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Indledning 
 

Formålet med denne afhandling er at undersøge Ludvig Holbergs roman Nicolai Klimii iter 

subterraneums (NK) udbredelse gennem oversættelser i Europa med fokus på, hvordan værket er 

blevet formidlet af oversætterne og udgiverne. Afhandlingen skuer således fremad fra NK’s 

udgivelse på latin i 1741 og undersøger, hvordan NK er blevet opfattet på forskellige tidspunkter og 

i forskellige sprogområder i Europa fra den første oversættelse af værket til den seneste oversættelse 

til dansk i 2012.  

Undersøgelsen sker dels gennem en indholdsmæssig analyse af ti udvalgte passager af 

værket og dels gennem en analyse af de paratekstuelle forhold ved udgivelserne.
1
 Derved tegnes et 

billede af, hvordan værket er blevet tilpasset forskellige perioders og nationalstaters litterære kultur, 

hvordan oversættelsespraksis har ændret sig i Europa i forskellige sprogområder, og hvilken plads 

værket indtager i romangenrens tidlige historie gennem tekstuelle og visuelle markører, herunder 

bl.a. forfatterens anonymitet i udgivelsen af NK. 

Afhandlingen inddrager kun oversættelser, der benytter sig af samme genre og medium 

som originalen. Det vil sige, at jeg ikke medtager remedieringer såsom Hans Scherfigs udgave af 

NK som tegneserie, udgivet som serie i Land og Folk,
2
 teateropsætninger som Kaspar Rostrups 

opsætning på Gladsaxe Teater (1973),
3
 balletopførelser af værket eller de børnebogsudgaver, der er 

udkommet inden for de sidste 20 år. Disse forskellige remedieringer af værket kunne give 

interessante perspektiver på værkets efterliv særligt i skandinavisk sammenhæng, men en sådan 

undersøgelse ville også indebære et andet teoretisk perspektiv end oversættelser til samme medium 

og ligger derfor uden for rammerne af dette projekt. Jeg har valgt at medtage oversættelser til 

sprogene engelsk, fransk, tysk, hollandsk, svensk, norsk og dansk, da det er disse sprog, jeg er i 

stand til at læse. Til analyserne af oversættelserne har jeg udvalgt ti passager, som belyser tre 

hovedtemaer: samfundsstruktur, religiøs tolerance og kvinders position. En nærmere afgrænsning af 

disse tre temaer findes i slutningen af denne indledning under præsentationen af de ti passager. I 

oversættelsesanalysen af de ti passager vil jeg undersøge, hvordan de forskellige oversættere har 

formidlet de tre temaer. Jeg vil derfor generelt ikke inddrage de citater lånt fra klassiske forfattere, 

der findes i NK, i diskussionen, hvilket ville indebære en større undersøgelse af receptionen af 

                                                           
1
 Begrebet paratekster bliver præciseret i afsnit II.1.  

2
 Serien blev udgivet i perioden 3. juli 1955 til 21. januar 1956 og senere udgivet i bogform i 1961.  

3
 Denne opsætning blev senere vist som miniserie på DR i 1984. 
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antikkens litteratur i forskellige perioder og områder i Europa, hvilket ligger ud over denne 

afhandlings formål. 

 

Afhandlingens opbygning 

Afhandlingen falder i to dele. Efter denne indledning, der indeholder en præsentation af de tre 

hovedtemaer, følger afhandlingens Del I, som undersøger behandlingerne af hovedtemaerne i 

oversættelserne belyst gennem 10 udvalgte passager fra NK. Del I indledes med en introduktion til 

oversættelsesteoretikerne Susan Bassnett og André Lefeveres teorier, som jeg anvender i analysen 

af oversættelserne. Derpå følger en kort historisk præsentation af de tre hovedtemaer, jeg behandler: 

samfundsstruktur, religiøs tolerance og kvinders position. De følgende kapitler indeholder 

oversættelsesanalyserne inddelt i sprogområder: indledningsvis præsenteres de engelsksprogede 

oversættere, hvorefter de ti udvalgte passager analyseres i de engelske oversættelser (I.2). Derpå 

følger kapitlerne med analyser af henholdsvis de franske (I.3), hollandske (I.4), tyske (I.5) og 

skandinaviske oversættelser (I.6), hvor de enkelte kapitler hver især følger samme struktur som 

kapitlet om det engelske sprogområde. Del I afsluttes med en diskussion (I.7) af årsagerne til de 

forskellige oversætterstrategier, som er blevet påvist i de foregående analyser. 

Afhandlingens Del II beskæftiger sig med oversættelsernes materialitet, det vil sige den 

fysiske udformning af oversættelsernes udgivelser. I indledningen til Del II gives en introduktion til 

paratekstbegrebet, som det er defineret af litteraturkritikerne Gérard Genette og Jerome J. McGann. 

Derpå følger en kort oversigt over konventionerne i trykningen af romaner i Europa. Herefter 

analyseres de enkelte udgivelser i de forskellige sprogområder i kapitlerne II.2 til II.6. Disse 

analyser giver for det første et indblik i, hvilken læserskare de forskellige oversættelser var 

henvendt til, og for det andet en indikation af, hvilke(n) genre(r) forlæggeren og udgiveren så 

værkets oversættelse passe ind i på udgivelsestidspunktet. 

 

Den tidligere forskning 

Denne afhandling adskiller sig fra de tre tidligere forskningsspor inden for arbejdet med NK ved 

hverken at fokusere på fortælleren Niels Klim, Holbergs inspirationskilder til NK eller Holberg som 

citatkunstner. I stedet vil jeg undersøge NK’s efterliv i Europa og altså se fremad fra udgivelsen i 

1741. Den ældste af de tre forskningsretninger har beskæftiget sig med, hvilke inspirationskilder 

Holberg brugte i skabelsen af værket. Det ses eksempelvis i Julius Paludans Om Holbergs Niels 

Klim med særligt Hensyn til tidligere Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Reiser (1878), 
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hvori han beskæftigede sig med værkets intertekstualitet og sporede værkets inspirationskilder 

tilbage til antikken. Han indplacerede NK i en lang litterær tradition, der trak på rejselitteraturen, 

både den fantastiske, der rækker tilbage til Odysseen, og den satiriske, som Don Quixote, og på 

politisk-filosofiske skrifter, der diskuterede statsstyring, som Platons Staten. Inden for denne 

forskningsretning har desuden både F. J. Billeskov Jansen og Hans Brix bidraget betragteligt med 

hhv. disputatsen Holberg som Epigrammatiker og Essayist (1938) og artiklen ”Niels Klim” (1940).
4
 

Denne forskningsretning beskæftigede sig ofte med enkelte elementer af værket såsom den 

moralske satire, der findes i værket, hvilket har givet anledning til en opfattelse af, at NK mangler 

intern sammenhæng.
5
  

Denne holdning er der senere blevet gjort op med, da man i en nyere forskningsretning 

begyndte at anskue hovedpersonen Niels som et eksempel på den upålidelige fortæller. Søren Peter 

Hansens artikel ”Mellem rejseroman og udviklingsroman – en læsning af Holbergs Niels Klim” 

(1982) er det første eksempel på dette nybrud.
6
 Det forandrede syn på fortællerstemmen gav 

anledning til, at man begyndte at se NK som et eksempel på litteratur, der peger frem mod en senere 

litterær udvikling, og knyttede den nærmere sammen med den senere dannelsesroman, som 

udviklede sig i slutningen af 1700-tallet.
7
   

Den tredje forskningsretning knyttede derimod NK tættere sammen med den antikke 

klassiske tradition. Et eksempel herpå finder man i Aage Kragelunds grundige kommentar til NK 

(1970), som blev udgivet sammen med Kragelunds oversættelse af NK, og hvori han identificerede 

forlæggene for allusioner og direkte citater, som optræder i værket. Kragelund interesserede sig 

desuden især for NK’s sidste del, der omhandler oprettelsen af det femte monarki, som han mente 

viste den antikke sui similis-tanke, det vil sige, at en person optræder på en måde, som er hans 

person lig og altså ikke tillægger sig en opførsel fremmed for sin person, mens den mere løse form 

for intertekstualitet, som eksempelvis Paludan arbejdede med, ikke fylder meget i hans 

undersøgelse. Med Kragelunds kommentar bliver NK i meget høj grad knyttet til den klassiske 

tradition.
8
  

                                                           
4
 For en diskussion af disse bidrag se Bredsdorff 2005, s. 306-309. 

5
 Hansen 1982, s 5. 

6
 Hansen 1982 og Bredsdorff 2005, s. 293. 

7
 Bredsdorff 2005, s. 293. 

8
 Aage Kragelund har udgivet flere undersøgelser af forholdet mellem Holberg og antikke forfattere: Holberg 

Citatkunstneren. Holberg og den yngre Plinius (1962), Holberg og Cicero (1978), Holberg og Seneca (1983). Af 

tidligere kommentatorer, som har bidraget til forståelsen af NK’s indhold, kan også nævnes E.C. Werlauff (1841), C.G. 

Erberling (1866), samt H.C. Broholm og E. Nystrøm (1941).  
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Internationalt set ligner forskningstraditionen de danske forskningsspor. I Tyskland har 

man eksempelvis også interesseret sig for Holbergs klassiske inspirationskilder til NK; et eksempel 

herpå er Sigrid Peters’ Ludvig Holbergs Menippeische Satire – Das ,Iter subterraneum’ und seine 

Beziehungen zur antiken Literatur (1987), hvor hun sætter NK i forbindelse med den antikke 

menippæiske satire. 

Inden for det engelske sprogområde har man i stedet interesseret sig for NK som en del af 

1700-tallets tradition for fantastiske rejser, som har haft en fremtrædende placering i engelsk 

litteraturhistorie på grund af værker som Thomas Mores Utopia (1516) og Jonathan Swifts 

Gullivers rejser (1726). NK optræder eksempelvis i Philip Babcock Goves oversigt over fantastiske 

rejser, The Imaginary Voyage in Prose Fiction – A History of Its Criticism and a Guide for Its 

Study, with an Annotated Check List of 215 Imaginary Voyages from 1700 to 1800 (1961). Gove 

forsøgte at skabe en definition af den fantastiske rejse i 1700-tallet og give en fremstilling af denne 

genres forhistorie.  

Både internationalt og på dansk grund er NK inden for de sidste 20 år desuden blevet 

inddraget i arbejdet med utopigenren og som del af science fiction-genrens begyndelse.
9
 Inden for 

dansk forskning ses koblingen mellem NK og science fiction i Niels Dalgaards bog Fra Platon til 

cyperpunk – science fiction-litteraturens historie (2004). Dalgaard tegner et billede af science 

fiction-genrens arvegods fra ældre genrer som den fantastiske rejse og satiren.
10

 Forbindelsen 

mellem NK og science fiction bliver også behandlet af Jens Kristian Andersen i bogen Litterær 

komposition (2005), hvor Andersen også kommer ind på Platons filosofiske skrifter og Mores 

Utopia (1516) som inspiration for NK.
11

 Internationalt optræder NK i antologier om både science 

fiction og utopi-genrerne, som eksempler kan nævnes Subterranean Worlds (2004) redigeret af 

Peter Fitting, der beskæftiger sig med tidlig science fiction-litteratur, og antologien Utopia – The 

Search for the Ideal Society in the Western World (2000) redigeret af Roland Schaer, Gregory 

Claeys & Lyman Tower Sargent.
12

  

Tendenserne inden for forskningen i NK følger den øvrige Holberg-forskning, hvor 

sammenligninger med Holbergs litterære forbilleder har spillet en stor rolle ligesom interessen for, 

                                                           
9
 Disse to genrer er tæt beslægtede og svære at skelne klart imellem i dag, mens skellet mellem dem var klarere tidligere 

i deres udvikling, eftersom man i science fiction-genren fokuserede på ny teknologi eller videnskab som frembringer af 

nye sociale mønstre eller som en mulighed for at rejse ud og møde andre samfund, mens man i utopi-genren 

fokusererede på beskrivelsen af samfundene, Vieira 2010, s. 7. Et eksempel på sammenkoblingen af NK og science 

fiction ses i antologien Subterranean Worlds redigeret af Peter Fitting (2004a). 
10

 Dalgaard 2004, s. 31. 
11

 J. Kr. Andersen havde allerede kædet NK sammen med science fiction i 1987 i Ludvig Holberg – statsborger, 

intellektuel, dramatiker (s. 7). Argumentationen er dog mere udfoldet i Litterær komposition (2005) s. 103. 
12

 Eaton 2000, s. 132 og Fitting 2004a, s. 37-40. 
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hvordan han forholdt sig til de intellektuelle strømninger i sin samtid.
13

 Også her har der inden for 

de sidste årtier udviklet sig en interesse for at sætte Holbergs forfatterskab ind i en international og 

fremadrettet sammenhæng. I 1994 udkom antologien Ludvig Holberg: A European Writer – a Study 

in Influence and Reception,
14

 som er et eksempel på dette. Her behandles Holberg dels som en 

forfatter, der stadig taler til et moderne publikum, og dels som en skandinavisk forfatter, der 

fungerede som bindeled mellem et skandinavisk og et internationalt publikum i sin samtid. I de 

forskellige bidrag undersøges det, hvordan Holbergs forfatterskab blev modtaget i forskellige 

europæiske lande i hans egen samtid og senere. Denne tendens fortsættes i det 21. århundrede med 

antologien Holberg i Norden – Om Ludvig Holbergs författerskap och dess kulturhistoriska 

betydelse (2004).
15

 Antologien er endnu et eksempel på en forskningsretning, der undersøger, 

hvordan Holbergs forfatterskab taler til den moderne læser om begreber som eksempelvis 

ytringsfrihed, tolerance og kvinders position.
16

 

