

og støvler af dernede?” 

”Af såleskind og hæleflynder, syet med ål og tråd,” svarede 

griffen noget utålmodigt. ”Det véd enhver torsk da!” 

(s. 169) 

I dette ordspil leges der med ordene soles og eels. Sole(s) kan både betyde sål (på en sko) og søtunge (fisk). 

Ordene udtales og staves ens, men har forskellige betydninger, og er derfor et homonym. 

Eel(s) (ål) spiller på ligheden med ordet heel (hæl), de to ord minder om hinanden, men både udtales og 

staves forskelligt og har forskellige betydninger og er derfor et paronym. Begge disse ordspil er vertikale 

eftersom en enhed i ordspillet er indforstået; læseren er nødt til have samme forudforståelse som 

forfatteren om, at sole kan betyde to ting, og at eel spiller på ligheden med heel for at opfange ordspillet. 

Konteksten hjælper læseren på vej til at forstå ordspillet, da der på den ene side bliver snakket om boots 

and shoes (sko og støvler), og på den anden side bliver snakket om noget, der foregår under vandet. 

I oversættelsen har Søholm brugt mikrostrategien adaptation for at få ordspillet til at fungere i en dansk 

kontekst. Han bruger ordene såleskind ,(der minder om ordet åleskind) og hæleflynder, (der minder om 

navnet på fisken helleflynder). Typen af oversættelse er altså ordspilordspil. På dansk er begge ordspil 

paronymer, da ordene minder om hinanden, men både staves og udtales forskelligt. 

I dette tekststykke tilføjer Søholm endnu et ordspil, der ikke eksisterer i kildeteksten. Det første ordspil, han 

tilføjer, er i bisætningen ”syet med ål og tråd” (der minder om ”nål og tråd”). Ordene ål og nål minder om 
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hinanden, men staves og udtales ens, og ordspillet er derfor et paronym. Det er vertikalt, da det er 

konteksten, der gør, at ordspillet fungerer. I dette ordspil gør Søholm brug af mikrostrategien addition, da 

han tilføjer en tekstenhed, der ikke findes i kildeteksten. Typen af oversættelse her er altså ingenting  

ordspil. 

Et andet ordspil i teksten findes i sætningen ”any shrimp could have told you that.” Her leges der med 

betydningen af ordet shrimp, der bogstaveligt betyder en reje, men også kan bruges om en ubetydelig 

person. Da ordet udtales og staves éns, men har forskellige betydninger, er ordspillet et homonym. Det er 

desuden vertikalt, da man skal kende til dobbeltbetydningen af ordet shrimp for at forstå 

ordspillet. Konteksten – dét at Alice snakker med et dyr der lever i vandet – er med til, at ordspillet 

fungerer. I oversættelsen har Søholm brugt adaptation for at få ordspillet til at fungere. Her har han brugt 

det danske ord torsk, der ligeledes har to betydninger; på dansk er en torsk både en fisk og et udtryk for en 

uintelligent person. Typen af oversættelse er dermed ordspil  ordspil. 

Eksempel 22: 

AAIW: 

[…]’why, if a fish came to me, and told me he was going on a 

journey, I should say ”With what porpoise?”’ 

‘Don’t you mean “purpose”?’ said Alice. 

(s. 102) 

AIU: 

“Hvis en fisk kom hen til mig og fortalte, at den ville rejse langt 

væk, så ville jeg sige, at den måtte træffe sin hval – ” 

”Du mener vel sit valg?” sagde Alice. 

(s. 169) 

Dette eksempel spiller på ligheden mellem ordene porpoise (marsvin/delfinlignende hval) og purpose 

(formål), der minder om hinanden, men både staves og udtales forskelligt, og derfor er det et paronym. 

Ordspillet er desuden horisontalt, da begge de ord, der udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen har Ejgil Søholm brugt adaptation for at få ordspillet til at fungere på dansk. Han har valgt 

at bruge ordene hval og valg, der ligeledes minder om hinanden, men hverken staves eller udtales ens, og 

altså også er et paronym. Typen af oversættelse er her ordspil  ordspil. 
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Eksempel 23: 

AAIW: 

’The twinkling of the what?’ siad the King. 

‘It began with the tea,’ the Hatter replied. 

‘Of course twinkling begins with s T!’ said the King sharply. 

(s. 111) 

AIU: 

“Hvad tindrede?” spurgte kongen. 

“Det begyndte med te,” svarede hattemageren. 

”Ja, selvfølgelig begynder tindrede med t!’ vrissede kongen. 

(s. 187) 

I dette eksempel spilles der på ligheden mellem ordet tea (te) og bogstavet T. De udtales ens på engelsk, 

men staves forskelligt og har forskellige betydninger, og ordspillet er derfor et homofon. Det er desuden 

horisontalt, da begge de komponenter, der udgør ordspillet, er til stede i teksten. 

I den danske oversættelse har Ejgil Søholm brugt direct translation, men ordspillet fungerer stadig i den 

danske tekst. Dette kan lade sig gøre, fordi det danske ord te ligeledes udtales som bogstavet T på dansk. 

Dermed er typen af oversættelse ordspil  ordspil. 

Eksempel 24: 

AAIW: 

’If that’s all you know about it, you may stand down,’ 

continued the King. 

‘I can’t go no lower,’ said the Hatter; ‘I’m on the floor, as it 

is.’ 

(s. 112) 

AIU: 

“Hvis det er alt, hvad du véd om sagen, kan du træde ned,” 

fortsatte kongen. 

”Jeg kan ikke komme længere ned,” svarede hattemageren. 

”Jeg står allerede på gulvet.” 

(s. 188) 
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I dette eksempel spilles der på den dobbelte betydning af udtrykket to stand down (=at træde ned), der 

både kan forstås bogstaveligt og figurativt. Kongen mener det figurativt, altså at Alice kan gå, hvis hun er 

færdig med at snakke. Alice forstår det imidlertid bogstaveligt, hvilket ikke giver mening for hende, da hun 

allerede står på gulvet, og naturligvis ikke kan komme længere ned.  Udtrykkene staves og udtales ens, men 

har forskellige betydninger, og ordspillet er derfor et homonym. Det er desuden vertikalt, da læseren skal 

kende til dobbeltbetydningen af udtrykket to stand down for at forstå ordspillet. Det er altså konteksten, 

der gør, at ordspillet fungerer. 

I den danske oversættelse har Søholm brugt direct translation, men ordspillet fungerer stadig, fordi 

udtrykket også på dansk har to betydninger12. Typen af oversættelse er altså ordspil  ordspil. 

Eksempel 25: 

AAIW: 

‘[…] Then again – “before she had this fit – ” you never had 

fits, my dear, I think?’ he said to the Queen. 

‘Never!’ said the Queen furiously, throwing an inkstand at the 

Lizard as she spoke. (The unfortunate little Bill had left off 

writing on his slate with one finger, as he found it made no 

marks; but he now hastily began again, using the ink, that 

was trickling down his face, as long as it lasted.) 

‘Then the words don’t fit you,’ said the King, looking round 

the court with a smile. 

(s. 120) 

AIU: 

“[…]Og videre står der; før Damen fik sin prop – og du har jo 

aldrig nogensinde fået en prop, vel min ven?” sagde han til 

dronningen. 

