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dette er en håndbok i manusvask av skjønn-
litterære oversettelser. den er naturlig nok 
først og fremst myntet på manusvaskere. 
men oversettere og redaktører kan gjøre sitt 
for å legge til rette for effektiv og hensikts-
messig vask. derfor har også disse gruppene 
fått hvert sitt kapittel.

mange av tipsene vil være kjent for de 
mer drevne, ja, vil sågar kunne framstå som 
de rene selvfølgeligheter. men det er store 
variasjoner med hensyn til rutine og erfaring 
hos dem som er involvert i oversettelsesar-
beidet. muligens hersker det også noen min-
dre meningsforskjeller om manusvaskerens 
mandat. likevel tror vi at alle vil kunne finne 
noe matnyttig i denne veiledningen.

Blant oversettere, redaktører og vaskere 
har det lenge vært uttrykt behov for å kunne 
diskutere aspekter rundt manusvask i en 
større sammenheng. I mai 2004 arrangerte 
norsk oversetterforening i samarbeid med 
gyldendal norsk Forlag et seminar der 

oversettere, vaskere og redaktører fikk luftet 
sine meninger og opplevelser omkring temaet 
manusvask. en redaksjonskomité bestående 
av en vasker, en oversetter og en redaktør 
strukturerte etter beste evne tankene og ide-
ene som kom fram på seminaret, og fylte ut 
med betraktninger på bakgrunn av egne og 
referansepersoners erfaringer. Foreliggende 
veiledning er en revidert utgave av oppsum-
meringen etter dette seminaret.

norsk faglitterær forfatter- og oversetter-
forening har laget et skrift med tittelen  
Dekalogen – ti bud for manusbehandling av 
oversettelser.  disse rådene er like nyttige for 
skjønnlitterære oversettere som for prosao-
versettere, og vi takker nFF for å ha fått lov 
til å innlemme disse rådene til slutt i dette 
heftet. 

innledning
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det eR menneskelIg Å FeIle
øyet ser det det venter å se. derfor kan selv 
den mest oppmerksomme leser komme til 
å overse de selsomste feil, særlig dersom 
hun har produsert teksten selv. sågar etter 
vask og flere runder korrektur vil de færreste 
oversettelser være helt renvasket for misfor-
ståelser, tastefeil og klønete eller uheldige 
løsninger. derfor er det ingen tvil om at 
oversettelsen tjener på å bli lest av flere par 
øyne. manusvask er kvalitetssikring.

InFoRmasJonsFlyt
en fersk manusvasker er ikke alltid godt nok 
orientert om rollens funksjon og begrensnin-
ger. god veiledning fra redaktøren eller annen 
ansvarlig i forlaget kan bøte på dette. overset-
teren kan på sin side skrive et følgebrev, der 
hun redegjør for spesielle forhold i teksten og 
valg som er gjort. med en veiledning å holde 
seg til er det lettere for vaskeren å innstille 
seg på riktig vaskeprogram.

vi har alle et felles overordnet mål, nem-
lig å få fram en norsk gjengivelse som så 
langt råd er, har fanget forfatterens stemme 
og tekstens mening og puls. Ideen bak denne 
veiledningen er at god kommunikasjon mel-
lom de involverte parter og innsikt i hveran-
dres oppgaver, roller og rammebetingelser vil 
kunne hjelpe oss med å nå dette målet.

eInaR BlomgRen 
oversetter

kaRI Bolstad 
oversetter

JoHn eRIk FRydenlUnd 
vasker

synnøve H. tResselt 
forlagsredaktør

annelI nIemI 
forlagsredaktør

nIna nIemI noRdeng 
tekstkoordinator
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Redaktøren har prosjektansvar for boka – det 
vil si at han planlegger og styrer gangen fra 
originalen blir antatt, til ferdig norsk utgave 
foreligger. dessuten er han bindeleddet mel-
lom de forskjellige aktørene som er involvert 
i denne prosessen, og formidler informasjon, 
ros og ris mellom oversetteren og vaskeren.

det er redaktørens ansvar å legge en 
realistisk tidsplan og administrere den. men 
alle impliserte parter må være klar over at 
forsinkelser i ett ledd uvegerlig fører til pro-
blemer i det neste. Frister er til for å holdes! 
ser man likevel at det kommer til å oppstå 
forsinkelser, må dette varsles snarest mulig.

det bør være en forutsetning at redaktø-
ren kjenner bokas innhold og dens språklige/
stilistiske utfordringer og velger oversetter 
deretter. det kan være nyttig for redaktøren 
og oversetteren å diskutere tekstens spesi-
elle utfordringer og eventuelle løsninger før 
oversetteren begynner arbeidet – eventuelt 

redaktørens rolle

med utgangspunkt i noen «prøvesider» der 
oversetteren antyder «kursen».

etter å ha mottatt oversettelsen bør 
redaktøren ideelt sett lese igjennom den selv. 
av forskjellige grunner er det ikke alltid rom 
for dette, men redaktøren bør uansett sette 
seg grundig inn i oversettelsen, blant annet 
ved å lese følgebrevet fra oversetteren.

allerede på et tidlig stadium bør redak-
tøren ha hyret en vasker som behersker 
utgangsspråket. alternativt kan man bruke 
en god oversettelse til et tredje språk som 
utgangspunkt for vasken – noe som er 
aktuelt i de tilfeller hvor man har å gjøre med 
oversettelser fra språk som få behersker.

Redaktøren bør gi vaskeren en muntlig ori-
entering om boka og peke på hva vaskeren må 
være spesielt oppmerksom på. I tillegg må han 
sørge for at vaskeren får kopi av følgebrevet.

etter at vaskeren har levert oversettel-
sen tilbake til redaktøren, bør redaktøren gå 
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igjennom vasken før den leveres til oversette-
ren. noen vaskere kan være «overivrige», og 
da kan det være aktuelt å stryke forslag som 
ikke er relevante, før manus sendes tilbake til 
oversetteren. dette byr på ekstra arbeid. med 
en vasker som er seg bevisst sitt mandat, 
unngår man en slik situasjon. det kan være 
nyttig at også vaskeren leverer et følgebrev 
med noen generelle kommentarer til vasken 
og eventuelle forslag til gjennomgående 
endringer. dette må redaktøren formidle til 
oversetteren.

 når oversetteren har gjennomgått og 
rettet manus, blir det oversendt til forlaget, 
som gjør de siste forberedelsene før manuset 
går videre til produksjon. noen forlag sender 
manuset til ekstern korrekturleser, slik at 
oversetteren på ny må gå igjennom manuset 
før det sendes til produksjon. korrekturles-
eren må orienteres om valg som er gjort etter 
vasken. dermed unngås unødig retting.

vanligvis sendes førstekorrektur til 
oversetteren for gjennomgang, deretter til 
manusredaktøren. manusredaktøren går 
også igjennom andrekorrektur (og eventuelt 
tredjekorrektur) og sjekker rettelser før det 
gis startsignal til trykkeriet.

elektRonIsk dokUment-
HÅndteRIng

det er mange meninger om elektronisk vask 
– både internt i forlagene og eksternt hos 
oversettere og vaskere. men når man først 
har fått elektronisk dokumenthåndtering 
under huden, er det svært tidsbesparende. 
Foreslåtte endringer kan godtas eller forkas-
tes, og det er ikke nødvendig med manuell 
opprettingsjobb. det er også tryggere – med 
færre feiltastinger og misforståelser.

e-post er praktisk! manus kan sendes 
når som helst på døgnet, sju dager i uka. 
med e-post er det  lett for vaskeren å sende 
nytt manus dersom han eller hun plutse-
lig kommer på noe som bør kommenteres. 
vaskeren vil sitte med sin egen kopi samtidig 
som forlaget og oversetteren sitter med 
samme versjon, og alle kan kommunisere 
veldig lett om det samme. I tillegg til å lage 
det mer generelle følgeskrivet kan vaske-
ren kommentere fortløpende i merknader i 
dokumentet. dette følger da automatisk med 
videre slik at man ikke risikerer sider som blir 
gjenglemt på vaskerens pult.
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Forvask i forlaget
stadig flere forlag koder manuset elektronisk 
ut fra originalboken før språkvasken tar til. 
det er en stor fordel for forlaget, som på 
denne måten også får en «vask» av kodingen. 
det blir en smidigere overgang til ombrek-
king, og færre feil i ombrukken korrektur. det 
gjør også at vaskeren slipper å bli distrahert 
av rotete oppsett, mange mellomrom, ulike 
skrifttyper og fonter m.m. og kan konsen-
trere seg om språket.

om forlaget ikke har en egen kodingsmal, 
er det greit å holde seg til Words stilfunksjon. 
Bruk et begrenset antall stiler og bruk dem 
konsekvent, slik at like elementer merkes 
med samme stil. det er hensiktsmessig å 
holde seg  til stilene normal, overskrift 1, 
overskrift 2, overskrift 3, sitat. 

