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Sammanfattning 
Studien undersöker hur de engelska slanguttrycken och talspråksmarkörerna i ungdomsromanen Paper 
Towns av John Green översatts till nederländska och svenska. En analys av slanguttrycken och 
talspråksmarkörerna i romanens första kapitel, utifrån Lambert & van Gorps modell (1985), visar vilka 
översättningsstrategier som översättarna valt och vilka översättningsnormer dessa är ett uttryck för. 
Resultatet visar att översättningarnas preliminära data pekar mot en adekvansinriktad 
översättningsstrategi. På mikronivå visar resultatet en mer acceptansinriktad översättningsstrategi vid 
översättning av slang och talspråksmarkörer, med en något större källspråksinriktning i den 
nederländska översättningen. 
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Abstract 
The study investigates how slang and spoken language markers in English in the Young Adult novel 
Paper Towns by John Green have been translated into Dutch and Swedish. An analyse of the 
expressions found in the first chapter of the novel, based on the method created by Lambert and van 
Gorp (1985), shows the translation strategies and the underlying translational norms. The results of the 
analysis of the preliminary data of the translations points towards adequate translation strategies. At a 
micro level, the results indicate more acceptable translation strategies regarding the translation of 
slang and spoken language markers, with slightly more source-orientation in the Dutch translation.    
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1 Inledning 
Att översätta slang kan vara en utmanande uppgift för översättaren. Slang, talspråk och dialekt är 
medel som författaren har till sitt förfogande för att göra dialogen levande och verklighetstrogen 
(Holmberg 1999:99). Författarens val att använda sig av vissa former av talspråk, som slang och 
dialekt, är en viktig del i hur en romanfigur porträtteras och är därför något som bör bevaras för att den 
känsla och det budskap som uttrycks i originaltexten ska förmedlas även i översättningen (Ingo 
2007:82). Att läsa böcker av en viss författare på originalspråk och i översatt utgåva kan ge helt skilda 
upplevelser. Översättningen av stildrag som talspråk och slang kan bidra till den skillnaden om de 
tonas ned i alltför hög grad i översättningen. Den stilistiska nivån i den översatta texten blir då 
annorlunda än den i originaltexten. Känslan kan även uppstå om översättaren valt uttryck som på 
något sätt känns fel och som därmed förstör läsupplevelsen. Översättaren kan sällan förlita sig på att 
etablerade uttryck finns utan måste i hög grad förlita sig på sin egen språkkänsla och förmåga att skapa 
egna motsvarande uttryck. Hur slang och talspråksmarkörer översätts är med andra ord viktigt för 
läsupplevelsen vilket gör det till ett intressant ämne att undersöka.  

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att göra en stilistisk undersökning av hur slanguttrycken i den amerikanska 
ungdomsromanen Paper Towns av John Green har översatts till nederländska och svenska. Det 
kommer att göras utifrån följande frågeställningar: 

• Har slanguttrycken och talspråksmarkörerna i originalet översatts till slanguttryck i 
översättningarna?  

• Om så är fallet, finns det några skillnader i hur dessa uttryck har översatts till svenska 
respektive nederländska? 

• Kan man utläsa något om de kontextuella faktorerna (språkliga, kulturella etc.) utifrån dessa 
eventuella skillnader? 

• Är slanguttryckens och talspråksmarkörernas funktion och stilistiska nivå i källtexten bevarad 
i översättningarna eller har något förändrats? 

Utifrån dessa frågor kommer jag sedan att kunna dra slutsatser om vilka översättningsstrategier som 
använts i de båda översättningarna när det gäller hur slang och talspråksmarkörer översatts. 

1.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en genomgång av vad slang är och hur slang tenderar att hanteras vid 
översättning. Romanen kommer att analyseras utifrån en polysystemteoretisk bakgrund där den 
deskriptiva modell för analys av litterära verk som Lambert och van Gorp (1985) arbetat fram används 
som analytiskt ramverk. Efter en närmare beskrivning av den teoretiska bakgrunden, material och 
analysmodell följer min analys av romanen och dess översättningar. 
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2 Om slang 
För att kunna göra en jämförelse av slang måste begreppet först definieras. Slang är dock något som 
inte helt enkelt låter sig definieras. I Nationalencyklopedien1 står slang definierat som:  

 

[…] vardagligt språkbruk som ligger på en stilistisk nivå under det neutrala språkets. 
Slangen är framför allt ett talspråkligt fenomen. Dess främsta användning i skrift är som ett 
stildrag i skönlitteratur […] Slangens vardagliga karaktär kan variera i styrka, från lätt 
vardagligt till vulgärt. Vad som är det ena eller andra kan inte preciseras i språkliga termer 
utan bara utifrån värderingar […] 

 

Det finns gott om slanglexikon där man kan få reda på betydelsen av specifika slanguttryck men att 
enbart använda sig av slanglexikon för att avgöra huruvida ett ord är att betrakta som slang går inte. 
Eftersom ett lexikon inte tar hänsyn till hur många som använder sig av ett visst ord och hur ofta det 
förekommer förbiser man slanguttryckens roll i det sociala samspelet; gammal slang som användes av 
få människor för länge sedan får samma utrymme som ny slang som många använder idag (Adams 
2009:88–89). Julie Coleman gör en jämförelse mellan slang i talat språk och slang i slanglexikon med 
levande fjärilar och fjärilar som spetsas på en nål för att visas upp. Orden i lexikonet har fångats in vid 
en viss tidpunkt och det finns inget som säger att det alltid är att betrakta som slang eller att den som 
samlade in orden definierade slang på samma sätt som vi gör (Coleman 2012:23–24). 

 

2.1 Vad är slang? 
En genomgång av den forskning som finns om slang visar på att det råder en samstämmighet kring 
begreppets svårfångade natur. Ulla-Britt Kotsinas menar att det är svårt att säga vilka ord som ska 
räknas som slang eftersom uppfattningen om huruvida ett specifikt ord är slang eller inte kan skilja sig 
mycket åt mellan människor i olika åldrar, men att också människor i samma ålder kan ha helt olika 
uppfattning (Kotsinas 2003:18). Det står också klart att ett slanguttryck är mer än bara det enskilda 
ordet, vilket Julie Coleman betonar i sin historiska genomgång av slang i den engelskspråkiga världen. 
Hon skriver att: ”Words don’t have slanghood: there’s no state of slangness inherent in a word or even 
in a sense of a word. It’s only possible to identify an individual use of a word in a given context as 
slang” (Coleman 2012:23). Även Ulla-Britt Kotsinas instämmer i att det enda säkra sättet att avgöra 
vad som är slang och vad som inte är slang är att lita till sin egen stilkänsla och se på hur och när ordet 
används, om ordet ska tolkas bokstavligt eller om det egentligen har en annan betydelse (Kotsinas 
2003:19). 	

                                                        
1 Andersson, Lars-Gunnar. Slang. Nationalencyklopedien http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/slang 

(hämtad 2016-03-05) 
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Kotsinas skriver vidare att slang inte är ett enhetligt begrepp utan att olika grupper i samhället kan 
använda olika typer av slang. Hon skriver också att allmänslang, däribland ungdomsslang, vilket är 
fokus för den här uppsatsen, är något som de flesta människor känner till någorlunda väl (Kotsinas 
2003:21). Slang är dock föränderligt. Vad som räknas som slang förändras över tid och betraktas olika 
i olika situationer. Lingvisten Connie Eble undersökte användandet av slang hos college-studenter vid 
North Carolina University under åren 1972-1993 och menar att syftet och situationen samt identiteten 
och förhållandet mellan användarna påverkar ordval och deras betydelse. Det går därför inte att 
fokusera på enbart de enskilda slanguttrycken utan man måste se till användandet av slang i sin 
kontext (Eble 1996:103).  

 

I sin artikel ”Is slang a word for linguists?” belyser Dumas och Lighter frånvaron av konkreta 
definitioner av vad slang är och ställer sig kritiska till de formuleringar som uppslagsverk använder sig 
av för att definiera slang: ”This is not very helpful. What is ‘highly colloquial’? What is ‘standard 
educated speech’? This definition does not identify any special category called SLANG, though it well 
describes the language so strongly albeit vaguely opposed by the writers of handbooks” (Dumas & 
Lighter 1978:7-8). De betonar vikten av att fastställa vad slang är ur ett lingvistiskt perspektiv och 
menar att lekmän alltför ofta har en alltför vid definition av vad slang är; som något som omfattar allt 
som inte är standardspråk, en syn som författarna menar endast leder till förvirring (Dumas & Lighter 
1978:13). I ett försök att fastställa vad slang är sammanfattar de olika språkliga drag och menar att det 
som kan betecknas som slang bör möta minst två av följande kriterier: 

 

1. Något som är mer informellt än texten runtomkring.  

2. Användandet gör så att användaren förefaller vara mer familjär med mottagaren. 

3. Det är något som anses vara tabu i samtal med någon av högre social status. 

4. Det används i stället för en välkänd, konventionell synonym för att a) skydda användaren 
mot obehaget som användningen av den konventionella termen skulle medföra eller b) 
skydda användaren mot obehaget eller olägenheten av att behöva utveckla resonemanget 
vidare. Där vanliga förskönande/förmildrande omskrivningar används för att skydda både 
talaren och mottagaren så används slang enbart för att känslomässigt skydda talaren. Genom 
att säga ex. I really dig you behöver talaren inte riskera att göra sig så sårbar som vid 
användandet av ett mer konventionellt uttryck (Dumas & Lighter 1978:14–15).   

 

Författarna menar att dialekt, vardagsspråk, jargong och standardengelska kan passa in på ett kriterium 
men inte två eller fler vilket gör att en lingvistisk gränsdragning blir möjlig (Dumas & Lighter 
1978:16). Andra forskare har formulerat sig på andra sätt när det gäller definitionen av slang men att 
slang är ett informellt språkbruk som används i informella situationer, inte är samma sak som dialekt, 
register, svordomar, jargong m.m. och att det till sin funktion är gruppförstärkande är egenskaper som 
de flesta omnämner (se bl. a. Andersson & Trudgill 1992:69–80, Eble 1996:18, Eble 1996:116). Slang 
befinner sig språkligt nära stilistiska drag som dialekt och register men eftersom dialekt har 
tillhörighet i en viss geografisk region och sociolekt i en viss socialgrupp har inte slanguttryck någon 
sådan tydlig hemhörighet (Andersson & Trudgill 1992:73). Med register avses, i enlighet med 
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Nationalencyklopediens definition, hur språket påverkas av faktorer i talsituationen, som t.ex. 
formalitetsgrad2. Register kan innehålla slang när språket är informellt men det är ändå inte riktigt 
samma sak (Andersson & Trudgill 1992:76–77).  

 

Något som särskilt brukar betonas när det gäller slang är dess gruppskapande/gruppförstärkande 
egenskaper. En grupp kan se ut på många olika sätt. Enligt Michael Adams kan en grupp vara liten, 
som en specifik grupp på högstadiet, eller stor, exempelvis omfatta alla amerikaner under 40, men 
eftersom medlemmarna i en grupp har något gemensamt så kommer de oundvikligen tala ett språk 
som särskiljer dem från andra som inte är med i samma grupp (Adams 2009:17). Ulla-Britt Kotsinas 
menar att det här blir allra tydligast inom ungdomsslangen där slang används som en markering av att 
de som använder slang vågar bryta med standardspråket (Kotsinas 2003:25). Connie Eble tycker sig 
dock se att slangens gruppskapande egenskaper under senare år kan ha minskat, i takt med att 
omfattande och snabba kommunikationsvägar har vuxit fram. Hon menar att talare använder slang för 
att de identifierar sig med en viss stil eller attityd snarare än en specifik grupp (Eble 1996:119).  

 

Något som ofta sägs om slang är att det har en kort livslängd men det är ett påstående som inte alltid 
stämmer. Julie Coleman menar att det stämmer att vissa slangord är kortlivade men att det även gäller 
många andra ord i både vardagsspråk och mer formellt språk och att det inte är något som kan 
användas för att specifikt karaktärisera slang (Coleman 2012:14). Den korta livstid många slangord 
ändå har menar Andersson & Trudgill hänger ihop med den kreativitet som slang är ett uttryck för. 
Den enorma mängd nya slangord som hela tiden skapas utgör ett hot mot de gamla slangorden som 
slås ut i takt med att nya ord kommer in i språket (Andersson & Trudgill 1992:78–79). 

 

Grammatiskt sett kan slang förekomma var som helst i en mening. Det kan vara subjekt, predikat eller 
bestämningsord (Eble 1996:98). Kotsinas skriver att ”Slangord har oftast ett mycket tydligt innehåll, 
vilket betyder att de hör till ordklasserna substantiv, adjektiv och verb. De allra flesta slangord 
uttrycker också en känsla eller en attityd av något slag, vid sidan av sin egentliga betydelse” (Kotsinas 
2003:22). Hälsningar, avskedsfraser och tilltal är också funktioner där slanguttryck är vanliga eftersom 
de förstärker känslan av samhörighet och kan fungera som en avledare i situationer där det kan kännas 
svårt att få till ett naturligt tilltal (Eble 1996:100–102). Även Ulla-Britt Kotsinas omnämner 
slangordens avledande kvaliteter och menar att slangen ibland döljer, snarare än visar talarens sanna 
känslor. Hon skriver också att man med slang kan uttrycka sådant som inte går att uttrycka i 
standardspråk och betonar slangordens humoristiska egenskaper (Kotsinas 2003:7). 

 

I den här uppsatsen kommer framförallt definitionen av slang som något som genom sin informella 
status skiljer sig från den omkringliggande texten att användas. En utförligare beskrivning av 
urvalskriterierna för att avgöra vad som betraktas som slang eller talspråk i den här uppsatsen följer i 
kapitel 4.2. 

                                                        
2. Nationalencyklopedien Register http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/register-(språk)  

(hämtad 2016-06-02) 
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2.2 Översättning av slang 
Synen på hur man översätter slang kan se olika ut och påverkan kan komma från många olika håll. 
Gillian Lathey beskriver i sin bok Translating Children’s Literature (2015) att något som är speciellt 
för översättning av barn- och ungdomslitteratur är att det kan förekomma påtryckningar från förlaget 
om att språket ska städas upp, vilket har sin grund i att föräldrar, lärare och bibliotekarier vill att 
barnen ska möta ett mer standardiserat språk. Översättaren måste därför ta stor hänsyn till att 
översättningen håller en ton som är socialt och kulturellt acceptabel inom målkulturen (Lathey 
2015:75–76). Medvetet valda stilistiska drag i texten, som ironi, förolämpningar, svordomar och 
talspråk, tas ibland inte med i översättningen av orsaker som att översättaren inte noterar att de är ett 
medvetet stilistiskt drag eller att de bryter mot mållitteraturens stilistiska normer (O’Sullivan 2005:88–
89). Det finns en paradox inom barnlitteraturen där översatt litteratur anses vara ett bra sätt för barn att 
lära sig om främmande kulturer samtidigt som de främmande elementen i den översatta litteraturen 
tenderar att tonas ned eller raderas, ofta med en tanke om att barnen annars inte skulle förstå 
(O’Sullivan 2005:74). Det är dock viktigt att komma ihåg att de normer som gäller för barn och de 
som gäller för äldre ungdomar kan se olika ut. Det finns troligtvis en större tolerans för att ungdomar 
möter ett icke-korrekt språk och främmande företeelser i texten. De målspråk som analyseras i den här 
uppsatsen, nederländska och svenska, är båda språk som hör hemma i kulturer vana vid påverkan från 
den aktuella källkulturen, den amerikanska. I både Nederländerna och Sverige är engelska det första 
främmande språket som barnen lär sig i skolan, båda länderna har en tradition av att visa film och tv-
program på originalspråk vilket leder till att barn lär sig att acceptera främmande namn och element i 
litteraturen (O’Sullivan 2005:98).  

 

Oavsett vilka yttre påtryckningar som kan förekomma så spelar översättaren en viktig roll när det 
gäller hur läsaren av översättningen uppfattar texten. Den slang som förekommer i litterär text är inte 
en exakt avspegling av den slang som förekommer i verkligheten, på samma sätt som övrigt litterärt 
tal inte är en exakt avspegling av hur människor talar i verkligheten. Litterär slang delar dock många 
drag med verklighetens slang och används av författare för att skapa känslan av ett särskilt band, en 
delad kod, mellan författaren och läsaren (Linder 2000:276). Om den stilistiska nivån i en översättning 
skiljer sig alltför mycket från originaltextens, bryts med andra ord bandet till läsaren som författaren 
har avsett att skapa. Ingo (2007) betonar vikten av ordvalet: ”Ordvalet är en viktig faktor för 
översättaren, när det gäller att bevara stilen. […] När översättaren med hjälp av stilanalysen har 
definierat stilen hos en text eller ett textavsnitt och i sitt principprogram gjort sina stilval, bör han/hon 
som översättningsmotsvarigheter konsekvent välja sådana ord och översättningslösningar som 
representerar just denna stil (Ingo 2007:82). Med andra ord bör översättaren inte välja bort ett stilval 
som slang. Ingo skriver vidare att: ”I synnerhet när det gäller estetisk-poetiska verk och texter är stilen 
en viktig faktor som höjer läsupplevelsens kvalitet. Inte heller detta litterära värde får översättaren 
förvränga eller fullständigt fördärva” (Ingo 2007:83). 

 

Det är inte bara viktigt att ett stildrag som slang överförs till översättningen när det gäller förekomst 
utan även när det gäller vilken slags slang som används. ”Few words sound as old as do old slang 
terms” skriver Lars-Gunnar Andersson och Peter Trudgill träffande i sin bok Bad language 
(Andersson & Trudgill 1992:85). Att översättaren känner igen slang som just slang är bara halva 
uppgiften, svårigheten ligger i att hitta ett jämförbart uttryck i målspråket. Vilken slags slang som 
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används, den tyngd slanguttrycken har och syftet bakom användningen av slang kan dock skilja sig åt 
mellan kulturer (Fawcett 1997:118). 

 

Det faktum att verksamma översättare inte själva är ungdomar och kanske inte har direktkontakt med 
det språk som talas bland dagens ungdomar gör det extra intressant att studera den slang som finns i 
översatt ungdomslitteratur. Som tidigare nämnts, betonar Ulla-Britt Kotsinas slanguttryckens funktion 
som ett uttryck för grupptillhörighet, i synnerhet i ungdomsslangen. Om någon som inte hör till 
gruppen, t.ex. en representant för vuxenvärlden, försöker sig på att använda de slanguttryck som 
ungdomarna betraktar som sina, kan reaktionen bli en annan än vad den vuxne väntat sig. I stället för 
att upplevas som ett närmande, kan det upplevas som ett intrång, ett försök från den vuxne att ta sig in 
i en grupp där denne inte hör hemma (Kotsinas: 25-26).  

 

När det gäller ungdomsböcker och översättning är det alltså viktigt att både författaren och även 
översättaren behärskar de slanguttryck som de använder sig av och att de använder dem på ett 
trovärdigt sätt för att inte störa läsupplevelsen. Stilistiska drag som ordlekar gör att översättaren 
kanske måste anpassa översättningen både språkligt och situationsmässigt samt väga in faktorer som 
genre, funktion, tänkt målgrupp och kontext. För att ordlekens komiska effekt ska bevaras i 
målkontexten är valet av översättningsstrategi av högsta vikt. Om ordleken överförs med stilistisk 
medvetenhet och kreativitet tillför den något till måltexten, medan en bokstavlig översättning gör att 
kulturspecifika sammanhang går förlorade och att måltexten blir fattigare än källtexten (González 
Cascallana 2006:106).  

 

När det gäller översättning av slang och slanguttryckens funktion i texten går det även att dra tydliga 
paralleller till översättning av dialekt. Som redan nämnts, är slang och dialekt inte samma sak, men de 
fyller trots allt en likartad funktion i texten. Även dialekt är ett stilistiskt medel som författaren 
medvetet väljer för att skapa kontrast mot den övriga texten och i syfte att framställa en romanfigur på 
ett visst sätt (Englund Dimitrova 2001:11). Vid översättning av skönlitterär text där stilistiska medel 
som dialekt förekommer visar studier på att översättare ofta gör en förskjutning mot ett mer neutralt 
och normativt språk och antalet specifika markörer tenderar att vara färre i översatt text än i dess 
källtext (Englund Dimitrova 2001:14). En närmare redogörelse av generalisering och neutralisering 
inom översättning följer i kapitlet nedan.  

3 Teoretisk bakgrund 
I sin artikel The Name and Nature of Translation Studies delar James S. Holmes in den mer 
vetenskapliga översättningsvetenskapen i en teoretiskt inriktad och en deskriptivt inriktad del. Den 
senare inriktningen, beskriver översättningar och översättande som fenomen (Holmes 1994/2000:176). 
Det deskriptiva förhållningssättet delar han i sin tur in i tre delar: produktorienterad, processorienterad 
och funktionsorienterad. Produktorienterade studier behandlar i ett första skede individuella texter för 
att i ett senare skede kunna genomföra komparativa studier av flera översättningar av samma text. Det 
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ger i sin tur ett material att utgå ifrån vid större korpusundersökningar, som vid studier av 
översättningar under en viss historisk period, språkspecifika översättningar eller liknande. Vid 
funktionsorienterade studier undersöker man översättningens roll i målkulturen ur ett socio-kulturellt 
perspektiv. Fokus ligger på vilka texter som väljs ut för översättning och vilka faktorer som påverkat 
beslutsfattandet. Vid processorienterade studier undersöks översättningsprocessen och översättarens 
roll (Holmes 1994/2000:176–177). I den här uppsatsen kombineras det produktorienterade och det 
funktionsorienterade perspektivet. Fokus ligger på översättningen av en enskild text, men 
översättningarnas roll inom sina respektive socio-kulturella kontexter kommer även att beaktas. 

 

3.1 Polysystemteorin och deskriptiv 
översättningsvetenskap 
Polysystemteorin växte fram under 1970-talet och kom att påverka utvecklingen av den deskriptiva 
översättningsteorin. Inom den deskriptiva översättningsvetenskapen utgår man från måltexten, i ett 
försök att svara på frågan varför en översättning ser ut som den gör (se bl.a. Hermans 1999:7). Till 
skillnad från den tidigare forskningen, som hade sin utgångspunkt i källtexten och undersökte i vad 
mån översättningen liknade/skiljde sig från originalet, anlades ett mer komplext synsätt där kulturella, 
sociala och historiska faktorer vägs in och där huvudfokus är översättningens funktion inom sin kultur, 
d.v.s. målkulturen (Hermans 1999:39). Polysystemteorins grundare, Itamar Even-Zohar, tänkte sig en 
hierarkiskt utformad samling system, som tillsammans bildar ett polysystem. Systemen har ett 
dynamiskt förhållande till varandra och det är dynamiken mellan de olika systemen som driver på 
polysystemets utveckling. Inom polysystemet finns en rörelse mellan det centrala och det perifera, där 
polysystemets olika delar strävar mot en central position (Shuttleworth 2008:197). Even-Zohar utgick 
ifrån den strukturalistiska forskningstraditionen och skapade sitt hierarkiska system för att visa på hur 
ett antal olika system, både litterära och extralitterära, samverkar och påverkar varandra inom ett större 
polysystem. Polysystemet omfattar alla texter inom en kultur oavsett vilken position eller status de har 
inom det litterära systemet (Gentzler 2001:114). Med ”litterära system” menar Even-Zohar:  

 

The network of relations that is hypothesized to obtain between a number of activities called 
“literary,” and consequently these activities themselves observed via that network. 

Or: 

The complex of activities, or any section thereof, for which systemic relations can be 
hypothesized to support the option of considering them “literary.” (Even-Zohar 1990b:28). 

 

Even-Zohar delar in litteratur i kanoniserad och icke-kanoniserad. En text är att betrakta som 
kanoniserad så länge som de dominerande skikten inom en viss kultur godkänner den som sådan. Det 
är dock inte ett inneboende drag i texten och ska inte blandas samman med omdömen som ”bra” och 
”dålig” litteratur (Even-Zohar 1990a:15). I regel innehar den kanoniserade litteraturen en position i 
polysystemets centrum, enligt Even-Zohar, men eftersom hierarkin hela tiden är dynamisk kan 
kanoniserad litteratur komma att trängas undan av nya former av kanoniserad litteratur och på så sätt 
hamna i en mer perifer position (Even-Zohar 1990a:17). 
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Even-Zohar jämför översättningarnas roll när de har en primär och en sekundär position inom det 
litterära polysystemet. När översatt litteratur har en primär position är det en skapande kraft som 
utvecklar den litterära repertoaren och för in nya element i den inhemska litteraturen (Even-Zohar 
1990c:46). När den översatta litteraturen befinner sig i en mer sekundär position blir den istället en 
konservativ kraft som bevarar tidigare modeller och som kan skilja sig mycket åt från den inhemska 
litteraturen som fortsatt att utvecklas (Even-Zohar 1990c:48-49). Den position den översatta 
litteraturen har inom sitt system påverkar, enligt Even-Zohar, översättningsstrategierna. När 
översättningen befinner sig i en primär position deltar den i skapandet av nya primära modeller och 
översättarna är därför mer benägna att bryta mot målkulturens konventioner vilket resulterar i mer 
källtexttrogna översättningar men som också utmanar och utvecklar den inhemska litterära 
repertoaren. I en sekundär position är förhållandet det motsatta, vilket i förlängningen leder till 
stagnation (Even-Zohar 1990c:50-51). Den roll som den översatta litteraturen har inom polysystemet 
är dock alltid dynamisk, den är inte alltid enbart primär eller sekundär. Vissa delar av den översatta 
litteraturen kan inneha en primär position samtidigt som vissa andra delar har en sekundär position 
(Even-Zohar 1990c:49).  

 

3.1.1 Normer 

Gideon Toury tog avstamp i Even-Zohars forskning och polysystemteorin för att försöka identifiera de 
språkliga, litterära och sociala normer som styr översättning. Toury menar att översättning är en 
normstyrd aktivitet (Toury 1995:56). Översättningsnormer skapas under översättningsprocessen som 
ett resultat av att översättaren väljer att översätta på ett visst sätt utifrån de krav som källtexten ställer 
samt de förväntningar som översättaren vet finns i målkulturen. Valen görs kontinuerligt genom hela 
texten och på så sätt skapas mönster som i förlängningen leder till att översättningsnormer kan 
rekonstrueras. Normer är till viss del ett svar på frågan varför översättare väljer vissa lösningar framför 
andra (Hermans 1999:74). Normer är långt ifrån alltid enkla att urskilja och de faktiska normerna ska 
inte blandas ihop med de uttalade normerna. (Hermans 1999:85).  

