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Empirical and explorative study of the translation of fantasy 

literature from English to Danish 

 

This thesis examines general challenges in relation to the translation of  three genre-specific 

features in fantasy literature, which are creatures and races, archaic language and placenames with 

particular focus on the latter. This includes an assessment of the Danish translations as well as 

proposed translation alternatives. 

 

This study is conducted on the basis of three theoretical concepts the first being macrostrategies, 

which determine the translator's overall strategy, whereas the second concept of microstrategies 

specifically indicate how or by which means a term is translated. The last concept is deforming 

tendencies used to demonstrate potential losses in terms of form and content in the Danish 

translation. 

 

The data consist of an extensive collection of fantasy-related terms from three different fantasy 

novels. The theoretical concepts are applied to a selection of the most frequent place names in order 

to determine if particular place names are translated in a particular way possibly resulting in a 

particular loss as described above. 

 

The study found that achieving equivalent effect in translation of fantasy literature is a general 

challenge, especially in regard to place names which are derivations of words from English, Celtic, 

Old Norse etc. Also place names are often used to represent something familiar whereas 

untranslatable place names from invented Elven or Dwarven languages are typically used to denote 

foreignness or exoticism. A target-text oriented strategy is the predominant approach to the 

translation of place names, but the translators of the three novels demonstrate different degrees of 

domestication. 

 

The thesis also proves that a general knowledge of fantasy elements as well as a knowledge about 

the individual fantasy universes result in better translations, since there are often underlying 

networks of signification that the translator should be aware of in order to translate correctly. 



 
 

Archaic language is used to assist in the creation of an antique or medieval setting and is oftentimes 

rendered in a less archaic fashion in the Danish translations resulting in translated novels displaying 

a more contemporary language usage. 

 

This study can be used as the groundwork for more comprehensive studies including several more 

works and text examples to be analysed. Furthermore it suggests that the compilation of fantasy 

dictionaries may help translators deal with common fantasy words or phrases such as archaic terms, 

creatures and races, and medieval elements. 
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Forord 

 

Forkortelser 

LOTR: The Lord of the Rings 

ASOIAF: A Song of Ice and Fire 

DL: Dragonlance 

OXD: Oxford Dictionaries 

GRO: Gyldendals Røde Ordbøger: DA-EN og EN-DA 

DDO: Den Danske Ordbog 

ODS: Ordbog over det danske Sprog 

DSD:  Den Store Danske 

MW: Merriam-Webster 

 

Det skal bemærkes kort, at GRO er en samling af flere ordbøger, bl.a. Gyldendals Røde, Kjærulff 

Nielsen, Vinterberg & Bodelsen samt Fagordbog. 

Der henvises i specialet til både The Fellowship of the Ring og The Lord of the Rings med 

fællesforkortelsen LOTR. Fællesforkortelsen ASOIAF bruges om både A Song of Ice and Fire og A 

Game of Thrones. Dragons of Autumn Twilight og Dragonlance henvises der ligeledes til under ét: 

DL. Hvis der refereres til andre bøger i serierne, bruges pågældende bogtitel som reference. 

De tre værker har det til fælles, at de er en del af en bogserie, men stadig repræsenterer serien som 

helhed, eftersom de er skrevet af samme forfatter og foregår i samme univers. Både LOTR og 

ASOIAF er i princippet to lange fortællinger, der er opdelt i flere bøger. DL er en samling mere 

eller mindre uafhængige fortællinger fra samme delte univers, hvilket betyder, at flere forfattere kan 

skrive bøger, der foregår i samme univers og har samme karakterer. På den baggrund er værkernes 

overordnede serietitel valgt frem for de enkelte bogtitler. 

 

Gennemgående i specialet benævnes teoretiske begreber i deres engelske originalversioner. Idet 

eksempelvis mikrostrategier muligvis oversættes til dansk, vurderes det at være sikrere ikke at 

oversætte disse for at undgå evt. forvirring og uensartethed. Da disse begreber optræder uoversat i 

specialet, henvises der ligeså til specialets teksteksempler i deres uoversatte engelske form. 

 



 
 

Fodnoter bruges ved internetkilder, hvor webadressen ville virke forstyrrende i selve teksten, og 

kilder til skriftlige værker angives på normal vis (forfatter årstal: sidetal). 

Bilag 1 er et termkatalog, der indeholder en liste over registrerede ord med antal forekomster. Hvis 

der står div. i anden kolonne, betyder det, at ordet oversættes meget forskelligt. En skråstreg 

angiver, at ordet er oversat forskelligt. Kataloget forklares desuden i metodekapitlet. 
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1 Indledning 

1.1 Motivation og baggrund 

Det er ikke mere end 12 år siden, at filmatiseringen af The Lord of the Rings for alvor gjorde helten 

Frodo og den mærkelige karakter Gollum verdensberømte. Igen i 2013 raser Hobbit-feberen i 

forbindelse med anden del af den eventyrlige filmtrilogi om hobitten Bilbo og hans dværgevenner, 

og for blot et par år tilbage i 2011 blev verden bjergtaget af den storslåede tv-saga Game of Thrones 

– filmatiseringen af den populære fantasybogserie A Song of Ice and Fire. Det er eksempelvis i 

anledning af filmatiseringen af The Hobbit og dens 75 års jubilæum, at der i 2012 udkom reviderede 

oversættelser af både The Hobbit og The Lord of the Rings,
1
 og endnu et eksempel på filmenes 

indflydelse og succeser, at en tredjedel af samtlige solgte eksemplarer af The Lord of the Rings blev 

købt efter, den første film i 2001 havde premiere.
2
 

Endvidere blev første bog i A Song of Ice and Fire, der blev skrevet i 1996, først oversat til dansk i 

2011 – dvs. samme år, som tv-serien løb over skærmen, hvilket sandsynligvis ikke er tilfældigt. 

Det nye årtusinde har altså vist, at der er en vældig interesse for bueskydende elvere, ildspydende 

drager, noble riddere, magtbegær osv. Denne interesse må derfor formodes at give folk lyst til at 

læse eller genlæse de skriftlige tilgrundliggende værker, og det er her, relevansen for dette speciale 

kommer ind i billedet: oversættelse af engelske fantasyromaner til dansk. 

 

Fantasy som litterær genre er dog lidet anerkendt – nogle vil måske sige overset – blandt forskere, 

og dette kan skyldes forestillingen om, at den primært læses af en umoden eller nørdet minoritet. 

Det vil efter eller i løbet af specialet forhåbentligt blive tydeligt, at oversættelse af fantasylitteratur 

ikke er en banal opgave, og at et væld af sproglige raffinementer og udfordringer giver god 

anledning til en akademisk undersøgelse. 

Engelsk har f.eks. adskillige betegnelser for, hvad vi på dansk bredt kalder for troldmand. Følgende 

betegnelser er ikke ualmindelige at finde i diverse fantasybøger: warlock, wizard, sorcerer, mage, 

magician, enchanter, magus, necromancer – og samtlige kan ifølge Gyldendals ordbøger oversættes 

til troldmand, omend de hver især repræsenterer en særlig egenskab eller rolle, der ikke overføres 

entydigt i ordet troldmand. Dette er et fremragende eksempel, hvor det danske sprog er 

utilstrækkeligt, og hvor oversætteren derfor nøje bør overveje og vurdere sine muligheder. Et andet 

                                                           
1
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/479554:Danmark---Hobbitten--er-blevet-mere-voksen 

2
http://www.thestar.com/entertainment/2007/04/16/tolkien_proves_hes_still_the_king.html 

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/479554:Danmark---Hobbitten--er-blevet-mere-voksen
http://www.thestar.com/entertainment/2007/04/16/tolkien_proves_hes_still_the_king.html
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eksempel er fabeldyret manticore, der ifølge Gyldendals ordbøger oversættes til "fabeldyr med 

løvekrop, menneskehoved og drage- eller skorpionhale", da ordet manticore eller mantikor 

simpelthen ikke findes på dansk. 

 

Specialet tager udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål: 

1) hvilke udfordringer knytter sig til oversættelse af fantasygenren? 

2) hvilke mikro- og makrostrategier anvendes til løsning af disse udfordringer? 

3) hvilke betydnings- og formmæssige tab sker der i den danske oversættelse af 

fantasylitteratur, og hvorfor? 

 

1.2 Præsentation af værker 

Følgende giver en kort oversigt over de værker, specialet bygger på, deres forfattere samt bøgernes 

oversættere. De tre værker er valgt, fordi de vurderes at være særligt repræsentative for genren, til 

dels fordi de er velkendte og populære eksempler på fantasylitteratur,og fordi de er skrevet med 

mange års mellemrum, hvorved undersøgelsen inddrager hele genrens "levetid" lige fra 1950'erne 

og til i dag.Afsnit 3.3 indeholder en uddybende forklaring af, hvorfor netop disse værker 

repræsenterer genren fantasy. 

 

1.2.1 The Lord of the Rings 

Det første af specialets tre anvendte fantasyværker er The Fellowship of the Ring, som udgør første 

del af trilogien The Lord of the Rings. Værket er skrevet af den engelske forfatter og professor John 

Ronald Reuel Tolkien, der bl.a. studerede oldengelsk og oldnordisk sprog, og blev udgivet første 

gang i 1954. Bogen er desuden oversat til mindst 60 forskellige sprog.
3
 

Den danske oversættelse kom i 1968, udarbejdet af Ida Nyrop Ludvigsen (henvises til med 

Ludvigsen), der ligeledes oversatte The Hobbit – forgængeren til The Lord of the Rings. I 2012 

udkom en revideret oversættelse af cand.mag. og oversætter Jakob Levinsen (henvises til med 

Levinsen). 

 

 

 

                                                           
3
http://www.tolkien.co.uk/product/9780007445219/Hobbitus+Ille+ 

http://www.tolkien.co.uk/product/9780007445219/Hobbitus+Ille+
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1.2.2 A Game of Thrones 

Andet værk udgøres af bogen A Game of Thrones, som udkom i 1996 og er første del af 

fantasyserien A Song of Ice and Fire, der er skrevet af den amerikanske forfatter George Raymond 

Richard Martin. A Game of Thrones blev i 2011 oversat af oversætter og magister i nordisk 

litteratur Poul Bratbjerg Hansen (henvises til med Hansen). 

 

1.2.3 Dragonlance 

Tredje værk er anden del af Dragons of Autumn Twilight, der blev udgivet i 1984, og som er en del 

af fantasyserien Dragonlance. Bogen er skrevet af forfattermakkerparret Margaret Weis og Tracy 

Hickman. I 1994 blev den oversat til dansk af forfatter Anders Westenholz (henvises til med 

Westenholz). 

 

1.3 Specialets opbygning 

I det følgende skitseres kort specialets kapitler samt deres indhold og rækkefølge. 

 

Ikapitel 2 præsenteres specialets teori, dvs. de teoretiske begreber og teoretikere, som specialets 

analyser tager udgangspunkt i. Herunder tages der kritisk stilling til nogle af teorierne og deres 

egnethed – bl.a. i forhold til fantasylitteratur. Desuden præsenteres nogle generelle 

oversættelsesteoretiske begreber som skopos og normer. 

 

I kapitel 3 fastslås det, hvad fantasy som genre dækker over, og hvordan genren kendetegnes – 

såvel tekstfjernt som tekstnært. Kapitlet beskriver kort genrebegrebet og forsøger derefter at 

formulere en fungerende definition, der er dækkende for de udvalgte værker. Desuden vurderes det 

med udgangspunkt i opstillede kriterier, hvorvidt de udvalgte værker er repræsentative for 

fantasygenren. 

 

Kapitel 4 beskriver den metode, der anvendes til at besvare specialets forskningsspørgsmål. Dette 

gøres primært med udgangspunkt i den anvendte teori. 

 

I kapitel 5 analyseres og diskuteres specialets empiri bl.a. med afsæt i den teori, der blev 

præsenteret i kapitel 2. Kapitel 5 danner desuden grundlag for kapitel 6, der forsøger at opstille 

nogle generelle principper for oversættelse af fantasy og tilhørende oversættelsesforslag. 
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Specialet afsluttes med kapitel 7, hvori der konkluderes på undersøgelsens forskningsspørgsmål på 

baggrund af analysens og diskussionens resultater. 

 

1.4 Afgrænsning 

Specialet har til formål at undersøge udvalgte teksteksempler fra tre udvalgte værker. Denne 

begrænsning er fastsat for at sikre grundige analyser, og flere værker havde gjort det umuligt at 

analysere samtlige teksteksempler med den grundighed, der kræves for fyldestgørende at besvare 

opgavens forskningsspørgsmål. 

 

Det vil ligeledes være en særdeles omfattende opgave at inkludere samtlige aspekter ved fantasy 

lige fra opdigtede egennavne, stednavne, genstande, væsner, racer til sprogstil, lingvistiske 

virkemidler, poesi og sange osv. Da der er stor forskel på oversættelse af episke og poetiske tekster, 

undersøgessange og digte ikke. I stedet fokuserer specialet på oversættelse af enkelte ord, der er 

karakteristiske for fantasy, såsom stednavne og fiktive væsner og racer. 

 

Eftersom dette er en undersøgelse af, hvordan en litterær genre oversættes, og ikke en undersøgelse 

af ét enkelt værk, er det nærliggende at inkludere elementer i undersøgelsen, som optræder i alle tre 

værker, for at sikre, at der udvælges genrespecifikke og ikke kun værkspecifikke analyseelementer. 

Idet rammerne om genren i særdeleshed præges af opfundne  og overnaturlige elementer som f.eks. 

magi og trolddom, er det oplagt at undersøge netop dette. Genren finder typisk sted i et 

middelalderligt miljø, og man kan umiddelbart derfor argumentere, at middelalderlige elementer 

burde inkluderes i undersøgelsen. Dog findes der mange middelalderromaner, som ikke er fantasy, 

hvorfor middelalderaspektet alene er utilstrækkeligt som kriterie. 

 

Første ordtype, specialet vil undersøge, er stednavne (se afsnit 5.1-5.3). Köneke skriver bl.a., at et 

af de helt centrale problemer for en Tolkien-oversætter er navne og begreber (Köneke 1999: 212), 

og at stednavne volder et specielt problem (ibid: 213). Desuden udgør stednavne geografien i de 

forskellige verdener og må derfor siges at have en stor betydning i realiseringen af de fiktive 

universer. 

Andet undersøgelseselement er oversættelsen af væsner og racer, som i denne forstand er 

dyrelignende væsner, monstre og fabeldyr, dvs. væsner, som ikke er virkelige. Racer dækker i 

højere grad over menneskelignende væsner som f.eks. elvere og hobbitter. 
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Disse undersøges i afsnit 5.4.Fabeldyret drage er f.eks. at finde i alle tre bøger og universer, og i 

både LOTR og ASOIAF kan man læse om trolls, goblins og elves. Fantasy ikke blot en litterær 

genre, men er med tiden blevet til sit eget univers, og de førnævnte væsner er at finde i adskillige 

computerspil, brætspil , kortspil mm. Derfor er fiktive væsner og racer prototypiske for genren og 

bør af den grund ikke udelades fra et speciale, der undersøger samme genre. 

Tredje fokus er brugen af arkaisk sprog (se afsnit 5.5), der kan registreres i alle tre værker. Turner 

skriver bl.a., at "This (red: use of archaising language) is an extremely important topic in the 

translation of The Lord of the Rings [...]" (Turner 2005: 68), og at Tolkien bruger arkaisk sprog til 

at bringe den moderne læser i tættere kontakt med fortidens sprog og ånd (ibid). Arkaisk sprogbrug 

er vigtigt at inkludere i undersøgelsen, fordi det er med til at karakterisere genrens sprogstil, 

hvorimod stednavne, væsner og racer i højere grad er teksteksterne forhold. 

 

Dette speciale, der har til formål at undersøge en genre i forhold til oversættelse, er selvsagt nødt til 

at bero sig på værker, der først og fremmest opfylder genrens krav. Eftersom kun tre værker 

benyttes, er det essentielt, at disse værker i en eller anden grad er velegnede repræsentative 

eksempler for genren. Hvorvidt dette er tilfældet vurderes ud fra tre repræsentationskriterier: 

udgivelsestidspunkt, popularitet og målgruppe. I afsnit 3.3 vurderes de tre værker i forhold til disse 

kriterier. 

 

2 Teori 

I dette kapitel præsenteres de teoretikere og teorier, som danner grundlag for analysen. De 

teoretiske begreber omfatter navnlig makrostrategier, mikrostrategier og deformerende tendenser, 

som præsenteres og forklares herunder. 

 

2.1 Makrostrategier 

Makrostrategier dækker over oversætterens overordnede måde at oversætte en given tekst på. Dette 

kan enten være med fokus på kildeteksten eller målteksten. Mere konkret kan oversætteren vælge at 

fokusere på kildetekstens form og indhold eller måltekstens effekt på læseren. Disse to metoder har 

flere teoretikere gennem tiden opstillet dikotomier for, der alle er forskellige, men i 

udgangspunktetangiver de to makrostrategier. 
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Til denne undersøgelse tages der udgangspunkt i amerikaneren Lawrence Venutis foreignization og 

domestication. Venuti er en fremtræden aktør i diskussionen om, hvorvidt en oversættelse skal 

tilpasses måltekstpublikummet. Han advokerer for, at oversætterens rolle skal være mere synlig, og 

at det ikke er en dårlig ting, hvis det er tydeligt, at en bog eller et værk er oversat. Til dette har han 

indført begreberne domesticationog foreignization(Venuti 2004a: 81), der er to overordnene 

fremgangsmåder eller makrostrategier til enten at hjemliggøreen oversættelse, dvs. gøre noget 

hjemligt ved at tilpasse den måltekstens læsere (domestication), eller fremmedgøre den ved at 

bevare elementer fra kildeteksten, hvorved målsprogets konventioner bevidst brydes 

(foreignization). Venuti bifalder altså foreignization, da han mener, at domestication er med til at 

gøre oversætteren usynlig, og at oversættere i stedet bør tilstræbe at lade den fremmede kultur 

skinne igennem (Schjoldager 2010: 69). Venutis metoder bygger desuden på Schleiermachers 

beskrivelser af oversættelse (Munday 2008: 144-45), der enten "moves the author toward [the 

reader]" (Venutis domestication) eller "moves the reader toward [the writer]" (Venutis 

foreignization). 

 

Andre teoretikere som f.eks. Eugene Nida og Peter Newmark var i højere grad tilhængere af en 

måltekstorienteret oversættelse, og Newmark mente, at en oversættelse skal "produce on its readers 

an effect as close as possible to that obtained on the readers of the original" (Schjoldager 2010: 

69). 

Kort sagt – bør en roman oversættes og tilpasses måltekstpublikummet i sådan en grad, at det ligner, 

at den oversatte roman er det originale værk og ikke en oversættelse, eller er det i orden, at det 

skinner igennem, at det er en oversættelse? Man kan ihvertfald sige, at dette til en vis grad må 

afhænge af teksttypen, herunder målgruppe og kontekst. Som Newmark selv argumenterer, vil der 

være tilfælde, hvor en oversættelse aldrig vil kunne opnå samme effekt på sine læsere, som 

originalværket havde, hvortil han bruger Homers skrifter som eksempel (Munday 2008: 44). Der er 

tilfælde, hvor en måltekstorienteret oversættelse synes uhensigtsmæssig. Eksempelvis vil det være 

vanskeligt at anvende en fuldstændig måltekstorienteret tilgang til oversættelse af en nationalsang, 

eftersom nationalsange har en helt særlig funktion og status (Schjoldager 2010: 77-8). Modsat er 

der tilfælde, hvor det synes oplagt at anvende en måltekstorienteret tilgang, f.eks. ved oversættelse 

af litteratur med mange kulturelle referencer, som måltekstlæseren muligvis ikke forstår, hvorved 

store dele af en handling eller betydning kan gå tabt, og den samlede læseoplevelse forringes.Derfor 
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opstilles hypotesen, at en måltekstorienteret makrostrategi synes mere velegnet til oversættelse af 

fantasylitteratur. 

 

2.2 Deformerende tendenser 

Venutis arbejde har bl.a. været påvirket af franskmanden Antoine Berman, der som Venuti også 

foretrækker en kildetekstorienteret oversættelse. Berman mener, at en oversættelses etiske mål er at 

"[receive] the Foreign as Foreign" (Venuti 2004b: 285-6), hvilket givetvis har haft betydning for 

Venutis foreignization. Berman har desuden identificeret 12 deforming tendencies (ibid: 288), der 

opstiller de forskellige tab eller deformerende tendenser, der kan ske ved en oversættelse. Følgende 

er en kort forklaring af de tendenser, der oftest forekommer i forbindelse med oversættelse af den 

udvalgte fantasylitteratur, hvorefter de resterende tendenser kort nævnes. 

 

Ennoblement – Originalteksten oversættes på en mere eller mindre højtidelig eller gammeldags 

måde, f.eks. hvis det almindelige engelske udtryk He made her pregnant oversættes til Han 

besvangrede hende, eller modsat hvis den meget gammeldags udtryksform I doth beseech thee 

eksempelvis oversættes til hverdagsudtrykket Jeg vil høre dig ad. 

 

Qualitative impoverishment – Denne tendens dækker over anvendelsen af måltekstækvivalenter, 

som ikke har samme klangfuldhed eller samme betydningsbærende eller ikoniske egenskaber. Dette 

kan være ord, hvis form og udtale er tilknyttet deres betydning. Selv giver Berman eksemplet 

butterfly, som oversættes forskelligt til mange sprog. På dansk hedder det eksempelvis sommerfugl 

og på tysk Schmetterling (flødeling). 

 

Quantitative impoverishment – Tab af leksikalsk variation, dvs. tilfælde hvor målsproget mangler 

ord til at gengive nuancer i kildeteksten. Et oplagt eksempel er eksimoerne, der har talrige ord for 

forskellige snetyper, som ikke findes på andre sprog. 

The destruction of underlying networks of signification – Netværkene, der her omtales, kan 

udgøres af en bestemt type ord, der ikke alene har en særlig betydning, men som samlet udgør en 

helhed af betydning. Bermans eksempel er de spanske ord portalón, jaulón, gigantón osv., der 

oversat til engelsk ikke beholder denne ensartethed, som de spanske ord har. 
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Rationalization (ændring af originaltekstens syntaks) 

Clarification (eksplicitering af noget, der ikke ønsker at være eksplicit i originalen)  

Expansion (forlængelse af sætninger i form af eksplicitering, tilføjelser og et fladere sprog) 

The destruction of rhythms (ændring af rim, rytme, tegnsætning og ords rækkefølge) 

The destruction of linguistic patternings (oversættelsens sætningsstrukturer og -mønstre er mere 

usystematiske eller homogene) 

The destruction of vernacular networks or their exoticization (dialekttab, som bl.a. angives med 

kursiv) 

The destruction of expressions and idioms (idiomatiske udtryk og ordsprog bør ikke erstattes med 

en måltekstækvivalent) 

The effacement of the superimposition of languages (forholdet mellem forskellige sprog, 

sociolekter, idiolekter osv. i kildeteksten slettes i målteksten) 

 

2.3 Mikrostrategier 

Modsat makrostrategier, som angiver en overordnet oversættelsesmetode eller -tilgang, dækker 

mikrostrategier over de metoder, der anvendes til at oversætte konkrete sætninger, fraser eller ord. 

De canadiske teoretikere Vinay og Darbelnets model består af to generelle oversættelsesstrategier, 

som i høj grad modsvarer makrostrategier, samt syv fremgangsmåder, der hører under de to 

generelle strategier (Munday 2008: 56-8). 

Denne undersøgelse tager først og fremmest udgangspunkt i Anne Schjoldagers taksonomi af 

mikrostrategier, der bygger på henholdsvis Vinay og Darbelnets og Delabastitas modeller 

(Schjoldager 2010: 89-112). 

Undersøgelsens analyse bygger på Schjoldagers taksonomi, eftersom hun bl.a. har tilføjet 

mikrostrategien explicitation. Denne fremgangsmåde bruges, som navnet antyder, til at eksplicitere 

noget implicit og beskrives ikke direkte af Vinay og Darbelnet, men falder muligvis ind under en 

eller flere af deres mikrostrategier. Explicitation er nyttig for denne undersøgelse, idet flere 

stednavne i navnlig ASOIAF er oversat ved hjælp af eksplicitering. 
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Steder som Eyrie og Riverrun, der direkte oversat skulle være Ørnerede og Flodløb, er eksempelvis 

oversat på denne måde, idet Hansen har valgt at oversætte dem tilØrneborg og Flodborg og dermed 

ekspliciteret, at der er tale om borge og altså hverken reder eller floder, som de originale navne 

ellers antyder. 

Nedenfor beskrives de almindeligste mikrostrategier i denne undersøgelse med eksempler fra 

termkataloget, hvorefter Schjoldagers andre strategier kort nævnes. 

Direct transfer – Kildeteksten overføres direkte uden ændring af form og struktur, f.eks. landet 

Mordor ->Mordor 

Direct translation – Kildeteksten oversættes direkte og idiomatisk, f.eks. landet Middle-Earth -

>Midgård 

Adaptation – Oversættelsen genskabes ift. den relevante kultur, f.eks. personnavnene Bill Ferny -

>Jens Bregnø og Uncle Andy -> Onkel Anders 

Explicitation – Det implicitte i kildeteksten gøres eksplicit i målteksten, f.eks. fæstningsværket Sky 

->Himmelfæstningen 

Paraphrase – En mere løs oversættelse, der ikke falder ind under de fire ovenstående strategier, 

men hvor betydning og form stadig overføres, f.eks. Weathertop ->Vindhøj 

De resterende mikrostrategier er bl.a. calque, der ligesom direct translation oversætter direkte, men 

uidiomatisk. En calque-oversættelse af Middle-Earth bliver eksempelvis til Middeljord, som er en 

direkte oversættelse af ordene Middle og Earth. Den er imidlertid ukorrekt, da den rigtige er 

Midgård.Direct translation oversætter ord-for-ord på en idiomatisk måde, hvor oblique translation 

angiver en oversættelsesmetode, der fokuserer mere på at overføre betydningen. 

Strategierne addition og deletion angiver, som ordene antyder, at der i oversættelsen enten tilføjes 

eller fjernes elementer. 

Substitution ændrer betydningen af et kildetekstord, hvor permutation genskaber en effekt et andet 

sted i målteksten. Den sidste mikrostrategi condensation bruges til at forkorte målteksten, hvilket 

bl.a. er nyttigt ved tekstningsarbejde, hvor replikkerne kan være hurtige, og seeren skal have 

mulighed for at nå at læse det hele. 

Undersøgelsen vil desuden inddrage Allan Turner, der har skrevet adskillige bøger om oversættelse 

af Tolkien. 
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Turner skriver selv, at hans undersøgelse bl.a. har til formål at føre til "a broader study of the 

invented worlds of fantasy literature and the possibilities of re-creating them in other languages" 

(Turner 2005: 194). 

 

2.4 Tolkiens vejledning til oversættere 

Med hensyn til oversættelse af LOTR udarbejdede Tolkien en vejledning til oversætterne af sine 

værker.
4
 Denne vejledning forklarer diverse stednavnes og egennavnes etymologi, beskriver, om 

navnene skal bevares eller oversættes og i så fald hvordan. Tolkien var særdeles grundig i alt sit 

arbejde og interesserede sig også meget for, hvordan sine bøger blev oversat. Vejledningen er 

desuden med til at lette noget af det undersøgelsesarbejde, denne opgave ville skulle udføre mht. 

stednavnes oprindelse og betydning, og den vil derfor anvendes som primær kilde til betydningen af 

undersøgte navne i LOTR, som af den grund vil optræde uden kildeangivelse. 

 

Vigtigheden af sådan et dokument skal ifølge Turner ikke undervurderes, da alle Tolkien-

oversættere ikke vil kunne undgå at lade sig påvirke af det (ibid: 81). Tolkiens 

oversættelsesvejledning og vurderingen af oversætterens brug af den behandles desuden i afsnit 

5.1.1. 

 

Det er svært at vurdere vejledningens værdi for oversættelse af fantasy generelt, idet Tolkien kun 

forklarer de af ham opdigtede navne i LOTR. Man kan dog sige, at den kan fungere som inspiration 

for både forfattere og oversættere af fantasylitteratur. Forfattere kan om muligt inspireres til, 

hvordan de kan bruge sproget til at sammensætte ord og navngive personer og steder ved hjælp af 

gamle oldnordiske eller oldgermanske elementer. Oversættere kan evt. bruge vejledningens 

principper for, hvad og hvordan navne kan eller bør oversættes, f.eks. at visse navne kan have en 

mere eller mindre skjult etymologisk betydning, der bør overføres. 

 

 

 

 

                                                           
4
http://demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/471389549/245921236.pdf 

http://demo.ort.org.il/clickit2/files/forums/471389549/245921236.pdf
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2.5 Skopos – oversættelsens formål 

Den såkaldte skoposteori har i teorien eksisteret ligeså længe som oversættelse, eftersom en 

oversættelse som udgangspunkt altid tjener et formål. Det var Richard Vermeer, der teoretiserede 

og navngav begrebet i 1970'erne, hvor den funktionalistiske tilgang til oversættelse kom i fokus 

(Schjoldager 2010: 151), det vil altså sige spørgsmålet om, hvilken funktion en oversættelse har. 

Skoposteorien handler kort sagt om, hvilket formål en oversættelse har, og hvem der skal læse den, 

hvilket er afgørende for, hvordan oversættelsen skal udføres. Man kan i princippet sige, at 

skoposteorien er et niveau over makrostrategier og tvinger oversættere til at se oversættelse i et 

bredere og mindre sprogorienteret perspektiv, hvilket åbner op for flere oversættelsesmuligheder 

(ibid: 153). 