Bruk normal til den vanlige teksten, og 
overskrift-stilene til de ulike overskriftsnivå-
ene.

mange forlag har i tillegg profesjonelle 
ordrettingsprogrammer som søker på og 
retter ortografi, faktaord, geografiske navn, 
historiske navn osv. erfaringsmessig blir 
vasken mer effektiv av at ortografifeil er 
fjernet. dessuten kan en del spørsmål om 
konsekvens stilles til oversetteren allerede 

før vask. opplysninger om hvilke former som 
er valgt, legges inn i et følgebrev eller direkte 
inn på forsiden av manus eller fortløpende i 
merknader. dette forarbeidet er dessuten en 
god anledning for redaktøren eller manus-
redaktøren til å bli kjent med teksten og få 
en følelse av hvilken språkvasker som bør 
velges.

Words merknadsfunksjon kan brukes om 
ordformer o.a. som er vedtatt. det er tryg-
gere enn gule lapper, som lett kan falle av 
eller bli borte i bunkene.

skyllearbeid før oversendelse til vasker
når manuset er vasket elektronisk, gjennom-
går redaktøren/manusredaktøren manuset 
og setter eventuelt  inn sine merknader, 
avviser/fjerner unødvendige endringer m.m. 
før det sendes til oversetteren. endringene 
fra vaskeren og redaktøren vil stå med 
forskjellige farger i manuset, og er lette å 
gjenkjenne. om ønskelig kan alle endringer 
vises i samme farge.

mange forlag foretrekker at oversetteren 
retter opp unøyaktigheter og avviser det 
vedkommende er uenig i, for så å overlate 
godkjenningen av resten til manusredaktø-
ren/redaktøren.
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om oversetteren absolutt ikke kan eller 
vil gjennomgå vasken elektronisk, er det in-
gen ting i veien for å sende fargeutskrift og få 
oversetteren til å gjennomgå med rød penn. 
Redaktøren eller manusredaktøren gjennom-
går så og retter opp, avviser og godtar.

når oversetteren har gjennomgått og ret-

tet manus, blir det oversendt til redaktøren/
manusredaktøren, som gjør de siste forbere-
delser før manuset går videre til produksjon.

korrekturleseren bør få vaskerens følge-
brev og ellers orienteres om valg som er gjort 
etter vask. dermed unngås unødig retting.
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et langt leRRet …
når du skal begynne på en oversettelse, kan 
det være nyttig å diskutere boka med redak-
tøren/manusredaktøren først, slik at dere er 
enige om hva slags grep denne teksten ber 
om. Beveger boka seg på emneområder hvor 
du føler deg utrygg, bør du ta opp også dette 
med redaktøren. det er lov å be om hjelp.

Å oversette en roman er et langt lerret 
å bleke. selv om oversetteren har gjort sitt 
beste, er oversettelsen neppe plettfri, og 
derfor blir den sendt til vask.

det kan være en blandet fornøyelse å 
få oversettelsen sin påpirket av andre, men 
for å gjøre det videre arbeidet lettere både 
for deg selv, redaktør og særlig vasker, bør 
du legge ved et følgebrev. nB! det hender 
dessverre at følgebrev blir liggende i forlaget. 
Understrek at brevet må følge manuset! elek-
troniske kommentarer og merknader følger 
selvfølgelig automatisk med.

Innholdet i følgebrevet vil naturligvis vari-

til oversetteren

ere etter bokas beskaffenhet og din arbeids-
måte, men her er noen aktuelle punkter:

• Har teksten krevd spesielle grep du bør 
kommentere? det kan dreie seg om 
stilnivå, tidskoloritt, sosiolekt, slang, 
terminologi, bevisst inkonsekvens o.l. gjør 
gjerne oppmerksom på spesiell research 
du har bedrevet.

• Har du hatt problemer du er usikker på 
om du har løst tilfredsstillende? si fra 
hvis du føler at du har beveget deg på 
tynn is. For løsende tanker og ideer kan 
komme fra både redaktør og vasker.

• vaskeren får ikke betalt for å drive 
research for deg. Hvis tidsnød likevel har 
ført til at du ikke har fått ryddet opp i alle 
problemene ennå, si ifra om at løsningen 
er like rundt hjørnet.

• det kan være nyttig å legge ved en liste 
over språklige valg og bakgrunnen for 
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dem. da blir det mindre søl i det vaskede 
manuset. de fleste vaskere respekterer – 
og bør respektere – oversetterens valg.

Å gJøRe manUs lesBaRt
du bør venne deg til en arbeidsmåte som gjør 
at manus blir lett å lese og uproblematisk 
å behandle i produksjonsprosessen. det er 
en fordel for alle parter at forlaget slipper å 
rydde opp i kodekaos. dermed reduseres 
også feilkildene fram mot ombrukket korrek-
tur. mange forlag har egne stilsett som boka 
kodes etter når det er levert fra oversetter. 
det kan være greit å forhøre seg om dette på 
forhånd. da vet du hva slags utseende manu-
set har når det kommer fra vaskeren.

Her følger noen tips:

• Bruk normalstil samt overskriftsnivåene 
som finnes i Word. Ikke «pynt» manuset 
med fete overskrifter eller andre typo-
grafiske fiksfakserier. dette tar formgiver 
seg av.

• Bruk innrykkstast (tabulator), ikke mel-
lomromstast ved innrykk.

• Bruk dobbel linjeavstand.

• lag brede marger med plass til  
kommentarer.

• Følg originalens sideinndeling ved nytt 
kapittel.

• er det noe du ønsker å kommentere, bruk 
Words merknadsfunksjon – ikke skriv det 
inn i teksten.

nÅR dU FÅR vasken tIlBake
selv om manuset var aldri så gjennomarbei-
det fra din hånd, hender det at skamrødmen 
brenner i kinnene når du ser hvilke tabber 
vaskeren kan melde tilbake om. godt du i 
hvert fall slapp å stå med buksene nede i 
all offentlighet! er du heldig, har du fått en 
vasker som evner både å respektere overset-
terens valg og å lansere egne kreative forslag 
der de kan komme til nytte. en god vasker 
kan bidra til å løfte oversettelsen. Forslag fra 
vaskeren kan utløse nye, kreative løsninger 
hos deg, slik at oversettelsen blir enda et par 
hakk bedre.

Har du derimot fått en altfor nidkjær 
vasker, får du prøve å beherske irritasjonen 
og vurdere alle forslagene saklig. det ville 
være synd om også eventuelle gode forslag 
blir kastet ut med vaskevannet!
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dersom du mener at vaskeren ikke har 
forstått dine valg, bør du ta det opp med re-
daktøren. saklig og høflig tilbakemelding gjør 
en uerfaren vasker bedre. alle har begynt et 
sted, både oversettere og vaskere blir bedre 
av faglig og konstruktiv tilbakemelding. 

Ros for god vask!
selv den mest blaserte oversetter blir glad 
for rosende ord fra vaskeren. men har du 
tenkt på at en dyktig vasker også fortjener 
godord? vaskeren er like alene i sitt arbeid 
som oversetteren er i sitt. gi tilbakemelding! 
Fortell hva du satte ekstra pris på, og hva du 
eventuelt ikke syntes noe særlig om.

en kreativ prosess – også når det skjer 
elektronisk
de fleste oversettere får vasken elektronisk. 
det finnes oversettere som er skeptiske til 
dette. noen synes at de mister stemning, flyt 
og oversikt, noen føler at den kritiske sansen 
svekkes når de retter på skjerm. det er jo så 
fort gjort å fjerne forslagene til rettelser. eller 
godta dem!

andre igjen melder at elektronisk vask 
ofte blir tydeligere: man slipper å forholde 
seg til utydelig håndskrift. noen ganger kan 

vaskeren sette krøllstrek i margen ved vask 
på papir, kanskje for å komme tilbake til 
problemet eller bare for å gjøre oversetteren 
oppmerksom på at noe skurrer i teksten? 
slike krøllstreker kan være vanskelige å tolke 
for oversetteren og redaktøren. ved elek-
tronisk arbeid tvinges vaskeren til å bli mer 
bevisst og tydelig på hvilke endringer han 
eller hun anbefaler.

oppretting av håndskrevet vask er da 
også en egen kunst: det kan lett oppstå feil 
når redaktør eller tekstkonsulent skal føre inn 
vasken elektronisk fra papir. mange mener 
at elektronisk vask, hvor man skal godkjenne 
eller forkaste, minsker antall misforståelser, 
feiltolkninger, feiltastinger osv.

spor endringer
vasken kommer til syne med «spor endrin-
ger» – ny tekst med understrekning, slettet 
tekst med overstrekning. godta eller forkast 
ved å høyreklikke, eller bruk funksjonene i 
verktøylinjen.