 

Enligt Toury är normer de socio-kulturella begränsningar som på en skala befinner sig emellan 
ytterposterna fastslagna regler (”rules”) och individspecifika drag (”idiosyncracies”). Normerna kan 
vara olika starka och kan uppvisa stora skillnader mellan olika grupper och översättningsaktiviteter 
(Toury 1995:54). Toury menar att det finns en regelbundenhet inom översättningarna i en specifik 
kultur vilket leder till att avsteg från detsamma, d.v.s. ett brott mot normerna, gör att personer inom 
kulturen ser att översättaren inte följt gällande normer (Toury 1995:56). Översättningar tas oftast fram 
med en tänkt målkulturläsare i åtanke och hur en översättning ser ut styrs då av de behov och 
önskningar som översättare och/eller förlag tänker sig att den läsaren har (Hermans 1999:40). För att 
rekonstruera textuella och extra-textuella normer anger Toury två källor: de som visar sig i den 
översatta texten på textnivå och teoretiska och kritiska formuleringar t.ex. uttalanden från översättare, 
redaktörer och förlag, recensioner av enskilda översättningar m.m. på extra-textuell nivå (Toury 
1995:65). Toury menar att den stora skillnaden mellan dessa två typer av normer är att texter är 
primära produkter som visar på de gällande normerna medan normativa uttalanden är biprodukter av 
normerna. De senare är inte neutrala, eftersom de härstammar från personer med egna intressen i 
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produkten, vilket man bör vara medveten om (Toury 1995:65). Det är alltså inte alls säkert att de 
uttalade normerna verkligen efterlevs på textnivå. 

 

Toury menar att översättningar inte befinner sig mellan två kulturer, utan helt hör till målkulturen 
(Toury 1995:28). Eftersom översättningar skapas inom en viss kultur och är framtagna för att möta 
specifika behov eller inneha specifika platser inom kulturen kan översättare därför sägas främst arbeta 
utifrån de behov som finns i målkulturen. De funktioner och textuella drag (”features”) som finns i 
källtexten och som bevaras i översättningen gör det eftersom mottagarsidan, målkulturen, anser dem 
vara viktiga (Toury 1995:12). Varje översättning måste undersökas utifrån sin position inom sitt egna 
litterära system. Två översättningar av samma källtext kommer inte att inneha exakt samma position 
och i synnerhet inte samma position som källtexten har inom sitt system (Toury 1995:30). 

 

Toury delar upp rekonstruktionen av översättningsnormerna i flera steg, för att på så sätt identifiera 
vilka normer som varit gällande vid översättningen. Det han kallar de initiala normerna innebär den 
valsituation som en översättare ställs inför huruvida översättningen ska vara inriktad på källspråket 
och källkulturen eller målspråket och målkulturen. Toury kallar en inriktning mot 
källspråket/källkulturen för adekvat översättning (”adequancy”) och en inriktning mot 
måltext/målkultur för acceptabel översättning (”acceptancy”) (Toury 1995:56–57). I den här uppsatsen 
kommer begreppen adekvansinriktad respektive acceptansinriktad att användas, i enlighet med 
Lindqivst terminologi (Lindqvist 2002:43–44). Toury skiljer också på preliminära normer och 
operationella normer. Preliminära normer är de som styr urvalet av vilka texter som via översättning 
tas in i ett land vid en viss tidpunkt samt hur toleransen för att översätta via ett annat språk, indirekt 
översättning, ser ut. Operationella normer styr de språkliga och innehållsliga val som sker under 
översättningsprocessen. De operationella normerna delar han sedan in i matrisnormer, d.v.s. de normer 
som styr hur källtextens helhet bevaras, och språkformsnormer, d.v.s. normer för hur källtextens 
språkliga nivå bevaras (Toury 1995:58). Vid en produktorienterad studie, som den föreliggande, går 
det inte bara att se till produkten som sådan utan att väga in de faktorer som styr dess tänkta funktion 
och de normstyrda strategierna (Toury 1995:13). 

 

Toury placerar översättningar någonstans mitt emellan total källspråkstrogenhet (adekvans) och total 
målspråkstrogenhet (acceptans) (Gentzler 2001:126). Total adekvans är en omöjlighet eftersom de 
kulturella normerna i målspråket alltid skiljer sig från de som finns i källspråket. Total acceptans är på 
samma sätt en omöjlighet, eftersom en översättning alltid för med sig ny information och främmande 
element in i målkulturen (Gentzler 2001:126).  

 

Individuella översättningsstudier ger isolerade beskrivningar men sammantaget resulterar alla 
isolerade beskrivningar i en ansamling av kunskap (Toury 1995:10). Den ansamlade kunskapen som 
deskriptiva översättningsstudier ger gör det möjligt att formulera övergripande lagar som visar på de 
inneboende förhållanden som finns mellan alla de variabler som är relevanta för översättning (Toury 
1995:16). Lagarna är inte absoluta utan visar på hur troligt det är att ett visst beteende, eller textuella 
drag, inträffar under vissa specifika förhållanden. För att en lag ska kunna formuleras måste även alla 
faktorer som spelar in specificeras och för att formulera en lag krävs att man hittar regelbundenheter 
och har maximal kontroll över funktion, process och produkt (Toury 1995:16). 
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Tourys sökande efter regelbundenheter gjorde att han formulerade två generella lagar: lagen om 
standardisering och lagen om interferens. Han definierade lagen om standardisering som: “in 
translation, textual relations obtaining in the original are often modified, sometimes to the point of 
being totally ignored, in favour of [more] habitual options offered by a target repertoire” (Toury 
1995:268). Han formulerar även lagen som: “in translation, items tend to be selected on a level which 
is lower than the one where textual relations have been established in the source text” (Toury 
1995:269). Översatta texter tenderar alltså att gå mot en ökad standardisering, d.v.s. att blir mer 
neutrala än sin källtext. Lagen om interferens definierar Toury på en generell nivå som: “in translation, 
phenomena pertaining to the make-up of the source text tend to be transferred to the target text,” och 
menar att interferens från källtexten är en slags standardinställning och för att skapa en interferensfri 
produkt krävs det att översättaren särskilt anstränger sig (Toury 1995:275). Hur Tourys normer 
kommer att användas i den här uppsatsen presenteras närmare i kapitel 4.2 Metod. Lagen om 
standardisering respektive interferens kommer att utgöra bakgrund i uppsatsens analysdel. 

 

3.1.2 Generalisering 

I likhet med Tourys lag om standardisering hade det redan i tidigare forskning visats på att 
översättningar tenderar att bli med neutrala än sina källtexter och att uttryck där används på en mer 
generell nivå än i originaltexterna. Generalisering är också något som kommer att bli aktuellt i min 
analys och jag kommer därför här beskriva begreppet lite utförligare. 

 

Jiři Levý menar att det generellt sett vid översättning finns en tendens att översättaren använder ett 
allmännare uttryck som därigenom gör översättningen mindre tydligt (Levý 1969:157). I sin artikel 
”Konstnärlig stil och översättarstil” beskriver han tre olika former av vad han kallar stilistisk 
utarmning av ordförrådet som förekommer vid översättning: 

a) användande av allmänna begrepp i stället för konkreta och exakta beteckningar, 

b) användande av stilistiskt neutrala ord i stället för känslomässigt färgade, 

c) ringa utnyttjande av synonymer för att variera uttrycken. 

(Levý 1969:158). 

  

Enligt Levý är det avsaknaden av ekvivalens mellan källspråk och målspråk som gör att översättaren 
väljer ett mer abstrakt ord än vad källtexten ger uttryck för (Levý 1969:159). Övergripande begrepp 
eller en mer beskrivande omskrivning blir vanliga strategier när målspråket saknar ett 
korresponderande begrepp. Översättaren måste även ta hänsyn till att läsaren av översättningen 
befinner sig i en annan föreställningsvärld än vad författaren och läsaren av källtexten gör. De senare 
delar samma kultur men eftersom läsaren av den översatta texten inte är en del av den kulturen leder 
det till att översättaren väljer ett mer allmänt uttryck (Levý 1969:159). Levý beskriver också hur 
översättning av mer emfatisk karaktär kan ta sig uttryck på två sätt. Dels att känslomässigt färgade 
uttryck får en mer neutral och därmed färglös översättning men även att det går att se hur grövre 
stilistiska medel, som används för att skapa effekt, förstärks. Översättaren överdriver betydelsen som 
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finns i ordet (Levý 1969:161–162). Levý ser också hur översättning gör att texten blir mer logisk och 
förklarande och att texten därigenom förlorar sin konstnärliga spänning (Levý 1969:164). 

 

3.2 Barn- och ungdomslitteratur inom det 
litterära polysystemet 
Vad som styr översättningen av barnlitteratur beror på den position som det litterära systemet 
barnlitteratur har inom det litterära polysystemet i stort (Shavit 1981:171). Enligt Shavit gör 
barnlitteraturens perifera position inom det litterära polysystemet att översättaren kan tillåta sig större 
friheter, förutsatt att följande två kriterier är uppfyllda: 

a. Att anpassa texten så att den blir passande och användbar för barnet, enligt vad samhället anser är 
”bra för barnet”. 

b. Att anpassa handling, karaktärsgestaltning och språk i enlighet med barnets förståelseförmåga och 
läsfärdighet (Shavit 1981:171–172). 

 

Översättningen av barnlitteratur följer ofta existerande modeller i målspråket. Om originaltextens 
modell inte finns inom målsystemet ändras texten ofta genom att sådana element utesluts för att 
måltexten bättre ska passa den modell som är styrande inom mållitteraturen (Shavit 1981:172). 
Lindqvist visar i sin undersökning av vilka översättningsnormer som styr översättning av 
högprestigelitteratur respektive lågprestigelitteratur inom vuxenlitteraturen att översättning av 
högprestigelitteratur präglas av stor respekt för källtexten medan man i lågprestigelitteratur fokuserar 
på anpassning till målkulturen på bekostnad av källtextens helhet. I högprestigelitteratur bevaras 
texten i sin helhet, medan strykningar är desto vanligare förekommande vid översättning av 
lågprestiglitteratur (Lindqvist 2002:143). Normen inom högprestigelitteratur är alltså att en text ska 
översättas i sin helhet. Att utesluta text görs endast i undantagsfall. Tidigare har barn- och 
ungdomslitteraturen följt de modeller som gäller för vuxenlitteratur med låg prestige, där text kan 
uteslutas och texten inte måste bevaras i sin helhet. Detta oavsett vilken prestige den aktuella 
barnlitteraturen ansågs ha (Shavit 1981:174). På samma sätt som normen för vuxenlitteratur med hög 
prestige är att originaltextens komplexitet ska bevaras har förenklande modeller använts såväl inom 
vuxenlitteraturen med låg prestige som inom barnlitteraturen (Shavit 1981:175).  

 

När det gäller översättning av främmande element i text finns olika metoder att ta till. Venuti talade 
om översättningsstrategier som domestication och foreignization. Enligt Venuti var domesticering en 
etnocentrisk strategi som förflyttade den främmande texten in i målkulturen medan 
främmandegörande strategier istället bejakade de kulturella skillnaderna (Venuti 1995:20). I stort 
handlar det alltså om huruvida texten ska anpassas efter målkulturens normer eller om det främmande 
ska få finnas kvar. Domesticerande översättningsstrategier, d.v.s. att texten översätts så att den 
förflyttas närmare målkulturen, har också tidigare dominerat inom översättningen av barn- och 
ungdomslitteratur vilket har resulterat i att översättningarna blir mer problemfria än sina originaltexter 
(Pedersen & Åsman 2013:143). Under senare år har dock forskningen visat att den bilden behöver 
nyanseras. Även inom barn- och ungdomslitteraturen finns skillnader i graden av domesticering i hur 
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litteratur med hög respektive låg prestige översätts. Om forskningen rent generellt visar att översättare 
vid översättning av barnlitteratur tenderar att använda sig av övervägande domesticerande strategier så 
finns det även forskning som visar på att nutida översättningar av barnlitteratur med hög prestige, och 
litteratur för äldre barn och ungdomar, är mer källorienterade (Pedersen & Åsman 2013:143–144). 
Även om barn- och ungdomslitteraturen inom det litterära polysystemet i sin helhet innehar en 
sekundär position så befinner sig inte böcker för barn och för äldre ungdomar på samma nivå inom 
polysystemet; de utgör två separata system och måste undersökas utifrån sina egna förutsättningar. 

 

3.3 Deskriptiv analysmodell 
Ur polysystemteorin och den deskriptiva översättningsvetenskapen växte den så kallade 
manipulationsskolan fram med syfte att ta fram deskriptiva, målorienterade, funktionella och 
systematiska arbetsmodeller samt att se på vilka normer och begränsningar som styr produktionen och 
mottagandet av översättningar (Hermans 1985:10–11). José Lambert och Hendrik van Gorp arbetade 
fram en modell (1985) för att systematiskt jämföra översatta texter och beskriva de relationer som 
finns inom varje system och relationerna som existerar mellan de olika systemen (Lambert & van 
Gorp 1985:51–52). Eftersom ett sådant brett och systematiskt anslag inte ryms inom ramarna för en 
masteruppsats, kommer jag att använda mig av Lambert och van Gorps modell som ett ramverk, men 
här fokusera på en enskild text. Hur modellen används i den här uppsatsen förklaras närmare i kapitel 
4.2 Metod. 

 

Lambert och van Gorps modell tar sin utgångspunkt i texten, författaren och läsaren inom källspråket 
och texten, författaren och läsaren inom målspråket för att sedan systematiskt jämföra de olika 
inbördes relationerna. Hur källtext och måltext förhåller sig till varandra, hur författarna och läsarna 
gör det, hur relationerna till andra texter, författare och läsare ser ut inom varje språksystem och hur 
systemen i stort förhåller sig till varandra. En översättning är resultatet av alla de relationer som råder 
inom det system som texten tillhör. Forskarens uppgift är att undersöka alla relationer och försöka 
urskilja vilken relation som är den styrande (Lambert & van Gorp 1985:43–44).  

 

Genom att systematiskt jämföra källtext och måltext kan man sedan formulera ett antal frågor, som 
huruvida texten är käll-/adekvansinriktad eller mål-/acceptansinriktad? Utifrån det kan man sedan 
fastställa hypoteser om vilka översättningsnormer som styr produktionen och utformningen av 
översättningen (Lambert & van Gorp 1985:45–46). Normer ska här ses i enlighet med Tourys 
definition av normer som den bakomliggande orsaken till varför vissa regelbundenheter uppträder i 
översättningar och översättningar ser ut som de gör (Toury 1995:55). Lambert och van Gorp 
instämmer med Toury i att inga texter är fullständigt käll-/adekvansinriktade eller mål-
/acceptansinriktade utan deras modell syftar till att tydliggöra vilka de dominerande normerna är och 
ger utrymme för att en text kanske är måltext-/acceptansinriktad rent stilistiskt samtidigt som de 
sociokulturella referenserna är hämtade från källkulturen och alltså är adekvansinriktade (Lambert & 
van Gorp 1985:46). Att enbart göra en jämförelse mellan källtext och måltext, vilket var ett vanligt 
förfaringssätt längre tillbaka i den översättningsvetenskapliga forskningen, har fortfarande sin plats 
men räcker inte till för att man ska kunna dra korrekta slutsatser. Texterna måste ses som en del av 
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sina sammanhang och Lambert och van Gorps modell är ett sätt att se på översättningen som en del av 
ett större sammanhang (Lambert & van Gorp 1985:51–52).  

 

Kritik mot Lambert och van Gorps modell har framförts av bl. a. Hermans, som menar att även om 
man i modellen betonar flexibilitet och flera dimensioner så är modellen för schematisk. Hermans 
påpekar också att fullständiga analyser av långa texter inte heller är möjliga med modellen, vilket gör 
att ett textavsnitt måste väljas ut för att representera texten. På vilka grunder ett sådant urval ska göras 
finns det dock inga givna kriterier för (Hermans 1999:68–71). Hermans har, i mitt tycke, en viss poäng 
i sin kritik men jag anser ändå att modellen tjänar syftet för den här uppsatsen, vilket förklaras närmare 
i kapitel 4.2. 

 

Lambert och van Gorp utgår i sin modell från Even-Zohar och Tourys arbete och det finns likheter 
mellan deras modell och det normsystem som Tourys senare presenterade. Lambert och van Gorps 
modell (1985) och hur den kommer att tillämpas i denna studie förklaras i följande avsnitt. 

4 Material och metod 
Studien blir en jämförande och orsaksorienterad studie med ett textanalytiskt, stilistiskt fokus. Att 
jämföra samtliga aspekter av en text låter sig inte göras utan någon aspekt måste väljas ut (Williams & 
Chesterman 2002:6). Den här studien kommer därför att fokusera på slang och talspråksmarkörer som 
ett stilistiskt drag.  

 

I en jämförande modell ställs de utvalda delarna i källtexten och motsvarande delar i 
måltexten/måltexterna mot varandra, så att man sedan kan se hur översättningarna ser ut och hur 
källtext och måltext skiljer sig åt (Williams & Chesterman 2002:49–51). Efter att de slanguttryck och 
talspråksmarkörer som förekommer i källtexten identifierats, kommer jag att ställa dem mot de 
motsvarande uttrycken i måltexterna. På så sätt kan mina frågeställningar om huruvida slanguttrycken 
i originalet har översatts till slanguttryck och om det finns några skillnader mellan hur den 
nederländska och den svenska översättningen ser ut få ett svar. En orsaksorienterad modell kommer att 
användas för att besvara frågorna om det går att utläsa något om de kontextuella faktorerna och om de 
slanguttryck som används i översättningarna har en likvärdig funktion som i måltexten. I en 
orsaksorienterad modell fokuserar man på de orsaker som bidrar till att en översättning ser ut på ett 
visst sätt och på den effekt som översättningen sedan har på läsarna/målkulturen (Williams & 
Chesterman 2002:53–55). I den här uppsatsen kommer fokus att ligga på de socio-kulturella aspekter 
som bidragit till att översättningarna kommit till stånd och om den stilistiska nivån i de översatta 
uttrycken är bevarad. Eftersom studien är en stilistisk analys faller det sig naturligt att använda ett 
kvalitativt perspektiv. Vissa kvantitativa inslag kommer även att användas i analysen, när 
förekomsterna av slanguttryck och talspråksmarkörer redovisas. 
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4.1 Material 
Den engelska originalutgåvan av Paper Towns publicerades 2008. Den nederländska utgåvan, Paper 
Towns – waar is Margo Roth Spiegelman gavs ut året därpå (2009) på förlaget Lemniscaat i 
översättning av Aleid van Eekelen-Benders. Den svenska översättningen, Pappersstäder, gavs ut 2014 
på Bonnier Carlsen i översättning av Ylva Stålmarck. I romanen får vi följa ett antal ungdomar under 
den sista månaden av high school i deras sökande efter klasskamraten Margo Roth Spiegelman som 
plötsligt försvinner. Ungdomarna är alltså omkring 18 år och den slang som används i boken är att 
beteckna som allmänslang/ungdomsslang. Det är inte någon specialiserad slang utan är välkända 
slanguttryck som överskrider geografiska och sociala gränser. Boken utspelar sig i Orlando, Florida, 
men hade kunnat utspela sig var som helst i USA. Det som är intressant med den slang som används i 
boken är just dess allmängiltighet, vad som Kotsinas kallar allmänslang, som förstås av den breda 
allmänheten (Kotsinas 2003:21). Det är en vardaglig slang som de flesta läsare känner igen och 
förmodligen även själva till viss del använder. Slang med motsvarande funktion och innebörd bör 
finnas även i målspråken och en undersökning av hur slanguttrycken översätts blir därmed intressant. 
Att romanen är relativt ny och att inte alltför lång tid gått mellan originalutgivning och översättningar, 
även om det dröjde sex år innan boken kom i svensk översättning, är också en fördel, eftersom det bör 
innebära att slanguttrycken i både originaltext och översatt text är att betrakta som någorlunda samtida. 

 

4.1.1 Originalromanen 

Paper Towns är John Greens tredje ungdomsroman. Boken handlar om Quentin Jacobson, kallad Q, 
som sedan barndomen varit förälskad i grannflickan Margo. Någon månad innan de går ut high school 
knackar Margo en natt på Quentins sovrumsfönster och säger åt honom att följa med. De ger sig ut i 
natten och Quentin kör Margo runt Orlando för att Margo ska få hämnas på sin otrogne pojkvän. När 
morgonen kommer skiljs de åt och därefter är Margo försvunnen. Quentin och hans vänner ägnar 
mycket tid åt att fundera på vad som hänt och upptäcker att Margo har lämnat en rad spår efter sig som 
de börjar följa. Romanen utgavs på förlaget Dutton, som även givit ut John Greens tidigare böcker. 
John Green har mottagit flera priser i USA för sina romaner, bl.a. The Edgar Award och han har blivit 
omnämnd på Time Magazines lista över de 100 mest inflytelserika personerna i världen (Penguin). 
När boken släpptes gick den rakt in på plats 5 på New York Times bestsellerlista 
(johngreenbooks.com). Han har även tre gånger, år 2008, 2011 och 2013, blivit nominerad till det 
prestigefulla Deutscher Jugendliteraturpreis (DJLP). Sammanfattningsvis kan man alltså säga att John 
Green är en författare med hög status inom ungdomslitteraturen, både nationellt och internationellt. I 
juli 2015 släpptes en filmatisering av Paper Towns (IMBd), vilket även det är att se som ett bevis på 
den höga status John Greens romaner har inom ungdomslitteraturen/ungdomskulturen. 

 

4.1.2 Utgivningen i Sverige och Nederländerna  

John Greens produktion omfattar för närvarande 5 ungdomsromaner samt ett antal noveller och 
kortare berättelser (johngreenbooks.com). Utgivningen av romanerna i original samt i nederländsk och 
svensk översättning ser ut på följande sätt: 
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Tabell 1. Sammanställning av John Greens ungdomsromaner. Titlar och utgivningsår av original samt 
nederländska och svenska översättningar. (Uppgifter från johngreenbooks.com, kb.nl samt 
libris.kb.se). 

KT Utgivningsår MTNL Utgivningsår MTSV Utgivningsår 

Looking for 
Alaska 

2005 Het grote 
misschien 

2005 Var är 
Alaska? 

2007 

Samma titel 
som ovan 

   Efter Alaska 2015 

An abundance 
of Katherines 

2006 Negentien 
keer Katherine 

2007 Katherine-
teorin 

2015 

Paper Towns 2008 Paper Towns 
– Waar is 
Margo Roth 
Spiegelman? 

2009 Pappersstäder 2014 

Will Grayson, 
Will Grayson  

2010 Wil Grayson 2010 Den andre 
Will Grayson 

2011 

The fault in 
our stars 

2012 Een weeffout 
in onze sterren 

2012 Förr eller 
senare 
exploderar jag 

2013 

 

Som visas i tabell 1 har de nederländska översättningarna givits ut mycket snart efter 
originalutgivningen. Samtliga böcker är utgivna samma år eller som mest, året därpå. De fyra första 
titlarna är alla översatta av samma översättare, Aleid van Eekelen-Benders. Den sistnämnda titeln är 
dock översatt av en annan översättare, Nan Lenders. Romanerna är alla utgivna på samma förlag, 
Lemniscaat (kb.nl). 

 

I Sverige ser utgivningen ut på ett annat sätt. Debutromanen Looking for Alaska blev utgiven i Sverige 
på Berghs förlag inom förhållandevis kort tid efter originalutgåvans publicering men förlaget har 
sedan inte fortsatt med John Greens författarskap. Will Grayson, Will Grayson kom därefter ut på ett 
annat förlag, Rabén & Sjögren, som en enstaka titel. Sedermera tog Bonnier Carlsen över 
författarskapet och gav i rask takt ut Förr eller senare exploderar jag, Pappersstäder och Katherine-
teorin samt gav på nytt ut Looking for Alaska med ny titel, Efter Alaska. De svenska översättningarnas 
kronologiska utgivningsordning följer alltså inte originalutgåvornas kronologiska ordning. Värt att 
notera är också att översättningarna gjorts av flera olika översättare. Var är Alaska? är översatt av 
Mats Fierras och Den andre Will Grayson är översatt av Titti Persson; ingen av dem har sedan översatt 
någon mer av John Greens romaner vilket kanske kan förklaras med att författarskapet sedan bytte 
förlag. De två första titlarna som sedan kom ut på Bonnier Carlsen, Förr eller senare exploderar jag 
och Pappersstäder, är båda översatta av Ylva Stålmarck. Därefter har Bonnier Carlsen använt sig av 
två andra översättare för Katherine-teorin (Kristoffer Leandoer) samt Efter Alaska (Maggie 
Andersson). Utgivningen på Bonnier Carlsen har skett i en mycket rask utgivningstakt, vilket är en 
tänkbar förklaring till att flera översättare anlitats. 
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Mitt material (se bilaga) består av Paper Towns första kapitel, i engelskt original samt nederländsk och 
svensk översättning. Valet av att använda det första kapitlet motiveras av att i det första kapitlet 
introduceras alla romanens viktigaste karaktärer och som läsare får vi där en känsla för vilka 
karaktärerna är, hur de interagerar med varandra och hur de uttrycker sig. Kapitlet innehåller även 
förhållandevis mycket dialog, där de flesta av romanens huvudkaraktärer deltar. Uppsatsens omfång 
gör att en avgränsning måste göras och den slang och de talspråksmarkörer som förekommer i kapitel 
1 får därför gälla som ett representativt urval.  

4.2 Metod 
I undersökningen kommer jag framförallt att använda mig av den modell av Lambert och van Gorp 
(1985), som tidigare nämnts. Den är framtagen för att användas i analys av litterära texter och ger 
utrymme både för att studera texten i detalj men samtidigt också se på texten som en del i en större 
kontext. Deras modell finns sammanfattad i ett schema, indelat i fyra delar som representerar fyra steg 
att ta sig an en text. I min studie kommer jag fokusera på den första delen, preliminära data, kopplat 
till den tredje delen, mikronivå, eftersom de aktuella översättningarna inte uppvisar några avvikelser 
från originaltexten på makronivå. Lambert & van Gorps modell är indelad enligt följande: 

 

Lambert & van Gorps modell: Min studie: 

1. Preliminära data:  

– Titel, titelsida, författarens namn, översättarens 
namn.  