 

Teorien er blevet kritiseret for ikke at være nyttig til litterær oversættelse, men Schjoldager mener 

godt, at skopos kan anvendes til litterær oversættelse (ibid: 181). Denne diskussion er relevant, da 

man eksempelvis kan spørge, hvad formålet med en oversættelse af en fantasyroman er, og om 

kildeteksten og målteksten har samme formål.Man kan evt. forestille sig en situation, hvor et forlag 

beder en oversætter om at oversætte en fantasyroman på en måde, så den henvender sig til et 

voksent publikum, hvilket originalværket muligvis ikke gør. 

Det overordnede skoposkoncept, dvs. oversættelsens formål og funktion, kan umiddelbart være 

flertydigt. Eksempelvis kan en skønlitterær bog både være underholdnende, belærende og sågar 

meningsdannende, og en oversættelse kan justere alle tre parametre i forhold til den givne situation, 

hvortil Schjoldager også skriver, at "the translation may be governed by a set of skopoi" (ibid: 154). 

Man kunne fortsætte argumentationen og påstå, at der er underskopoi, f.eks. at oversættelsen af 

stednavnene i the Shire har til formål at få danske læsere til at associere det med noget hjemligt, evt. 

idylliske provinser. 

 

En sidste interessant betragtning er, at skoposteorien understreger, at "professional translation ought 

to be carried out by responsible experts, rather than anybody who speaks and writes two languages" 

(ibid: 153). "Professional" henviser sandsynligvis her til oversættelse af fagtekster, men man kunne 

forestille sig, at samme princip kunne gælde for oversættelse af fantasy, dvs. at en oversættelses 

kvalitet forbedres i takt med oversætterens kendskab til fantasy i al almindelighed, ligesom en 

oversætter med stor juridisk viden vil kunne oversatte en lovtekst bedre, end en oversætter med 

begrænset eller uden juridisk viden vil kunne. 
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Dette leder naturligt videre til hypotesen: 

 

En god fantasyoversættelse forudsætter i mange tilfælde en vis viden om både det 

pågældende univers og fantasy generelt, samt hvad dens formål er 

 

Et andet vigtigt begreb i forbindelse med en oversætters rolle og kommunikative situation er 

normer, der i en vis grad bestemmer, hvordan en oversætter skal agere i en bestemt sociokulturel 

sammenhæng. 

 

2.6 Normer i oversættelse 

Oversættelsesnormer som teoretisk begreb blev introduceret for at opnå en bedre forståelse af, 

hvilke faktorer der styrer oversætteres kommunikative adfærd (Hermans 2013: 1). 

Gideon Toury, der er en af de mest markante teoretikere inden for normer og deskriptiv 

oversættelsesteori, mener, at en oversættelse først og fremmest finder en position i målkulturens 

sociale og litterære systemer, og at det er denne position, som bestemmer de anvendte 

oversættelsesstrategier (Munday 2008: 110). Dette betyder mere konkret, at der gælder et bestemt 

normsæt for oversættelse af generelle delte værdier og ideer i et samfund. Selv definerer Toury 

normer som: 

"the translation of general values or ideas shared by a community – as to what is right 

or wrong, adequate or inadequate – into performance instructions appropriate for and 

applicable to particular situations" (ibid: 111) 

     (Gideon Toury) 

 

Et oplagt eksempel på en norm kan være oversættelsen af seksuelle elementer i en amerikansk bog 

til arabisk, hvor det er kulturelt usømmeligt at afbilde kvinders seksualitet. Det vil i den 

sammenhæng være interessant at kigge på fantasy som et samfund eller en kultur med egne normer, 

der evt. er afgørende for oversætteres valg. Som anført tidligere er fantasy ikke blot en litterær 

genre, og dette medvirker muligvis til at gøre fantasy til en slags kultur, hvor der i Danmark måske 

er normer for, hvad bestemte fantasyord som væsner eller våbentyper hedder på dansk. Det vil 

muligvis blive tydeligere i analyserne, hvilke normer der synes at gælde for fantasy, om nogen 

overhovedet. 
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Ud over normer er et andet relevant emne oversættelseskvalitet og -kritik, navnlig spørgsmålet om, 

hvad der kendetegner en god oversættelse af fantasylitteratur. 

 

2.7 Kvalitet i oversættelse 

Oversættelseskritik er et studie i sig selv og behandles derfor relativt kort i dette afsnit, men det er 

en vigtig del af specialets analyse i forhold til at kunne vurdere de undersøgte oversættelsers 

kvalitet. Endnu vigtigere er det muligvis, hvad der skal til, for at en fantasyoversættelse er 

vellykket. En oversættelses kvalitet er en subjektiv vurdering, og derfor har dette afsnit bl.a. til 

formål kort at fastlægge, hvad der som udgangspunkt lægges vægt på ved sådan en vurdering. Det 

vil dog først være mere tydeligt, hvad der kendetegner en god fantasyoversættelse efter analyserne, 

eftersom det kræver en grundig undersøgelse at finde ud af dette. 

 

I et forsøg på at gøre oversættelseskritik mere objektiv har Juliane House udarbejdet en model, der 

systematisk analyserer kildeteksten og dens funktion og derefter sammenligner de to tekster. 

Analysen såvel som sammenligningen tager udgangspunkt i en register- og genreanalyse (House 

1997: 106-110). 

En sådan analyse overlades imidlertid til andre undersøgelser, mens dette afsnit har til formål kort at 

fastslå, hvordan en god oversættelse generelt defineres. Michael Halliday har formuleret en mere 

"løs" definition på, hvad en god oversættelse er: 

 

"A "good" translation is a text which is a translation (i.e. is equivalent) in respect of 

those linguistic features which have most valued in the given translation context [...] 

and perhaps also in respect of the value which is assigned to the original (source 

language) text." (Steiner & Yallop 2001: 17) 

    (Michael Halliday) 

 

Halliday lægger her vægt på ækvivalensbegrebet i forhold til de lingvistiske træk, der vægtes højest 

i oversættelsessituationen, men også i forhold til kildeteksten. Dette leder naturligt til spørgsmålet 

om, hvordan ækvivalens defineres i den givne situation. 
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Bibeloversætteren Eugene Nida skelner mellem to typer ækvivalens (Munday 2008: 42): 

 

1. Formal equivalence, der fokuserer på selve budskabet og dets form, indhold og 

struktur 

2. Dynamic equivalence, der fokuserer på ækvivalent effekt, dvs. en tekst tilpasses 

målgruppens lingvistiske traditioner og kulturelle kontekst 

 

Formal equivalence anvendes i højere grad i akademiske sammenhænge (ibid), hvorfor der tages 

udgangspunkt i dynamic equivalence. 

Nida opstiller desuden fire grundlæggende krav for en god oversættelse, som er, at den: 

1) makes sense 

2) conveys the spirit and manner of the original 

3) has a natural and easy form of expression 

4) produces a similar response 

 

Som Belloc skriver, er der "properly speaking, no such things as identical equivalents" (Venuti 

2004b: 129), og det gælder derfor om at finde den tættest mulige ækvivalent. Det interessante 

spørgsmål er i denne sammenhæng, hvordan eksempelvis et opfundet stednavns ækvivalent bedst 

muligt opnås – hvorvidt fokus bør lægges på indhold, form eller begge dele. Nida understreger, at 

ækvivalent betydning er vigtigere end ækvivalent form (Munday 2008: 43) i bestræbelserne på at 

opnå ækvivalent effekt, og det vil evt. senere i specialet vise sig, om dette også er tilfældet for 

fantasylitteratur. Det er vigtigt at skelne mellem ækvivalent effekt i teori og i praksis. Hvis man 

f.eks. oversætter noget så enkelt som tree til træ, vil mange nok mene, at der er tale om ækvivalent 

effekt, da både form og indhold gengives fuldstændigt, men ifølge Nidas fjerde krav om "a similar 

response", er det tænkeligt, at en canadier, der er omgivet af enorme skove, opfatter tree som et 

grantræ i en stor skov, hvorimod en dansker muligvis associerer ordet træ med en en birk eller et 

æbletræ i haven, eftersom Danmarks skove er få og små i sammenligning med Canada. Eksemplet 

er banalt, men dets banalitet tydeliggør, hvordan et simpelt ord som tree kan opfattes forskelligt, 

hvorved fuldstændig ækvivalens synes umulig i mange tilfælde. 

Nu hvor de teoretiske rammer er fastsat, undersøger næste kapitel genrebegrebet, dvs. hvad en 

genre er, hvordan fantasygenren kendetegnes, og hvorfor de udvalgte værker er valgt til denne 

undersøgelse. 
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3 Fantasy som genre 

Der vil nok altid være nogle generelle forestillinger om, hvem den typiske læser af en bestemt genre 

er. Eksempelvis vil de fleste nok sige, at knaldromaner primært læses af kvinder over 30, og at 

fantasygenrens primære publikum er unge mænd. Der er sandsynligvis en sandhed heri, men 

interessant er det imidlertid, hvorvidt fantasygenrens målgruppe har ændret sig med tiden. Det 

virker rimeligt at sige, at genren har fået en bredere læserskare. Hvis man antager, at generel 

interesse i genren, herunder film og tv-serier, ligeledes er udtryk for interesse i den litterære del af 

genren, må navnlig filmtrilogierne LOTR og The Hobbit være levende bevis på, at der er en 

kolossal interesse for dette fiktive og eventyrlige univers. Filmproducenter vil sandsynligvis ikke 

igangsætte så ambitiøse og ressourcekrævende projekter, medmindre de er overbeviste om, at også 

andre end unge mænd vil se filmene. Ashleigh Ward, der har skrevet en Ph.D.-afhandling om 

fantasy, anfører da også, at genren i 2009 blev læst af begge køn, i alle aldre, af mennesker med alle 

typer uddannelse, inden for alle professioner og i alle indkomstgrupper (Ward 2011: 11). 

 

Nu hvor fantasy er nået ud til et bredere publikum, præsenterer det en udfordring for oversættere. 

Selvom genren læses af både mænd og kvinder, ung som gammel, vil der altid være en særlig 

gruppe mennesker med større interesse i og viden om genren – populært og undertiden nedsættende 

kaldet nørder. Denne gruppe er fuldt bekendt med universets terminologi, herunder de forskellige 

væsner og racer, troldmænd og de forskellige universer. Oversætteren står derfor over for to valg. 

Han/hun kan oversætte mere forklarende, dvs. af hensyn til nye læsere, der ikke endnu er bekendte 

med fantasyuniverset, og derved risikere at fornærme "nørden", der altså ikke har brug for nogen 

form for forklaring eller tydeliggørelse. En anden mulighed er i højere grad at oversætte direkte og 

evt. forvente, at læseren kender de forskellige termer, hvorved nye læsere måske fravalger fremover 

vil fravælge at læse fantasylitteratur. Et konkret eksempel herpå kunne være den føromtalte 

manticore. Mange fantasyinteresserede ved sandsynligvis, hvad en manticore er, og behøver blot 

den engelske udgave eller evt. en mere dansk version som mantikor. Nye læsere vil muligvis 

foretrække at få ordet forklaret. 

 

Det er en forudsætning at definere og karakterisere fantasy, eftersom det er på baggrund af særlige 

genrekendetegn, at undersøgelsen kan udføres. Følgende er ikke en udtømmende genreanalyse, men 
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kapitlet forsøger i stedet kort og præcist at beskrive genrebegrebet og sætte det i forhold til 

undersøgelsens udvalgte værker samt at formulere en fungerende definition. 

 

En litterær genre kan overordnet bestemmes ud fra flere niveauer. Første niveau består af de tre 

klassiske hovedgenrer: dramatik, lyrik og epik, hvor skønlitteratur og romaner ifølge DSD hører 

under epik. Dernæst findes der kærlighedsromaner, krimiromaner, science fiction-romaner, 

fantasyromaner osv. Slutligt er det sågar muligt at inddele fantasy i undergenrer, hvilket bl.a. er 

hensigten med dette kapitel. 

 

Først undersøges tekstinterne og -eksterne forhold, som ifølge Helder er med til at karakterisere en 

genre (Helder 2011). På den baggrund forsøges efterfølgende at etablere en klar definition, der 

passer på undersøgelsens udvalgte værker. Det skal dog bemærkes, at Helders forhold tager 

udgangspunkt i faglige og professionelle tekster og ikke skønlitteratur. Opdelingen af tekstinterne 

og -eksterne forhold kan dog godt anvendes for romaner, hvilket forklares i følgende afsnit. 

 

3.1 Tekstinterne forhold 

Disse forhold udgøres bl.a. af tekstlayout, teksttyper, syntaktiske strukturer, leksikalske valg, 

præsuppositioner, sætningslængder, argumentationsstrategier osv. – forhold, der kan registreres 

direkte i teksten (ibid: 36). Umiddelbart synes disse ikke at gælde for romaner, som i høj grad har et 

ensartet tekstlayout og i langt de fleste tilfælde ikke har til formål at argumentere, men i stedet at 

fortælle en historie. Alligevel er der andre tekstinterne forhold, der kan gøre sig gældende. 

Eksempelvis er der et åbenbart brug af arkaisk sprog i fantasy, hvor man desuden vil kunne finde 

opdigtede ord, der ikke findes på engelsk eller andre sprog for den sags skyld. 

 

3.2 Teksteksterne forhold 

Disse forhold omhandler den omgivende ramme for en tekst. Dette kan ifølge Helder være den 

sociale kontekst, den historiske placering, afsender, modtager/målgruppe, formålet osv. – forhold, 

der i mindre grad kan registreres direkte i teksten (ibid: 35). Hertil kan man påstå, at fantasyromaner 

foregår i et middelalderligt miljø, målgruppen er bred, muligvis primært unge mennesker, og 

formålet er at fortælle en historie og underholde. Teksteksterne forhold er en vigtig del i forbindelse 

med genrebestemmelsen. En genre kan ikke bestemmes alene ud fra tekstens indhold og udtryk, og 
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en genrebestemmelse vil derfor altid være tekstekstern, "dvs. bestemt af placeringen på 

boghandlerens hylder, genrebetegnelsen på titelbladet og lignende." (Thomsen 2008: 11). 

Følgende afsnit vil forsøge at konkretisere og definere genren fantasy i mere detaljeret grad end blot 

titelbladets genrebetegnelse og placeringen i boghandlen. 

 

3.2.1 Definition af fantasy 

OXD definerer overordnet genren fantasy således: 

"a genre of imaginative fiction involving magic and adventure, especially in a setting other than the 

real world", og definitionen fra Gyldendals Fremmedordbog lyder: "genre hvis vigtigste kendetegn 

er eventyragtige historier der oftest foregår i et mere el. mindre ubestemmeligt historisk miljø". 

 

De to versioner giver imidlertid ikke en entydig definition. Ifølge OXD indeholder fantasy magi og 

eventyr og foregår i en uvirkelig verden, hvor Gyldendal skriver, at genren kendetegnes af 

eventyragtige historier i et mere eller mindre ubestemmeligt historisk miljø. Hvad, eventyragtige 

historier og mere el. mindre ubestemmeligt historisk miljø præcist dækker over, er op til læseren at 

vurdere. For eksempel passer børnebogen Charlie and the Chocolate Factory på Gyldendals 

definition. Den eventyragtige historie består i det fiktive land med slik og chokolade, som 

hovedpersonerne kommer ind i, der samtidig er et ubestemmeligt historisk miljø, da verdenen både 

indeholder teknologisk maskineri og primitive folk, der lever i trætoppene i en jungle. Altså hører 

Charlie and the Chocolate Factory og LOTR ifølge Gyldendal til samme genre, og det er vel 

rimeligt at sige, at de storslåede kampe mellem det gode og det onde i Middle-Earth, de fredfyldte 

og vise elves i Mirkwood samt de heltemodige gerninger repræsenterer en noget anden litterær 

stilart end Charlie and the Chocolate Factory, som indeholder en chokoladeflod, magisk 

tyggegummi og trænede egern. 

 

Dette viser altså, at der ikke foreligger en entydig og præcis definition på fantasy. Helder skriver 

hertil, at genrer er dynamiske og tilpasses med tiden (Helder 2011: 31), og det er måske på den 

baggrund, at genren er så svær at definere – fordi den konstant er i ændring, og nye fantasybøger 

udgives hele tiden. 

I stedet vil specialet forsøge at formulere en mere entydig definition, hvilket – som tidligere nævnt 

– er en forudsætning for at kunne udvælge de genrekarakteristiske elementer til denne undersøgelse. 
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På grund af Gyldendals upræcise definition tager opgaven udgangspunkt i den fra OXD, der dog 

stadig er bred, men har nogle vigtige nøgleord: fiktion (fiction), magi (magic), eventyr (adventure) 

og fantasiverden (especiallyin a setting other than the real world). Sidstnævnte nøgleord er typisk 

for genren, men altså ikke et krav, da definition dertil skriver especially. Desuden bør de tre 

genrekrav kort defineres for at kunne undersøge, hvilke værker der falder under definitionen fra 

OXD. Fiction definerer OXD som "literature (...) that describes imaginary events and people", 

magic bliver defineret som "the power of apparantly influencing events by using mysterious or 

supernatural forces", og om adventure skriver OXD "an unusual and exciting or daring experience". 

 

Definitionen er imidlertid stadig for ukonkret og omfatter f.eks. eventyrhistorier som Den Lille 

Havfrue og Skønheden og Udyret, der begge indeholder de tre ovennævnte kriterier: fiktion, magi 

og eventyr. Den Lille Havfrue foregår under havoverfladen, hvor der lever et havfolk (fiktion), og 

den lille havfrue drikker en drik, der gør hende til et menneske (magi), så hun kan være sammen 

med en prins (eventyr). I Skønheden og Udyret bor der i et slot et udyr (fiktion), som er blevet 

forhekset (magi), og som en pige/kvinde ender med at elske trods hans udseende (eventyr). 

 

Derfor er det nødvendigt at indsnævre genren yderligere for at kunne kategorisere denne opgaves 

empiriske værker entydigt. Ashleigh Ward, der ligeså forsøger at udarbejde en konkret definition, 

identificerer i sin afhandling subgenren episk fantasy (Ward: 35-36)og definerer den som en 

fantasyfortælling, der primært foregår i en sekundær verden, dvs. en fiktiv verden, og hvis 

hovedpersoners eller hovedpersons gerninger har en afgørende betydning for hele den pågældende 

verdens fremtid (ibid) (egen oversættelse). Ward skriver også, at der ikke foreligger en officiel 

standarddefinition på denne subgenre (ibid: 31). 

Denne definition udelukker med det samme Den Lille Havfrue og Skønheden og Udyret.Den lille 

havfrue foregår rigtigt nok i en fiktiv verden under havoverfladen, men hendes gerninger påvirker 

ikke pågældende verdens fremtid, hvilket heller ikke er tilfældet med Skønheden og Udyret, hvor 

der er fokus på de enkelte karakterer og ikke på at forhindre, at det onde overtager 

verdensherredømmet. 

 

Wards definitionen stemmer dermed helt overens med handlingen i LOTR, ASOIAF og DL, men 

også med andre populære fantasybøger som The Malazan Book of the Fallen, The Dagger and the 

Coin og The Wheel of Time. 
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Dog svarer definitionen også til handlingen i bøgerne om Harry Potter og Narnia, som ikke er valgt 

til denne undersøgelse trods deres umådelige popularitet. I den sekundære og fiktive verden i Harry 

Potter forsøger hovedpersonerne at stoppe en ond troldmand fra at overtage verdenen, og i Narnia 

hjælper hovedpersonerne med at redde verdenen Narnia fra en ond heks.Dermed er også Wards 

definition for upræcis til denne opgave, og der må derfor formuleres en definition, der udelukker 

disse. 

 

3.2.2 Endelig definition 

Dette afsnit vil forsøge at formulere en definition, der passer på de tre valgte værker, men ikke 

børnebøgerne Harry Potter og Narnia. Derfor er det nødvendigt at identificere, hvordan disse 

adskiller sig fra LOTR, ASOIAF og DL. I den forbindelse registreres én primær forskel: den fiktive 

verden. 

 

I Narnia og Harry Potter findes en fiktiv parallelverden, som der er adgang til fra den almindelige 

verden, vi kender til. I de tre udvalgte værker – og iøvrigt de tre andre fantasyværker, der blev 

nævnt i foregående afsnit – findes der kun én verden, den fiktive, hvor der ikke er kendskab til 

nogle nutidige fænomener som biler, telefoner eller jernbaner, der er at finde i bøgerne om Harry 

Potter og Narnia. 

 

Dermed kan følgende og endelige definition for subgenren episk fantasy formuleres: 

"historie, der udelukkende foregår i en fiktiv, dvs. overnaturlig og middelalderlig verden, hvor 

hovedpersonernes gerninger har en afgørende betydning for hele eller store dele af den 

pågældende verdens fremtid" 
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3.3 Repræsentation 

Der foreligger ikke mig bekendt pålideligt litteratur om, hvordan man konkret måler, i hvor høj grad 

et skønlitterært værk repræsenterer den genre, værket tilhører eller påstås at tilhøre. Derfor opstilles 

til formålet tre såkaldte repræsentationskriterier, der hver især vurderes og forklares i forhold til de 

udvalgte værker. 

 

3.3.1 Udgivelsestidspunkt 

Udgivelsestidspunktet er vigtigt, da det ikke vil være fordelagtigt at vælge tre værker, der alle blev 

udgivet i f.eks. 1965. Det er sandsynligt, at en genre og dens skrivestil ændrer sig med tiden, som 

det også er tilfældet med det danske sprog. Af den grund har det været målet at anvende 1) et værk, 

der repræsenterer fantasygenrens begyndelse eller "fødsel", 2) et værk, der repræsenterer en mere 

moderne eller nutidig fantasy, og 3) et værk, der ligger et sted derimellem. Derved indkluderes de 

nuancer og forskelle, der måtte være et resultat af den samtid, hvori værket blev skrevet og/eller 

oversat. 

Som Ward skriver, markerede LOTR fantasygenrens fødsel, eller måske endnu mere præcist 

fødslen af episk fantasy, men at det først var i 1970'erne, at bøgerne opnåede stor popularitet (Ward 

2011: 6). ASOIAF udkom som tidligere nævnt i 1996, to år senere blev toeren udgivet, i løbet af 

2000-2011 udkom de næste tre bøger, og der er endnu to titler på vej. Dermed virker det rimeligt at 

påstå, at ASOIAF er med til at repræsentere nutidens fantasy.DL udkom første gang i 1984, altså 30 

år efter LOTR og 27 år før den nyeste bog i ASOIAF-serien, og medvirker til at repræsentere 

genren i 1980'erne. 

Udgivelsestidspunktet alene er imidlertid ikke tilstrækkeligt, og derfor inkluderes også kriteriet om 

popularitet, som forklares nærmere i næste afsnit. 

 

3.3.2 Popularitet 

Popularitetskriteriet er om muligt det vigtigste, da et verdenskendt værk som f.eks. LOTR må siges 

at være mere toneangivende for genren end et værk, der kun er læst af få. En bogs popularitet kan 

bestemmes på flere måder. Den mest præcise måling er officiel statistik over antal solgte 

eksemplarer på verdensplan, hvilket ikke tilgængeligt for alle værkerne. Dette vil muligvis også 

give ældre bøger en fordel, da de har været salgsbare i længere tid. 
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I stedet vurderes de udvalgte værkers popularitet i højere grad ud fra antal sprog, de er oversat til, 

samt filmatisering og rangering på onlinelister, der vurderes at give et vejledende billede af 

fantasybøgers popularitet. 

 

LOTR har solgt 150 millioner eksemplarer gennem tiden,
5
 er som tidligere nævnt oversat til flere 

end 60 sprog, er blevet filmatiseret med kæmpe succes og findes desuden som computerspil, 

kortspil, legetøj mm. Alene på den baggrund synes det sikkert at slå fast, at LOTR utvivlsomt er den 

mest læste og populære fantasybog til dato. 

Internetsiden bestfantasybooks.com ligger konsekvent øverst på Google ved søgninger på strenge 

som "best fantasy novels", "good fantasy literature" og "great fantasy books". Websiden har 

eksisteret siden 2005, og ophavsmanden har læst fantasybøger i ca. 20 år. Den virker seriøs og 

professionel og vurderes derfor som en pålidelig kilde til at vurdere en fantasybogs omtrentlige 

popularitet.På sidens primære liste "Top 25 Best Fantasy Books" samt "Best Fantasy Series" 

rangerer ophavsmanden ASOIAF som nr. 1, og serien indtager en andenplads på listen "Top 50 

Best Epic Fantasy Series". Brugerne er tilnærmelsesvis enige og placerer serien som henholdsvis nr. 

3, 2 og 3 på de tre nævnte lister. Selvom listerne ikke direkte angiver værkernes popularitet, kan de 

være delvist vejledende, og repræsenterer muligvis en generel tendens. Det vurderes desuden, at 

ASOIAF er oversat til 20 sprog.
6
 Dog skal man være opmærksom på, at der på onlinelister kan 

forekomme afstemningssnyd og andet, der forvrænger det virkeligede billede, og derfor er en kritisk 

tilgang til sådanne kilder tilrådeligt.Serien har indtil september 2012 solgt i 15 mio. eksemplarer
7
 – 

et tal, der sandsynligvis er en del højere i dag ca. halvandet år efter. Endelig blev seriens 

filmatisering en stor succes og ligger placeret som den tredjebedste serie nogensinde på den 

anerkendte IMDb-liste
8
 med flere end 450.000 stemmer. I lyset heraf virker det rimeligt at sige, at 

ASOIAF i dag er blandt det mest populære fantasylitteratur. 

DL-serien er ikke blevet filmatiseret som LOTR eller ASOIAF, men i stedet som tegnefilm. Mindst 

70 af DL-bøgerne er oversat til dansk,
9
 og seriens bøger er udkommet jævnligt i 27 år med den 

første bog Dragons of Autumn Twilight i 1984 og den seneste Dragonlance Legends i 2011. 

                                                           
5
http://www.thestar.com/entertainment/2007/04/16/tolkien_proves_hes_still_the_king.html 

6
http://awoiaf.westeros.org/index.php/translations 

7
http://m.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/george-rr-martin-at-the-top-of-his-game-of-

thrones/article4259412/?service=mobile 
8
http://www.imdb.com/search/title?num_votes=5000,&sort=user_rating,desc&title_type=tv_series&ref_=nb_tv_3_sr

s 
9
http://rof.tellerup.dk/?Bogliste=DragonLance 

http://www.thestar.com/entertainment/2007/04/16/tolkien_proves_hes_still_the_king.html
http://awoiaf.westeros.org/index.php/translations
http://m.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/george-rr-martin-at-the-top-of-his-game-of-thrones/article4259412/?service=mobile
http://m.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/george-rr-martin-at-the-top-of-his-game-of-thrones/article4259412/?service=mobile
http://www.imdb.com/search/title?num_votes=5000,&sort=user_rating,desc&title_type=tv_series&ref_=nb_tv_3_srs
http://www.imdb.com/search/title?num_votes=5000,&sort=user_rating,desc&title_type=tv_series&ref_=nb_tv_3_srs
http://rof.tellerup.dk/?Bogliste=DragonLance


 

22 
 

Endvidere er hovedpersonerne de samme i begge de nævnte bøger. Dette tyder på, at serien er 

ganske populær og evt. har en fast læserskare. 

 

3.3.3 Målgruppe 

Ved udvælgelsen af repræsentativt fantasylitteratur er det forsøgt at inkludere værker, der samlet set 

henvender sig til et så bredt publikum som muligt, dvs. navnlig alle aldersgrupper. De enkelte 

værker læses muligvis af alle typer mennesker, men det er sandsynligt, at de hver især har en 

fortrinsvis målgruppe. Undersøgelsen vil eksempelvis ikke være repræsentativ, hvis dens empiri 

kommer fra tre værker, der alle henvender sig til børn mellem 8 og 15, da dette i så fald vil være en 

undersøgelse af fantasylitteratur for børn og unge. 

 

Det ganske komplekse og omfattende sproglige univers i LOTR tyder på, at den henvender sig til et 

voksent publikum, der er i stand til at forstå de sproglige mønstre. Dog kan man sige, at mange børn 

muligvis vil finde universet fascinerende med alle dets væsner, troldmænd og kampscener, men 

ikke vil kunne opfatte alle værkets sproglige nuancer. Tolkien skriver bekræftende "I find that many 

children become interested, even engrossed, in The Lord of the Rings, from about 10 onwards. I 

think it rather a pity, really. It was not written for them." (Köneke 1999: 207). Man vil i samme 

anledning kunne diskutere, om målgruppen er dem, som forfatteren henvender sig til, eller dem, 

som rent faktisk læser bogen. Som Tolkien selv skriver, kan det godt tænkes, at selvom han skriver 

til voksne, er det primært børn og unge, der læser bogen.  

 

ASOIAF virker, som om den klart retter sig mod en moden målgruppe. Arne Larsen, bibliotekar 

gennem mere end 40 år, skriver hertil, at "Dette bestemt er en serie for voksne, totalt blottet for 

genrens ellers ofte idylliske og idealiserede beskrivelser."
10

Dette kommer da også klart til udtryk i 

passager som "I want to fuck the queen myself" (ASOIAF: 235), "Janos Slynt himself slashed open 

Varly's throat" (ibid: 361) og "...opened him from backbone to belly button, spilling his entrails into 

the dust." (ibid: 68). Endelig udgøres en stor del af handlingen af et kompliceret spil af forræderi og 

"politik", som nok de færreste børn finder interessant. 