Selvom der således er foretaget undersøgelser af receptionen af Holbergs forfatterskab, er 

der ikke foretaget en dybdegående undersøgelse specifikt af NK’s reception på tværs af 

sprogområder. Her skal det dog nævnes, at der findes en kommenteret bibliografi over udgivelser af 

NK på latin og i oversættelse, udarbejdet af bibliografen Holger Ehrencron-Müller i Bibliografi over 

Holbergs skrifter (1935), som bidrager til viden om NK’s udbredelse, men ikke anfører i hvilken 

form den er foregået, eller hvordan oversættelserne gengiver indholdet af NK. Jeg vil derfor i denne 

afhandling undersøge, hvad der videre hændte Niels Klim ved at følge værkets rejse rundt i Europa, 

nærmere bestemt i de engelske, franske, nederlandske, tyske og skandinaviske sprogområder fra 

udgivelsen af originalen i 1741 til i dag, og belyse, hvilken behandling og modtagelse værket har 

fået af oversættere og bogtrykkere. Metoden, jeg anvender, er pluralistisk, idet jeg undersøger både 

oversættelsernes indhold og selve udgivelserne af oversættelserne. Denne måde at undersøge 

litteratur på er dels inspireret af serien Lives of Great Religious Books udgivet på Princeton 

University Press og dels af bogen Thomas Mores Utopia in Early Modern Europe: Paratexts and 

Contexts (2008).
17

 I serien Lives of Great Religious Books indeholder hver af seriens bøger en 
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 Frederiksen 1954, s. 8. 
14

 Redigeret af Sven Hakon Rossel. 
15

 Redigeret af Gunilla Dahlberg, Peter Christensen Teilmann & Frode Thorsen. Af andre bidrag til europæisk reception 

af Holbergs værker kan desuden nævnes J. Kr. Andersens og M. Olsens artikel “Til den europæiske Holberg-reception. 

Et par fund og deres perspektiver.” i Danske Studier (2009). 
16

 I dette århundrede udkommer der naturligvis stadig værker, der primært beskæftiger sig med forfatterskabet i forhold 

til forfatteren selv, samtiden og kilderne som fx Lars Roar Langslets biografi Den store ensomme (2001) samt 

antologierne Holberg, red. Gunnar Sievertsen & Eivind Tjønneland (2008) og Den mangfoldige Holberg, red. Eivind 

Tjønneland (2005). 
17

 Redigeret af Terence Cave. 
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biografi over en betydningsfuld religiøs tekst – med biografi menes i denne sammenhæng en 

beskrivelse af tekstens cirkulation og virkningshistorie. Nærværende afhandling adskiller sig dog 

fra serien ved at inddrage udgaverne af NK’s udseende og paratekster som indikation på samtidens 

reception af værket. Udgiverne af Thomas Mores Utopia in Early Modern Europe: Paratexts and 

Contexts begrænser sig primært til at beskrive oversættelsernes udgivelsesomstændigheder og 

præsentere oversættelsernes forord. Denne afhandlings metode går i stedet tættere på selve 

oversættelserne og deres formuleringer.  

Det spiller en rolle for undersøgelsen af oversættelserne og udgivelserne af NK, at værket 

tilhører romangenren, som udviklede sig markant i løbet af 1700-tallet, men også hvilke antikke 

genrer eftertiden har sat NK i forbindelse med. I det følgende vil jeg derfor give en kort introduktion 

til romanens udvikling i 1700-tallet og derefter en kort oversigt over de antikke genrer, NK synes at 

være inspireret af. 

 

Romangenrens udvikling 

Romangenrens popularitet steg i løbet af 1700-tallet og gennemgik en markant udvikling, som er 

for omfattende og kompleks til at kunne beskrives tilfredsstillende inden for denne afhandlings 

rammer, men det er dog på sin plads her med enkelte overvejelser om romangenrens opblomstring 

og dens funktion i datidens offentlige debat som baggrund for forståelsen af NK’s udbredelse.  

Som Hakon Stangerup skriver i sin afhandling Romanen i Danmark i det attende 

Aarhundrede (1936), var netop dette århundrede romanens gennembrudsperiode som litterær genre. 

Anerkendelsen af romanen som lødig genre sammenlignet med de ældre mere etablerede klassiske 

genrer kom dog ikke umiddelbart; Holberg udtrykte selv i sine Moralske Tanker en reservation 

overfor romangenren, som deltes af andre i samtiden:
18

 

 

Men saasom jeg udi mange Ting haver en egen Smag, saa bekiender jeg reent ud, at jeg kand ikke 

see alle de Herligheder, som de fleeste derudi finde. Stilen, som er fortreffelig udi Pöesie, bliver 

modbydelig udi solut Stiil, og Lærdommen, som i sig selv er gandske solide, er dog ikke saa rar, at 

den jo findes i de fleeste Skrifter, som handle om Dyder og Regierings Regler. Thi naar et Skrift 

skal passere som et Mesterstykke, maae udi Lærdommen være noget, som er Original, det er 

saadant, som enhver ikke er bekiendt; hvoraf jeg dog intet finder udi denne navnkundige Roman: thi 
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de Regler og Maximer, som gives, ere bekiendte og almindelige, saa at Autor herudi alleene haver 

distingveret sig ved sin behagelige Skrivemaade, og ved den Tone han haver sat paa sit Verk.
19

 

 

Romangenren voksede dog i popularitet og blev flittigt brugt til at behandle de mange forandringer i 

de samfundsmæssige, religiøse og sociale strukturer, der foregik i samtidens Europa, hvor 

nationalstaterne var i deres vorden.
20

 Den engelske litterat Michael McKeon har i The Origins of the 

English Novel 1600-1740 (1987) argumenteret for, at romangenrens opblomstring netop hang 

sammen med genforhandlingen af social status og fordelingen af rang, viden og magt. Derfor står 

romanen centralt i det tidligt moderne Europas udvikling.
21

 Denne diskussion af emner af 

samfundsmæssig vigtighed finder vi også i NK i de tre temaer, som denne afhandling belyser. 

Brugen af romanen som diskussionsplads for centrale emner i samfundsudviklingen ses også i 

behandlingen af emner i NK, hvor de tre temaer, som afhandlingen her omhandler, havde en meget 

stor indflydelse på samfundsopbygningen i Vesteuropa. Jeg vender tilbage til diskussionen af disse 

temaer nedenfor. 

Genforhandling af nationale og internationale samfundsstrukturer og magtforhold havde 

også indflydelse på, hvilke sprog romanerne blev skrevet på.
22

 I 1700-tallet ændredes forholdet 

mellem det største fællessprog, latin, og folkesprogene sig. Hidtil havde folkesprogene haft samme 

indbyrdes status stillet overfor latin, men efterhånden som latin blev mindre brugt i litteraturen, blev 

man mere opmærksom på folkesprogenes indbyrdes forhold. Fransk vandt frem som fællessprog, 

hvilket bevirkede, at man eksempelvis i det engelske sprogområde blev mere opmærksom på 

forskelle mellem fransk og engelsk. Sprogene begyndte at blive anset for at have en særlig national 

tilknytning samt at indeholde træk, som var uoversættelige, hvilket åbnede for tanken om, at 

værker, der oversættes, må tilpasses målsprogets ånd.
23

  

 

NK’s forhold til de klassiske antikke genrer 

Det forhold, at NK er skrevet på latin, rejser spørgsmålet om, hvilken litterær tradition NK i kraft af 

det latinske sprog opfattes som forbundet med. Dette har betydning for, i hvilke genrer NK forsøges 
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indplaceret inden for de forskellige sprogområder. De antikke genrer, NK oftest knyttes til, er 

satiren, den filosofiske dialog og den fantastiske rejse. 

Satire var i antikken en meget bred og kompleks genre, men er gennem receptionen i 

senere tider blevet reduceret til, groft sagt, to grene – en græsk og en romersk. Den græske gren 

består af dels en tradition for at skrive satiriske prosaværker, der primært kendes fra forfatteren 

Lukian fra Samosata (ca. 2. årh. e.v.t.) med rod i den filosofiske dialog, som vi kender den fra 

Platon, og dels den gamle komedie eksemplificeret ved Aristofanes’ stykker. Den romerske gren 

indeholder dels verssatiren, som er overleveret gennem forfatterne Horats, Persius og Juvenals 

værker, og dels den romerske tilpasning af græsk menippæisk satire, kendetegnet ved sin blanding 

af prosa og poesi, som udelukkende er kendt fra fragmenter af den romerske digter Varros satirer, 

Saturae Menippeae, og filosoffen og dramadigteren Senecas saturnaliske parodi Apocolocyntosis.
24

 

Den filosofiske dialog er bedst kendt fra Platons skrifter, hvor Sokrates som den ene aktør 

gennem spørgsmål skal få sin samtalepartner til at få en dybere forståelse for et komplekst emne 

eller i det mindste erkende dets kompleksitet.
25

 I romersk litteratur blev den filosofiske dialog 

senere genoptaget af Cicero, som brugte dialogen til at præsentere begge sider af en sag og ofte 

undlod at lade dialogen munde ud i en klar konklusion. Den ovenfor nævnte forfatter, Lukian af 

Samosata, benyttede sig også af dialogen, hvis komiske potentiale han udnyttede ved at lade 

mytologiske figurer fremføre dialoger, som indeholdt samfundssatiriske kommentarer. Den 

ciceronianske dialog blev populær i eftertiden især i 1700-tallets England.
26

  

Den sidste genre, som NK er stærkt inspireret af, er den fantastiske rejseroman, der ofte har 

et satirisk anliggende; denne genrebenævnelse dukker dog reelt først op i slutningen af 1700-tallet.
27

 

Rejsen som motiv har rødder tilbage til Odysseen og før den til det sumeriske epos Gilgamesh, hvor 

hovedpersonen rejser fra et velkendt sted til et fantastisk sted. Fra romersk litteratur kender vi et 

eksempel på en satirisk rejseroman, Satyricon, forfattet af Petronius (1. årh. e.v.t). Værket blander 

prosa og poesi, men er kun fragmentarisk overleveret. Holberg har muligvis fundet inspiration til 

den komiske brug af lån fra og allusioner til klassiske tekster i dette værk.
28

 Rejsen som 

rammefortælling blev taget op i senantikken af Lukian fra Samosata i prosaværket Verae Historiae, 

som er beretningen om en utrolig rejse, hvis destinationer inkluderer månen og andre planeter.
 
 Den 

fantastiske rejsefortælling blev videreført i europæisk litteratur af blandt andre Thomas More i 
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Utopia (1516) og Jonathan Swift i Gullivers rejser (1726), for at pege på nogle af de kendteste 

værker i denne tradition. I 1700-tallet skete der en opblomstring af litteratur om fantastiske rejser i 

en grad, som ikke var set før, måske til dels foranlediget af de store ekspeditioner, der drog ud for at 

kolonisere.
29

 Disse fantastiske rejser var en del af den spirende romangenre, der som nævnt voksede 

sig større i denne periode.
30

 En del af fiktionen i denne type litteratur indbefattede 

forfatteroplysningerne; på titelbladet blev værkerne annonceret som fortalt af hovedpersonen selv, 

mens den virkelige forfatter forblev anonym. Som de følgende undersøgelser vil vise, spiller NK’s 

tilhørsforhold til denne romantype en rolle for udgivelsesomstændigheder og senere modtagelse. 

 

De ti passager og de tre hovedtemaer 

Det latinske tekstgrundlag for de følgende undersøgelser er udgaven fra 1741, udgivet af Jacob 

Preusz i København og Leipzig.
31

 For passage VI’s vedkommende er tekstgrundlaget udgaven fra 

1745 udgivet af Christian Gottlob Mengel i København og Leipzig.
32

 

De fire første passager omhandler alle samfundsstruktur, det vil her sige forholdet mellem 

regent og undersåtter. De to første passager er taget fra kapitel 5, hvor Niels beskriver fyrstedømmet 

Potus geografi og befolkningens skikke. I passage I berettes det, hvor vigtigt hvert enkelt job i 

samfundet bliver betragtet som. I passage II fortælles det, at man i Potu har afskaffet stænderne, 

fordi herskerne så, at de gav anledning til kiv. Nu bedømmes det enkelte træ kun på baggrund af sin 

dyd, hvilket embede det bestrider, og dets beskæftigelse. 