– Metatexter. 

– Generell strategi: delvis eller komplett 
översättning? 

1. Jag kommer framförallt titta på omslag, 
titelsida, baksidestext mm. för att se på vad sätt 
det framgår att det är en översättning och om man 
utifrån det kan dra några slutsatser om den 
övergripande översättningsstrategin. Jag kommer 
även att se på hur förlag och val av översättare 
spelar in. 

2. Makronivå:  
– indelning av texten. 

– kapitelrubriker 

– berättelsens struktur 

– författarkommentarer 

 

3. Mikronivå, skillnader i: 

– ordval 

– dominerande grammatiska mönster 

– återgivande av tal 

– berättarsynvinkel 

– modus 

– språknivåer 

3. Mikronivå: tonvikten ligger här på hur 
förekommande slanguttryck och 
talspråksmarkörer har översatts, eftersom det 
utgör fokus för uppsatsen. 
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4. Systematisk kontext: 

– skillnader mellan mikro- och makronivåer och 
mellan text och teori (normer, modeller) 

– intertextuella relationer 

– intersystematiska modeller (genrestrukturer, 
stilistiska koder) 

 

  

Figur 1. Lambert och van Gorps modell (Lambert & van Gorp 1985:52–53 i min återgivning) och min 
studie. 

 

Som nämndes i kapitel 3 finns likheter mellan Lambert och van Gorps modell och de sätt att studera 
normer som Toury tagit fram. Den första nivån i Lambert och van Gorps modell, preliminära data, 
motsvarar det andra steget i Tourys normsystem, preliminära normer, d.v.s. de normer som styr urvalet 
av vilka texter som väljs ut för översättning. Makronivån och mikronivån i Lambert och van Gorps 
modell motsvarar Tourys operationella normer, d.v.s. de innehållsliga och språkliga val som sker 
under översättningsprocessen. I min uppsats kommer jag att använda mig av Lambert och van Gorps 
indelning men även väga in Tourys normsystem. 

 

Lambert och van Gorps modell rör sig från en övergripande nivå mot det mer specifika. När en analys 
av preliminära data är genomförd, ska man sedan kunna använda resultatet för att ställa upp hypoteser 
om nästa nivå. Genom att t.ex. studera texten på makronivå kan man utforma hypoteser om vad 
mikronivån kommer att visa. En text som på makronivå uppvisar en hög grad av adekvans kommer 
troligtvis även till stor del uppvisa liknande drag på mikronivå (Lambert & van Gorp 1985:48–49). 
Även Tourys normsystem ger uttryck för samma samverkansförhållande. De preliminära normerna 
påverkar den initiala normen och valet mellan en adekvansinriktad och acceptansinriktad 
översättningsstrategi påverkar i sin tur de operationella normerna (Toury 1995:56–60). 

 

Den kritik som framförts av modellen av bl. a. Hermans, se kapitel 4, om att modellen är alltför 
schematisk och ger utrymme för godtyckliga tolkningar kan i mitt tycke till viss del ses som 
berättigad. Modellens olika nivåer är breda i sitt innehåll och eftersom det inte går att analysera en 
texts samtliga aspekter så måste urval göras. Samtidigt kan modellens anpassningsbarhet vara en 
fördel, vid en stilistisk analys, eftersom den fungerar som ett övergripande ramverk som ger struktur åt 
analysen. 

 

Det första steget i min undersökning blir att undersöka översättningarnas preliminära data för att 
synliggöra kontexten runt översättningarna. Därefter kommer jag på mikronivå att göra en inventering 
av den slang som förekommer i det första kapitlet i det engelska originalet och jämföra om och hur 
uttrycken har översatts i de två målspråken. Jag har delat in texten i det första kapitlet enligt en 
segmenteringsprincip baserad på det engelska originalets grafiska meningar och motsvarande text i 
översättningarna, vilket ger en överskådlig sammanställning på meningsnivå (se bilaga).  
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Som nämndes i kapitel 2 går det inte att enbart förlita sig på uppslagsverk för att kunna säga om ett ord 
har slangstatus eller inte, eftersom ett ord kan fungera på olika sätt i olika kontexter. Samtidigt kan 
min personliga bedömning inte heller utgöra grunden för ett vetenskapligt urval och jag kommer 
därför att använda mig av en kombination av ordböcker och slanglexikon för att slå fast vad som är att 
betrakta som slang eller talspråk. De slang- och talspråkliga uttryck som finns i källtexten kommer att 
beläggas med hjälp av Concise Oxford English Dictionary (2011), The Concise New Partridge 
Dictionary of Slang and Unconventional English (Dalzell & Victor 2008) samt Amerikansk 
slangordbok av Torbjörn Nilsson (2009). Uttrycken i Concise Oxford English Dictionary ska vara 
markerade som ”informal”, ord och uttryck som normalt endast används i talspråk eller informell 
skrift, eller ”vulgar slang”, mycket informellt språk, som anses tabu och kan anses förolämpande för 
att räknas som slang eller talspråk. För att kontrollera de översatta uttryckens slang/talspråksstatus 
kommer jag även där att använda en kombination av ordböcker och slanglexikon. För att kontrollera 
de nederländska uttrycken används Van Dales groot woordenboek der Nederlandse taal (den Boon, 
Geeraerts & van der Sijs 2005) samt Norstedts Nederländsk – Svenska Ordbok (2008) och för att 
kontrollera de svenska uttrycken används Svenska akademiens ordlista (SAOL), 
Nationalencyklopedien (ne.se) samt Svenskt slanglexikon (Thorén:2015). 

5 Analys 
Den kommande analysen inleds med en analys av romanens preliminära data, i enlighet med Lambert 
och van Gorps modell (1985). Jag kommer här att se närmare på utgivningskontexten i form av de 
förlag och översättare som står bakom romanen. Vidare kommer jag titta på hur omslagen är 
utformade och hur omslagstexterna används för att ge uttryck för författarens och romanens status. 
Därefter går jag in på analysschemats mikronivå och undersöker hur slanguttryck och 
talspråksmarkörer har översatts i de båda översättningarna. 

 

5.1 Översättningarnas preliminära data och 
analys av omslag 
Det första steget i Lambert och van Gorps modell (1985) är att analysera hur det rent objektivt 
tydliggörs att översättningen är just en översättning och utifrån detta, samt eventuella metatexter, 
kunna ställa upp hypoteser om hur översättningen ser ut på de mer detaljerade nivåerna. Motsvarande 
analys enligt Tourys terminologi skulle vara att undersöka vilka de preliminära normerna är. Jag 
kommer att inleda underökningen med att placera in John Greens författarskap i dess 
utgivningskontext för att därefter undersöka hur faktorer som förlag och översättare påverkar 
författarskapets status och sedan undersöka hur John Greens status markeras på översättningarnas 
omslag. 
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5.1.1 Översättningsriktning och etablering 

Det finns en tydlig relation mellan hur centralt ett språk är och hur stor andel av landets bokproduktion 
som utgörs av översatt litteratur. Länder med centrala språk, som USA och Storbritannien, översätter i 
mycket liten grad (mindre än 5 procent av litteraturen är översättningar), medan länder med mindre 
centrala språk, som Sverige och Nederländerna, översätter i mycket högre grad (Lindqvist 2012:225). I 
båda länderna är mer än 25 procent av litteraturen översättningar (Lindqvist 2012:225). Exempelvis 
gavs det i Sverige under 2015 ut 2 089 barn- och ungdomsböcker varav 919, d.v.s. ca 44 % var 
översättningar (SBI 2016:36). Av de 919 översatta böckerna var 61 % översatta från engelska (SBI 
2016:42). Översättningen av John Greens romaner utgör alltså en del av den dominerande 
översättningsriktningen, där ett centralt språk – amerikansk engelska – överförs till mer perifera språk 
– här nederländska och svenska.  

 

Översättningsverksamheten på det globala litterära området kan delas in i två grupper: 
konsekrationsöversättning och ackumulationsöversättning (Lindqvist 2012:226). En dominerande 
kultur har ett eget väl utvecklat litterärt fält, med hög tillgång på litterärt kapital och är inte beroende 
av andra språk och kulturer för att utveckla sitt eget litterära fält. När en sådan kultur någon gång via 
översättning tar in en bok från ett annat språk blir den texten, enligt Bourdieus terminologi, 
konsekrerad, det faktum att den valts ut för översättning är ett bevis på dess litterära kvalitet 
(Lindqvist 2012:226). Vid ackumulationsöversättning är förhållandet det motsatta; en dominerad 
kultur tar in en text från en dominerande kultur för översättning. Översättningen blir då ett sätt att 
utveckla den egna litteraturen, enligt Bourdieu att ackumulera litterärt kapital (Lindqvist 2012:227). 
Fallet John Green utgör ett typexempel på ackumulationsöversättning, eftersom texten gått från en 
dominerande kultur, den amerikanska till bland många andra, de svenska och de nederländska 
kulturerna. 

 

I sin undersökning av hur etableringen av författarskap från ett perifert språk till ett annat perifert 
språk kan se ut, visar Lindqvist hur översättningarna ofta behöver ta vägen via ett centralt språk, som 
engelska eller franska, för att hitta fram till nya översättningsmarknader. Det behövs ett centrum som 
konsekrerar texten för att väcka intresse inom andra perifera kulturer (Lindqvist 2012:228). Lindqvist 
visar i sin studie också att etableringen av ett författarskap från ett perifert och dominerat område till 
ett annat perifert och dominerat område påverkar hur snabbt en översättning ges ut. Ju mer etablerad 
en författare är desto kortare tid förflyter i allmänhet innan översättningen ges ut (Lindqvist 
2012:231). Utgivningen av John Greens romaner utgör motsatsen till detta, d.v.s. ett original från ett 
centralt, dominerande språk översätts till två perifera, dominerade språk men det finns ändå paralleller 
att dra till Lindqvists resultat. Det utkommer en mängd böcker på den engelskspråkiga marknaden 
varje år och långt ifrån alla översätts på andra marknader. Även författare från centrala och 
dominerande områden behöver få sina böcker konsekrerade för att väcka de utländska förlagens 
intresse. Det korta tidsspann som förflutit mellan originalutgivning och översättning i Nederländerna 
och det faktum att John Greens romaner där utgivits på ett och samma förlag, som redovisades i 
kapitel 4.1, gör att en etablering av John Greens författarskap vuxit fram i takt med bokutgivningen. I 
Sverige har det tagit längre tid innan böckerna kommit i översättning. Böckerna har kommit ut på flera 
olika förlag och den främsta etableringen av John Greens författarskap skedde efter att hans böcker 
konsekrerats genom litterära priser och filmatisering, (se kapitel 4.1). 
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5.1.2 Förlagen 

Både originalutgåvan och översättningarna är utgivna på stora etablerade förlag. Dutton, som står 
bakom originalet, är ett imprint-förlag till världens största engelskspråkiga förlag, Penguin Books. 
Enligt Duttons egen presentation är de ”publicity – and bestseller – driven” och har en utgivning på 
omkring 40 titlar om året, hälften skönlitterära titlar, hälften fakta. De har inget specifikt fokus på 
ungdomslitteratur men ungdomslitteratur är en del av deras utgivning. Utgivningen omfattar bl. a. 
thrillerförfattaren Harlan Coben och den mer humoristiskt inriktade vuxenförfattaren Jonathan Tropper 
(Penguin). Det nederländska förlaget, Lemniscaat är ett väletablerat förlag, grundat 1963 och 
fortfarande ett fristående förlag. Deras utgivning består i huvudsak av barn- och ungdomslitteratur 
men de ger även ut böcker för vuxna, med en blandning av inhemsk och översatt litteratur 
(Lemniscaat). Bonnier Carlsen är Sveriges största barn- och ungdomsboksförlag med en utgivning på 
ca 150 titlar per år. Förlaget ingår i Bonnierförlagen som är samlingsnamnet för Bonnier-koncernens 
alla svenska förlag. Även Bonnier Carlsens utgivning består av både inhemsk och översatt litteratur 
(Bonnier Carlsen).  

 

Alla de tre inblandade förlagen är etablerade förlag med en stark position inom sina litterära kulturer. 
Att ett välkänt förlagsnamn står bakom en utgivning är naturligtvis en fördel som ytterligare förstärker 
och konsekrerar den översatta texten.  

 

5.1.3 Översättarna 

I båda översättningarna är det tydligt utmärkt att romanen är översatt; översättarna finns omnämnda 
med namn på både titelsida och i kolofonen. Till både den nederländska och den svenska 
översättningen har etablerade översättare med erfarenhet av översättning av ungdomslitteratur valts. 
Detta vittnar om att förlagen anser valet av översättare vara viktigt och att romanen anses ha hög 
prestige, vilket i sin tur talar för en adekvansinriktad översättningsstrategi. 

 

Aleid van Eekelen-Benders översätter från engelska till nederländska med inriktning på vuxen- och 
ungdomslitteratur (VVL). Hon har varit verksam som översättare sedan 1997. Exempel på hennes 
tidigare översättningar är, förutom flera av John Greens titlar, ungdomsböcker av Meg Cabot, 
vuxenromaner av Aminatta Forna och facklitteratur inom området barn och graviditet samt en rad 
romaner för förlaget Harlequin Holland (kb.nl)  

 

Ylva Stålmarck har varit verksam som översättare sedan 1986 och har översatt en rad skönlitterära 
titlar för både vuxna och barn/ungdom samt även facklitteratur. Hon har översatt böcker av vitt skilda 
slag, bland hennes tidigare översatta böcker finns alltifrån ungdomsböcker som Ann Brashares Systrar 
i jeans-serie och lättsammare vuxenlitteratur som Å andra sidan av Marian Keyes till facklitteratur 
som Backlash: kriget mot kvinnorna av Susan Faludi, Frigörelse: att förstå människan ur terapeutisk 
synvinkel, grundad på integral psykonalays av Norberto R. Keppe och Mozart: de gyllne åren 1781-
1791 av H.C. Robbins Landon (Libris samt Översättarcentrum). Valet av henne som översättare till 
Förr eller senare exploderar jag, som var den första John Green-boken hon översatte för Bonnier 
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Carlsen, berodde, enligt förlagets PR-ansvarige Karin Lemon, på att hon är: ”en översättare som har 
ett bra öra för hur svenska ungdomar faktiskt pratar och undviker att fastna i talspråkliga klichéer” 
(Bonnier Carlsen 2013).  

 

Båda översättarna har en bred repertoar när det gäller översättningar, omfattande alltifrån vad som 
uppfattas som lättsammare litteratur till mer avancerad. Att båda översättarna har tidigare erfarenhet 
av att översätta ungdomslitteratur förstärker deras status, eftersom det här rör sig om en 
ungdomsroman. Att Aleid van Eekelen-Benders även fått följa författarskapet John Green ända från 
början i Nederländerna förstärker hennes position ytterligare. 

 

5.1.4 Omslagen 

I både USA, Nederländerna och Sverige har romanen utkommit i många upplagor med flera olika 
omslag; ett mer traditionellt bokomslag och ett där filmaffischen använts som omslag. De översatta 
titlarna följer originaltiteln. Den nederländska gör det genom att behålla den engelska titeln med ett 
tillägg av en undertitel på nederländska Waar is Margo Roth Spiegelman? (Svensk återgivning: ”Var 
är Margo Roth Spiegelman?”). Den svenska översättningen gör det genom att direktöversätta 
originaltiteln till Pappersstäder. En okulär besiktning av omslagen till originalromanen och de båda 
översättningarna visar tecken på att det är en etablerad författare; på såväl originalromanen som 
översättningarna finns hänvisningar till John Greens andra titlar, vilket antyder att författaren är känd 
och därför av intresse för läsarna i både källkulturen och de båda målkulturerna.  

 

På både den nederländska och den svenska utgåvan används metatexter för att bekräfta romanens 
status. På baksidan av det nederländska omslaget betonas att Paper Towns belönats med Edgar Award 
”Paper Towns won de belangrijkste thrillerprijs: de Edgar Award. Het is een mystery, een roman die je 
vanaf de eerste pagina niet meer loslaat, en een échte John Green – een dodelijke combinatie” (Svensk 
återgivning: ”Paper Towns har belönats med det viktigaste thrillerpriset: Edgar Award. Det är en 
mysterieroman, en roman som du redan från första sidan inte kan lägga ifrån dig, en äkta John Green – 
en dödlig kombination”). Romanens status förstärks även på båda de översatta utgåvornas baksidor där 
positiva omdömen från recensenter om John Green och hans böcker lyfts fram. På den nederländska 
utgåvan finns tre citat varav ett är hämtat från USA: ”Damn near genius” anser Time Magazine. Den 
nederländska kvällstidningen nrc.next som riktar sig till en yngre målgrupp, står som avsändare till ett 
citat på engelska: ”Once you go Green, you’ll never go back” och den samhällsorienterade 
veckotidskriften De groene Amsterdammer citeras med: ”Sterke zinnen, scherpe observaties en een 
goed gevoel voor humor” (Svensk återgivning: ”Välformulerade meningar, skarpa observationer och 
en god känsla för humor”). Vilka recensenterna är som står bakom citaten anges dock inte, utan 
tidningarnas status får ge tyngd åt citaten. 

 

På den svenska utgåvan finns tre citat om Pappersstäder. ”John Green är en lysande amerikansk 
allåldersförfattare” (Yukiko Duke, SVT Gomorron), ”Riktmärket för all framtida ungdomslitteratur” 
(Minna Jonsson, Gefle dagblad) och ”Det viktiga är John Greens förmåga att uttrycka det jobbiga med 
att vara människa så att det blir uthärdligt, och ibland till och med roligt” (Lotta Olsson i DN). Även 
två citat om Förr eller senare exploderar jag som gavs ut ett år innan finns angivet: ”Lika gripande 
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som humoristiskt lättsam” (Dagens Nyheters kritikerlista) och ”Det här kan vara en av de bästa 
böckerna jag någonsin läst, faktiskt” (Lisa Bjärbo, ungdomsboksförfattare och bokbloggare). De 
recensenter som citeras omnämns på den svenska utgåvan med namn och det är till största delen högst 
etablerade namn inom den svenska recensentkåren som omnämns; Yukiko Duke, Lotta Olsson, 
blandat med en bokbloggare som själv skriver för samma åldersgrupp som romanens tänkta läsare, 
Lisa Bjärbo.  

 

Sammantaget förstärker analysen av metatexten intrycket att det är en etablerad författare med hög 
status inom sitt litterära system som nu kommer ut med en ny roman. De tidningar och recensenter 
som används som avsändare av citaten hör till de etablerade skikten inom sina respektive kulturer 
vilket ger legitimitet åt boken. Romanens status förstärks och konsekreras på så sätt genom de 
metatexter som används. I enlighet med den forskningsbakgrund som tidigare presenterats om 
ungdomslitteraturens position i det litterära polysystemet är min hypotes därför att översättningen av 
John Greens romaner i huvudsak kommer att vara adekvansinriktad, som en följd av hans höga 
position inom det internationella litterära fältet ungdomslitteratur, där han räknas som en etablerad 
författare, utgiven på etablerade förlag, översatt av välrenommerade översättare och konsekrerad 
genom både litterära priser och filmatiseringar.  

 

5.1.5 Sammanfattning av översättningarnas preliminära data och analys 
av omslag 

Översättningen av Paper Towns utgör ett exempel på ackumulationsöversättning både när det gäller 
den nederländska och den svenska översättningen. Romanen har tagits in i två dominerade kulturer 
från en dominerande kultur – den amerikanska. Språket har samtidigt gått från ett dominerande språk, 
amerikansk engelska, till två dominerade, nederländska och svenska. Etableringen av John Greens 
författarskap har dock skett på olika sätt på den nederländska respektive svenska marknaden. I 
Nederländerna har utgivningen följt originalutgivningen tätt inpå i tid och etableringen av 
författarskapet har vuxit fram i takt med utgivningen. I Sverige har etableringen fördröjts. Efter att 
enstaka titlar utkommit på två olika barnboksförlag skedde ett genombrott 2015 då Bonnier Carlsen 
tog över författarskapet och gav ut flera titlar på en gång. Viktigt att nämna är att utgivningen i 
Sverige skedde efter att författarskapet konsekrerats genom litterära priser och filmatiseringar. 

 

Analysen av Paper Towns preliminära data visar att såväl originalet som dess översättningar innehar 
höga positioner inom sina respektive litterära system. Enligt Even-Zohar (1990) anses en text ha hög 
status så länge som de dominerande skikten anser det vara så (se kapitel 3). När det gäller Paper 
Towns och de här aktuella översättningarna så talar ett antal faktorer för att så skulle vara fallet. Båda 
översättningarna är utkomna på stora, etablerade förlag inom sina respektive kulturer och etablerade 
översättare med erfarenhet av ungdomsboksgenren har valts ut, vilket är faktorer som förstärker 
översättningarnas status, eftersom de på så sätt konsekreras. På böckernas omslag betonas 
författarnamnet, med hänvisning till tidigare utkomna böcker och författarskapets betydelse förstärks 
genom citat från väletablerade recensenter och tidningar inom de respektive målkulturerna.  
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Den preliminära normen som förefaller gälla här är att originalet valts ut för översättning till 
nederländska och svenska på grund av sin höga status i källkulturen. På omslagen till de båda 
översättningarna använder man sig av originalets höga status för att stärka den egna översättningens 
status. Som tidigare nämnts, tenderar barnlitteratur med hög prestige eller litteratur för äldre ungdomar 
att i högre grad vara källorienterade (Pedersen & Åsman 2013:143–144); och resultatet här talar för att 
Paper Towns är att betrakta som högprestigelitteratur inom ungdomslitteraturen. Detta borde då även, 
i enlighet med Tourys teori, tyda på en adekvansinriktad översättningsstrategi (Toury 1995:56–57). 
Som nämndes i kapitlet Metod, innebär adekvansinriktning på en övergripande nivå att översättningen 
även på de mer detaljerade nivåerna ofta uppvisar en hög grad av adekvans (Lambert & van Gorp 
1985:48–49). Om så är fallet även här återstår att undersöka på mikronivå, vilket följer härnäst.  

 

5.2 Romanen på mikronivå 
Nästa steg i Lambert och van Gorps modell (1985) är makronivån, vilket motsvarar det inledande 
steget i att identifiera den typen av operationella normer som Toury kallade matrisnormer. Här 
undersöks hur textens indelning och struktur är bevarad i översättningarna m.m. Jag kommer inte här 
att gå närmare in på det, eftersom det inte förefaller finnas några skillnader att tala om mellan 
översättningarna och originalet. En genomgång av det första kapitlet (se bilaga), indelat efter 
originalets fullständiga meningar, visar på att man i de båda översättningarna i mycket hög grad följt 
meningsindelningen och att inga strykningar gjorts på meningsnivå. I något enstaka fall har två 
meningar skrivits ihop till en mening men i stort följer översättningarna originalet mening för mening. 
Även det torde tyda på en hög adekvansinriktning. 

   

Det tredje steget i Lambert och van Gorps modell (1985) är mikronivån, d.v.s. de rent språkliga 
uttrycken, vilket motsvarar Tourys språkformsnormer. Efter en genomgång av de slanguttryck och 
talspråksmarkörer som förekommer i romanens första kapitel, totalt 58 förekomster, har jag delat upp 
dem i fyra kategorier, som utgör indelningen för analysen nedan. Inledningsvis kommer vad jag kallar 
”etablerade slanguttryck” d.v.s. uttryck som enligt ordböckerna är markerade som slang, exempelvis 
’That sucks’. Därefter följer ”påhittat slang” som handlar om de uttryck som en av karaktärerna i 
boken använder sig av, till exempel ’Freshbunnies’. Det är inte slang i egentlig bemärkelse, eftersom 
karaktären är den ende som använder sig av uttrycken, men de är intressanta att titta närmare på för att 
se vilka strategier översättarna valt för att åstadkomma likvärdig stilistisk effekt i översättningen. Den 
tredje gruppen är ”tilltal”, d.v.s. slang och talspråkliga uttryck som används av en karaktär i boken för 
att dra åhörarens uppmärksamhet till sig, ord som ’Bro’. Den fjärde och sista gruppen är 
”talspråksmarkörer”, som omfattar uttalsanpassade stavningar, som ’Kinda’ istället för ’Kind of’ och 
små icke-betydelsebärande utfyllnadsord som används för att förstärka den talspråkliga känslan, så 
som ’you guys’. 

 

5.2.1 Etablerade slanguttryck 

Efter en genomgång av det första kapitlet har 28 förekomster av etablerade slanguttryck i 
originalutgåvan identifierats. Efter en jämförelse av hur uttrycken har översatts i den nederländska och 
svenska översättningen är resultatet följande: 
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Tabell 2. Tabell över förekomsten av etablerade slanguttryck. 

 MTNL: MTSV: 

Slang som bevarats: 13 14 

Slang som neutraliserats: 15 13 

Slang som strukits: 0 1 

Totalt: 28 28 

 

 

Som vi ser i tabell 2 finns det 28 förekomster av etablerade slanguttryck i källtexten. Av dessa har, i 
den nederländska översättningen, 13 uttryck översatts med vad som kan betraktas som slanguttryck 
medan 15 har översatts med neutrala uttryck. I den svenska översättningen har 14 uttryck bevarats 
med slang, 13 har översatts med neutrala uttryck och 1 har strukits. Skillnaden mellan hur många 
slanguttryck som bevarats i de båda översättningarna är med andra ord liten. 

 

I både den nederländska och den svenska översättningen finns flera förekomster där slanguttryck 
översatts med svordomar. Det engelska ordet sucks/sucks at förekommer tre gånger i kapitlet, vilket 
översätts med klote/geen moer ’skit’/’inte ett skit’ på nederländska. På svenska har det översatts med 
fan/skit, vilket visas i exempel 1 och 2 nedan. Siffror inom parantes anger sidhänvisning. 

  

Exempel 1: 

Engelska: 

“That sucks,” I said. (13) 

 

Nederländska:         

‘Klote, zeg,’ zei ik. (18)   

(Svensk återgivning: ”Skit”, sa jag.)    

 

Svenska: 

”Fan, vad trist”, sa jag. (20) 

 

Exempel 2: 

Engelska: 

“She’s probably not that good with computers, though. We need someone who’s good at 
computers. Plus I bet she sucks at Resurrection,” which was our favorite video game. (21) 
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Nederländska: 

‘Maar ze is vast niet zo goed met computers. Wij moeten iemand hebben die goed is met 
computers. En van Resurrection brengt ze vast ook geen moer terecht.’ Dat was onze favoriete 
videogame. (26) 

(Svensk återgivning: ”Men hon är säkert inte så bra på datorer. Vi måste ha någon som är bra på 
datorer. Och Resurrection klarar hon säkert inte ett skit”. Det var vårt favoritvideospel.) 