en god løsning for mange oversettere 
vil være først å forkaste/endre ting vedkom-
mende ikke er enig i, og til slutt akseptere de 
resterende endringene ved å trykke «godta 
alle endringer». det sparer klikketid …
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merknader
Programmet har en egen funksjon for å gå fra 
én merknad til den neste merknaden/endrin-
gen. du kan raskt få et overblikk ved å klikke 
deg igjennom merknadene fra vaskeren 
eller redaktøren. man kan vise merknadene 
samlet nederst i dokumentet, eller i bobler 
i margen. sistnevnte forutsetter at man har 
valgt «Utskriftsoppsett» på vis-menyen.

merknader er også et godt verktøy i 
oversetterarbeidet. det er enkelt å legge 
merknader i teksten på steder man trenger å 
finne tilbake til, for eksempel for å rydde opp 
i ting/løse problemer på et senere tidspunkt. 
du kan også bruke funksjonen til å kommuni-
sere med redaktøren.

søk og erstatt
det kan være fristende å ty til den automatiske 
søk- og erstatt-funksjonen hvis du har behov 
for å skifte ut et ord som opptrer flere steder i 
manuset. vær uhyre varsom med dette – med 
mindre du er svært erfaren. vi skal ikke rippe 
opp i gamle flauser, bare nevne at enkelte av 
dem har kommet på trykk! Bruk bekreft-funk-
sjonen, og du vil bli forbauset over hva som 
ville ha skjedd hvis du troskyldig hadde byttet 
ut én bokstav kombinasjon med en annen uten 

å kontrollere hvert enkelt tilfelle.
dessuten må du passe på at «tilhørende» 

ord som artikler og eiendomspronomen blir 
riktig bøyd hvis du for eksempel skifter kjønn 
på et ord, så du unngår konstruksjoner som 
«hytta din».

koRRektUR
I normalkontrakten står det:

«vanlig korrektur foretas av forlaget. over-
setteren har rett og plikt til å lese en korrektur 
på grunnlag av en av forlaget lest 1. korrektur. 
oversetteren bør få minst to ukers forhånds-
varsel om når korrekturen kan ventes.»

dette er viktig å merke seg for både forlag 
og oversetter. Rutinene og rekkefølgen er imid-
lertid noe forskjellige fra forlag til forlag. For 
eksempel foretrekker enkelte forlag at overset-
teren leser korrektur straks han eller hun 
har gjennomgått vasken. Helt i samsvar med 
kontrakten er dette ikke, men det viktigste 
er likevel å forsikre seg om at forlaget faktisk 
leser korrektur etterpå. og at du får anledning 
til å se alle endringer som er gjort, ned til det 
minste komma. er det første gang du jobber 
med et forlag, er det også viktig å forhøre seg 
om rutinene for vask og korrektur på forhånd, 
slik at det ikke blir noen misforståelser.
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til vaskeren

kvalIFIseRt skePsIs
Å være manusvasker er en ensom jobb. Følel-
sen av å være et ledd i en prosess kan variere 
sterkt fra prosjekt til prosjekt, fra redaksjon 
til redaksjon. I en og samme prosess skal du 
besitte to egenskaper som i utgangspunktet 
kan virke motstridende: du skal være ydmyk 
overfor teksten du har foran deg. og du skal 
være en kritisk vakthund. du skal utøve det 
noen har kalt «kvalifisert skepsis». men det 
kan også være en givende jobb, fordi du kan 
være med på å gi en tekst det ekstra lille 
løftet fra «god» til «glimrende». som manus-
vasker er du ofte den norske oversettelsens 
første leser. skurrer noe i dine ører, er det 
fare for at det også skurrer i andres. en god 
manusvasker lever seg inn i bokas univers, og 
lytter til oversettelsens og originalens rytme 
og melodi.

For å være en god manusvasker bør du 
inneha de fleste av disse kvalifikasjonene:

• du må være stødig i norsk grammatikk, 
syntaks og rettskrivning.

• du bør helst være fortrolig med frem-
medspråkene du arbeider med.

• du har generelt gode allmennkunnskaper.
• du har en velutviklet mistenksomhet  

(jf. «kvalifisert skepsis»).

to ting må du alltid ha in mente: Boka er 
skrevet. Boka er oversatt. du skal ikke gjøre 
noen av delene om igjen. du skal derimot 
bidra til å løfte teksten enda noen hakk. noen 
ganger vil du støte på bøker du mener er 
direkte dårlige – du liker rett og slett ikke det 
du leser. men pass deg for å gå i vranglås – 
det tjener ikke prosjektet å være surmaget 
og negativ. Bruk heller kreftene på å være 
konstruktiv, ikke på å gi uttrykk for frustra-
sjon. Husk at også bøker og sjangere du selv 
ikke har sans for, fortjener å bli godt oversatt 
og godt vasket.

dyktige og oppmerksomme manusvas-
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kere har reddet mang en oversetter fra å 
blamere seg. kvalifisert motstand kan sette 
ny fart i oversetterens hjernevindinger – til 
bokas beste. tonen i kommentarene spiller 
også inn – relevante innvendinger eller spørs-
mål kan falle på steingrunn hvis de framføres 
med ironi, sarkasme og en bedrevitende, be-
lærende tone.  oversetteren har brukt tid på 
arbeidet og  har tenkt – men kan oppfordres 
til å tenke på nytt. alle profesjonelle overset-
tere setter pris på gode og kreative forslag 
fra innsiktsfulle vaskere.

FøR dU BegynneR Å vaske
Har du diskutert boka/oversettelsen med 
redaktøren/tekstkonsulenten? dette kan 
være nyttig for å få et inntrykk av boka og for 
å bli kjent med oversetterens intensjoner. det 
er redaktørens ansvar å finne rett vasker til 
bok og oversetter. 

du bør legge vasken i bløt ved å lese 
30–40 sider av oversettelsen og originalen 
før du bretter opp ermene for alvor. På den 
måten danner du deg et inntrykk av boka, av 
toneleie, rytme, ordvalg og formverk, og slip-
per å begynne å vaske på feil premisser.

mange oversettere legger ved et følge-

brev. Her  forklarer han/hun kanskje litt om 
strategien som er valgt, hvilke problemer 
han/hun har støtt på, og hvordan de er løst. 
kanskje finnes det ennå uklarheter oversette-
ren ikke har rukket å finne ut av. konstruktive 
forslag er velkomne, og om ditt kanskje ikke 
treffer spikeren helt på hodet, kan det sette 
i gang en prosess hos oversetteren som gjør 
at ordet eller passasjen plutselig faller på 
plass. Følgebrevet bør også  inneholde en 
oversikt over former som er valgt. dermed 
kan du konsentrere deg om å påpeke former 
som avviker fra oversetterens egen liste. se 
for øvrig kapittelet «til oversetteren».

Ikke ta deg vann oveR Hodet
er dette en bok du føler deg kvalifisert til å 
vaske? Hvis du ikke har peiling på områder 
som spiller en viktig rolle i boka, som ung-
domsslang, gresk mytologi, film, musikk eller 
dataspill, bør du kanskje si nei takk til akkurat 
dette oppdraget. det samme bør du vurdere 
hvis du for eksempel «ikke liker» riksmål, og 
blir spurt om å vaske en oversettelse med 
mange riksmålsformer, eller du har andre 
språkpolitiske kjepphester som gjør deg 
uegnet til å behandle et bokmanus på pro-
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fesjonelt vis. I en virksomhet som denne må 
kjepphestene stort sett plasseres på stallen.

det er en stor fordel å være fortrolig 
med utgangsspråket, men noen ganger er 
det dessverre umulig å finne vaskere som 
behersker perifere språk. da kan en god 
oversettelse til et tredje språk være grunnlag 
for vask.