”Aldrig!” råbte hun rasende, mens hun i det samme kylede et 

blækhus i hovedet på firbenet. (Den uheldige lille Bill var 

nemlig holdt op med at skrive med fingeren, da han havde 

fundet ud af, at det ikke kunne ses på tavlen. Men nu skyndte 

han sig at begynde igen og brugte så det blæk, der drev ned 

                                                           
12

 Gyldendals ordbog giver som forslag til stand down: (jura) træde ned fra vidneskranken 
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over ansigtet på ham.) 

”Dér sprang proppen!” sagde kongen og så sig smilende og 

tilfreds rundt i retten. 

(s. 200)  

I dette eksempel spilles der på ligheden mellem substantivet fit (anfald) og verbet to fit (at passe). Ordet fit 

udtales og staves ens, men har forskellige betydninger, og ordspillet er derfor et homonym. Det er desuden 

horisontalt, eftersom begge de ord, der udgør, ordspillet, er til stede i teksten. 

I oversættelsen spilles der på to forskellige danske udtryk, der begge indeholder ordet prop. Det første 

udtryk, at få en prop, er direct translation, mens der er brugt adaptation ved det næste udtryk, dér sprang 

proppen. Dette er gjort for at kunne gengive ordspillet i den danske tekst. Ordet prop staves éns (dog er det 

ene i bestemt form), men har forskellige betydninger i de to udtryk, og ordspillet er dermed også et 

homonym på dansk. Typen af oversættelse er ordspil  ordspil. 

Opsummering 

Formålet med denne analyse har været at kategorisere Alice i Undreland som oversættelse, at finde ud af 

hvilke makro- og mikrostrategier, der er blevet brugt i oversættelsen af originalens ordspil, samt at finde ud 

af hvilke typer ordspil der figurerer i kildeteksten, og hvordan de er blevet oversat til målteksten. 

Ved at anvende Anne Schjoldagers kategorisering af oversættelse er jeg kommet frem til, at Ejgil Søholms 

oversættelse er en skriftlig, professionel, litterær oversættelse. Umiddelbart kan det virke som en overt 

oversættelse, men grundet opgavens fokus på ordspil vælger jeg at kategorisere den som værende covert. 

Desuden er jeg kommet frem til, at Søholm har valgt en måltekst-orienteret oversættelsesstrategi, fordi 

han har genskabt kildetekstens effekt på målsproget. 

Ser man på de enkelte ordspil, viser det sig, at Søholm i de fleste af tilfældene har brugt mikrostrategien 

adaptation. Dette stemmer også overens med, at det er en måltekst-orienteret oversættelse. Den 

næstmest brugte mikrostrategi er direct translation; dette er der i alt otte eksempler på, og i alle på nær de 

to af dem, fungerer ordspillet stadig på dansk. Dette kan lade sig gøre, fordi dansk og engelsk minder en del 

om hinanden. De to sprog har den germanske sprogstamme tilfælles og har derfor en række fælles træk. 

Af de i alt 40 eksempler har Søholm formået at lave 25 ordspil i den danske måltekst (ordspil  ordspil). I 

fire af eksemplerne har Søholm ikke formået at gengive ordspillet i den danske oversættelse (ordspil  

intet ordspil). Til gengæld har han lavet tre ordspil i målteksten, der ikke var ordspil i kildeteksten (ikke-

ordspil  ordspil) og tilføjet yderligere otte ordspil, der ikke stammer fra kildeteksten (ingenting  

ordspil). 
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45% 

40% 

15% 

Typer af ordspil 

Paronym 

Homonym 

Homofon 

62% 10% 

8% 

20% 

Typer af oversættelse 

Ordspil --> ordspil 

Ordspil --> intet 
ordspil 

Ikke-ordspil --> 
ordspil 

Ingenting --> 
ordspil 

38% 

26% 

26% 

5% 
3% 2% 

Anvendte mikrostrategier 

Adaptation 

Direct translation 

Addition 

Paraphrase 

Calque 

Oblique 

For at give et overblik over analysen følger her en række cirkeldiagrammer, der viser fordelingen af ordspil, 

typer af oversættelse samt anvendte mikrostrategier. 
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Cirkeldiagrammerne viser, at de fleste ordspil i Alice’s Adventures in Wonderland er paronymer, hvor 

ordene, der udgør ordspillet, minder om hinanden, men både udtales og staves forskelligt. De viser også, at 

Søholm i størstedelen af tilfældene har kunnet gengive ordspillet i den danske måltekst, og at han oftest 

har gjort brug af adaptation og direct translation. I det følgende kapitel vil det blive diskuteret, hvorvidt 

ordspil kan kaldes uoversættelige, og hvor godt det er lykkedes Søholm at oversætte ordspillene Alice’s 

Adventures in Wonderland. 

Diskussion 

I dette kapitel vil det blive diskuteret nærmere, hvorvidt ordspil er uoversættelige eller ej. Som tidligere 

nævnt er der nogle teoretikere, der mener, at ordspil er uoversættelige per definition, mens andre mener, 

at det kan lade sig gøre at oversætte ordspil, om end de udgør særlige udfordringer. Følgende afsnit 

indledes med en kort præsentation af disse forskellige holdninger. 

Dernæst følger en diskussion af, hvor godt det er lykkedes for Søholm at oversætte ordspillene i Alice’s 

Adventures in Wonderland på baggrund af analysen ovenfor. 

Oversættelse af ordspil 

De sværeste steder at oversætte er dér, hvor Lewis 

Carroll på en, to eller tre sider leger med ordene, skaber 

misforståelser og vender tingene på hovedet. Nogle af de 

ordspil, der kommer ud af dette på engelsk, er i 

princippet uoversættelige. Så må man jo lave nogle 

andre. Det kan godt være, man ikke får opgaven løst 

samme dag. Man går med ordspillet inde i hovedet, og 

pludselig ved man, hvordan det skal drejes. 

(Citat af Søholm i Grymer, 2000) 

I dette citat kalder Søholm selv ordspil for ”uoversættelige i princippet”. Samtidig siger han, at han har 

været nødt til at ”lave nogle andre” i de tilfælde, hvor han ikke har kunnet oversætte et ordspil til dansk. 

Blandt teoretikere hersker der mange forskellige holdninger til, hvorvidt ordspil er uoversættelige eller ej. 

Delabastita gengiver et bredt udsnit af disse holdninger i bogen There’s a double tongue (Delabastita 1993; 

173-177). Blandt andet mener House, at følgende engelske ordspil, i princippet, ikke kan reproduceres på 

noget andet sprog: 
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Is life worth living? It depends upon the liver. 

(House i Delabastita 1993, s. 174) 

I dette ordspil leges der med ordet liver, der både kan betyde en person der lever og organet lever. House 

mener, at dobbeltheder som denne er så tæt bundet til et sprogs semantiske særegenheder, at de ikke kan 

oversættes. Oversætter man ovenstående ordspil direkte til dansk, resulterer det i følgende: 

Er livet værd at leve? Det afhænger af leveren. 

På dansk er der ikke den samme dobbelthed, da leveren kun kan betyde organet, og ikke en person der 

lever. I Houses eget eksempel har han altså ret i, at ordspillet er uoversætteligt i hvert fald på dansk, og i 

hvert fald hvis det skal oversættes, uden at det bliver ændret for meget. 