 

I: Nemo in hoc orbe duo simul munera exercet, credunt nempe, minimam occupationem totum 

poscere virum. Hanc ob causam, pace dicam incolarum nostri orbis, munera rectius et melius 

administrantur, quam apud nos. […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I: Ingen her kan udøve to embeder på en gang; de tror nemlig at selv det ringeste hverv kræver sin 

mand fuldt og helt. Det betyder – hvis jeg må sige det uden at fornærme beboerne i vores verden – 
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at opgaverne varetages både bedre og mere korrekt end hos os. […] Men her er der altså ingen der 

påtager sig noget de ikke er kvalificeret til.
33

 

 

II: Incolae huius principatus in nobiles et plebeios non sunt divisi. Obtinuit quidem olim haec 

ordinum distinctio. At, cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, 

quae nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, 

muneribus et occupationibus aestimentur arbores;  

 

II: Indbyggerne i fyrstendømmet er ikke inddelt i adelige og borgerlige. Sådan en klasseforskel 

havde man ganske vist i gamle dage, men da fyrsterne bemærkede at det gav anledning til 

stridigheder, var de kloge nok til at afskaffe enhver form for forrettigheder der følger folks fødsel, 

så træerne udelukkende bedømmes på deres egenskaber, embeder og beskæftigelse. 

 

Passagerne I og II er interessante i forhold til udviklingen af borgerskabet i 1700-tallet og 

forandringen i synet på både individets pligt til at være en god samfundsborger og muligheden for 

social mobilitet i forhold til den position, der var nedarvet fra fødslen. I passage I påstås det, at 

embederne varetages bedre i Potu, fordi den enkelte tager hensyn til sine evner eller uddannelse i 

modsætning til, hvordan embeder varetages i Europa, hvor det antydes at embeder snarere tildeles 

efter rang. Her berøres ranginddelingen i samfundet og muligheden for social mobilitet, eftersom 

det her er en persons evner, der afgør, om vedkommende varetager et embede, og ikke om 

vedkommende er født til det. Problemstillingen om rang gennem fødsel i modsætning til status i 

samfundet gennem egen tilegnelse var, ifølge litteraturforskeren Michael McKeon, et vigtig element 

i brugen af romangenren som diskussions- og samfundsforhandlingsrum. Tidligere var rang og 

status forbundet med hinanden, hvilket vil sige, at nobiliteten opfattedes som besiddende en særlig 

ære i modsætning til den ikke-adelige del af befolkningen. I løbet af 1600-tallet opdeltes begrebet 

ære i interne markører, det vil sige den personlige dyd, som defineredes af det enkelte individs 

optræden, og eksterne markører, det vil sige den status, man kunne opnå gennem embede i England. 

Denne opdeling betød, at argumentet om en særlig ære hos nobiliteten ikke længere fungerede som 

stabiliserende kraft i slutningen af 1600-tallet. Det var nu i stedet nødvendigt med en anden form 

for social etik for at stabilisere samfundet.
34

 I stedet for den tidligere inddeling i rang skete der et 

skift over mod en inddeling i klasse, som inddeltes efter andre parametre. En persons sociale status 
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og dermed hvilken klasse, man tilhørte, afhang ikke længere af forfædrenes rang og ære, men i 

stedet af egen optræden og embede, som nu spillede ind på statusindplaceringen sammen med ens 

egen personlige dyd. Rang var dog ikke helt fjernet fra bedømmelsen, men underlagt den anseelse, 

som indkomst og beskæftigelse gav.
35

 Denne problemstilling antydes i passage II, hvor Niels 

fortæller, at rangforskellen mellem adel og plebejere er afskaffet i Potu. Denne passage giver altså 

et indblik i skiftet i samfundsopdelingen, som fandt sted i 1600- og 1700-tallet, idet der ikke 

refereres til den ære, der gives gennem fødslen, men i stedet lægges vægt på den dyd, den enkelte 

selv udviser, samt det embede, vedkommende bestrider. 

De to følgende passager er fra kapitel 7, hvor Niels beskriver Potus statsforfatning; her 

handler passage III om den, ifølge Niels, gavnligste af Potus love, med hvilken fyrsten skal prøve at 

opretholde ligheden mellem undersåtterne. Passage IV omhandler fyrstens magtudøvelse, der 

beskrives som faderlig snarere end kongelig.  

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. Hinc nullae hic sunt dignitatum classes, 

tantum inferiores superioribus obtemperare, et iuniores seniores colere ac venerari coguntur. 

 

III: Den allermest hensigtsmæssige af alle fyrstendømmets love er den hvormed fyrsten forsøger – 

så vidt det er tilrådeligt for staten – at opretholde ligheden mellem undersåtterne. Derfor er der 

ingen rangklasser der i landet, der er kun tale om at underordnede skal adlyde deres foresatte og 

yngre skal respektere ældre. 

 

Passage III drejer sig om ligheden mellem borgerne og denne ligheds betydning for staten; passagen 

fremhæver borgernes indbyrdes lydighedsforhold mere end fyrstens mulighed for at rangere sine 

undersåtter. Her er adelens fortrinsret ophævet, og der lægges i stedet op til, at den enkelte person 

vurderes i forhold til andre på et individuelt plan og i forhold til alder. Kriterierne angår altså ikke 

nedarvede rettigheder, som det også var tilfældet i passage I og II, hvorved det enkelte individs 

mulighed for social mobilitet bliver større. 
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IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV: De potuanske fyrsters magt er ikke indskrænket af nogen lovgivning, men er alligevel snarere 

faderlig end kongelig. De udøver retfærdigheden ud fra deres gode forstand, ikke ud fra loven, og 

derved forener de konsekvent to ellers uforenelige størrelser: fyrstemagt og frihed. 

 

Her udlægger Niels årsagen til, at den potuanske fyrste er en god hersker, selvom han har 

uindskrænket magt; herved antydes det naturligvis, at den uindskrænkede magt ikke forvaltes lige 

godt alle steder i Niels’ verden. Den gode praksis hos potuanerne opstår, fordi den potuanske fyrste 

bruger sit ingenium i udøvelsen af magten. Glosen ingenium betyder både naturligt anlæg, (gode) 

mentale eller naturlige evner og sindet forstået som sæde for tanker og idéer.
36

 På dansk betyder 

ingenium på dette tidspunkt forstand, begavelse eller åndsevner.
37

  

Disse passager om statsindretning belyser således forholdet mellem borgerne, det vil sige 

opløsningen af adelens forrang og den derved øgede mulighed for social mobilitet. Derudover 

belyses den enevældige fyrstes rolle i opretholdelsen af den gode statsindretning, og hvilke 

kvaliteter regenten bør besidde. 

Enevælde var, ligesom i det foregående århundrede, den hyppigst forekommende 

styreform i 1700-tallet,
38

 men synet på monarkens ret til at regere undergik dog en forandring i 

løbet af 1600- og 1700-tallet. Tidligere havde den enevældige konges ret til at regere været opfattet 

som skænket af Gud, men senere blev den ret anset for givet af folket i en social kontrakt, og man 

anså det enevældige monarki for at opretholde den mest optimale samfundsorden. Der sker således 

et legitimeringsskift fra den gudgivne til den menneskegivne autoritet.
39

 Tanken om det absolutte 

monarki som den mest hensigtsmæssige styreform gik langt tilbage, men nogle af de mest 

indflydelsesrige tænkere, der gjorde denne idé udbredt i 1600- og 1700-tallet, var hollænderen 

Hugo Grotius (1583-1645), englænderen Thomas Hobbes (1588-1679) og tyskeren Samuel 

Pufendorf (1632-1694). Holberg var selv med til at give denne idé liv i Skandinavien med sin 

Moralske Kierne eller Introduction til Naturens- og Folke-Rettens Kundskab (1716). 
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Udmøntningen af styreformen varierede dog i praksis i de forskellige europæiske stater. I 

England fik adelen indflydelse efter 1688-89, hvor The Glorious Revolution fjernede den siddende 

katolske monark og erstattede ham med den protestantiske Wilhelm III af Oranje, fordi adelen 

frygtede den katolske kirkes indblanding i Englands indre politiske anliggender. Revolutionen 

sikrede samtidig, at adelen fik indflydelse gennem The Bill of Rights.  

 I modsætning til den indskrænkede engelske kongemagt stod den franske enevælde, som 

formodentlig var 1700-tallets klareste eksempel på en stærk centralmagt. Den dominerende tanke 

var, at en stærk centralmagt var den eneste måde, hvorpå enheden i staten kunne bevares, og 

religionsstridigheder og andre opløsende kræfter kunne modvirkes, hvilket også førte til 

afskaffelsen af Nantesediktet (1685), der tidligere havde sikret protestanter mod forfølgelse.
40

  

Det nederlandske sprogområde adskiller sig fra de to foregående stater ved netop ikke at 

have en enevældig monark. I løbet af sidste halvdel af 1500-tallet frigjorde syv provinser i det 

nederlandske område sig fra den spanske trone, der havde forsøgt at øge sin indflydelse på 

provinserne.
41

 De syv provinser afsvor al loyalitet til den spanske trone i slutningen af 1500-tallet 

og oprettede et fælles statsråd i den Haag, hvor man indsatte fyrsten af Oranje, Wilhelm II, som 

magthaver; han kom derved ikke til at repræsentere en kongelig magt, men havde sine beføjelser fra 

de selvstyrende provinsers fællesråd.
42

 I lange perioder af Nederlandenes historie lå magten 

skiftevis hos borgerne og fyrsten, mens man undgik kongetitlen indtil indsættelsen af kong Wilhelm 

I i 1813.
43

 

I det tysksprogede område var situationen igen en anden på grund af en meget heterogen 

befolkning. Størstedelen af de tysksprogede områder lå i 1700-tallet inden for Det Tysk-romerske 

Rige, der strakte sig over et stort geografisk areal og bestod af over 300 mindre stater. Der var 

derfor ikke tale om en ensartet politisk helhed som i eksempelvis Frankrig og England. Selve 

kejsermagten var ikke arvelig, men kejseren blev valgt af kurfyrsterne og kronet af paven i Rom, 

mens en del af de tyske fyrstedømmer var arvelige.
44

  

I den dansk-norske stat herskede kongen enevældigt fra 1660 til 1848. Områdets 

geografiske udstrækning gjorde det nødvendigt for kongen at regere gennem stedfortrædere.
45
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Styret var generelt konservativt; reformer af bøndernes forhold og en mere liberal økonomisk 

politik blev således først gennemført, efter at kronprins Frederik (senere kong Frederik VI) havde 

taget magten i 1784.
46

 Bøndernes forhold i Norge er dog et eksempel på, at rettighederne varierede 

rundt om i det dansk-norske rige; de norske bønder kunne til forskel fra de danske bønder eje deres 

egen jord, som kunne gå i arv i familien.
47

   

Sveriges magtforhold var anderledes igen, eftersom landet kun var enevældigt regeret i 

kortere perioder fra 1680 til 1718 og igen fra 1772 til 1809.
48

 Da enevælden ophørte i 1718, 

begyndte den såkaldte frihetstid, hvor den egentlige magt lå hos Rigsdagen det meste af tiden.
49

 I 

rigsdagen udviklede der sig en form for parlamentarisme mellem de to partier hattene og mössorna. 

Hattene søgte at efterligne fransk ideologi og kulturpolitik og flyttede sig i løbet af 1700-tallet i 

aristokratisk retning. Omkring 1740 opstod mössorna i opposition til hattene; de havde engelske 

sympatier og gik oprindeligt ind for en stærk kongemagt, hvilket dog ændrede sig i 1750’erne, hvor 

de gik over til at arbejde for en stærk rigsdag. Rigsdagens medlemmer havde stor indflydelse, og 

kongen indtog en mere repræsentativ rolle. Dette ændrede sig i 1772, da Gustav III tog magten ved 

et kup og udvidede kongens beføjelser.
50

  

Samfundets rangdeling af borgerne, herunder mulighed for social mobilitet, og regentens 

rolle som opretholder af et stabilt samfund spillede altså en stor rolle både i datidens tanker om 

statsindretning og i den faktiske samfundsudvikling. 

 

Religiøs tolerance 

Passage V indeholder en længere diskussion mellem Niels og den potuanske fyrste om tolerance.  

Passagen stammer fra kapitel 4, der handler om Niels’ besøg hos fyrsten af Potu, hvor han af fyrsten 

bliver bedt om at fortælle om sit hjemlands religion. 

 

V: Explicui tunc breviter omnes fidei articulos, ad quorum recitationem nonnihil ex rugis 

remisit, testans, unicuique se haud invitum subscribere posse, tantum miratur, gentis iudicii 

expertae sana adeo de Deo eiusdemque cultu esse principia. At cum mox audiret, christianos in 
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sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide discrepantiam in propria viscera armari: ,,Apud 

nos, ait, etiam variae de rebus ad cultum divinum pertinentibus sunt dissentientes sententiae; at 

alter alterum proinde non persequitur. Nam omnis persecutio ob res theoreticas, aut errores, e 

sola perceptionis varietate orientes, non nisi a fastu oritur, cum alter altero perspicaciorem se 

stolide autumat: qui fastus vix placere poterit Deo, modestiae ac humilitatis commendatori. 

