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– De oversetterne som stiller ! est og 
dummest spørsmål er de beste. For det er 
alltid små ting man ikke forstår i en roman. 
Hører jeg ikke en lyd fra dem, er det fare på 
ferde, sier Lars Saabye Christensen.

Fritt Ords lokaler på Frogner huset 
åpningen av Russlandsuken i går. Til og 
med lørdag skal foreningen Petrusjka 
fremme russisk samtidslitteratur, først og 
fremst på Litteraturhuset. Gårsdagens 

åpningsseminar «Hvordan virker overset-
telsen?» tok blant annet for seg hvordan 
oversettelse påvirker forfatteren og bøkene. 
Lars Saabye Christensen var en av 
de inviterte .

VARIERENDE KVALITET
– For meg er det viktig at tempoet og den 
språklige atmosfæren i bøkene beholdes. 
Mye av utfordringen ligger i tidstypisk 
slang. For eksempel når jeg i «Beatles» 
skriver om ei som bor i «åsen». Da har man 
etablert mye rundt denne personen bare 

ved å skrive det. En oversetter leste dette 
bokstavelig og skrev «the hill».

Tidligere har Christensen tatt imot 
besøk av utenlandske oversettere og guidet 
de rundt i områder fra bøkene, nettopp for 
å gi dem bedre innsikt i fortellingen.

– Det kan være dumt fordi den kan 
forstyrre romanens dimensjoner. Samtidig 
blir de fortrolige med retninger og 
avstander. Men oversettelsen grenser mot 
gjendiktning. Det må den.

– Har du kontroll over oversettelsen på 
noen måte?

– Det er forlagene som styrer det. Jeg 
må bare håpe på det beste. Men jeg har 
noen oversettere som har fulgt meg i mange 
år, for eksempel i Nederland, Frankrike og 
Tyskland.

– Har du lest egne bøker på andre 
språk?

– Ja, delvis på dansk og svensk. Og jeg 
har lest opp fra bøker i Frankrike blant 

Forfattere kan lett mistolkes når en roman skal bli over-
satt til et annet språk, kom det fram under åpningen av 
Russlandsuken i går. Lars Saabye Christensen føler seg 
trygg først når oversetterne sender e-post med 
dumme spørsmål.

Saabyes mange  

! TORMOD KVITHYLD ÅMOTBAKKEN
! MIMSY MØLLER !foto"

GODT ÅR FOR OSLO NYE: Oslo Nye 
Teater ! kk i " or besøk av 163.213 
personer fordelt på 534 forestillinger. 
I gjennomsnitt ga dette en beleggs-
prosent på 73,6 prosent, noe som Oslo 
Nye Teater omtaler som svært tilfreds-
stillende i sin årsrapport. Den største 
publikumsmagneten var «Les Miséra-
bles» som spilte for 67.227 tilskuere. 
Publikumsbelegget var på 96,8 
prosent. Den samlede driften ved 
teateret ga et overskudd på 420.000 
kroner i " or.  (NTB)

Stjernedirigenten Mariss Jansons er blitt syk 
og må legge bort taktstokken i to til tre 
måneder. Jansons, som har bakgrunn blant 
annet som sjefdirigent i Oslo Filharmoniske 
Orkester, skal gjennomgå en operasjon. Den 
67 år gamle latvieren må blant annet avlyse 
sin debut som dirigent for Wiener Staatso-
pers premiere på en ny oppsetning av 
Georges Bizets «Carmen» 3. mai, ble det 
opplyst mandag. Jansons’ landsmann og 
elev Andris Nelsons overtar inntil videre sin 
læremesters oppgaver. Nelsons er 31 år 
gammel og regnes som en av de viktigste 
dirigentene i sin aldersgruppe.  (NTB)

Den amerikanske popartisten Lady Gaga 
(bildet) kommer til Oslo Spektrum 16. oktober. 
Hun spilte i Oslo på Sentrum Scene i juli i " or, 
og har i mellomtiden blitt en av verdens mest 
omtalte artister. Lady Gaga ga ut sitt første 
albumet «Fame» i 2008, og hennes «Bad Lieu-
tenant» gikk nylig til topps på lista over de 
mest sette videoene på You Tube noensinne, 
med over 184 millioner visninger. Hennes 
«The Monster Ball»-turné har høstet gode 
kritikker verden over, og Lady Gaga lover et 
enda mer spektakulært show på andre del av 
turneen, som starter i sommer. Billettsalget 
starter mandag 26. april. 

Lady Gaga til Oslo

Mariss Jansons syk
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"4 FYRER MED ALF"   
IKGBB: InterKommunalt 

Gårds og BruksBand
tolker ALF PRØYSENs viser fra sitt 

musikalske ståsted: JAZZEN.

 TORBJØRN SUNDE, vokal og trombone. 
FRODE KJEKSTAD, ak- og el-gitar. 

SIGURD HOLE, kontrabass.  
ESPEN RUD, trommer og perkusjon.
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 språk
annet. I andre land pleier jeg o! e å lese opp 
deler som folk i Norge ler av. Ler de på samme 
sted i utlandet, er det et godt tegn.