Igennem analysen har jeg set eksempler på ordspil i Alice i Undreland, der er blevet oversat ved at anvende 

forskellige mikrostrategier og med forskellige resultater til følge. Et eksempel på et ordspil, der er direkte 

oversat, men stadig fungerer på dansk, er eksempel 23: 

Alice’s Adventures in Wonderland: 

’The twinkling of the what?’ said the King. 

‘It began with the tea,’ the Hatter replied. 

‘Of course twinkling begins with a T!’ said the King sharply. 

(s. 111) 

Alice i Undreland: 

“Hvad tindrede?” spurgte kongen. 

“Det begyndte med te,” svarede hattemageren. 

”Ja, selvfølgelig begynder tindrede med t!’ vrissede kongen. 

(s. 187) 

Her er det lykkedes for Søholm at oversætte den engelske tekst direkte til dansk og samtidig bibeholde 

ordspillet. Dette kan lade sig gøre, fordi den dobbelthed, der eksisterer mellem ordet tea og bogstavet T 

ligeledes eksisterer mellem det danske ord te og bogstavet T. Her eksisterer dobbeltheden altså på begge 

sprog, og derfor kan det lade sig gøre at oversætte ordspillet direkte fra engelsk til dansk. 

Malone har en mindre kontant holdning til oversættelse af ordspil. Som han skriver, findes der subtler 

cases, where source language polysemy13 may occasion problems in translation which are by no means 

                                                           
13

 Det at et ord har flere betydninger 



 

Side 57 af 81 
 

trivial (Malone i Delabastita 1993, s. 175). Han udelukker altså ikke, at oversættelse af ordspil er muligt, 

men mener dog, at det udgør større problemer for oversætteren. 

I eksempel 9 kan man se, hvordan ordspil kan udgøre et problem for oversætteren, og hvordan Søholm har 

løst det:  

Alice’s Adventures in Wonderland 

’Just think what work it would make with the day and night! 

You see the earth takes twenty-four hours to turn round on its 

axis –’ 

‘Talking of axes,’ said the Duchess, ‘chop off her head!’ 

(s. 63) 

Alice i Undreland: 

“Tænk bare på alt det kludder med nat og dag, det ville give! 

Jorden er jo som bekendt fireogtyve timer om at dreje rundt om 

sin akse - -” 

”Hvad angår sakse,” afbrød hertuginden, ”så klip hovedet af 

hende!” 

(s. 97) 

I dette eksempel er ordspillet baseret på dobbeltheden i homofonet axis/axes. Problemet for Søholm har i 

dette eksempel været, at der ikke er samme dobbelthed mellem ordene akse og økse på dansk. Han har 

derfor måttet finde to ord på dansk, der kan udgøre et ordspil uden at ændre for meget på konteksten og 

historien. Det er lykkedes ham at få ordspillet til at fungere på dansk ved at finde et ord, der lyder som 

akse, men har nogenlunde samme funktion som en økse – altså ordet saks(e). 

Catford lægger vægt på, at oversættelse af et ordspil afhænger af målsprogets lighed med kildesproget:  

 

”If the TL [målsproget] has no formally corresponding feature, 

the text, or the item, is (relatively) untranslatable. Linguistic 

untranslatability occurs typically in cases where an ambiguity 

peculiar to the SL text is a functionally relevant feature – e.g. in 

SL [kildesprog] puns”  

(Catford i Delabastita 1993, s. 173). 
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Ifølge Catford er ordspil ofte uoversættelige grundet dobbeltheden af noget, der er betydningsfuldt i 

teksten, og som ikke kan oversættes, hvis ikke målsproget har et tilsvarende træk (’feature’). I eksempel 13 

kan man se, hvordan det ikke er lykkedes for Søholm at gengive et ordspil i sin danske oversættelse: 

Alice’s Adventures in Wonderland: 

’But they were in the well,’ Alice said to the Dormouse, not 

choosing to notice his last remark. 

‘Of course they were,’ said the Dormouse; ‘- well in.’ 

(s. 77) 

Alice i Undreland: 

“Men de var jo nede i brønden,” sagde Alice til syvsoveren og 

lod som om hun ikke havde hørt hattemagerens 

uforskammethed. 

”Selvfølgelig var de det,” sagde syvsoveren, ”man er jo ikke 

oppe i en brønd.” 

(s. 121) 

I dette eksempel bygger ordspillet på dobbeltheden af ordet well. I den danske oversættelse har Søholm 

ikke kunnet lave et lignende ordspil med ordet brønd, men har i stedet leget med modsætningerne oppe og 

nede. Dette er et eksempel på, hvordan det kan være problematisk at oversætte et ordspil i tilfælde, hvor 

kildesproget og målsproget ikke minder om hinanden. 

Disse holdninger og eksempler vise,r hvordan oversættelse af ordspil ikke kan kategoriseres som værende 

kun ’uoversættelige’ eller altid mulige at oversætte. Oversættelse af ordspil er, som med oversættelse af alt 

andet, afhængig af den kontekst, det optræder i og vil altid indeholde en vis grad af tilpasning afhængigt af 

eksempelvis målgruppe. Som Gyldendals åbne encyklopædi skriver om skriftlig oversættelse: 

Den ideelle oversættelse formidler præcist såvel 

udgangstekstens indhold, herunder mening og budskab, som 

dens særlige æstetiske, intellektuelle og følelsesmæssige træk. I 

praksis vægtes disse hensyn forskelligt alt efter tekstens art, 

målgruppe og formål. 

(Den Store Danske – Oversættelse) 
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I analysen fremgik det, at Søholms oversættelse, Alice i Undreland, er klart måltekstorienteret. Fokus for 

hans oversættelse har især været målgruppetilpasning, idet han har lavet en oversættelse, der passer ind i 

en dansk kontekst, og som danskere, børn som voksne, kan forstå. For at få samme effekt frem i målteksten 

som i kildeteksten, i form af de mange ordspil, har Søholm måttet vægte form en smule højere end 

indholdet. Et eksempel på dette er hans oversættelse af det børnerim, Carroll leger med (How doth the 

little busy bee), hvor Søholm bruger en dansk pendant i Se den lille kattekilling (jf. afsnit om kategorisering 

af oversættelse i analysekapitlet). 

Det kan diskuteres, om en sådan tilpasning af målteksten overhovedet kan kaldes oversættelse. For at 

gengive ordspil, sange og lignende til et andet sprog kræver det unægtelig en vis portion tilpasning hvis 

man ønsker at genskabe den samme effekt, som kildeteksten har. I Søholms oversættelse af Alice’s 

Adventures in Wonderland står der ”nyoversat og gendigtet af Ejgil Søholm.”  Når Søholm siger, at nogle af 

Carrolls ordspil ”i princippet er uoversættelige”, og at han har måttet ”lave nogle andre”, kan det være, at 

det netop er de eksempler, der gør, at Søholm kalder Alice i Undreland for både en oversættelse og en 

gendigtning. 