Nemini, ait, qui bona fide in theoreticis a recepta opinione aberrat, circulos iudicii turbamus, 

modo in practicis, quae cultum Numinis spectant, consentiat, ac in eo vestigia premimus 

decessorum nostrorum, qui inhumanum existimarunt, iudiciis creaturarum compedes iniicere, ac 

in conscientias dominari. Huius quoque regulae observantiam in rebus politicis solicite 

commendamus, ita, si subditorum variae sint opiniones de corporis nostri forma, de vitae genere, 

de oeconomia, et id genus aliis, iidem vero agnoscant me legitimum Principem, cui obsequium 

debetur, cunctos existimo bonos esse cives.” Respondebam ad haec: Serenissime Princeps! istud 

apud nos dicitur Syncretismus, maximeque a literatis nostris improbatur. Non dedit mihi spatium 

plura loquendi; nam subiratus mox abiit, iubens ut manerem, donec prandium finitum esset. 

 

V: Jeg gav en kort gennemgang af alle vores trosartikler, hvorunder hans rynker glattedes tydeligt, 

og han erklærede at han med glæde kunne skrive under på hver eneste af dem. Han undrede sig kun 

over at et folk der var blottet for dømmekraft, kunne have så sunde begreber om Gud og hans 

dyrkelse. Men da han derpå hørte at de kristne er splittet i utallige sekter og går i krig mod 

hinanden på grund af deres forskellige tro, sagde han: » Hos os er der også forskellige holdninger 

til emner der har med gudsdyrkelsen at gøre, men vi forfølger ikke hinanden af den grund. Enhver 

form for forfølgelse på grund af teorier eller misforståelser der udelukkende bunder i forskellige 

opfattelser, er kun udslag af arrogance, hvor den ene er tåbelig nok til at tro at han er klogere end 

den anden. Vi forstyrrer ikke nogens cirkler fordi de i god tro afviger fra den vedtagne opfattelse i 

teoretiske sager, når blot han er enig i det praktiske der har med dyrkelsen af Gud at gøre. Og på 

det punkt træder vi i vore forfædres fodspor: De holdt på at det var umenneskeligt at lægge 

skabningernes dømmekraft i lænker og gøre sig til herre over deres samvittighed. Den regel 

anbefaler jeg også at man omhyggeligt overholder på det politiske felt, i den forstand at 

undersåtterne kan have forskellige holdninger til mit udseende, min levevis, min husførelse og andet 

af den slags, men så længe de anerkender mig som deres retmæssige hersker, som de skylder 

lydighed, anser jeg dem alle sammen for gode borgere.« Hertil svarede jeg: »Høje fyrste! Det 

kaldes hos os synkretisme, og er noget vores lærde folk tager skarpt afstand fra.« Han gav mig ikke 
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lejlighed til at sige mere, for han blev fornærmet og gik sin vej med besked om at jeg skulle blive 

hvor jeg var, indtil han havde spist. 

 

Tolerance fremhæves her af fyrsten og gælder for ham både i religiøs og verdslig sammenhæng. 

Klim nævner de kristne sekter, der kæmper mod hinanden, hvilket giver anledning til den potuanske 

fyrstes argumentation for tolerance og desuden overbærenhed i forholdet mellem fyrsten og 

borgeren. Vi får således præsenteret de to former for tolerance. Denne hensyntagen til begge sfærer 

er netop et eksempel på den ændring, der skete i synet på tolerance i løbet af 1700-tallet, hvor 

begrebet blev sekulariseret og generaliseret, således at tolerance ændredes fra at være et begreb, 

som brugtes mest i forbindelse med religionen, til at blive brugt i forbindelse med stridigheder om 

politisk frihed og borgerlige rettigheder. Desuden ændres måden, tolerancen kom til udtryk på, i 

løbet af 1700-tallet, hvor tolerance i periodens begyndelse oftest blev udtrykt som et magtbud, det 

vil sige i edikter og dekreter, til en almindelig borgerlig pligt, det vil sige, at tolerance var blevet en 

del af borgerens forpligtelse over for fællesskabet.
51

  

Den følgende passage, VI, er taget fra kapitel 6 om potuanernes religion. Denne passage er 

indsat af Holberg i 1745-udgaven, og her citerer Niels fra en bog udgivet af den potuanske 

reformator og filosof Limali. 

 

VI: At sacrificare, hymnos fundere, otiari, mortuorum cineres venerari;
52

 sanctorum imaginibus 

ornatos incedere, otia sacra potius sunt quam actiones; […] His et aliis argumentis thesin suam 

corroborat Limali:
53

 Et, cum Praeceptorum eius observantissimi sint Potuani, oleum et operam 

in hac regione perderent conversores (Missionarii) Romani, qui ceremoniarum observantiam 

tantopere commendant, Paradisumque illis pollicentur, qui mortuorum reliquias venerantur, aut 

qui solis agrorum, hortorum, vinearum, fluminum ac Oceani deliciis tempore quadragesimali 

saginantur. 

 

VI: Men at ofre, synge salmer, holde helligdag, ære de dødes aske og gå i procession med 

helgenfigurer, det er hellig lediggang snarere end hellige handlinger […]. Det er den slags 

argumenter Limali fremfører til støtte for sin tese. Og da potuanerne omhyggeligt retter sig efter 

hans anvisninger, ville der ikke være noget at gøre der i landet for alle de katolske missionærer der 
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taler så ivrigt for at man skal overholde ceremonier, og lover paradis til dem der ærer rester af 

døde mennesker, og dem der i fastetiden udelukkende smovser i delikatesser fra marker, haver, 

vinmarker, floder og have. 

 

I denne passage ser vi et eksempel på, at tolerancen religionerne imellem ikke kan opfattes som 

ubetinget. Holberg lader Klim kritisere katolikkernes måde at praktisere deres tro på. Med de to 

passager belyser NK på den ene side argumentet for tolerance mht. idéen om Gud og verdslig kritik 

af fyrsten, og på den anden side udstilles visse europæiske kristnes religiøse praksis som fjollet. 

Ofte beskrives 1700-tallets stigende religiøse tolerance som et resultat af en øget 

sekularisering, dog havde omstændigheder som øget velstand, et stigende befolkningstal og social 

såvel som geografisk mobilitet en stor indflydelse på det rent praktiske behov for religiøs tolerance i 

hele Europa.
54

 Europa var, overordnet set, delt mellem protestantismen og katolicismen. Inden for 

de to typer kristendom fandtes en del mindre trossamfund, der i nogle tilfælde blev tolereret og i 

andre forfulgt.
55

 Diskussionen om, hvorvidt man skulle tolerere forskellige trosretninger inden for et 

samfund eller tvinge de ”vildfarne” ind i én religion, var fremtrædende i 1700-tallet, men havde 

stået på i flere århundreder. To af de vigtigste stemmer i denne debat var franskmanden Pierre 

Bayle (1647-1706) og englænderen John Locke (1632-1704), der udgav skrifter om tolerance i hhv. 

1686 og 1689. De advarede begge imod at tvinge mennesker i forhold til religiøs overbevisning, 

men opfordrede i stedet til respekt.
56

 

Dermed ikke sagt, at der blev argumenteret for fuldstændig grænseløs tolerance, hverken 

blandt katolikker eller protestanter.
57

 Man finder eksempelvis argumenter for tolerance hos 

Holberg, men også kritiske indvendinger mod katolikker som i det ovenstående eksempel.
 58

 Ud 

over denne nuancering er det desuden vigtigt at huske, at tolerancedebatten ikke var jævnt udbredt 

hverken mellem staterne, de sociale klasser eller katolikker og protestanter.
59

 

I Europa var England og den Nederlandske Republik de steder, hvor den religiøse 

tolerance var stærkest.
60

 Den engelske statsreligion var protestantismen efter The Glorious 

Revolution i 1688-89, men The Toleration Act fra 1689 sikrede imidlertid også visse afvigende 
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kristne retningers ret til at udøve deres tro både i kirker og skoler. Denne tolerance omfattede dog 

ikke katolikker, der var hjemfaldne til straf for deres tro.
61

 

 I Frankrig var den religiøse tolerance blevet indskrænket på grund af Nantesediktets 

ophævelse (1685), der ellers, i princippet, havde sikret protestanter mod forfølgelse. De franske 

protestanter flygtede efter ediktets ophævelse til eksempelvis Den Nederlandske Republik, England, 

Schweiz og Tyskland, hvor nogle af dem plæderede for en mere aggressiv politik over for 

katolikker.
62

 

Som nævnt eksisterede der i Den Nederlandske Republik en temmelig udbredt tolerance. I 

1579 blev Utrecht-unionen mellem de syv provinser i Den Nederlandske Republik underskrevet; 

derved kunne hver enkelt provins selv afgøre spørgsmålet om religionsfrihed. I praksis varierede 

den religiøse tolerance regionalt i unionen. I 1651 fik den reformerte hollandske kirke, Nederlandse 

Hervormde Kerk, en privilegeret status i unionen på grund af nære bånd til statsadministrationen.
63

 

Inden for Det Tysk-romerske Riges grænser herskede der også en vis religiøs tolerance, 

som var blevet indført med Den Westfalske Fred (1648). De tre kirker, den katolske, den 

lutheranske og den calvinistiske, fik lige rettigheder i rigsdagen, og udøvere af disse religioner 

behøvede altså ikke længere at frygte forfølgelse – i hvert fald i teorien.
64

 

Det Skandinavien, hvori Holberg levede, så ikke lige så store og ødelæggende religiøse 

konflikter som andre steder i Europa.
65

 Det betød dog ikke, at der herskede fuldstændig 

fordragelighed i Norden. Pietismen vandt frem og var sanktioneret af kongemagten, hvilket 

naturligvis gjorde livet svært for ikke-pietister. Holberg selv blev som bekendt ramt, da kongen 

nedlagde forbud mod teaterforestillinger, og teateret i Grønnegade derfor lukkede. 

Religiøs tolerance var således en signifikant del af debatten i 1700-tallet, men havde 

forskellig grad af udbredelse i de omtalte lande, uanset om det drejede sig om protestantiske eller 

katolske. I denne undersøgelse skal de ovenfor præsenterede passager belyse oversætterens 

villighed til at gengive argumenterne for religiøs tolerance og kritikken af den katolske praksis.  

 

Kvinders position 

De sidste fire passager drejer sig om kvinder uden for den private sfære. Passage VII er taget fra 

kapitel 1, hvor Niels er faldet ned i hullet og er gået i kredsløb om planeten Nazar, hvor landet Potu 
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er beliggende. Mens han hænger i en bane om planeten, bliver han angrebet af en grif. Passagen 

handler om hans første tanke, da han ser noget komme flyvende imod sig. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (Sc[ilicet] Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At, cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

VII: Ved første øjekast troede jeg det var et af de tolv underjordiske stjernetegn, og hvis det var 

rigtigt, håbede jeg det var Jomfruen, for af alle de tolv tegn i kredsen var den (altså Jomfruen) den 

eneste der kunne bringe mig lidt hjælp og trøst i min ensomhed. Men da væsnet kom nærmere, så 

jeg at det var en vild og grusom grif. 

 

Niels’ ønske om en mere intim relation mellem ham selv og stjernebilledet er i flere af de senere 

oversættelser blevet behandlet som noget problematisk. Desuden møder han her et fabeldyr, griffen, 

som har fået en markant behandling i senere oversættelser. 

I begyndelsen af kapitel 2, som de næste to passager stammer fra, vågner Niels op på en 

mark, hvor han bliver angrebet af en tyr og i sin forskrækkelse forsøger at kravle op i et træ, som 

viser sig at være borgmesterens kone. Han bliver taget med til byen for at blive stillet for en 

dommer anklaget for voldtægtsforsøg.  Passage VIII er en kort beskrivelse af, hvordan Niels’ dom 

bliver afsagt. 

 

VIII: Tunc adempto, quo tectus erat, velamine, exsurgit Praeses, sublatisque denuo ad sidera 

ramis, verba quaedam decenter enunciavit, quibus sententiam meam contineri iudicabam. 

 

VIII: Så tog retsformanden klædet af hovedet, rejste sig, rakte endnu en gang grenene op mod det 

høje og udtalte nogle ord som jeg formodede indeholdt min dom. 

 

Det er i denne passage interessant, at man ikke kan læse ud af den latinske tekst, hvilket køn 

dommeren har. Det bliver først afsløret senere, at denne dommer er af hunkøn. Originaltekstens 

forhaling af afsløringen af dommerens køn gribes forskelligt an i de senere oversættelser, hvilket 

giver forskellige indikationer af både oversætterens forventning til kønsroller og om 
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oversættelsespraksis, hvor man i de følgende oversættelser kan se kontrasten mellem interessen i at 

oversætte teksten forståeligt, det vil sige, at de enkelte passager bliver forståelsesmæssigt 

umiddelbart tilgængelige for læseren, og oversættelsen af det litterære værk, hvilket vil sige, at 

oversætteren tager hensyn til værkets interne fortællestruktur, hvor overraskende afsløringer, som at 

dommeren er en ung kvinde, spiller en rolle for spændingen i romanen. Denne problematik vender 

jeg tilbage til i introduktionen til Del I. 

Passage IX er en længere beskrivelse af den kvindelige dommer, givet af Niels senere i 

kapitel 2. Efter at han har fået lært sproget og er blevet belært om landets skikke, bliver han 

forbavset over at høre dommeren Palmkas historie. 