HaR dU gode oRdBøkeR og  
oPPslagsveRk?
du bør ha tilgang til ordbøker for utgangs-
språket du arbeider med, samt gode norske 
ordbøker. det finnes også svært mange 
oppslagsverk og termbaser på internett. 
dessuten finnes det en mengde søkemo-
torer på nettet som kan være nyttige. vær 
imidlertid oppmerksom på at søke motorer 
som f.eks. google ikke er en ordbok. en 
mengde google-treff på en stavemåte betyr 
ikke nødvendigvis at den er korrekt. et antall 
treff ved googling betyr bare at et ord/uttrykk 
er i bruk, ikke nødvendigvis at det bør være i 
bruk og at det er normrett. det kan være nyt-
tig å ha oppslagsverk for spesielle fag- eller 
språkområder, hvis oppdraget tilsier det. et 
eksempel er ved vask av oversatt kriminallit-

teratur: Her er en- eller tospråklige juridiske 
ordbøker til hjelp.

dette er en kort liste over nyttige norske  
ordbøker og oppslagsverk:
• norsk ordbok med 1000 illustrasjoner, 

populært kalt «guttu» (kunnskapsforla-
get)

• vinje: skriveregler (aschehoug)
• Håndbok i norsk (kunnskapsforlaget )
• Bokmålsordboka
• nynorskordboka
• Riksmålsordboken (utallige referanser til 

litterær bruk)
• tanums store rettskrivningsordbok
• store norske leksikon
• synonymordbok
• Fremmedordbok

kontakt med RedaktøR og 
oveRsetteR UndeRveIs
skal vaskeren være anonym eller ikke? det 
kan være nyttig å ha kontakt med overset-
teren mens du vasker, men det varierer i 
hvilken grad en slik dialog finner sted. mange 
oversettere ville nok sette pris på å kommu-
nisere med en dyktig vasker, andre overset-
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tere har knapt nok snakket med en vasker. 
men føler du behov for å diskutere eller 
spørre, er det ryddig å la en slik henvendelse 
gå via redaktøren. om du for eksempel stus-
ser veldig over sosiolekten til en figur i boka 
og ikke finner at den har noen bakgrunn i 
originalen, bidrar du til å løfte oversettelsen 
ved å påpeke dette. Får du oppklart slike ting 
med redaktøren eller oversetteren underveis, 
vil kommentarene dine i margen bli mer 
presise og til større hjelp for oversetteren.

sÅ skRIdeR dU tIl veRket
På det overordnede plan skal du bidra til at 
oversettelsen blir en adekvat norsk utgave av 
originalverket. det stiller først og fremst krav 
til det som kan kalles litterær og språklig mu-
sikalitet. Har oversetteren funnet et toneleie 
og en rytme som samsvarer med originalen? 
Har oversettelsen fått fram originalens me-
ning? Fungerer det hele på norsk?

HovedRegel 1: oversettelsen skal leses 
nøye mot originalen, eller mot annen 
oversettelse til et tredje språk hvis det 
har vært umulig å finne en vasker som 
behersker utgangs språket.  du bør som 

sagt lese 30–40 sider av både original og 
oversettelse før du setter i gang.

HovedRegel 2: lag deg en liste, allerede fra 
side 1, over brukte språkformer/inkonse-
kvenser, skrivemåte av egennavn. notér 
sidetall for både original og oversettelse, 
slik at det er enkelt for deg å kontroll-
sjekke senere – dette vil også forenkle 
det videre arbeidet for både redaktør og 
oversetter. denne listen vil senere være 
et bra utgangspunkt for følgebrevet som 
bør ligge ved vasken.

vaskeRen HaR  et kRItIsk BlIkk  
FoR Blant annet:
• ortografi generelt
• tegnsetting
• inkonsekvens (både ordvalg og skrive-

måte for blant annet tall/tallord, egen-
navn, former som ga/gav, sto/stod osv.)

• utelatt tekst
• syntaks
• gjentakelser
• klønete formuleringer, fyllord, klisjeer
• overdreven bruk av eiendomsprono-

men (ikke uvanlig i oversettelser fra for 
eksempel engelsk og svensk)
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• kontaminasjoner og pleonasmer
• sammen-/særskriving (her er det 

forskjeller mellom riksmål og bokmål, 
dessuten betydningsforskjell i uttrykk 
som: etter som/ettersom, alt for/altfor 
osv.)

• har idiomer og metaforer fått en norsk 
form?

• virker faktasjekkingen solid?
• spesielle språksignaler

HeR skal vI UtdyPe noen 
av PUnktene

er ortografien korrekt?
du skal rette opplagte taste- og ortografi-
feil, men ikke ri egne kjepphester når det 
gjelder valgfrie former. Har oversetteren valgt 
én godkjent form, er det ikke nødvendig å 
rette til en annen godkjent form. Respekter 
oversetterens valg så sant de ikke bryter med 
tekstens øvrige tone. korrektur er en egen 
prosess, og som vasker skal du ikke lese kor-
rektur som sådan, men ta de feilene du ser. 
vær oppmerksom på intenderte «feil», se mer 
om dette under «spesielle språksignaler».

er tegnsettingen i orden?
kommaregler er fine greier, men ikke vær 
rigid. kommasettingen skal være til hjelp for 
leseren, ikke fungere som snublestein. ta 
hensyn til oversetterens tolkning av rytme og 
pust i teksten. stil og tone er viktigere enn 
komma. semikolon er et tegn som vekker 
sterke følelser i oversetterkretser … Hvis 
du synes det er veldig mange av dem, bør 
du  påpeke dette i følgebrevet ditt. original-
språket kan ha tegnsettingsnormer som av-
viker fra norsk – og som ikke alltid fungerer 
på norsk.

konsekvens/inkonsekvens
dette er et stadig tilbakevendende tema. som 
med kommareglene gjelder det også her å 
ikke bli rigid.

konsekvensspørsmålet kan sies å være 
todelt: konsekvens i former, og konsekvens i 
termer. sistnevnte er enklest å håndtere: det 
som er en lastebil på side 5, må fremdeles 
være en lastebil på side 80, og ikke bli til 
kassebil eller varebil der.

konsekvens i former er et vanskeligere 
spørsmål: konsekvens betyr først og fremst 
at en ordform/bøyningsform skal gjennom-
føres i hele teksten så sant ikke spesielle 
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grunner taler imot. skriver oversetteren 
konsekvent «såpass», er det unødvendig å 
rette dette til «så pass» – begge er tillatt.

Husk også at det er forskjell på fortel-
lende tekst og dialog. vi mennesker snakker 
ikke konsekvent og grammatisk korrekt. det 
kan for eksempel være at oversetteren velger 
å la en eller flere personer si «boken», mens 
hun bruker «boka» i den fortellende teksten, 
eller omvendt. dette er det nyttig å ha i 
bakhodet når du som vasker noterer «kjør 
søk/erstatt» når du finner inkonsekvens – 
klargjør at søket for eksempel bare gjelder én 
figur i handlingen. I noen tekster vil du også 
se at språket forandrer seg underveis, i den 
fortellende teksten eller i noen av personenes 
replikker. oppsummert: Pass på samsvar i 
replikkene til hver enkelt person, og samsvar 
i den fortellende teksten. Finner du avvik, 
må du ha in mente at de kan være brukt 
bevisst av forfatter og oversetter. det finnes 
altså noe som heter intendert inkonsekvens. 
konsultér alltid originalen!

Inkonsekvens kan også ha med rytmen 
i språket å gjøre. Prøv å forstå hvorfor avvik 
er valgt, og les originalen grundig. Fungerer 
«avviket» på norsk?

det er viktig å være oppmerksom på for 

eksempel glidende eller vage overganger 
mellom fortellerstemmen og indre monolog – 
her vil du kunne finne både konsekvensbrudd 
og avvikende former.

konsekvens betyr ikke at «boka» nød-
vendigvis utløser et ras av andre a-former. 
På samme måte er det med myke og harde 
konsonanter. Hvis oversetteren skriver 
«ligne», er det ikke dermed sagt at hun er 
nødt til å velge «antagelig» og «mottager» og 
bruke en-endelser, f.eks. «døren». Respekter 
oversetterens valg så sant de fungerer og 
ikke står i veien for lesingen. det norske 
språket er inkonsekvent, og konsekvens som 
ideologi kan gjøre språket ekstremt. 

Har all tekst kommet med?
selv om oversetteren er nøye, er det uhyg-
gelig lett å hoppe over en setning eller et lite 
avsnitt. avsnitt og innrykk kan falle ut, eller 
bli satt inn på feil sted. oppramsinger er også 
lumske saker. en god vasker som oppdager 
slike glipper er gull verdt for enhver overset-
ter.

er all tekst riktig forstått?
Feillesning og misforståelser skjer den 
beste. og alle kan komme til å slippe fra seg 



20

rene ubehjelpeligheter. de kan være riktig 
morsomme på manusstadiet, men ikke 
fullt så morsomme hvis de blir påpekt i en 
anmeldelse av den ferdige boka. det finnes 
mange eksempler på «lekkerbiskener» som 
er blitt luket vekk. mange vil ha hørt om «den 
mörka fasansfulla skogen», som på norsk 
ble til «den mørke skogen full av fasaner». et 
annet eksempel er «den ulende dverghøna» – 
i den svenske originalen er det snakk om en 
«ylande varghona», altså en ulvetispe. svensk 
og dansk er i det hele tatt svært krevende for 
både oversettere og vaskere! 

men logiske brister kan finnes også i 
originalen, i likhet med navneforvirring og 
rene tastefeil. Hvis du er overbevist om at noe 
må være feil i originalen, så slå deg ikke til ro 
med at oversetter har fulgt den. et intendert 
«wasn’t» i original kan ha blitt til et «was», 
og slik gjort setningen meningsløs. dette bør 
ikke bli med på lasset i den norske utgaven! 
gi redaktøren beskjed så fort du kan, for det 
kan gå flere uker før han får svar fra forfat-
teren på slike henvendelser og spørsmål, og 
dette kan forrykke forlagets produksjonsplan.