 

I hvilken grad er det lykkedes for Søholm at oversætte ordspillene i Alice’s 

Adventures in Wonderland? 
Den type af ordspil, der optræder flest gange i Alice’s Adventures in Wonderland, er paronymer, altså ord, 

der minder om hinanden, men staves og udtales forskelligt. I modsætning til homonymer og homofoner, er 

der større mulighed for at oversætte frit, når der er tale om paronymer.  Dette viser eksempel 11 tydeligt; i 

originalteksten udgøres ordspillet af ordene pig og fig. I oversættelsen har Søholm oversat ordet pig direkte 

med ordet gris, da dette er det vigtigste ord i ordspillet, fordi situationen handler om, at en baby er blevet 

forvandlet til en gris. Grundet denne kontekst er Søholm nødt til at beholde ordet gris i den danske tekst. 

Til gengæld har han (næsten) frie hænder, når det gælder oversættelsen af ordet fig. Dette ord har intet 

andet formål i konteksten, end at det rimer på pig. I den danske tekst har Søholm valgt et ord der, ligesom 

fig, er noget spiseligt, nemlig is. 

Ordspil dannet af ord der lyder ens, som i eksemplet ovenfor, har ifølge Delabastita større mulighed for at 

blive oversat uden de store ændringer, hvis der oversættes mellem sprog, der historisk set minder om 

hinanden. Engelsk og dansk har den germanske sprogstamme tilfælles og er langt hen ad vejen ens på 

mange områder. Det danske og engelske ordforråd minder ofte meget om hinanden. Nogle engelske ord 

kan nemt gennemskues på dansk, eksempelvis station, sister, tree, man og take. Dette er dog ikke altid 

tilfældet. Også syntaktisk set er der mange ligheder mellem dansk og engelsk. De to sprog benytter ofte 
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samme ordstilling (Hjulmand, Schwarz 2008, s. 32). At dansk og engelsk har disse ligheder er med til at gøre 

oversættelse imellem de to sprog nemmere. 

Selvom paronymer er den type af ordspil, der optræder flest gange i kildeteksten (45 %), er der næsten 

ligeså mange homonymer (40 %), som er ord, der udtales og staves ens, men har forskellige betydninger. 

Som beskrevet ovenfor er der ikke den samme frihed for oversætteren, når det gælder homonymer. 

Alligevel er det lykkedes for Søholm at oversætte 10 ud af de 13 homonymer fra kildeteksten og lave dem 

til ordspil i målteksten. 

Hvad angår den sidste type af ordspil, der eksisterer i Carrolls tekst, homofoner, der er ord der udtales ens, 

men staves forskelligt og har forskellige betydninger, er der blot fire. Udover at Søholm har oversat alle fire 

og lavet dem til ordspil i sin egen tekst, har han selv tilføjet yderligere to ordspil af denne type i sin 

oversættelse. 

Nogle steder har det krævet en del tilpasning at få ordspillene fra Alice’s Adventures in Wonderland til at 

fungere på dansk. Selvom Søholm ikke er uddannet translatør, har han erfaring med at oversætte tekster 

fra engelsk til dansk der indeholder ordspil og rim. Det kræver et godt kendskab ikke kun til kildesproget, 

men især også til målsproget at genskabe sådanne ordspil, så de fungerer i målteksten. I analysen viste det 

sig desuden, at Søholm har dannet flere eksempler på ordspil i målteksten, end der oprindeligt eksisterede i 

kildeteksten. Af cirkeldiagrammerne i analysen (s. 51 og 52) fremgår det, at det i 10 % af eksemplerne ikke 

er lykkedes for Søholm at genskabe Carrolls ordspil i den danske tekst (ordspil  intet ordspil). Det fremgår 

til gengæld også, at Søholm i 28 % af eksemplerne har dannet nye ordspil, enten ud fra Carrolls teks,t der 

ikke indeholdt ordspil (intet ordspil  ordspil) eller ved at tilføje nye ordspil, der ikke umiddelbart stammer 

fra kildeteksten (ingenting  ordspil). 

At Søholm har oversat så mange af Carrolls ordspil succesfuldt til dansk og desuden har tilføjet endnu flere 

ordspil, end der oprindeligt er i kildeteksten, viser, at Søholm har det gode kendskab til kilde- og 

målsproget, som det kræves, for at oversætte sådanne tekster. Når man læser den danske oversættelse får 

man også en klar fornemmelse af, at Søholm har en evne til at lege med ordene og ikke blot får ordspillene 

til at fungere på dansk, men får hele bogen til at fungere, uden at det er tydeligt for læseren, at det er en 

oversættelse. 

Opsummering 

Denne diskussion havde to formål, nemlig at belyse de forskellige holdninger til hvorvidt oversættelse af 

ordspil er muligt eller ej, og i hvilken grad det er lykkedes for Søholm at oversætte ordspillene i Alice’s 

Adventures in Wonderland. 
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Teoretikere er ikke enige om, hvorvidt ordspil kan oversættes. Ved at analysere Søholms oversættelse har 

det vist sig, at nogle ordspil kan oversættes uden problemer fra engelsk til dansk, at nogle kan oversættes 

ved at tilpasse oversættelsen til målsproget, mens andre slet ikke kan oversættes. 

Det er lykkedes for Søholm at oversætte mere end halvdelen af ordspillene fra Alice’s Adventures in 

Wonderland. Selvom der er nogle ordspil, han ikke har kunnet oversætte til dansk, har han selv tilføjet 

ordspil, der ikke stammer fra kildeteksten, således at den danske version indeholder flere ordspil end 

originalen. Derudover er Alice i Undreland tilpasset så godt til en dansk kontekst, at et dansk publikum vil 

kunne læse den uafhængigt af kendskab til originalen. 

Konklusion 

Formålet med dette speciale har været at finde ud af, hvordan Ejgil Søholm har oversat ordspillene i 

børnebogsklassikeren Alice’s Adventures in Wonderland skrevet af Lewis Carroll. 

Første del af analysen bestod af en kategorisering af Søholms oversættelse ud fra Schjoldagers teori. Denne 

del af analysen viste, at Alice i Undreland er en skriftlig, professionel, litterær oversættelse, der desuden er 

covert. 

Anden del af analysen havde til formål at bestemme, hvilken makrostrategi Søholm har anvendt i sin 

oversættelse. Med fokus på ordspillene i originalen og oversættelsen kom jeg frem til, at Søholms 

oversættelse er måltekst-orienteret, idet han har tilpasset den til en dansk kontekst og et dansk publikum. 

Tredje del af analysen tog udgangspunkt i eksemplerne udvalgt til empirien, som blev analyseret på 

baggrund af Schjoldagers mikrostrategier og Delabastitas teori om oversættelse af ordspil. Ved at analysere 

hvert enkelt ordspil fandt jeg frem til, at adaptation var den mest anvendte mikrostrategi.  Dette stemmer 

godt overens med, at det er en måltekst-orienteret oversættelse. Den næstmest anvendte mikrostrategi 

viste sig at være direct translation. I alle tilfælde på nær to, hvor Søholm har anvendt direct translation, har 

ordspillet stadig fungeret i den danske tekst. Derudover viste analysen, at Søholm har gjort brug af 

mikrostrategien adaptation i mange tilfælde, hvor han selv har tilføjet ordspil, der ikke eksisterede i 

kildeteksten. 

Cirkeldiagrammerne i analysen viser, at Søholm har formået at genskabe Carrolls ordspil i sin oversættelse i 

62 % af tilfældene. Samtidig har han skabt nye ordspil i 28 % af tilfældene, mens det kun er i 10 % af 

tilfældene, at det ikke er lykkedes ham at genskabe ordspillene på dansk. Det er desuden lykkedes for 
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Søholm at tilpasse sin oversættelse så godt til en dansk kontekst, at den ikke bærer præg af at være en 

oversættelse. 