 

DL repræsenterer et yngre publikum, da serien hverken indeholder et komplekst sprogunivers som i 

LOTR eller detaljerede og brutale beskrivelser, der forekommer i ASOIAF. Der står desuden 

                                                           
10

http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/kampen-om-tronen-af-george-rr-martin 

http://www.litteratursiden.dk/anmeldelser/kampen-om-tronen-af-george-rr-martin
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angivet på Københavns bibliotekers hjemmeside, at DL er for 13 år og opefter, og bogen er da også 

placeret sammen med andre børnebøger på biblioteket. 

 

Dermed er ASOIAF mere for et ældre publikum, DL et yngre, og LOTR henvender sig bredere til 

flere aldersgrupper, fortrinsvis et modent publikum.Det kan imidlertid tænkes, at de forskellige 

målgrupper er dynamiske og kan ændre sig med tiden. Det synes f.eks. ikke utænkeligt, at dem, som 

voksede op med DL og læste bøgerne som barn, måske stadig som voksen læser dem, bl.a. fordi de 

har en nostalgisk værdi. 

Genrebegrebet er nu etableret med definition og repræsentationskriterier, hvorefter næste kapitel 

kortfattet beskriver specialets metode, dvs. hvordan undersøgelsen realiseres. 

 

4 Metode 

Specialets primære formål er at analysere og diskutere udvalgte teksteksempler fra repræsentative 

fantasyværker og deres danske oversættelser bl.a. med henblik på at opstille nogle generelle 

principper for oversættelse af stednavne i fantasylitteratur. Disse udarbejdes primært med 

udgangspunkt i Anne Schjoldagers mikrostrategier, Lawrence Venutis domestication/foreignization 

(makrostrategi) og Antoine Bermans deforming tendencies. 

 

Den udvalgte empiri er et udtræk af et termkatalog, som er en komplet oversigt over registrerede 

ord, der umiddelbart synes at karakterisere fantasygenren. Disse omfatter eksempelvis opfundne 

begreber, navne, fænomener som Rohirrim, morgul-lord, mithril, High Common osv. samt ord, der 

primært vedrører middelalderen eller endnu ældre tid som f.eks. gamle våben, adelstitler, 

rustningsdele osv. Ud over at levere undersøgelsens empiri er kataloget ligeledes med til at vise 

omfanget af genrekarakteristiske ord og tydeliggør samtidig muligheden for flere eller langt mere 

omfattende undersøgelser. Kataloget er inddelt i kategorierne TITLER OG 

PERSONBETEGNELSER, PERSON- OG KALDENAVNE, STEDNAVNE, VÆSNER OG 

RACER og DIVERSE. Kategoriseringen er vejledende, og der kan derfor være tilfælde, hvor et ord 

bør kategoriseres anderledes. Dette er imidlertid ikke af betydning for undersøgelsen, da 

kategoriseringen primært er med til at forbedre katalogets læsbarhed. 
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Undersøgelsens formål realiseres bl.a. ved en kontrastiv analyse af udvalgte dele af empirien på 

tværs af de tre værker. Desuden sammenlignes også de to oversættelser af LOTR. Disse analyser 

fastslår eventuelle forskelle og ligheder i oversætternes strategiske valg, hvorfor nogle oversættelser 

er bedre end andre, og kan på den baggrund bruges til at vurdere, hvordan fremtidige oversættelser 

af fantasylitteratur kan forbedres. Undersøgelsens analyse indledes med mikrostrategier, hvorunder 

overvejelser om makrostrategier inddrages. Bermans tendenser indgår ligeledes løbende i 

analyserne. 

 

Makrostrategien kan bruges til at fastlå, hvilken generel oversættelsesstrategi der er anvendt for de 

tre værker, og hvilken der evt. er bedst egnet. Mikrostrategierne er med til at systematisere måden, 

hvorpå oversætterne har grebet oversættelsen af fantasylitteratur an, navnlig stednavne. Det vil 

f.eks. vise sig, om en eller flere mikrostrategier i højere grad synes anvendt  til oversættelse af 

stednavne i de udvalgte fantasyværker, og hvor umiddelbart vellykkede de valgte strategier har 

været. 

 

Bermans tendenser kan bl.a. benyttes sammen med mikrostrategierne til eksempelvis at analysere, 

om bestemte mikrostrategier forårsager et bestemt "tab" eller en deforming tendency. Berman har 

identificeret tendenserne med udgangspunkt i oversættelse af romaner (Venuti 2000b: 287), og hvor 

mikrostrategierne fastlægger, hvordan et ord er oversat, fastslår Bermans tendenser, hvad en 

oversættelse ikke formår at gengive. 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
 

5 Analyse 

Dette kapitel vil først analysere anvendte mikrostrategier med henblik på at kvantificere de oftest 

forekomne stednavne i LOTR, ASOIAF og DL. Desuden vurderes mikrostrategiernes egnethed i 

forhold til oversættelse af disse stednavne. Til undersøgelsen er udvalgt de stednavne, der 

forekommer mindst 10 gange. Dette er gjort på grund af den eksterne begrænsning, der ikke 

muliggør en tilstrækkeligt grundig og fyldestgørende analyse og diskussion af samtlige stednavne. 

Stednavne omfatter bjerge, naturområder, byer, borge, tårne, lande osv. Det er altså lokationer, der 

både kan være et helt kontinent eller små steder som f.eks. et hobbithul (Bag End). 

Eftersom DL kun har få stednavne med 10 eller flere forekomster, inkluderes alle stednavnene i 

bogen. Det skal dog bemærkes, at der desuden inddrages eksempler fra det komplette termkatalog , 

hvis det vurderes nødvendigt for at tydeliggøre eller understøtte en pointe. 

Dette giver imidlertid stadig mange ord at undersøge, og derfor udvælges nogle enkelte 

repræsentative stednavne til analyse. Repræsentativ betyder her, at disse ord umiddelbart synes at 

være særligt udfordrende at oversætte, og som indeholder problemer eller karakteristika, der synes 

at præge den gruppe af ord, hvortil der er anvendt én bestemt mikrostrategi. Inden for eksempelvis 

adaptation kan der registreres understrategier. Dette kan være ændringen af endelsen i Valyria til 

Valyrien for at gøre det dansk eller ændring af et helt ord som f.eks. navnet Hal til Hans. Især i 

afsnittet om LOTR behandles mange af stednavnene grundigt og enkeltvis, bl.a. fordi hvert 

stednavn i The Shire i Tolkiens univers er unikt og har sin egen forbindelse til nomenklaturen 

(Turner 2005: 86). Stednavnene i DL behandles samlet under hver mikrostrategi, dels fordi mange 

af oversættelsesudfordringerne undersøges i de to første værker, hvorfor det vil være en unødig 

gentagelse at gennemgå dem for DL, og dels fordi stednavnene i DL i modsætning til eksempelvis 

LOTR ikke rummer samme dybde. 

 

Kapitlets anden del udgøres af et afsnit om væsner og race, der undersøger, hvilke 

oversættelsesmæssige udfordringer der kan opstå i denne forbindelse.Væsner dækker over fabeldyr 

og andre skabninger, som ikke findes i virkeligheden, f.eks. drager eller enhjørninger. Racer 

adskiller sig ved at være en slags menneskelig afart, f.eks. elvere eller hobbiter, der minder for 

meget om mennesker til at kunne kaldes væsner.Disse afsnit er ikke inddelt efter værk, men 

behandles i højere grad konstrastivt, eftersom samme væsner og racer går igen i flere af bøgerne, 

hvorimod stednavne i højere grad er unikke for hvert enkelt værk. 
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Teksteksempler til dette afsnit udvælges i større grad kvalitativt end kvantitativt. Dette betyder, at 

de teksteksempler, der inddrages, enten 1) optræder i flere af de udvalgte værker, 2) oversættes 

inkonsekvent i samme værk, 3) for LOTRs vedkommende oversættes forskelligt af de to 

oversættere eller 4) frembyder særlige oversættelsesudfordringer eller er oversat ganske 

bemærkelsesværdigt, hvilket konkretiseres i selve afsnittet. 

 

Kapitlets sidste del består af et afsnit om arkaisk sprogbrug. Her indgår teksteksemplerne i de 

sætninger, som de optræder i. Teksteksemplerne er udvalgt som en slags stikprøver, dvs. de er 

udvalgt fra tilfældige steder fra værkerne. Dog skal de opfylde kravet om at være arkaiske, hvilket 

betyder, at det skal fremgå af enten OXD eller GRO. Udvælgelseskriterne for teksteksemplerne til 

dette afsnit har mindre betydning, eftersom disse gamle ord og udtryk er tilknyttet det engelske 

sprog og derfor i princippet vil kunne findes i samtlige fantasyværker, der gør brug af dette 

stilistiske virkemiddel. Afsnittet er ikke tænkt som en grundig undersøgelse af arkaismer, men har 

til formål at identificere nogle generelle udfordringer i forbindelse med oversættelse af gammeldags 

sprog. 

 

På baggrund af analyserne og diskussionerne udarbejdes der slutligt nogle generelle principper for 

oversættelse af stednavne i fantasylitteratur. Disse principper omfatter bl.a. et forsøg på i en vis grad 

at kategorisere nogle af de undersøgte ord og foreslå en oversættelsesløsning. 
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5.1 Stednavne i The Lord of the Rings 

Kildetekst Ludvigsen Levinsen Mikrostrategi 

Anduin Anduin Anduin Direct transfer 

Gondor Gondor Gondor Direct transfer 

Isengard Isengard Isengard Direct transfer 

Minas Tirith Minas Tirith Minas Tirith Direct transfer 

Mordor Mordor Mordor Direct transfer 

Moria Moria Moria Direct transfer 

Númenor Númenor Númenor Direct transfer 

Rohan Rohan Rohan Direct transfer 

Brandy Hall Brænderupgård Brænderupgård Direct translation 

Brandywine Brændevinsfloden Brændevinsfloden 
Direct 

translation/explicitation 

Buckland Bukland Bukland Direct translation 

Bywater Sidenå Sidenå Direct translation 

Dale Dalen Dal Direct translation 

The Dark Tower Det mørke Tårn Det mørke Tårn Direct translation 

Greenway Grønnevej Grønnevej Direct translation 

Hedge Hækken Hækken Direct translation 

Middle-earth Midgård Midgård Direct translation 

Misty Mountains Tågebjergene Tågebjergene Direct translation 

Mirkwood Dunkelskov Dunkelskov Direct translation 

Old Forest Den gamle Skov Den gamle Skov Direct translation 

Redhorn Røde Horn Røde Horn Direct translation 

Rivendell Dalkløften/Kløvedal Kløvedal 
Direct 

translation/permutation 

Silverlode Sølverbækken Sølverbækken Direct translation 

Wilderland Ødemarken Vildnisset Direct translation 

Bag End Sækkedyb Sækkedyb Paraphrase 

Crickhollow Krikgryden Krikgryden Paraphrase 

Hollin Tornien Tornien Paraphrase 
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Weathertop Vindhøj Vindhøj Paraphrase 

Withywindle Vidjeslyng Vidjeslyng Paraphrase 

Bree Bri Bri Adaptation 

Hobbiton Hobbitrup Hobbitrup Adaptation 

Shire Herredet Herredet Adaptation 

Tabel 1: Stednavne i The Lord of the Rings 

 

Tabel 1 er inddelt i fire kolonner, hvor den første er de udvalgte kildeteksteksempler, anden kolonne 

er Ludvigsens oversættelse, tredje Levinsens, og sidste kolonne angiver den eller de 

mikrostrategier, der synes anvendt til oversættelsen af pågældende stednavn. 

 

Som det tydeligt fremgår af tabellen, er mikrostrategierne direct transfer og direct translation ofte 

benyttet med henholdsvis 8 og 16 forekomster, hvor paraphrase optræder fem gange og adaptation 

blot tre.Som jeg også kommer ind på senere, skal denne inddeling af mikrostrategier ikke tages for 

pålydende, da der i princippet kan være anvendt op til tre mikrostrategier til oversættelsen af ét 

stednavn. 

 

5.1.1 Tolkiens oversættelsesvejledning 

Som nævnt tidligere udarbejdede Tolkien en vejledning til oversætterne af sine værker. Interessant 

er det imidlertid, hvorvidt Ludvigsen og Levinsen har haft kendskab til vejledningen, da de 

oversatte eller reviderede bøgerne, eller hvorvidt de har fulgt eller ignoreret anvisningerne. 

 

Der er flere forhold, der taler for, at Levinsen benyttede vejledningen eller ihvertfald havde 

kendskab til den ved sin revision af den originale oversættelse.Først og fremmest er LOTR muligvis 

det mest populære og læste fantasyværk til dato, som desuden er filmatiseret med kæmpe succes i 

starten af det nye årtusinde. Værkets udbredelse og popularitet må alt andet lige skabe så meget 

fokus på Tolkien, herunder hans tanker og overvejelser bag f.eks. navngivningen, at det er 

usandsynligt, at oversættere i dag ikke er bekendt med denne vejledning, som efterhånden har 

eksisteret i ca. 40 år. Dertil kommer, at Levinsen også forud for revisionen har beskæftiget sig 

meget med Tolkien og i samme forbindelse bl.a. har udgivet bogen Helte og hobbitter, Veje 

omkring J.R.R. Tolkien og "Ringenes Herre". På den baggrund synes det næsten utænkeligt, at en 

oversætter som Levinsen med den interesse for og viden om Tolkien ikke kender til vejledningen. 
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Da Ludvigsen tilbage i 1968 oversatte første del af trilogien, var LOTR stadig smallitteratur, og den 

store interesse for fantasygenren, som efterfølgende har været ganske udbredt i form af adskillige 

bøger, film og tv-serier, kom først flere år senere. I stedet for at spekulere er det muligt at 

sammenligne Ludvigsens oversættelser med de i vejledningen beskrevne anvisninger og 

anbefalinger for evt. at vurdere, hvorvidt hun har fulgt disse. 

 

Den muligvis vigtigste navneforbindelse at oversætte korrekt er hovedpersonernes efternavn i både 

The Hobbit og LOTR – altså forbindelsen mellem Baggins,Bag End og Bagshot Row, hvortil 

Tolkien bemærker, at samme element fra bag skal optræde i alle tre oversættelser. Dette har 

Ludvigsen da også formået med oversættelserne Sækker, Sækkedyb og Sækhulsstræde. Dog synes 

denne forbindelse så åbenlys, at en vejledning muligvis ikke er nødvendig for at gøre en oversætter 

opmærksom herpå. 

Til eksempelvis Archet og Bree skriver Tolkien, at disse skal bevares, eftersom de er så gamle ord, 

at deres betydning ikke længere genkendes på engelsk. Ludvigsen har imidlertid oversat ordene til 

Arsjet og Bri og dermed afviget fra Tolkiens vejledning – dog kun med små ændringer. Stednavnet 

Crickhollow synes Ludvigsen derimod at have oversat nøjagtigt, som Tolkien havde ønsket. Han 

skriver, at Crick grundlæggende skal bevares, men staves, som man ville gøre det på målsproget. 

Stavemåden har Ludvigsen ændret til Krik, som nemt udtales og genkendes i dansk. Betydningen af 

anden del af stednavnet -hollow skal oversættes og dækker ifølge Tolkien over en lille fordybning i 

jorden, som Ludvigsen har oversat til -gryden, hvilket vel skaber det ønskede billede af en 

fordybning. Også mht. oversættelsen af Hobbiton følges vejledningen, der dikterer, at 

hobbitelementet skal bevares og tilføjes et element, der betyder landsby, hvilket Ludvigsen har gjort 

ved at føje -rup til Hobbit-. 

Til stednavnet Weathertop anfører Tolkien, at navnet på elversprog egentlig betyder "Hill of the 

Wind", altså direkte oversat "Bakke af Vinden" eller "Vindens Bakke" eller endnu mere mundret 

"Vindhøj", som da også er Ludvigsens valg. Ydermere taler oversættelsen af Hollin for, at 

Ludvigsen har fulgt Tolkiens vejledning, hvilket fremgår af afsnit 5.1.5.2, hvorunder oversættelsen 

analyseres. 
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På baggrund af ovenstående betragtninger, hvor Ludvigsen kun afviger en smule fra Tolkiens 

anvisninger ved Archet og Bree, synes det at være sandsynligt, at hun har kendt til Tolkiens 

vejledning og i høj grad fulgt den – med få undtagelser. Har man tiltro til Wikipedia, står der bl.a., 

at Tolkien skrev retningslinjerne i 1966-67 for at undgå fremtidige dårlige oversættelser som de 

svenske og hollandske, og at "The first translations to profit from the guideline were those into 

Danish (Ida Nyrop Ludvigsen) [...]"
11

. Dog skriver Köneke, at Ludvigsen ikke kan have set denne 

liste (Köneke 1999: 215), muligvis fordi den først blev udgivet i Lobdell: A Tolkien Compass i 

1975. 

 

Umiddelbart synes vejledningen at være et godt redskab for oversættere, men den kan også være 

begrænsende. Hobbit skal ifølge Tolkien altid bevares, uanset hvordan det lyder på 

målsproget.Resultatet bliver ofte, at et ord, der i kildeteksten skal forestille at være indbegrebet af 

det genkendelige eller hjemlige, i målteksten ender med at have modsatte effekt, da ordets 

fonologiske og morfemiske struktur ikke modsvarer målsprogets. 

 

5.1.2 Sindarin-engelsk ordbog 

I LOTR er mange af navnene på det opfundne elversprog sindarin ikke valgt tilfældigt, da de eller 

dele af dem har et betydningsbærende element eller morfem. Der er udarbejdet en komplet 

"ordbog" eller liste over dette sprog
12

, som i høj grad præger nomenklaturet i LOTR-trilogien. 

Listen er et ganske komplet og omfattende projekt, der baserer sig på Tolkiens værker, og hvert 

opslagsord har en reference. Personerne bag har sågar udviklet ordbogen som et program. På den 

baggrund vurderes denne ordliste med al rimelighed at være en gyldig og pålidelig kilde til 

betydningerne af sindarin-morfemer og -ord. Sindarin-forklaringer i undersøgelsen tager derfor 

udgangspunkt i denne ordliste og indeholder derfor ikke løbende kildeangivelser, med mindre der 

refereres til et sted uden for ordlisten. 

 

 

 

 

                                                           
11

http://en.wikipedia.org/wiki/Translations_of_The_Lord_of_the_Rings#Tolkien.27s_.22Guide_to_the_Names_in_The
_Lord_of_the_Rings.22 
12

http://www.jrrvf.com/hisweloke/sindar/online/sindar/dict-sd-en.html# 

http://en.wikipedia.org/wiki/Translations_of_The_Lord_of_the_Rings#Tolkien.27s_.22Guide_to_the_Names_in_The_Lord_of_the_Rings.22
http://en.wikipedia.org/wiki/Translations_of_The_Lord_of_the_Rings#Tolkien.27s_.22Guide_to_the_Names_in_The_Lord_of_the_Rings.22
http://www.jrrvf.com/hisweloke/sindar/online/sindar/dict-sd-en.html
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5.1.3 Direct transfer 

Direct transfer anvendes generelt til oversættelse af stednavne, der ikke hører til the Shire i 

Tolkiens univers. Modsat Shire-navnene, som indeholder ord eller orddele, der rent faktisk har en 

betydning eller kan findes i en engelsk ordbog, er stednavnene, der direkte overføres til dansk, 

fuldstændigt opdigtede og giver sjældent mening i forhold til engelsk. 

Selv om disse stednavne ser meget uengelske ud, er det alligevel ydeligt, at LOTR oprindeligt er 

skrevet på engelsk. Et eksempel herpå er Minas Tirith, hvis th-lyd er ganske almindelig i engelsk, 

hvor den angives med symbolet θ på den engelske standardliste over fonetiske symboler – også 

kaldet Phonemic Transcription Key, der bl.a. findes på indersiden af omslaget til Practical English 

Fonetics (Mees og Livbjerg 1997). Helt almindelige engelske hverdagsord som that, they, the, those 

osv. indeholder denne fonetiske lyd, som altså ikke findes i dansk (ibid: 51). Det er derfor 

interessant at bemærke, at selvom disse navne bl.a. har til formål at signalere fremmedartethed og 

bl.a. af den grund ikke skal oversættes ifølge både vejledningen og Ludvigsen, har Tolkien stadig 

taget hensyn til det engelsksprogede publikum ved at give nogle af disse navne genkendelige 

udtalelyde – eksempelvis ved elvernavnet Thranduil, dværgenavnet Thorin og elverbyen Cerin 

Amroth, der alle indeholder den genkendelige engelske th-lyd. I disse tilfælde synes der umiddelbart 

ikke at være noget i vejen for at fjerne h'et, hvorved navnet og dets fremmedartethed bevares, og det 

engelske element udgår. 

 

I og med en del af disse navne har en udpræget engelsk udtale, må det tænkes, at disse dele kan 

tilpasses dansk, da det synes at være en gennemgående strategi ifølge Tolkiens vejledning, at mange 

spor af engelsk skal lokaliseres. En ændring af disse stednavne vil dog betyde, at det grundigt 

udarbejdede elversprog forvanskes, idet en lokalisering af f.eks. Tharbad til Tarbad faktisk ændrer 

betydningen. thar betyder "på tværs af", "over" eller "på den anden side", hvilket er den ønskede 

betydning, da dette sted er en by, der ligger placeret på begge sider af en flod, hvorimod tar på 

elversprog betyder "solid", "hård" eller "stiv". Oversætteren har derfor valget mellem at forvrænge 

betydningen og fordanske teksten eller bibeholde elversproget intakt og lade kendetegnene fra det 

engelske sprog skinne igennem. 

 

Et eksempel på, hvordan disse fremmede stednavne er sammensat, kan indledningsvis forklares 

med eksemplet (d)or, som betyder land på elversproget sindarin, og mor, der betyder mørk eller 

sort. 



 

32 
 

På denne måde bruger Tolkien flere betydningsbærende dele til at sammensætte en helhed – som 

f.eks. Mordor, der altså betyder det mørke/sorte land. Disse orddele forekommer i flere navne, og 

derfor skal oversætteren være ganske opmærksom herpå, hvis han/hun vælger at oversætte f.eks. 

Mordor. Det er tydeligt for det blotte øje, at stednavnet Gondor har en slående lighed med navnet 

Mordor, da de begge ender på dor og starter med en konsonant, et O og en anden konsonant, og 

begge ord bør dermed indeholde samme element – nemlig dor i en eventuel oversættelse. Mindre 

åbenlyst er det måske med navnet Moria, som også starter med mor, hvilket giver god mening, 

eftersom Moria er et kæmpe minenetværk inde i nogle bjerge og derfor altså er mørkt. Den sidste 

del af ordet ia er selvfølgelig heller ikke tilfældigt og betyder afgrund eller tomhed. 

På denne baggrund og eftersom disse ord mere eller mindre ubesværet kan udtales af en dansker, er 

direct transfer en god metode til oversættelse af disse stednavne. 

 

5.1.4 Direct translation 

Denne mikrostrategi kendetegnes ved at have direkte ækvivalenter eller udgøres af delelementer 

med direkte ækvivalenter i ordbogen. Der er med andre ord tale om en ord-for-ord-procedure. 

Desuden er det andet krav, at oversættelsen er idiomatisk, for ellers kan direct translation hurtigt 

forveksles med calque, som er en meget tekstnær oversættelsesmetode, der typisk resulterer i en 

uidiomatisk oversættelse. 

Vurderingen af, hvorvidt en oversættelse er idiomatisk, er primært læserens egen, og det er 

vanskeligt at fastslå ved hjælp af teorier og modeller. Af den grund tager jeg mig den frihed selv at 

vurdere, i hvor høj grad oversættelserne er idiomatiske.Det skal nævnes, at mikrostrategier primært 

arbejder på sætningsniveau, hvor det også er langt tydeligere, om en oversættelse lyder idiomatisk, 

end det er med enkelte ord. 

 

5.1.4.1 Brændevinsfloden (Brandywine) 

Brændevinsfloden er et godt eksempel på en oversættelse, hvortil der er benyttet flere 

mikrostrategier. Man kan argumentere, at der både er anvendt addition og explicitation, da -floden 

både er en tilføjelse, men samtidig en eksplicitering af, at der er tale om en flod. Desuden er det 

ligeledes direct translation, da den nærmeste danske oversættelse af brandywine er brændevin. 

Tolkien foreslår sågar selv, at Brændevin er en fin dansk oversættelse.Man kan også argumentere, at 

der ikke er tale om explicitation, eftersom det egentlige navn er Brandywine River, som undertiden 

forkortes til the Brandywine. 
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Det er tydeligvis en sproglig tradition på engelsk at forkorte på denne måde, hvilket ikke er ligeså 

udbredt på dansk, hvor det muligvis ville forvirre læseren at læse første sætning, hvor ordet 

forekommer, hvis den lyder "Det år, hvor man gik over Brændevinen, som hobbiterne kaldte den 

[...]" (LOTR: 5). De fleste læsere vil nok kunne forstå, hvad der menes, men muligvis også studse 

over det et øjeblik. I England henvises der ofte til de store floder uden river, dvs. blot The Thames, 

The Tyne, The Avon osv., hvor stort set alle danske flodnavne, eller ånavne, eftersom der ikke findes 

floder i Danmark, kun giver mening, hvis man skriver eller udtaler å'et. Hvis der kun skrives 

Guden, Skjern eller Sus,vil nok kun de færreste med det samme forbinde dem med åer. 

Brandywine er også et eksempel på Tolkiens raffinerede sprognetværk, da det er en oversættelse af 

elverordet Baránduin, hvor barán betyder mørk- eller gyldenbrun og duin flod. Floden er derfor 

navngivet efter sin farve, og Tolkien har bevidst tilstræbt, at ordene Brandywine og Baránduin 

skulle ligne hinanden, hvorfor, som han også skriver i vejledningen, det er ønskeligt, at 

oversættelsen også til dels ligner dette elverord, hvilket er tilfældet med Brændevin, men 

eksempelvis ikke med den svenske oversættelse Vinfluden. Hertil kan man konkludere, at mange 

sprog har en ækvivalent, der minder meget om det engelske Brandywine, f.eks. det hollandske 

Brandewijn og det svenske Brännavin, hvorimod det spanske ord for brændevin aguardiente ser 

meget anderledes ud og dermed ikke overfører denne forbindelse, som Tolkien har skabt mellem 

Brandywine og Baránduin. Tabet i den spanske oversættelse kan med Bermans tendenser beskrives 

at være destruction of underlying networks of signification, da dette sproglige netværk elimineres. 

 

5.1.4.2 Bukland (Buckland) 

Ludvigsen har her blot valgt at fjerne c'et fra Buckland og bevare resten i den danske version. Dette 

skaber ikke nødvendigvis samme effekt hos et dansk publikum som hos et engelsk. Grunden til 

dette er, at der er flere steder i England, som hedder Buckland, men intet sted i Danmark hedder 

Bukland, og derfor vil en dansk læser sandsynligvis ikke genkende ordet Bukland, som en 

englænder vil genkendeBuckland. Dog overføres meningen fint, da buck oversættes problemfrit til 

buk på dansk. 

Buckland er et eksempel på, hvordan mange af navnene i LOTR er forbundet. Dette stednavn er 

navngivet efter slægten Oldbucks, som også har en forbindelse til slægten Brandybucks, der er 

tilknyttet Brandy Hall osv., hvilket samtidig viser, hvor vigtigt det er, at oversætteren kender til 

disse navnenetværk. 
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5.1.4.3 Dalkløften/Kløvedal (Rivendell) 

Stednavnet Rivendell, der optræder adskillige gange i LOTR, er sammensat af riven, som betyder 

kløvet eller splittet/spaltet, og dell, som betyder lille dal. Da man i Ludvigsens oversættelse første 

gang støder på dette sted, har det navnet Dalkløften, som i resten af bogen bliver til Kløvedal. Dette 

er imidlertid ikke det eneste ord, hun oversætter inkonsekvent. Floden Loudwater hedder ét sted 

Vildbæk og et andet stedBruseflod, ligesom Esgaroth både bevares og et andet sted oversættes til 

Eskerød. Om dette er bevidst, eller om Ludvigsen i sine senere møder med samme ord har glemt, at 

hun allerede har oversat det til noget andet, vides ikke. Man må dog formode, at årsagen er 

glemsomhed, da Ludvigsen sandsynligvis ikke bevidst har villet oversætte et stednavn forskelligt. 

 

Kløvedal er den direkte oversættelse af Rivendell, hvorimod Dalkløften består af samme ord, men i 

omvendt rækkefølge, hvorfor permutation også er tilføjet som mikrostrategi. Oversættelsen 

Dalkløften betyder, at dal er præmodifikator til ordets kerne kløft.Rivendell beskrives som et smukt 

og idyllisk sted, om hvilken der bl.a. står "The air was warm. The sound of running and falling 

water was loud, and the evening was filled with a faint scent of trees and flowers, as if summer still 

lingered in Elrond's gardens." (LOTR: 239-240). Der er altså her ingen tvivl om, at Rivendell er et 

idyllisk sted. Derfor vil de fleste nok være enige i, at ordet dal er mere velegnet til at skabe dette 

billede, end kløft er. 

Kort kan det bemærkes, at de kendte forfattere Ebbe Reich Kløvedal og Troels Kløvedal tog 

navneforandring efter Tolkiens Rivendell (Köneke 1999: 208), dvs. Ludvigsens oversættelse heraf, 

hvilket er endnu et eksempel på LOTR's indflydelse – her i illitterær form. 