 

Svenska: 

”Fast hon är antagligen inte lika bra på datorer. Vi behöver någon som är bra på datorer. Och så 
kan jag slå vad om att hon är skitdålig på Resurrection.” Det var vårt favorittevespel. (29) 

 

Även om svordomar i strikt mening inte räknas till slang, fyller de ibland, som exempelvis som här i 
exempel 1 och 2, en likvärdig funktion. Med sitt informella stilvärde bevarar de dialogens 
slangstatus/talspråklighet. Jag har därför räknat dem som uttryck med bevarad slangfunktion. 

 

En skillnad mellan den nederländska och svenska översättningen är att nederländskan använder sig av 
engelska lånord, vilket skapar en likvärdig stilistisk effekt, som visas i exempel 3–5: 

 

Exempel 3: 

Engelska: 

Ben was absolutely gaga over the idea of going. (12) 

 

Nederländska: 

Ben was volslagen high van het idee ernaartoe te gaan. (17) 

(Svensk återgivning: Ben var fullkomligt hög vid tanken på att gå dit.) 

 

Svenska: 

Ben blev alldeles kollrig av längtan bara han tänkte på att gå på balen. (18) 

 

Exempel 4: 

Engelska: 

“Honestly, she’s hot, but she’s not that hot. You know who’s seriously hot?” (14) 
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Nederländska: 

‘Kom op, zeg, ze is sexy, maar ook weer niet zó sexy. Weet je wie echt sexy is?’ (19) 

(Svensk återgivning: Kom igen, hon är sexig, men trots allt inte så sexig. Vet du vem som är 
sexig på riktigt?”) 

 

Svenska: 

”Ärligt talat, hon är snygg, men inte så snygg. Vet du vem som är snygg på riktigt?” (21) 

 

Exempel 5: 

Engelska: 

The walls of sound felt like they were closing in on us, and we were silent for a while, and then 
Ben looked at me very seriously and said, “I’m going to get so much play in college. I’m going 
to be in the Guinness Book of World Records under the category ‘Most Honeybunnies Ever 
Pleased.’” (19) 

 

Nederländska: 

Het klonk net of de muren van geluid ons steeds verder insloten en een poosje zeiden we niets 
en toen keek Ben me heel ernstig aan en zei: ‘Als ik eenmaal studeer ga ik toch wel zo enorm 
veel scoren. Dan kom ik in het Guinness Book of World Records in de categorie “Grootste 
aantal schatteboutjes blij gemaakt”.’ (24) 

(Svensk återgivning: Det lät som om väggarna av ljud slöt sig om oss ännu mer och på en liten 
stund sa vi ingenting förrän Ben tittade på mig mycket allvarligt och sa: ”När jag pluggar vidare 
kommer jag att få [scoren = överförd betydelse av göra mål/ta poäng inom sport alt. få tag på 
droger] så enormt mycket. Då kommer jag i Guinness Book of World Records i kategorin ’Gjort 
flest antal raringar glada’.”) 

 

Svenska: 

Det kändes som om allt slammer och prat höll på att tränga sig för tätt inpå och vi satt tysta en 
stund. Sedan tittade Ben väldigt allvarligt på mig och sa: ”Jag kommer att få ligga hur mycket 
som helst på college. Jag kommer att komma med i Guinness rekordbok i kategorin ’Flest nöjda 
sockerpuddingar någonsin.’” (27) 

 

Här finns dock en språklig skillnad att ta hänsyn till. De engelska uttrycken high (exempel 3), sexy 
(exempel 4) och scoren (exempel 5) är etablerade i nederländskan, där engelska uttryck är mycket 
vanligare än i svenskan. Båda översättningarna kan här sägas vara målspråksinriktade men att 
översättarna har valt att använda sig av olika strategier. Den svenska översättaren har i högre grad valt 
att föra texten närmare det svenska standardspråket. I den nederländska översättningen används 
etablerade engelska lånord som ett sätt att bevara originalets stilistiska nivå. 
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Vidare finns i romanen en bifigur vid namn Cassie Hiney, där efternamnet är att betrakta som ett 
slanguttryck eftersom det markeras som sådant i texten när huvudkaraktären Q särskilt tänker på och 
benämner det som ”olyckligt”: 

 

Exempel 6: 

Engelska: 

And I could have asked Cassie Hiney, who was actually perfectly nice and pleasant and cute, 
despite having a fantastically unfortunate last name. (11-12) 

 

Nederländska: 

En dat hád ik kunnen doen, want Cassie Hiney was best heel aardig en vrolijk en lief, ondanks 
die hoogst ongelukkige achternaam. Want zeg nou zelf: je zal toch maar ‘kont’ heten. (16) 

(Svensk återgivning: Och det hade jag kunnat göra, eftersom Cassie Hiney var mycket trevlig 
och glad och söt, trots det högst olyckliga efternamnet. Det säger sig självt: tänk att heta 
”rumpa”.) 

 

Svenska: 

Och jag skulle ha kunnat fråga Cassie Hiney, som faktiskt var hur trevlig och snäll och söt som 
helst. (18) 

 

I exempel 6 har olika strategier använts i de båda översättningarna. Den första meningen i den 
nederländska översättningen följer originaltexten exakt. Därefter har en extra mening lagts till, som en 
förklaring till varför namnet Hiney är att betrakta som olyckligt, (Want zeg nou zelf: je zal toch maar 
‘kont’ heten. Svensk återgivning: Det säger sig självt: tänk att heta ‘rumpa’.) I den svenska 
översättningen har den motsatta strategin valts; att helt utesluta kommentaren om det olyckliga namnet 
vilket gör att ordets bibetydelse, och därmed dess slangstatus, helt går förlorat. Enligt Shavit är 
barnens läsförståelse styrande när det gäller översättning av svåra uttryck etc. När en översättare tror 
att läsarna inte kommer att förstå en viss paragraf brukar den strykas eller anpassas för en tänkt 
lämplig förståelsenivå (Shavit 2006:35). Svårigheten i att översätta uttrycket ’Hiney’ gör här att 
begreppets innebörd helt går förlorad i den svenska översättningen eftersom Q:s tanke om det 
olyckliga namnet helt har strukits. I den nederländska översättningen har istället en expliciterande 
översättningsstrategi valts, där det engelska ordet förklaras genom ett tillägg, och ordet kommer på så 
sätt läsarna till godo. 

 

På två ställen i kapitlet finns uttrycket hook up with, i betydelsen hångla/ha sex med, vilket på 
nederländska har översatts med iets met haar beginnen ’inleda något med henne’ respektive zoenen 
’kyssas’. På svenska är översättningarna bli ihop med samt ha det mysigt. I båda översättningarna 
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förändras här den stilistiska nivån och texten blir långt mer prydlig och städad. Detsamma gäller i 
exempel 7–9: 

 

Exempel 7: 

Engelska: 

“Don’t shit me around,” he growled. (17) 

 

Nederländska: 

‘Belazer me niet,’ gromde hij. (22)   

(Svensk återgivning: Ljug inte för mig / Lura inte mig, morrade han.) 

 

Svenska: 

”Tro inte att du kan lura mig”, morrade han. (25) 

 

Som exempel 7 visar skiljer sig både Belazer me niet och Tro inte att du kan lura mig stilistiskt 
mycket från det långt mer slangbetonade Don’t shit me around.  

 

När det gäller de fall där slanguttryck har översatts med slanguttryck finns dock inget som tyder på 
någon strävan att göra språket i översättningarna mer städat: 

 

Exempel 8: 

Engelska: 

“It’s a shitty job, but someone’s got to do it,” Ben answered smiling. (20) 

 

Nederländska: 

‘Het is klotewerk, maar iemand moet het nou eenmaal doen,’ zei Ben glimlachend. (24) 

(Svensk återgivning: ”Det är ett skitjobb, men någon måste nu en gång göra det”, sa Ben 
leende.) 

 

Svenska: 

”Det är ett skitjobb, men någon måste göra det”, svarade Ben och log. (27) 
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Exempel 9: 

Engelska: 

“I decided during government that I would actually, literally suck donkey balls if it meant I 
could skip that class for the rest of the semester,” he said. (21) 

 

Nederländska: 

‘Ik heb tijdens staatsinrichting besloten dat ik echt letterlijk een ezel z’n ballen zou aflebberen 
als dat inhield dat ik dat vak de rest van het semester mocht laten vallen,’ zei hij. (26) 

(Svensk återgivning: Jag beslutade på statskunskapen att jag rent bokstavligen skulle slicka en 
åsnas ballar om det innebar att jag fick välja bort det ämnet under resten av terminen”, sa han.)  

 

Svenska: 

”På samhällskunskapen bestämde jag mig för att jag skulle suga åsnekuk på riktigt om jag bara 
fick hoppa över den lektionen resten av terminen”, sa han. (29) 

 

Som exempel 8 och 9 visar finns här ingen skillnad i stilistisk nivå mellan källtextens uttryck och de 
uttryck som används i de båda översättningarna. Där slanguttryck översatts med slanguttryck finns 
ingen strävan mot ett mer prydligt språk. 

 

För att sammanfatta hur de etablerade slanguttrycken har översatts är det tydligt att en stor del, ca 
hälften av förekomsterna, inte har översatts med slanguttryck utan neutraliserats till standardspråk. Det 
stämmer väl överens med tidigare forskning, t.ex. Tourys lag om ökad standardisering, Levýs 
forskning om att stilistiskt neutrala ord tenderar att användas i stället för känslomässigt färgade m.fl. 
(se kapitel 3). Eftersom jag här analyserar romanens första kapitel blir antalet förekomster få men det 
finns ändå en klar tendens till en neutralare text i både den nederländska och den svenska 
översättningen. I de fall där slanguttryck har översatts med slanguttryck förefaller uttryckens funktion 
och stilistiska nivå har behållits, som vid användandet av svordomar och grova uttryck.  

 

5.2.2 Påhittat slang 

I romanen använder sig en av karaktärerna, Ben Starling, av slanguttryck han själv hittat på som 
benämning på skolans snygga tjejer (honeybunny, freshhoney, freshbunny, de två senare i betydelsen 
tjejer i de yngre årgångarna). Totalt finns 8 förekomster av påhittad slang i kapitel 1. Detta har 
hanterats på olika sätt i de båda översättningarna, som visas i exemplen 10–12: 
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Exempel 10: 

Engelska: 

Ben nodded, and then said, “You know my big plan to ask a freshbunny to prom because 
they’re the only girls who don’t know the Bloody Ben story?” (13) 

 

Nederländska: 

Ben knikte en zei toen: ‘Weet je nog, dat grootste plan van mij om zo’n onbedorven 
schatteboutje mee naar het gala te vragen omdat dat de enige meisjes zijn die het Bloody Ben-
verhaal nog niet kennen?’ (18) 

(Svensk återgivning: Ben nickade och sa sedan: ”Vet du, min stora plan om att fråga en sådan 
där ofördärvad liten raring om att gå med till balen eftersom de är de enda flickor som 
fortfarande inte hört Bloody Ben-historien?”) 

 

Svenska: 

Ben nickade och sedan sa han: ”Du vet min stora plan att bjuda någon liten minisockerpudding 
på balen, någon som går i första årskursen och inte har hunnit höra Blodige Ben-historien än?” 
(19) 

 

Exempel 11: 

Engelska: 

“Bro,” Ben said to Radar, “the freshhoneys know about the Bloody Ben story.” (16) 

 

Nederländska: 

‘Bro,’ zei Ben tegen Radar, ‘de onbedorven schatteboutjes hebben het Bloody Ben-verhaal 
gehoord.’ (21) 

(Svensk återgivning: ”Bro”, sa Ben till Radar, ”de ofördärvade små raringarna har hört 
Bloody Ben-historien.”) 

 

Svenska: 

”Vet du en sak”, sa Ben till Radar, ”Blodige Ben-historien har spritt sig ner till de små 
puddingarna i första årskursen.” (23) 

 

Exempel 12: 

Engelska: 

I’d tried telling Ben that “honeybunny” sounded more sexist and lame than retro-cool, but he 
refused to abandon the practice. (16) 
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Nederländska: 

Ik had geprobeerd Ben aan zijn verstand te brengen dat ‘schatteboutje’ eerder seksistisch en 
stom dan retro-cool klonk, maar hij vertikte het ermee op te houden. (21) 

(Svensk återgivning: Jag hade försökt att få Ben att förstå att ”raring” snarare lät sexistiskt och 
fånigt än retro-coolt, men han vägrade att sluta med det.) 

 

Svenska: 

Jag hade försökt förklara för Ben att ”sockerpudding” lät mer sexistiskt och töntigt än retro-
coolt, men han vägrade att överge sitt favorituttryck. (23) 

 

Som vi ser i exemplen 10, 11 och 12 används i den nederländska översättningen genomgående ordet 
schatteboutje (diminutivform av ’raring’, ’skatt’, ’älskling’) och vid översättning av freshbunny och 
freshhoney, utryck där även ungdom ska betonas, så förstärks det med ett framförställt onbedorven 
’ofördärvad’. Den svenska översättningen uppvisar här en större variation. Där används i stället olika 
sammansättningar och kombinationer med ordet pudding: minisockerpudding, nybörjarpudding, 
godissockerpudding etc. Som framgår av det tredje exemplet ovan är det meningen att ordet ska låta 
gammaldags och inte höra hemma i tonårsslang av idag; konnotationer som både schatteboutje och 
pudding kan sägas ha. 

 

Sammanfattningsvis har alla 8 förekomster översatts med ett motsvarande uttryck i både den 
nederländska och den svenska översättningen. På nederländska har detta gjorts genom att ett uttryck 
valts ut och som sedan får gälla genomgående. På svenska har nya ord skapats genom 
sammansättningar. I båda fallen har den stilistiska nivån bevarats eftersom både schatteboutje och 
olika sammansättningar innehållande ordet pudding ger de något föråldrade konnotationer som 
Quentin anser att honeybunny, freshbunny m.m. har. 

 

5.2.3 Tilltal 

Som nämndes i kapitel 2, används slang ofta vid tilltal, vilket även förekommer i Paper Towns. I det 
första kapitlet finns 6 förekomster i originalromanen där slang på något sätt fungerar som tilltal: 

 

Tabell 3. Antal förekomster av slang som tilltal 

 MTNL: MTSV: 

Slang som bevarats: 6 1 

Slang som neutraliserats: 0 3 

Slang som strukits: 0 2 

Totalt: 6 6 
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Som tabell 3 visar har, av de 6 förekomsterna av slang i form av tilltal, 6 bevarats i den nederländska 
översättningen. I den svenska översättningen har 2 helt tagits bort, 3 översatts till språkligt neutrala 
uttryck och 1 översatts till ett uttryck som motsvarar originaluttrycket.  

 

I Paper Towns är ett ofta förekommande tilltal Bro och i översättningarna har helt olika strategier 
använts för att översätta uttrycket. Som exemplen 13 och 14 visar har det engelska uttrycket Bro 
genomgående bevarats i den nederländska översättningen i sin engelska form medan ordet i den 
svenska översättningen har tagits bort eller bytts ut mot språkligt mer neutrala och etablerade uttryck 
som Du samt Vet du en sak: 

 

Exempel 13: 

Engelska: 

“Bro,” said Ben, standing across from me. (12) 

 

Nederländska: 

‘Bro,’ zei Ben, die tegenover me stond. (17) 

(Svensk återgivning: ”Bro”, sa Ben, som stod mitt emot mig.) 

 

Svenska: 

”Du”, sa Ben, som stod mitt emot mig. (19) 

 

Exempel 14: 

Engelska: 

“Bro, you should just hit that. Forget about Jase. God, that is one candy-coated honeybunny.” 
(14) 

 

Nederländska: 

‘Daar moet jij eens op af, bro. Vergeet die Jase. God, dat is me nog eens een suikerhartje van 
een schatteboutje.’ (19) 

(Svensk återgivning: Den där borde du satsa på, bro. Glöm Jase. Gud, det där var mig ett 
sockerhjärta till raring.) 

 

Svenska: 

”Där borde du lägga in en stöt. Skit i Jase. Där har du en smarrigt kanderad liten 
godissockerpudding.” (20) 
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Även när det gäller utropet/förstärkningsordet Man syns ett liknande mönster. Ordet man förekommer 
även i det nederländska språket och används precis som i engelska för att skapa eftertryck åt det som 
sägs. I översättningen används man genomgående som översättning av det engelska ordet man. Som 
analysen av gaga, hot och play, som översatts med etablerade ord med engelskt ursprung (high, sexy 
och scoren) fyller det nederländska man här en stilistisk funktion. Strategin innebär en 
målspråksanpassning, där etablerade engelska uttryck används. I den svenska översättningen har ordet 
tagits bort eller vid ett tillfälle, bytts ut mot interjektionen Wow. Genom att skjuta in Wow skapas en 
effekt av eftertryck åt det som sägs, men ordet har dock inte samma slangstatus som man utan är mer 
neutralt, vilket visas i exempel 15: 

 

Exempel 15: 

Engelska: 

“Lacey,” he said, who was Margo’s other best friend. “Also your mom. Bro, I saw your mom 
kiss you on the cheek this morning, and forgive me, but I swear to God I was like, man, I wish I 
was Q. And also, I wish my cheeks had penises.” (14) 

 

Nederländska: 

‘Lacey,’ zei hij. Dat was Margo’s andere beste vriendin. ‘En jouw moeder ook. Ik zag je moeder 
jou vanochtend een zoen op je wang geven, bro, en neem me niet kwalijk dat ik het zeg maar ik 
zweer je, toen dacht ik: man ik wou dat ik Q was. En dat mijn wangen dan een pik hadden.’ 
(19) 

(Svensk återgivning: ”Lacey”, sa han. Det var Margos andra bästa väninna. ”Och din mamma. 
Jag såg din mamma ge dig en kyss på kinden i morse, bro, och förlåt mig för att jag säger det 
men jag svär att jag tänkte: man, jag önskar att jag var Q. Och att mina kinder hade en penis.”) 

 

Svenska: 

”Lacey”, sa han. Det var Margos andra bästis. ”Och din mamma. Jag såg din mamma kyssa dig 
på kinden i morse och förlåt alltså, men jag kan lova att det enda jag tänkte var: Wow, jag 
önskar att jag var Q. Och att jag hade penisar på kinderna.” (s 21) 

 

Det enda exemplet av tilltal där slanguttrycket fått motsvarande översättningar i båda språken är 
följande, som visas i exempel 16: 

 

Exempel 16: 

Engelska: 

“Hey, faggots,” he called. (17) 
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Nederländska: 

‘He, mietjes,’ riep hij. (21) 

(Svensk återgivning: ”Hallå, fikusar”, ropade han.) 

 

Svenska: 

”Läget, fikusar”, ropade han. (24) 

 

Vid översättning av slang som tilltal skiljer sig alltså översättningsstrategierna mer åt i de båda 
översättningarna. I likhet med exemplen gaga (exempel 3) och hot (exempel 4) som också översattes 
med engelska uttryck (’high’ och ’sexy’) i den nederländska översättningen används även i 
översättningen av man ett ord med engelskt ursprung som blivit etablerat i nederländskan. Uttrycket 
bro är däremot inte etablerat i det nederländska språket utan har tagits in i översättningen som 
direktlån. Den nederländska översättningen är till sin form i de här uttrycken adekvansinriktade men 
till sin funktion acceptansinriktade. Den svenska översättningen är helt acceptansinriktad. Stilistiskt 
sett har dock en stor förändring skett i den svenska översättningen, eftersom alla uttryck utom ett är 
strukna eller neutraliserade medan den nederländska översättningen bibehåller den stilistiska nivån 
genom att använda de engelska uttrycken.  

 

5.2.4 Talspråksmarkörer 

I originalets första kapitel har 16 talspråksmarkörer, såsom stavning anpassad efter uttalet och små 
icke-betydelsebärande utfyllnadsord som är typiska för talspråk, identifierats. Dessa har i stort sett 
översatts på ett likartat sätt i de båda översättningarna: 

 

Tabell 4. Antal talspråksmarkörer i original och översättningar 

 MTNL: MTSV: 

Bevarad talspråksstatus: 7 6 

Ej bevarad talspråksstatus: 8 8 

Strykning: 1 2 

Totalt: 16 16 

 

Som tabell 4 visar har talspråksmarkörerna i stort sett lika ofta bevarats som de har ersatts med mer 
neutrala skriftspråkliga uttryck i både den nederländska och den svenska översättningen. Av de 16 
talspråksmarkörer som finns i det första kapitlet har i den nederländska översättningen 7 bevarats, 8 
har neutraliserats och 1 har strukits. I den svenska översättningen har 6 talspråksmarkörer bevarats 
med ett talspråkligt uttryck, 8 har neutraliserats och 2 har strukits.  
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Exempel 17 och 18 visar hur talspråksmarkörer neutraliseras: 

 

Exempel 17: 

Engelska: 

“Yeah,” I said to Ben, still not listening, still trying to see as much of her as I could without 
being too obvious. (14) 

 

Nederländska: 

‘Ja,’ zei ik tegen Ben, nog steeds zonder te luisteren, terwijl ik probeerde zoveel mogelijk van 
haar te zien zonder dat het opviel. (19) 

(Svensk återgivning: ”Ja”, sa jag till Ben, fortfarande utan att lyssna, medan jag försökte se så 
mycket som möjligt av henne utan att det märktes.) 

 

Svenska: 

”Ja”, sa jag till Ben, fast jag lyssnade fortfarande inte, utan försökte titta på henne så mycket 
som möjligt utan att det blev övertydligt. (21) 

 

Exempel 18: 

Engelska: 

“I figure that you guys probably know Marcus better than anyone,” she said, using Radar’s real 
name. (19-20) 

 

Nederländska: 

‘Volgens mij kennen jullie Marcus waarschijnlijk beter dan wie ook,’ zei ze, Radars echte naam 
gebruikend. (24) 

(Svensk återgivning: ”Enligt mig känner ni troligtvis Marcus bättre än någon annan”, sa hon, 
och använde Radars riktiga namn.) 

 

Svenska: 

”Jag gissar att ni känner Marcus bättre än någon annan”, sa hon. Det var Radars riktiga namn. 
(s 27) 

 

Som exemplen 17 och 18 visar neutraliseras talspråksmarkörer som Yeah och you guys till helt 
ordinära ja och ni. 
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Det som gör översättning av talspråk utmanande är att källspråket kanske har sätt att uttrycka 
talspråklighet på som helt saknas i målspråket (Lindqvist 2002:192–193). I Paper Towns förkommer 
talspråksmarkörer som kinda (kind of) och gotta (got to) som antingen måste översättas på ett sätt som 
speglar samma talspråklighet även i målspråket eller så måste översättaren bortse från den talspråkliga 
aspekten, vilket är, som exempel 19 och 20 visar, den strategi båda översättarna här har valt: 

 

Exempel 19: 

Engelska: 

“Uh, no. They’re cool. They’re just kinda overprotective, I guess.” (20) 

 

Nederländska: 

‘Eh, nee. Die zijn oké. Maar wel een beetje overbezorgd, zou ik zeggen.’ (25) 

(Svensk återgivning:”Eh, nej. De är okej. Men ändå lite överbeskyddande, skulle jag säga.”) 

 

Svenska: 

”Öh, nej. De är helt okej. De är bara lite överbeskyddande, kan man säga.” (28) 

 

Exempel 20: 

Engelska: 

“You just gotta tell her, man,” I said. “You just gotta say, ‘Angela, I really like you, but there’s 
something you need to know: when we go to my house and hook up, we’ll be watched by the 
twenty-four hundred eyes of twelve hundred black Santas.” (23) 

 

Nederländska: 

‘Je moet het gewoon vertellen, man,’ zei ik. ‘Je moet gewoon zeggen: “Ik ben echt gek op je, 
Angela, maar er is iets wat je moet weten: als we bij ons thuis gaan zitten zoenen worden we in 
de gaten gehouden door de vierentwintighonderd ogen van twaalfhonderd zwarte 
Kerstmannen.”’ (27-28) 

(Svensk återgivning: ”Du måste helt enkelt berätta det, man”, sa jag. ”Du måste bara säga: ’Jag 
är tokig i dig, Angela, men det är något som du måste veta: när vi kommer hem till mig och 
sitter och kysser varandra hålls vi under uppsikt av de tjugofyrahundra ögonen på tolvhundra 
svarta jultomtar’.”) 

 

Svenska: 

”Du måste berätta det för henne”, sa jag. ”Det är bara att säga: ’Angela, jag gillar dig 
verkligen, men det är en sak du bör veta: När vi kommer hem till mig och har det mysigt, så 
kommer vi att iakttas av tvåtusen fyrahundra ögon på ettusen tvåhundra svarta jultomtar.’” (31) 
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Som exempel 19 visar har kinda översatts med de helt neutrala beetje ’lite’ på nederländska och lite på 
svenska. Som exempel 20 visar har gotta översatts med de lika neutrala moet ’måste’ på nederländska 
respektive måste och är bara att på svenska.  

 

Även när det gäller talspråk så finns det alltså en klar tendens till neutralisering. Det gäller framför allt 
ord där talspråklighet betonas i originalet genom att stavningen uttalsanpassas, som vid yeah, kinda, 
gotta. Ingen av översättarna har valt att markera stildraget i sin översättning, utan valt helt neutrala 
skriftspråkliga uttryck. 

 

5.2.5 Sammanfattning av analys av mikronivå 

När det gäller översättning av de etablerade slanguttrycken samt talspråksmarkörer uppvisar analysen 
samma mönster i nederländsk som svensk måltext. Vid ungefär hälften av förekomsterna har den 
stilistiska nivån bevarats, genom att slanguttrycken och talspråksmarkörerna översatts till uttryck av 
likvärdig stilnivå. Hälften av förekomsterna har strukits eller ersatts med stilistiskt neutrala uttryck. 
Båda översättningarna följer alltså det mönster som presenterades i kapitlen 2 och 3, om hur 
översättningar tenderar att bli mer neutrala än originaltexten (jfr. Toury (1995), Levý (1969), Englund 
Dimitrova (2001) m.fl.). Undersökningen visar också att där slanguttryck översatts med slanguttryck i 
målspråket finns uttryckens funktion och stilistiska nivå bevarad. 