Én af grundene til at det er lykkedes så godt for Søholm at oversætte ordspillene kan være, at dansk og 

engelsk i nogle tilfælde ligner hinanden meget. De to sprog har den germanske sprogstamme tilfælles, 

hvilket kan gøre oversættelsen af ordspil nemmere. Dog kræver dét at oversætte en tekst med så mange 

sproglige finurligheder et godt kendskab til kilde- og målsproget. I sin oversættelse af Alice’s Adventures in 

Wonderland viser Søholm desuden, at han har den samme evne til at lege med ordene, som Carroll udviser 

i sin bog. Dette gør, at Alice i Undreland er en fornøjelse at læse for såvel børn som voksne, især hvis man 

er sproginteresseret. 

Som nævnt i diskussionen er der mange forskellige holdninger til, hvorvidt ordspil overhovedet kan 

oversættes. Med sin oversættelse af Alice’s Adventures in Wonderland har Søholm vist, hvordan en bog, 

der indeholder så mange ordspil og sproglige finurligheder, alligevel kan oversættes til et dansk publikum 

uden at miste noget af det sprogligt interessante, der er så specielt for denne bog. 

Hvis man ser meget firkantet på reglerne for oversættelse, vil det, med få undtagelser, være umuligt at 

oversætte ordspil som dem, der findes i Alice’s Adventures in Wonderland. Har man derimod en mere åben 

tilgang til, hvad oversættelse er, kan det i langt højere grad lade sig gøre at oversætte ordspil ved brug af 

tilpasning til målteksten. 

På forsiden af Alice i Undreland står der, at den er oversat og gendigtet af Ejgil Søholm. For at kunne 

oversætte en bog som Alice’s Adventures in Wonderland og stadig bibeholde de ordspil, der er 

karakteristiske for bogen, er det nødvendigt for oversætteren at tilpasse målteksten til en vis grad. Det kan 

diskuteres, om en sådan tilpasning kan kaldes oversættelse, eller om det hører under kategorien 

gendigtning. 
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Bilag 1 
 

Chapter 1 – Down the Rabbit-Hole (Ned i kaninhullet) 

Bank (p. 17)    udeladt (se s. 11) 

Waistcoat (p. 18)   vest (s. 13) 

Oh dear! (p. 18)   Oi! (s. 11) 

Rabbit-hole (p. 18)   kaningang (s. 13) 

Miles (p. 19)    kilometer (s. 14) 

Antipathies (p. 19)   antipoterne (s. 14) 

Curtseying (p. 19)   neje (s. 15) 

Teatime (p. 19)   når de drikker te (s. 16) 

Saucer (p. 19)    underkop (s. 16) 

Oh my ears and whiskers (p. 20)  splitte mine knurhår og lange ører (s.16) 

Do cats eat bats/do bats eat cats (p. 20) æder katte flagermus/æder flagermus katte (s. 

16) 

Alas (p. 21)    ak (s. 17) 

Fifteen inches (p. 21)   knap en halv meter (s. 17) 

Telescope (p. 21)   søkikkert (s. 19) 

Rat-hole (p. 21)   rottehul (s. 19) 

…a bottle… and round its neck (p. 21)  om halsen (s. 19) 

Hot buttered toast (p. 22)   ristet franskbrød (s. 20) 

Ten inches (p. 22)   en snes centimeter (s. 20) 

Disagree with you (p. 22)   bekomme en ilde (s.20) 

Custard (p. 22)   lagkagecreme (s. 20) 

Toffee (p. 22)    flødekarameller (s. 20) 

Going out like a candle (p. 22)  gik ud som et lys (s. 22) 
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Chapter 2 – The pool of tears (Tårepølen) 

Curiouser and curiouser (bad English) (p. 24) mere og mere mærkeligere (s. 27) 

Stockings (p. 24)   strømper (s. 27) 

Good English (p. 24)   tale rent (s. 27) 

Carrier (p. 25)    med posten (s. 27) 

Gallons (p. 25)    stride strømme (s. 28) 

Pattering of feet (p. 25)   trippende fødder (s. 28) 

White kid gloves (p. 25)   hvide gedeskindshandsker (s. 28) 

Fan (p. 25)    vifte (s. 28) 

Trotting (p. 25)   i skarpt krav (s. 28) 

Duchesss (p. 25)   hertuginde (s. 28) 

Near the Fender (p. 25)   dagligstuen (s. 28) 

Splendidly dressed (p. 25)   fin i tøjet (s. 28) 

Savage (p. 25)    rasende (s. 29) 

How doth the little crocodile (p. 27)  Se den lille kattekilling (s. 30) 

Mabel (p. 27)    Linda (s. 31) 

Poky little house (p. 29)   lille snoldede hus (s. 31) 

O, Mouse/Oh, Mouse (p. 29-30)  oh, mus (latinske grammatik) (s. 34) 

 A capital one (p. 30)   fantastisk til at fange (s. 36) 

A Duch and a Dodo, a Lory and an Eaglet (p. 31) en and og en dronte, en papegøje og en 

ørneunge (s. 37) 
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Chapter 3 – A Caucus-Race and a Long Tale (Tørreløb og haletale) 

Birds with draggled feathers (p. 32) …klistrede fjer (s. 39) 

The Earls of …and Northumbria (p. 32) jarlene af …og Northumberland (s. 42) 

I’ll soon make you dry enough (p. 32) jeg skal give jer tørt på (s. 39) 

this is the driest thing I know (p. 32) det her er det mest knastørre jeg kender (s. 42) 

Found what?...found it…you know what ‘it’ means… fandt hvad?...fandt det…du ved vel hvad det er? 

what did the arch bishop find? (p. 33)  hvad var det, den ærkebiskop fandt? (s.42) 

Caucus-race (p. 33) tørreløb (s. 43) 

Speak English (p. 33) tal ordentligt (s. 43) 

Shakespeare (p. 34) Shakespeare (s. 46) 

Box of comfits (p. 35) en dåse konfekt (s. 46) 

Thimble (p. 35) fingerbøl (s. 46) 

Why is it you hate C and D (p. 35) h og k (s. 48) 

Tale >< tail (p. 35) tale><hale (s. 48) 

Rhyme (p. 36) s. 49 

The fifth bend (p. 37) femte snoning (s. 50) 

You’re enough to try the patience of an oyster (p. 38) det kan jo selv drive en østers til vanvid (s. 51) 

Magpie (p. 38) Skade (fuglen) (s. 51) 

Her pet (p. 38) Sit kæreste kæledyr (s. 51) 

Wrapping itself up (p. 38) tog overtøjet på (s. 51) 

I really must be getting home (p. 38) Jeg må vist hellere se at vende næsen hjemad (s. 