 

5.1.4.4 Ødemarken/Vildnisset (Wilderland) 

Wilderland er, som Tolkien selv skriver i sin vejledning, et opfundet navn, der ikke findes i 

ordbogen, og som kommer af ordet wilderness, der ordret betyder ødemark eller vildnis. Tolkien har 

blot udskiftet -ness med -land– muligvis for at adskille sit univers fra virkeligheden. Selvom 

Wilderland ikke har en leksikalsk ækvivalent, er Ødemarken/Vildnisset begge oversættelser, der 

overfører den fulde betydning, men ikke gengiver det anderledes aspekt i land-endelsen. Ønskes 

dette aspekt bevaret, kan oversættelserne Ødeland og Vildland bruges. Problemet  med Ødeland er 

imidlertid, at det er tvetydigt og kan læses som Ødel-and. Vildland er tættere på originalordets to 

dele Wilder og land, men udtalen af Vildland, som man er nødt til at læse med et stop mellem -ld og 

-la for ikke at udtale det Villand, er muligvis ikke hensigtsmæssig. 
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Dermed synes der ikke at være en oversættelse, der både overfører den fulde betydning, den særlige 

endelse -land, og som udtales eller læses problemfrit og er entydigt. Tolkien skriver, at tysk og de 

skandinaviske sprog ikke har en "perfekt" version af ordet og henviser til det danske vildnis, men 

forklarer ikke, hvad der er galt med det danske vildnis som oversættelse. 

 

Tolkien har desuden ønsket at skabe en sidereference til verberne to bewilder og wilder, som 

betyder at fare vild, og denne reference overføres, hvis man oversætter stedet til Vildnisset, som 

delvist svarer til det danske at fare vild, da vild indgår i begge tilfælde. På den baggrund 

erVildnisset en bedre oversættelse end Ødemarken, som er Ludvigsens oversættelse, hvilket 

endvidere indikerer, at hun ikke har læst Tolkiens kommentar til oversættelsen af Wilderland eller 

ikke har fulgt den. 

 

5.1.5 Paraphrase 

5.1.5.1 Sækkedyb (Bag End) 

Bag End, som er et hobbithul på vejen Bagshot Row i the Shire, er imidlertid en mere kompliceret 

oversættelsesaffære. Det er almen kendt, at Tolkien har hentet meget inspiration fra virkeligheden 

til sine bøger. Nogen hævder f.eks, at landet Mordor repræsenterer krigstidens Nazityskland, andre 

at det er noget vås. Ihvertfald er det et faktum, at Tolkiens tantes gård i Worcestershire i England 

blev kaldt Bag End, fordi det var den sidste gård på den lille vej, og derfor er det fiktive slægtsnavn 

Baggins et resultat deraf.
13

Bag End er imidlertid heller ikke tilfældigt og er en angliseret version af 

det franske udtryk cul-de-sac (som englænderne har taget til sig), der ordret betyder bunden af en 

sæk, men i overført betydning er "a street or passage closed at one end" ifølge OXD. Man kan her 

forestille sig, at Tolkiens "oversættelse" af cul-de-sac også tjente som en humoristisk reference til 

englændernes optagelse af franske ord. Ihvertfald er der flere hensyn, der skal tages, i en 

oversættelse af Bag End. 

 

Først og fremmest skal betydningen i "bunden af sækken" overføres, hvilket Ludvigsen har gjort 

ved direkte at oversætte bag (sac) med sæk og dernæst oversat end (cul) med dyb og ikke det 

oplagte bund, som er den direkte oversættelse. Betydningen i dyb er stort set den samme, og 

Ludvigsen har muligvis syntes, at Sækkedyb giver en tydeligere association til et hyggeligt 

hobbithul, end Sækkebund gør, hvilket jeg kun kan give hende ret i. 
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Andet parameter, der gælder, er ifølge Tolkien, at elementet Bag, dvs. det danske element Sæk, også 

skal indgå i oversættelsen af Baggins og Bagshot Row. Dette er da også tilfældet, idet Ludvigsen 

har oversat navnene til henholdsvis Sækker og Sækhulsstræde og dermed bevaret sækkeelementet. 

Sidste hensyn er den humoristiske reference til englændernes brug af franske ord og udtryk, som 

umiddelbart ikke kan realiseres, eftersom den er forankret i forholdet mellem det engelske og 

franske sprog. Ellers synes oversættelserne vellykkede, da Ludvigsen også formår at gengive 

metaforerne, bl.a. shot, som bliver til hul. Dog skriver Tolkien om Bagshot Row, at stedet blev "so 

named because the earth removed in excavating Bag End was shot over the edge of the sudden fall 

in the hillside [...]". Denne kobling overføres ikke fuldstændigt med hul, men måske kan denne 

afvigelse siges at falde under bagatelgrænsen, idet Tolkien da også skriver "Translate by 

approximate sense". 

 

5.1.5.2 Tornien (Hollin) 

Som det blev etableret tidligere, er navnene i Tolkiens værker langt fra tilfældige. Ifølge Tolkiens 

vejledning er Hollin et område fyldt med kristtorntræer, der på engelsk hedder holly trees, som 

derfor har givet anledning til navnet Hollin. Dette har Ludvigsen højst sandsynlig vidst, eftersom 

hun har oversat stednavnet til Tornien, der indeholder sidste halvdel af ordet kristtorn. Kritikken af 

hendes oversættelse kunne være, at hun har udeladt krist. Ordene holly og Hollin er en del mere ens, 

end kristtorn og Tornien er, hvilket kan betyde, at danske læsere ikke opfanger stednavnets 

betydning i samme grad, som en englænder ville gøre. 

 

Tilføjelsen -ien viser, at der er blevet anvendt adaptation og er en interessant betragtning i dette 

univers, der sprogligt skelner meget mellem det hjemlige og det fremmede. Man kan i denne 

forbindelse tale om begreberne endonym, der ifølge Lars Trap-Jensen fra Det Danske Sprog- og 

Litteraturselskab "er det navn, der bruges af landet selv"
14

, og eksonym, som er et navn, der er 

"dannet i et andet land under hensyn til dette lands sprogsystem og navnetradition" (ibid). 

Eksempler på engelske eksonymer er Germany, Italy,Hungary, Austria, Bulgaria, Indonesia osv., 

hvor den engelske navnetradition foreskriver, at der anvendes bestemte endelser til visse 

landenavne, f.eks. -y og -ia som i ovennævnte eksempler. Som Trap-Jensen også skriver, er der på 

dansk "en lang tradition for at bruge eksonymer, og vi har mange landenavne, der ender på -ien.", 

men også endelsen -iet som i Slovakiet, Tjekkiet osv. forekommer (ibid). 

                                                           
14
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37 
 

Denne tradition udtrykkes eksempelvis i Ludvigsens oversættelse Tornien. Relevansen i forhold til 

oversættelse er, at de danske endelser -ien og -iet ikke bruges til stednavne i Danmark, men kun til 

enten andre lande eller fremmede områder som eksempelvis Normandiet og Lombardiet i Frankrig 

og Italien. I forhold til LOTR-universet betyder det, at et stednavn, der har en af disse endelser, 

angiver et andet land eller noget fremmed. Da Hollin ikke er en del af hobbitterens The Shire, er 

oversættelsen glimrende, da den dermed angiver et sted, der ikke er en del af hjemlandet.Brugen af 

denne endelse kan i princippet også benyttes på samme måde andre fantasyuniverser, der skelner 

mellem hjemlige og fremmede områder eller lande. 

 

5.1.5.3 Vidjeslyng (Withywindle) 

Dette stednavn, der iøvrigt er en flod, består af to dele, withy og windle. Withy kommer af willow, 

som betyder pil eller piletræ på engelsk. Withy samt Ludvigsens oversættelse Vidje defineres 

umiddelbart entydigt. OXD skriver, at withy er "a tough, flexible branch of an osier or other willow, 

used for tying, binding, og basketry", og DDO definerer Vidje som "lang, tynd og bøjelig (pile)gren, 

typisk brugt til fletning af hegn, kurve, ruser m.m.". Begge ordbøger definerer det altså som en 

bøjelig pilegren, der bruges til fletning af kurve m.m. Oversættelsen bevarer dermed den fulde 

betydning. 

 

Ordets anden del windle kommer fra withywind, som Withywindle er afledt fra. Withywind er ifølge 

Tolkien en slags snerle, og forklaringen på Ludvigsens oversættelse -slyng er muligvis at finde i 

ODS, hvor der bl.a. står, at snerle også kan være det forældede ord slynge, som bruges til fangst af 

dyr. Den anden og muligvis mere sandsynlige forklaring er, at Nyrop har valgt -slyng, eftersom 

snerle ifølge ODS er et "navn paa forsk. planter med slyngende stængel". -slyng har ydermere den 

kvalitet, at ordet overfører det billedlige aspekt i "slynge" til floden, som også kan siges at "slynge 

sig", og derfor er oversættelsen Vidjeslyng på flere måder vellykket. 
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5.1.6 Adaptation 

5.1.6.1 Bri (Bree) 

I dansk er konstruktionen med to e'er efter hinanden ganske ualmindelig, og måske netop derfor har 

Ludvigsen ændret det, selvom Tolkien skriver, at det skal bevares. Ændringen til Bri bevarer til dels 

den originale engelske udtale og gør det samtidig muligt at udtale problemfrit for en dansker. Det 

engelske i de to e'er tydeliggøres, i og med de faktisk kun optræder i enten låneord fra engelsk som 

f.eks. yankee, frisbee og trainee og i sammensatte ord som flyveegenskaber. Tolkien skriver, at Bree 

er et gammelt keltisk ord, der betyder hill, dvs. en bakke eller høj. Oversættelsen til Bri sletter 

dermed denne etymologiske forbindelse, og det er muligvis derfor, Tolkien foretrækker, at ordet 

bevares. Dette tab kan med Bermans tendenser forklares som The effacement of the superimposition 

of languageseller oversat udviskning af sprogs overlejring, idet dette bånd mellem det fiktive 

stednavn Bree, som repræsenterer LOTR's sprogunivers, og det gamle keltiske ord bree, der 

repræsenterer et virkeligt sprog, brydes. 

 

Mikrostrategien adaptation lader umiddelbart til at være for bred en kategori af strategier, eftersom 

oversættelsen fra Bree til Bri synes at have en påfaldende lighed med andre oversættelser. Disse 

oversættelser omfatter engelske ord, hvor der kun ændres et eller to bogstaver for at fordanske 

ordet, dvs. give ordet en dansk stavning og evt. udtale. Som tidligere nævnt kan dette være 

ændringen af th til t, men også ændringen af ck til k, c til k og w til v, hvilket eksempevis er gjort 

ved Crick-, der er oversat med Krik-, og arwen, som Ludvigsen har oversat til Arven. Det lader 

derfor til, at man umiddelbart vil kunne inddele adaptation i underkategorier, hvor ovennævnte 

eksempel er én af dem. Dette vil kunne være med til at præcisere mikrostrategier, hvilket muligvis 

er hensigtsmæssigt i forhold til oversættelsen af ord, som ikke er udgangspunktet for Schjoldagers 

taksonomi. Med dette menes, at der synes at mangle mikrostrategier for netop oversættelsen af ord. 

 

5.1.6.2 Hobbitrup (Hobbiton) 

Med kendskab til geografien i Tolkiens univers er alle adaptation-ordene steder, som findes i the 

Shire eller omegn. The Shire og den tilhørende landsby Hobbiton er det sted, hvorfra 

hovedpersonerne i både The Hobbit og LOTR påbegynder deres rejse og er altså hovedpersonernes 

trygge hjem. Ludvigsen har valgt at oversætte og tilpasse disse steder til mundrette danske navne 

som Sækkedyb, Krikgryden og Brænderupgård. 
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Brugen af adaptation fremgår muligvis tydeligst i oversættelsen af Hobbiton til Hobbitrup, 

eftersom byendelserne -rup og -drup er særdeles almindelige i Danmark, hvor der kan findes ca. 

3000 bynavne med én af de endelser
15

, ligesom at byendelsen -ton er særdeles udbredt i England. 

Hobbiton er åbenlyst navngivet efter hobbitter, og denne forbindelse skal selvsagt bevares ligesom 

sækkeelementet i Bag End. Tolkien skriver selv, at hobitter er hans egen opfindelse, som ikke er 

inspireret af oldengelsk, keltisk eller andre gamle sprog, hvilke han ynder at lade sine navnevalg 

bære præg af. Ordet bærer altså betydningen i sig selv, og eftersom det samtidig kan udtales 

ubesværet på dansk, er der ikke grund til andet end at bevare ordet. 

Idet ordet nu indgår i det danske sprog, kan man argumentere, at oversættelsen fra hobbit til hobbit 

både er direct transfer og direct translation, eftersom ordet overføres uændret, men altså samtidig 

er den direkte danske "oversættelse". 

 

5.1.6.3 Herredet (The Shire) 

Det kan ofte være vanskeligt at oversætte kulturelle fænomener, som ikke findes i måltekstens 

kultur, f.eks. det engelske shire, der defineres som "an administrative district in medieval times 

[...]", hvorimod den danske definition af herred lægger vægt på det juridiske aspekt: "område som 

udgjorde en retskreds, med en herredsfoged som øverste myndighed". Der er dog visse ligheder 

mellem det engelske shire og det danske herred, eksempelvis at begge områdeinddelinger stammer 

framiddelalderen, og at begge områdetyper havde en foged (eng: sheriff) som øverste myndighed. 

Det engelske ord sheriff er en sammentrækning af shire (she-) og reeve (-riff), der er et gammeldags 

ord for foged, hvilket Tolkien sandsynligvis har været klar over, idet han konsekvent skriver shirriff 

og ikke sheriff. Der står bl.a. i LOTR, at "The Shirriffs was the names that the Hobbits gave to their 

police" (LOTR: 11), hvilket da også tyder på, at Tolkiens Shire ligesom det danske herred er et 

slags retsområde med ordens- eller retshåndhævere. Det må imidlertid være genren, der bestemmer, 

hvor vigtigt det er, at et kulturbundet ord gengives fuldstændigt på målsproget, eller hvorvidt en 

lignende ækvivalent er tilstrækkelig. I juridiske tekster er det som regel essentielt, at en tekst 

oversættes meget kildesprogsorienteret, hvor man må forestille sig, at oversættere af fiktion og 

dermed fantasylitteratur har friere tøjler. I LOTR er det vigtigt, at billedsproget og stemningen 

overføres, hvilket leder videre til, hvorfor Ludvigsen ikke har valgt ordbogens forslag grevskab og 

amt. 
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Det er almindeligt kendt, især af Tolkien-fans, at TheShire repræsenterer det idylliske, maleriske og 

landlige England, som forfatteren selv voksede op i
16

. Dette fremgår også tydeligt, når man læser de 

mange billedlige beskrivelser af stedet i bogen. Med dette in mente har Ludvigsen sandsynligvis 

fravalgt at bruge amt, da dette ord er eller var et ofte anvendt ord ifm. kommunalpolitik. Et amt 

associeres altså med offentlig forvaltning og embedsværk, hvorimod shire leder tankerne mod 

grønne marker, landlig idyl og et fredeligt lokalt samfund. Dermed kan amt udelukkes som en god 

oversættelse, da Tolkien næppe har ønsket, at sine læsere skulle associere the Shire med 

kommunalforvaltning. Dertil kommer, at amter og grevskaber først blev indført i Danmark i 

henholdsvis 1600-tallet og er dermed ikke middelalderagtigt. 

Selvom LOTR er fiktion og ikke hører til en bestemt tid fra virkeligheden, er det imidlertid tydeligt, 

at mange elementer peger på én bestemt periode i menneskets historie – nemlig den tidlige 

middelalder. Eksempelvis hører vi ikke om krudt og kanoner nogen steder, og da krudt og kanoner 

var en fast del af krigsførelsen i slutningen af det 17. århundrede, er det ganske utænkeligt, at 

Tolkien brugte senrenæssancen som inspiration til rammen for LOTR. Herreder stammer ifølge 

DSD helt tilbage fra 1000-talle, hvilket mere er i tråd med tidsalderen i LOTR. Altså passer herred 

bedre ind i den historiske ramme, som LOTR foregår i. 

 

5.1.7 Delkonklusion 

Tolkiens enorme interesse for og viden om det engelske sprog samt filologi gør, at oversættere af 

LOTR skal være særligt opmærksomme på forbindelser mellem navne samt etymologien bag. 

Tolkien udarbejdede en vejledning til oversættere, som både Ludvigsen og Levinsen synes at have 

fulgt til en vis grad. Vejledningen forklarer primært betydningen af stednavne og egennavne i The 

Shire og omegn, hvilket må være udtryk for, at det er disse stednavne, som kræver særlig viden at 

oversætte korrekt. 

 

Stednavnene bruges også til at gøre The Shire til et hjemligt og lokalt sted, hvilket betyder, at disse 

stednavne skal oversættes til målsproget på en måde, såmålsprogspublikummet også associererThe 

Shirepå denne måde. Som Tolkien også selv skriver, kan mange af forbindelserne til andre sprog 

gengives problemfrit, da f.eks. det engelske Brandywine og det danske Brændevin ligner hinanden, 

hvorimod det er vanskeligere at bevare samme ensartethed på et sprog,der ikke er en del af den 

germanske sprogstamme, f.eks. russisk eller japansk. 
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Den anden kategori af stednavne i LOTR er steder, der ikke oversættes, fordi de også på engelsk 

skal repræsentere noget fremmedartet. Tolkien har til dette formål opfundet flere elversprog, og 

mange stednavne har både et engelsk navn og et elvernavn, f.eks. Brandywine (Baránduin). Dog 

skinner det mange steder tydeligt igennem, at disse stednavne i en vis grad tager udgangspunkt i det 

engelske sprog. Den fonetiske th-lyd anvendes ofte, og der er også eksempler på stumme h'er, 

hvilket kendetegner engelsk, men er meget ualmindeligt på dansk. 

 

Stednavnene, der er oversat medparaphrase, er interessante, da de ikke skal bevares, men heller 

ikke kan oversættes direkt. Her kræver det altså, at oversætteren gør sig bekendt med betydningen 

af alle ordets dele og sammensætter dem på en idiomatisk måde og i henhold til Tolkiens 

anvisninger. 

 

Ludvigsens generelle strategi har været at oversætte stednavne i The Shire til danskklingende navne 

som Brænderupgård og Krikgryden, bevare stednavne, der ikke kan oversættes, og muligvis at 

følge Tolkiens vejledning med få undtagelser. Desuden er der enkelte steder, hvor Ludvigsen 

oversætter samme stednavn forskelligt. Ludvigsens strategi er derfor udpræget måltekstorienteret. 

 

Som en afsluttende bemærkning er der forsket meget i Tolkien, skrevet et utal af bøger om hans 

sproglige univers, og mange "Tolkien Societies" i ind- og udland diskuterer fortsat bogen, både 

indhold og sprogets kompleksitet (Köneke 1999: 204), hvilket betyder, at der er et væld af relevante 

oplysninger om ords oprindelse osv. Oversættere er derfor langt bedre stillet i dag mht. tilgængelig 

viden end i eksempelvis 1968, hvor Ludvigsen oversatte LOTR. 
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5.2 Stednavne i A Song of Ice and Fire  

Kildetekst Hansen Mikrostrategi 

Dorne Dorne Direct transfer 

Harrenhal Harrenhal Direct transfer 

Pyke Pyke Direct transfer 

Vaes Dothrak Vaes Dothrak Direct transfer 

Dragonstone Dragensten Direct translation 

the Free Cities fristæderne Direct translation 

godswood gudelunden Direct translation 

Highgarden Højhaven Direct translation 

Kingsroad Kongevejen Direct translation 

Mother of Mountains Alle Bjerges Moder Direct translation 

Red Keep Røde Borg Direct translation 

the Seven Kingdoms De Syv Kongedømmer Direct translation 

Shadow Tower Skyggetårnet Direct translation 

Summer Isles Sommerøerne Direct translation 

Tower of the Hand Håndens Tårn Direct translation 

Trident Treforken Direct translation 

the Vale Dalen Direct translation 

White Harbor Hvidehavn Direct translation 

wolfswood Ulveskoven Direct translation 

the Neck Snævret Paraphrase 

Valyria Valyrien Adaptation 

Casterly Rock Casterly Borg Explicitation/direct transfer 

Castle Black Sorte Borg Explicitation/direct translation 

Eyrie Ørneborg Explicitation/direct translation 

Green Fork Grønne Strøm Explicitation/direct translation 

King's Landing Kongshavn Explicitation/direct translation 

Riverrun Flodborg Explicitation/direct translation 

Storm's End Stjerneborg Explicitation/paraphrase 

Winterfell Vinterborg Explicitation/direct translation 

Tabel 2: Stednavne i A Game of Thrones 
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I ASOIAF optræder direct translation og explicitation henholdsvis 21 og 8 gange, når de tilfælde, 

hvor der er anvendt to mikrostrategier til oversættelsen af ét stednavn, inkluderes. Direct transfer 

har fem forekomster, og paraphrase og adaptation optræder kun henholdsvis to og én gang. Direct 

transfer, direct translation og explicitation behandles derfor særskilt, hvorunder de resterende 

mikrostrategier kort behandles. 

 

I mange tilfælde kræver det viden om denne verden for at kunne oversætte bestemte stednavne 

korrekt. Det er ikke altid, at betydningen eller forklaringen af et stednavn optræder sammen med 

første forekomst. Det beskrives eksempelvis ikke ved første forekomst af stednavnet, hvorfor King's 

Landing eller Storm's End har disse navne. Forklaringen findes muligvis først et sted i bind 4, og i 

disse situationer kan det være nyttigt at bruge internettet som hjælp. De mange online-wiki'er, som 

er omfattende encyklopædier med artikler, der er oprettet af fans og andre interesserede, er et 

glimrende udgangspunkt for at hente oplysninger. Oplysningerne til disse artikler er hentet fra 

diverse kapitler i de indtil videre fem bøger, som udgør serien, og mange af disse artikler indeholder 

referencer til de relevante bøger og kapitler. På den baggrund vurderes disse artikler at være 

rimelige kilder til baggrundsviden om steder og navne i denne bogserie. Desuden vil en oversætters 

arbejde med at finde de nødvendige oplysninger manuelt i de fem bøger være en måske unødig og 

utvivlsomt tidskrævende proces. 

 

5.2.1 Direct transfer 

Visse stednavne har tydeligvis det formål at se fremmedartede ud og har dermed ikke nogen 

leksikalsk ækvivalent. Som eksempler kan nævnes Dorne, Vaes Dothrak og Valyria. Valyria er dog 

blevet gjort lidt dansk, idet endelsen er ændret til -ien, hvilket delvist modsvarer Ludvigsens 

oversættelse af Hollin til Tornien.Vaes Dothrak og Valyria har det til fælles, at de ikke hører til 

kontinentet Westeros, hvorpå størstedelen af historien finder sted, og hvor størstedelen af stederne, 

der er oversat med direct translation ligger. Dette kunne dermed tyde på, at Martin sprogligt har 

forsøgt at skabe en adskillelse mellem Westeros, som har stednavne, der helt eller delvist kan 

oversættes til en dansk ækvivalent, og den resterende verden, som præges af stednavne som Ibben, 

Qohor, Braavos, Yi Ti, Qarth, Tyrosh, K'dath, Kayakayanaya osv., der tydeligvis er opdigtninger og 

er uoversættelige. Dog indgår th-lyden i tre af eksemplerne, hvilket viser, at det engelske sprog 

ligesom i LOTR skinner igennem selv i de stednavne, som skal virke uengelske og fremmede. 
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Der er dog eksempler på uoversættelige stednavne i Westeros, eksempelvis Dorne og Vaith, men 

der er en klar overvægt af engelske stednavne i Westeros og en overvægt af de fremmede stednavne 

i den resterende verden. 

 

Modsat Tolkien opfandt George R. R. Martin ikke sine egne sprog med grammatik, syntaks osv., 

men kun nogle enkelte ord. Dette giver oversætteren friere rammer, da der ikke skal tages hensyn til 

de opfundne sprogs grammatik og regler, hvilket betyder, at de engelske præg kan fjernes. Dorne 

kunne man eksempelvis oversætte med Dornien, selv om endelsen -ien som nævnt tidligere angiver 

et fremmed sted.Tyroshkunne evt. omskrives til Tyros. Det har nok umiddelbart ikke den store 

betydning for læseren, om et stednavn hedder Vaith eller Vait, og det er derfor op til den enkelte 

oversætter, hvorvidt han/hun ønsker at ændre disse engelske præg. 

 

5.2.2 Direct translation 

Det er ikke i alle tilfælde fuldstændigt tydeligt, hvilken eller hvilke mikrostrategier, der er anvendt 

til de forskellige navne. Eksempelvis kan man diskutere, hvor grænsen går mellem direct 

translation og paraphrase. Hvor løs skal en oversættelse være, for at den falder under kategorien 

paraphrase, og i hvor høj grad skal den være direkte, for at der er tale om direct translation? Et 

eksempel herpå er godswood, der direkte betyder gudeskov, men som er oversat til gudelunden. Det 

engelske ord for en lund er imidlertid grove, hvilket Martin ikke har valgt. Eftersom lund ifølge 

GRO betyder en lille skov, er nuanceforskellen mellem wood og lund så lille, at det virker rimeligt 

at påstå, at der her er tale om direct translation. Et bedre eksempel er muligvis Red Keep, der er 

oversat til Røde Borg. Keep er ifølge OXD  "the strongest or central tower of a castle, acting as a 

final refuge" og altså kun en del af en borg, selvom navnet Red Keep dækker over en hel borg i 

bøgerne. Alligevel vælger Martin at navngive borgen Red Keep og ikke Red Castle eller Red 

Fortress. Derfor kan man ligeledes argumentere for, at der er et element af explicitation i denne 

oversættelse, da Hansen ekspliciterer, at der er tale om en borg og ikke kun et borgtårn. 

Dette rejser samtidig et interessant spørgsmål: Tager mikrostrategien udgangspunkt direkte i 

stednavne eller i deres betydning? Hvis Red Keep f.eks. oversættes til Røde Borgtårn, er der så tale 

om direct translation? Schjoldager skriver, at "Direct translation translates in a word-for-word 

procedure, often by use of linguistic equivalents" (Schjoldager 2010: 95), og at "linguistic 

equivalents are supposed to cover all meaning components" (ibid). 
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Dernæst kan det diskuteres, hvad en "meaning component" helt konkret er, f.eks. om borgtårn som 

oversættelse af keep er en "linguistic equivalent", selvom keep egentlig her betyder borg. Dette 

illustrerer igen, at mikrostrategier undertiden synes vanskelige at anvende for enkelte ord, endsige 

stednavne. 

 

5.2.2.1 Dragensten (Dragonstone) 

Som det forklares i følgende afsnit om explicitation, ekspliciterer Hansen gennemgående borgnavne 

med tilføjelsen -borg. Dette er en undtagelse med netop Dragonstone, som han oversætter til 

Dragensten og ikke Drageborg, hvilket ville være i tråd med hans strategi for oversættelse af 

borgnavne. Forklaringen er sandsynligvis, at Dragonstone både er navnet på borgen og den ø, 

borgen ligger på. Det vil sandsynligvis skabe forvirring, hvis han oversætter borgen til Drageborg 

og øen til Dragensten, og det fremgår desuden ikke altid lige tydeligt af bogen, om der tales om øen 

eller borgen. 

Tilføjelsen af n'et er en interessant detalje. En direkte oversættelse havde været Dragesten, men det 

virker sandsynligt, at Hansen har fravalgt denne oversættelse for at gøre stednavnet entydigt. 

Dragesten kan i princippet også være en bestemt stentype, hvilket ikke er usandsynligt i et fiktivt 

eventyrunivers. Dragensten, hvor der er tilføjet et n, er derimod en almindelig dansk konstruktion 

for borgnavne. I Danmark findes f.eks. Amalienborg, Knuthenborg, Augustenborg, Marienborg 

osv., og sidstnævnte kan i princippet problemfrit udtales Marieborg, hvorfor det øjensynligt er en 

sproglig tradition inden for navngivning af borgnavne at tilføje -n eller -en afhængigt af, om det 

første navn slutter på et e.  

 

5.2.2.2 Håndens Tårn (Tower of the Hand) 

Dette teksteksempel er medtaget, fordi det repræsenterer en typisk måde at konstruere et stednavn 

på i fantasylitteratur. Af eksempler kan også nævnes Great Sept of Baelor, Port of Ibben, Gates of 

the Moon, der følger samme struktur, og ligeledes findes samme slags stednavne i LOTR: Cracks of 

Doom, Gap of Rohan, Hall of Fire, Mountains of Lune osv. (se termkatalog). Oversættere skal være 

opmærksomme på forholdet mellem de to betydningsbærende elementer i of-kontruktioner, da det 

ikke altid er det samme. Sammenlign f.eks. Port of Ibben, der oversættes til Ibbens Havn, og 

Mountains of the Moon, som oversættes til Månebjergene og altså ikke Månens Bjerge. Forholdet i 

Port of Ibben er geografisk og betegner, at dette stednavn dækker over en bestemt by, som ligger i 

ønationen Ibben. 
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Forholdet i Mountains of the Moon er derimod ikke geografisk, da der selvsagt ikke er tale om 

nogle bjerge på Månen, men navnet dækker snarere over en symbolsk eller billedlig betydning. 

