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BARNEBOK: Kanadiske Jon
Klassens «Jeg vil ha tilbake hatten

min», var et bildebokhøydepunkt i
2011. Boka, som ble kåret til en av
årets beste i New York Times, føl-
ger en bjørn som blir frastjålet hat-
ten. I klassisk stil spør han alle han
møter om de har sett den. Så kom-
mer tvisten. Tradisjon ogmørk ko-
medie smelter sammen.
I Klassens nye fortelling, «Dette

er ikke min hatt», er hatteforsvin-
ning igjen tema. Men perspektivet
er nytt. Denne gangen er ikke ho-
vedpersonen den bestjålne. Der-
imot en langfingret, liten fisk.

Underspilt
Klassens uttrykk er minimalistisk
og stilrent. Han bruker jordfarger
mot sort bakgrunn, og gjentar de
samme formene gjennom boka:
Veldig stor fisk, veldig liten fisk,
havplanter. Han har brukt pensel
og dekkende vannfarger, og justert
elementene digitalt.

Den lille fisken er fortelleren.
Han stjeler den store og sovende
fiskens bowlerhatt. Og siden den
passer perfekt, er vel alt i skjønnes-
te orden?Det dilemmaet kan leser-
en tenke på, mens hun følger ty-
vens tankerekke der han svømmer,
skammelig selvtilfreds, av gårde.

Etisk dilemma
Hva den store fisken tenker, da den
våkner, uttrykkes ikkemed ett ord.
Her går Klassen for deadpan-ko-
mikk; den store fortrekker ikke en
mine. Øynene sier imidlertid alt.
Det er et mirakel. Vi skjønner ak-
kurat hva offeret tenker. Han er ik-
ke blid.
Boka har flere nivåer. Her er et

etisk dilemma, et spennende tyv-
og forfølgerplot, morsomme illu-
strasjoner. Ytterligere to sjakktrekk
fra forfatteren plasserer boka i
øverste sjikt av barnebøker.

Fisketurmed stjålen hatt

Jon Klassen
«Dette er ikke min hatt»
Oversatt avMargrete Rasmus-
senMangschou.
Alderstrinn: 3–8

Formfullendt og vittig om tyv-
aktig fisk.

Anmeldt avMaya Troberg Djuve
mtrober@online.no

MØRKKOMEDIE: Scene fra havbunnen, der et kriminalmysterium er under opprulling. Hvem har stjålet hatten?

Bok

DET FINS UTVILSOMT enkelte verdenslit-
terære romaner som er spesielt velegnet for
barn og ungdom. De beste av dem kan med
stort utbytte leses også av voksne. Vi snakker
nå om nærmest arketypiske fortellinger som
«Robinson Crusoe», «Gullivers reiser», for-
tellingene omArthur og ridderne av det runde
bord, historiene om Robin Hood, og selvsagt
en masse andre. Men det er synd å si at disse
har vært behandlet spesielt samvittighetsfullt
av forlag og oversettere opp gjennom åra.
Gang på gang er de blitt maltraktert, forkortet,
omskrevet og herjet med – angivelig til glede
for lesere som aldri villet orket å komme igjen-
nom originalutgavene.
ENKELTE SLIKE bøker er nyoversatt de siste
åra. «Peter Pan» (Sidsel Mellbye), «Alice i
eventyrland»-bøkene (Arne Ruste og Knut
Johansen), «Skatten på sjørøverøya» (Bjørg
Hawthorn), «Jungelboka» (Christian Heyer-
dal), for ikke å snakke om generaloppgjøret
med Thorbjørn Egner, ledet an av Tor Åge
Bringsværd, som sammenmedMarianne
Koch bidro til nye oversettelser av Ole Brumm.
Men hva vil barna ha? Vil de ha «populærut-
gaver», eller vil det for eksempel være mulig å
lese høyt for en 10-12-åring fra den nye, prakt-
fulle oversettelsen til Bente Christensen av
Jules Vernes «Kaptein Grants barn», med hele
172 fabelaktige illustrasjoner. Ikke? Har du
prøvd?
OVERSETTEREN BJØRN Alex Herrman har
gjort en stor innsats på dette feltet den siste
tida. Nylig oversatte han «Det suser i sivet» av
Kenneth Grahame. Den forelå, i likhet med
flere andre klassikere, i en utgave av Zinken
Hopp, som har mye å svare for. Nå har Herr-
man gjort en ny bragd og nyoversatt Mark
Twains hovedverk «Huckleberry Finns opp-
levelser» til glede både for voksne og barn.
Den har vært oversatt flere ganger før, så
hvorfor dette arbeidet? Vel, det skjer stadig
forskning rundt et verk som dette, og Herrman
har hatt en ny versjon av Twains originalma-
nus å holde seg til, som blant annet rommer et
langt parti i kapittel 16 som tidligere ikke har
vært inkludert verken i USA eller Norge.
BOKA ER DESSUTEN forsynt med originalillu-
strasjonene til E.W. Kemble og John Harley,
etterord, fotnoter osv. «Huckleberry Finn»
utløste med sin subjektive slang/dialekt-
språkføring modernismen i amerikansk littera-
tur og byr på usedvanlige utfordringer for
norske oversetter. De skal ikke tas opp her.
Men de tidlige oversetterne hoppet bukk over
problemet, blant dem Zinken Hopp og Johs.
Farestveit, i en nynorskutgave som kom ut på
ny i fjor (for øvrig med et praktfullt omslag).
Men komplett forelå ikke boka før Olav Angell
oversatte den i 1973. Nå er den altså enda mer
komplett og både spennende, morsom, fanta-
sirik og grusom nok til å kunne ha appell til
unge lesere. Men jeg tror de bør leses for.
Høytlesning er en undervurdert kunst, særlig i
vår tid.
FLERE VERK BURDE ligge på vent. Hva med
for eksempel «Frendeløs» av Hector Malot?
«Oliver Twist» eller «David Copperfield» av
Charles Dickens? «Denmystiske øya» av Jules
Verne? «Pinocchio» av Carlo Collodi. Som
Italo Calvino har uttrykt det: Å lese en klassi-
ker er alltid bedre enn å ikke lese den.