Har idiomer og metaforer fått 
en norsk form?
«the funeral procession sounded like a cat in 
heat» lød en setning i originalen. I oversettel-
sen ble det til at gravfølget lød som «en katt i 
sterk hete». Ikke helt utenkelig, men «a cat in 
heat» er en katt med løpetid.

Ut fra kontekst kan det for eksempel ab-
solutt tenkes at den danske originalens «rot-
tehaler» faktisk er rottehaler også på norsk, 
selv om det ser litt rart ut. en grundigere 
lesning, og en sjekk i en ordbok, avslører 
imidlertid at det også kan være snakk om 
musefletter.

Bildebruken ser kanskje tilforlatelig ut, 
men vær oppmerksom på sammenblanding 
og direkte oversettelser. Ha noen gode idiom-
oppslagsverk i hylla eller bruk internett!

men vær åpen for at det noen ganger kan 
tenkes at utenlandske metaforer kan falle fint 
på plass i norsk, og at det hele tiden pågår en 
prosess hvor opprinnelig utenlandske ord og 
vendinger er på «gli» inn i det norske språket. 
antyd, ikke «rett».

Ikke spør deg selv om noe kan sies 
annerledes, men om det kan sies bedre. 
generelt skal jo vaskerens forslag være en 
hjelp til noe bedre, og oversettere misliker 
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derfor sterkt irrelevante, unødvendige og 
meningsløse endringsforslag. dette skyldes 
ikke først og fremst deres ømfintlige ego, 
men rett og slett at alle forslag må vurderes 
og derfor krever tid. 

virker faktasjekkingen solid?
I utgangspunktet skal oversetteren ha levert 
et ferdig manus. du må gjerne dobbeltsjekke 
her og der, i hvert fall hvis du mener at noe 
er «mistenkelig» eller «rart», men samtidig 
må du gå ut fra at oversetteren har gjort sin 
research, for eksempel innen seilskuteter-
minologi og transkribering av russiske navn. 
sjekk så langt du har mulighet – deretter kan 
du eventuelt kommentere. er det benyttet 
fagkonsulent, skal oversetter eller redaktør 
ha gitt deg beskjed om dette.

spesielle språksignaler
mange originaltekster inneholder avvikende 
former, slang, sosiolekt, dialekt og, ikke 
minst, tidskoloritt. alt dette er signaler som 
oversetteren skal overføre til norsk. du som 
vasker skal være åpen for dem, men kritisk: 
Fungerer de på norsk? Ivaretar de origina-
lens intensjoner?  Hvis originalens kontekst 
er et svensk småbruk fra rundt år 1900, og 

oversetter har brukt ord som «slagbenk» og 
«skigard», skal ikke dette endres til «sove-
sofa» og «gjerde». 

er skjellsord, eder og forbannelser rele-
vant oversatt? Hvis originalen har «fuckface» 
som skjellsord, blir kanskje «fehode» litt for 
mildt og snilt på norsk? Banning og skjellsord 
er en egen problematikk vi ikke kan gå i dyb-
den på her, men prøv å ha en bevisst holdning 
til hvordan uttrykkene brukes og hvem de er 
lagt i munnen på.

angI tydelIg Hva som eR  
RettelseR og Hva som eR FoRslag
ved elektronisk vask har du ikke andre mu-
ligheter enn å slette det du mener må ut, og 
sette inn ny tekst. Forslag, spørsmål, innspill 
og kommentarer skrives som elektroniske 
merknader. Jf. det som står nedenfor.

ved vask på papir:
•  skRIv leselIg. som regel vil redaktøren 

ta en kopi av vasken din før den går til 
oversetter. vær ekstra tydelig ved tegnset-
ting, et svakt, knøttlite komma du synes 
bør inn (eller ut), vil knapt være synlig på 
en tett tekstside. sett et kryss i margen!
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•  Hvis du stusser over en faktaopplysning 
eller et egennavn, og finner at overset-
teren (eller originalen!) tar feil, så gjør 
oppmerksom på at du har sjekket, og 
oppgi gjerne kilde. «Iflg. store norske 
leksikon», «ref. guttu», «har googlet på 
dette», eller lignende.

•  en vasker har lov til å være undrende 
eller usikker, men vær tydelig når du 
påpeker hva du synes butter, og forklar 
hvorfor du synes det.

dette BøR dU UnngÅ:
• overflødige endringsforslag («bra» til 

«fint» osv.) kommentarer
• krøllstreker og spørsmålstegn uten 

forklaring eller kommentarer
• nedlatende kommentarer/utropstegn  

i margen
• overdreven insistering på konsekvens

elektRonIsk sPRÅkvask
stadig flere forlag foretrekker at vasken skjer 
elektronisk. dette gjøres med spor endrin-
ger- og merknadsfunksjonen i Word. 

elektronisk vask tillater at du kan søke  
i teksten etter ulike sideformer av verb, 

adjektiv, substantiv osv. og bli kjent med  
teksten før hovedvasken settes i gang. På 
denne måten slipper du å stole på egen 
hukommelse – hvilken konsekvens er det  
i denne boken, hvilken stavemåte ble brukt 
på den personen? du slipper å bla fram og 
tilbake. 

mer rutinemessige opprettinger av inkon-
sekvens, gjennomgående feilstavinger osv. 
kan godt gjøres elektronisk – men kanskje 
heller av oversetteren enn av vaskeren – et-
ter at det er gjort oppmerksom på problemet 
generelt i en vedlagt konsekvensliste. da vil 
rette vedkommende velge form og påse at 
ønskede nyanser ikke forsvinner.

dersom det er flere rettelser i en set-
ning, kan det være en fordel å merke hele 
setningen, og skrive en helt ny setning som 
erstatter den gamle. slik blir det enklere for 
oversetteren å forstå endringen, og man 
slipper å forholde seg til flere flyttinger, 
strykninger og rettelser i samme setning.

det er enklere å sjekke at bruken av ulike 
stiltyper, skriftstørrelser, skrifttyper, innrykk, 
blanke linjer o.l. er konsekvent utført gjen-
nom manus.

elektronisk vask gjør det enkelt å klippe 
fra internett og lime inn i merknadsfeltet, 
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f.eks. tekst fra ordbøker eller andre oppslags-
verk på nettet.

FølgeBRev, lIsteR, kommentaReR
kommentarer i egen fil (ved papirvask på 
eget ark) er som regel til hjelp for overset-
teren. Her kan du ta opp generelle ting du har 
merket deg i oversettelsen, tvil og tro, helst i 
forbindelse med konkrete eksempler markert 
med Words merknadsfunksjon. det er også 
lov å påpeke at originalen nok har budt på 
oversettertekniske problemer, vær konkret!

RIs, men ogsÅ Ros
generelt: silkehansker er bedre enn slåss-
hansker.

oversetteren har arbeidet med ma-
nuset i flere måneder. antakelig har han/
hun i begrenset grad fått respons fra andre 
underveis. nå venter vedkommende spent på 
din reaksjon. du er som regel den første som 
leser oversettelsen, eventuelt med unntak av 
redaktøren. Har du noe mer enn kommaret-
telser og endringsforslag å komme med? 
kanskje noe positivt? en kompliment for 
en vellykket løsning, for eksempel? litt ros 

sukrer enhver pille. og er oversettelsen rett 
og slett god, bør oversetteren naturligvis få 
tilbakemelding om dette. dryss gjerne noen 
hyggelige kommentarer utover i manuset 
også – opprettingen etter vask kan være 
en kritisk fase i prosessen fram mot ferdig 
(godt) oversatt bok. det kan være så enkelt 
som et «smilefjes» eller et «he-he». «tenk at 
noen faktisk la merke til det!» strålte en dre-
ven oversetter etter å ha fått tilbake en vask 
hvor det var notert «for en nytelse!» i margen 
utenfor en lang passasje. oversetteren hadde 
slitt med den i to døgn.

deRsom oveRsettelsen Ikke 
HoldeR mÅl
originaltekst: «the papers were filled with 
copy from last night’s news conference.»
norsk oversettelse: «Papirene var fylt med 
kopier fra siste natts nyhetskonferanse.»

det hender dessverre at en oversettelse er 
riktig dårlig. kanskje oversetteren er uerfaren 
eller rett og slett udugelig. kanskje har ma-
nuset havnet hos «feil» oversetter – en ellers 
dyktig oversetter har prestert skivebom når 
det gjelder akkurat denne oppgaven. kanskje 
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forarbeidet er for dårlig. Hvis du finner flere 
ubehjelpeligheter som den ovenfor tidlig i 
teksten, kan det være grunn til å vente seg 
flere av samme sort. ta noen stikkprøver 
lenger ute i oversettelsen, og hvis disse 
bekrefter dine bange anelser, bør du umid-
delbart ta kontakt med redaktøren og gi en 
begrunnelse (med konkrete eksempler) for 
hvorfor du eventuelt ser deg nødt til å si fra 
deg vaskeoppdraget.