Der er altså to løsninger til denne type stednavne: enten en genetivkonstruktion eller en 

sammentrækning af ord, eftersom vi ikke i dansk kan bruge den engelske of og eksempelvis skrive 

Bjergene af Månen. DSD formulerer dette forhold på følgende måde "Præpositionen of bruges 

hyppigt som grammatisk formord til at udtrykke samme betydningsindhold som genitiv, således 

i the escape of the prisoner/the prisoner's escape 'fangens flugt'. Hvor der i dansk bruges genitiv, 

foretrækker engelsk i mange tilfælde en of-konstruktion, således i the roof of the house."
17

 Dette 

stemmer helt overens med det engelske Tower of the Hand og den danske oversættelse Håndens 

Tårn, men passer ikke på Storm's End, der i så fald skulle hedde End of Storm. Dette kan skyldes, at 

det er en borg eller by, som er særligt vigtige lokationer i dette univers, eftersom borg- og bynavne 

har særligt mange forekomster. Eksempelvis udgøres fire af de oftest forekomne stednavne i bogen 

af tre borgnavne og ét bynavn. Heriblandt er King's Landing, der ligesom Storm's End har en s-

genitiv. King's Landing undersøges desuden særskilt i afsnit 5.2.3.2. 

 

5.2.3 Explicitation 

Stednavnene, hvortil der er benyttet explicitation, har også en anden mikrostrategi tilknyttet. Det har 

indtil videre vist sig, at stednavne generelt kan oversættes med flere mikrostrategier – i nogle 

tilfælde helt op til tre. Oversættelsen fra Casterly Rock til Casterly Borg er f.eks. direct transfer, da 

Casterly overføres uændret, explicitation, idet det gøres eksplicit, at det er en borg, og slutligt kan 

man sige, at det endvidere er paraphrase, da Borgogså er en meget løs og fri oversættelse af Rock. 

 

Tabel 2 viser, at Hansen har oversat borgnavne til navne, der ender på -borg. Det er selvsagt 

nødvendigt at vide, hvorvidt disse steder rent faktisk er eller har en borg tilknyttet, før en 

oversættelse udarbejdes. Hvis man intet kender til universet, vil den umiddelbare læser med rimelig 

sandsynlighed ikke associere Riverrun, der direkte oversat betyder flodløb, med en borg eller et 

fæstningsværk, men måske rettere med en lille idyllisk landsby eller blot en flod. Dette kan være 

årsagen til, at Hansen har valgt Flodborg og ikke Flodløb. Mange af disse borgnavne introduceres 

ikke, hvilket kan bevirke, at det først senere i historien går op for læseren, at stedet er en borg eller 

fæstning. 

                                                           
17

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Alle_lande_-
_sprogoversigt/Engelsk_sprog/engelsk/engelsk_(Grammatik) 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Alle_lande_-_sprogoversigt/Engelsk_sprog/engelsk/engelsk_(Grammatik)
http://www.denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Sprog/Alle_lande_-_sprogoversigt/Engelsk_sprog/engelsk/engelsk_(Grammatik)
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Det kan også skyldes, at han ikke mener, sådanne topografiske stednavne fungerer godt på dansk. 

Ikke desto mindre har forfatteren Martin valgt at navngive stedet Riverrun og ikke River Castle, og 

det kan diskuteres, om det er illoyalt over for forfatterens kreative navngivning. 

Faktisk har kun to af borgene et selvbeskrivende navn: Red Keep og Castle Black. Casterly Rock, 

der på dansk direkte oversat ville hedde Casterly Klippe, er tydeligvis navngivet efter den store 

klippeformation, som den ligger på. Om stedet står der bl.a. "The fortress is carved out of a great 

stone hill [...]"
18

. Ligeledes er Eyrie, som betyder ørnerede, navngivet efter dens placering, om 

hvilken der står "The Eyrie straddles the top of a peak in the Mountains of the Moon several 

thousand feet above the valley floor below."
19

. 

 

Winterfell bør også nævnes, da dette er det oftest forekomne stednavn i bogen. Det er ikke til at sige 

med sikkerhed, hvad fell dækker over, da ordet har flere betydninger, både bakkedrag, højdedrag og 

klippeskrænt. I overensstemmelse med navngivningen for de andre borge synes det sandsynligt, at 

ordets betydning er tilknyttet højdedrag eller bakkedrag, da en klippeskrænt er et utænkeligt sted at 

bygge en borg på. Denne teori kan understøttes, hvis borgens topografiske placering kan 

dokumenteres. Stednavnet Vinterhøjdedrag er et betydningsmæssigt oplagt oversættelsesvalg, dog 

synes det ikke at have samme gode klang som Winterfell. Eftersom fell ifølge OXD kommer af det 

oldnordiske fjall, som ifølge DDO modsvarer det danske fjeld, ville oversættelsen Vinterfjeld være 

både klangmæssigt og betydningsmæssigt oplagt. Der er knyttet en anden interessant betragtning til 

det engelske fell og det danske fjeld. Under definitionen af fell skriver OXD "especially in northern 

England", hvilket giver god mening, da denne borg geografisk er placeret meget nordligt på 

kontinentet Westeros. Hele universet med sers, lords, kings og queens indikerer stærkt, at det skal 

ligne England, hvilket stemmer overens med, at Winterfell er placeret nordligt, og at fell ifølge 

OXD typisk bruges om eller i Nordengland. Om ordet fjeld skriver DDO tilsvarende "især i Norge 

og Sverige", og oversættelsen er derfor samtidig med til at overføre det lokale element i fell, da 

Danmark, Norge og Sverige til en vis grad er en kulturel, geografisk og sproglig enhed. Den norske 

oversættelse Vinterfjell ville derfor være en mere ækvivalent oversættelse. 

 

 

                                                           
18

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Casterly_Rock 
19

http://gameofthrones.wikia.com/wiki/The_Eyrie 

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Casterly_Rock
http://gameofthrones.wikia.com/wiki/The_Eyrie
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Dette viser altså med al tydelig rimelighed, at Martin har søgt at navngive borge topografisk – det er 

en del af bogens sproglige stil. Hansens ekspliciterende strategis fordel kan være, at mulig tvivl hos 

læseren om, hvorvidt stednavne henviser til en flod, borg, by eller havn aflives. Kritikken kan være, 

at der sker et stilmæssigt brud eller, hvad Berman kalder qualitative impoverishment, dvs. at et 

stednavn mister sin ikoniske dybde. Om ikonisk skriver Berman "A term is iconic [...] when it 

'creates an image'" (Venuti 2004b: 291), hvilket må siges at være tilfældet med flere af 

borgnavnene. En interessant betragtning er ligeledes, at tendensen clarification faktisk modsvarer 

Schjoldagers explicitation, da begge angiver, at oversættelsen ekspliciterer kildeteksteksemplet. 

Forskellen er imidlertid, at mikrostrategierne som udgangspunkt neutralt angiver, hvordan et stykke 

tekst er oversat, hvor Bermans tendenser angiver forskellige oversættelsesmæssige tab i form, 

struktur og betydning. 

 

Hansens ensrettede oversættelser af borgnavne er desuden et glimrende eksempel på, hvordan 

"translation tends to reduce variation." ifølge Berman (Munday 2008: 147).Slutligt kan det 

bemærkes, at det kun synes at være borgnavne, der ekspliciteres, eftersom floden Trident er direkte 

oversat til Treforken og ikke Treforken Flod eller Treforkfloden. 

 

5.2.3.1 Stjerneborg (Storm's End) 

Anderledes forholder det sig imidlertid med Storm's End, der modsat de andre borgnavnes 

beskrivende elementer som River, Rock og Eyrie ikke oversættes direkte, hvilket i så fald skulle 

blive til Storm, men i stedet er oversat til Stjerne. Igen er det nødvendigt at kende til universet i 

ASOIAF. Borgen Storm's End er hjemsted for de såkaldte storm kings, hvilket fremgår af følgende 

"The songs said that Storm's End had been raised in ancient days by Durran, the first Storm King 

[...]" (A Clash of Kings: 310). Der er derfor en navneforbindelse mellem dette sted og de konger, 

der residerer der. Uheldigvis har Hansen overset dette og har rigtigt nok oversat storm kings til 

stormkonger, men ikke Storm's End til Stormborg. Forbindelsen udviskes dermed, hvilket Berman 

betegner the destruction of underlying networks ofsignification, som ligeså ville være tilfældet, hvis 

Ludvigsen ikke formåede at gengive elementet bag i de tre oversættelser af navne, der indeholder 

dette element i LOTR. 
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Endvidere refererer End sandsynligvis til borgens stærke mure, der holdt selv den stærkeste vind 

eller storm ude "The wall is smooth and curving, the stones so well placed so perfectly together that 

the wind can find no purchase."
20

Storm's End skal ifølge den fortolkning forstås som stormens 

ende, ophør eller endeligt.Derfor er hele navnets betydning med at kunne modstå de voldsomme 

storme i området fuldstændigt slettet i oversættelsen. 

 

Anders Juel Michelsen, som oversatte andet bind A Clash of King, har oversat dette borgnavn til 

Stormgrav og ikke Stjerneborg som sin forgænger. Michelsen formår at gengive forbindelsen 

mellem Storm's End og storm kings, og hans oversættelse af End til grav viser, at End har den 

betydning, som blev foreslået ovenfor, idet gravi overført betydning er ophør, død, ende o.l. Denne 

ændring i seriens nomenklatur kan foranledige læsere til at tro, at Stjerneborg og Stormgrav er to 

forskellige steder, men Michelsen har sandsynligvis ment, at Hansens oversættelse var så 

misvisende, at en ny og rigtigere oversættelse var nødvendig på trods af mulig forvirring. Det er 

også bemærkelsesværdigt, at Poul Bratbjerg Hansen er hyret til at oversætte bind 1, 4 og 5, og 

Anders Juel Michelsen til at oversætte bind 2 og 3, da man må formode, at forskellige oversættere 

sætter forskellige præg på en bog, hvilket gør det vanskeligere at opnå en ensartet sprogstil og 

nomenklatur. Man kan forestille sig, at mange af Hansens oversættelser i første bog bør bevares i de 

følgende oversættelser for at undgå, at samme steder oversættes forskelligt som i ovennævnte 

eksempel, hvilket begrænser Michelsens muligheder for evt. bedre oversættelser. 

 

5.2.3.2 Kongshavn (King's Landing) 

Oversættelsen af King's Landing viser faktisk, at Hansen er konsekvent i sin oversættelse af by- og 

borgnavne. Som nævnt ovenfor oversættes mange borgnavne ved at overføre det 

betydningsbærende element som f.eks. river, eyrie, winter og tilføje -borg. Det samme er gjort i 

dette tilfælde, hvor King's er direkte oversat til Kongs-, og Landing, som i dette tilfælde henviser til 

det tidspunkt, hvor Aegon the Conqueror landede med sin hær og erobrede tronen og derefter blev 

konge, er oversat eksplicit med -havn, selvom det engelske ord landing i denne kontekst betyder 

landgang. Umiddelbart synes der ikke at være noget i vejen for at oversætte stednavnet til Kongens 

Landgang, men Hansen har muligvis haft andre overvejelser. Det kan tænkes, at han har stræbt efter 

at give stedet et navn, der er genkendeligt for danske læsere. 

                                                           
20

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Storm's_End 

http://awoiaf.westeros.org/index.php/Storm's_End
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I Danmark findes flere bynavne eller bydele, som ender på -havn, eksempelvis Frederikshavn, 

Christianshavn og måske mest interessant København. King's Landing er ligesom København 

hovedstad, og det kan være, at Hansen har ønsket at give en association til København ved at 

oversætte stedet til Kongshavn, der har samme endelse. 

 

5.2.4 Delkonklusion 

George R. R. Martin bruger navngivningen til at adskille Westeros, som skal forestille at 

repræsentere det genkendelige, evt. vestlig kultur, fra den resterende verden. Dette gør han ved at 

give steder i Westeros navne, som består af et eller flere engelske ord, der kan oversættes til dansk, 

og give de andre steder uforståelige navne som K'Dath og Kayakayanaya. De fremmede stednavne 

bærer dog præg af at være opfundet af en engelsktalende, da især den engelske th-lyd ofte bruges til 

disse stednavne. Umiddelbart ville h'et i mange af tilfælde kunne udelades på dansk for at slette det 

engelske islæt. 

Det er tydeligt, at et af Martins stilistiske træk er at give borge topografiske navne i forhold til de 

naturlige omgivelser som vejrforhold, klippeforekomster og floder. Hansen tackler disse stednavne 

ved at benytte en ekspliciterende oversættelsesstrategi, som føjer -borg til disse navne. Dette 

betyder, at han bryder Martins navngivningsmønster, og der sker et qualitative impoverishment, da 

oversættelserne ikke overfører originalnavnenes billedlige aspekt til fulde. 

Eftersom Hansen har oversat første bind i bogserien ASOIAF, betyder det, at han i en vis grad 

standardiserer mange stednavne, som efterfølgende oversættere er nødt til at benytte for at undgå 

forvirring. Dette kan bevirke, at disse ikke har mulighed for at udarbejde bedre oversættelser, 

hvilket i sidste ende begrænser den samlede oversættelseskvalitet. 
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5.3 Stednavne i Dragonlance 

Kildetekst Westenholz Mikrostrategi 

Gateway Gateway Direct transfer 

Krynn Krynn Direct transfer 

Newsea Newsea Direct transfer 

Pax Tharkas Pax Tharkas Direct transfer 

Qualinesti/Qualinost Qualinesti/Qualinost Direct transfer 

Silvanesti/Silvanost Silvanesti/Silvanost Direct transfer 

Sla-Mori Sla-Mori Direct transfer 

Solace Solace Direct transfer 

Solamnia Solamnia Direct transfer 

Thorbardin Thorbardin Direct transfer 

Xak Tsaroth Xak Tsaroth Direct transfer 

Abyss Afgrunden Direct translation 

Darken Wood Mørkets Skov Direct translation 

Elvenwood elverskoven Direct translation 

Gateway Pass Gateway Passet Direct translation 

Hall of the Ancestors Forfædrenes Sal Direct translation 

Hall of the Ancients de Ældgamles Sal Direct translation 

Haven Havn Direct translation 

Paths of the Dead De Dødes Sti Direct translation 

Plains of Abanasinia Abasinias lavland Direct translation/transfer 

Tarsis the Beautiful Tarsis den Underfulde Direct translation/transfer 

Tharkadan  

Mountains 
Tharkadan-bjergene Direct translation/transfer 

Towers of High 

Sorcery 
Højeste Magis Tårn Direct translation 

Tower of the Sun Solens Tårn Direct translation 

Hall of the Sky Himmelbuens Sal Direct translation/addition 

White-rage River Frådefloden Direct translation/paraphrase 

Tabel 3: Stednavne i Dragonlance 
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Til oversættelsen af stednavne i DL er mikrostrategierne direct transfer og direct translation 

anvendt henholdsvis 14 og 15 gange, hvor paraphrase og addition kun er benyttet én gang hver. 

Eftersom stednavnene i DL ikke kan bære særskilte afsnit, undersøges de samlet under afsnittene 

om de benyttede mikrostrategier. 

 

5.3.1 Direct transfer 

Oversætteren af DL, Anders Westenholz, benytter en anden strategi til oversættelse af stednavne 

end Ludvigsen og Hansen, idet nogle af disse stednavne, som har en direkte dansk ækvivalent, 

bevares på engelsk. Her kan nævnes Solace, der betyder trøst eller lindring, Gateway, der betyder 

port eller adgangsvej, og Newsea, der er et sammensat navneord, som direkte oversat bliver til Nysø 

eller Nyhav. Andre stednavne med et meget fremmed udseende som f.eks. Pax Tharkas og Xak 

Tsaroth findes ikke i nogen engelsk ordbog og er altså opdigtede ord. Turner skriver, at "[...] those 

(red: Pax Tharkas og Xak Tsaroth)intended to represent an alien language show no clear system, 

but rather seem designed to look as un-English as possible." (Turner 2005: 79). Endvidere citerer 

han Rainer Nagel, der skriver, at forbindelsen mellem det latinske ord for fred pax og stednavnet 

Pax Tharkas er fuldstændigt tilfældigt (ibid). Dette er imidlertid ikke tilfældet, da man f.eks. kan 

læse følgende passage i en DL-bog: "Pax Tharkas, it was to be called; the name had already been 

agreed upon. In the elven tongue, it meant "Citadel of Peace"." (The Qualinesti: 1-2). Stednavnet er 

derfor muligivs en reference til det romerske Pax Romana, der betyder romersk fred. 

 

Litteratur om toponomastikken, dvs. stednavnes oprindelse, i DL er desværre stærkt begrænset i 

forhold til LOTR, om hvilket der er skrevet utallige artikler og værker. Det er sandsynligt, at de 

sproglige netværk i DL ikke er lige så komplekse og gennemarbejdede som dem i LOTR, men der 

synes stadig at være et system, hvilket Turner hævder, der ikke er (ibid). Med udgangspunkt i de 

fiktive sprog i DL kan Silvanesti og Silvanost sammenlignes. Forskellen mellem de to steder er, at 

endelsen -esti angiver et land, og -ost en by, om hvilken der står: "On this island was the capital city 

of the elven nation, Silvanost" (Firstborn: 1). Sidstnævnte er desuden et lånt element fra LOTR, 

hvor -ost ifølge sindarinordbogen betyder by, hvilket stemmer overens med ovennævnte 

beskrivelse. Desuden er dette stednavn langt fra tilfældigt valgt, da det kommer fra det engelske ord 

sylvan, der som adjektiv betyder at have noget med skov at gøre. 
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Tolkien har også såkaldte silvan elves, eller skovelvere, i sine bøger, i hvilke man kan læse: "'That 

is true,' said Legolas. 'But the Elves of this land were of a race strange to us of the silvan folk " 

(LOTR: 304), hvor elveren Legolas refererer til sig selv som tilhørende "the silvan folk". 

 

Ud over hele elveraspektet synes dværgeaspektet i DL ligeledes at været inspireret af Tolkiens 

dværgeelementer. Eksempelvis kan man læse: "Thorin will be Thoradin? Thorin was home. Thorin-

Ever-Bardin–Dwarfhome, always. Home and hope were the same word to the Calnar, and the word 

was Thorin." (The Covenant of the Forge: 45). Eksemplets formål er bl.a. at vise, hvad der 

umiddelbart ikke ligner et tilfælde, at dværges hjemsted i DL hedder Thorin, som ligeledes er 

navnet på den muligvis mest kendte dværg i Tolkiens univers. Teksteksemplet forklarer muligvis 

også dannelsen af Thorbardin, som er en sammensætning af thorin, der altså betyder hjem, og 

bardin, der betyder dværg, hvilket giver Dværgehjem eller Dwarfhome som angivet i eksemplet. 

Dette viser, at flere af stednavnene i DL ikke er tilfældigt valgt, men har en reel betydning på de 

opfundne sprog. I forhold til forbindelsen mellem Thorin i DL og LOTR, kan det tænkes, at 

eftersom thorin i DL betyder hjem, er det ydermere en reference til Thorin i LOTR, hvis mål er at 

tilbageerobre dværgenes hjem, bjerget Erebor. 

 

Solamnia synes at indeholde en sproglig reference. Ordet er meget tæt på det engelske solemn, hvor 

kun a'et er erstattet med et e, og der er tilføjet suffikset -ia, hvilket ligesom med det danske -ien er 

en almindelig måde at angive, at der er tale om et land eller område på som nævnt i LOTR-

kapitlet.Det virker sandsynligt, at Solamnia er navngivet efter det engelske solemn, især efter det er 

påvist, at stednavne i DL sjældent er tilfældige. I fald dette er tilfældet, kan stednavnet gengives på 

dansk, hvis den danske version af endelsen -ia anvendes, hvis betydningen i det engelske ord 

solemn gengives, og endeligt hvis der foretages en ændring i stednavnet, hvor e på engelsk f.eks. er 

erstattet med et a. Der er imidlertid en række andre faktorer, der skal inddrages i overvejelserne om 

en mulig oversættelse. Eksempelvis kræver det, at også personnavnet Vinas Solamnus, hans 

ridderorden Solamnic Knights eller Solamnic Order og Solanthus, der er en del af DL-universet og 

tydeligvis er navngivet efter landet eller omvendt, oversættes på samme måde, hvilket kan ende 

med at blive en ganske besværlig og tidskrævende proces. 
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5.3.2 Direct translation 

Det er dog ikke i alle tilfælde, at Westenholz har valgt at bevare kildetekstens stednavne. 

Eksempelvis har han oversat Abyss og Haven til henholdsvis Afgrunden og Havn. Hvorfor netop 

disse to stednavne er oversat, mens Solace og Newsea er bevaret, synes der ikke at være nogen 

umiddelbar forklaring på. Det må forvirre læseren i den ene sætning at møde engelske stednavne 

som Newsea, Gateway og Solace og i den næste danske stednavne som Afgrunden, Havn og 

Mørkets Skov. I teksteksemplerne Tharkadan Mountains, Plains of Abanasinia og Tarsis the 

Beautiful oversætter Westenholz konsekvent det ord, som findes, altså mountains, plains og 

beautiful, og bevarer de opdigtede navne, hvilket indikerer, at han skelner mellem disse to 

navnetyper. Derfor lader det til, at valget om at bevare Newsea og Solace er tilfældigt. 

 

Ordet haven viser et generelt problem, som ikke kun begrænser sig til oversættelse af fantasy: 

polysemer, dvs. ord med flere relaterede betydninger. Ifølge GRO kan haven både være en havn og 

et tilflugtssted. haven har desuden ifølge MW en tredje betydning på engelsk: "a place offering 

favorable opportunities or conditions <a haven for artists>". Havn er den oplagte oversættelse, da 

haven og havn er åbenlyst etymologisk relaterede, og fordi havn har samme overførte betydning, 

som jf. DDO er et "sted eller tilstand der er tryg og sikker". Det engelske haven og det danske havn 

synes alligevel ikke at være fuldkomne ækvivalenter. På engelsk bruges haven primært i 

betydningen tilflugtssted ud fra den entydige definition i OXD: "a place of safety or refuge", 

hvorunder det blot kort angives, at det kan være harbour eller small port. Modsat bruges havn i 

dansk primært om en havn, hvor skibe og både lægger til. Dette betyder derfor muligvis, at den 

engelske læser associerer stednavnet Haven med noget andet, end den danske læser associerer 

stednavnet Havn med, hvilket begrænser eller umuliggør muligheden for at opnå ækvivalent effekt i 

dette tilfælde.  

 

5.3.3 Delkonklusion 

I DL-universet er der både stednavne, der kommer fra engelsk og dermed kan oversættes, og der er 

stednavne, som f.eks. er på et opdigtet dværge- og elversprog og derfor ikke kan eller bør 

oversættes til dansk. Westenholz er imidlertid ikke konsekvent i sin metode med at oversætte disse 

to stednavnetyper, da han f.eks. bevarer ord som Newsea og Gateway og samtidig oversætter andre 

engelske ord som Abyss og Haven. 
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Polysemet Haven er et godt eksempel på et flertydigt ord, der opfattes anderledes end sin direkte 

danske oversættelse Havn, og i denne situation vil det være hensigtsmæssigt at have viden om 

universet, hvis Haven f.eks. viser sig slet ikke at have noget med en havn og skibe at gøre, men 

udelukkende er en reference til ordets anden betydning. 

Det skal også bemærkes, at DL-seriens mangfoldige bøger og popularitet, som nok må siges at være 

på et niveau langt under LOTR, medvirker til, at der stilles et mindre budget til rådighed. Dette kan 

være en forklaring på, at Westenholz ikke har brugt tid på at udarbejde oversættelser til flere af 

stednavnene. 
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5.4 Væsner og racer 

KILDETEKST LOTR (LUDVIGSEN) LOTR (LEVINSEN) ASOIAF DL 

Dragon Drage Drage Drage Drage 

Wraith Ånd Ånd Genfærd I/T 

Wight Væsen Væsen Skabning I/T 

Elf Elver Elver I/T Elver 

Troll Trold Trold I/T Trold 

Goblin Trold/ond nisse Trold/bjergtrold I/T Goblin 

Warg Ulv Varg Varg I/T 

Dark elf I/T I/T I/T Svartelver 

Drow I/T I/T I/T Svartelver 

Gully dwarf I/T I/T I/T Bulp 

Wyvern I/T I/T I/T Wyvern 

Direwolf I/T I/T Kæmpeulv I/T 

Manticore I/T I/T 
Dyr med løvekrop og 

menneskehoved/manticore 
I/T 

Tabel 4: Væsner og racer 

 

Første kolonne er kildeteksteksemplet, som optræder i ét eller flere af værkerne. Anden og tredje 

kolonne er Ludvigsens og Levinsens oversættelser af ordet i LOTR, og fjerde og femte kolonne er 

henholdsvis oversættelsen i ASOIAF og DL. I/T er forkortelse for "Ikke tilgængelig" og betyder, at 

det pågældende kildeteksteksempel ikke findes i værket. En skråstreg mellem to oversættelser 

betyder, at kildeteksteksemplet er oversat forskelligt i samme værk eller af samme oversætter. Det 

er ikke alle teksteksempler ovenfor, der analyseres, da tabellens formål også er at vise et udpluk af 

væsner, der kan forekomme, samt hvordan de oversættes forskelligt. 

 

I dette kapitel er afsnittene ikke inddelt i mikrostrategier. I stedet er kapitlet inddelt i fire 

underafsnit, hvor det første handler om etablerede danske oversættelser, som jeg har valgt at kalde 

hævdvundne oversættelser. Andet afsnit undersøger tilfælde, hvor samme ord er oversat forskelligt 

af samme og/eller forskellige oversættere, og tredje afsnit undersøger et tilfælde, hvor forskellige 

ord er oversat ensartet. Disse to typer oversættelser kalder jeg henholdsvis multiforme og uniforme 

oversættelser. 
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I sidste afsnit analyseres oversættelserne af gully dwarf, wyvern og manticore, hvor gully dwarf- 

oversættelsen yderst bemærkelsesværdig i forhold til ækvivalensbegrebet, og hvor wyvern og 

manticore repræsenterer en generel leksikalsk oversættelsesudfordring. Afsnittet gives derfor 

betegnelsen Bemærkelsesværdige oversættelser. 

 

Grunden til, at der til undersøgelsen er udvalgt eksempler på væsner, der kun forekommer én gang i 

et af værkerne, er, at de muligvis er at finde i mange andre fantasyværker og derfor kan være 

prototypiske for genren. Eksempelvis er det ikke utænkeligt, at både dark elf, wyvern og manticore 

er at finde i en lang række andre fantasybøger, der ikke undersøges i denne omgang. 

 

5.4.1 Hævdvundne oversættelser 

Dragen er muligvis et af de mest kendte fabeldyr og er også at finde i både LOTR, ASOIAF og DL. 

Slår man dragon op i GRO, består samtlige oversættelsesforslag af drage. I The Hobbit er den store 

fjende dragen Smaug, og i ASOIAF spiller drager ligeledes en central rolle og har flere end 160 

forekomster (se termkatalog), og én af seriens titler lyder sågar A Dance with Dragons. 

Dragonlance er, som navnet antyder, også i en vis udstrækning præget af dragers eller 

dragelignende væsners tilstedeværelse og indeholder flere end 260 forekomster af ordet dragon. På 

den baggrund er det rimeligt at slå fast, at drager er et prototypisk element i fantasy og en 

hævdvunden oversættelse af dragon. Dragen er desuden et kendt fabeldyr, der i modsætning til flere 

af de andre racer og væsner i fantasybøger ikke er et resultat af fantasygenren, men et mytisk 

væsen, der har "eksisteret" i flere hundrede år. Ordets etymologi spores ifølge DDO tilbage til det 

latinske draco og det græske drakon og ikke det engelske dragon, som ligeledes må formodes at 

være et resultat af det latinske og/eller græske. 

 

Både Ludvigsen, Levinsen og Westenholz er enige om, at elf skal oversættes til elver, selvom GRO 

ikke foreslår elver, men i stedet alf, nisse og sågar dværg som oversættelser. Dette er ligeledes et 

klart udtryk for, at ordbøger er mangelfulde og skal anvendes kritisk og omhyggeligt.Ordet elver 

findes dog i DDO med definitionen "overnaturligt væsen som ifølge dansk folketro bor i skove og 

moser, og som lokker mennesker til sig og skader dem". Denne definition er i modstrid med den i 

OXD, der lyder "et overnaturligt væsen i folkefortællinger, der typisk afbildes som en lille, spinkel, 

flygtig figur i menneskeform med spidse ører, magiske kræfter og en lunefuld natur" (egen 

oversættelse). Interessant er det, hvorvidt disse definitioner modsvarer de såkaldte elves i LOTR. 
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Selv skriver Tolkien i sin vejledning "The Elves of the 'mythology' of The Lord of the Rings are not 

actually equatable with the folklore traditions about 'fairies'" og fastlår dermed, at hans version af 

disse væsner er anderledes. Med hensyn til oversættelsen af elf skriver Tolkien: "Ishould prefer the 

oldest available form of the name to be used, and left to acquire its own associations for readers of 

my tale. In Scandinavian languages alf is available." Han foreslår direkte, at elf bør oversættes 

medalf på dansk og selv udvikle sin egen betydning, hvilket Ludvigsen ikke har gjort. Samme 

problematik har Köneke observeret, om hvilken hun bl.a. skriver, at der pålægges store 

begrænsninger ift. oversættelse af ord, der allerede er indgået i det danske sprog (Köneke 1999: 

219). Det virker rimeligt at påstå, at det danske ord elver er en fasttømret oversættelse af det 

engelske elf i de fleste fantasyuniverser, og hvis en oversætter begynder at anvende alf i stedet, vil 

det højst sandsynligt skabe meget forvirring. 