 

IX: Maximam vero admirationem movebat historia Praesidis: nam virgo erat, indigena huius 

loci, et a Principe constituta Kaki, seu supremus in civitate iudex. Apud hanc gentem enim 

nullum in distributione officiorum observatur sexus discrimen, sed habito delectu, reipublicae 

negotia dignissimis conferuntur. […] 

Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc ornaverat, 

habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum, quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

IX: Det mest forunderlige var dog hvad jeg hørte om retsformanden, for det var en ung dame, en af 

de lokale beboere, der af fyrsten var blevet udnævnt til kaki, dvs. byens øverste dommer. Hos dette 

folkeslag gør man nemlig ingen forskel på kønnene når man skal fordele opgaverne.[…] Palmka 

(sådan hed hun) havde beklædt posten i tre år til alles tilfredshed og blev efterhånden betragtet som 

det klogeste træ i hele byen. […] 
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For hun forstod på den vaklende vægt at afveje retten, 

Opveje skål imod skål, hun skelnede mellem det rette 

Og det krumme og skrå – om så linealen var vindskæv. 

 

[…] Den praksis til fordel for det svage køn, som jeg ved første øjekast havde misbilliget, viste sig 

altså ikke at være fuldstændig urimelig når man så nærmere efter. Jeg tænkte ved mig selv: Hvad 

nu hvis det var konen til vores byfoged herhjemme i Bergen der var dommer i stedet for sin mand? 

Hvad hvis advokaten Sørens datter, der er en virkelig kløgtig og velformuleret pige, førte sager for 

retten i stedet for sin dumme far? Det ville vores retssystem ikke tage nogen særlig skade af – og 

måske ville Themis ikke få så mange klø. 

 

Denne passage kan ses som et indlæg i datidens diskussion om kvinders evner til at deltage aktivt i 

samfundet. Det blev diskuteret, hvorvidt kvinder burde have muligheder for at agere i den offentlige 

sfære, hvilket hang sammen med overvejelser om kvindens natur. Man begyndte at diskutere, om 

kvinders evner var betinget af deres opdragelse eller deres natur, og ideen om, at opdragelse og 

sociale konventioner havde betydning for, hvordan kønnene agerede, fik større indflydelse i løbet af 

1700-tallet.
66

 I samtiden var der overordnet set to forskellige definitioner af kvindekønnet og dets 

kapacitet til at deltage aktivt i samfundet. Den ene definerede kvindekønnet som biologisk 

anderledes end mænd, mens den anden retning definerede kønnene som et resultat af deres funktion 

i samfundet. De førstnævntes – de biologiske essentialisters – opfattelse af kvindekønnets natur var, 

at det ikke var egnet til intellektuelt arbejde. De sidstnævnte – funktionalisterne – anså kønnet som 

afhængigt af, hvad en given stat krævede i form af økonomisk, social og politisk opførsel af hhv. 

kvinde- og mandekønnet.
67

 Det er værd at bemærke, at begge sider havde fortalere inden for begge 

køn. 

I løbet af 1700-tallet blev det mere og mere almindeligt, at kvinder deltog i den offentlige 

debat.
68

 Denne åbne deltagelse i den offentlige debat havde dog modstandere, og efterhånden som 

kvindernes position blev mere og mere offentlig, steg modstanden mod dem. Denne modstand blev 
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forstærket gennem Jean-Jacques Rousseaus (1712-1778) skrifter fra midten af 1700-tallet, som blev 

populære i Europa, og som understregede kvindens plads i hjemmet.
69

 

Passage X er taget fra kapitel 9 om rundrejsen på Nazar. Her besøger Niels forskellige 

samfund, der alle har én dominerende egenskab, der ødelægger harmonien. Passage X handler om 

landet Kokleku, hvor kvinder regerer over mændene, som ingen adgang har til offentlige embeder 

og heller ikke modtager undervisning. Derfor er de tåbelige og snakker for meget; kvinderne 

derimod er alvorsfulde og varetager alle de embeder, mænd normalt varetager i Niels’ samfund. 

Eksemplerne på mænd og kvinders opførsel giver en satirisk vinkel på kønnenes forhold, som her er 

det omvendte af, hvordan forholdene var i Holbergs og dermed læserens verden, og viser denne 

indretnings absurditet.
70

  

 

X: Non ausus sum, dum inter iuniperos hos versabar, perversam hanc consuetudinem palam 

damnare. At egressus urbe praecipua, nonnullis indicavi, contra naturam hic agi, cum e iure 

universali et suffragiis omnium gentium constet, ad ardua et momentosa negotia formatum esse 

sexum virilem. Regerebant hi: confundere me consuetudinem et institutionem cum natura, cum 

infirmitates istae, quae in sexu muliebri notantur, e sola educatione deriventur, id quod maxime 

patet e reipublicae huius statu ac forma, ubi in sexu muliebri enitescere videmus virtutes 

animique dotes, quas mares alibi sibi solis vindicant. Nam mulieres Coclekuanae modestae sunt, 

graves, prudentes, constantes ac taciturnae; contra viri leves, praecoces et loquaces. Hinc, cum 

quid absurdi narratur, proverbium istud: viriles esse nugas; et, cum quid praecipitanter aut 

praemature actum est, dicunt incolae: Dandam esse veniam impotentiae virili. At, his argumentis 

acquiescere non potui; statum hunc perversum, deformem ac naturae plane adversantem 

iudicans. […] 

Inter splendidissima huius urbis aedificia erat gynaeceum regium, trecentis qua viris, qua 

adolescentibus speciosissimae formae instructum. Hi omnes alebantur sumptibus reginae, cuius 

deliciis inserviebant. Cum audirem, formam corporis mei a nonnullis extolli, veritus, ne in 

gynaeceum istud a venatoribus abriperer, iter maturavi, et  

... pedibus metus addidit alas. 

 

X: Mens jeg opholdt mig hos enebærbuskene, turde jeg ikke åbent kritisere deres bagvendte praksis. 

Men efter at jeg havde forladt hovedstaden, gjorde jeg en del folk opmærksom på at det var 
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unaturligt hvad der her foregik, eftersom det står klart ud fra den universelle ret – og det holder 

også alverdens folkeslag på – at det mandlige køn er skabt til vanskelige og betydningsfulde 

opgaver. De svarede at jeg forvekslede vaner og vedtægter med natur. De svagheder man kan 

bemærke hos kvinderne, skyldes udelukkende opdragelse – hvilket så tydeligt fremgår af 

forfatningen og forholdene der i landet, hvor vi ser kvinderne brillere med en dygtighed og en 

begavelse som mændene andre steder forbeholder sig eneret på. For kvinderne i Cocleku er 

beherskede, alvorlige, fornuftige, besindige og fåmælte; mændene derimod er flyvske, forhastede og 

snakkesalige. Så når nogen fortæller noget vrøvl, har man udtrykket: »Sikke noget 

mandfolkepjank!« Og når nogen gør noget overilet og forhastet, siger de lokale:»Jaja, han er jo 

bare en stakkels mand!« Men de argumenter kunne jeg nu ikke slå mig til tåls med. Jeg holdt på at 

det var en bagvendt, fordrejet og fuldkommen naturstridig måde at indrette sig på. Blandt de 

prægtigste bygninger i byen var det kongelige harem, der rummede 300 smukke mænd og unge 

drenge. De blev alle underholdt for dronningens regning og stod til rådighed for hendes lyster. Da 

jeg hørte at der var folk der roste mig for min flotte skikkelse, blev jeg bange for at dronningens 

jægere skulle komme og bortføre mig til haremmet, så jeg skyndte mig at komme afsted, og  

… frygten gav fødderne vinger 

 

Passage X indgår i den diskussion, der som nævnt ovenfor foregik i hele Europa, hvor kvinders 

intellektuelle kapacitet blev debatteret. Beskrevet i brede træk blev kvinders mulighed for at deltage 

i den offentlige debat og agere i offentligheden indskrænket frem mod 1800-tallet. Kvinder, der 

deltog i den offentlige debat, blev anklaget for at bringe staten i fordærv gennem deres seksualitet 

og på et mere personligt niveau for at være af en promiskuøs natur, fordi de færdedes i selskaber af 

begge køn.
71

 Derimod blev kvindernes voksende aktivisme inden for velgørenhed accepteret, fordi 

velgørenhedsarbejde er foreneligt med dyder som omsorg og medfølelse, der tillagdes det 

kvindelige køn.  

 I starten af 1700-tallet opstod der i England en slags uformel offentlighed. Her kunne både 

mænd og kvinder diskutere politik – både realpolitik og retningslinjer for, hvordan politik blev ført. 

Samtidig med at kvinder deltog i denne uformelle debat, kom de til at symbolisere en form for 

uberørthed og forfinelse af den uformelle offentlighed – en frihed fra praktisk politiks korruption. 
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Hvis disse kvinder rent faktisk forsøgte at få direkte indflydelse på politiske aktiviteter, blev de dog 

voldsomt kritiseret.
72

  

 I Frankrig var synet på kvinder og deres mulighed for ageren i samfundet i høj grad bundet 

til den katolske kirke.
73

 For størstedelen af de franske piger var det kirken, der forestod deres 

uddannelse. Disse skoler fokuserede dog ikke på at udvikle de intellektuelle evner, men mere på 

kristen moralsk lærdom.
74

 Som nævnt ovenfor blev spørgsmålet om, hvad kvinder formåede, 

diskuteret, og en af debattørerne var Rousseau, som havde stor indflydelse både i sin egen og senere 

tid. I sin tidlige karriere gik han ind for en vis frihed for kvinder, men med sit skrift Emile eller Om 

opdragelsen (1762) synes han at plædere for en mere begrænset opdragelse af piger i forhold til 

drenge, sådan at de kunne opfylde rollen som gode og følsomme koner og mødre.
75

 Denne 

tankegang slog igennem i det franske samfund i slutningen af 1700-tallet og var medvirkende til at 

begrænse kvinders optræden i det offentlige rum.
76

  

De nederlandske kvinders situation i 1700- og 1800-tallet minder om andre europæiske 

kvinder i denne periode, men har dog også nogle unikke træk. Her var mange kvinder nødt til at 

forsørge sig selv, hvad enten de var gifte eller ugifte. Mange af mændene var sømænd og derfor 

væk fra hjemmet i lange perioder, hvilket gjorde det nødvendigt for kvinder at være i stand til at 

klare sig selv. Det var derfor ikke usædvanligt i Amsterdam og andre byer i denne region at se 

kvinder som ejere og bestyrere af både forretninger og husholdning.
77

 Disse omstændigheder var til 

dels muliggjort af den store andel af befolkningen, som kunne læse i Nederlandene; i løbet af 1800-

tallet steg antallet af kvinder, som fik en formel boglig uddannelse.
78

  

I Det Tysk-romerske Rige havde kvinder generelt ikke stor selvstændighed i 1700-tallet; de 

kunne eksempelvis ikke bedrive forretninger eller føre retssager, og ved ægteskab fik manden retten 

over alt, hvad kvinden ejede.
79

 Desuden blev en del love og forordninger vedtaget i denne periode, 

der skulle sørge for den rette moral hos befolkningen, hvilket blandt andet havde den effekt, at 

kvinders personlige frihed blev begrænset.
80

 I midten af 1700-tallet var kvinders stilling og 

rettigheder blevet forbedret, men hen mod 1800-tallet ændrede dette sig igen i en mere restriktiv 
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retning ligesom i resten af Europa.
81

 I denne periode blev Rousseaus opfattelse af kvindekønnet 

desuden meget udbredt i det tysksprogede område gennem skrifter af Joachim Heinrich Campe 

(1746-1818), hvilket var medvirkende til at trænge kvinder tilbage til privatsfæren.
82

  

I Skandinavien var kvindens plads normalt inden for familiens ramme, mens mænd blev 

anset for frie individer med en moralsk kapacitet, som derfor bedre kunne styre deres relationer til 

andre frie individer i den offentlige sfære.
83

 Eftersom kvinder ikke kunne bevæge sig frit i en social 

kontekst i den offentlige sfære, kunne de heller ikke forventes at lære den moral, som udvikledes i 

omgang med andre mennesker i sociale sammenhænge. Desuden understøttedes denne tanke af 

protestantismen med Luthers tanker om kønnenes ansvarsområder i den offentlige og private sfære; 

overholdelse af disse kan ifølge hans religiøse ræsonnement hjælpe mennesket til frelse gennem en 

opfyldelse af dets forpligtelser overfor Gud.
84

 

Temaet om kvinders position handler således om kvinders kapacitet til at varetage 

offentlige hverv på lige fod med mænd.  
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I.1 Teoretiske overvejelser og præsentation af begrebsapparat 
 

Afhandlingens første del belyser de tre hovedtemaer gennem en grundig analyse af de ti udvalgte 

passager i forskellige oversættelser af NK til engelsk, fransk, hollandsk, tysk og de skandinaviske 

sprog. I analyserne gør jeg brug af André Lefeveres teori, som anskuer oversætteren som del af et 

system, der har indflydelse på oversættelsens tilblivelse. Denne teori er blevet formuleret inden for 

de sidste tre årtier. Studiet af oversættelser som akademisk disciplin har udviklet sig eksplosivt 

siden midten af 1900-tallet; hvor man tidligere fokuserede på den praktiske del – det vil sige selve 

det at oversætte fra et sprog (kildesproget) til et andet sprog (målsproget) – begyndte man midt i 

halvfjerdserne at koble oversættelsespraksis sammen med kulturstudier, hvilket betød, at interessen 

for sammenhængen mellem betydning og meningsforståelse blev forstærket.
85

 Netop interessen for 

forskellen mellem oversættelser, der fokuserer på enten ordenes leksikale betydning eller tekstens 

meningsindhold, har været central for oversættelsesstudier helt tilbage fra antikken,
86

 hvor man var 

opmærksom på de udfordringer, der opstod for oversætteren, som ønskede at oversætte et værk fra 

et sprog til et andet under hensyntagen til både værkets oprindelige form og målsprogskulturens 

konventioner; et eksempel på sådanne overvejelser findes hos den romerske taler Cicero: 

 

Jeg har nemlig oversat de vidtberømte taler, som Aischines og Demosthenes, de to mest veltalende 

attikere, holdt imod hinanden. Jeg har ikke gjort det som en tolk, men som en taler ville gøre det, 

med de samme tanker og deres ydre form, eller hvad man kunne kalde ”figurer”, men med ord, der 

passer til vor sprogbrug. Her har jeg ikke anset det for nødvendigt at gengive ord for ord, men 

bevaret ordenes stil og virkning. For jeg har ikke ment, at jeg ligefrem skulle tælle ordene op til 

læseren, men give ham dem så at sige efter vægt. 