– Kan bøkene bli like gode som oversatte ?
– Ja, helt åpenbart. Nyanser og referanser 

blir forskjellige, men noen kan til og med bli 
bedre. I Tyskland ble tittelen på boken «Jubel» 
til «Der Alleinunterhalter» («aleneunderhol-
deren», journ.anm.). Det er et uttrykk jeg liker, 
men som ikke " nnes på norsk.

VULKAN STANSER GJESTENE
Russlandsuken har fått tittelen «Russerne 
kommer!». Nå viser det seg derimot at en 
hissig vulkan hindrer mange av russerne i å 
komme. Egentlig skulle Christensens faste 
oversetter til russisk, Olga Drobot, delta på 
seminaret. Hun snakket i stedet via Skype 
senere på dagen.

– Vi satser på at Skype blir løsningen også 
for de andre som ikke har kommet seg fra 
Russland, sier Peter Waage i Petrusjka.

Det utgis omkring 20 ganger så mange 
norske bøker på russisk som omvendt. Men 
Waage forteller at Cappelen Damm skal 
presentere en ny serie med russisk 
samtidslitteratur  i morgen.

– Det skal nå gis ut minst ni bøker på tre 
år, sier Waage.

– STOR TILFREDSSTILLELSE
Foruten russisk, er Lars Saabye Christensens 
bøker oversatt til 34 språk. I år lanseres 
«Maskeblomstfamilien» i Estland og «Biset-
telsen» i Tyskland, Nederland og Spania. Han 
opplever at ulike land fokuserer på ulike 
aspekter ved sine romaner.

– Kjernen er alltid den samme, men for 
eksempel i «Halvbroren» legger noen vekt på 
kvinnene, andre på de to brødrene, mens noen 
syns det er en fortelling om Norge. Det er 
interessant. Alle er de helt gyldige måter å lese 
romanen på, sier Christensen.

Til tross for at han syns kvaliteten på over-

setterne varierer, er han villig til å ta sjansen.
– Det er en stor, personlig tilfredsstillelse 

å komme ut i nye land. Det er som å debutere 
på nytt, for der har jeg ingen merkelapper på 
meg. Da jeg gjorde intervjuer i Australia og 
New Zealand kjente jeg nesten ikke igjen meg 
selv. Jeg sa ting jeg aldri hadde sagt før. Men 
jeg var langt hjemmefra og ingen kunne ta 
meg. Herlig!
kultur@dagsavisen.no

Russisk kulturuke fra 19.-24. april.
Arrangeres av foreningen Petrusjka 
som har som mål å fremme russisk 
litteratur og kjennskap til Russland i 
Norge.
Både ! lm, teater, musikk, språkkurs 
og litteratur fra Russland er del av 
programmet.
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RUSSLANDSUKEN

– Bokoversetterne varierer i 
kvalitet, sa Lars Saabye 
Christensen under åpnings-
seminaret på Russlandsuken i 
går. Hans bøker er oversatt til 
35 språk.

Det er en stor, 
personlig tilfreds-
stillelse å komme 
ut i nye land.
Lars Saabye Christensen, 
forfatter

Sylfest Lomheim. FOTO: SCANPIX

– «Askefast» er 
et blinkskudd

«150 deltakere... er værfast i 
Brussel. Eller rettere sagt; de er 
«askefast» i EU-hovedstaden», 
skrev Nordlys 15. april. Det var en 
av de første gangene ordet ble 
brukt – den gang med gåseøyne. 
De ble raskt borte, og etter " re 
dager med askerapportering får 
ordet 22.600 tre#  på Google. Folk 
var askefast i øst og vest: Jens Stol-
tenberg i New York, en skoleklasse 
i Portugal og Jan Kjærstad i Paris.

Språkdirektøren er imponert 
over den som har funnet opp 
nyordet. Han tror det må være 
en journalist.

– Dette ordet er jo et reint 
blinkskudd. Det oppsummerer 
situasjonen til tusenvis av 
mennesker, sier Lomheim.

Han tviler på at nyordet 
kommer til å bli værende i det 
norske språket, unntatt i slike 
spesielle situasjoner. Da måtte det 
ha fått en videre, mer overført 
betydning, og det er neppe trolig. 
Grunnen til at det er så godt, er at 
det er formet ut fra det urnorske 
ordet «værfast», som jo også 
beskriver en konkret situasjon 
veldig kort og greit.

– Ordet fast kan være negativt, 
som når klima og forurensning 
hindrer oss i å $ ytte oss. Men det 
kan også være positivt, som for 
eksempel i «bufast» eller «bofast», 
som betyr at man hører til på en 
spesiell gård, sier han.  (NTB)

Nye fenomener gir nye ord. 
Nå er «askefast» en av 
vinnerne. Et skikkelig 
blinkskudd, mener språkdi-
rektør Sylfest Lomheim.

! ANNE NESJE

Jeg var langt 
hjemmefra og 
ingen kunne ta 
meg. Herlig!
Lars Saabye Christensen, 
forfatter