 

5.4.1.1 LOTR's indflydelse på fantasygenren 

I forbindelse med hævdvundne oversættelser er det nærliggende at inddrage diskussionen om, 

hvorvidt LOTR har været inspiration for fantasygenren, da dette f.eks.er relevant i forhold til, om 

elementer fra LOTR er at finde i andre værker, og hvordan dette påvirker oversættelsen. 

Hvis man sammenligner med ASOIAF, virker det som om, at George R. R. Martin bevidst har 

forsøgt at adskille sig fra den helt traditionelle fantasyfortælling med elvere, orker, fabeldyr og en 

gruppe ubetinget gode helte, der skal redde verden fra det onde. I stedet er handlingen bygget op om 

syv riger eller faktioner, der alle ønsker magten over kongedømmet, der er et langt mere begrænset 

brug af overnaturlige væsner og fabeldyr end i f.eks. LOTR, og persongalleriet udgøres ikke 

udelukkende af enten gode eller onde personer. 

 

Desuden er skildringen af dværge ganske anderledes – de er nærmest modsætninger. Tolkiens 

dværge er et stærkt og stolt krigerfolk, der er mere kendt for deres mod og kampfærdighed end for 

deres kløgt og snilde. Om dværgen Thorin står der eksempelvis "Thorin wielded his axe with 

mighty strokes, and nothing seemed to harm him." (The Hobbit: 154). I ASOIAF er dværgen Tyrion 

alt andet end en kriger, og om ham står der bl.a. lidet flatterende "by far the ugliest [...] struggling to 

keep pace on stunted legs" og "His head was too large for his body, with a brute's squashed-in face 

beneath a swollen shelf of brow." (ASOIAF: 33). Desuden er han modsat Tolkiens dværge ganske 

snu, snarrådig og intelligent. 
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Der kan dog spores flere referencer til LOTR i ASOIAF. Eksempelvis er der i begge bøger en 

karakter ved navn Sam. Dette er umiddelbart et almindeligt navn, men deres fulde navne er 

imidlertid Samwell og Samwise, som delvist minder om hinanden. 

Der er ydermere den lighed mellem disse to karakterer, at de begge er lidt buttede og kluntede, men 

ganske loyale over for deres bedste venner, henholdsvis Jon Snow og Frodo Baggins, der begge er 

primære figurer i kampen mod det onde. Det kan være et rent tilfælde, men når man inddrager de 

andre ligheder, er det sandsynligt, at Martin bevidst har lavet denne kobling til LOTR. 

Eksempelvis findes i ASOIAF også ordet eller væsnet warg, der ikke direkte modsvarer Tolkiens, 

men minder om. En warg i ASOIAF er et menneske i telepatisk kontakt med dyr, og i seriens femte 

bind står der, at "When the man's flesh dies, his spirit lives on inside of the beast [...] and the beast 

becomes a little less a warg, a litte more a wolf" (A Dance with Dragons: 8). Warg er i LOTR en 

stor ulv og i ASOIAF et menneske i tæt kontakt med en ulv. Det virker derfor umiddelbart som et 

usandsynligt tilfælde, at Martin skulle have inkluderet wargs på denne måde uden inspiration fra 

LOTR. Endelig deler borgen Oakenshield i ASOIAF (A Feast for Crows: 363) navn med den store 

dværgekriger Thorin Oakenshield fra The Hobbit. 

 

I DL kan der også registreres slående ligheder med LOTR– især hvis man sammenligner de to 

værkers primære persongalleri. Begge værkers helte udgøres af en troldmand (Gandalf/Raistlin 

Majere), to menneskekrigere (Aragorn/Sturm Brightblade og Boromir/Caramon Majere), en 

elverbueskytte (Legolas/Tanis Half-Elven), en dværg (Gimli/Flint Fireforge) og endelig i LOTR en 

hobbit (Bilbo), der har flere ting til fælles med den såkaldte kender (Tasslehoff Burrfoot) fra DL, 

om hvilken der bl.a. står "Small-boned, the kender rarely grew over four feet tall." (DL: 8), og om 

hobbitter står der tilsvarende "Their height is variable, ranging between two and four feet of our 

measure." (LOTR: 5). Det er derfor nærliggende at påstå, at DL til dels har kopieret persongalleriet 

i LOTR. 

 

Interessant er det samtidig, hvorvidt der kan observeres lingvistiske ligheder i eksempelvis 

stednavne. I LOTR findes stederne Angrenost og Fornost, hvoraf ordenes sidste del ost ifølge 

sindarin-ordbogen betyder fæstning, og disse stednavne deler endelse med stederne Silvanost, 

Balinost og Ravinost i DL. 
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Eftersom ost eller nost er Tolkiens opfindelser på elversprog, og de tre førnævnte navne i DL er 

steder i netop elverlandet Silvanesti, er det ganske tænkeligt, at Weis og Hickman har brugt 

elementer fra Tolkiens elversprog til deres egne stednavne. Som nævnt tidligere bruger både DL og 

LOTR ordet silvan om folk fra skoven i stedet for eksempelvis wood. 

 

Dette har relevans for en oversætter, i og med at fantasyværker, der benytter ord og andre sproglige 

elementer fra LOTR, kan oversættes i overensstemmelse med oversættelserne i LOTR. Eksempelvis 

kan oversættere fremover fordelagtigt bruge oversættelsen elver for elf, såfremt der er tale om 

omtrentligt samme væsen, idet ordet efterhånden bruges i folkemunde. Hvorvidt det er Ludvigsen, 

som primært etablerede denne oversættelse, er ikke til at sige med sikkerhed, men eftersom dette 

væsen ikke rigtigt fandtes på dansk før oversættelsen af LOTR, virker dette sandsynligt. 

Fantasyoversættere kan derfor med fordel bruge tidligere fantasyoversættelser som en slags 

paralleltekster for at finde ud af, om og hvordan et bestemt væsen før er blevet oversat. Dog skal 

disse oversættelser selvfølgelig vælges kritisk, men finder man f.eks. et væsen, der oversættes ens i 

ti forskellige fantasybøger over en lang årrække, må man gå ud fra, at det er en korrekt og 

hævdvunden oversættelse. Er et væsen derimod kun oversat én enkelt gang tidligere, har den nye 

oversætter friere rammer for at vælge en ny og måske bedre oversættelse. Af den grund ville det 

være nyttigt for oversættere, hvis samtlige danske fantasyoversættelser var tilgængelige elektronisk 

som et slags søgbart tekstkorpus. 

 

Tolkiens muligvis mest kendte opfindelse, den menneskelignende hobbit, er sågar blevet 

implementeret i både OXD og GRO. Det må være de absolut færreste fantasyforfattere eller 

forfattere i almindelighed, der formår at opfinde et "fiktivt" ord, som efterfølgende kommer til at 

indgå i officielle sprog som engelsk og dansk. Desuden ved de fleste nok efterhånden, hvad en 

hobbit, elf og orc er, og der er dermed ingen tvivl om, at Tolkiens LOTR har lagt fundamentet for 

senere fantasyfortællinger. 
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5.4.2 Multiforme oversættelser 

Dette begreb er valgt til at angive, at samme kildeteksteksempel oversættes forskelligt på 

målsproget. Det kunne f.eks. være, hvis bard oversættes til både barde, skjald og digter. 

 

5.4.2.1 Trold/nisse/goblin (goblin) 

Det er tydeligt, at de tre oversættere  ikke har været enige om, hvordan væsnet goblin skal 

oversættes. Ludvigsen har oversat ordet til både trold og ond nisse, Levinsen til trold og bjergtrold, 

og Westenholz har benyttet direct transfer og bevaret ordet på dansk. 

 

GRO foreslår som oversættelser både trold og ondskabsfuldnisse, som er netop de to løsninger, 

Ludvigsen anvender. Dette kunne tyde på, at hun ukritisk har brugt ordbogen, såfremt datidens 

ordbøger har givet samme forslag. Det kan samtidig ikke udelukkes, at hun slet ikke har brugt en 

ordbog til dette ord. 

Det viste sig imidlertid utilstrækkeligt ved oversættelsen af elf at konsultere ordbogen, eftersom 

Tolkiens væsner er anderledes end ordbøgernes definitioner på samme ord. Ludvigsens oversættelse 

til ond nisse over for Levinsens bjergtrold indikerer, at de muligvis har haft forskellige målgrupper 

for øje. En nisse vil de fleste sandsynligvis forbinde med en af julemandens hjælpere, hvormed 

Ludvigsens oversættelse målretter sig mod et yngre publikum, ihvertfald set med nutidens øjne, 

hvorimod Levinsens oversættelse til bjergtrold kan være udtryk for, at han har sigtet mod en ældre 

målgruppe. Man kan også forestille sig, at de forskellige oversættelser kan skyldes, at LOTR's 

målgruppe har ændret sig siden 1968, hvor bogen første gang blev oversat. 

 

Man bør i samme forbindelse bemærke, at samme ord kan have forskellige betydninger afhængigt 

af situationen, de optræder i. I Tolkiens mere alvorlige fantasyunivers, er det åbenlyst, at der ikke er 

tale om det, som en dansker forstår ved ordet nisse. Om goblins kan nævnes følgende eksempler fra 

bøgerne: ""the wars of the evil goblins", "great ugly-looking goblins", "goblins eat horses and 

ponies and donkeys" og endelig "goblins are cruel, wicked, and bad-hearted", og der findes et utal 

af andre eksempler, der cementerer disse væsners ondskab. 

Oversættelsen nisse havde derimod været mere velegnet i børnebøger som The Rainbow Goblins, 

hvor disse væsner ikke er onde, barbariske og menneskeædende monstre, der bekriger det gode. 
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Forskellen i Ludvigsens/Levinsens og Westenholz' oversættelser kan skyldes, at ordet goblin ved 

Westenholz' oversættelse i 1994 havde udviklet en ny betydning, som derfor bedst gengives med et 

helt nyt ord, der ikke findes på dansk, for at undgå eventuelle forvekslinger. Disse forvekslinger kan 

illustreres ved at sammenligne goblin og troll. Både Ludvigsen og Levinsen oversætter begge ord til 

det danske trold. Dette oversættelsesvalg kan kun forsvares, hvis goblin og troll rent faktisk er 

samme væsen. I The Hobbit står der "Even Bombur got up, and they hurried along then, not caring 

if it was trolls or goblins." (The Hobbit: 106). Her skelnes der altså mellem de to åbenlyst 

forskellige væsner, og denne forskel genskaber hverken Ludvigsen eller Levinsen i deres homogene 

oversættelser.Trolls i LOTR-universet, som Bilbo bl.a. møder i The Hobbit, er store, 

menneskeædende væsner, der bor i skove, huler og bjergegne – en definition, der i høj grad 

modsvarer den danske fra DDO: "Overnaturligt væsen, som er farlig og fjendtligt stemt over for 

mennesker, ofte bosiddende i skov- el. bjergegne og fremstillet som en stor, stærk og grim [...] 

figur". Trold er derfor den oplagte oversættelse af troll, mens Tolkiens version af goblin synes at 

mangle en dansk ækvivalent. Westenholz bevarer det engelske goblin på dansk, hvilket umiddelbart 

synes fornuftigt, eftersom ordbogens forslag er utilstrækkelige, der mangler et nyt ord for goblin på 

dansk, og det udtales desuden problemfrit af en dansker. Dette cementerer atter ordbøgers 

mangelfuldhed, og Westenholz' bevarelse af ordet goblin, der ikke findes i det danske sprog, kan 

endvidere give anledning til en diskussion om, hvor frie rammer fantasyoversættere har i forhold til 

de mange opdigtede og uvirkelige elementer. 

 

5.4.2.2 Ulv/varg (warg) 

Ludvigsens forenklede oversættelser kommer atter til udtryk ved oversættelsen af det engelske 

warg, som Ludvigsen oversætter til ulv og Levinsen til varg. Ifølge ODS er en varg et "grumt vildt 

dyr (...) spec.: ulv". I The Hobbit kapitel 6 står der om wargs "But even the wild Wargs (for so the 

evil wolves over the Edge of the Wild were named) cannot climb trees." Altså tyder det på, at en 

warg og en varg er én og samme slags. 

Ludvigsen har valgt at forenkle ordet muligvis for at gøre det lettere tilgængeligt for børn og unge. 

Hvorvidt dette er hensigtsmæssigt kan i stor grad diskuteres. Umiddelbart virker en forenkling af 

Tolkiens komplekse lingvistiske univers som en skam og berøver værket en stor del af dens særlige 

kendetegn og kvalitet. På den anden side vil nogen måske påstå, Ludvigsens strategi er med til at 

inkludere et yngre publikum i den samlede læserskare. 
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Man kan hertil argumentere, at strategien med at oversætte til varg i stedet for ulv gør publikum 

opmærksom på nye begreber og måske stimulerer deres interesse for fantasygenren og 

nysgerrighed, eftersom varg er et ukendt og nyt ord for mange læsere, hvorimod de fleste, for ikke 

at sige alle, ved, hvad en ulv er. 

 

Köneke vil nok kalde Ludvigsens oversættelse af warg til ulv fatal, i og med hun mener, at "(...)kun  

en voksen læser kan følge Tolkien i hans sproglige æstetik", og at "Det kræver et stykke 

intellektuelt arbejde langt over børneniveau at sætte sig ind i disse sprog og forskellige stillag." 

(Köneke 1999: 207). Hun mener altså, at LOTR er en voksenbog og dermed bør oversættes 

tilsvarende. Hendes påstand er desuden noget arrogant, i og med hun antager, at børn ikke er i stand 

til at forstå Tolkiens sproglige kompleksitet. Hun har nok ret så langt, at flere voksne end børn vil 

bemærke og forstå de lingvistiske mønstre. 

 

Selv skriver Tolkien, at LOTR-bøgerne ikke er skrevet til børn, hvilket også blev slået fast i 

afsnittet om målgrupper. Derfor kan det med rimelighed konkluderes, at LOTR ikke primært er en 

børnebog. Slutligt kan man argumentere, at Ludvigsen bryder de lingvistiske mønstre i LOTR, da 

hendes oversættelse ifølge Berman "lacks the distinguishing features of a text" (Venuti 2004b: 294), 

hvor én af hans distinguishing features bl.a. er brugen af oldnordisk sprog – her realiseret ved 

anvendelsen afwarg og ikke wolf. 

 

5.4.3 Uniforme oversættelser 

Begrebet uniform bruges i denne forbindelse til at angive, at forskellige kildeteksteksempler er 

oversat med samme ord på dansk. Et eksempel herpå kan være, hvis både ode, tribute og homage 

oversættes med hyldest. 

 

5.4.3.1 Svartelver (dark elf/drow) 

Westenholz har nogle interessante oversættelser. Til væsnet dark elf, som med direct translation 

oversættes til mørk elver eller mørkelver, har Westenholz valgt svartelver i stedet. Ordet svart 

findes desuden ikke på dansk. Man kunne tilskyndes til at tro, at svartelver er en etableret 

oversættelse, som folk genkender, men en strengsøgning på Google viser, at "svartelver" giver 173 

resultater, hvorimod "mørkelver" giver 2740. Dette viser med al tydelighed, at svartelver ikke er 

den betegnelse, der bruges i dag. 
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Det kan imidlertid være, at man brugte den i 1980'erne, hvilket synes at være den eneste forklaring 

på Westenholz' oversættelse.Eftersom dark elf ikke findes som opslagsord i GRO, kan en oversætter 

i dag enten oversætte direkte til mørkelver eller undersøge, om der er en etableret term for dette på 

dansk. Det vil vise sig, at mørkelver faktisk ikke er det anvendte ord på dansk, eftersom en 

alternativ Google-søgning på sortelver fantasy giver hele 28.900 resultater. Dette betyder, at 

ligesom med andre områder er det en fordel, hvis oversætteren er eller gør sig bekendt med 

fantasygenrens nomenklatur.Mere vanskeligt forholder det sig med drow, som Westenholz ligeledes 

har oversat til svartelver. 

 

Det er korrekt, at drow og dark elf er det samme, da man bl.a. kan læse: "It is the spirit of a dark elf! 

I warned you not to open that door." (DL: 182) og kort efter beskrives samme væsen på følgende 

måde "[...] the darkness in the treasure room took shape, coalescing into the coldly beautiful, 

distorted features of a female drow-an evil elf...". (ibid) 

 

Problemet med denne ensartede oversættelse er, at der sker et tab i den leksikalske variation, hvilket 

Berman betegner quantitative impoverishment. Eftersom ordet kun optræder én gang i bogen, 

forstyrrer denne uniforme oversættelse nok ikke læseforståelsen, men det kan have større 

konsekvenser i andre værker, hvor ordet måske har en langt større rolle. Eksemplet med de mange 

engelske betegnelser for en troldmand i specialets indledning tydeliggør endvidere denne 

leksikalske udfordring. Idet drow kun optræder én gang, og Westenholz ikke havde nutidens 

internet til rådighed, er det ikke utænkeligt, at han har anvendt direct transfer for at spare tid. 

 

For at kunne foreslå en mere korrekt oversættelse af drow er det nødvendigt at gøre sig bekendt 

med ordets oprindelse. På Forgotten Realms Wiki, som er det univers, DL foregår i, står der, at 

drow er afledt af ordet dhaerow, som på elversprog betyder forræder
21

. Den semantiske forskel på 

dark elf og drow må derfor være, at en dark elf er den generelle og neutrale betegnelse, der blev 

brugt indtil en begivenhed, hvor disse blev onde og derfor fik det nye navn drow. Som det var 

tilfældet med LOTR, bør meget fremmede ord, f.eks. elverord, ikke oversættes, da det er deres 

funktion at se anderledes og mystiske ud ligesom dhaerow. Forfatterne har imidlertid valgt at lade 

dette ord oversætte fra elversprog til det "engelske" drow for at gøre det mere tilgængeligt. Dette 

betyder, at drow er det navn, som læseren bør kunne forstå og måske udtale på sit eget sprog. 

                                                           
21
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Såfremt drow er det anvendte ord på dansk, bør det bevares. Ellers kunne man for den danske 

læsers skyld ændre w til v, hvor forbindelsen til dhaerow i så fald reduceres yderligere, da dette ord 

indeholder w. Selvom ordet er på elversprog, er det dog tydeligt, at det tager udgangspunkt i 

engelsk, og dette er som forklaret udfordrende at gengive problemfrit på dansk. Det foreslås 

desuden, at drow oprindeligt er skotsk
22

, og at det ifølge Chamber's Twentieth Century Dictionary 

er "a kind of elves supposed to belong to Shetland, inhabiting caves". Det synes sandsynligt, at 

opfinderne af dhaerow og drow har navngivet disse væsner på baggrund af ovennævnte definition, 

eftersom begge er elvere, og begge bor eller hører til i huler eller underverdenen, som det også er 

tilfældet med drows i dette fantasyunivers. 

 

Det er derfor åbenlyst, at Westenholz har sparet meget tid ved at genbruge oversættelsen af dark elf, 

og idet han sikkert havde både et budget og en deadline at overholde, var det muligvis et fornuftigt 

valg i situationen, men ikke i forhold til oversættelsesteori og -kvalitet. Internettets særdeles 

begrænsede udbredelse i midten af 1990'erne er sandsynligvis medvirkende til en mere 

tidskrævende og dermed omkostningsfuld søgeproces. 

 

5.4.4 Bemærkelsesværdige oversættelser 

5.4.4.1 Bulp (gully dwarf) 

Gully dwarf er på dansk direkte oversat en kløftdværg, men Westenholz har valgt oversættelsen 

bulp, der ikke tilnærmelsesvis minder om den direkte oversættelse kløftdværg. Hans motivation for 

denne oversættelse kan kun skyldes, at bulp er navnet på en klan, som udgøres af gully dwarves. 

Dette kan man læse sig frem til i bogen, hvor der står "[...] by the early Bulps who used it to 

decorate the throne room of their lord.", som efterfølges af sætningen "Following the philosophy 

that [...], the gully dwarves turned the throne room of the great Highbulp into a masterpiece of 

confusion." (DL: 110). Imidlertid må der være en forskel på det engelske Bulp og gully dwarf. I 

bogen kan man læse, at "Three clans lived in Xak Tsaroth-the Sluds, the Bulps, and the Glups." 

(DL: 95). Uden at én af klanerne efterfølgende nævnes, står der afslutningsvis i beskrivelsen af 

disse klaner, at "Despite their wretched appearance, gully dwarves generally led a cheerfull 

existence." (ibid). Dette må betyde, at gully dwarves her henviser til de tre førnævnte klaner og 

dermed ikke kun udgøres af Bulps. 
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Westenholz formår derfor ikke at oversætte, så det bliver klart for læseren, at gully dwarves er en 

type dværg, som udgøres af forskellige klaner, herunder klanen Bulp. Tabet, der sker i denne 

oversættelse, er bl.a. quantitative impoverishment, idet kildeteksten skelner mellem to 

betydningsbærende elementer gully dwarf og Bulp, som i begge tilfælde oversættes til det samme. 

 

Oversættelsen kløftdværg er muligvis heller ikke en vellykket oversættelse, da de tre klaner på 

engelsk umiddelbart har de enslydende navne slud, bulp og glup. De er alle på fire bogstaver og 

indeholder et l og u. Der er altså et underlying network of signification, som brydes, hvis denne 

lighed ikke overføres i alle tre oversættelser. 

 

5.4.4.2 Wyvern/lindorm (wyvern) 

Westenholz' "oversættelse" af wyvern er bemærkelsesværdig, i og med han vælger direct transfer til 

trods for, at GRO foreslår både drage og lindorm som oversættelser. Ifølge OXD er wyvern en slags 

drage, der defineres som "a winged two-legged dragon with a barbed tail". Overvejer man her at 

oversætte wyvern med drage, skal man være opmærksom på, om pågældende værk skelner mellem 

de to væsner. Dette er tydeligt fra en passage i en af DL-bøgerne fra 1985, hvor der står "Distantly 

related to dragons, wyverns are smaller and lighter and were often used [...] to relay messages" og 

"Not nearly as intelligent as dragons, the wyverns are noted for their cruel and chaotic natures." 

(Dragons of Spring Dawning: 58). Der skelnes dermed tydeligt mellem de to væsner, og en 

oversættelse af wyvern med drage vil derfor eliminere denne skelnen og forårsage 

forståelsesmæssige problemer. 

 

Lindorm defineres af DDO som "fabeldyr som minder om en stor drage el. øgle", og denne 

definition er mindre begrænsende end den engelske for wyvern og udelukker derfor ikke, at en 

lindorm i princippet kan være en wyvern.  Der synes derfor at være to muligheder: at bevare ordet 

evt. med en ændring af w til v for at fordanske det eller bruge lindorm som oversættelse. 

Sidstnævnte mulighed, som Michelsen i ASOIAF har benyttet, virker oplagt, da dens definition i 

høj grad modsvarer den engelske, og i romanen Under solen optræder ordet desuden sammen med 

andre væsner: "Alle vegne lurede farlige væsner, hekse, trolde, elverfolk, onde feer, lindorme og 

drager med tre hoveder", hvilket tyder på, at en lindorm fungerer godt i et fantasyunivers. 

Ligesom med indledningens eksempler på troldmandstyper i engelsk er der en række beslægtede 

væsner til wyvern, f.eks. drake, wyrm, serpent, hvoraf ingen har en entydig dansk ækvivalens. 
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Serpent findes i GRO, hvortil der foreslås slange, men engelsk har også snake for det ord, hvorfor 

der igen sker et leksikalsk tab ved at anvende slange for serpent. 

 

5.4.4.3 Dyr med løvekrop og menneskehoved/manticore (manticore) 

Dette væsen blev ligeledes introduceret i indledningen og er endnu et godt eksempel på en situation, 

hvor det danske sprog mangler et ord for tilstrækkeligt at kunne gengive kildetekstens indhold og 

form. Hansen har en interessant tilgang til dette ord. Det forekommer fire gange i ASOIAF, og han 

oversætter det skiftevis til dyr med løvekrop og menneskehoved og manticore startende med 

førstnævnte. Ifølge definitionen fra OXD er en manticore "a mythical animal typically depicted as 

having the body of a lion, the head of a man, and the sting of a scorpion". 

Selv når Hansen anvender den danske beskrivelse, udelader han en tredjedel af denne beskrivelse, 

skorpionhalen, hvorved oversættelsen ikke modsvarer kildeteksteksemplets semantiske indhold. 

Hans vekslen mellem to meget forskellige oversættelser tjener umiddelbart ikke noget formål. 

Strategien kunne lykkes, hvis han ved ordets første forekomst skriver "dyr med løvekrop, 

menneskehoved og skorpionhale, som desuden kaldes manticorer" og efterfølgende oversætter 

konsekvent med direct transfer til manticore. På den måde beskrives væsnet kort for læseren og 

samtidig opretholdes denne lidt mytiske og fantastiske stemning, der kendetegner 

fantasyromaner,ved at bruge væsnets egentlige navn i stedet for at bryde stemningen, fordi ordet 

ikke findes i dansk. Eftersom ordet kommer fra det latinske mantichora og græske mantichoras 

giver det endvidere god mening at oversætte til mantikor, hvilket ligeså var tilfældet med drage, 

som er en fordanskning af det latinske/græske ord. 
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5.5 Arkaisk sprogbrug 

Som det blev fastslået tidligere, er arkaisk sprog et af de anvendte stilistiske virkemidler i 

fantasylitteratur. Der er et utal af eksempler herpå, men dette afsnit vil begrænse sig til 2-6 

teksteksempler fra hvert værk, der repræsenterer en generel problematik i forbindelse med 

oversættelse af gamle engelske ord eller udtryk. 

 

Diskussionen af oversættelse af arkaismer koncentrerer sig typisk om, hvorvidt gamle tekster bør 

oversættes med nutidigt sprog, eller om man bør anvende arkaiske ord og udtryk for at gengive 

tekstens alder (Turner 2005: 130). Dette er imidlertid mindre relevant i denne forbindelse, eftersom 

LOTR og en stor del af fantasygenren bruger det arkaiske sprog som lingvistisk virkemiddel, 

hvilket delvist er en del af genrekonventionerne (ibid: 133-34). Det kan envidere diskuteres, hvad 

der opfattes som arkaisk sprog. Er arkaisk sprog udelukkende ord, eller kan en sætning, der kun 

indeholder nutidige ord, godt være arkaisk, i fald den har en bestemt struktur? I dag hører man 

sjældent sætninger som "He knows not", "How comes this?" eller "Speak not so" i daglig tale, 

selvom sætningerne udgøres af helt almindelige ord, og derfor forudsætter arkaisk sprog ikke 

nødvendigvis brugen af gamle ord. 

 

Det samlede undersøgelsespotentiale i arkaisk sprogbrug er enormt, hvorfor denne undersøgelse 

kun inddrager 2-6 eksempler fra hver bog, hvor kravet til dem er, at ordet eller et af ordene står 

angivet som enten archaic i OXD (eller andre pålidelige opslagsværker som MW etc.) eller glds. i 

GRO. Arkaiske udtryk og ord er som udgangspunkt ikke opdigtede og kan derfor findes i flere 

andre fantasybøger, som det også er tilfældet med væsner. Af den grund er teksteksemplerne 

udvalgt vilkårligt, så længe de opfylder ovenstående krav. 

 

Mængden af arkaisk sprogbrug forekommer i langt mindre udstrækning i DL end i de to andre. 

Dette kan skyldes, at DL er skrevet til en yngre målgruppe, der muligvis ikke i samme grad som en 

voksen forstår ældre ord. Af den grund undersøges primært teksteksempler fra LOTR og ASOIAF. 

Eksemplerne fra ASOIAF er også taget fra seriens anden bog A Clash of Kings, der ikke blev 

oversat af Hansen, men i af stedet Anders Juel Michelsen. Da mange af eksemplerne er adverbier, 

præpositioner eller konjunktioner, der er kontekstafhængige, er sætningerne, hvori de indgår, 

medtaget. 
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Følgende er seks eksempler fra LOTR på arkaisk sprogbrug: 

 

1.  EN: For verily from the land of Gondor I am come 

DA: for sandelig: jeg kommer fra Gondors land 

 

2.  EN: or the light of the Sun as it was aforetime 

DA: eller solens lys, som det engang var 

 

3.  EN: and already our evening draweth nigh 

DA: og selv om vor aftenstund er nær 

 

4.  EN: and ere long the Hobbits began to settle in 

DA: og inden længe begyndte hobbiterne at slå sig ned 

 

5. EN: had not been seen in the Shire for nigh on a century 

DA: ikke havde set magen til i Herredet i næsten hundrede år 

 

6.  EN: wain 

DA: vogn 

 

Sætning 1 indeholder tre interessante elementer: ordet verily, ordstillingen og vendingen I am come. 

Verily angives af både OXD og GRO som et gammeldags ord og har rigtigt nok oversættelsen 

sandelig, som i dag er et dansk hverdagsord og ikke associeres med fordums tid. Hvorvidt dette er 

tilfældet med verily er der muligvis delte meninger om, og dette er i det hele taget svært at måle for 

en evt. oversætter, der ikke har indgående kendskab til engelsk og hvilke ord, det engelsktalende 

folk opfatter som gammeldags eller forældede. 