Resultatet af mit arbejde vil blive, at vore landsmænd bliver klar over, hvad de kan forlange af dem, 

som giver sig ud for at være attikere, og hvilken jeg havde nær sagt opskrift, de kan henvise dem 

til.
87
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Den vestlige verdens oversættelsestradition udspringer delvist af de antikke forfatteres overvejelser 

om direkte oversættelse i modsætning til oversættelse af mening, som videreførtes af kirkefaderen 

Skt. Hieronymus, der selv var blevet skolet i de latinske klassikere i sin ungdom i Rom. Han 

advokerede for en oversættelse, hvor man oversætter mening for mening, hellere end ord for ord.
88

 

Men denne oversættelsespraksis gælder kun ikke-religiøse tekster; de religiøse derimod skulle 

oversættes ord for ord, eftersom de netop var Guds ord og derfor uforanderlige. Denne praksis blev 

senere udfordret af Luther, som tværtimod tilstræbte en tilnærmelse til målsprogskulturen ved sine 

oversættelser af Biblen, idet han oversatte mening for mening.
89

 Med udbredelsen af humanismen i 

Europa i 1500-tallet og 1600-tallet kom de antikke forfatteres syn på oversættelsespraksis til at 

dominere inden for oversættelsen af sekulære tekster.
90

 I denne periode tillagdes 

oversættelsesprofessionen desuden en opdragende dimension. Mange af oversætterne, der arbejdede 

med antikke tekster, mente, det var deres opgave ikke blot at formidle de antikke forfattere, men 

også derigennem at opdrage deres landsmænd.
91

 Derved tilpassedes oversættelserne de samtidige 

kulturelle og sociale omstændigheder. Eftersom man oversatte det meningsmæssige i tekster hellere 

end ordret, tolkede man samtidig teksterne ud fra sin egen samtid. Eksempelvis mente John Dryden 

(1631-1700), at han oversatte Vergil, sådan som Vergil ville have udtrykt sig, hvis han havde 

skrevet sine digte i England på Drydens tid.
92

 Således indlagdes et værdisæt i oversættelserne, som 

ikke nødvendigvis fandtes i den originale tekst, gennem assimileringen til målsprogskulturen. En af 

de mest indflydelsesrige oversættere i Frankrig på dette tidspunkt, d’Ablancourt (1606-1664), var 

fortaler for denne tilgang til oversættelse. Hans egne oversættelser fik prædikatet les belles 

infidèles,
93

 hvilket vil sige, at han i sine oversættelser stræbte efter at være flydende og stilistisk 

appellerende på målsproget, selvom dette krævede ændringer af originaltekstens syntaks, metrik, 

stilistik eller semantik. Man stræbte altså efter at assimilere et givet værk til målsprogets kultur og 

litterære tradition. Det blev således accepteret at ændre såvel ordlyden som genretræk i 

oversættelsen. Denne praksis og disse teoretiske overvejelser har givet anledning til den opfattelse, 

der er overvejende i dag – nemlig at en oversættelse frem for alt skal være flydende.
94

 Det vil sige, 

at originaltekstens stil- og genretræk tilpasses den gældende litterære tradition i målsprogets kultur, 
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hvorved værket assimileres til målsprogets kultur. Der findes dog andre metoder til oversættelse, 

som er udsprunget i andre sprogområder. I modsætning til den assimilerende tradition fremkom der 

i det germanske sprogområde i begyndelsen af 1800-tallet en teori, der vendte sig mod denne 

assimilering.  Teorien bag den nye metode blev egentlig udviklet som et nationalistisk projekt af 

den tyske teolog og filosof Friedrich Schleiermacher; han mente, at oversættelser, som fulgte deres 

forlæg tættere end mening-for-mening-oversættelse, kunne berige det tyske sprog og udvikle en 

tysk litteratur, som kunne få den tyske elite til at indse sin skæbne som udbreder af en global 

dominerende kultur. Hans teori kan dog løsrives fra sit værdigrundlag og derved anvendes til at 

anskue oversættelsesspændfeltet mellem kildesprogets og målsprogets kulturer.
95

 Oversætteren skal 

derfor forsøge at bibeholde det fremmede element, som findes i originalteksten, i oversættelsen til 

målsproget. Eksempelvis skal målsprogskulturens læser kunne fornemme den græske syntaks bag 

oversættelsen af originale græske tekster, eller oversætteren skal beholde den fremmede teksts 

genremarkører i oversættelsen, selvom disse markører kan være ukendte for målsprogets læsere. 

Gennem denne oversættelsesmetode, som ligger tæt på en ord-for-ord-oversættelse, gøres læseren 

opmærksom på modsætningerne mellem målsprogskulturen og kildesprogskulturen.
96

 

 Overordnet set kan to retninger identificeres; den første, som er mest fremtrædende i det 

engelske og det franske sprogområde, og den anden, som opstod i det tyske sprogområde, hvor teori 

og praksis i de førstnævnte sprogområder tillader at assimilere den originale tekst i forhold til stil, 

genre og indhold, der er genkendelig for målsprogets modtagere. Heroverfor stilles den germanske 

tilgangsmåde, hvor den originale teksts stil og genretræk forsøges bibeholdt. I midten af 1900-tallet 

skete der, som tidligere nævnt, et nybrud inden for forskningsfeltet, hvor udviklingen i 

oversættelsesteorier for alvor tog fart. En del af nybruddet var en re-aktualisering af spørgsmålet om 

forholdet mellem ord-for-ord-oversættelser og mening-for-mening-oversættelser. Denne re-

aktualisering skete på baggrund af lingvisters observationer af sprogs påvirkning af brugerens 

tænkemåde, hvilket igen førte til en reformulering gennem blandt andet Eugene Nidas arbejde med 

det såkaldte ækvivalensbegreb.
97

 Han formulerede to former for ækvivalens, som kan siges at svare 

til Schleiermachers formulering af henholdsvis ord-for-ord-oversættelse og mening-for-mening-

oversættelse. Nidas to definitioner lyder: 
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1. Formel ækvivalens [formal equivalence], hvor der er fokus på, at målsproget, dvs. den 

oversatte tekst, så præcist som muligt, dvs. i både form og indhold, gengiver kildesprogets, 

dvs. originalens, ”budskab” [message]. 

2. Dynamisk ækvivalens [dynamic equivalence], hvor der er fokus på, at målsprogets, dvs. den 

oversatte teksts, læser får samme oplevelse af kildesprogets, dvs. originalens, ”budskab” 

[message] som det oprindelige publikum.
98

 

 

I tillæg til de to oversættelsesstrategier fik oversættelsesfeltet desuden en ekstra dimension, da der i 

1980’erne skete et cultural turn inden for arbejdet med oversættelsesteori. Man begyndte at 

beskæftige sig mere med den sociale proces, som er involveret i oversættelsen. Hvor oversættelse 

tidligere kun blev defineret som den proces, der overgik en tekst, idet den oversattes fra et sprog til 

et andet, begyndte man nu at inddrage andre aspekter af oversættelsesprocessen, såsom 

konsekvenserne af at omplante et værk fra en kultur til en anden.
99

 Man inddrog derfor metoder fra 

kulturforskningen og opnåede derved nye begreber og redskaber til at analysere, hvad der sker ved 

oversættelse. Oversættelse rækker altså ud over den handling, der sker, når et ord oversættes fra et 

sprog til et andet. Man begyndte at anskue denne proces som en, der inddrager litterære former, 

fortællemønstre og kommunikationssituationen set i et større historisk perspektiv, og som en, der 

inddrager de litterære, sproglige og sociale konventioner i et givet samfund.
100

 Dette cultural turn 

indebærer også, at oversættelsen opfattes som en form for kulturudveksling, idet sprogene anses for 

at være bærere af forskellige kulturer.
101

 

I oversættelse af litteratur er der særlige problemstillinger, som man må tage hensyn til. 

Som en af de mest fremtrædende oversættelsesteoretikere, Susan Bassnett, gør opmærksom på i sin 

Translation Studies (2002), er oversætteren traditionelt interesseret i at videregive betydning, men i 

oversættelsesprocessen af et litterært værk kan betydningen af værkets interne relationer let overses. 

Det vil sige, at forfatterens tilsigtede uklarheder eller forhalinger af oplysninger, som kan have 

betydning for den indbyrdes struktur mellem værkets enkelte dele, forsvinder på grund af 

oversætterens ønske om at tydeliggøre betydning i formidlingen af værket til målsprogslæseren. 

Eksempler på tilsidesættelsen af værkets udsagn i ønsket om at tydeliggøre mening kan også findes 

i visse oversættelser af NK. I passage VII, taget fra kapitel 2, hvor Niels bliver stillet for dommeren, 
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afsløres dommerens køn ikke for læseren af originalteksten, men oplysningen forhales nogle sider 

før Niels kan dele sin overraskelse over, at dommeren er en ung kvinde, med læseren. I nogle af 

oversættelserne bliver dommerens køn dog indikeret allerede første gang, Niels møder hende, 

hvorved den senere afsløring bliver virkningsløs. Denne tilsidesættelse af den interne relation 

mellem værkets enkeltdele kan forekomme, fordi oversætteren ikke kun fungerer som oversætter, 

men også som læser, hvilket vil sige, at oversætteren i sin læsning også påtager sig rollen som 

fortolker eller afkoder af kildesprogstekstens tegn.
102

 Det spiller således en rolle, i hvor høj grad 

oversætteren har dannet sig en forståelse af det dialektiske forhold mellem et værk og de ydre 

rammer, som for eksempel genrekonventioner, inden for hvilke værket er fremkommet. Uden en 

tilstrækkelig forståelsesramme risikerer oversætteren at lægge vægt på enkeltdele og dermed 

forvride fremstillingen af det originale værk i målsprogskulturen. I oversættelsen af et værk som NK 

er det nødvendigt for oversætteren at have et dobbeltblik på rammerne for værkets skabelse, da der 

er tale om både en relation mellem NK og klassiske romerske værker og en relation mellem NK og 

den samtid, den er skabt i, hvor emnevalg og romanform, som tidligere nævnt, havde en særlig 

status. 

Ud over den historiske afstand, der findes mellem NKs tilblivelse og de forskellige 

oversættelser, spiller opfattelsen af værket i de forskellige nationale kontekster en væsentlig rolle. 

Holberg var en internationalt kendt forfatter i sidste halvdel af 1700-tallet, men hans berømmelse 

har været størst og levet længst i de skandinaviske lande og i særdeleshed Danmark og Norge. 

Denne anerkendelse og læsernes kendskab til forfatterskabet spiller også en særlig rolle i værkets 

oversættelseshistorie i disse lande, hvor det har indtaget en klassikerstatus. Som Erik Skyum-

Nielsen har påpeget i Den oversatte klassiker – tre essays om litterær traditionsformidling (1997), 

kan betegnelsen klassiker bruges både vurderende og beskrivende, hvilket vil sige, at når et værk 

omtales som en klassiker, indebærer udsagnet, at andre før den talende har fundet værket værd at 

beskæftige sig med, og ligeledes indebærer udsagnet altid den talendes anbefaling. Værket kan 

således siges at være blevet gjort til fælles genstand for tolkning, hvorved begrebet klassiker knyttes 

til forståelsesfælleskaber, som opstår omkring litteraturskabelsen og sætter rammen for 

diskussionen af litteraturen. Spørgsmålet om et værks klassikerstatus bliver derfor dels et spørgsmål 

om autoriteter og dels et spørgsmål om et værks iboende kvaliteter.
103

 Det interessante i forhold til 

nærværende undersøgelse er, at NK, givet de mange oversættelser, tydeligvis er blevet opfattet som 

udgivelsesværdig, men, som det vil fremgå af det følgende, synes ønsket om at gengive værkets 
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indholdsmæssige betydning trofast at være ustabilt. Værket har således haft en vis udgivelsessucces 

i andre sprogområder, hvor forfatterens øvrige forfatterskab ikke har haft lige så stor indflydelse 

som i det skandinaviske sprogområde, men eftersom det stof, som Holberg låner fra i NK, kommer 

fra en fælleseuropæisk latinsk litteraturtradition, opnår NK derigennem en form for klassikerstatus 

også i disse områder. Behandlingen af værket i oversættelse har dog været vidt forskellig fra 

sprogområde til sprogområde og fra periode til periode.  