Hvis du blir sittende og svette og banne i 
et par uker over en oversettelse som egentlig 
burde vært gjort på nytt, kan disse to ukene 
innebære en betydelig forsinkelse ikke bare 
for redaksjonens produksjonsplan, men også 
for tiden oversetteren har satt av til oppret-
ting. en elendig oversettelse skal ikke, og kan 
som regel ikke, reddes i vask. oversetteren 
er i utgangspunktet kontraktsforpliktet til å 

levere et godt stykke arbeid, og skjer ikke 
dette, er det forlagets oppgave å finne en 
løsning.

avslUttende BemeRknIngeR
manusvask er en krevende jobb, og forhå-
pentlig kan denne veiledningen hjelpe både 
redaktør, oversetter og vasker til å gjøre 
jobben enda bedre. Ingen er fullkomne, og en 
oversettelse trenger flere blikk. oversetteren 
gjør hovedarbeidet, men uten redaktør og 
vasker blir det ingen god bok. når alle parter 
kommuniserer underveis, blir resultatet det 
alle etterstreber: en tekst som fungerer på 
norsk og som yter originalen rettferdighet.

lykke til!
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glimt fra det virkelige liv

Her har vi sakset utdrag fra diverse meddelelser mellom de impliserte parter  
i manusvaskprosessen. Ikke alle eksemplene egner seg til etterfølgelse!

Takknemlig oversetter til manusvasker

Tusen takk for nydelig arbeid! Og for hyggelige kommentarer, sånt blir alltid mot-
tatt med like stor entusiasme. Jeg tror nok jeg fulgte over nitti prosent av forslagene 
dine. Det jeg satte særlig stor pris på, var at det du kom med – etter mitt syn og min 
språkfølelse – var sånt som skrudde formuleringene til det ekstra lille hakket så de 
virkelig satt. Jeg slutter aldri å forundre meg over hvor lett det kan være å bli forført 
av originalens formuleringer når man har gravd seg godt inn i en tekst, noe som 
gjør det ekstra viktig med flere våkne blikk. Man blir jo bare blindere og blindere 
for hver ny gjennomlesing! For ikke å snakke om hvor blind man blir for under-
lige feiltastinger. (Det ser ut til at jeg har litt lett for å skødde på sluttene av ordene. 
Antagelig kommer det av at tankene og fingrene ikke alltid er helt synkrone.)
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Tillitsfull oversetter til velprøvd vasker

Her har du bunken. Tenkte jeg skulle nevne noen ting like godt med det samme. 
Men kanskje du burde vente med å kikke på dem til etter at du har skummet deg 
gjennom boka (den er kjapp). Jeg har også vedlagt en utskrift av en mail jeg sendte 
til forfatteren, med noen uløste problemer. Tenkte det var greit om du også fikk se 
dem.

Men altså:
•	 Det	vanskeligste	her	synes	jeg	har	vært	å	få	til	en	passe	balanse	mellom	barns

lig	språk	og	det	voksne	temaet.	Det	kan	ikke	være	noe	100	%	niåringsspråk,	
men  
samtidig er det viktig at det ikke brukes ord som faller veldig unaturlig for en 
liten	gutt.	Dette	er	noen	steder	grunnen	til	at	jeg	har	omskrevet	litt.	Kom	gjerne	
med generelle forslag rundt problemet.

•	 l	boka	er	det	en	god	del	«du/deg/din»	brukt	i	nøytrale	tredjepersonssetninger.	
Normalt	endrer	jeg	sånt	alltid	til	«man/en»,	men	det	har	jeg	ikke	gjort	her,	nett
opp	fordi	det	er	barnefokus.	Hva	synes	du?

•	 Det	er	hele	tiden	jeg	og	x	–	og	ikke	x	og	jeg,	når	flere	personer	nevnes.	Det	er	
mulig det er vanlig på italiensk, men på norsk anser vi det jo gjerne som litt 
uhøflig.	Jeg	har	ikke	snudd	på	det	(annet	enn	kanskje	et	par	ganger).	Hva	synes	
du?

•	 Sentralt	i	boka	er	la collina	–	Jeg	var	veldig	i	tvil	om	hva	jeg	skulle	kalle	den.	
Åsen?	Kollen?	Høyden?	Jeg	har	brukt	«høyden»,	stort	sett.	Men	er	ikke	helt,	helt	
sikker.

•	 Likeledes	med	la gravina på slutten. Her har jeg variert litt: kløft, juv, slukt.
•	 Foranstilt	angivelse	av	taler	i	replikkvekslinger.	Det	er	vel	ikke	så	vanlig	på	

norsk, men jeg har bare unntaksvis stilt dem bak. Bør jeg gjøre det hele veien 
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igjennom?	Bruken	av	kolon	er	også	nokså	inkonsekvent	i	boka,	hadde	jeg	
inntrykk	av.	Også	litt	rot	med	distribueringen	av	type	anførselstegn.	Men	det	er	
kanskje	ikke	så	viktig?

•	 Det	er	en	del	rar	syntaks.	Jeg	føler	meg	av	og	til	på	ganske	så	sviktende	grunn	
her.	Er	det	rart	på	italiensk,	eller	er	det	bare	jeg	som	ikke	kan	nok?

•	 Sykkelen	til	Michele:	La Scassona. Jeg har beholdt italiensken her, også fordi 
det	ikke	falt	meg	inn	noe	godt	norsk	navn	på	den.	«Vraket-	blir	liksom	litt	for	
drøyt,	synes	jeg.	«Rustholken»	blir	for	maritimt.

•	 Jeg	har	latt	sangtekstene	få	bli	på	italiensk.	Selv	om	de	kan	ha	en	vag	metafo
risk	valør	i	teksten,	kan	jeg	ikke	se	at	de	er	av	vital	betydning.	Og	å	oversette	
dem	frister	meg	ikke.	Det	er	jo	italiensk	radio	de	hører	på,	dessuten.

•	 Jeg	har	skrevet	Nord	med	stor	N,	det	er	på	en	måte	et	eget	land	her.	Håper	du	
er enig i det.

•	 Så	det	vanlige	problemet	med	a-endelser:	døren/døra,	gata/	gaten,	sola	osv.	
Jeg	synes	det	skal	være	litt	mer	enn	normalt,	men	vet	sannelig	ikke	helt	hvor	jeg	
skal	sette	grensen.	Kan	ikke	du	mene	noe	generelt	om	det,	er	du	snill?

•	 Tre	prikker.	Jeg	synes	det	er	for	mye	bruk	av	tre	prikker	i	boka,	men	jeg	har	ikke	
fjernet	noe	hittil.	Hva	synes	du?	Skal	vi	kutte	litt	ned	på	dem?

•	 På	side	98	vil	du	nok	stusse	over	det	som	står	om	vaskebjørner.	Det	stemmer	
ikke	med	boka,	men	det	er	fordi	jeg	har	hentet	det	ut	fra	et	norsk	leksikon.	For	
liksom å få rette leksikontonefall, noe jeg er redd ville forsvunnet hvis jeg over
satte fra den italienske.

Hva	synes	du?
Vel,	dette	ble	kanskje	mer	enn	du	ønsker	å	vite,	men	sånn	er	det.
Håper	du	liker	boka	og	synes	oversettelsen	er	på	sporet	av	et	riktig	tonefall.
Ring	meg	gjerne	hvis	du	stusser.
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Indignert oversetter til manusredaktør

Når det gjelder kommasetting, er det full dissens. Manusvaskeren vil ha komma 
etter preposisjonsledd:

Under veiledning av en tjenestepike, lærte hun å tilberede og servere te. Mot 
slutten av mine fire år ved Princeton, hadde jeg vært sammen med hver eneste en 
av dem. Jeg vil ikke ha disse kommaene.

Jeg er selvfølgelig enig i at det bør være komma mellom sidestilte adjektiv. Men 
det skal ikke skal være komma i setninger som Hun hadde en herlig yngre bror eller 
Det er åpnet en ny japansk restaurant i byen. Her er f.eks. ny overordnet japansk 
restaurant.

Også ellers hersker det en viss forvirring rundt kommasettingen. Manusvaske-
ren setter alltid komma etter leddet til tross for dette …, men stryker det den ene 
gangen jeg selv har satt komma der. Han stryker komma i … men det spilte ingen 
rolle, for Erie var med meg, men vil ha komma foran for i setningen Yukiko be-
høvde ikke å bøye hodet med det tunge håret for å tenke. Forstå det, den som kan.