 

Ordstillingen i første teksteksempel følger ikke den almindelige engelske struktur, som er subjekt - 

verbum - objekt - dativ eller i dette tilfælde, hvor der er en præpositionsforbindelse i stedet for et 

objekt, strukturen subjekt - verbum - præpositionsforbindelse. I dag ville de fleste sandsynligvis 

udtrykke sætningen som "[...] I come from the land of Gondor". Den særlige engelske ordstilling 

gengives på dansk med en almindelig ordstilling. Dog vil det være en barbarisme, altså en sprogfejl,  
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at kopiere den engelske sætningsstruktur og dermed sige "Fra Gondors land jeg kommer". I stedet 

kunne man omskrive til "Det er Gondors land, hvorfra jeg kommer" eller "Gondor er landet, hvorfra 

jeg kommer", der begge er korrekte danske udtryksformer af mere gammeldags eller formel 

karakter. 

 

Vendingen "I am come" er forældet og er typisk bibelsprog – bl.a. at finde i Matthæusevangeliet 

kapitel 10, vers 34 og Johannesevangeliet kapitel 5, vers 43. Denne vending er bevidst valgt af 

Tolkien og er som før nævnt en del af formålet med at "bringe den moderne læser i tættere kontakt 

med fortidens sprog og ånd". Ludvigsens oversættelse formår derfor ikke at gengive den 

gammeldags sætningsstruktur og måske heller ikke det arkaiske ordvalg. Tabet ved Ludvigsens 

oversættelse er, hvad Berman kalder ennoblement eller i dette tilfælde rettere denoblement, idet 

måltekstens sprog gøres mere uhøjtideligt. Til denne sætning foreslår jeg selv oversættelsen "for 

sandelig: Gondor er landet, hvorfra jeg hidkommer", der både gengiver Tolkiens ordstilling på 

korrekt dansk og samtidig gør brug af det formelle ord hvorfra og det gamle hidkommer. 

 

Samme oversættelsesmæssige problematik kommer til udtryk i de resterende sætninger: at 

Ludvigsen ikke formår at gengive den meget gammeldags udtryksform, som Tolkien anvender 

nogle steder. Også sætning 3 minder til dels om bibelsprog. 

Udtrykket draweth nigh findes i Lukasevangeliet kapitel 21, vers 28, som da heller ikke synes at 

være en utænkelig sproglig inspirationskilde, eftersom Tolkien selv var en hengiven katolik. Hvis 

man antager, at dette er sandt, ville det være oplagt at konsultere den danske bibeloversættelse, hvor 

draweth nigh er oversat med nærmer sig. Denne bibeloversættelse viser også en helt tydelig 

reduceret brug af arkaisk sprog, da de færreste englændere bruger udtrykket draweth nigh i 

hverdagen, hvor nærmer sig er en helt almindelig dansk dagligdagsvending. 

 

I flere tilfælde, hvor Ludvigsen kunne have valgt en mere gammeldags udtryksform, har hun valgt 

et lettere og mere nutidigt sprog. Dog er der muligvis situationer, hvor det er vanskeligt at finde en 

dansk ækvivalent, der har samme poetiske indhold. Ordet wain er medtaget for at tydeliggøre netop 

denne situation. Wain, der ifølge MW typisk beskriver en stor og tung landbrugsvogn, har jf. GRO 

kun én oversættelse: vogn. Vogn er et helt almindeligt dansk ord, hvor wain ikke er et almindeligt 

engelsk ord, og igen bryder Ludvigsen Tolkiens sproglige stil. En anden oversættelse kunne være 

det danske kærre, der muligvis i højere grad modsvarer den arkaiske form i wain. kærre defineres af 
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DDO som en enkel, tohjulet vogn, hvilket rent betydningsmæssigt ikke synes at passe til den 

engelske beskrivelse på MW: "a usually large and heavy vehicle for farm use". I denne situation har 

en oversætter dermed valget mellem at gengive betydningen med oversættelsen vogn eller 

sprogstilen med oversættelsen kærre. Følgende er eksempler i ASOIAF på arkaisk sprogbrug, hvor 

især det nærmest poetiske udtryk evenfall behandles i særlig grad for at vise den store leksikalske 

variation i oversættelsen. 

 

 1. EN: wroth 

  DA: vred/gram i hu 

  

2. EN: without thinking about i aforetime 

 DA: uden at skulle tænke over det inden da 

 

3. EN: morrow 

 DA: i morgen 

 

4. EN: come evenfall 

 DA: når mørket falder på 

 

5. EN: at/by evenfall 

 DA: ved aftenstide 

 

6. EN: each/one evenfall 

 DA: hver/en aften 

 

7. EN: an hour shy of evenfall 

  DA: en time før det blev mørkt 

 

 8. EN: evenfall, he guessed 

  DA: Når det blev aften, gættede han 
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Første ord wroth, der selvsagt er beslægtet med det engelske ord wrath, er endnu et typisk eksempel 

på den bevidste brug af arkaisk sprog, da Martin i stedet kunne have skrevet furious eller wrathful, 

som betyder det samme. wroth har dog den fordel, at selvom læsere aldrig har set ordet før, ved de 

sandsynligvis godt, hvad det betyder, da det ligner wrath meget. Skråstregen angiver, at første ord 

er oversættelsen i første bog af ASOIAF, mens andet ord er oversættelsen i andet bind af serien, A 

Clash of Kings. 

 

Den danske oversættelse gram i hu er ligeledes gammeldags, men man risikerer, at læseren 

muligvis ikke er bekendt med dette udtryk, da det altså ikke tilnærmelsesvis minder om andre 

danske ord eller udtryk, som betyder stærk vrede. Som nævnt i kapitlet om væsner kan man 

argumentere, at anvendelsen af ord eller udtryk, som måske for mange er ukendte, kan være med til 

at belære læserne. Oversættelsen vred gengiver slet og ret ikke kildeteksteksemplets arkaiske form, 

men eliminerer dog en hver risiko for, at læseforståelsen forstyrres, da alle danskere kender til 

betydningen af vred. 

En alternativ løsning kunne være et adjektiv som harmdirrende, der dog ikke har helt samme 

arkaiske form og udtryk som gram i hu, men som heller ikke er et hverdagsord som vred. Endvidere 

kan de fleste danskere øjensynligt regne ud, hvad ordet betyder, selvom de måske ikke har set det 

før, idet ordets første led er harm, der må siges at være mere almindeligt og velkendt end adjektivet 

gram. 

 

Ordet aforetime i eksempel 2 er interessant, da det hverken findes i GRO eller OXD, men kun i 

MW, hvor det defineres som FORMERLY.  Dette kan skyldes, at det er en sammensætning af afore 

og time, og afore er da også at finde i både GRO og OXD. Oversættelsen inden da er ligesom vred 

og næste eksempel i morgen, som er oversat fra det gammeldags engelske morrow, endnu et brud 

på den arkaiske sprogstil. I dette eksempel har det danske sprog faktisk ældre ord, der er i stand til 

at gengive både form og betydning, eksempelvis forhen eller det måske endnu ældre tilforn. 

 

Ordet evenfall optræder 19 gange i A Clash of Kings, hvor evening kun forekommer 18 gange. Dette 

er udtryk for, at den nærmest poetiske tidsangivelse evenfall er ligeså almindelig som hverdagsordet 

evening. GRO foreslår skumring som den eneste oversættelse, og dette virker som en oplagt 

oversættelse, hvis man sammenligner betydningen af evenfall og skumring. 
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Ifølge OXD er evenfall "the onset of evening", altså aftenens begyndelse, og ifølge DDO er 

skumring "(tid på døgnet med) tusmørke der forekommer lige efter solnedgang...". Betydningen er 

derfor den samme, men hvorvidt den poetiske form i evenfall gengives kan diskuteres. 

Michelsen har tydeligvis oversat evenfall i forhold til konteksten, dvs. idiomatisk, og har altså ikke 

konsekvent valgt én bestemt oversættelse af ordet. Fem af de seks teksteksempler er oversat uden 

det poetiske udtryk i evenfall. Kun oversættelsen ved aftenstide synes at have denne form. 

Eksempelvis kunne han med stor fordel have oversat "one evenfall" til "en kvæld" i stedet, som ud 

over at være gammeldags ifølge OSD også ofte bruges poetisk. Ligeledes vil jeg foreslå, at "an hour 

shy of evenfall" bedre oversættes med "en time før mørkets frembrud", der har et mere dramatisk og 

billedligt udtryk og derfor i højere grad afspejler stemningen i originalteksten. 

 

Generelt tyder det på, at strategien har været ikke at gengive Martins arkaiske sprogbrug til fulde, 

men kun at bruge gammeldags danske ord og udtryk enkelte, udvalgte steder. Årsagen til dette kan 

skyldes overvejelser om tidsbesparelse, da det tager langt mindre tid at oversætte gamle engelske 

ord til dansk hverdagssprog, end hvis oversætteren skal til at finde gamle danske ækvivalenter, der 

ikke er del af vedkommendes ordforråd. Det kan også skyldes, at Michelsen mener, at det lettere 

sprog gør bogen til bedre læsning. 

 

Følgende er to eksempler på arkaisk sprogbrug fra DL, der blot er medtaget for at vise, at dette også 

kan findes i denne bogserie, selvom det er i langt mindre grad end ASOIAF og LOTR. 

 

 1. EN: wait for morrow 

  DA: vente på morgendagen 

 

 2. EN: but for naught 

  DA: men til ingen nytte 

 

Bemærkelsesværdigt er det, at Westenholz har oversat morrow med morgendagen, hvor Michelsen i 

stedet anvender i morgen. Morgendagen er utvivlsomt mere gammeldags eller formelt end i 

morgen, og man skulle netop tro, at eftersom DL i højere grad henvender sig til et yngre publikum 

end ASOIAF, burde oversættelsen af DL bære præg af et lettere sprog end oversættelsen af 

ASOIAF. 
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5.5.1 Delkonklusion 

I LOTR og ASOIAF er der i vid udstrækning brugt et arkaisk sprog, hvor DL er lettere læsning, 

hvilket eksempelvis kan forklares på baggrund af de tilsigtede målgrupper. 

Generelt formår hverken Ludvigsen, Hansen eller Michelsen at gengive den arkaiske udtryksform i 

samme grad, som den bruges i originalværkerne. Sproget i LOTR og ASOIAF er tydeligvis gjort 

lettere, hvilket måske skyldes, at oversætterne har ønsket et sprog, flere kan forstå. Der synes også 

at være tilfælde, hvor der ikke findes en tilsvarende dansk ækvivalent, der gengiver både form og 

betydning og samtidig opfattes på samme måde af måltekstpublikummet, som kildeteksteksemplet 

blev opfattet af det engelske publikum. 
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6 Generelle principper for oversættelse af stednavne 

Dette kapitel tager primært afsæt i oversættelse af stednavne, hvor oversættelse af væsner og 

arkaisk sprogbrug udgør en mindre del, eftersom disse områder ligeledes analyseres i mindre grad 

end stednavnene. 

Jeg vil foreslå, at stednavne inddeles i tre typer eller grupper: transparente, semi-transparente og 

fremmedartede. Turner identificerer også de to førstnævnte som transparent names og translucent 

names (Turner 2005: 115-6). Første gruppe af stednavne har desuden fire registrerede undertyper, 

som kort beskrives og eksemplificeres. Endvidere angives oversættelsesmuligheder for pågældende 

stednavne, hvor den mulighed, der står skrevet med fed skrift, repræsenterer den måde, der oftest 

anvendes jf. termkataloget. 

 

6.1 Transparente stednavne 

Transparente stednavne er navne, som består af ét engelsk ord eller er sammensat af flere, der alle 

har en umiddelbart åbenlys ækvivalent, deraf ordet transparent. Et eksempel fra LOTR er 

Greenway, der en sammentrækning af green (grøn) og way (vej), og som derfor oversættes til 

Grønvej eller Grønnevejen. Kapitlet har til formål at præsentere nogle overordnede 

oversættelsesprincipper og vurderer derfor ikke, om f.eks. Greenway skal oversættes med Grønvej 

eller Grønnevej, da fokus er på selve ordets eller ordenes kerne, altså grøn og vej. Et andet 

eksempel fra ASOIAF er White Harbor, hvor de to ord white og harbour problemfrit oversættes til 

de danske ord hvid og havn. Endeligt kan transparente stednavne tydeliggøres yderligere med et 

eksempel fra DL. Hall of the Ancestors består af de to betydningsbærende elementer hall og 

ancestors, der oversættes sal eller hal og forfædre. Den engelske of the gengives typisk som dansk 

s-genitiv, hvorfor det danske stednavn Forfædrenes Sal er en oplagt oversættelse. 
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Transparente stednavne har fire observerede strukturer: 

 

 1. Ét ord – stednavne, der blot udgøres af ét enkelt ord, f.eks. Dale og Trident 

Oversættelsesmuligheder: direkte oversættelse i bestemt eller ubestemt form, dvs. 

Dalen over for Dal 

 

 

2. Sammentrækning – to ord sammentrækkes til ét stednavn, f.eks. Greenway og 

Redhorn 

Oversættelsesmuligheder: genbrug af sammentrækningen eller adskillelse med 

adjektiv, dvs. Grønnevej over for Grøn Vej 

 

3. To ord – stednavne, der udgøres af to betydningsværende ord, f.eks. White Harbor 

og Misty Mountains 

Oversættelsesmuligheder: sammentrækning af ordene eller adskillelse med adjektiv, 

f.eks. Tågebjergene over for Tågede Bjerge 

 

4. Genetiv – stednavne, der består af to betydningsbærende ord, som er forbundet med 

et genitivforhold, f.eks. Tower of the Hand og Maegor's Holdfast 

Oversættelsesmuligheder: Denne type stednavne oversættesstort set udelukkende med 

en dansk genitivkonstruktion, dvs. Håndens Tårn og Maegors Fæstning 

 

Disse stednavne kendetegnes endvidere ved i langt de fleste tilfælde at skulle oversættes med 

mikrostrategien direct translation, da der sjældent hverken er grund til at omskrive (paraphrase), 

tilpasse kulturbundne elementer (adaptation) eller eksplicitere (explicitation), hvilket i højere grad 

gøres med de semi-transparente stednavne. 
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6.2 Semi-transparente stednavne 

Disse stednavne kan kendetegnes ved flere forskellige ting, f.eks. at være en sproglig afledning, 

indgå i et sprogligt netværk eller på anden måde have en særlig egenskab. De er genkendelige, men 

det er ikke i alle tilfælde, at de kan findes i en ordbog, deraf ordet semi-transparent. Især Tolkien 

anvendte et væld af disse stednavne, som bedst forklares med eksempler. Bag End udgøres af to 

ord, som muligvis alle engelsktalende kender: bag, der både kan betyde pose, taske eller sæk, og 

end, som også kan have flere betydninger som ende, slutning, spids osv. Alligevel kan navnet ikke 

oversættes direkte, da det har en underliggende betydning (se afsnit 5.1.5.1), som oversætteren skal 

tage højde for. Ligeledes er stednavnet Hollin et godt eksempel, da ordet i sig selv ikke findes, men 

er en afledning af holly, der betyder kristtorn eller kristtjørn (se afsnit 5.1.5.2). 

 

I ASOIAF er et oplagt eksempel kontinentet Westeros. Ordet findes ikke på engelsk, og det er 

dermed ikke muligt at oversætte det direkte. Samtidig virker det genkendeligt, da navnet indeholder 

det engelske ord west, hvilket også synes at være betydningen i navnet, da det ligger vestligt, og det 

østlige kontinent hedder Essos, hvilket måske er en reference til east, hvor det sydlige kontinent 

Sothoryos muligvis tilsvarende refererer til south.Der kan ikke opstilles konkrete 

oversættelsesforslag til denne gruppe af stednavne, men som beskrevet i eksemplet med Westeros, 

er det en klar fordel som oversætter at gøre sig bekendt med betydningen af ord, skjulte såvel som 

åbenlyse. Denne betydning kan i mange tilfælde være af etymologisk karakter, hvilket er i tråd med 

fantasygenren, eftersom den foregår i et middelalderligt univers, hvor det derfor er oplagt at 

opfundne stednavne, der er en afledning af gamle eller forældede ord af eksempelvis middelalderlig 

oprindelse. 

Typisk anvendes direct translation og direct transfer ikke til oversættelse af semi-transparente 

stednavne. 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

6.3 Fremmedartede stednavne 

Disse stednavne karakteriseres ved at se anderledes og fremmedartede ud, hvilket ligeledes er deres 

formål eller skopos, og findes ikke i det engelske sprog. De er ofte resultatet af opfundne sprog og 

bærer derfor sjældent synlige referencer til engelsk, som semi-transparente stednavne gør. 

Eksempler herpå er Anduin og Khazad-Dûm fra LOTR, Vaes Dothrak og Dorne fra ASOIAF, og i 

DL findes stednavne som Krynn, Xak Tsaroth og Thorbardin. Den umiddelbare læser vil 

sandsynligvis ikke have nogen anelse om disse stednavnes betydning (hvis de alle overhovedet har 

én), hvor semi-transparente stednavne som Bag End og Westeros i al fald ser langt mere 

genkendelige ud og har et mere eller mindre åbenlyst semantisk indhold. Den oftest anvendte 

mikrostrategi til oversættelse af fremmedartede stednavne er direct transfer. 

 

Disse inddelinger af stednavne er ikke uomstridelige og kan derfor diskuteres. Der kan f.eks. være 

tilfælde, hvor grænsen mellem transparent og semi-transparent ikke er lige åbenlys, og det er 

ligeledes ikke altid, at direct translation bør anvendes til transparente stednavne. Grupperingen og 

principperne er med til at repræsentere en generel måde, stednavne sammensættes på, samt hvordan 

de i grove træk kan og bør oversættes på baggrund af de observerede oversættelser og de 

dertilhørende analyser. 
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7 Konklusion 

Det er en generel udfordring at opnå ækvivalent effekt i de danske oversættelser af stednavne af 

flere årsager. Stednavne kan være opfundne afledninger af ord fra virkeligheden, f.eks. Withywindle 

og Hollin i LOTR. Disse er udfordrende at oversætte, bl.a. eftersom det forudsætter, at oversætteren 

er bekendt med betydningen af stednavnet og alle dets dele for at kunne gengive ordet i dets fulde 

form og betydning. Ligeledes kan stednavne være en afledning af gamle sprog som keltisk og 

oldnordisk, hvorfor en evt. oversættelse vil slette denne forbindelse mellem engelsk og det 

pågældende sprog, så den skjulte eller implicitte betydning i ordet går tabt. En bevarelse af 

stednavnet, som muligvis har til formål at repræsentere et lokalt sted, kan risikere at modarbejde 

samme formål, hvis ordet ser udpræget engelsk ud. Dette er altså et valg, en oversætter må træffe. 

Desuden opfattes visse oversatte stednavne muligvis ikke på samme måde af danske læsere, som 

det originale stednavn opfattes af englændere. Dette kan skyldes, at det originale stednavn f.eks. 

også er navnet på flere virkelige steder i England, hvorimod intet sted i Danmark deler navn med 

det oversatte stednavn. 

 

Genren karakteriseres desuden ved, at oversættere skal være i stand til at udtrykke sig på et 

gammeldags dansk sprog. Det er en tendens, at det arkaiske sprog i flere tilfælde ikke gengives, og 

de danske oversættelser præges af et mere almindeligt og nutidigt sprog, hvorfor det er en generel 

tendens, at de danske oversættelser lider under ennoblement (eller denoblement). 

 

Oversætterne af de udvalgte værker har en overvejende måltekstorienteret tilgang, navnlig i 

oversættelsen af LOTR, hvor selv personnavne er oversat til typiske danske navne. Denne tilgang 

kommer bl.a. til udtryk i brugen adaptation og parahrase. Ludvigsen har anvendt paraphrase ved 

mange af de stednavne, der er afledninger af enten forældede ord eller gamle sprog som beskrevet 

ovenfor. Hansen anvender i udpræget grad explicitation i sine oversættelser, hvor Westenholz 

kendetegnes ved ofte at benytte direct transfer, hvilket viser, at de tre oversættere har forskellige 

strategier. Generelt er Venutis foreignization en uegnet strategi til oversættelse af fantasylitteratur. 

 

Fantasyverdner har deres egen historie, sprog osv., hvilket betyder, at der kan være sproglige 

forbindelser og referencer, som kun genkendes, hvis man kender til universet. Specialet har 

dokumenteret, hvordan manglende kendskab har resulteret i meningsforstyrrende oversættelser. 
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Tilsvarende forholder det sig med væsner og racer, som kan findes i forskellige værker og 

universer, hvorfor det ligeledes er vigtigt at kende den evt. etablerede danske oversættelse for ikke 

at bryde genrekonventioner. Dermed bekræftes den opstillede hypotese ligeså. En vedlagt 

vejledning, der forklarer udvalgte ord og begreber, kan være med til at sikre, at oversættere forstår 

disse ord og begreber og oversætter dem i overensstemmelse hermed. 

 

Dette speciale kan i praksis give oversættere af fantasylitteratur en grundlæggende forståelse af 

nogle af de generelle udfordringer, der kan opstå i forbindelse med oversættelse af væsner og racer, 

arkaisk sprogbrug og særligt stednavne. På den baggrund er der blevet foreslået nogle overordnede 

principper for, hvordan stednavne typisk opbygges og oversættes. Undersøgelsen kan desuden 

udbygges ved at inkludere flere værker og teksteksempler, og en inddragelse af spørgeskemaer vil 

kunne være med til at måle udvalgte oversættelsers "kvalitet" i tilfælde, hvor teorien ikke formår 

det, navnlig når det f.eks. er vigtigt, om et navn lyder eller klinger godt på dansk. Eftersom fantasy 

er et domæne, hvor samme slags ord synes at gå igen, f.eks. middelalderlige elementer, væsner og 

arkaisk sprogbrug, kunne det være en hjælp for oversættere og samtidig en interessant opgave, hvis 

der blev udarbejdet en ordbog, der indeholder "fantasyord"med oversættelsesforslag, definitioner  

og etymologi. På lang sigt vil dette kunne medvirke til at ensrette mange oversættelser, så goblin 

f.eks. ikke oversættes til goblin ét sted, trold et andet og nisse et tredje. Udarbejdelsen af en sådan 

ordbog kunne evt. tage udgangspunkt i dette speciale. 
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THE LORD OF THE RINGS Bilag 1: termkatalog 

 
  

 
ORIGINAL OVERSÆTTER1 (LUDVIGSEN) OVERSÆTTER 2 (LEVINSEN) 

ANT-
AL 

TITLER OG PERSONBETEGNELSER  
 lord div. div. 81 

king konge konge 73 

lady div. div. 66 

wizard troldkarl/troldmand troldmand 63 

ranger rejsende rejsende 26 

Dark Lord Den sorte/mørke fyrste/Herre Den sorte/mørke Fyrste 19 

horseman rytter rytter 13 

queen dronning dronning 11 

elf-lord elverfyrste elverfyrste 8 

Thain Thain Than 7 

Dúnedain Dúnedain Dúnedain 7 

chieftain leder leder/høvding 7 

Black Rider sort rytter sort rytter 6 

lord of Moria Morias konge Morias herre 5 

warrior krigsmand/kriger kriger 5 

Rohirrim Rohirrim Rohirrim 3 

Horse-lords Hestefyrster Hestefyrster 3 

Fair Folk Det smukke Folk Det smukke Folk 3 

bowmen bueskytter bueskytter 2 

Bounder grænsegendarm grænsegendarm 2 

Master of the Hall Herren til Gården Herren til Gården 2 

Númenorean fra Númenor fra Númenor 2 

Witch-lord of Angmar heksemesteren fra Angmar heksefyrsten af Angmar 1 

First Shirriff herredsfoged herredsfoged 1 

shirrif herredsbetjent herredsbetjent 1 

steward intendant marsk 1 

Elf-sire elverkonge elverfyrste 1 

Morgul-lord Morgul-fyrste Morgul-fyrste 1 

lords of the Eldar kongerne fra Eldar Eldarnes fyrste 1 

Barding Barding Barding 1 

dwarf sire dværgefyrste dværgekonge 1 

Haradrim Haradrim Haradrim 1 

Easterlings Østmark østerlændingerne 1 

Necromancer Åndemaner Åndemaner 1 

Lord of Rohan kongen af Rohan kongen af Rohan 1 

lords of Moria Morias fyrster Morias fyrster 1 

orc-chieftain orkleder orkhøvding 1 
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swordsmen sværdsvingere sværdkæmpere 1 

Swordsman of the Sky himlens fægter himlens fægter 1 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 PERSON/-KALDENAVNE  
 

 
  

 Frodo Baggins Frodo Sækker Frodo Sækker 1096 

Aragorn Aragorn Aragorn 206 

Strider Traver Traver 205 

Merry Merry Merry 190 

Elrond Halfelven Elrond Halvelv Elrond Halvelver 136 

Gollum Gollum Gollum 73 

Sauron Sauron Sauron 59 

Barliman Butterbur Bygmand Smørblomst Bygmand Smørblomst 52 

Isildur Isildur Isildur 41 

Galadriel Galadriel Galadriel 39 

Glóin Glóin Glóin 35 

Maggot Makker Makker 34 

Goldberry Gyldenbær Gyldenbær 31 

Celeborn Celeborn Celeborn 29 

Gamgee Gammegod Gammegod 26 

Gaffer Farlil Farlil 26 

Elendil Elendil Elendil 25 

Balin Balin Balin 23 

Nob Jeppe Jeppe 22 

Fatty Tykke Bolle 20 

Underhill Nederhøj Nederhøj 20 

Sackville Posenborg Posenborg 20 

Bolger Bulner Bulner 17 

Bill Ferny Jens Bregnø Jens Bregnø 13 

Gandalf the Grey Gandalf den Grå Gandalf den Grå 12 

Ted Torben Torben 11 

Boffin Boffer Boffer 10 

Tinúviel Tinúviel Tinúviel 10 

Bob Ebbe Ebbe 9 

Arathorn Arathorn Arathorn 9 

Lumpkin Klumpelil Klumpelil 8 

Arwen Arven Arven 8 

Proudfoot Stoltenfod Stoltenfod 8 
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Harfoots hårfødder hårfødder 6 

Stoors storer storer 6 

Sandyman Rødtop Rødtop 6 

Bracegirdle Bæltespænde Bæltespænde 5 

Hornblower Hornblæser Hornblæser 5 

Old Man Willow Den gamle Pilemand Den gamle Pilemand 5 

Fallohides gyldenhuder gyldenhuder 5 

Brockhouse Grævlinghus Grævlinghus 4 

Saruman the White Saruman den Vise Saruman den Vise 4 

Thranduil Thranduil Thranduil 4 

Isengrim the Second Isengrim den Anden Isengrim den Anden 3 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 Longbottom Langedal Langedal 3 

Oldbuck Oldbuk Oldbuk 3 

Gorbadoc Gorbadok Gorbadok 3 

Grubb Gravesen Gravesen 3 

Chubb Tyksen Tyksen 3 

Burrows Rævebo/Rævegrav Rævebo/Rævegrav 3 

Rory Gorm Gorm 3 

Folco Folko Folko 3 

Hal Hans Hans 3 

Grip Grib Grib 3 

Elwing Elving Elving 3 

Bandobras Took 
(Bullroarer) 

Bandobras Toker (Tyrebrøleren) 
Bandobras Toker 
(Tyrebrøleren) 

2 

Norbury Nørreborg Nørreborg 2 

Thorin Oakenshield Thorin Egeskjold Thorin Egeskjold 2 

Holman Hulman Hulman 2 

Noakes Nok Nok 2 

Hugo Huggo Hugo 2 

Sauron the Great Sauron den Store Sauron den Store 2 

Fang Fang Fang 2 

Wolf Ulv Ulv 2 

Evenstar aftenstjerne aftenstjerne 2 

Lord Denethor kong Denethor marsk Denethor 2 

Radagast the Brown Radagast den Brune Radagast den Brune 2 

Shadowfax Skyggefaxe Skyggefaxe 2 

Meriadoc Brandybuck Meriadoc Brændebuk Meriadoc Brændebuk 1 

Tobold Hornblower Tobold Hornblæser Tobold Hornblæser 1 

Samwise Samvis Samvis 1 
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Fairbairn Fagerglut Fagerglut 1 

Periannath Periannath Periannath 1 

Hamfast Gammegod Hamfast 1 

Daddy Twofoot fatter Tvefod fatter Tvefod 1 

Goodbody Goder Goder 1 

Everard Esben Esben 1 

Melilot Kløver Kløver 1 

Ancalagon the Black Ancalagon den Sorte Ancalagon den Sorte 1 

Bard the Bowman Bard Buemand Bard Buemand 1 

Puddifoot Mudderfod Mudderfod 1 

Gorhendad Gorhendad Gorhendad 1 

Great Willow Den store Pil Den store Pil 1 

Dwalin Dvalin Dvalin 1 

Dori Dori Dori 1 

Nori Nori Nori 1 

Bifur Bifur Bifur 1 

Bofur Bofur Bofur 1 

Bombur Bombur Bombur 1 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 Ohtar Othar Othar 1 

Gwaihir the Windlord Gwaihir, Vindenes Herre Gwaihir, Vindenes Herre 1 

Iarwain Ben-adar Iarwain Ben-adar Iarwain Ben-adar 1 

uncle Andy onkel Anders onkel Anders 1 

 
  

 STEDNAVNE   
 

 
  

 Shire Herredet Herredet 225 

Bree Bri Bri 108 

Rivendell Dalkløften/Kløvedal Kløvedal 87 

Moria Moria Moria 74 

Mordor Mordor Mordor 61 

Bag End Sækkedyb Sækkedyb 55 

Gondor Gondor Gondor 40 

Minas Tirith Minas Tirith Minas Tirith 36 

Hobbiton Hobbitrup Hobbitrup 35 

Buckland Bukland Bukland 35 

Middle-earth Midgård Midgård 29 

Weathertop Vindhøj Vindhøj 27 

Brandywine Brændevinsfloden Brændevinsfloden 27 

Mirkwood Dunkelskov Dunkelskov 26 
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Rohan Rohan Rohan 26 