52) 

In a melancholy tone (p. 38) blev lidt trist til mode (s. 52) 

 

Chapter 4 – The Rabbit sends in a Little Bill (Alice i kaninhuset) 

As sure as ferrets are ferrets (p. 39) sikkert og vist (s. 55) 

Mary-Ann (p. 39) Marie (s. 55) 
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Housemaid (p. 39) stuepige (s. 56) 

Brass plate (p. 39) messingskilt (s. 56) 

W. Rabbit (p. 39) H. Kanin (s. 56) 

Pleasanter (p. 41) rarere (s. 58) 

When I grow up, I’ll write one – but I’m grown up now (p. 41) Jeg skriver en når jeg bliver stor – 

men jeg er jo blevet stor (s. 58) 

Oh, you foolish Alice (p. 42) åh, din knold (s. 59) 

A thousand times larger (p. 42) vildt meget større (s. 59) 

That you won’t (p. 42) det skal blive lyv (s. 59) 

Yer honour (p. 43) Deres velburenhed (s. 62) 

You goose (p. 43) din idiot (s. 62) 

Cucumber-frame (p. 43) mistbænk (s. 62) 

Arm (pronounced ’arrum’) (p. 43) ingen forskel på dansk (s. 62) 

Cartwheels (p. 43) vognhjul (s. 63) 

Jack-in-the-box (p. 45) trold af en æske (s. 64) 

Feebly (p. 46) sådan lidt hjælpeløst (s. 68) 

Peering about anxiously (p. 46) gik og så sig bekymret om (s. 68) 

Coaxing (p. 46) kælen (s. 68) 

Poor lithe thing (p. 46) stakkels lille vovse (s. 68) 

Thistle (p. 46) tidsel (s. 69) 

Head over heels (p. 46) faldt over sine egne ben (s. 69) 

Cart-horse (p. 46) brygger-hest (s. 70) 

Buttercup (p. 47) smørblomst (s. 70) 

Blades of grass (p. 48) i græsset (s. 70) 

Tiptoe (p. 48) tæerne (s. 71) 

Pepped (p. 48) kikkede (s. 71) 

Caterpillar (p. 48) larve (s. 71) 
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Hookaah (p. 48) vandpibe (s. 71) 

 

 

Chapter 5 – Advice from a Caterpillar (Rygelarvens råd) 

Languid sleepy voice (p. 49) sløv og sløret stemme (s. 73) 

I can’t explain myself…because I’m not myself (p. 50) ikke forklare mig…jeg er ikke mig (s. 74) 

Chrysalis (p. 50) puppe (s. 74) 

Keep your temper (p. 50) behersk dig (s. 75) 

How doth the little busy bee (p. 51) se den lille kattekilling (s. 75) 

You are old, Father William (p. 51) Du er gammel, Far Vilhelm (s. 75) 

Piteous tone (p. 55) opgivende (s. 80) 

Shook itself (p. 55) rystede sig (s. 81) 

A morsel (p. 56) svamp (s. 82) 

Serpent (p. 56) slange (s. 83) 

 

Chapter 6 – Pig and Pepper (Gris og grin) 

Duchess (p. 59) hertuginde (s. 89) 

Queen (p. 59) dronning (s. 89) 

A footman in livery (p. 59) tjener i uniform (s. 89) 

Cauldron (p. 61) gryde (s. 93) 

Hearth (p. 62) komfuret (s. 93) 

Cook (p. 62) kokkepigen (s. 93) 

Grinning from ear to ear (p. 62) grinede som en flækket træsko (s. 93) 

Cheshire cat (p. 62) grinekat (s. 96) 

There goes his precios nose p. 63) der røg hans søde lille opstoppernæse (s. 96) 

Axis><axes (p. 63) akse><sakse (s. 97) 

Lullaby (p. 64) vuggevise (s. 97) 
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Song (p. 64) s. 99 

Doubling itself up (p. 64) krummede sig sammen (s. 100) 

Turn-up nose (p. 65) opstoppertud (s. 100) 

March Hare (p. 67) marshare (s. 104) 

Hatter (p. 67) hattemager (s. 104) 

The March Hare will be much the most interesting, og martsharen er sikkert meget mere 

and perhaps, as this is May, it won’t be raving mad spændende – og nu er vi jo I maj, så måske er 

 – at least not so mad as it was in March (p. 68) den ikke så rablende gal som i marts (s. 105) 

 

Did you say pig or fig (p. 68)   sagde du gris eller is? (s.105) 

 

Chapter 7 – A mad tea-party (Til te hos hattemageren) 

Dormouse (p. 70) syvsovermus (s. 109) 

I told you butter wouldn’t suit the works (p. 72) urværket ikke ville have godt af smør (s. 111) 

I dare say you never even spoke to Time! Perhaps not.. Jeg tør vædde på, at du aldrig har talt med Tiden! 

but I know I have to beat time when I learn music… Nej, måske ikke sådan direkte… men når jeg har 

won’t stand beating (p. 73)   været til spil, har jeg da talt takten – og den deler 

    jo tiden op i småstykker (s. 114) 

The Queen of Hearts (p. 74) dronningen (s. 114) 

Twinkle, twinkle, little bat (p. 74) Flyv, lille Ole, flyv (s. 115) 

Tea-time (p. 75) tetid (s. 115) 

Tea-things (p. 75) tekopper (s. 115) 

Treacle (p. 75) sirup (s. 116) 

Bread-and-butter (p. 76) smurte et stykke brød (s. 117) 

I’ve had nothing yet… so I can’t take more… you Jeg har ikke fået noget endnu, så jeg kan ikke 

mean you can’t take less… it’s very easy to take tage mere…. Du mener at du ikke kan tage 

more than nothing (p. 76)   mindre… det er jo meget let at tage mere end 

    ingenting (s. 117) 

…upset the milk jug into his plate (p. 77) væltet… (s. 120) 

In the well><well in (p. 77) nede…ikke oppe (s. 121) 
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Learning to draw (p. 77) lære at øse (s. 121) 

You can draw water out of a water-well (p. 77) man kan øse vand af en brønd (s. 120) 

(draw/draw) 

Much of a muchness (p. 77) (idiom?)  noget kan være hip som hap/hipsomhap (s. 121) 

Tea-party (p. 78) teselskab (s. 122) 

 

 

Chapter 8 – The Queen’s croquet ground (Til kroket hos dronningen) 

Jogged my elbow (p. 79) skubbede til min arm (s. 125) 

Be-headed (s. 79) få hovedet hugget af (s. 125) 

First came ten soldiers carrying clubs (p. 80) først kom der fem soldater I farven klør (s. 126) 

Courtiers (p. 80) hoffolk (s. 127) 

The Knave of Hearts (p. 80) hjerter knægt (s. 127) 

The king and queen of hearts (p. 80) kongen og hans dronning, hjerter dame (s. 127) 

Procession (p. 80) procession (s. 127) 

Crimson velvet cushion (p. 81) fin rød fløjlspude (s. 127) 

You see (p. 82) udeladt på dansk (s. 130) 

Crimson with fury (p. 82) kokrød i hovedet af raseri (s. 130) 

Giddy (p. 82) svimmel (s. 132) 

Off with their heads (p. 83) af med deres hoveder (s. 132) 

Tiptoe (p. 83) helt op på tæerne (s. 133) 

Peeping anxiously into her face (p. 83) kikkede forskræmt op på hende (s. 133) 

Looked anxiously over his shoulder (p. 83) så sig nervøst omkring (s. 133) 

The rabbit asked (p. 83) spurgte kaninen og vendte ørerne en gang (s. 