Til at anskueliggøre mulige årsager til det oversatte værks fremtoning tager jeg 

udgangspunkt i André Lefeveres teori om oversættelse, som tager afsæt i de russiske formalisters 

idé om, at kultur er et komplekst system af systemer, hvoraf det litterære system er ét.
104

 En af 

aktørerne i det litterære system er oversætteren, og jeg vil her fokusere på de elementer, der kan 

påvirke oversætteren, og som anvendes i de følgende analyser af oversættelserne. 

For det første er oversætteren påvirket af de ideer og normer, som er fremherskende i 

målsprogskulturen på tidspunktet for oversættelsen. Dette kan ses i indholdsmæssige 

sammenligninger mellem oversættelse og original, hvor passager i originalteksten enten er gendigtet 

eller udeladt i oversættelsen, fordi originalteksten udtrykker holdninger, der er upassende set med 

oversætterens og/eller hans samtidiges øjne.
105

 Ligeledes kan målsprogskulturens ideer påvirke 

selve sproget og valget af den sprogtone, der er gennemgående i oversættelsen.
106

 Som eksempel 

kan nævnes oversættelser fra 1500- og 1600-tallet af den antikke græske komedieforfatter 

Aristofanes. Hans komedier indeholder mange sjofle gloser, og det var i Europa ikke kutyme at 

medtage de sjofle ord i oversættelsen, fordi det ifølge datidens normer ikke var passende læsning 

for den bredere befolkning. Det var desuden problematisk, at en af de antikke græske forfattere 

havde en sprogtone, der ikke stemte overens med tidens opfattelse af klassisk græsk æstetik.
107

 I 

disse oversættelser er specifikke ord altså blevet luget ud. Oversætternes valg er her stærkt influeret 

af originalsprogskulturens status i målsprogskulturen, målsprogskulturens selvbillede og det 

ordvalg, der er acceptabelt for målsprogets læsere.
108

 I NK’s tilfælde kan vi gennem forskellene 

imellem oversættelser og original se ændringer i, hvordan originaltekstens status betragtes til 

forskellige tider. Tilsvarende varierer det fra oversættelse til oversættelse, hvordan de klassiske 

referencer og lån, som optræder i NK, bliver behandlet, og dette kan ofte sættes i forbindelse med 

den status, som sådanne referencer har haft i målsprogskulturen. Eksempelvis kan nævnes versene 
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fra den romerske satiriker Persius (1. årh. e.Kr.), som Holberg benytter i beskrivelsen af den 

kvindelige dommer Palmka i kapitel 2. Disse vers er i den første engelske oversættelse fra 1742 

ikke oversat, men gengivet på latin. I denne periode var Persius meget populær, og oversætteren har 

muligvis antaget, at læseren kendte passagen.
109

 I modsætning hertil bliver denne passage oversat til 

vers eller prosa på folkesprogene i løbet af 1800-tallet, hvor poesi på latin ikke længere havde så 

stor indflydelse. Oversætteren kan desuden påvirkes af et eventuelt patronat i form af personer, som 

fx Maecenas i antikkens Rom eller kong Christian den Sjette i 1700-tallets Danmark, eller 

institutioner, som kirken, et politisk parti eller en social klasse, der kan modvirke eller begunstige 

skrivningen af særlige former for litteratur.
110

  

Et andet forhold, som påvirker oversætteren, er målsprogskulturens poetik. Denne forstås 

dels som de litterære virkemidler, genrer, litterære motiver, faste persontyper m.m., som findes i 

målsprogskulturens litterære system, og dels som opfattelsen af litteraturens rolle i det sociale 

system, herunder opfattelsen af, hvilke temaer der er relevante at behandle i litteraturen.
111

 

Poetikken i målsprogskulturen påvirker oversætterens brug af litterære virkemidler. Oversætteren 

kan vælge at assimilere originalteksten til målsprogets kultur eller at fremmedgøre oversættelsen og 

derved sende et klarere signal til læseren om, at vedkommende sidder med en oversættelse. 

Assimilering kan eksempelvis indebære, at elementer i originalteksten ændres til noget andet, der er 

tættere knyttet til målsprogskulturens litterære tradition, eller at fremmedartede stednavne udelades 

eller ændres. Fremmedgørelse kan også ske på flere måder: man kan eksempelvis bruge 

arkaiserende sprog, eller man kan bibeholde fremmede stiltræk, som ikke er normalt forekommende 

i målsprogskulturen. I praksis vil man altid kunne påpege både assimilerende og fremmedgørende 

træk i en given oversættelse, men historisk har disse to oversættelsesstrategier haft skiftende 

indflydelse, som nævnt ovenfor. I tilfældet NK synes inddelingen i en typisk fransk og typisk tysk 

oversættelsesstrategi dog ikke at gøre sig gældende i udpræget grad, og nærværende undersøgelse 

kan bidrage til en nuancering af billedet af oversættelsespraksis i de forskellige sprogområder. 

Jeg vil i de følgende kapitler anvende den ovennævnte oversættelsesteori til at analysere 

uddrag fra oversættelserne af NK til engelsk, fransk, hollandsk, tysk og skandinavisk fra de første 

udgivelser til nutiden. Jeg tager i min analyse især hensyn til oversættelsesvalgene ved abstrakte 

begreber i originalteksten, der kan være vanskelige at oversætte dækkende på målsproget, og til 

markante afvigelser i oversættelserne fra originaltekstens indhold. I gennemgangen bringer jeg kun 
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de uddrag af passagerne, som afviger fra originalens indhold, og udelader altså de dele, der er 

dækkende oversat i forhold til originalen. Alle de oversatte passager kan læses i fuld længde i 

appendices 1-6. De ti passager på originalsproget er at finde i appendiks 1; hver passage er 

nummereret med romertal.  
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I.2 Niels som engelsk gentleman 
 

I dette kapitel belyses de engelsksprogede oversættelsers forhold til de tre hovedtemaer: statsstyre, 

religiøs tolerance og kvinders position. Der er udkommet tre fuldstændige og to delvise 

oversættelser af NK på engelsk gennem tiden. De to tidligste oversættere af udgaverne fra 1742 og 

1828 er begge anonyme, mens vi kender navnet på den tredje oversætter, John Gierlow, som 

oversatte NK i 1845. Desuden findes der to delvise oversættelser, hvoraf den første fra ca. 1820 

oprindeligt er af den engelske forfatter Thomas De Quincey; den indeholder kun tre kapitler og 

udkom ikke før 1953, hvor den blev fundet blandt efterladte papirer i et australsk arkiv. Den sidste 

delvise oversættelse fra 2007 er foretaget af den britiske latinist Peter Fisher; den blev publiceret 

online og indeholder kun kapitel II og III. Fordi begge oversættelser dels kun indeholder enkelte af 

de udvalgte passager og dels behandler passagerne henholdsvis meget frit og meget trofast, vil de to 

oversættelser blive diskuteret for sig til sidst i dette kapitel 

 Oversættelserne vil blive refereret til på følgende måde, her præsenteret i kronologisk 

rækkefølge: 

 1742E1 

 1828E2 

 1845E3 

I.2.1 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet statsstyre 

 

1742E1
112

 om hovedtemaet statsstyre  

Da oversætteren er anonym, kan intet fastslås om hans patronat-forhold eller status. Denne 

oversættelse er generelt trofast mod forlægget, og oversætteren har valgt at bibeholde de latinske 

vendinger i teksten og de poetiske passager, som Holberg lånte fra antikke digtere, på latin. Dette 

ses blandt andet i slutningen af den første passage, som handler om, hvordan embeder varetages i 

landet Potu, hvor indbyggerne er de fornuftige træer. 

 

I: […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1742: [...] No one here undertakes the least Employment invita Minerva. 

                                                           
112

 Tekstgrundlaget for undersøgelsen af denne oversættelse er den første udgave fra 1742 udgivet af T. Astley & B. 

Collins. 



41 
 

 

Den romerske gudinde Minerva, som nævnes, var beskytter for mange områder og identificeres 

med den græske gudinde Athene.
113

 Hendes områder er: håndværk, også af den type, som rækker ud 

over traditionelt kvindearbejde og eksempelvis inkluderer tømrerarbejde og smedehåndværk; krig, 

hvor hun er udtryk for den rationelle kraft og modstykket til krigsguden Ares; hun er desuden kendt 

for sin klogskab og endelig er hun beskytter af byer heriblandt Athen og Sparta.
114

 På grund af de 

mange forskellige områder, Minerva associeres med, kan det være vanskeligt at oversætte 

originalens udtryk dækkende. Denne problemstilling har oversætteren af 1742E1 undgået ved ikke 

at oversætte vendingen invita Minerva til engelsk, hvilket dermed stiller krav til læseren om, at 

vedkommende skal have kendskab til latin og til den antikke græsk-romerske mytologi. Desuden 

binder denne direkte gengivelse af det latinske sprog oversættelsen til det neolatinske forlæg, som 

netop spillede en stor rolle i samtidens litterære system. Denne indikation på værkets tilhørsforhold 

til den klassiske litterære tradition – selv i oversættelse – kan have været brugt til at forøge værkets 

litterære status. 

 I den følgende passage om afskaffelsen af de traditionelle rangklasser i Potu har 

oversætteren foretaget en interessant reduktion i oversættelsen af originalteksten. 

 

II: […] At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, quae 

nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, muneribus et 

occupationibus aestimentur arbores; 

 

 II, 1742: […] But when the Sovereigns observ’d that the Seeds of Discord sprang from hence, they 

wisely removed all such Privileges as were deriv’d from Birth, so that Virtue alone is now the Test 

of Honour; 

 

Oversætteren har her undladt at oversætte originalens muneribus et occupationibus i 

adverbialleddet, der indledes med e sola..., således at virtue i oversættelsen bliver det eneste 

parameter, som træerne anser for vigtigt. Dyden, der her omtales, må være den personlige dyd, 

eftersom oversættelsen beretter, at de nedarvede rangfordele er afskaffede. Dette oversættelsesvalg 

er et, som går igen i flere af de første oversættelser af NK, og vi støder derfor på det igen. 
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 Passage III handler om fyrstens rolle i opretholdelsen af lighed mellem borgerne. Her er 

oversættelserne af originalens respublica patiatur, som indikerer et forbehold for, hvor vedholdende 

fyrsten skal forsøge at opretholde lighed i samfundet, af særlig interesse. Dette forbehold er dog 

upræcist i originalen, respublica er et bredt udtryk, som kan betyde offentlighed, statens interesse, 

selve staten, statsrådet, en stat, hvor borgere har indflydelse, eller en fri stat, som står i modsætning 

til tyranni.
115

 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. Hinc nullae hic sunt dignitatum classes, 

tantum inferiores superioribus obtemperare, et iuniores seniores colere ac venerari coguntur. 

 

 III, 1742: Among the Laws of this Kingdom, the most salutary is that by which the Princes 

endeavour to preserve an Equality between the Subjects, that is, as far as the Nature of the 

Government will admit. You see here no different Ranks and Titles of Honour. Inferiors obey their 

Superiors, and the Younger the Elder, and this is all. 

 

Oversætteren har her valgt en forklarende oversættelse af respublica til nature of the Government, 

hvorved fokus kommer til at ligge på styringen af samfundet med ordet Government i stedet for på 

eksempelvis det offentlige, som respublica også kan betyde. Han har i denne passage også valgt at 

udvide og derved forstærke originalens udsagn om de manglende klasser ved at udvide originalens 

Hinc nullae hic sunt dignitatum classes til, at der ikke findes Titles of Honour i Potu, hvorved der 

lægges større vægt på dette udsagn i oversættelsen end i originalteksten. 

 I passagen vælger oversætteren desuden i høj grad at bruge låneord, der er etymologisk 

forbundet med det latinske forlæg som fx salutary, obey, Inferiors og Superiors. Disse valg er med 

til at flytte læseren mod originalteksten i stedet for at flytte teksten tættere på målsprogskulturen. 

 I den sidste passage om statsstyre, der handler om den faderlige udøvelse af den 

enevældige magt, skal vi se på beskrivelsen af, hvordan og hvorfor magten forvaltes som den gør. 

Magtudøvelsen hos potuanerne er mere faderlig end kongelig, får vi at vide i originalen, hvorved 

ordene regium og paternum bliver modsætninger. Adjektivet regium, der er afledt af substantivet 

rex, bliver altså negativt i denne sammenhæng, selvom ordet i sig selv ikke nødvendigvis har en 

negativ konnotation. På klassisk latin findes der dog eksempler på den negative brug af rex og 
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regius, særligt i tekster fra den romerske republiks tid.
116

 Den dannede læser i 1700-tallet var 

formodentlig klar over disse bibetydninger af ordene, men det er interessant at se, hvordan senere 

og særligt moderne oversættere gengiver denne konnotation. 