Jeg viser også til F.E. Vinjes Skriveregler, avsnittet om komma, punkt 5, 16 og 17, 
som åpner for å la andre hensyn enn de rent grammatikalske bestemme komma-
bruken. Her har manusvaskeren konsekvent en annen oppfatning enn oversetteren. 
Han stryker mine komma og setter sine egne. Det må han selvfølgelig gjerne gjøre, 
men når oversetteren siden skal vurdere hvilke rettelser hun vil godta, er det ganske 
irriterende og temmelig forvirrende å ha så mye vilkårlig kommasetting å forholde 
seg til. Derfor kan det godt hende at jeg har latt meg forlede til å legge inn noen 
av vaskerens komma som jeg vil angre på når jeg leser korrektur, og det kan godt 
hende at jeg arrig har strøket rettelser som egentlig var helt på sin plass. På denne 
boka ønsker jeg meg en korrekturleser med svart belte i kommatering!
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Når det gjelder konsekvens (som fort kan utarte til konsekvenseri), er jeg helt 
uenig i at det ene absolutt bør trekke det andre med seg. Da havner en til slutt i det 
absurde. (Men selvfølgelig skal et ord bøyes på samme måte gjennom hele boka, 
dersom ikke spesielle hensyn taler imot.) Jeg skriver døra og boka, men føler meg 
ikke dermed forpliktet til å skrive uka og gata, slik manusvaskeren mener. Likedan 
bør det være mulig å skrive antakelig, men ligne. Antakelig er hovedform og anta-
gelig klammeform, mens ligne og likne er sidestilte former.

Jeg har tidligere skrevet bein, men kinnben og ribben – ut fra tradisjonen med 
mer konservative former i sammensatte ord. Men OK, jeg har rettet til kinnbein/
ribbein, etter vaskers anvisninger.

Språket vårt spriker slik i alle retninger at ikke engang Språkrådet kan påberope 
seg konsekvens. For meg personlig er klangen viktig. Derfor velger jeg ofte -en i 
substantiv med -a i stammen ( jakken, lampen), noe jeg på sett og vis (og med en viss 
frekkhet) kan hevde er et godt aasensk prinsipp. Jeg skriver vekte og lovte, men kan 
ikke for mitt bare liv få meg til å skrive håpte, bevegde, eller plagde (!), slik manus-
vaskeren foreslår. (Er han sørlending, tro? Jeg kjente en dame fra Mandal som sa at 
hun «syklte til jobben».)

Denne vasken inspirerer meg til å oppsummere enkelte tidligere manusvask-
erfaringer som snarere har avstedkommet forvirring enn klargjøring i et oversetter-
hode.

Min aller første manusvasker strøk konsekvent alle a-endinger og insisterte 
sågar på at det skulle hete sleven og gryten. Siden har jeg registrert at det ubestemte 
pronomenet i hunkjønn (ei) får mange manusvaskere til å se rødt. Hvis jeg ikke vil 
være lydig og skrive en liten pike, insisterer enkelte på en liten jente, noe jeg selv 
mener er en hybrid. Men siden det dreier seg om mitt levebrød, prøver jeg å være 
pragmatisk uten å gå altfor mye på akkord med egne oppfatninger. l BOKTITTEL 
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kan det godt hende at jeg først valgte å bøye pute i hankjønn for å slippe å provo-
sere noen med puta mi. Det er selvfølgelig helt absurd. Jeg har nå rettet det ganske 
tåpelige puten til puta.

Én manusvasker med svært sterke meninger om fenomener som er blitt/har 
blitt, gjennom/igjennom osv., ble (etter at jeg medgjørlig hadde fulgt vedkommen-
des anvisninger) imøtegått av en særdeles høyt profilert korrekturleser, som dessuten 
gjorde kort prosess med alle a-endingene mine. Da blir en jo forvirret. Eller gjerne 
forvirra, for min del. Håkken ska’n høre på?

Tilbake til dagens manusvask: Denne vaskeren ser ut til å ha en høyere a-tole-
ranse og mer sans for folkemålet enn mange andre jeg har vært borti. Og det er ikke 
egentlig meg imot.

Men jeg kommer nok likevel til å foretrekke ligne, kirken og krøp. Inntil videre. 
Jeg lytter gjerne til synspunkter, og vil selvfølgelig gjerne renvaskes for feil og 
klønete formuleringer, men må også stole på egne krefter og egen teft. Ellers blir det 
bare tullball.

Derfor har jeg satt overmåte stor pris på de manusvaskerne jeg har hatt, som har 
vært grundige og nådeløse, men som samtidig har respektert de valgene oversetteren 
har gjort. Slik jeg opplever det, burde dette være en rettesnor for manusvaskere: Kom 
gjerne med synspunkter på et eget ark, men forvirr ikke oversetteren med å klusse 
rundt i et ryddig manus etter egen synsing og smak. Det fører til ergrelser, tidsspille 
og rot.

Nå vil jeg helst ikke være altfor urettferdig mot den aktuelle vaskeren, oppfatt 
dette derfor som et generelt hjertesukk om hvordan iallfall denne oversetteren  
ønsker seg at manusvasken skal være.
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Irritert oversetter til redaktør

Jeg er så inderlig lei av at enkelte vaskere på død og liv skal legge igjen visittkortet 
sitt	overalt	der	de	ser	sitt	snitt	til	det!	Jeg	setter	min	ære	i	å	levere	gjennomarbeide
de	manus,	og	det	pleier	ikke	være	så	mye	å	rette	opp	i	dem.	Like	fullt	er	det	vaskere	
som	absolutt	skal	vise	forlaget	at	de	«har	lest	denne	siden	også»,	som	en	vasker	
betrodde	meg	en	gang.	Vaskere	må	kunne	sette	sin	egen	forfengelighet	til	side	og	
ikke lesse unødig ekstraarbeid på oversetteren, som jo er nødt til å vurdere hvert 
eneste forslag, også de meningsløse. I aller verste fall blir oversetteren provosert 
og	slutter	å	ta	vaskerens	forslag	alvorlig.	Dumt,	men	menneskelig.	Noen	unge	(?)	
manusvaskere	har	ikke	den	nødvendige	litterære	ballast	og	stiller	seg	uforstående	
til ord de ikke kjenner fra sin dagligtale. Jeg kunne nevne de mest hårreisende ek
sempler	på	manglende	kunnskap,	men	lar	det	være.	En	kan	ikke	bare	slenge	rundt	
seg med endringsforslag og spørsmålstegn uten først å ha undersøkt saken! NB! 
Erfarne vaskere gjør naturligvis ikke sånt.

Kortfattet oversetter til vasker

Jeg gjør oppmerksom på at jeg har valgt mine ord med omhu (funnes, sne, treog-
seksti, ettersom, igår, ride, tellet, hverken, avsted; slike ting), men vil gjerne bli gjort 
oppmerksom på inkonsekvenser, rene dumheter og særlige rariteter i teksten. Jeg er 
også svært takknemlig for intelligente forslag til forbedringer!



Saklig	oversetter	i	O-ringen*

Jeg er uenig med vaskeren min på en del punkter:

Jeg har skrevet:
en dum gammel mann
en	nær	personlig	venn	av	meg	
den skadde gamle mannen 
en gretten gammel gubbe
den tarvelige lille hulen
et sotete gammelt lendeklede
et	gigantisk	forhistorisk	sjøuhyre

Vaskeren vil ha:
en dum, gammel mann 
den tarvelige, lille hulen
et sotete, gammelt lendeklede
osv., altså med komma mellom adjektivene i samtlige tilfeller

Er	ikke	dette	direkte	feil?	Er	ikke	alle	disse	eksemplene	parallelle	med	Vinjes	«søt	
liten	pike»–eksempel	under	pkt.	6	i	avsnittet	om	komma	i	Skriveregler?	Altså:

«Komma	mellom	sideordnede	adjektiver	uten	konjunksjon:	store,	saftige	plom
mer (’plommer som er store og saftige’).

Når adjektivene ikke er sideordnet, skal det ikke stå komma: søt liten pike (’en 
liten	pike	som	er	søt’).»

Jeg	har	skrevet	«beveget»	og	«hadde	beveget».	Vaskeren	vil	ha	«bevegde»	og	
«hadde	bevegd».	Dette	tror	jeg	vi	har	vært	innom	i	O-ringen	før.	Jeg	vet	at	«be
vegde»	og	«bevegd»	er	tillatt,	men	er	det	ikke	nokså	avstikkende	former	i	forhold	til	

* oversetternes  diskusjonsforum på internett
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«beveget»?	Vaskeren	vil	også	ha	«overdøvde»	istedenfor	mitt	«overdøver».	Kanskje	
det	er	fordi	jeg	i	denne	boka	bruker	f.eks.	«lagde»	og	«bygde»?	Men	det	betinger	da	
ikke	nødvendigvis	«bevegde»	og	«overdøvde»?

Kollegialt	svar	i	O-ringen

Konsekvens	er	en	tyrannisk,	lunefull,	trangsynt	og	dekadent	fyrste	å	tjene	–	med	
andre ord: Bare en illusjon.

Og	dermed	for	oss	faktiske	språkingeniører	helt	ubrukelig,	mens	det	for	
språkjuristene	naturligvis	er	ytterst	interessant.