134) 

Gave a little scream of laughter (p. 83) kunne ikke lade være med at grine højt (s. 134) 

Whispered in a frightened tone (p. 83) sagde kaninen med fingeren på læben (s. 134) 

She boxed the Queen’s ears (p. 83) stak dronningen en lussing (s. 134) 
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Neck (p. 84) hale (s. 134) 

Ridges and furrows (p. 84) knoldet of furet som en pløjemark (s. 134) 

Mallet (p. 84) kølle (s. 134) 

Doubled-up soldier (p. 84) stå to og to med armene strakt (s. 134) (GYL: 

sammenkrummet) 

Off with his/her head (p. 85) af med hovedet – hende/ham dér (s. 138) 

Impertinent (p. 86) fræk (s. 141) 

A cat may look at a king (p. 86) (proverb) En kat må godt se på en konge (s. 141) 

Went off like an arrow (p. 88) pilede af sted (s. 143) 

 

 

Chapter 9 – the Mock Turtle’s Story (Den forlorne skildpaddes historie) 

Pepper that makes people hot-tempered (p. 89) peber, hidser op (s. 147) 

Stingy about it (p. 89) fedtede med lørdagsslikken (s. 147) 

Tut, tut, child (p. 89) sludder, mit barn (s. 148) 

‘tis so/’tis love (p. 90) ja/oh, kærlighed (s. 148) 

Take care of the sense, and the sounds will   bare man tænker tankerne, så taler ordene 

take care of themselves (p. 90) (proverb)  (s. 150) 

Birds of a feather flock together (p. 90) fugle flyver I flok (s. 150) 

Never imagine yourself not to be otherwise that what forestil dig aldrig… (s. 151)  

it might appear to others that what you were or might  

have been (p. 91)  

A cheap sort of present (p. 91) Godt, man ikke bliver spist af med den slags til 

sin fødselsdag (s. 151) 

A fine day, your Majesty (p. 92) Fi-fint vejr idag, De-deres Majestæt (s. 152) 

Frowning like a thunderstorm (p. 92) truende som en tordensky (s. 152) 

Mock Turtle (p. 92) forlorne skildpadde (s. 154) 

Gryphon (p. 93) + “look at the picture” Grif (s. 154) + “se på billedet” 

It’s all his fancy, that (2x) (p. 94) bilder sig ind (s. 156) 
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We called him Tortoise because he taught us (p. 95) (Landpadden) Ellers havde det jo ikke været 

noget øgenavn (s. 158) 

We went to school (også stime af fisk) every day skole (s. 158) 

(p. 96) 

Now at ours they had at the end of the bill, French, Vores var med fuld kost og logik, og forneden på  

music and washing – extra (p. 96)  regningen stod der: Ekstra for vask og strygning 

    (s. 159)  

Reeling and writhing (p. 96) spegning og røgning (s. 159) 

Ambition, Distraction, Uglification and Derision (p. 96) Lægge fra og trække til, og uldtimativation og 

division (s. 159) 

Tilføjelse: ikke bare pølsesnak…sild og ål (s. 159)  

Only took regular course (p. 96) Akvademiet, bundskolen (s. 159) 

<Lessons – they lessen from day to day (p. 97) mindreskolen (s. 159) 

Drawling, Seaography (p. 97)   Tristamente, søografi (s. 160) 

Drawling, Stretching, Fainting in Coils (p. 97) ormning, finnemaling, svømnastik (s. 160) 

Tilføjelse:    vi bestilte godt vejr til den 13. (s. 161) 

 

 

Chapter 10 – The Lobster Quadrille (Hummerdansen) 

Lobster Quadrille (p. 98)   hummerdans (s. 163) 

Song (p. 100)    s. 167 

Whiting (p. 100)   blankål (s. 167) 

Dinn (dinner) (p.101)   bor (bord) (s. 168) 

They’re all over crumbs (p. 101)  og så er de vendt I rasp (s. 168) 

It does the boots and shoes (p. 102)  ordner det med sko og støvler (s. 169) 

Blacking><whiting (p. 102)   blanksværte><blankål (s. 169) 

Tilføjelse: Du troede måske, at det var skrubberne eller 

pudslingerne (s. 169) 

Soles and eels (p. 102) såleskind og hæleflynder + ål og tråd (s. 169) 
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Porpoise><purpose (p. 102)   hval><valg (s. 169-170) 

Any shrimp could have told you that! (p. 102) det véd enhver torsk da! (s. 169) 

‘Tis the voice of the sluggard (poem) (p.103) Det er brumbassens summen (s. 171) 

 Turtle soup (song) (p. 105)   s. 174 

Toes – nose (p. 104)   øjenlåget på en and (s. 172) 

 

 

Chapter 11 - Who stole the tarts (Hvem stjal kagerne) 

A scroll of parchment (p. 107)  pergamentrulle (s. 177) 

Jurybox (p. 107)   udeladt på dansk (s. 180) 

Spectacles (p. 108)   briller (s. 180) 

A pencil that squeaked (p. 109)  en griffel der hvinede (s. 181) 

Wrote down all three dates…and then added them up, and reduced the answer to shillings and pence (p. 

110)    nederst, s. 182) 

It began with the tea><begin with a T (p. 111) begyndte med te/begynde med T (s. 187) 

Dunce (p. 111)   helt idiot (s. 187) 

Suppressed (+ author’s explanation) (p. 112) ”undertrykt” (+ forklaring) (s. 188) 

Stand down – cant’ go no lower (p. 112)  s. 188 

Guinea-pig (p. 112)   marsvin (s. 188) 

It makes my forehead ache (p. 114)  skrækkelig hovedpine (s. 190) 

 

 

Chapter 12 – Alice’s evidence (Alice som vidne) 

I beg your pardon (p. 115)   undskyld (s. 193) 

Nothing whatever (p. 116)   ikke noget hvad (s. 194) 

Important><unimportant (p. 117)  væsentligt><uvæsentligt (s. 194) 

Mile/two miles (p. 117)   en/to kilometer (s. 195) 

Ought to be number 1 (p. 117)  ikke er nummer 1, men nummer 42 (s. 195) 
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Rhyme (p. 119)   s. 199 

Inkstand (p. 120)   blækhus (s. 200) 

Have a fit/words don’t fit you – pun (p. 120-121) fået en prop/der sprang proppen – vits (s. 200-

201) 

Child-life (p. 124)   barndom (s. 207) 

Wonderland (p. 124)   Undreland (s. 207) 
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Bilag 2 
 

No. Alice’s 
Adventures in 
Wonderland 

Type af 
ordspil 

Vertikalt/
Horisontal
t 

Alice i Undreland Mikrostrategi Type af 
oversættelse 

1 Antipathies 
(p. 19) 

Paronym Vertikalt Antipoterne 
(s. 14) 

Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 

2 Oh my ears and 
whiskers 
(p. 20) 

Paronym 
 

Vertikalt Splitte mine knurhår 
og lange ører 
(s. 16) 

Oblique 
translation 

Ikke-ordspil  
ordspil 

3 Do cats eat 
bats/do bats eat 
cats 
(p. 20) 

Paronym Horisontalt æder katte 
flagermus/æder 
flagermus katte  
(s. 16) 

Direct 
translation 

Ordspil  Intet 
ordspil 

4 O, Mouse 
(p. 29-30) 

Homonym Horisontalt Oh, mus 
(s. 34) 