 

Vid tilltal är den dominerande översättningsstrategin i den nederländska översättningen att helt behålla 
det engelska uttrycket bro genom direktlån och att använda det numera lexikaliserade nederländska 
ordet man för att bevara ordets förstärkande effekt. I den svenska översättningen har uttrycken i 
huvudsak strukits eller neutraliserats.  

 

Översättningen av den påhittade slangen uppvisar dock ett annat mönster. Eftersom det här inte finns 
några motsvarande etablerade uttryck att ta till så har översättarna valt andra vägar. I den nederländska 
översättningen används genomgående schatteboutje, ibland med framförställda attribut, för de olika 
originaluttrycken medan det i den svenska översättningen i stället används olika sammansättningar för 
att skapa motsvarande uttryck. I båda översättningarna uppnås på så sätt en liknande effekt som i 
originalet, även om det görs på olika sätt. 

 

Att texten på mikronivå när det gäller slanguttryck och talspråksmarkörer visar på en klar tendens till 
ett mer neutralt språk tyder på att översättningarna när det gäller just slang och talspråk är mer 
acceptansinriktade, till skillnad från analysen av preliminära data som pekade mot adekvansinriktning.  
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6 Diskussion 
Det finns en viktig skillnad mellan hur etablerat John Greens författarskap var när Paper Towns gavs 
ut i Nederländerna år 2009 och i Sverige år 2014. När Paper Towns kom ut i original var John Green 
redan en författare ur en dominerande kultur som skriver på ett dominerande språk och som 
konsekrerats genom litterära priser och utmärkelser i hemlandet. Han kan med andra ord redan sägas 
vara en högprestigeförfattare inom det internationella systemet ungdomslitteratur. På de fem år som 
skiljer den nederländska och den svenska översättningen åt hade dock författarskapet konsekrerats på 
flera andra sätt. När den nederländska översättningen gjordes hade John Green nominerats en gång till 
Deutscher Jugendliteraturpreis. När den svenska översättningen gjordes fem år senare hade han 
nominerats ytterligare två gånger, en av hans romaner hade kommit som film och även Paper Towns 
skulle släppas som film året därpå.  

 

Man skulle kunna tänka sig att skillnaden i graden av John Greens etablering skulle avspegla sig i de 
översättningsstrategier som översättarna valt – att den svenska översättningen skulle uppvisa en högre 
grad av adekvans eftersom John Greens högprestigestatus vid det laget befästs på ännu fler sätt. Som 
undersökningen av översättningarnas mikronivå visar så är det inte fallet; båda översättningarna visar 
att vid översättning av slang och talspråksmarkörer har många av uttrycken neutraliserats och om 
något så uppvisar den nederländska översättningen en högre grad av källspråksinriktning – i form av 
engelska lånord och ord med engelskt ursprung som senare blivit etablerade i nederländskan – än den 
svenska. Man skulle här istället kunna tänka sig att det finns en kulturell och språklig skillnad mellan 
hur de vuxna, i form av förlag och översättare, inom de båda kulturerna ser på ungdomar. Eftersom 
engelska lånord är mycket vanliga i nederländskan kanske det även anses mer oproblematiskt att direkt 
ta in engelska ord i den nederländska texten; att det förväntas att de nederländska ungdomarna ska 
förstå uttrycken och att de engelska uttrycken ger texten en ökad status medan det finns en större 
försiktighet när det gäller sådana översättningsstrategier i Sverige?  

 

Att ungefär hälften av de identifierade uttryck som är att betrakta som slang i originaltexten har 
översatts med språkligt neutrala uttryck i båda översättningarna påverkar rimligtvis hur läsaren 
upplever den översatta texten. Som tidigare nämnts finns det belagt att översättningar tenderar att bli 
mer neutrala än sina originaltexter, vilket alltså även är den tendens som den här undersökningen 
pekar på. Det är framför allt i de uttryck där slanguttryck översatts med språkligt neutrala uttryck som 
det uppstår en stor stilistisk skillnad mellan källtexten och översättningarna. En konsekvens av valet 
att stryka och neutralisera stilistiska markörer som slang och talspråk är att översättningarna ger ett 
mer språkligt korrekt intryck, vilket i förlängningen ger läsarna av de översatta romanerna en annan 
läsupplevelse än vad läsarna av originalromanen får. Den särskilda kod som delas av författare och 
läsare genom användandet av slang (Linder 2000:276) inkluderar då inte läsarna av de översatta 
texterna på samma sätt. De gruppförstärkande egenskaper som slangen sägs inneha, blir även de 
därmed svagare. Gruppen bör här ses som ungdomar d.v.s. läsarna, som författaren velat nå genom 
stilistiska medel som slang och talspråk. Att språket blir mer korrekt skulle kunna innebära att 
dialogen upplevs som mindre trovärdig av läsarna av de översatta texterna. 
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Som tidigare nämnts i uppsatsen bör översättning sträva efter att uppnå en likvärdig stilistisk nivå, 
något som kanske inte alltid är helt enkelt att uppnå. Det kan vara så att normerna för hur talspråk 
återges i litterär text skiljer sig åt mellan källspråk och målspråk, eftersom det är något som är både 
genre- och kulturspecifikt (Lindqvist 2002:192). En möjlig tolkning av mitt resultat skulle kunna vara 
att man i amerikansk ungdomslitteratur använder sig av mer slang och talspråk i skrift än vad man gör 
i nederländsk och svensk ungdomslitteratur. Tendensen till neutralisering skulle i sådant fall kunna ses 
som ett uttryck för översättarnas anpassning efter de normer som gäller i de båda målkulturerna, men 
då mitt material är begränsat går det förstås inte att dra några slutsatser. Tendensen till neutralisering 
stämmer även överens med tidigare forskningsresultat om att översättningar tenderar att vara mer 
generella än sina originaltexter, som Toury beskriver (se kapitel 3). Här är det viktigt att komma ihåg 
att det finns en skillnad mellan skriven text och det språk som talas av ungdomar i verkligheten. Även 
om slanguttryck förekommer i det faktiska talspråket inom en kultur är det inte säkert att uttrycket är 
accepterat att använda i översatt text.  

 

Slang befinner sig hela tiden på en skala mellan att användas i mycket begränsade grupper till att, i 
vissa fall, nå ända in i standardspråket. Valet att använda de allra mest dagsaktuella slanguttrycken är 
riskabelt, eftersom det är långt ifrån säkert att just de uttrycken lever kvar om några år. ”Few words 
sound as old as do old slang terms” som Lars-Gunnar Andersson och Peter Trudgill skriver 
(Andersson & Trudgill 1992:85). En bok med många förekomster av aktuella slanguttryck ökar 
därmed risken att texten åldras i förtid, vilket kanske kan förklara att neutralisering blir en vanlig 
strategi.  

 

Valet att behålla bro i sin engelska form i den nederländska översättningen är intressant ur flera 
aspekter. De forskningsresultat som visat på att svårigheter tenderar att strykas vid översättning gäller 
alltså inte här, utan tvärtom har svårigheterna behållits genom att ett engelskt uttryck används i 
nederländsk text. På så sätt skulle man kunna säga att översättarkonventionerna här utmanas genom att 
det engelska uttrycket behålls. Bevarandet av bro skapar även ett gruppförhållande, där gruppen 
omfattar källtextläsarna likväl som måltextläsarna. Översättningsstrategin ger uttryck för en förväntan 
om att de nederländska måltextläsarna ska förstå uttrycket och acceptera det som ett språkligt uttryck i 
nederländsk text. Att bro behålls på engelska, liksom att de i nederländskan etablerade engelska orden 
high, sexy, scoren och man används, kan också ses mot bakgrund av Tourys lag om interferens, d.v.s. 
att källspråket påverkar målspråket, och att översättningen här till sin form riktar sig mer mot 
källspråket än mot målspråket. Att uttrycken härstammar från det inom fältet ungdomskultur så 
dominerande språket amerikansk engelska gör att det blir eftersträvansvärt att förstå uttrycken.  

 

Även exemplen med den påhittade slangen är intressanta, eftersom översättarna här inte har några 
etablerade uttryck att ta till utan måste använda sig av mer kreativa lösningar. Uttrycken är något som 
högst påtagligt är en del av hur en av karaktärerna uttrycker sig, vilket också påtalas i texten. Att 
neutralisera eller stryka dessa förekomster skulle medföra ett stort ingrepp i texten, vilket gör att nya 
begrepp måste uppfinnas, något som bekräftas av att neutraliseringar eller strykningar inte förekommit 
i någon av översättningarna. 
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7 Sammanfattning 
Slanguttryck och talspråksmarkörer är stilistiska drag som kan utgöra en utmaning vid översättning. I 
den här uppsatsen har jag undersökt hur översättningen av slanguttryck och talspråksmarkörer ser ut i 
de nederländska och svenska översättningarna av den amerikanska ungdomsromanen Paper Towns av 
John Green. För att få svar på den frågan valdes det första kapitlet ut som ett representativt underlag 
och utifrån de förekomster som där identifierats har jag undersökt om slanguttrycken i originalet har 
översatts till slanguttryck i de båda översättningarna och om, i de fall där översättaren har valt att 
översätta med slanguttryck, det går att se några skillnader mellan den nederländska och den svenska 
översättningen. Vidare har jag tittat på de språkliga och kulturella faktorer som dessa skillnader pekar 
på och om slanguttryckens funktion och stilistiska nivå bevaras i översättningarna. 

 

Analysen utfördes utifrån Lambert och van Gorps modell (1985) för att analysera litterär text i ett 
deskriptivt och polysystemteoretiskt perspektiv. Fokus har legat på romanens preliminära data, som 
utgivningskontext, förlag och översättare, titel, omslag, metatexter, samt på textens mikronivå, där 
slanguttryck och talspråksmarkörer utgjort undersökningens variabler. Att undersöka samtliga 
förekomster av slang och talspråk i romanen och de båda översättningarna skulle vara ett alltför stort 
anslag för en masteruppsats. Ett urval av text har därför gjorts till att omfatta romanens första kapitel, 
eftersom det innehåller mycket dialog – den främsta källan till slang och talspråk – och eftersom 
romanens huvudkaraktärer introduceras i det kapitlet. Resultaten som presenteras nedan kan med 
andra ord inte ge mer än en indikation på hur slanguttryck och talspråksmarkörer har översatts i 
romanen. 

 

Resultatet av undersökningen av romanens preliminära data visar att källtexten innehar en hög 
position inom sitt litterära system; en position som även översättningarna använder sig av och 
avspeglar. Båda översättningarna är utkomna på stora, välkända förlag med en utgivning av 
ungdomslitteratur. De översättare som valts ut, Aleid van Eekelen-Benders respektive Ylva Stålmarck, 
har båda lång och bred erfarenhet av översättningsarbete och båda har tidigare översatt 
ungdomslitteratur. En skillnad dem emellan är att den nederländska översättaren, Aleid van Eekelen-
Benders, har följt författarskapet och översatt John Greens tidigare böcker. På de båda 
översättningarnas omslag betonas författarnamnet, tidigare titlar, och författarskapets betydelse 
förstärks genom citat från väletablerade recensenter och tidningar inom de respektive målkulturerna. 
Tidigare forskning har visat att texter som innehar en hög position inom sitt litterära system, som 
anses ha hög prestige, vanligtvis översätts med en adekvansinriktad översättningsstrategi och att 
detsamma även gäller barnlitteratur med hög prestige och ungdomsböcker för lite äldre läsare, vilket 
talar för att översättningarna ska uppvisa en hög grad av adekvansinriktning. Detta stöds dessutom av 
en jämförelse av källtextens och måltexternas meningsindelning som visar på att översättarna näst 
intill utan undantag har följt källtextens meningsindelning. I något enstaka fall har två meningar 
skrivits ihop men inga strykningar har förekommit på meningsnivå. Detta talar alltså för användandet 
av en adekvansinriktad översättningsstrategi. 
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De förekomster av slanguttryck och talspråksmarkörer som identifierats i romanens första kapitel har 
delats in i fyra grupper: etablerad slang, påhittad slang, tilltal och talspråksmarkörer. Vid ungefär 
hälften av förekomsterna av etablerade slanguttryck och talspråksmarkörer har ordens 
slang/talspråklighetsstatus inte bevarats i översättningen. De har i de flesta fall översatts med neutrala 
uttryck och i några fall strukits. Tendensen stämmer väl överens med tidigare forskning som visat på 
att översättningar är mer generella än originaltexterna, t.ex. Tourys lag om standardisering (Toury 
1995:268–269), Levýs slutsats om att översättningar använder allmännare uttryck än källtexten (Levý 
1969:157) och Englund-Dimitrovas forskning om att även vid översättning av dialekt är resultatet 
färre förekomster och ökad neutralisering (Englund Dimitrova 2001:14).  

 

Även när slang används som tilltal visar den svenska översättningen på en stark tendens till att slang 
inte behålls. Alla förekomster utom en har neutraliserats eller strukits. I den nederländska 
översättningen har däremot en annan strategi använts. Uttrycket bro har där bevarats i sin engelska 
form vilket gör att den stilistiska nivån behållits. I nederländska finns ordet man etablerat, vilket 
används på samma sätt som i originalet och därmed fyller en likvärdig stilistisk funktion. Ett 
specialfall utgör de slanguttryck som en av romanens karaktärer använder sig av, och som han till stor 
del själv hittat på: honeybunnies, freshhoneys m.m. Uttrycken, och deras föråldrade stilvärde, är något 
som huvudkaraktären Q särskilt påtalar, vilket gör att uttrycken måste överföras till översättningarna. I 
den nederländska översättningen har detta gjorts genom att ordet schatteboutje (lilla raring) används 
genomgående, i den svenska översättningen används istället olika sammansättningar innehållande 
ordet pudding, som exempelvis minisockerpudding. I båda fallen innefattar de översatta uttrycken de 
ålderdomliga konnotationer som eftersträvas i texten. 

 

Analysmaterialet omfattar totalt 58 förekomster av slang och talspråk. I den nederländska 
översättningen finns 34 förekomster av bevarad slang/talspråksstatus. I den svenska översättningen 
finns 29 förekomster av bevarad slang/talspråksstatus. I både den nederländska och den svenska 
översättningen har alltså en stor del av förekomsterna av slang och talspråk neutraliserats eller strukits; 
något fler i den svenska än i den nederländska. Skillnaden kan i stort förklaras av att man i den 
nederländska översättningen bevarat det engelska uttrycket bro vid tilltal samt att man finns etablerat i 
det nederländska språket och där fyller likvärdig funktion som i engelska. Detta, i tillägg till att i 
nederländskan etablerade engelska lånord som high, sexy och scoren använts vid översättningen av 
etablerade slanguttryck, skulle kunna ses som ett tecken på en högre tolerans för engelska ord i 
nederländskan, oavsett om de engelska orden är etablerade i språket eller inte. I de fall där 
slanguttryck och talspråksmarkörer bevarats i översättningarna visar resultatet på att de fyller en 
likvärdig funktion och innehar en likartad stilistisk nivå som uttrycken i källtexten. Översättningarna 
blir mer språkligt korrekta i och med att flertalet uttryck neutraliserats men det finns inget som tyder 
på en allmän strävan efter att åstadkomma ett korrekt språk; där slang används motsvarar det stilvärdet 
på uttrycken i källtexten. 

 

Översättningarnas preliminära data visade på en hög grad av adekvansinriktning, något som vid 
analysen av slanguttryck och talspråksmarkörer på mikronivå visade sig skifta mot en övervägande 
acceptansinriktning. Resultatet säger dock endast något om just hur slang och talspråk har översatts, 
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det finns många variabler på mikronivå som inte undersökts och som skulle kunna peka mot ett annat 
resultat. 
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Bilaga  
Kapitel 1 av respektive utgåva 

 

Markeringar av slanguttryck: 

Fetstil = Etablerade slanguttryck 

Kursiv stil = Påhittad slang 

Understrykning = Tilltal 

Fet, kursiv och understruken text = Talspråksmarkörer 

 

Engelska	 Nederländska	 Svenska	

The longest day of my life began 
tardily. (11) 

De langste dag van mijn leven 
begon traag.(16) 

DEN LÄNGSTA DAGEN i mitt 
liv började trögt. (17) 

 

I woke up late, took too long in 
the shower, and ended up having 
to enjoy my breakfast in the 
passenger seat of my mom’s 
minivan at 7:17 that Wednesday 
morning. (11) 

 

Ik werd laat wakker, bleef te lang 
onder de douche staan en genoot 
mijn ontbijt die 
woensdagochtend uiteindelijk om 
zeventien over zeven naast mijn 
moeder in haar MPV. (16) 

 

Jag vaknade sent, stod för länge i 
duschen och blev till slut tvungen 
att äta frukost i passagerarsätet i 
min mammas minibuss klockan 
07.17 denna onsdagsmorgon. 
(17) 

I usually got a ride to school with 
my best friend, Ben Starling, but 
Ben had gone to school on time, 
making him useless to me. (11) 

 

Meestal rijd ik met mijn beste 
vriend, Ben Starling, mee naar 
school, maar Ben was op tijd 
vertrokken zodat ik niets aan hem 
had. (16) 

 

I vanliga fall fick jag skjuts till 
skolan av min bäste kompis, Ben 
Starling, men Ben hade åkt till 
skolan i tid, så han var inte till 
någon nytta. (17) 

“On time” for us was thirty 
minutes before school actually 
started, because the half hour 
before the first bell was the 
highlight of our social calendars: 
standing outside the side door 
that led into the band room and 
just talking. (11) 

 

‘Op tijd’ betekende voor ons en 
halfuur voordat de school 
officieel begon, omdat dat halve 
uur voor de eerste bel het 
hoogtepunt van ons sociale leven 
was: zomaar wat staan praten bij 
de zijdeur die naar het 
muzieklokaal leidde, waar de 
schoolband repeteerde. (16) 

”I tid” betydde för vår del en 
halvtimme innan skolan 
egentligen började, eftersom 
halvtimmen innan det ringde in 
första gången var dagens sociala 
höjdpunkt för oss: att bara stå 
och snacka utanför sidodörren till 
musiksalen. (17) 
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Most of my friends were in band, 
and most of my free time during 
school was spent within twenty 
feet of the band room. (11) 

 

Bijna al mijn vrienden zaten bij 
de band, zodat ik een groot deel 
van mijn vrije tijd op school op 
nog geen tien meter afstand van 
dat lokaal doorbracht. (16) 

 

De flesta av mina kompisar var 
med i orkestern och jag 
tillbringade större delen av 
rasterna och håltimmarna högst 
fem meter från musiksalen. (17) 

 

But I was not in the band, 
because I suffer from the kind of 
tone deafness that is generally 
associated with actual deafness. 
(11) 

Maar ik zat er niet bij, omdat ik 
zo weinig muzikaal gehoor heb 
dat ik wat dat betreft net zo goed 
echt doof zou kunnen zijn. (16) 

 

Men jag var inte med i orkestern, 
eftersom jag lider av den sortens 
tondövhet som vanligtvis brukar 
förknippas med verklig dövhet. 
(17) 

I was going to be twenty minutes 
late, which technically meant that 
I’d still be ten minutes early for 
school itself. (11) 

Ik zou twintig minuten te laat 
komen, wat feitelijk inhield dat 
ik nog altijd tien minuten te 
vroeg was voor de eerste les. (16) 

 

Jag skulle komma tjugo minuter 
för sent, vilket noga räknat 
betydde att jag ändå skulle 
komma tio minuter innan skolan 
började. (17) 

 

As she drove, Mom was asking 
me about classes and finals and 
prom. (11) 

 

Tijdens het rijden informeerde 
mijn moeder naar de lessen, het 
eindexamen en het eindgala. (16) 

 

Medan mamma körde frågade 
hon mig om lektioner och 
slutprov och balen. (18) 

“I don’t believe in prom,” I 
reminded her as she rounded a 
corner. (11) 

 

‘Ik heb niks met het eindgala,’ 
zei ik voor de zoveelste keer. 
(16) 

 

”Jag bryr mig inte om balen”, 
påminde jag henne medan hon 
körde runt en krök. (18) 

I expertly angled my raisin bran 
to accommodate the g-forces. 
(11) 

 

Ze nam en bocht en ik liet handig 
mijn bak muesli tussen mijn 
handen bungelen om aan de G-
krachten tegemoet te komen. (16) 

Med stor expertis fick jag min 
ärthjärna [sic!] att gira med i 
svängarna. (18) 

 

I’d done this before. (11) 
Dat had ik vaker gedaan. (16) Jag hade gjort det förr. (18) 

“Well, there’s no harm in just 
going with a friend. I’m sure you 
could ask Cassie Hiney.” (11) 

 

‘Ach, het kan geen kwaad er 
gewoon met een meisje heen 
gaan. Je kunt vast Cassie Hiney 
wel vragen.’ (16) 

”Men det är inget fel att gå dit 
med en kompis. Du skulle säkert 
kunna fråga Cassie Hiney.” (18) 
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And I could have asked Cassie 
Hiney, who was actually 
perfectly nice and pleasant and 
cute, despite having a 
fantastically unfortunate last 
name. (11-12) 

 

En dat hád ik kunnen doen, want 
Cassie Hiney was best heel 
aardig en vrolijk en lief, ondanks 
die hoogst ongelukkige 
achternaam. Want zeg nou zelf: 
je zal toch maar ‘kont’ heten. 
(16) 

Och jag skulle ha kunnat fråga 
Cassie Hiney, som faktiskt var 
hur trevlig och snäll och söt som 
helst. (18) 

 

 

 

“It’s not just that I don’t like 
prom. I also don’t like people 
who like prom,” I explained, 
although this was, in point of 
fact, untrue. (12) 

 

‘Maar ik geef niet alleen niks om 
het eindgala, ik geef ook niks om 
mensen die er wel om geven,’ 
legde ik uit, al klopte dat strikt 
genomen niet. (17) 

 

”Det är inte bara det att jag inte 
gillar balen. Jag gillar inte folk 
som gillar balen”, förklarade jag 
fast det var egentligen inte sant. 
(18) 

Ben was absolutely gaga over the 
idea of going. (12) 

Ben was volslagen high van het 
idee ernaartoe te gaan. (17) 

 

 

Ben blev alldeles kollrig av 
längtan bara han tänkte på att gå 
på balen. (18) 

Mom turned into school, and I 
held the mostly empty bowl with 
both hands as we drove over a 
speed bump. (12) 

 

Mijn moeder draaide het 
schoolplein op en ik hield mijn 
vrijwel lege kom met twee 
handen vast toen we over de 
verkeersdrempel reden. (17) 

 

Mamma svängde in vid skolan 
och jag höll den nästan tomma 
flingskålen med båda händerna 
medan vi studsade över en 
vägbula. (18) 

 

I glanced over at the senior 
parking lot. (12) 

 

Ik keek naar de parkeerplaats 
voor de twaalfdeklassers. (17) 

 

Jag kastade en blick mot 
avgångselevernas parkering. (18) 

Margo Roth Spiegelman’s silver 
Honda was parked in its usual 
spot. (12) 

Margo Roth Spiegelmans 
zilverkleurige Honda stond op 
zijn vaste plek. (17) 

 

Margo Roth Spiegelmans 
silverfärgade Honda stod 
parkerad på sin vanliga plats. 
(18) 

Mom pulled the minivan into a 
cul-de-sac outside the band room 
and kissed me on the cheek. (12) 

 

Mijn moeder reed een doodlopend 
stuk bij het muzieklokaal in en gaf 
me een zoen op mijn wang. (17) 

 

 

Mamma körde in och stannade 
med minibussen på en 
återvändsgata utanför 
musiksalen. Hon kysste mig på 
kinden. (18) 
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I could see Ben and my other 
friends standing in a semicircle. 
(12) 

 

Ik zag Ben en mijn andere 
vrienden in een halve kring staan. 
(17) 

 

Jag såg Ben och mina andra 
kompisar stå i en halvcirkel. (18) 

 

I walked up to them, and the half 
circle effortlessly expanded to 
include me. (12) 

Toen ik naar hen toe liep werd 
die halve kring vanzelf groter, 
zodat ik erbij kon. (17) 

Jag gick fram till dem och 
halvcirkeln vidgade sig smidigt 
för att ge plats åt mig. (18) 

They were talking about my ex-
girlfriend Suzie Chung, who 
played cello and was apparently 
creating quite a stir by dating a 
baseball player named Taddy 
Mac. (12) 

 

Ze hadden het over mijn vroegere 
vriendinnetje Suzie Chung, dat 
cello speelde en kennelijk de 
nodige opwinding veroorzaakte 
door uit te gaan met een 
baseballspeler die Taddy Mac 
heette. (17) 

De pratade om min extjej Suzie 
Chung, som spelade cello och 
som tydligen rörde upp känslorna 
genom att dejta en 
basebollspelare som hette Taddy 
Mac. (18) 

 

Whether this was his given name, 
I did not know. (12) 

 

Of hij echt zo heette wist ik niet. 
(17) 

 

Om det var hans riktiga namn var 
mer än jag visste. (18) 

 

But at any rate, Suzie had 
decided to go to prom with Taddy 
Mac. (12) 

Maar hoe dan ook, Suzie had 
besloten met Taddy Mac naar het 
eindgala te gaan. (17) 

 

Hur som helst så hade Suzie 
bestämt sig för att gå på balen 
med Taddy Mac. (18) 

 

Another casualty. (12) 

 

Het zoveelste slachtoffer. (17) 

 

Ännu en förlorad själ. (18) 

 

“Bro,” said Ben, standing across 
from me. (12) 

 

‘Bro,’ zei Ben, die tegenover me 
stond. (17) 

 

”Du”, sa Ben, som stod mitt emot 
mig. (19) 

He nodded his head and turned 
around. (12) 

Hij maakte een hoofdbeweging 
en draaide zich om. (17) 

 

 

Han nickade åt mig och jag 
följde med honom ut ur 
halvcirkeln och in genom dörren. 
(19) 

I followed him out of the circle 
and through the door. (12) 

Ik volgde hem de kring uit en de 
deur door. (17) 

(se raden ovan) 
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A small, olive-skinned creature 
who had hit puberty but never hit 
it very hard, Ben had been my 
best friend since fifth grade, 
when we both finally owned up 
to the fact that neither of us was 
likely to attract anyone else as a 
best friend. (12) 

 

Ben, een kleine gestalte met een 
olijfkleurige huid, die zonder 
veel ophef door de puberteit was 
gerold, was al mijn beste vriend 
sinds de vijfde klas, toen we 
allebei eindelijk onder ogen 
hadden gezien dat we geen van 
beiden veel kans maakten iemand 
anders als beste vriend te krijgen. 
(17) 