Anduin Anduin Anduin 22 

Silverlode Sølverbækken Sølverbækken 22 

Misty Mountains Tågebjergene Tågebjergene 21 

Old Forest Den gamle Skov Den gamle Skov 16 

Wilderland Ødemarken Vildnisset 14 

Brandy Hall Brænderupgård Brænderupgård 13 

Bywater Sidenå Sidenå 13 

Withywindle Vidjeslyng Vidjeslyng 12 

Hedge Hækken Hækken 12 

Crickhollow Krikgryden Krikgryden 12 

Isengard Isengard Isengard 12 

Dale Dalen Dal 11 

Númenor Númenor Númenor 11 

Dark Tower Det mørke/sorte tårn Det mørke tårn 10 

Hollin Tornien Tornien 10 

Redhorn Røde Horn Røde Horn 10 

Greenway Grønnevej Grønnevej 10 

Westernesse Vesternæs Vesternæs 9 

Michel Delving Mikkelsgraven Mikkelsgraven 9 

Marish marsken Sumplandet 9 

Dimrill Dale Skyggefuredalen Skyggefuredalen 9 

Amon Hen Amon Hen Amon Hen 9 

Eastfarthing Østerfjerding Østerfjerding 8 

Stock Stok Stok 8 

    

    

    

    Khazad-dûm Khazad-dûm Khazad-dûm 8 

Tol Brandir Tol Brandir Tol Brandir 8 

Gladden Fields Irismarken Irismarken 7 

Woodhall Skovtorp Skovtorp 7 

East Road Østvejen Østvejen 7 

Orthanc Orthanc Orthanc 7 

Redhorn Gate Rødehornspasset Rødehornspasset 7 

Mirrormere Spejledam Spejledam 7 

Fangorn Fangorn Fangorn 7 

Eriador Eriador Eriador 6 

Bagshot Row Sækhulstræde Sækhulstræde 6 

Barrow-downs Dyssehøjene Dyssehøjene 6 

Archet Arsjet Arsjet 6 

Ford of Bruinen Vadestedet ved Bruinen vadestedet ved Bruinen 6 
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Greyflood Gråfloden Gråfloden 6 

Dol Guldur Dol Guldur Dol Guldur 6 

Caras Galadhon Caras Galadon Caras Galadhon 6 

Loudwater Vildbæk/Bruseflod Vildbæk/Bruseflod 5 

Hoarwell udeladt/Gråkildefloden Vildbæk/Gråkildefloden 5 

Grey Havens Gråhavne Gråhavne 5 

Great Smials Smialmagle Smialmagle 5 

Southfarthing Sønderfjerding Sønderfjerding 5 

Eregion Eregion Eregion 5 

Lonely Mountain Det ensomme Bjerg Det ensomme Bjerg 5 

Great Sea Det store Hav Det store Hav 5 

Chetwood Sjetskov Sjetskov 4 

Arnor Arnor Arnor 4 

Fornost Fornost Fornost 4 

Cracks of Doom Dommedagsspalterne Dommedagsspalterne 4 

Orodruin Orodruin Orodruin 4 

Ettenmoors Jættehede Jættehede 4 

Mount Doom Dommedagsbjerget Dommedagsbjerget 4 

Gap of Rohan Rohanpasset Rohanpasset 4 

Dimrill Stair Skyggefuretrappen 
Skyggefuretrappen/Rødehorns
porten 

4 

Cerin Amroth Cerin Amroth Cerin Amroth 4 

Tindrock Klippetind Klippetind 4 

Entwash Entenåen Entefloden 4 

Amon Lhaw Amon Lhaw Amon Lhaw 4 

Tharbad Tharbad Tharbad 3 

Dunland Dysterland Dysterland 3 

Westfarthing Vesterfjerding Vesterfjerding 3 

The Prancing Pony Den stejlende Pony Den stejlende Pony 3 

Esgaroth Eskerød/Esgaroth Esgaroth/Eskerød 3 

Golden Perch Den gyldne Gren Den gyldne Gren 3 

Black Land Det sorte Land Det sorte Land 3 

    

    

    

    Combe Tagene Tagene 3 

Sundering Seas havet, der skilte dem havet, der skilte dem 3 

Hall of Fire kaminsalen Ildsalen 3 

Mountains of Shadow Skyggernes Bjerg Skyggebjergene 3 

Riddermark Ryttermark Ryttermark 3 

Baranduin Baranduin Baranduin 2 

Far Downs De Fjerne Sandbakker De Fjerne Høje 2 
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Tuckborough Skjulstrup Skjulstrup 2 

White Downs Hvidebakkerne Hvidebakkerne 2 

Tower Hills udeladt Tårnhøje 2 

Tookland Tokerland Tokerland 2 

Undertowers Slotsnedre Slotsnedre 2 

The Green Dragon Den grønne Drage Den grønne Drage 2 

North Moors Nørreheden Nørreheden 2 

Fiery Mountain Det glødende Bjerg Det glødende Bjerg 2 

Water-valley Vesterdal Vesterdal 2 

Haysend Hæksende Hæksende 2 

Bonfire Glade lysning, hvor ilden var bållysningen 2 

Carn Dûm Carn Dûm Carn Dûm 2 

Amon Sûl Amon Sûl Amon Sûl 2 

troll-fells troldelandet troldelandet 2 

Last Bridge Den sidste Bro Den sidste Bro 2 

Blessed Realm Det velsignede Rige Det velsignede Rige 2 

Last Homely House Det sidste virkelig hyggelige Hjem Det sidste Hjemlige Hus 2 

Harad Harad Harad 2 

Dwarrowdelf Dværgegraven Dværgegraven 2 

Golden Wood Den gyldne Skov Den gyldne Skov 2 

Brown Lands Det brune Land Det brune Land 2 

Limlight Limklar Limklar 2 

Parth Galen Parth Galen Parth Galen 2 

Isen Isenfloden Isenfloden/Isen 2 

Old World Den gamle Verden Den Gamle Verden 1 

Greenwood the Great Store Grønskov Store Grønneskov 1 

Mountains of Lune Lhun-bjergene Lunbjergene 1 

Bridge of Stonebows Stenbuebroen Stenbuebroen 1 

Erebor Erebor Erebor 1 

The Ivy Bush Vedbenden Vedbenden 1 

Long Lake Langesø Langesø 1 

Blue Mountains De blå Bjerge De blå Bjerge 1 

Overhill Ovrehøj Ovrehøj 1 

Hill Road Bakkevejen Bakkevejen 1 

Green Hill Country Grønnehøje Grønnehøje 1 

Woody-End Skovsende Skovsende 1 

Bamfurlong udeladt Bønneskæl 1 

Rushey Engø Engø 1 
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High Hay Den høje Hæk Den høje Hæk 1 

Budgeford Bulnevejle Bulnevejle 1 

Bridgefields Bromark Bromark 1 

Saddle Stadel Stadel 1 

Sam Ford Sarnvejle Sarnvejle 1 

Midgewater Marshes marsken ved Myggemose marsken ved Myggemose 1 

Forsaken Inn Den forladte Kro Den forladte Kro 1 

Ettendales Jættedal Jættedal 1 

High Pass Det høje Pas Det høje Pas 1 

Carrock Kullen Kullen 1 

Lake Evendim Skumringssøen Skumringssøen 1 

Deadmen's Dike Dødemandslandet Dødemandslandet 1 

Citadel of the Stars stjerneborgen stjerneborgen 1 

Tower of the Rising Moon Den opgående Månes Fæstning Den opgående Månes Tårn 1 

Tower of the Setting Sun Den nedadgående Sols Tårn Den nedadgående Sols Tårn 1 

Tower of Sorcery trolddomstårnet trolddomstårnet 1 

Tower of Guard vagttårnet vagttårnet 1 

Rhûn Rhun Rhûn 1 

Morgul Vale Morguldalen Morguldalen 1 

Dead Marshes Dødemarsken Dødemarsken 1 

Black Pit Den sorte Grube Den sorte Grube 1 

Silvertine Sølverpids Sølverpids 1 

Cloudyhead Skykrone Skykrone 1 

Langstrand Langstrand Langstrand 1 

Third Deep Det tredje Dyb Det tredje Dyb 1 

Wetwang Vådevang Vådevang 1 

Noman-lands Ingenmandsland Ingenmandsland 1 

Seat of Seeing Synets Højsæde Synets Højsæde 1 

Land of Shadow Skyggernes Land Skyggens Land 1 
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 VÆSNER OG RACER   
 

 
  

 hobbit hobbit hobbit 432 

elf elver elver 255 

orc ork ork 78 

troll trold trold 35 

dragon drage drage 26 

Galadhrim Galadrim Galadhrim 14 

Balrog balrog balrog 12 

Ringwraith ringsjæl/ringånd ringånd 9 

Barrow-wight dyssegæst dyssegæst 9 

giant kæmpe kæmpe 5 

goblin trold/ond nisse trold/bjergtrold 5 

wraith ånd ånd 4 

warg ulv varg 4 

Beorning Beorning Beorning 4 

Wood-elf skovelver skovelver 3 

High Elves højelver højelver 3 

Wight væsen væsen 3 

nazgûl nazgûl nazgûl 2 

crebain crebain crebain 2 

serpent slange slange 1 

werewolf varulv varulv 1 

will-o'-the-wisp lygtemand lygtemand 1 

Uruk uruker uruker 1 

cave-troll huletrold huletrold 1 

Silvan Elves skovelver skovelver 1 
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 DIVERSE   
 

 
  

 ancient meget gammel/gammel meget gammel/gammel 48 

magic trolddomskunster trolddomskunster 17 

spell fortryllelse/trolddom fortryllelse/trolddom 17 

Elder Days den gamle tid De Ældste Tider 16 

bow bue bue 15 

mail brynje brynje 15 

Sting Stik Stik 14 

rune rune rune 13 

Elbereth Elbereth Elbereth 13 

spear spyd spyd 12 

axe økse økse 11 

garments klædningsstykker/tøj klædningsstykker/tøj 11 

mithril mithril mithril 11 

the One Ring Ringen Den ene Ring 9 

mathom mathom mathom 7 

smial smial smial 7 

healing lægekunst lægekunst 7 

Ruling Ring Herskerringen Herskerringen 6 

elven-tongue elversprog elversprog 6 

fortress fæstning fæstning 6 

Isildur's Bane Isildurs Bane Isildurs Bane 6 

Glamdring Glamdring Glamdring 6 

Third Age Tredje Alder Tredje Alder 5 

magic ring tryllering tryllering 5 

Dark Power Den mørke Magt Den mørke Magt 5 

Battle of Five Armies Femhæreslaget Femhæreslaget 4 

Great Rings Store Ringe Store Ringe 4 
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Ancient Tongue gamle sprog gamle sprog 4 

breeches bukser bukser 4 

Westron vestsproget/vestens tungemål vestron/Vestens tungemål 3 

Council of Elrond rådsforsamlingen hos Elrond rådsforsamlingen hos Elrond 3 

short sword kort sværd kort sværd 3 

scabbard skede skede 3 

White Council Det hvide Råd Det hvide Råd 3 

willow-wand pilevånd pilevånd 3 

fort fæstning fæstning 3 

scimitar krumsabel krumsabel 3 

phial flaske flaske 3 

Red Book of Westmarch Vestmarks Røde Bog Vestmarks Røde Bog 3 

Common Speech hverdagssprog hverdagssprog 2 

Old Toby Tobolds Melange Gamle Tobbi 2 

stronghold fæstning fæstning 2 

    

    

    

    hatchet lille én lille én 2 

trinket smykke smykke 2 

incantation trolddomskvad trolddomskvad 2 

dagger daggert daggert 2 

the Sickle Seglen Seglen 2 

Fell Winter Den grusomme Vinter Den grusomme Vinter 2 

Wandering Days vandretid vandretid 1 

Dark Plague Store Pest Store Pest 1 

Days of Dearth Hungersnøden Hungersnøden 1 

olden days gamle dage gamle dage 1 

Battle of Greenfields Slaget ved Grønnemark Slaget ved Grønnemark 1 

High Kindred fornem slægt høje slægt 1 

Nicotiana nicotiana nicotiana 1 

Longbottom Leaf Langedals Blad Langedals Blad 1 

Southern Star Sydens Stjerne Sydens Stjerne 1 

sweet galenas søde blyglans søde blyglans 1 

Hobbitry-in-arms hobbiternes hær hobbiternes hær 1 

Free Fair Frie Marked Frie Marked 1 

Lithe lithe Lithe 1 

Fourth Age Den fjerde Alder Den fjerde Alder 1 

Red Book of the 
Periannath 

Røde Bog i Periannath Periannaths Røde Bog 1 
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Common Tongue almindeligt sprog almindeligt sprog 1 

Master-ring mesterringen Mesterringen 1 

Ancient Speech Det gamle Sprog Det gamle Sprog 1 

Netted Stars netlignende stjernebillede net af stjerner 1 

conjuring trylle trylle 1 

Hunter's Moon Månen Jægermånen 1 

Orcrist Orcrist Orcrist 1 

Barrow-blade dysseklinge dysseklinge 1 

truncheon stump stump 1 

Common Language almindelige elversprog Det almindelige Sprog 1 

Ring of Adamant Ringen af adamant Ringen af adamant 1 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 A SONG OF ICE AND FIRE  
 

 
  

 TITLER OG PERSONBETEGNELSER  
 

 
  

 king konge   1678 

lord div.   1619 

Ser sir   1493 

Maester mester   357 

Prince prins   234 

Queen dronning   227 

septa septa   115 

Grace Nåde   104 

khal khal   96 

lord father far   85 

Khaleesi khaleesi   67 

The Hound Hunden   60 
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sellsword lejesoldat   53 

bannermen vassaler   47 

bloodrider blodrytter   47 

ranger ranger   42 

Kingslayer Kongemorderen   41 

Magister magister   38 

singer skjald   35 

maegi maegi   33 

Hand of the King Kongens Hånd   30 

Usurper tronraneren   24 

lordling 
lillelord/ubetydelig 
lord/mand/adelsmand/lord 

  24 

lord husband herre og ægtemand/ægtemand   23 

archer bueskytte   23 

master-at-arms våbenmester   22 

wildling vildling   21 

man-at-arm soldat   19 

King's Justice kongens mestermand   19 

King's Hand Kongens Hånd   18 

Stone Crows Stenkrager   17 

Knight of Flowers Blomsterridder   16 

brigand bjergrøver/bandit/røver   15 

sun-and-stars sol-og-stjerner   13 

lady mother mor   13 

horselord hestefyrste   12 

Moon Brothers Månebrødre   12 

Burned Men Brændte Mænd   12 

High Septon øverste septon   12 

 
   

 
   

 
   

 
   

southron folk sydpå   12 

outrider spejder   11 

liege lensherre   11 

sword fægter   11 

healer healer   10 

bowman bueskytte   10 

Lord Commander of the 
Kingsguard 

øverstkommanderende for 
Kongegarden 

  10 

wizard troldmand   9 
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swordsman fægter   8 

Targaryen Targaryener   7 

Sealord hærchef/søfyrste   7 

Lord Hand mylord Hånd   7 

highborn af fornem byrd/højbårn   7 

high officer højtstående officer   7 

bravo 
brigant/snigmorder/lejemorder/braavo
sianer 

  6 

Black Ears sortørerne   6 

herald herold   6 

Lysene fra Lys   6 

sweetling min søde/søde ven   6 

Dragonlord Dragefyrsten   5 

hired knives lejemordere/snigmorder   5 

pikemen pikenerer   5 

King-beyond-the-Wall Konge-uden-for-Muren   4 

spearmen spydkrigere/spydbevæbnede mænd   4 

Silver Lady sølverne lady   4 

crannogman crannogmand   3 

bloodmage blodmager   3 

Faceless Men De Ansigtsløse   3 

High Steward of the Vale Dalens marskal   3 

First Ranger rangerkaptajn   3 

lowborn ringe herkomst/fattig   3 

Lord Protector regent   3 

Pentoshi mand fra Pentos   3 

pikes lansenerer   3 

Dornishman fra Dorne   3 

greenseers grønseere   3 

archon arkont   2 

Dragonbane Dragebane   2 

spellsinger trolddomssanger   2 

warlock heksemester/troldmand   2 

shadowbinder skyggebinder   2 

Master Mott mester Mott   2 

Sorefoot King Ømfodskongen   2 

 
   

 
   

 
   

 
   

magician troldmand   2 

Norvoshi mand fra Norvosh   2 
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lances lansenerer   2 

castellan borgforvalter   2 

Iron Lord jernlord   2 

hireling lejesvend   1 

aeromancer himmelmager   1 

Lord Regent regent   1 

Rainbow Knight Regnbueridderen   1 

lordling brother bror   1 

fosterlings fosterbørn   1 

mage troldmand   1 

Marsh King Markskongen   1 

Milk Snakes Mælkesnoge   1 

 
   

 
   

PERSON-/KALDENAVNE 
  

 
   

Littlefinger Lillefinger   157 

Ghost Hvide   98 

Jon Snow Jon Sne   51 

Old Bear Gamle Bjørn   41 

the Imp Gnomen   38 

Grey Wind Gråvind   36 

Blackwood Blackwood/Blackwooder   16 

Bracken Bracken/Brackener   16 

Shaggydog Pjuske   14 

Aegon the Conqueror Aegon Erobreren   9 

Aegon the Dragon Aegon Dragen   8 

Daenerys Stormborn Daenerys Stormfødt   6 

Prince Aemon the 
Dragonknight 

Drageridderen prins Aemon 6 

Brandon the Builder Brandon Byggeren   5 

Baelor the Blessed Baelor den Hellige   3 

Ryger Ryger   3 

Quorin Halfhand Quorin Halvhånd   2 

Lann the Clever Lann den Kløgtige   2 

Aethelmure Aethelmure   2 

King Loren of the Rock Kong Loren af Klippen   1 

Aegon the Fortunate Aegon den Heldige   1 
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STEDNAVNE    

 
   

Winterfell Vinterborg   245 

King's Landing Kongshavn   95 

Riverrun Flodborg   93 

Eyrie Ørneborg   81 

the Seven Kingdoms De Syv Kongedømmer   68 

the Vale Dalen   59 

Casterly Rock Casterly Borg   54 

Kingsroad Kongevejen   54 

Trident Treforken   49 

godswood gudelunden   40 

Dragonstone Dragensten   34 

Red Keep Røde Borg   34 

Vaes Dothrak Vaes Dothrak   32 

the Free Cities fristæderne   24 

Dorne Dorne   23 

Highgarden Højhaven   23 

Castle Black Sorte Borg   21 

the Neck Snævret   21 

Storm's End Stjerneborg   20 

Tower of the Hand Håndens Tårn   19 

Harrenhal Harrenhal   18 

Mother of Mountains Alle Bjerges Moder   13 

wolfswood Ulveskoven   12 

Pyke Pyke   11 

Shadow Tower Skyggetårnet   11 

Summer Isles Sommerøerne   11 

Valyria Valyrien   11 

Green Fork Grønne Strøm   10 

White Harbor Hvidehavn   10 

Moat Cailin Cailins Grav/Cailins Fæstning 9 

Lannisport Lannishavn   9 

Bear Island Bjørneøen   8 

Maegor's Holdfast Maegors Fæstning   8 

Mole's Town Moleby   8 

Oldtown Gammelby   8 

the Golden Tooth Guldtanden   7 
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Qohor Qohor   7 

Horn Hill Hornbakke   7 

Citadel Citadellet   7 

Sky Himmelfæstningen   7 

Tyrosh Tyrosh   6 

Blackwater Rush Sortestrømmen   6 

Great Sept of Baelor Baelors Store Sept   6 

Shadow Lands Skyggelandet   6 

 
   

 
 

 
 

 
   

 
  

 Jade Sea Jadehavet   6 

Seagard Søfort   6 

the Bloody Gate den Blodige Port   6 

Western Market Det Vestlige Marked   6 

Tumblestone Tumblestone   6 

Crakehall Crakehall   6 

Whispering Wood Den Hviskende Skov   6 

Flea Bottom Loppekvarteret   5 

Visenya's Hill Visenyas Høj   5 

Port of Ibben Ibbens Havn   5 

Stone Stenfæstningen   5 

Mountains of the Moon Månebjergene   5 

Street of the Sisters Søstrenes Gade   4 

Mud Gate Mudderporten   4 

Marches Grænselandet   4 

Giant's Lance Kæmpens Lanse   4 

Gates of the Moon Måneportene   4 

Snow Snefæstningen   4 

Mummer's Ford Gøglerens Vadested   4 

Womb of the World Verdens Skød   4 

Dreadfort Dreadfort   4 

Westeros Vesterøerne   3 

Qarth Qarth   3 

the Bite Biddetstrædet   3 

Sunset Sea Solnedgangshavet   3 

Street of Steel Stålgade   3 

Alyssa's Tears Alyssas Tårer   3 

Wendish Town Vendiskby   3 

Eastern Market Det Østlige Marked   3 

Street of Flour Melgade   3 

Stone Hedge Stone Hedge   3 
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Karhold Karhold   3 

Sunset Kingdoms Solnedgangens Riger   2 

Eastwatch by the Sea Østfortet ved Havet   2 

Commander's Keep Kommandanttårnet   2 

Goldengrove Goldengrove   2 

Dornish Marches Dorniske Enge/Dorne   2 

the Smoking Log Brændeknuden   2 

Drunkard's Tower Drankerens Tårn   2 

Children's Tower Børnenes Tårn   2 

Raventree Raventree   2 

River Gate Flodporten   1 

Traitor's Walk Forræderens Gangbro   1 

Gulltown Gulltown   1 

black salt sea sorte salthav   1 

 
   

 
   

 
   

 
   

Greywater Watch Gråvandsfortet   1 

Slaver's Bay Slavebugten   1 

Meereen Meereen   1 

the Gorge Kløften   1 

 
   

 
   

VÆSNER OG RACER 
   

 
   

dragon drage   170 

direwolf kæmpeulv   123 

giant kæmpe   32 

gargoyles gargoiler   15 

auroch urokse   13 

wight skabning   6 

manticore 
dyr med løvekrop og 
menneskehoved/manticore 

  4 

white walkers hvide vandrere   4 

serpent slange   3 

wolfling lille ulv   3 

wraith genfærd   2 

wolverine hunulv   2 

griffin grif   2 

snow bear kravebjørn   2 

kraken søuhyre   2 

centaur kentaur   1 
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basilisk basilisk   1 

magical beasts magiske dyr   1 

blackbird fugl   1 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

DIVERSE    

 
   

armor rustning/harnisk   101 

Night's Watch Nattens Vogtere   92 

ancient gammel/ældgammel   41 

weirwood urtræ   27 

portcullis faldgitter   19 

bailey borggård   19 

melee mêléen   15 

Common Tongue fællesmål   15 

garron hest   13 

boiled leather kogt læder   11 

destrier stridshest/hest   10 

ironwood træ   9 

Game of Thrones 
Kampen om Tronen / Kampen om 
troner 

  6 

palanquin palankin   5 

glyph tegn   2 
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eons mange år   2 

sphinx sfinks   2 

double-curved 
dragonbone bow 

bue af drageben   1 

relic levn   1 

dark art mystiske kræfter   1 

Iron Bank Jernbanken   1 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

DRAGONLANCE    

 
   

TITLER OG PERSONBETEGNELSER   

 
   

mage mager   95 

half-elf halv-elver   71 

knight ridder   61 

warrior kriger   57 

magician mager/magiker   52 

Fewmaster Fewmaster   40 
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cleric profet   37 

Dragon Highlord Drageherre   37 

Plainsmen Slettefolk   16 

lady ædle frøken   13 

Queen of Darkness Mørkets Dronning   12 

Seeker/Highseeker Seeker   11 

Chieftain's Daughter Høvdingedatteren   9 

barbarian barbar   8 

magic-user mager   8 

Speaker of the Suns Solenes Forkynder   7 

healer healer   5 

my lord Ædle Herre   5 

magi mager   4 

druid druide   3 

elfmaiden elverpige   3 

lordship Højhed   3 

High Theocrat Øverste Teokrat   2 

elflord højtstående elver   2 

wizard troldmand   2 

elven archers elverskytter   2 

Heads of Household Husstandenes Ledere   2 

woman of the Plains Slettekvinde   2 

Forestmaster Skovøverst   1 

woman-barbarian 
princess of a dead tribe den døde barbarstammes fyrstinde 

  1 

Lord Verminaard-the 
Dragon Highmaster 

Lord Verminaard - Den Høje 
Drageherre 

  1 

Highbulp Højbulp   1 

ruler konge   1 

marksmen skytter   1 

dragonrider dragerytter   1 

lady of the Plains Slettekvinde   1 

swordswoman krigerkvinde   1 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

PERSON/-KALDENAVNE   

 
   

Goldmoon Goldmoon   170 

Riverwind Riverwind   108 
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Tasslehoff Tasselhoff   93 

Flint Fireforge Flint Fireforge   93 

Pyros Pyros   59 

Ember Ember   17 

Flamestrike Flamestrike   8 

Green Gemstone Man Grønne Juvels Mand   7 

Tika Waylan Tika Wayland   2 

Tearsong Tearsong   2 

Everman Everman   2 

Luniatari Lunitari   1 

Eben Shatterstone Eben Shatterstone   1 

Sturm Brightblade Sturm Brightblade   1 

Wonderful Waylan Vidunderlige Wayland   1 

Istar Istar   1 

Onyx Onyx   1 

Wanderer Vandreren   1 

Quivalen Soth Quivalen Soth   1 

 
   

 
   

STEDNAVNE    

 
   

Qualinesti/Qualinost Qualinesti/Qualinost   55 

Solace Solace   49 

Pax Tharkas Pax Tharkas   46 

Krynn Krynn   15 

Sla-Mori Sla-Mori   15 

Xak Tsaroth Xak Tsaroth   15 

Gateway Gateway   11 

Abyss Afgrunden   8 

Solamnia Solamnia   7 

Haven Havn   6 

Darken Wood Mørkets Skov   4 

Newsea Newsea   3 

Silvanesti/Silvanost Silvanesti/Silvanost   3 

Towers of High Sorcery Højeste Magis Tårn   3 

Hall of the Sky Himmelbuens Sal   3 

Tower of the Sun Solens Tårn   3 

Hall of the Ancestors Forfædrenes Sal   2 

Hall of the Ancients de Ældgamles Sal   2 

Paths of the Dead De Dødes Sti   1 

Gateway Pass Gateway Passet   1 

White-rage River Frådefloden   1 
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 Elvenwood elverskoven   1 

Tharkadan Mountains Tharkadan-bjergene   1 

Plains of Abanasinia Abasinias lavland   1 

Thorbardin Thorbardin   1 

Tarsis the Beautiful Tarsis den Underfulde   1 

 
   

VÆSNER 
   

 
   

dragon drage   269 

draconian draconianer   172 

kender kendar   89 

gully dwarf bulp   55 

hobgoblin hobgoblin   34 

red dragon rød drage   20 

slug kæmpesnegl   19 

dark elf svartelver   6 

black dragon sort drage   4 

worm slange   4 

Kenderkin lille kendar   1 

troll trold   1 

spectre spøgelse   1 

drow svartelver   1 

wyvern wyvern   1 

 
   

DIVERSE    

 
   

spell 
trolddomsformular/formular/galdren/t
rolddom 

  42 

magic magi   35 

ancient ærværdig/ældgammel/gammel   28 

armor rustning/udrustning   26 

fortress fæstning   26 

pack ransel   19 

pouch ransel   19 

blade sværd/klinge   18 

puffball ildkugle   16 

Dragonlance Dragelansen   15 

Disks of Mishakal Mishakals Tavler   8 

spellbook galdrebog   8 
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Cataclysm Kataklysmen/Syndfloden   8 

mace kølle   9 

vallenwood vallentræ   7 

Nightbringer Nattebebuderen   6 

silver moon sølverne måne   5 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 fireball ildkugle   5 

scabbard skede   5 

Staff of Magius Magiens Stav   5 

battle-axe krigsøkse   4 

enchanted forhekset/fortryllet   4 

dragonmen draconianere   4 

unholy vanhellige   4 

blue crystal staff Blå Krystalstav   3 

hoopak hoopakstav   3 

longsword sværd/langt sværd   3 

dragonarmy draconianerhær/dragehær   3 

chain mail ringbrynje   3 

The Royal Guard Den Kongelige Vagt   3 

gods of good Guder for Godhed   2 

gods of evil Guder for Ondskaben   2 

Council of Highseekers Øverste Seekeres Råd   2 

two-handed sword tohåndssværd   2 

High Council Øverste Råd   2 

Kinslayer wars Broderkrigene   2 

longbow bue   2 

dragonhelm dragehjelm   2 

Wyrmslayer Wurmsbane   2 

word of a spell trylleord   1 

palace palads   1 

conjure up trylle frem   1 

blunt weapon uskarpt våben   1 

work magic galdre   1 

Summer's End festival høstmarked   1 

illusions tryllekunster   1 

Canticle Højsangen   1 

chest armor brystplader   1 

High Common alment   1 

white robes of good Godhedens hvide kåbe   1 

black robes sort kutte   1 
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spells of healing mirakler af healing   1 

Camptalk Lejrsprog   1 

shortsword kort sværd   1 

Swordsheath Scroll Sværdskedepagten   1 

scribing underskrivelse   1 

plate armor fuld rustning   1 

enchantment trolddom   1 

featherfall fjerregn   1 

 