Calque Ordspil  Intet 
Ordspil 

5 I’ll soon make you 
dry enough… this 
is the driest thing 
I know 
(p. 32) 

Homonym 
 

Horisontalt Jeg skal give jer tørt 
på… det her er det 
mest knastørre jeg 
kinder 
(s. 39…42) 

Adaptation 
+ 
Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 

6 Tale/tail  
(p. 35) 

Homofon Horisontalt Tale/hale  
(s. 48) 

Adaptation Ordspil  
Ordspil 

7 When I grow up, 
I’ll write one – 
but I’m grown up 
now  
(p. 41) 

Homonym Horisontalt Jeg skriver en når jeg 
bliver stor – men jeg 
er jo blevet stor  
(s. 58) 

Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 

8 I can’t explain 
myself…because 
I’m not myself  
(p. 50) 

Homonym Horisontalt ikke forklare mig… 
for jeg er ikke mig 
(s. 73) 

Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 

9 Axis/axes  
(p. 63) 

Homofon Horisontalt Akse/sakse  
(s. 97) 

Adaptation Ordspil  
Ordspil 

10 Did you say pig or 
fig 
(p. 68) 

Paronym Horisontalt Sagde du gris eller 
is? 
(s. 105) 

Adaptation Ordspil  
Ordspil 

11 
(a) 

Time/time Homonym Horisontalt Tiden/tiden 
(s. 113) 

Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 

11 
(b) 

Beat/beat 
(p. 73) 

Homonym 
 

Horisontalt … og den deler jo 
tiden op i små 
stykker… småstykker 
(s. 113-114) 

Addition + 
Adaptation 

Ordspil  
Ordspil 

12 I’ve had nothing 
yet… so I can’t 
take more… you 
mean you can’t 
take less… it’s 

Homonym Horisontalt Jeg har ikke fået 
noget endnu, så jeg 
kan ikke tage mere… 
du mener at du ikke 
kan tage mindre… 

Direct 
translation 

Ordspil  
Ordspil 
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very easy to take 
more than 
nothing 
(p. 76) 

det er jo meget let at 
tage mere end 
ingenting 
(s. 117) 

13 In the well… well 
in  
(p. 77) 

Homonym Horisontalt Men de var jo nede I 
brønden… 
Selvfølgelig… man er 
jo ikke oppe i en 
brønd  
(s. 121) 
 

Paraphrase Ordspil  Intet 
ordspil 

14 When we were 
little… we went to 
school in the sea 
(p. 94) 

Homonym Vertikalt Da vi var små… gik vi 
i skole i havet 
(s. 158) 

Direct 
translation 

Ordspil  Intet 
ordspil 

15 We called him 
Tortoise because 
he taught us  
(p. 94) 

Paronym Horisontalt Landpadde/havpadd
e 
(s. 158) 

Parahprase Ordspil  
Ordspil 

16 
(a+b
) 

Only took regular 
course  
(p. 96) 

Paronym 
+ 
Paronym 

Vertikalt 
 
Vertikalt 

Akvademiet 
 
bundskolen  
(s. 159) 

Addition 
 
Addition 

Ingenting  
ordspil 
 
Ikke-ordspil  
ordspil 

17 
(a) 

Reeling and 
writhing  
(p. 96) 

Paronym Vertikalt spegning og røgning  
(s. 159) 

Adaptation Ordspil  
Ordspil 

17  
(b) 

Ambition, 
distraction, 
uglification and 
derision 
(p. 96) 

Paronym Vertikalt Lægge fra og trække 
til, og 
uldtimativation og 
division – både 
første og anden 
(s. 159) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

17  
(c) 

Seaography… 
Drawling, 
Stretching 
Fainting in Coils 
(p. 97) 

Paronym Vertikalt Søografi… Ormning, 
finnemaling, 
svømnastik 
(s. 160) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

17  
(d) 

Laughing and 
Grief (p. 97) 

Paronym Vertikalt Underviste i stramaj 
med ål og gråd (s. 
160) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

17  
(e) 

 Homofon Vertikalt Uldtimative kraver… 
om vinteren… fåret 
svar – meget uldent  
(s. 159) 

Addition Ingenting  
ordspil 

17 
(f) 

 Paronym Vertikalt Du er vist ikke nogen 
særlig mativeret elev 
(s. 160) 

Addition Ingenting  
Ordspil 
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17 
(g) 

 Homofon Vertikalt Jeg gik hos Kongkylie  
(s. 160) 

Addition Ingenting  
Ordspil 

17 
(h) 

 Homonym Vertikalt Og han var godt nok 
en sær snegl 
(s. 160) 

Addition Ingenting  
Ordspil 

18 Lessons – they 
lessen from day 
to day  
(p. 97) 

Homofon Horisontalt Mindreskolen…Det 
var mindre og 
mindre vi lærte hver 
dag  
(s. 161) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

19 Dinn/dinn 
(p.101) 

Homonym Horisontalt Bor/bord  
(s. 168) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

20 
(a) 

Blacking/whiting  
(p. 102) 

Paronym Vertikalt Blanksværte/blankål  
(s. 169) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

20 
(b) 

(boots and shoes 
under the 
sea…are done 
with whiting 
(p. 102) 

Paronym Vertikalt nede i havet er det 
blankålene, der tager 
sig af alt det sværte 
med at blanke 
(s. 169) 

Addition Ikke-ordspil  
Ordspil 

20 
(c+d) 

 Homonym  
+ 
Paronym 

Vertikalt 
+ 
Vertikalt 

Du troede måske, at 
det var skrubberne 
eller pudslingerne  
(s. 169) 

Addition 
 
Addition 

Ingenting  
Ordspil 
 
Ingenting  
Ordspil 

21 
(a+b
) 

Soles and eels  
(p. 102) 

Homonym 
(soles) 
+ 
Paronym 
(eels) 

Vertikalt 
 
+ 
Vertikalt 

såleskind og  
 
+ 
hæleflynder  
(s. 169) 
 

Adaptation 
 
 

Ordspil  
Ordspil 
+ 
Ordspil  
Ordspil 
 

21 
(c) 

 Paronym Vertikalt Syet med ål og tråd  
(s. 169) 

Addition Ingenting  
ordspil 

21 
(d) 

Any shrimp could 
have told you 
that 
(p. 102) 

Homonym Vertikalt Det véd enhver torsk 
da 
(s. 169) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

22 
 

Porpoise/purpose  
(p. 102) 

Paronym Horisontalt Hval/valg  
(s. 169-170) 

Adaptation Ordspil  
ordspil 

23 It began with the 
tea/begin with a T  
(p. 111) 

Homofon Horisontalt begyndte med 
te/begynde med T 
(s. 187) 

Direct 
translation 

Ordspil  
ordspil 

24 Stand down – 
can’t go no lower  
(p. 112) 

Homonym Vertikalt Træde ned – kan ikke 
komme længere ned 
s. 188 

Direct 
translation 

Ordspil  
ordspil 

25 Have a fit/words 
don’t fit you  
(p. 120-121) 

Homonym Horisontalt fået en prop/der 
sprang proppen 
(s. 200-201) 

Direct 
translation 
+ 
Adaptation 

Ordspil  
ordspil 
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Bilag 3 
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Bilag 4 

 