Ben var en liten olivhyad typ 
som hade kommit i puberteten, 
fast det var knappt. Han hade 
varit min bästa kompis sedan i 
femman, då vi båda slutligen 
insåg att vi troligen aldrig skulle 
få någon annan bästa kompis. 
(19) 

Plus, he tried hard, and I liked 
that—most of the time. (12) 

 

En bovendien deed hij nooit iets 
half, en dat vond ik prettig. 
Meestal. (17) 

Dessutom hade han alltid en 
massa energi och det gillade jag 
– för det mesta. (19) 

 

“How ya doin’?” I asked. (12) 

 

‘Hoe gaat-ie?’ vroeg ik. (17) ”Läget?” frågade jag. (19) 

We were safely inside, everyone 
else’s conversations making ours 
inaudible. (12) 

 

We waren veilig binnen, waar de 
gesprekken van alle anderen het 
onze onverstaanbaar maakten. 
(17) 

Vi var i säkerhet inomhus, där 
vårt samtal drunknade i pladdret 
omkring oss. (19) 

 

“Radar is going to prom,” he said 
morosely. (12) 

‘Radar gaat naar het eindgala,’ 
zei hij somber. (17) 

 

”Radar ska gå på balen”, sa han 
dystert. (19) 

 

Radar was our other best friend. 
(12) 

 

Radar was onze andere beste 
vriend. (17) 

Radar var vår andre bäste 
kompis. (19) 

 

We called him Radar because he 
looked like a little bespectacled 
guy called Radar on this old TV 
show M*A*S*H, except 1. The 
TV Radar wasn’t black, and 2. At 
some point after the nicknaming, 
our Radar grew about six inches 
and started wearing contacts, so I 
suppose that 3. He actually didn’t 
look like the guy on M*A*S*H 
at all, but 4. With three and a half 
weeks left of high school, we 
weren’t very well going to 

 

We noemden hem Radar omdat 
hij op die gozer met die bril leek 
die zo heette, uit de oude tv-serie 
M*A*S*H, allen 1) was die 
Radar op tv niet zwart en 2) 
groeide onze Radar op een 
gegeven moment nadat wij hem 
zo hadden genoemd zo’n 
anderhalve decimeter en ging hij 
contactlenzen dragen, zodat ik 
aanneem dat 3) hij eigenlijk 
helemaal niet op die gozer uit 
M*A*S*H leek, maar 4) met nog 

 

Vi kallade honom Radar för att 
han såg ut som en liten 
glasögonprydd kille vid namn 
Radar i en gammal teveserie som 
hette M*A*S*H, med följande 
undantag: 1. Teve-Radar var inte 
svart och 2. Strax efter det att vår 
Radar fick sitt smeknamn växte 
han ungefär en och en halv 
decimeter och började använda 
kontaktlinser, varför han 3. 
Egentligen inte alls såg ut som 
killen i M*A*S*H men 4. När 
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renickname him. (12-13) maar drie en een halve week high 
school te gaan zat het er niet 
meer in dat we nog een nieuwe 
bijnaam verzonnen. (17-18) 

det bara var tre och en halv vecka 
kvar i high school, så kunde vi ju 
knappast döpa om honom. (19) 

 

“That girl Angela?” I asked. (13) 

 

‘Met die Angela?’ vroeg ik. (18) 
”Är det den där Angela?” frågade 
jag. (19) 

Radar never told us anything 
about his love life, but this did 
not dissuade us from frequent 
speculation. (13) 

Radar vertelde ons nooit iets over 
zijn liefdesleven, maar dat 
weerhield ons niet van veelvuldig 
speculeren. (18) 

Radar berättade aldrig något för 
oss om sitt kärleksliv, men det 
avskräckte inte oss från täta 
spekulationer. (19) 

Ben nodded, and then said, “You 
know my big plan to ask a 
freshbunny to prom because 
they’re the only girls who don’t 
know the Bloody Ben story?” 
(13) 

 

Ben knikte en zei toen: ‘Weet je 
nog, dat grootste plan van mij om 
zo’n onbedorven schatteboutje 
mee naar het gala te vragen 
omdat dat de enige meisjes zijn 
die het Bloody Ben-verhaal nog 
niet kennen?’ (18) 

 

Ben nickade och sedan sa han: 
”Du vet min stora plan att bjuda 
någon liten minisockerpudding 
på balen, någon som går i första 
årskursen och inte har hunnit 
höra Blodige Ben-historien än?” 
(19) 

 

I nodded. (13) 

 

Ik knikte. (18) Jag nickade. (19) 

“Well,” Ben said, “this morning 
some darling little ninth-grade 
honeybunny came up to me and 
asked me if I was Bloody Ben, 
and I began to explain that it was 
a kidney infection, and she 
giggled and ran away. So that’s 
out.” (13) 

‘Nou,’ zei hij, ‘vanochtend kwam 
er zo’n lief schatteboutje uit de 
negende klas naar me toe om te 
vragen of ik Bloody Ben was, en 
toen ik begon uit te leggen dat 
het een nierontsteking was, ging 
ze er giechelend vandoor. Dus 
dat is bekend.’ (18) 

”Jo”, sa Ben, ”i morse kom en 
liten gullig nybörjarpudding fram 
till mig och frågade om jag var 
Blodige Ben och jag började 
förklara att det var en 
njurinfektion och hon fnissade 
och sprang iväg. Så det är bara 
att glömma.” (19-20) 

In tenth grade, Ben was 
hospitalized for a kidney 
infection, but Becca Arrington, 
Margo’s best friend, started a 
rumor that the real reason he had 
blood in is urine was due to 
chronic masturbation. (13) 

 

 

In de tiende klas was Ben in het 
ziekenhuis beland vanwege een 
nierontsteking, maar Becca 
Arrington, Margo’s beste 
vriendin, had het gerucht 
verspreid dat het bloed in zijn 
urine in werkelijkheid het gevolg 
was van onophoudelijk 
masturberen. (18) 

Andra året på high school var 
Ben inlagd på sjukhus för en 
njurinfektion, men Becca 
Arrington, Margos bästis, drog 
igång ett rykte om att det 
verkliga skälet till att han hade 
blod i urinen var kronisk 
masturbation. (20) 
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Despite its medical 
implausibility, this story had 
haunted Ben ever since. (13) 

 

Hoe ongeloofwaardig dat 
medisch gezien ook was, dat 
verhaal was Ben sindsdien 
blijven achtervolgen. (18) 

Trots den medicinska 
orimligheten i detta hade den här 
historien förföljt Ben ända sedan 
dess. (20) 

 

“That sucks,” I said. (13) 

 

‘Klote, zeg,’ zei ik. (18) 

 

”Fan, vad trist”, sa jag. (20) 

Ben started outlining plans for 
finding a date, but I was only half 
listening, because through the 
thickening mass of humanity 
crowding the hallway, I could see 
Margo Roth Spiegelman. (13) 

 

Ben begon plannen te schetsen 
om een partner voor het gala te 
vinden, maar ik luisterde maar 
half omdat ik tussen de dichter 
wordende mensenmassa die de 
gang vulde Margo Roth 
Spiegelman zag. (18) 

 

Ben började göra upp planer för 
att hitta någon att gå på balen 
med, men jag lyssnade bara med 
ett halvt öra, för mitt i den 
tätnande människomassan som 
trängdes i korridoren fick jag syn 
på Margo Roth Spiegelman. (20) 

 

She was next to her locker, 
standing beside her boyfriend, 
Jase. (13) 

Ze stond samen met haar vriend, 
Jase, bij haar kluisje. (18) 

Hon stod vid sitt skåp, bredvid 
sin pojkvän Jase. (20) 

She wore a white skirt to her 
knees and a blue print top. (13) 

 

 

Ze droeg een witte rok tot op 
haar knieën en een blauw topje 
met een print. (18) 

Hon hade en vit kjol som gick till 
knäna och en blåmönstrad top. 
(20) 

 

I could see her collarbone. (13) 

 

Ik kon haar sleutelbeen zien. (18) 

 

Jag såg hennes nyckelben. (20) 

She was laughing at something 
hysterical—her shoulders bent 
forward, her big eyes crinkling at 
their corners, her mouth open 
wide. (13) 

 

Ze lachte om iets vreselijk 
grappigs: met haar schouders 
naar voren, rimpeltjes bij de 
hoeken van haar grote blauwe 
ogen en haar mond wijd open. 
(18) 

Hon skrattade hysteriskt åt något 
– axlarna framskjutna, de stora 
ögonen hopknipna så att det 
rynkade sig i ögonvrårna, 
munnen vidöppen. (20) 

But it didn’t seem to be anything 
Jase had said, because she was 
looking away from him, across 
the hallway to a bank of lockers. 
(13) 

Maar het leek niet om iets te zijn 
wat Jase had gezegd, want ze 
keek de andere kant op, naar en 
kluisjeswand aan de overkant van 
de gang. (18) 

Men det verkade inte vara åt 
något Jase hade sagt, för hon 
tittade bort från honom, över 
korridoren, mot skåpraden. (20) 
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I followed her eyes and saw 
Becca Arrington draped all over 
some baseball player like she was 
an ornament and he a Christmas 
tree. (13-14) 

 

Toen ik haar blik volgde, zag ik 
Becca Arrington, die om een 
baseballspeler gedrapeerd hing 
alsof zij een slinger was en hij 
een kerstboom. (18-19) 

 

Jag följde hennes blick och såg 
Becca Arrington stå och hänga på 
någon basebollspelare, som om 
hon var en julgransprydnad och 
han var granen. (20) 

I smiled at Margo, even though I 
knew she couldn’t see me. (14) 

 

Ik glimlachte naar Margo, ook al 
wist ik dat ze me niet kon zien. 
(19) 

Jag log mot Margo, fast jag visste 
att hon inte kunde se mig. (20) 

“Bro, you should just hit that. 
Forget about Jase. God, that is 
one candy-coated honeybunny.” 
(14) 

‘Daar moet jij eens op af, bro. 
Vergeet die Jase. God, dat is me 
nog eens een suikerhartje van 
een schatteboutje.’ (19) 

”Där borde du lägga in en stöt. 
Skit i Jase. Där har du en 
smarrigt kanderad liten 
godissockerpudding.” (20) 

 

As we walked, I kept taking 
glances at her through the crowd, 
quick snapshots: a photographic 
series entitled Perfection Stands 
Still While Mortals Walk Past. 
(14) 

 

Terwijl we verder liepen keek ik 
steeds weer door de menigte heen 
in haar richting: snelle kiekjes, 
een fotoserie met als titel 
Perfectie staat stil terwijl 
stervelingen voorbijlopen. (19) 

Medan vi gick sneglade jag hela 
tiden på henne, förbi de andra, i 
snabba klipp, som en fotoserie 
med titeln Perfektionen står stilla 
medan de dödliga passerar. (20) 

 

As I got closer, I thought maybe 
she wasn’t laughing after all. (14) 

 

 

Toen ik dichterbij kwam, kreeg 
ik het gevoel dat ze misschien 
helemaal niet aan het lachen was. 
(19) 

När jag kom närmare tyckte jag 
att det såg ut som om hon kanske 
inte skrattade alls egentligen. 
(20-21) 

Maybe she’d received a surprise 
or a gift or something. (14) 

Misschien had ze een verrassing 
of en cadeautje of zo gekregen. 
(19) 

Hon kanske hade blivit 
överraskad eller fått en present 
eller något. (21) 

 

She couldn’t seem to close her 
mouth. (14) 

 

Het leek wel of ze haar mond niet 
meer dicht kreeg. (19) 

 

Hon verkade inte kunna sluta 
gapa. (21) 

“Yeah,” I said to Ben, still not 
listening, still trying to see as 
much of her as I could without 
being too obvious. (14) 

 

‘Ja,’ zei ik tegen Ben, nog steeds 
zonder te luisteren, terwijl ik 
probeerde zoveel mogelijk van 
haar te zien zonder dat het opviel. 
(19) 

 

”Ja”, sa jag till Ben, fast jag 
lyssnade fortfarande inte, utan 
försökte titta på henne så mycket 
som möjligt utan att det blev 
övertydligt. (21) 
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It wasn’t even that she was so 
pretty. (14) 

Niet dat ze zo mooi was. (19) Inte för att hon var så där jättesöt. 
(21) 

 

She was just so awesome, and in 
the literal sense. (14) 

 

Maar ze was zo ontzagwekkend, 
en dat bedoel ik letterlijk. (19) 

 

Hon var bara helt fantastiskt, i 
bokstavlig mening. (21) 

And then we were too far past 
her, too many people walking 
between her and me, and I never 
even got close enough to hear her 
speak or understand whatever the 
hilarious surprise had been. (14) 

 

En toen waren we te ver voorbij 
haar, liepen er te veel mensen 
tussen haar en mij, en was ik niet 
eens zo dichtbij gekomen dat ik 
haar stem kon horen of kon 
begrijpen wat die hilarische 
verrassing wel was geweest. (19) 

 

Men snart hade vi kommit för 
långt förbi henne, det var för 
många som gick mellan henne 
och mig, jag kom inte så nära att 
jag hörde vad hon sa eller fick 
veta vad det var för en 
överraskning som var så kul. (21) 

Ben shook his head, because he 
had seen me see her a thousand 
times, and he was used to it. (14) 

 

Ben schudde zijn hooft, omdat 
hij me al duizenden keren naar 
haar had zien kijken en het 
gewend was. (19) 

Ben skakade på huvudet, för han 
hade sett mig glo på henne tusen 
gånger och var van vid det. (21) 

“Honestly, she’s hot, but she’s 
not that hot. You know who’s 
seriously hot?” (14) 

 

‘Kom op, zeg, ze is sexy, maar 
ook weer niet zó sexy. Weet je 
wie echt sexy is?’ (19) 

 

”Ärligt talat, hon är snygg, men 
inte så snygg. Vet du vem som är 
snygg på riktigt?” (21) 

“Who?” I asked. (14) 

 

‘Wie dan?’ vroeg ik. (19) 

 

”Vem då?” frågade jag. (21) 

“Lacey,” he said, who was 
Margo’s other best friend. “Also 
your mom. Bro, I saw your mom 
kiss you on the cheek this 
morning, and forgive me, but I 
swear to God I was like, man, I 
wish I was Q. And also, I wish 
my cheeks had penises.” (14) 

 

 

‘Lacey,’ zei hij. Dat was Margo’s 
andere beste vriendin. ‘En jouw 
moeder ook. Ik zag je moeder jou 
vanochtend een zoen op je wang 
geven, bro, en neem me niet 
kwalijk dat ik het zeg maar ik 
zweer je, toen dacht ik: man ik 
wou dat ik Q was. En dat mijn 
wangen dan een pik hadden.’ 
(19) 

”Lacey”, sa han. Det var Margos 
andra bästis. ”Och din mamma. 
Jag såg din mamma kyssa dig på 
kinden i morse och förlåt alltså, 
men jag kan lova att det enda jag 
tänkte var: Wow, jag önskar att 
jag var Q. Och att jag hade 
penisar på kinderna.” (s 21) 

 

I elbowed him in the ribs, but I 
was still thinking about Margo, 
because she was the only legend 
who lived next door to me. (14) 

Ik gaf hem een elleboogstoot in 
zijn ribben, maar was met mijn 
gedachten nog steeds bij Margo, 
omdat zij de enige legende was 
die naast mij woonde. (19) 

Jag körde in armbågen i sidan på 
honom, fast jag tänkte 
fortfarande på Margo, 
granntjejen, den mytomspunna. 
(21) 
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Margo Roth Spiegelman, whose 
six-syllable name was often 
spoken in its entirety with a kind 
of quiet reverence. (14) 

 

Margo Roth Spiegelman met 
haar naam van zes lettergrepen, 
die vaak voluit en met een zekere 
stille eerbied werd uitgesproken. 
(19) 

Margo Roth Spiegelman, vars 
sexstaviga namn ofta uttalades i 
sin helhet med ett slags tyst 
vördnad. (21) 

Margo Roth Spiegelman, whose 
stories of epic adventures would 
blow through school like a 
summer storm: an old guy living 
in a broken-down house in Hot 
Coffee, Mississippi, taught 
Margo how to play the guitar. 
(14-15) 

Margo Roth Spiegelman, met 
haar verhalen over opzienbarende 
avonturen, die als een 
zomerstorm door de school 
raasden: een oude kerel die in 
een krot in Hot Coffee, 
Mississippi, woonde, had Margo 
gitaar leren spelen. (19) 

Margo Roth Spiegelman, vars 
historier om episka äventyr blåste 
genom skolan som en 
sommarstorm: som den om en 
gammal gubbe som bodde i ett 
fallfärdigt hus i Hot Coffee, 
Mississippi och som lärde Margo 
spela gitarr. (21) 

 

Margo Roth Spiegelman, who 
spent three days traveling with 
the circus—they thought she had 
potential on the trapeze. (15) 

Margo Roth Spiegelman, die drie 
dagen met het circus mee was 
getrokken: ze dachten dat ze 
aanleg had voor de trapeze. (20) 

Margo Roth Spiegelman, som 
reste runt med en cirkus i tre 
dagar – de tyckte att hon var en 
trapetsbegåvning. (21) 

Margo Roth Speigelman, who 
drank a cup of herbal tea with 
The Mallionaires backstage after 
a concert in St. Louis while they 
drank whiskey. (15) 

 

Margo Roth Spiegelman, die na 
een concert in St. Louis achter 
het podium een kop kruidenthee 
had gedronken met The 
Mallionaires terwijl zij aan de 
whisky zaten. (20) 

Margo Roth Spiegelman, som 
drack en kopp örtte med The 
Mallionaires backstage efter en 
konsert i Saint Louis, medan de 
drack whiskey. (21-22) 

Margo Roth Speigelman, who got 
into that concert by telling the 
bouncer she was the bassist’s 
girlfriend, and didn’t they 
recognize her, and come on guys 
seriously, my name is Margo 
Roth Spiegelman and if you go 
back there and ask the bassist to 
take one look at me, he will tell 
you that I either am his girlfriend 
or he wishes I was, and then the 
bouncer did so, and then the 
bassist said, “yeah, that’s my 
girlfriend let her in the show,” 
and then later the bassist wanted 
to hook up with her and she 
rejected the bassist from The 

Margo Roth Spiegelman, die bij 
dat concert binnen was gekomen 
door tegen de uitsmijter te 
zeggen dat ze het vriendinnetje 
van de bassist was, herkende hij 
haar niet, kom op zeg, serieus, ik 
ben Margo Roth Spiegelman en 
als je naar achteren gaat en de 
bassist vraagt even naar me te 
kijken, dan zegt hij óf dat ik zijn 
vriendinnetje ben óf dat hij wou 
dat ik dat was, en toen deed de 
uitsmijter dat en toen zei de 
bassist: ja dat is mijn 
vriendinnetje laat maar binnen, 
en toen wilde de bassist later iets 
met haar beginnen en wees zij 

Margo Roth Spiegelman, som 
kom in på den konserten genom 
att säga till dörrvakten att hon var 
basistens flickvän, känner ni inte 
igen mig och allvarligt, killar, jag 
heter Margo Roth Spiegelman 
och om ni går in dit och ber 
basisten ta en titt på mig så 
kommer han att säga antingen att 
jag är hans flickvän eller att han 
önskar att jag var det. Varpå 
dörrvakten gjorde det och 
basisten sa: ”Ja, det är min 
flickvän, släpp in henne?” Lite 
senare ville basisten bli ihop med 
henne och då sa hon nej till 
basisten i The Mallionaires. (22) 



 

 

56 

Mallionaires. (15) de bassist van The Mallionaires 
af. (20) 

The stories, when they were 
shared, inevitably ended with, I 
mean, can you believe it? (15) 

 

 

Wanneer die verhalen werden 
verteld, werden ze zonder 
uitzondering besloten met En zeg 
nou zelf, dat geloof je toch niet? 
(20) 

När historierna berättades vidare 
slutade de oundvikligen med: Jag 
menar, visst är det otroligt? (22) 

 

We often could not, but they 
always proved true. (15) 

Vaak deden we dat ook niet, 
maar ze bleken altijd waar. (20) 

Det var precis vad det var, men 
det visade sig alltid vara sant. 
(22) 

And then we were at our lockers. 
(15) 

En toen waren we bij ons kluisje. 
(20) 

Nu var vi framme vid skåpen. 
(22) 

 

Radar was leaning against Ben’s 
locker, typing into a handheld 
device. (15) 

 

Radar stond tegen Bens kluisje 
geleund op zijn zakcomputer te 
typen. (20) 

 

Radar stod lutad mot Bens skåp 
och skrev in något i mobilen. 
(22) 

 

“So you’re going to prom,” I said 
to him. (15) 

‘Dus jij gaat naar het eindgala,’ 
zei ik tegen hem. (20) 

 

”Så du ska gå på balen?” sa jag 
till honom. (22) 

 

He looked up, and then looked 
back down. (15) 

 

Hij keek op en toen weer omlaag. 
(20) 

 

Han tittade upp och sedan ner 
igen. (22) 

“I’m de-vandalizing the 
Omnictionary article about a 
former prime minister of France. 
Last night someone deleted the 
entire entry and then replaced it 
with the sentence ‘Jacques Chirac 
is a gay,’ which as it happens is 
incorrect both factually and 
grammatically.” (15) 

 

‘Ik ben het Omnictionary-artikel 
over een voormalige minister-
president van Frankrijk van 
vandalisme aan het ontdoen. 
Gisteravond heeft iemand het 
hele lemma gewist en vervangen 
door de zin “Jacques Chirac is 
flikker”, wat toevallig 
inhoudelijk én taalkundig onjuist 
is.’ (20) 

 

”Jag håller på och tar bort 
vandalismer i Omnictionary-
artikeln om en före detta 
president i Frankrike. I går kväll 
var det någon som raderade hela 
inlägget och bytte ut det mot 
meningen ’Jacques Chirac är ett 
bög’, vilket råkar vara inkorrekt 
både i faktisk och grammatisk 
mening.” (22) 

Radar is a big-time editor of this 
online user-created reference 
source called Omnictionary. (15) 

 

 

Radar redigeert op grote schaal 
voor een online, door de 
gebruikers samengestelde 
encyclopedie die Omnictionary 
heet. (20) 

Radar är toppredaktör till ett 
användarskapat uppslagsverk på 
nätet som heter Omnictionary. 
(22) 
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His whole life is devoted to the 
maintenance and well-being of 
Omnictionary. (15) 

 

Zijn hele leven staat in dienst van 
het onderhoud en welzijn van 
Omnicionary. (20) 

Han ägnar hela sitt liv åt vård och 
underhåll av Omnictionary. (22) 

This was but one of several 
reasons why his having a prom 
date was somewhat surprising. 
(15) 

 

Dat was nog maar één van 
verschillende redenen waarom 
het enige verbazing wekte dat hij 
een partner voor het eindgala 
had. (20) 

Det är bara ett av flera skäl till att 
det var något av en överraskning 
att han hade en tjej att gå på 
balen med. (22) 

 

“So you’re going to prom,” I 
repeated. (16) 

 

‘Dus jij gaat naar het eindgala,’ 
herhaalde ik. (20) 

 

”Så du ska gå på balen?” 
upprepade jag. (23) 

 

“Sorry,” he said without looking 
up. (16) 

 

‘Sorry,’ zei hij zonder op te 
kijken. (21) 

 

”Förlåt”, sa han utan att titta upp. 
(23) 

 

It was a well-known fact that I 
was opposed to prom. (16) 

Het was algemeen bekend dat ik 
tegen het eindgala was. (21) 

 

Det var ett välkänt faktum att jag 
var balmotståndare. (23) 

Absolutely nothing about any of 
it appealed to me—not slow 
dancing, not fast dancing, not the 
dresses, and definitely not the 
rented tuxedo. (16) 

Het had echt werkelijk niets wat 
me aantrok: het slow-dansen niet, 
het swingen niet, de jurken niet 
en de gehuurde smoking al 
helemaal niet. (21) 

 

Det var absolut ingenting med 
balen som lockade mig – inte 
dans, vare sig tryckare eller 
snabba låtar, inte klänningarna 
och definitivt inte den hyrda 
smokingen. (23) 

Renting a tuxedo seed to me an 
excellent way to contract some 
hideous disease from its previous 
tenant, and I did not aspire to 
become the world’s only virgin 
with pubic lice. (16) 

Een smoking huren leek mij een 
uitstekende manier om een 
afschuwelijke ziekte op te lopen 
van een vorige huurder en ik 
voelde er niets voor de enige 
maagd met schaamluis op aarde 
te worden. (21) 

Att hyra en smoking framstod i 
mina ögon som ett utmärkt sätt 
att dra på sig någon läskig 
sjukdom från den tidigare 
hyresgästen och jag hade inte för 
avsikt att bli världens första 
oskuld med flatlöss. (23) 

“Bro,” Ben said to Radar, “the 
freshhoneys know about the 
Bloody Ben story.” (16) 

‘Bro,’ zei Ben tegen Radar, ‘de 
onbedorven schatteboutjes 
hebben het Bloody Ben-verhaal 
gehoord.’ (21) 

 

”Vet du en sak”, sa Ben till 
Radar, ”Blodige Ben-historien 
har spritt sig ner till de små 
puddingarna i första årskursen.” 
(23) 
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Radar put the handheld away 
finally and nodded 
sympathetically. (16) 

Radar borg eindelijk zijn 
zakcomputer op en knikte 
meevoelend. (21) 

Radar stoppade till slut undan 
mobilen och nickade medlidsamt. 
(23) 

“So anyway,” Ben continued, 
“my two remaining strategies are 
either to purchase a prom date on 
the Internet or fly to Missouri and 
kidnap some nice corn-fed little 
honeybunny.” (16) 

 

‘Dus,’ vervolgde Ben, ‘zijn de 
twee tactieken die ik nog over 
heb óf op internet een date voor 
het eindgala kopen óf naar 
Missouri vliegen en daar en lief 
op maïs grootgebracht 
schatteboutje kidnappen.’ (21) 

 

”Men hur som helst”, fortsatte 
Ben, ”så är mina två återstående 
strategier att antingen köpa mig 
ett balsällskap på nätet eller flyga 
till Missouri och kidnappa en 
gullig majssockerpudding.” (23) 

I’d tried telling Ben that 
“honeybunny” sounded more 
sexist and lame than retro-cool, 
but he refused to abandon the 
practice. (16) 