En	helt	annen	ting	er	tekstens	«interne»	konsekvens.	Den	bør	ivaretas,	for	å	
oppnå	et	godt	bygg	(selv	om	jeg	lar	en	pastor	si	«frem»,	mens	hele	resten	av	boka	
har	«fram»	…	Men	det	er	en	konsekvens	i	det	og).
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Etter hvert fornøyd oversetter i NOs medlemsrundskriv

Manus var oversådd med for meg totalt irrelevante rettelser og forslag til forandrin-
ger, plassert der av en person som åpenbart mente seg å være en flinkere skribent 
enn både forfatteren og meg.

Jeg bladde gjennom elendigheten og besluttet meg ganske raskt for å gjøre noe 
jeg aldri har gjort før og aldri har trodd skulle bli nødvendig: Jeg sendte rett og slett 
vasken ubehandlet i retur med beskjed om at dette ikke var til noen hjelp for meg, 
og ba om ny vask.

Etter en ukes tid ringte redaktøren og beklaget kvaliteten på vasken og uttrykte 
sin forståelse. Men han satt i tidsnød og ba meg tross alt være så snill å rette opp 
manus på foreliggende grunnlag, mot et ekstra honorar (kr 3000 ble det) for det 
merarbeidet den slette vasken hadde medført. Jeg valgte naturligvis å besvare vel-
vilje med velvilje og gjennomførte opprettingsprosessen med det umulige utgangs-
punktet.

Høflig	manusvasker	til	redaktør

Vedlagt	kommer	vask	av	BOKTITTEL.	Dette	har	jo	strukket	seg	over	veldig	lang	
tid, så det har foregått i perioder med lange pauser innimellom. Håper likevel jeg 
har beholdt oversikten og helheten.

Jeg har jo hatt språkvask av denne oversetterens manus før og kan igjen kon
statere	at	oversetteren	har	et	svært	godt	grep	om	en	slik	tekst.	Denne	teksten	er	
jo	et	typisk	eksempel	på	at	det	ikke	er	ordene,	men	meningen	man	er	ute	etter,	og	
oversetteren	har	en	særs	god	evne	til	å	skjære	igjennom	og	skape	forståelig	norsk	
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av	den	hippe	og	coole	amerikanske	krimsjargongen.	Ikke	bare	krimsjar	gongen,	
forresten,	men	hele	den	kjappe,	pretensiøse	og	kjekkasaktige	uttrykksmåten	i	
amerikansk-engelsk	er	veldig	bra	satt	om	til	norsk.	Oversettelsen	er	akkurat	så	fri	
den	er	nødt	til	å	være.

Noen betraktninger kan jeg komme med:

1.		 Foreslår	å	operere	med	drap	(og	ikke	«mord»)	når	ordet	brukes	av	politifolk	og	
advokater	osv.	Det	er	jo	drap	som	er	den	juridiske	termen.	Men	mord	kan	gjerne	
brukes	mer	allment	og	av	folk	som	ikke	er	fagfolk.	Så	veldig	viktig	er	dette	mu
ligens	ikke,	men	jeg	synes	kanskje	at	en	slik	sondring	bør	gjøres.	Det	ville	kan
skje gi teksten autentisitet å la politifolk og jurister snakke om drap, drapssak, 
drapsforsøk	osv.	Men	det	er	klart:	selv	fagfolk	benytter	seg	av	allmennspråket	
også.	Så	dette	er	ikke	så	veldig	viktig,	selvsagt.

2.		 Tallord:	Særlig	i	replikker	ser	det	litt	påfallende	ut	når	tallord	er	skrevet	med	
tall.	Eksempel:	«De	har	10	minutter,	mr.	S	…	»,	Her,	og	også	ellers,	ville	vi	vel	
foretrekke	å	skrive	tallordet	med	bokstaver.	(Blir	det	litt	pussig	å	skrive/lese	
klokkeslettet	«kvart	på	12»?)	Enkelte	vil	si	at	man	kan	bruke	bokstaver	opp	til	og	
med	tolv	og	tall	deretter.	Det	blir	vel	smak	og	behag.	Men	kanskje	oversetteren	
vil	vurdere	å	bruke	bokstaver	litt	mer?

3.		 Komma	mellom	likestilte	setninger:	foreslår	å	stryke	komma	mellom	slike	set-
ninger atskilt av og når setningene har samme subjekt, kanskje unntatt der det 
er	naturlig	med	en	pause?

4.		 Alle	forekomstene	av	«All	right»	i	replikker:	Disse	er	beholdt	på	engelsk	gjen
nom	manuset,	men	de	burde	kanskje	fornorskes	til	«Ålreit»	eller	aller	helst	bli	til	
«Greit»	eller	«Ja	vel»	eller	noe	sånt,	etter	sammenhengen.	Dette	er	ikke	avmer
ket i manuset.
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dekalog
ti bud for manusbehandling av oversettelser

 Åpenhet	mellom	alle	parter	–	redaktør,	oversetter,	forfatter,	vasker,	fagkonsu
lent	og	korrekturleser	–	fremmer	profesjonalitet	og	bør	derfor	gjennomføres	
der	det	er	mulig.	Det	ansvarliggjør	aktørene	og	skaper	klarhet.	Kontakt	mel
lom	partene	kan	være	en	fordel	gjennom	hele	prosessen.

 Redaktøren	må	drive	aktiv	prosjektstyring	og	gi	klare	definisjoner	av	roller	
og forventninger. Tekstens målgruppe skal defineres, stilnivå drøftes, fakta
korreksjoner og justeringer avtales med oversetteren og formidles til vaske
ren.	Fagkonsulenter	bør	være	tilgjengelige	fra	dag	én	slik	at	rett	terminologi	
raskt kommer i bruk.

 Konsulentuttalelsene	som	ligger	til	grunn	for	forlagets	avgjørelse	om	å	utgi	 
en	bok,	kan	gjerne	formidles	både	til	oversetter	og	vasker.	Da	får	de	del	i	den	
innhentede kompetansen og kan lettere forstå oppdragets historikk, hensikt  
og retning.

 Oversetter	må	få	elektronisk	kildetekst	der	det	finnes.	Det	sikrer	raske	søk,	
sparer tidsbruk på referanser og noter og kan bidra til å hindre at feil oppstår. 
Språkvasker	må	også	ha	tilgang	til	kildeteksten,	helst	elektronisk,	slik	at	det	
kan foretas effektive søk under vaskeprosessen.

 Oversetter	og	vasker	må	matche	hverandre	i	kompetanse	–	en	uerfaren	over
setter	trenger	en	erfaren	vasker.	En	uerfaren	vasker	har	på	sin	side	mye	å	lære	
av en oversetter med fartstid, og gjør klokt i å spare på skråsikkerhetene.

 Både oversetter og vasker bør utforme egne følgebrev til teksten der det  
redegjøres for generelle valg og strategier, språklige avvik og utførte fakta
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korreksjoner,	men	også	tvil	man	sitter	igjen	med.	Disse	skal	følge	manus	
hele veien, til korrektur og fagkonsulenter. I tillegg til følgebrev bør man aktivt 
bruke elektroniske merknader.

 Vaskeren	er	ofte	første	leser	av	en	tekst,	og	reaksjonene	som	sendes	til	 
oversetteren,	er	sterke	meldinger.	Vennlig	og	høflig	tone	er	derfor	viktig,	 
uansett antall kommentarer og rettelser. Tonefallet i kommunikasjonen kan 
avgjøre om oversetteren kommer i rett stemning for å ta til seg de gode  
forslagene eller om det oppstår en vranglås som ødelegger lagånden.  
Velrettet	ros	kan	utvirke	mirakler.

	 Manusarbeid	er	ingen	tevling	om	hvem	som	har	mest	rett.	Det	er	teksten	 
som	skal	vinne.	Oversetteren	skal	oppfatte	språkvaskerens	merknader	 
som	forslag.	Ofte	vil	man	finne	en	tredje	løsning	der	vasker	har	påpekt	noe	 
uheldig i oversettelsen.

	 Uansett	hvor	fristende	det	måtte	være	på	grunn	av	presset	tid	og	økonomi	 
i	forlaget,	må	vask	og	korrektur	aldri	slås	sammen.	Det	er	to	separate	ledd	 
i	kvalitetssikringen,	med	hvert	sitt	formål	og	fokus.	Språk	og	stil	er	vaskerens	
hovedgeskjeft,	rettskriving	og	tegnsetting	er	korrekturens	ærend.

	 Alle	aktører	i	prosessen	trenger	realistiske	tidsrammer.	Avvik	fra	de	avtalte	 
tidsfristene må kommuniseres umiddelbart.

Denne	dekalogen	er	utarbeidet	av	redaktører,	oversettere	og	vaskere	under	og	etter	kurset	 
«Troskap	og	kreativitet	i	oversettelse	av	sakprosa»	–	april	2009.	

Norsk	faglitterær	forfatter-	og	oversetterforening,	Uranienborgveien	2,	Oslo
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