Det finsmange skurvete
oversettelser av barnebok-
klassikere. Noen tar ansvar.

Huck Finnmå
tas på alvor
KOMMENTAR

FredrikWandrup
fwa@dagbladet.no

Øynene sier
imidlertid
alt. Det er
et mirakel.
Vi skjønner
akkurat hva
offeret
tenker.

STOMPERUD MED PRATEBOBLER:
Minst to ting er «Helt nytt!» som det står på
forsiden av serieheftet «Pølsevev og roboter!».
For det første kommer et blad om soldat 91
Stomperud ut midt på sommeren, for det andre

er seriene, skrevet og tegnet av Terje Nordberg,
Magne Taraldsen og Audun Røberg Jr., utstyrt
med pratebobler. «En god latter forlenger som-
meren!» forsikrer forlaget, og uansett: I dette
heftet kommer ikke 91 hjem til jul.

BOK: Det bor 548 000 innvand-
rere i Norge. Det utgjør 13 prosent
avNorges befolkning. Hvem er de?
Hvorfor har de kommet?Og hva er
egentlig en innvandrer?
Harald Skjønsberg gir svar på

dette – og mye mer – i en ryddig,
klar, informativ og opplysende
sakprosa for ungdom. Den er fun-
gerer både fordomsforebyggende
og ufarliggjørende, men er samti-
dig fri for føringer og sentimentali-
tet.

Mange skjebner
Boka er basert på samtaler med sju

Harald Skjønsberg
&Mikael Noguchi
«Veien mot nord – Innvand-
ring». Cappelen Damm
Alderstrinn: 12+

Saklig og usentimentalt.
Anmeldt av Cathrine Krøger
catkroe@online.no ungdom som hver representerer

ulike innvandrerkategorier: Det er
den foreldreløse asylsøkeren fra
Afghanistan, som kom hit som 16
åring, smuglet inn i en liten kasse.
Det er søskenparet fra Pakistan,
sommåtte bo17måneder i kirkea-
syl. Det er Izabella fra Polen hvis
far er arbeidsinnvandrer.
Erik fra Sverige kom også på

grunn av arbeid. Han synes over-
raskende nok Oslo er en skrem-
mende og farlig by.Maura fra Filip-
pinene traff en nordmann hun gif-
tet seg med, mens fotballspilleren
Mos er annengenerasjonsinnvand-
rer med marokkanske foreldre.

Harald Skjønsberg synliggjør innvandrerne i fak

Motvirker fordommer

PROFT: Boka er illustrert i en moderne stil av Mika-
el Noguchi.

Kanadiske Jon Klassens
en klassiker trenger: Et

et smart og