 

Ik had geprobeerd Ben aan zijn 
verstand te brengen dat 
‘schatteboutje’ eerder seksistisch 
en stom dan retro-cool klonk, 
maar hij vertikte het ermee op te 
houden. (21) 

Jag hade försökt förklara för Ben 
att ”sockerpudding” lät mer 
sexistiskt och töntigt än retro-
coolt, men han vägrade att 
överge sitt favorituttryck. (23) 

 

He called his mother a 
honeybunny. (16) 

 

Hij noemde zelfs zijn eigen 
moeder een schatteboutje. (21) 

Han sa sockerpudding om sin 
egen mor. (23) 

 

There was no fixing him. (16) 

 

Hij was onverbeterlijk. (21) 

 

Han var oförbätterlig. (23) 

“I’ll ask Angela if she knows 
anybody,” Radar said. “Although 
getting you a date to prom will be 
harder than turning lead into 
gold.” (16) 

 

 

‘Ik zal Angela vragen of ze 
iemand weet,’ zei Radar. ‘Al is 
het vast nog makkelijker om lood 
in goud te veranderen dan jou en 
date voor het eindgala te 
bezorgen.’ (21) 

”Jag ska fråga Angela om hon 
känner någon”, sa Radar. ”Fast 
det kommer att bli svårare att 
fixa en baldejt åt dig än att 
förvandla bly till guld.” (23) 

 

“Getting you a date to prom is so 
hard that the hypothetical idea 
itself is actually used to cut 
diamonds,” I added. (16) 

 

‘Jou en date voor het eindgala 
bezorgen is zo’n kluif dat drie 
honden er een week lang mee toe 
kunnen,’ vulde ik aan. (21) 

 

”Att fixa en baldejt åt dig kräver 
en sådan tankeskärpa att man kan 
skära diamanter mer den”, tillade 
jag. (23) 

 

Radar tapped a locker twice with 
his fist to express his approval, 
and then came back with another. 
(16) 

 

Radar bonkte twee keer met zijn 
vuist op een kluisdeur om zijn 
goedkeuring te uiten en kwam 
toen met een volgende. (21) 

 

Radar bankade två gånger på 
skåpet med knytnäven för att 
uttrycka sin uppskattning och 
sedan kläckte han en till: (23) 
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“Ben, getting you a date to prom 
is so hard that the American 
government believes the problem 
cannot be solved with diplomacy, 
but will instead require force.” 
(16) 

 

‘Jou een date voor het eindgala 
bezorgen, Ben, is zo lastig dat de 
Amerikaanse regering gelooft dat 
het probleem niet langs 
diplomatieke weg is op te lossen 
maar geweld vereist.’ (21) 

 

”Ben, att fixa en baldejt åt dig är 
så svårt att den amerikanska 
regeringen inte anser att 
problemet kan lösas med 
diplomati, utan kommer att kräva 
våldsinsatser.” (23-24) 

 

I was trying to think of another 
one when all three 
simultaneously saw the human-
shaped container of anabolic 
steroids known as Chuck Parson 
walking toward us with some 
intent. (16) 

 

Ik probeerde er net nog een te 
bedenken toen we alle drie 
tegelijk het vat anabole steroïden 
in mensengedaante dat Chuck 
Parson heette, min of meer 
doelbewust onze kant op zagen 
komen. (21) 

 

Jag försökte komma på en till när 
vi alla tre på en gång såg den 
människoformade 
steroidbehållaren som hette 
Chuck Parson komma gående 
emot oss med ett visst schwung i 
stegen. (24) 

Chuck Parson did not participate 
in organized sports, because to do 
so would distract from the larger 
goal of his life: to one day be 
convicted of homicide. (17) 

Chuck Parson deed niet aan 
georganiseerde sport, omdat dat 
hem zou afleiden van zijn hogere 
levensdoel: ooit veroordeeld te 
worden voor moord. (21) 

 

Chuck Parson deltog inte i 
organiserad idrott, eftersom det 
skulle föra honom på avvägar 
från det större målet i hans liv: att 
en vacker dag bli dömd för mord. 
(24) 

“Hey, faggots,” he called. (17) ‘He, mietjes,’ riep hij. (21) 
 

”Läget, fikusar”, ropade han. (24) 

“Chuck,” I answered, as friendly 
as I could master. (17) 

 

‘Chuck,’ antwoordde ik zo 
vriendelijk als kon opbrengen. 
(22) 

”Chuck”, svarade jag, så vänligt 
jag bara kunde. (24) 

 

Chuck hadn’t given us any 
serious trouble in a couple 
years—someone in cool kid land 
laid down the edict that we were 
to be left alone. (17) 

 

Chuck maakte het ons al een paar 
jaar niet erg lastig meer; iemand 
uit de groep coole mensen had 
verordonneerd dat wij met rust 
gelaten moesten worden. (22) 

Chuck hade inte gett oss några 
allvarliga bekymmer på ett par år 
– någon av de coola hade 
utfärdat ett påbud om att vi skulle 
lämnas ifred. (24) 

So it was a little unusual for him 
even to talk to us. (17) 

 

Daarom was het wat ongewoon 
dat hij ons zelfs maar aansprak. 
(22) 

 

Så det var konstigt att han 
pratade med oss över huvud 
taget. (24) 
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Maybe because I spoke and 
maybe not, he slammed his hands 
against the lockers on either side 
of me and then leaned in close 
enough for me to contemplate his 
toothpaste brand. (17) 

 

 

Misschien omdat ik mijn mond 
opendeed en misschien ook niet, 
knalde hij zijn handen aan 
weerszijden van mijn hoofd 
tegen de kluisjes en boog toen zo 
dicht naar me toe dat de vraag 
zich aan me opdrong welk merk 
tandpasta hij gebruikte. (22) 

 

Kanske för att jag svarade, eller 
kanske inte, drämde han 
handflatorna i skåpen på var sida 
om mig och lutade sig sedan så 
tätt intill mig att jag hade alla 
chanser att lukta mig till vilket 
tandkrämsmärke han använde. 
(24) 

 

“What do you know about Margo 
and Jase?” (17) 

 

‘Wat weet jij over Margo en 
Jase?’ (22) 

 

”Vad vet du om Margo och 
Jase?” (24) 

 

“Uh,” I said. (17) 

 

‘Eh,’ zei ik. (22) 

 

”Öh”, sa jag. (24) 

 

I thought of everything I knew 
about them: Jase was Margo Roth 
Spiegelman’s first and only 
serious boyfriend. (17) 

 

Ik dacht aan alles wat ik over hen 
wist: Jase was Margo Roth 
Spiegelmans eerste en enige 
serieuze vriend. (22) 

 

Jag tänkte på allt jag visste om 
dem: Jase var Margo Roth 
Spiegelmans förste och ende 
riktige pojkvän. (24) 

 

They began dating at the tail end 
of last year. (17) 

 

Ze gingen sinds eind vorig 
schooljaar met elkaar om. (22) 

 

De blev ihop i slutet av förra året. 
(24) 

 

They were both going to 
University of Florida next year. 
(17) 

Volgend jaar gingen ze allebei 
naar de University of Florida. 
(22) 

De skulle båda börja på 
University of Florida nästa år. 
(24) 

 

Jase got a baseball scholarship 
there. (17) 

 

Jase had daar een baseballbeurs 
voor gekregen. (22) 

 

Jase hade fått ett baseboll-
stipendium. (24) 

 

He was never at her house, 
except to pick her up. (17) 

Hij kwam nooit bij haar thuis, 
behalve om haar op te halen. (22) 

 

Han var aldrig hemma hos henne 
utom för att hämta henne. (24) 

She never acted as if she liked 
him all that much, but then she 
never acted as if she liked anyone 
all that much. (17) 

 

Ze liet nooit merken dat ze veel 
om hem gaf, maar ze liet ook 
nooit merken dat ze veel om 
anderen gaf. (22) 

 

 

Hon betedde sig aldrig som om 
hon gillade honom särskilt 
mycket, men å andra sidan 
betedde hon sig aldrig som om 
hon gillade någon särskilt 
mycket. (24) 
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“Nothing,” I said finally. (17) ‘Niks,’ zei ik ten slotte. (22) ”Inget”, sa jag till slut. (24) 

“Don’t shit me around,” he 
growled. (17) 

‘Belazer me niet,’ gromde hij. 
(22) 

”Tro inte att du kan lura mig”, 
morrade han. (25) 

“I barely even know her,” I said, 
which had become true. (17) 

 

‘Ik kén haar nauwelijks,’ zei ik, 
en dat was de waarheid 
geworden. (22) 

 

”Jag känner henne knappt ens”, 
sa jag, för det var sant numera. 
(25) 

He considered my answer for a 
minute, an I tried hard to stare at 
his close-set eyes. (17) 

 

Hij dacht even over mijn 
antwoord na en ik deed mijn 
uiterste best hem in zijn dicht 
bijeenstaande ogen te kijken. (22) 

 

Han övervägde mitt svar en kort 
stund och jag gjorde mitt bästa 
för att stirra rakt in i hans tätt 
sittande ögon. (25) 

 

He nodded very slightly, pushed 
off the lockers, and walked away 
to attend his first-periodclass. 
(17) 

Hij knikte even, zette zich af 
tegen de kluisjes en liep weg naar 
zijn eerste les:  

 

Han nickade knappt märkbart, 
backade från skåpen och gick 
därifrån till sin första lektion:  

 

The Care and Feeding of Pectoral 
Muscles. (17) 

de verzorging en voeding van de 
borstspieren. (22) 

Vård och uppbyggnad av 
bröstmuskler. (25) 

The second bell rang. (17) De tweede bel ging. (22) 

 

Det ringde in för andra gången. 
(25) 

One minute to class. (17) 

 

Nog één minuut voor de les 
begon. (22) 

En minut till lektionen. (25) 

Radar and I had calc; Ben had 
finite mathematics. (17) 

Radar en ik hadden wiskunde, 
Ben had statistiek. (22) 

 

Vi hade matte alla tre; Radar och 
jag i en grupp, Ben i en annan. 
(25) 

The classrooms were adjacent; 
we walked toward them together, 
the three of us in a row, trusting 
that the tide of classmates would 
part enough to let us by, and it 
did. (17) 

 

De lokalen grensden aan elkaar 
en we liepen er samen heen, met 
z’n drieën op een rij, in het 
vertrouwen dat het getij van 
klasgenoten zich ver genoeg zou 
terugtrekken om ons door te 
laten, en dat gebeurde ook. (22) 

 

Klassrummen låg bredvid 
varandra och vi gick ditåt 
tillsammans, alla tre i bredd, 
säkra på att vågen av elever 
skulle dela på sig tillräckligt 
mycket för att släppa fram oss, 
vilket den också gjorde. (25) 
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I said, “Getting you a date to 
prom is so hard that a thousand 
monkeys typing at a thousand 
typewriters for a thousand years 
would never once type ‘I will go 
to prom with Ben.’” (17-18) 

 

‘Jou een date voor het eindgala 
bezorgen, Ben,’ zei ik, ‘is zo 
moeilijk dat duizend apen di 
duizend jaar lang op duizend 
typmachines zitten te tikken, niet 
één keer Ik ga met Ben naar het 
eindgala typen.’ (22) 

”Att fixa en baldejt åt dig”, sa 
jag, ”är så svårt att tusen apor 
som skriver på tusen 
skrivmaskiner i tusen år aldrig en 
enda gång skulle skriva: ”Jag ska 
gå på balen med Ben.” (25) 

Ben could not resist tearing 
himself apart. (18) 

Hij kon het niet laten zichzelf de 
das om te doen. (23) 

 

Ben kunde inte motstå frestelsen 
att sätta in dödsstöten mot sig 
själv: 

“My prom prospects are so poor 
that Q’s grandma turned me 
down. She said she was waiting 
for Radar to ask her.” (18) 

‘Mijn vooruitzichten voor het 
eindgala zijn zo beroerd dat zelfs 
Q’s oma me heeft afgewezen. Ze 
zei dat ze wachtte tot Radar haar 
vroeg.’ (23) 

”Mina chanser att få en baldejt är 
så minimala att Q:s mormor 
tackade nej. Hon sa att hon 
väntade på att Radar skulle bjuda 
henne.” (25) 

 

Radar nodded his head slowly. 
(18) 

 

Radar knikte langzaam. (23) 

 

Radar nickade sakta. (25) 

 

“It’s true, Q. Your grandma loves 
the brothers.” (18) 

‘Dat is zo, Q. Jouw oma is gek 
op ons zwarten.’ (23) 

”Det är sant, Q. Din mormor 
älskar svarta män.” (25) 

 

It was so pathetically easy to 
forget about Chuck, to talk about 
prom even though I didn’t give a 
shit about prom. (18) 

 

Het was zo idioot makkelijk 
Chuck te vergeten en over het 
eindgala te praten, ook al gaf ik 
daar geen moer om. (23) 

Det var så löjligt lätt att glömma 
allt om Chuck, att prata om balen 
fast jag inte brydde mig ett dyft 
om balen. (25) 

Such was life that morning: 
nothing really mattered that 
much, not the good things and 
not the bad ones. (18) 

Zo was het leven die ochtend: 
niets wat er veel toe deed, de 
goede dingen niet en de slechte 
ook niet. (23) 

Sådant var livet denna morgon: 
Ingenting spelade egentligen så 
där himla stor roll, inte det bra 
och inte det dåliga. (25) 

We were in the business of 
mutual amusement, and we were 
reasonably prosperous. (18) 

 

 

Elkaar vermaken, dat was 
waarmee wij ons bezighielden en 
daarin waren we redelijk 
succesvol. (23) 

Vi roade oss med att driva med 
varandra, med viss framgång. 
(25) 



 

 

63 

 

I spent the next three hours in 
classrooms, trying not to look at 
the clocks above various 
blackboards, and then looking at 
the clocks, and then being 
amazed that only a few minutes 
had passed since I last looked at 
the clock. (18) 

 

 

De volgende drie uur zat ik in 
verschillende lokalen mijn best te 
doen niet op de klokken boven de 
verschillende borden te kijken, en 
dan toch te kijken en 
stomverbaasd te zijn dat er pas 
een paar minuten waren 
verstreken sinds de vorige keer 
dat ik erop had gekeken. (23) 

 

Jag tillbringade de följande tre 
timmarna i olika klassrum. I 
varje klassrum försökte jag 
undvika att titta på klockan över 
svarta tavlan på väggen längst 
fram, men sedan tittade jag på 
klockan ändå och blev förbluffad 
över att det bara hade gått ett par 
minuter sedan jag tittade senast. 
(s 26) 

I’d had nearly four years of 
experience looking at these 
clocks, but their sluggishness 
never ceased to surprise. (18) 

Ik had bijna vier jaar ervaring 
met op die klokken kijken, maar 
hun traagheid bleef me verbazen. 
(23) 

Jag hade nästan fyra års 
erfarenhet av att titta på de här 
klockorna, men jag upphörde 
aldrig att förvånas över hur sakta 
de gick. (26) 

If I am ever told that I have one 
day to live, I will head straight 
for the hallowed halls of Winter 
Park High School, where a day 
has been known to last a 
thousand years. (18) 

 

Als ik ooit te horen krijg dat ik 
nog maar één dag te leven heb, 
ga ik linea recta naar het 
heiligdom Winter Park High 
School, waar het wel eens is 
voorgekomen dat een dag er 
duizend jaar duurde. (23) 

 

Om jag någon gång får höra att 
jag har en dag kvar att leva, så 
kommer jag att bege mig raka 
vägen till de helgade salarna i 
Winter Park High School, där en 
dag sägs kunna vara i tusen år. 
(26) 

But as much as it felt like third-
period physics would never end, 
it did, and then I was in the 
cafeteria with Ben. (18) 

 

Maar hoe eindeloos het derde 
uur, natuurkunde, ook leek, toch 
kwam er een eind aan, en toen 
ging ik met Ben in de kantine 
zitten. (23) 

 

Men även om det kändes som om 
fysiken den tredje timmen aldrig 
skulle sluta, så gjorde den det och 
sedan var jag i matsalen med 
Ben. (26) 

Radar had fifth-period lunch with 
most of our other friends, so Ben 
and I usually sat together alone, a 
couple seats between us and a 
group of drama kids we knew. 
(18) 

 

Radar had het vijfde uur 
lunchpauze, net als bijna al onze 
andere vrienden, zodat Ben en ik 
er meestal samen in ons eentje 
zaten, met een paar stolen tussen 
ons en een paar mensen van de 
toneelclub die we kenden. (23) 

 

Radar hade lunch femte timmen 
med de flesta av våra andra 
kompisar, så Ben och jag satt för 
det mesta ensamma tillsammans, 
med ett par stolar mellan oss och 
ett gäng dramaelever som vi 
kände. (26) 

 

Today, we were both eating mini 
pepperoni pizzas. (18) 

 

We aten allebei minipizza met 
pepperoni. (23) 

 

I dag åt vi minipepperonipizza 
båda två. (26) 
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“Pizza’s good,” I said. (18) 

 

‘Lekkere pizza,’ zei ik. (23) 

 

”God pizza”, sa jag. (26) 

 

He nodded distractedly. (18) 

 

Hij knikte somber. (23) 

 

Han nickade förstrött. (26) 

 

“What’s wrong?” I asked. (18) 

 

‘Wat is er?’ vroeg ik. (23) 

 

”Vad är det?” frågade jag. (26) 

 

“Nuffing,” he said through a 
mouthful of pizza. (19) 

 

‘Mmiks,’ zei hij door en 
mondvol pizza heen. (23) 

 

”Inge”, sa han med munnen full 
av pizza. (26) 

 

He swallowed. (19) 

 

Hij slikte. (23) 

 

Han svalde. (26) 

“I know you think it’s dumb, but 
I want to go to prom.” (19) 

 

‘Ik weet best dat jij het stom 
vindt, maar ik wil naar het 
eindgala.’ (23) 

 

”Jag vet att du tycker att det är 
dumt, men jag vill gå på balen.” 
(26) 

“1. I do think it’s dumb; 2. If you 
want to go, just go; 3. If I’m not 
mistaken, you haven’t even asked 
anyone.” (19) 

 

‘1) Ik vind het inderdaad stom. 2. 
Als jij erheen wilt moet je dat 
doen. 3) Als ik me niet vergis 
heb je nog niet eens iemand 
gevraagd.’ (23) 

”1. Jag tycker inte [sic!] att det är 
dumt. 2. Om du vill gå, så gå. 3. 
Om jag minns rätt, så har du inte 
ens frågat någon.” (26) 

“I asked Cassie Hiney during 
math. I wrote her a note.” (19) 

 

 

‘Ik heb Cassie Hiney gevraagd 
onder wiskunde. Ik heb haar een 
briefje geschreven.’ (24) 

 

”Jag frågade Cassie Hiney på 
matten. Jag skrev en lapp till 
henne.” (26) 

 

I raised my eyebrows 
questioningly. (19) 

 

Ik trok vragend mijn 
wenkbrauwen op. (24) 

 

Jag höjde frågande på 
ögonbrynen. (26) 

Ben reached into his shorts and 
slid a heavily folded piece of 
paper to me. (19) 

 

Ben voelde in zijn broekzak en 
schoof me een verschillende 
malen dubbelgevouwen stukje 
papier toe. (24) 

Ben stack handen i shortsfickan 
och sköt fram en flera gånger 
hopvikt papperslapp till mig. (26) 

 

I flattened it out: (19) Ik streek het plat: (24) 
Jag slätade ut den: (26) 
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Ben, I’d love to go to prom with 
you, but I’m already going with 
Frank. Sorry! —C (19) 

 

Ben, Ik zou het heel leuk vinden 
om met jou naar het eindgala te 
gaan, maar ik ga al met Frank. 
Sorry! – C (24) 

 

Ben, Jag skulle gärna ha gått på 
balen med dig, men jag har redan 
lovat att gå med Frank. Ledsen! –
C (27) 

 

I refolded it and slid it back 
across the table. (19) 

Ik vouwde het weer op en schoof 
het terug. (24) 

Jag vet ihop den igen och sköt 
tillbaka den över bordet. (27) 

I could remember playing paper 
football on these tables. (19) 

 

 

Ik moest eraan denken hoe we 
vroeger voetbal speelden met een 
propje papier op die tafels. (24) 

Jag kom ihåg när vi hade spelat 
pappersfotboll på de här borden. 
(27) 

 

“That sucks,” I said. (19) 

 

‘Klote,’ zei ik. (24) ”Fan vad trist”, sa jag. (27) 

“Yeah, whatever.” (19) ‘Nou.’ (24) ”Ja, men skit samma.” (27) 

The walls of sound felt like they 
were closing in on us, and we 
were silent for a while, and then 
Ben looked at me very seriously 
and said, “I’m going to get so 
much play in college. I’m going 
to be in the Guinness Book of 
World Records under the 
category ‘Most Honeybunnies 
Ever Pleased.’” (19) 

 

Het klonk net of de muren van 
geluid ons steeds verder insloten 
en een poosje zeiden we niets en 
toen keek Ben me heel ernstig 
aan en zei: ‘Als ik eenmaal 
studeer ga ik toch wel zo enorm 
veel scoren. Dan kom ik in het 
Guinness Book of World 
Records in de categorie 
“Grootste aantal schatteboutjes 
blij gemaakt”.’ (24) 

 

Det kändes som om allt slammer 
och prat höll på att tränga sig för 
tätt inpå och vi satt tysta en 
stund. Sedan tittade Ben väldigt 
allvarligt på mig och sa: ”Jag 
kommer att få ligga hur mycket 
som helst på college. Jag 
kommer att komma med i 
Guinness rekordbok i kategorin 
’Flest nöjda sockerpuddingar 
någonsin.’” (27) 

 

I laughed. (19) 
Ik lachte. (24) Jag skrattade. (27) 

 

I was thinking about how Radar’s 
parents actually were in the 
Guinness Book when I noticed a 
pretty African-American girl with 
spiky little dreads standing above 
us. (19) 

Ik bedacht net dat Radars ouders 
echt in het Guinness Book 
stonden toen ik merkte dat er een 
knap Afro-Amerikaans meisje 
met korte, piekerige dreadlocks 
bij onze tafel stond. (24) 

Jag tänkte just på att Radars 
föräldrar faktiskt var med i 
Guinness rekordbok, när jag mitt 
framför oss fick se en söt 
afroamerikansk tjej med små 
taggiga dreads. (27) 

It took me a moment to realize 
that the girl was Angela, Radar’s 

Het duurde even voor ik doorhad 
dat het Angela was, Radars 

Det dröjde ett ögonblick innan 
jag fattade att det var Angela, 
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I-guess-girlfriend. (19) vriendin-geloof-ik. (24) hon som antagligen var Radars 
flickvän. (27) 

 

“Hi,” she said to me. (19) 
‘Hoi,’ zei ze tegen mij. (24) ”Hej”, sa hon till mig. (27) 

 

“Hey,” I said. (19) 
‘Hoi,’ zei ik. (24) ”Hej”, sa jag. (27) 

 

I’d had classes with Angela and 
knew her a little, but we didn’t 
say hello in the hallway or 
anything. (19) 

 

 

Ik had bij sommige vakken wel 
eens bij haar in de klas gezeten 
en kende haar oppervlakkig, 
maar we praatten niet met elkaar 
in de gang of zo. (24) 

Jag hade haft en del lektioner 
med Angela och kände henne 
lite, men inte så att vi sa hej i 
korridoren eller så. (27) 

I motioned for her to sit. (19) 

 

 

Ik maakte een uitnodigend 
gebaar om erbij te komen zitten. 
(24) 

Jag bad henne slå sig ner. (27) 

 

 

She scooted a chair to the head of 
the table. (19) 

 

Ze schoof een stoel naar het 
hoofd van de tafel. (24) 

 

Hon drog fram en stol till bordets 
kortsida. (27) 

 

“I figure that you guys probably 
know Marcus better than 
anyone,” she said, using Radar’s 
real name. (19-20) 

 

‘Volgens mij kennen jullie 
Marcus waarschijnlijk beter dan 
wie ook,’ zei ze, Radars echte 
naam gebruikend. (24) 

 

”Jag gissar att ni känner Marcus 
bättre än någon annan”, sa hon. 
Det var Radars riktiga namn. (s 
27) 

 

She leaned toward us, her elbows 
on the table. (20) 

 

Met haar ellebogen op tafel boog 
ze naar ons toe. (24) 

 

Hon lutade sig fram mot oss med 
armbågarna på bordet. (27) 

 

“It’s a shitty job, but someone’s 
got to do it,” Ben answered 
smiling. (20) 

‘Het is klotewerk, maar iemand 
moet het nou eenmaal doen,’ zei 
Ben glimlachend. (24) 

”Det är ett skitjobb, men någon 
måste göra det”, svarade Ben och 
log. (27) 

 

“Do you think he’s, like, 
embarrassed of me?” (20) 

‘Denken jullie dat hij zich, eh, 
voor me schaamt?’ (25) 

”Tror ni att han skäms för mig på 
något sätt?” (28) 

 

Ben laughed. (20) 
Ben lachte. (25) Ben skrattade. (28) 
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“What? No,” he said. (20) 
‘Wat? Nee,’ zei hij. (25) ”Vad? Nej”, sa han. (28) 

 

“Technically,” I added, “you 
should be embarrassed of him.” 
(20) 

‘Goed beschouwd zou jíj je voor 
hem moeten schamen,’ voegde ik 
eraan toe. (25) 

”Snarare”, tillade jag, ”så borde 
du skämmas för honom.” (28) 

She rolled her eyes, smiling. (20) 

 

Glimlachend sloeg ze haar ogen 
ten hemel. (25) 

 

Hon himlade med ögonen och 
log. (28) 

 

A girl accustomed to 
compliments. (20) 

 

Een meisje dat complimentjes 
gewend was. (25) 

 

En tjej som var van vid 
komplimanger. (28) 

 

“But he’s never, like, invited me 
to hang out with you, though.” 
(20) 

 

‘Maar hij vraagt me nooit om, 
nou, iets samen met jullie te 
doen.’ (25) 

 

”Men han har typ aldrig frågat 
om jag vill hänga med och 
träffa er.” (28) 

 

“Ohhhh,” I said, getting it finally. 
“That’s because he’s embarrassed 
of us.” (20) 

 

‘Oooo.’ Ik begon het eindelijk te 
snappen. ‘Dat is omdat hij zich 
voor óns schaamt.’ (s 25) 

 

”Åhhhh”, sa jag när jag äntligen 
fattade. ”Det är för att han skäms 
för oss.” (s 28) 

 

She laughed. (20) Ze lachte. (25) Hon skrattade. (28) 

 

“You seem pretty normal.” (20) 
‘Jullie lijken vrij normaal.’ (25) ”Ni verkar rätt normala.” (28) 

“You’ve never seen Ben snort 
Sprite up his nose and then spit it 
out of his mouth,” I said. (20) 

 

 

‘Dan heb je Ben nog nooit Sprite 
door zijn neus zien opsnuiven en 
dan door zijn mond weer 
uitspugen,’ zei ik. (25) 

”Du har aldrig sett Ben snorta 
Sprite och sedan spotta ut det 
genom munnen”, sa jag. (28) 

 

 

“I look like a demented 
carbonated fountain,” he 
deadpanned. (20) 

 

‘Dan lijk ik net een waanzinnige 
fontein vol koolzuur,’ zei hij met 
een uitgestreken smoel. (25) 

 

”Jag ser ut som en sinnesrubbad 
kolsyrefontän”, sa han utan att 
röra en min. (28) 
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“But really, you wouldn’t worry? 
I mean, we’ve been dating for 
five weeks, and he’s never even 
taken me to his house.” (20) 

 

‘Maar serieus, zouden jullie dat 
niet raar vinden? Want we zijn 
nu al vijf weken samen en hij 
heeft me zelfs nog nooit mee 
naar hun huis genomen.’ (25) 

 

”Men allvarligt, ni tycker inte att 
jag ska oroa mig då? Jag menar, 
vi har varit ihop i fem veckor och 
han har aldrig bjudit hem mig till 
sig.” (28) 

Ben and I exchanged a knowing 
glance, and I scrunched up my 
face to suppress laughter. (20) 

 

 

Ben en ik keken elkaar 
veelbetekenend aan en ik vertrok 
mijn gezicht om mijn lachen te 
houden. (25) 

 

Ben och jag utbytte en menande 
blick och jag kämpade mot 
skrattet tills jag blev alldeles 
skrynklig i ansiktet. (28) 

 

“What?” she asked. (20) 
‘Wat?’ vroeg ze. (25) ”Vad är det?” frågade hon. (28) 

 

“Nothing,” I said. “Honestly, 
Angela. If he was forcing you to 
hang out with us and taking you 
to his house all the time—“ (20) 

‘Niks,’ zei ik. ‘Eerlijk, Angela. 
Als hij je dwong met ons op te 
trekken en je steeds maar mee 
naar huis nam –’ (25) 

”Inget”, sa jag. ”Ärligt talat, 
Angela. Om han tvingade dig att 
vara med oss och bjöd hem dig 
hela tiden …” (28) 

 

“Then it would definitely mean 
he didn’t like you,” Ben finished. 
(20) 

‘Dan zou dat beslist betekenen 
dat hij je niét leuk vond,’ besloot 
Ben. (25) 

”Då skulle det definitivt betyda 
att han inte gillade dig”, 
avslutade Ben. (28) 

“Are his parents weird?” (20) ‘Zijn zijn ouders geschift?’ (25) 

 

”Är det något fel på hans 
föräldrar?” (28) 

I struggled with how to answer 
that question honestly. (20) 

 

Ik wrong me in bochten om daar 
een eerlijk antwoord op te geven. 
(25) 

Jag ansträngde mig för att hitta 
ett ärligt svar på frågan. (28) 

 

“Uh, no. They’re cool. They’re 
just kinda overprotective, I 
guess.” (20) 

‘Eh, nee. Die zijn oké. Maar wel 
een beetje overbezorgd, zou ik 
zeggen.’ (25) 

”Öh, nej. De är helt okej. De är 
bara lite överbeskyddande, kan 
man säga.” (28) 

 

“Yeah, overprotective,” Ben 
agreed a little too quickly. (20) 

 

‘Ja, overbezorgd,’ bevestigde 
Ben wat al te snel. (25) 

 

”Just precis, överbeskyddande”, 
instämde Ben, lite för snabbt. 
(28) 
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She smiled and then got up, 
saying she had to go say hi to 
someone before lunch was over. 
(20) 

 

Glimlachend kwam ze overeind 
en zei dat ze nog iemand gedag 
moest zeggen voor de 
lunchpauze voorbij was. (25) 

 

Hon log och reste sig sedan upp 
och sa att det var någon hon 
måste gå och säga hej till innan 
lunchen var slut. (29) 

 

Ben waited until she was gone to 
say anything. (20) 

Ben wachtte tot ze weg was voor 
hij zijn mond opendeed. (25) 

Ben väntade tills hon var borta 
innan han sa något. (29) 

 

“That girl is awesome,” Ben said. 
(20) 

 

‘Die meid is geweldig,’ zei hij 
toen. (25) 

”Cool brud”, sa Ben. (29) 

“I know,” I answered. “I wonder 
if we can replace Radar with 
her.” (21) 

 

‘Weet ik,’ antwoordde ik. ‘Ik 
vraag me af of we Radar door 
haar zouden kunnen vervangen.’ 
(25) 

”Jag vet”, svarade jag. ”Jag 
undrar om vi kan byta ut Radar 
mot henne.” (29) 

“She’s probably not that good 
with computers, though. We need 
someone who’s good at 
computers. Plus I bet she sucks at 
Resurrection,” which was our 
favorite video game. (21) 

 

‘Maar ze is vast niet zo goed met 
computers. Wij moeten iemand 
hebben die goed is met 
computers. En van Resurrection 
brengt ze vast ook geen moer 
terecht.’ Dat was onze favoriete 
videogame. (26) 

”Fast hon är antagligen inte lika 
bra på datorer. Vi behöver någon 
som är bra på datorer. Och så kan 
jag slå vad om att hon är 
skitdålig på Resurrection.” Det 
var vårt favorittevespel. (s 29) 

 

“By the way,” Ben added, “nice 
call saying that Radar’s folks are 
overprotective.” (21) 

 

‘Goed gedaan trouwens,’ ging 
Ben verder, ‘dat je zei dat Radars 
ouders overbezorgd zijn.’ (26) 

 

 

”Förresten”, tillade Ben, ”schyst 
räddning att säga att Radars 
föräldrar är överbeskyddande.” 
(29) 

“Well, it’s not my place to tell 
her,” I said. (21) 

‘Nou ja, het is niet aan mij om 
het haar te vertellen,’ zei ik. (26) 

 

”Ja, det är ju inte min sak att 
avslöja det för henne”, sa jag. 
(29) 

“I wonder how long till she gets 
to see the Team Radar Residence 
and Museum.” Ben smiled. (21) 

 

‘Ik ben benieuwd hoe lang het 
duurt voor ze het Team Radar 
Woonhuis en Museum te zien 
krijgt.’ Hij glimlachte. (s 26) 

 

”Jag undrar hur länge det ska 
dröja tills hon får se Team 
Radars Residens och Museum.” 
Ben log. (29) 
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The period was almost over, so 
Ben and I got up and put our 
trays onto the conveyer belt. (21) 

 

Omdat de pauze bijna afgelopen 
was, stonden Ben en ik op en 
zetten ons dienblad op de 
lopende band. (26) 

 

Lunchrasten var nästan över, så 
Ben och jag reste oss och satte 
brickorna på transportbandet. 
(29) 

The very same one that Chuck 
Parson had thrown me onto 
freshman year, sending me into 
the terrifying netherworld of 
Winter Park’s dishwashing corps. 
(21) 

 

Dezelfde lopende band waarop 
Chuck Parson mij had gegooid 
toen ik in de negende zat, 
waarmee hij me in de 
angstaanjagende onderwereld 
van de afwastroepen van Winter 
Park had laten belanden. (26) 

 

Samma transportband som Chuck 
Parson hade kastat upp mig på 
första året på high school, så att 
jag transporterades djupt ner i 
den skrämmande underjorden där 
Winter Parks armé av diskare 
huserade. (29) 

 

We walked over to Radar’s 
locker and were standing there 
when he raced up just after the 
first bell. (21) 

We liepen naar Radars kluisje en 
stonden daar toen hij vlak na de 
eerste bel kwam aanrennen. (26) 

Vi gick bort till Radars skåp och 
stod där när han kom rusande 
strax efter första ringningen. (29) 

“I decided during government 
that I would actually, literally 
suck donkey balls if it meant I 
could skip that class for the rest 
of the semester,” he said. (21) 

 

‘Ik heb tijdens staatsinrichting 
besloten dat ik echt letterlijk een 
ezel z’n ballen zou aflebberen 
als dat inhield dat ik dat vak de 
rest van het semester mocht laten 
vallen,’ zei hij. (26) 

”På samhällskunskapen bestämde 
jag mig för att jag skulle suga 
åsnekuk på riktigt om jag bara 
fick hoppa över den lektionen 
resten av terminen”, sa han. (29) 

 

“You can learn a lot about 
government from donkey balls,” 
I said. “Hey, speaking of reasons 
you wish you had fourth-period 
lunch, we just dined with 
Angela.” (21) 

 

‘Van ezelballen kun je een 
heleboel over staatsinrichting 
leren,’ zei ik. ‘En nu we het er 
toch over hebben waarom jij wou 
dat je het vierde uur lunchpauze 
had: wij hebben net met Angela 
gegeten.’ (26) 

”Man kan lära sig mycket om 
samhället av åsnekukar”, sa jag. 
”Och förresten, på tal om att du 
önskar att du hade lunch fjärde 
timmen, så dinerade vi just med 
Angela.” (29) 

 

Ben smirked at Radar and said, 
“Yeah, she wants to know why 
she’s never been over to your 
house.” (21) 

 

Ben keek Radar grijnzend aan en 
zei: ‘Ja, ze wil weten waarom ze 
nog nooit bij jullie thuis is 
geweest.’ (26) 

 

Ben flinade mot Radar och sa: 
”Ja, och hon ville veta varför hon 
aldrig har varit hemma hos dig.” 
(30) 

Radar exhaled a long breath as he 
spun the combination to open his 
locker. (21) 

Radar ademde langdurig uit 
terwijl hij de combinatie draaide 
om zijn kluisje te openen. (26) 

Radar gav upp en djup suck 
medan han vred på 
kombinationslåset till skåpet. 
(30) 
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He breathed for so long I thought 
he might pass out. (21) 

Hij ademde zo lang uit dat ik 
bang werd dat hij buiten westen 
zou raken. (26) 

Han andades ut så länge att jag 
trodde att han kanske skulle 
svimma. (30) 

“Crap,” he said finally. (21) ‘Jesses,’ zei hij ten slotte. (26) ”Fan”, sa han slutligen. (30) 

 

“Are you embarrassed about 
something?” I asked, smiling. 
(21) 

‘Schaam je je ergens voor of zo?’ 
vroeg ik lachend. (26) 

”Är det något du skäms för?” sa 
jag och log. (30) 

“Shut up,” he answered, poking 
his elbow into my gut. (21) 

‘Hou je kop.’ Hij gaf me een por 
in mijn maag met zijn elleboog. 
(s 26) 

”Håll käften”, svarade han och 
satte armbågen i magen på mig. 
(30) 

 

“You live in a lovely home,” I 
said. (22) 

 

‘Je woont in een heel mooi huis,’ 
zei ik. (26) 

 

”Du har det ju så trevligt 
hemma”, sa jag. (30) 

 

“Seriously, bro,” added Ben. 
“She’s a really nice girl. I don’t 
see why you can’t introduce her 
to your parents and show her 
Casa Radar.” (22) 

 

‘Serieus, bro,’ zei Ben. ‘Het is 
een schat van een meid. Ik snap 
niet waarom je aarzelt haar aan je 
ouders voor te stellen en haar 
Casa Radar te laten zien.’ (26-27) 

 

”Allvarligt”, tillade Ben. ”Hon 
verkar jätteschyst. Jag förstår inte 
varför hon inte kan få träffa dina 
föräldrar och se Casa Radar.” 
(30) 

 

Radar threw his books into his 
locker and shut it. (22) 

 

Radar smeet zijn boeken in zijn 
kluisje en sloot het. (27) 

Radar slängde in böckerna i 
skåpet och smällde igen det. (30) 

The din of conversation around 
us quieted just a bit as he turned 
his eyes toward the heavens and 
shouted, “IT IS NOT MY 
FAULT THAT MY PARENTS 
OWN THE WORLD’S 
LARGEST COLLECTION OF 
BLACK SANTAS.” (22) 

 

Het kabaal van de gesprekken om 
ons heen nam net iets af toen hij 
zijn ogen ten hemel sloeg en 
schreeuwde: ‘IK KAN ER 
TOCH OOK NIETS AAN 
DOEN DAT MIJN OUDERS DE 
GROOTSTE VERZAMELING 
ZWARTE KERSTMANNEN 
TER WERELD HEBBEN.’ (27) 

Surret av samtal omkring oss 
dämpades en liten aning när han 
vände blicken mot himlen och 
skrek: ”DET ÄR INTE MITT 
FEL ATT MINA FÖRÄLDRAR 
HAR VÄRLDENS STÖRSTA 
SAMLING AV SVARTA 
JULTOMTAR.” (30) 

 

I’d heard Radar say “the world’s 
largest collection of black 
Santas” perhaps a thousand times 
in my life, and it never became 
any less funny to me. (22) 

Ik had hem misschien al wel 
duizend keer in mijn leven ‘de 
grootste verzameling zwarte 
Kerstmannen ter wereld’ horen 
zeggen, en ik moest er nog steeds 
even hard om lachen. (27) 

Jag hade hört Radar säga 
”världens största samling av 
svarta jultomtar” kanske tusen 
gånger i mitt liv och det blev inte 
mindre roligt för det. (30) 
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But he wasn’t kidding. (22) 

 

Maar het was geen geintje. (27) 

 

Men han skojade inte. (30) 

I remembered the first time I 
visited. (22) 

Ik wist nog dat ik voor het eerst 
bij hem thuis kwam. (27) 

Jag kom ihåg första gången jag 
hälsade på. (30) 

I was maybe thirteen. (22) Ik was dertien of zo. (27) Jag var kanske tretton. (30) 

It was spring, many months past 
Christmas, and yet black Santas 
lined the windowsills. (22) 

 

Het was lente, maanden na 
Kerstmis, en toch stonden de 
vensterbanken vol zwarte 
Kerstmannen. (27) 

Det var på våren, flera månader 
efter jul, men trots det kantades 
fönsterbrädorna av svarta 
jultomtar. (30) 

Paper cutouts of black Santas 
hung from the stairway banister. 
(22) 

 

Uit zwart papier geknipte 
Kerstmannen hingen aan de 
trapleuning. (27) 

 

Svarta jultomtar utklippta i 
papper hängde på ledstången i 
trappan. (30) 

 

Black Santa candles adorned the 
dining room table. (22) 

Zwarte Kerstmankaarsen tooiden 
de eettafel. (27) 

Svarta jultomteljus prydde 
matbordet i matsalen. (30) 

A black Santa oil painting hung 
above the mantel, which was 
itself lined with black Santa 
figurines. (22) 

 

Er hing een olieverfschilderij van 
een zwarte Kerstman boven de 
schoorsteenmantel, die op zijn 
beurt vol stond met beeldjes van 
zwarte Kerstmannen. (27) 

 

En oljemålning av en svart 
jultomte hängde över den öppna 
spisen och på spiselhyllan stod en 
hel rad svarta prydnadsjultomtar. 
(30) 

They had a black Santa Pez 
dispenser purchased from 
Namibia. (22) 

 

Ze hadden een PEZ-dispenser 
met een zwarte Kerstman die ze 
hadden gekocht van iemand in 
Namibië. (27) 

De hade en godisautomat i form 
av en svart jultomte, inköpt i 
Namibia. (30-31) 

 

The light-up plastic black Santa 
that stood in their postage-stamp 
front yard from Thanksgiving to 
New Year’s spent the rest of the 
year proudly keeping watch in 
the corner of the guest bathroom, 
a bathroom with homemade black 
Santa wallpaper created with 
paint and a Santa-shaped sponge. 
(22) 

 

De lichtgevende zwarte 
Kerstman die van Thanksgiving 
tot oudjaar in hun postzegelgrote 
voortuintje stond, hield de rest 
van het jaar trots de wacht in een 
hoek van de logeerbadkamer, een 
badkamer met 
zwartekerstmannenbehang, 
zelfgemaakt met verf en een 
sponsje in de vorm van een 
Kerstman. (27) 

De svarta jultomtelamporna som 
stod i deras pytteträdgård från 
thanksgiving till nyår tillbringade 
resten av året med att stolt hålla 
vakt i ett hörn av gästtoaletten 
med den svarta hemgjorda 
jultomtetapeten, skapad med 
målarfärg och en jultomteformad 
tvättsvamp. (31) 
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In every room, save Radar’s, 
their home was awash in black 
Santadom—plaster and plastic 
and marble and clay and wood 
and resin and cloth. (22) 

Op die van Radar na waren alle 
kamers in dat huis overvol zwarte 
Kerstmannen, van gips, van 
plastic, van klei, van geverfd 
hout, van hars en van stof. (27) 

Varje rum i deras hem, utom 
Radars, var proppfullt med svarta 
jultomtar – av gips och plast och 
marmor och keramik och trä och 
resin och tyg. (31) 

In total, Radar’s parents owned 
more than twelve hundred black 
Santas of various sorts. (22) 

 

 

Alles bij elkaar bezaten Radars 
ouders meer dan twaalfhonderd 
Kerstmannen in alla soorten en 
maten. (27) 

 

Allt som allt ägde Radars 
föräldrar mer än ettusen 
tvåhundra svarta jultomtar av 
olika slag. (31) 

 

As a plaque beside their front 
door proclaimed, Radar’s house 
was an officially registered Santa 
Landmark according to the 
Society for Christmas. (22) 

 

 

Zoals op een plaquette naast hun 
voordeur te lezen stond, was het 
huis waar Radar woonde door de 
Vereniging voor Kerstmis 
officieel geregistreerd als 
Kerstmannenmonument. (27) 

Som det stod på en skylt över 
ytterdörren var Radars hus en 
officiellt registrerad sevärdhet, 
utnämnd av Julsällskapet. (31) 

 

“You just gotta tell her, man,” I 
said. “You just gotta say, 
‘Angela, I really like you, but 
there’s something you need to 
know: when we go to my house 
and hook up, we’ll be watched 
by the twenty-four hundred eyes 
of twelve hundred black Santas.” 
(23) 

 

‘Je moet het gewoon vertellen, 
man,’ zei ik. ‘Je moet gewoon 
zeggen: “Ik ben echt gek op je, 
Angela, maar er is iets wat je 
moet weten: als we bij ons thuis 
gaan zitten zoenen worden we in 
de gaten gehouden door de 
vierentwintighonderd ogen van 
twaalfhonderd zwarte 
Kerstmannen.”’ (27-28) 

”Du måste berätta det för henne”, 
sa jag. ”Det är bara att säga: 
’Angela, jag gillar dig verkligen, 
men det är en sak du bör veta: 
När vi kommer hem till mig och 
har det mysigt, så kommer vi att 
iakttas av tvåtusen fyrahundra 
ögon på ettusen tvåhundra svarta 
jultomtar.’” (31) 

 

Radar ran a hand through his 
buzz cut and shook his head. (23) 

 

 

Radar haalde zijn hand door zijn 
ultrakorte haar en schudde zijn 
hoofd. (28) 

Radar drog handen över snaggen 
och skakade på huvudet. (31) 

 

“Yeah, I don’t think I’ll put it 
exactly like that, but I’ll deal with 
it.” (23) 

 

‘Ja. Ik denk niet dat ik het 
precies in die woorden doe, maar 
ik doe het wel.’ (28) 

 

”Nja, jag ska nog inte uttrycka 
mig riktigt på det sättet, men jag 
ska ta tag i det.” (31) 

 

I headed off to government, Ben 
to an elective about video game 
design. (23) 

 

Ik vertrok naar Latijn, Ben naar 
zijn keuzevak videogames 
ontwerpen. (28) 

 

Jag gick iväg till 
samhällskunskapen, Ben till ett 
tillval om tevespelsdesign. (31) 
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I watched clocks through two 
more classes, and then finally the 
relief radiated out of my chest 
when I was finished—the end of 
each day like a dry run for our 
graduation less than a month 
away. (23) 

 

Ik keek nog twee lesuren lang op 
klokken tot eindelijk de 
opluchting van me af straalde 
omdat het erop zat – het eind van 
elke dag een soort generale 
repetitie voor onze diploma-
uitreiking over minder dan een 
maand. (28) 

Jag satt och tittade på klockan 
under ytterligare två lektioner 
och sedan kände jag äntligen 
lättnaden stråla ut från bröstet – 
slutet på varje dag var som en 
försmak av vår examen om 
mindre än en månad. (31) 

 

 

I went home. (23) 

 

Ik ging naar huis. (28) 

 

Jag åkte hem. (31) 

 

I ate two peanut butter and jelly 
sandwiches as an early dinner. 
(23) 

 

Ik at twee boterhammen met 
pindakaas en jam als vroeg 
avondmaal. (28) 

Jag åt två jordnötssmör- och 
syltmackor som tidig middag. 
(31) 

 

I watched poker on TV. (23) 

 

Ik keek poker op tv. (28) 

 

Jag tittade på poker på teve. (31) 

 

My parents came home at six, 
hugged each other, and hugged 
me. (23) 

 

Om zes uur kwamen mijn ouders 
thuis, omhelsden elkaar en 
omhelsden mij. (28) 

 

Mina föräldrar kom hem klockan 
sex, kramade varandra och 
kramade mig. (31-32) 

 

We ate a macaroni casserole as a 
proper dinner. (23) 

 

We aten een macaronischotel als 
ons officiële avondmaal. (28) 

 

Vi åt makaronipudding till 
middag. (32) 

They asked me about school. (23) 

 

Ze informeerden naar school. 
(28) 

De frågade mig om skolan. (32) 

They asked me about prom. (23) 

 

Ze informeerden naar het 
eindgala. (28) 

De frågade mig om balen. (32) 

 

They marveled at what a 
wonderful job they’d done raising 
me. (23) 

Ze stonden er versteld van zo 
fantastisch als ze mij hadden 
opgevoed. (28) 

De förundrade sig över hur 
fantastiskt bra de hade lyckats 
uppfostra mig. (32) 

They told me about their days 
dealing with people who had 
been raised less brilliantly. (23) 

 

Ze vertelden me hoe zij de hele 
dag bezig waren geweest met 
mensen die minder geniaal waren 
opgevoed. (28) 

 

De berättade för mig om sina 
jobb med att ta hand om dem 
som inte hade blivit lika 
exemplariskt uppfostrade. (32) 
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They went to watch TV. (23) 

 

Ze gingen tv kijken. (28) 

 

De gick och tittade på teve. (32) 

 

I went to my room to check my e-
mail. (23) 

 

Ik ging naar mijn kamer om mijn 
mail te checken. (28) 

 

Jag gick in i mitt rum för att kolla 
mejlen. (32) 

I wrote a little bit about The 
Great Gatsby for English. (23) 

 

Ik schreef een kort stukje over 
The Great Gatsby voor Engels. 
(28) 

Jag skrev lite om Den store 
Gatsby till engelskan. (32) 

I read some of The Federalist 
Papers as early prep for my 
government final. (23) 

 

 

Ik las alvast een deel van The 
Federate Papers als 
voorbereiding op mijn 
eindexamen staatsinrichting. (28) 

Jag läste lite i The Federalist 
Paper som en första förberedelse 
för slutprovet i samhällskunskap. 
(32) 

 

I IM’ed with Ben, and then Radar 
came online. (23) 

Ik MSN’de met Ben, en toen 
kwam Radar online. (28) 

Jag chattade lite med Ben och 
sedan dök Radar upp online. (32) 

In our conversation, he used the 
phrase “the world’s largest 
collection of black Santas” four 
times, and I laughed each time. 
(23) 

In ons gesprek gebruikte hij vier 
keer de woorden ‘de grootste 
verzameling zwarte Kerstmannen 
ter wereld’ en ik moest elke keer 
weer lachen. (28) 

Under samtalet använde han 
frasen ”världens största samling 
svarta jultomtar” fyra gånger och 
jag skrattade varje gång. (32) 

 

I told him I was happy for him, 
having a girlfriend. (23) 

 

 

Ik zei tegen hem dat ik het fijn 
voor hem vond dat hij een 
vriendin had. (28) 

 

Jag sa att jag var glad för hans 
skull, för att han hade en 
flickvän. (32) 

 

He said it would be a great 
summer. (23) 

Hij zei dat het een prachtzomer 
zou worden. (28) 

 

Han sa att det skulle bli en 
toppensommar. (32) 

 

I agreed. (23) 

 

Daar was ik het mee eens. (28) 

 

Jag höll med. (32) 

It was May fifth, but it didn’t 
have to be. (23) 

 

Het was vijf mei, maar het had 
ook een andere dag kunnen zijn. 
(28) 

Det var den femte maj, men det 
hade det inte behövt vara. (32) 
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My days had a pleasant 
identicalness about them. (23) 

Mijn dagen hadden iets prettig 
identieks. (28) 

Mina dagar var behagligt 
identiska. (32) 

 

I had always liked that: I liked 
routine. (23-24) 

 

Dat had ik altijd fijn gevonden: 
ik hield van regelmaat. (28) 

 

Jag hade alltid gillat det, jag 
gillade rutiner. (32) 

 

I liked being bored. (24) 

 

Ik hield van sleur. (28) 

 

Jag gillade att vara uttråkad. (32) 

I didn’t want to, but I did. (24) 

 

Dat wilde ik niet, maar het was 
wel zo. (28) 

 

Jag ville inte gilla det, men det 
gjorde jag. (32) 

And so May fifth could have 
been any day—until just before 
midnight, when Margo Roth 
Spiegelman slid open my 
screenless bedroom window for 
the first time since telling me to 
close it nine years before. (24) 

 

 

En daarom had vijf mei elke dag 
kunnen zijn – tot vlak voor 
middernacht, toen Margo Roth 
Spiegelman mijn horloze 
slaapkamerraam openschoof, wat 
niet meer was gebeurd sinds ze 
negen jaar geleden had gezegd 
dat ik het dicht moest doen. (28-
29) 

Så den femte maj hade kunnat 
vara vilken dag som helst – till 
strax före midnatt, när Margo 
Roth Spiegelman sköt upp mitt 
sovrumsfönster för första gången 
sedan hon sa åt mig att stänga 
det, för nio år sedan. (32) 
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