 Grundlaget for potuanernes måde at udøve magt på afhænger i originalteksten af den 

potuanske konges ingenium, hvilket er et flertydigt udtryk. På klassisk latin kan det oversættes med 

både naturlig tilbøjelighed, naturlige evner, intellekt, klogskab og opfindsomhed.
117

 Ifølge 

Holbergordbogen har ingenium følgende betydning: forstand; begavelse; åndsevner.
118

 Hvorvidt 

oversætterne lægger vægt på forstanden eller de naturlige evner i oversættelsen af ingenium ændrer 

sig i forhold til, hvornår oversættelserne er produceret. Der kan således udpeges nogle tendenser i 

forståelsen af dette ord, og dermed hvad man på forskellige tidspunkter har forstået som den evne, 

der får en myndighedsperson til at optræde korrekt.  

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1742: The Power of the Potuan Monarchs, altho’ subject to no Laws, is yet rather a paternal 

than a regal Power. For being naturally Lovers of Justice, Power, and Liberty, Things totally 

incompatible elsewhere, do here go Hand in Hand. 

 

Her har oversætteren valgt at gengive regium med et ord, der er etymologisk forbundet med 

forlæggets glose, nemlig regal, og derved gengives den negative klang i forlægget i en lignende 

glose på målsproget.  

 I den første del af sidste sætning forklares grunden til, at kongedømme og frihed kan gå 

hånd i hånd hos potuanerne, med, at de ikke dyrker retfærdighed med love, men med deres 

ingenium, som her er gengivet med, at de er natural Lovers of Justice, Power, and Liberty; derved 

har oversætteren valgt at lægge vægt på menneskets – eller rettere træernes – natur, som ligger i den 

latinske glose. 

 

1828E2 om hovedtemaet statsstyre 
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Den følgende oversættelse af NK på engelsk udkom i 1828, men uden en navngiven oversætter.
119

 

Der er visse indikationer på, at denne oversættelse er foretaget med Jens Baggesens oversættelse 

(1789) som forlæg, selvom oversættelsen på titelbladet præsenteres som foretaget efter et latinsk 

forlæg. Disse sammenfald skal vi se nærmere på i den følgende analyse; visse steder afviger denne 

oversættelse dog i indhold fra både originalen og Baggesens oversættelse. Det er derfor ikke muligt 

at afgøre, om oversætteren kun har haft adgang til Baggesens oversættelse, eller om han har set 

både den latinske og den danske udgave. Jeg vil i lyset af denne usikkerhed derfor inddrage både 

Baggesen og originalteksten i analysen af 1828E2. 

 I passagerne om statsstyre er denne oversætter generelt trofast mod indholdet i NK og 

afviger ikke nævneværdigt fra indholdet i sin oversættelse af passage I til III. Han har dog truffet et 

enkelt markant valg i oversættelsen af fyrstens magtudøvelse i passage IV, som vi skal se nærmere 

på.  

 

IV, 1789: De potuanske Fyrsters Magt er uindskrænket, og dog er deres Regiering meere faderlig 

end stræng. Thi da de udøve Retfærdigheden efter Grundsætninger, og ikke blot efter Love, vide 

de altid at foreene Herredom og Frihed med hinanden, to Ting, som ellers saa let skilles ad. 

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1828: The power of the Princes of Potu is absolute; their government, for that reason, is rather 

paternal than rigorous; for, as they exercise justice according to principles, and not strictly 

according to the statute law, they know always how to unite dominion with liberty, - two things 

which are otherwise so easily disjoined. 

 

I den engelske oversættelse er den latinske hovedsætning Imperium Principum Potuanorum […] 

paternum potius quam regium est blevet delt i to selvstændige hovedsætninger, hvor den første slår 

fast, at magten er enevældig. I den anden sætning er indholdet ændret voldsomt i forhold til 

originalens indhold ved indsættelsen af for that reason; herved bliver den enevældige magt årsagen 

til, at regeringsmåden er faderlig, mens der i originalen er indsat en koncessiv adverbial ledsætning 
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quamvis …circumscribatur, som angiver et forbehold. Dette forbehold ses gengivet i Baggesens 

oversættelse med dog. 1828E2 indeholder derimod ikke forbeholdet; i stedet er enevælden her 

årsagen til den faderlige udøvelse af magten, mens det både i originalen og i Baggesens 

oversættelse indikeres, at en enevældig monark, der ikke sanktioneres af love, ikke nødvendigvis er 

faderlig.  

 I denne oversættelse er ingenium gengivet med according to principles. Dette er muligvis 

på baggrund af Baggesens oversættelse, der gengiver ingeniis med Grundsætning, ligesom alibi, der 

egentligt betyder andetsteds, bliver oversat med otherwise; denne oversættelse synes inspireret af 

Baggesens valg: ellers. 

 

1845E3 om hovedtemaet statsstyre 

1845E3 er oversat af den danskfødte John Gierlow,
120

 som emigrerede til USA, hvor han i 1858 

blev ordineret præst i den episkopale kirke.
121

 På titelbladet af 1845E3 præsenteres den som oversat 

efter et dansk forlæg. Det er dog ikke muligt at afgøre, hvilken dansk oversættelse der er tale om, 

fordi Gierlow forholder sig meget frit til teksten og har redigeret meget voldsomt i handlingen, men 

illustrationerne er identiske med Baggesens oversættelse; det er derfor sandsynligvis Baggesens 

oversættelse, der har dannet forlæg for 1845E3.
122

 Gierlows redigering af indholdet ses allerede i 

den første passage. 

 

I, 1789: Hos dem har ingen to Embeder paa engang; thi de troe, at endog det mindste Embede 

fordrer sin Mand. Derfor forvaltes Embederne – med vor Verdens Indbyggeres Tilladelse maa 

jeg sige det – bedre her, end hos os. […] Her er derimod ingen der paatager sig noget, som han 

ikke forstaaer. 

 

I: Nemo in hoc orbe duo simul munera exercet, credunt nempe, minimam occupationem totum 

poscere virum. Hanc ob causam, pace dicam incolarum nostri orbis, munera rectius et melius 

administrantur, quam apud nos. […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 
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I, 1845: No one can hold two offices at once. It is thought that each office, however small, requires 

the sole attention of its occupant, and that none should be employed in that which they do not 

understand. 

 

John Gierlow har her forkortet passagen ved at udelade originalens tekst mellem poscere virum … 

og Nemo igitur. Herved kommer bemærkningen om embedsførelsen til at stå som en objektiv 

beskrivelse af Potu, uden at nogen sammenligning eller værdibehæftelse på deres eller de 

europæiske forhold forekommer – det bevirker, at potuanerne ikke kommer til at fremstå positivt 

som i originalen, og en del af det satiriske element vendt mod Europa går tabt. Gierlow har desuden 

heller ikke medtaget navnet Minerva, men har i stedet valgt en gengivelse, der i konstruktion 

minder om Baggesens, med det samme argument for at påtage sig et hverv, nemlig at man har en 

forståelse for det.  

 I de to følgende passager, II og III, har Gierlow endnu engang foretaget nogle markante 

valg i oversættelsen. 

 

II, 1789: Indbyggerne i dette Fyrstendom inddeeles ikke i Adel og Pøbel. Fordum havde vel 

denne Inddeling Sted; men da Fyrsterne mærkede, at dette kun lagde Grunden til Ueenighed, 

ophævede de viiselig al Slags Fortrin, som kun er en Følge af Fødselen, saa at Træer nu agtes 

allene for deres Dyder, Embeder og Arbeidsomhed 

 

II: Incolae huius principatus in nobiles et plebeios non sunt divisi. Obtinuit quidem olim haec 

ordinum distinctio. At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, 

quae nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, 

muneribus et occupationibus aestimentur arbores; 

 

II, 1845: The inhabitants of this kingdom are not divided into classes; those alone being regarded 

who are noted for virtue and industry. 

 

I den første passage er der igen en forkortelse i denne oversættelse, hvor Gierlow har undladt at 

oversætte passagen fra Obtinuit quidem … til … sustulerunt, som ellers findes hos Baggesen. 

Herskeren er i denne oversættelse altså helt fjernet som aktør; udeladelsen af en større del af 

passagen bevirker, at læseren helt mangler fortællerstemmens positive bedømmelse af de potuanske 
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fyrsters visdom. Desuden har Gierlow ændret i bedømmelseskriterierne, således at træerne her 

bedømmes for deres dyd og foretagsomhed, som igen er to abstrakte termer, hvilket peger i retning 

af et øget fokus på det enkelte individs personlige status. Ændringen af bedømmelseskriterierne har 

endvidere den fordel at kunne virke inkluderende på læseren. 

 I den næste passage, der omhandler fyrstens opretholdelse af lighed mellem undersåtterne, 

har Gierlow selv udvidet bestemmelserne for, hvem der skal adlyde hvem: 

 

III, 1789: Een af de nyttigste Indretninger her er denne, at Fyrsten saa meget som mueligt 

stræber at vedligeholde en Lighed imellem Undersaatterne. Værdighed er her ikke bunden til 

nogen Stand, men de Ringere maa allene lyde deres Overmænd, og de Unge ære de Gamle. 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. Hinc nullae hic sunt dignitatum classes, 

tantum inferiores superioribus obtemperare, et iuniores seniores colere ac venerari coguntur. 

 

III, 1845: The ruler seeks to maintain, as far as possible, an equality among his subjects. Honours 

are not limited to any class; but the poorer and more ignorant are called upon to receive their 

opinions from and submit to the decisions of the richer and more intelligent: the young are to 

respect the aged. 

 

I denne passage er den indledende hovedsætning ikke blevet oversat, og den positive vurdering af 

loven om lighed, der ligger i originalens maxime salutaris, som hos Baggesen er oversat med 

nyttigste, bliver ikke tilgængelig for læseren.  

 Indholdsmæssigt har Gierlow også foretaget nogle interessante valg i sin oversættelse af 

denne passage, hvor der er sket et markant betydningsskift i, hvem der skal adlyde hvem i den 

sidste sætning. Hos Gierlow er der tale om fattige og uvidende, der ikke blot skal adlyde de 

overlegne, men også modtage deres meninger fra de rige og kloge. Sammen med udeladelsen af 

maxime salutaris tyder denne indholdsmæssige ændring på, at Gierlow taler for et samfund med en 

bestemt type deling mellem de enkelte klasser, som er defineret ud fra rigdom og viden i 

modsætning til de to foregående oversættelser, hvor inddelingen i befolkning er uspecificeret. 

 I den sidste passage om statsstyre har Gierlow igen digtet til i sin oversættelse: 
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IV, 1789: De potuanske Fyrsters Magt er uindskrænket, og dog er deres Regiering meere faderlig 

end stræng. Thi da de udøve Retfærdigheden efter Grundsætninger, og ikke blot efter Love, vide 

de altid at foreene Herredom og Frihed med hinanden, to Ting, som ellers saa let skilles ad. 

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1845: In the kingdom of Potu the crown is inherited as with us, by the eldest son of the king, 

whose power is absolute. The government, however, is rather fatherly than tyrannical. Justice is not 

meted and bounded by law alone, but is the result of principle, a principle of the widest philosophic 

comprehension. Thus, monarchy and liberty are closely united, which otherwise would be inimical 

to each other. 

 

I begyndelsen af denne passage har Gierlow tilføjet en linje, der sammenligner det potuanske 

kongedømme med styreformen i læserens samtid. I denne tildigtning har han indarbejdet, at 

kongens magt er uindskrænket, som der står hos Baggesen. I den følgende sætning har Gierlow 

indsat adverbiet however. Dette valg ligner Baggesens, der har dog. Hos Gierlow kommer udsagnet 

om den faderlige regeringsmagt derfor til at stå i modsætning til det jordiske enevælde, som er 

beskrevet i den foregående sætning. Det virker derfor, som om han har haft et ønske om at 

fremhæve, at enevældet hos potuanerne er faderligt, men at det ikke er sådan i Niels’ verden og 

dermed heller ikke i læserens. 

 I oversættelsen af ingenium til principle, som kan være oversat efter Baggesen, ligesom vi 

så det i 1828E2, har Gierlow desuden udvidet med of the widest philosophic comprehension. Den 

intellektuelle betydning af ingenium bliver derfor kraftigt accentueret i denne oversættelse. 

 Udover disse passager skal her nævnes Gierlows omskrivning af kapitel 7, som han kalder 

The Potuan Constitution. Dette kapitel er voldsomt omarbejdet i Gierlows oversættelse i forhold til 

Baggesen og originalen. Det mest interessante element i dette forkortede kapitel er Gierlows 

tildigtning om, at folket skulle have lov til at stemme: “[…], and while the office of king should still 

remain hereditary, all the other officers of government should be subject to the will of the people, 

all of whom should be allowed to vote, who could read and write, at least, their names.” (s. 24). 

Herved kommer temaet om enevælde til at fremstå ganske anderledes end i originalen. Læseren får i 
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denne oversættelse fornemmelsen af, at der i teksten tales for en statssammensætning, der har en 

arvelig kongetitel, men et valgbart parlament og desuden et stærkt klasseinddelt samfund. I disse 

passager tegner der sig en tendens til, at de to første oversættelser fra hhv. 1742 og 1828 følger 

forlægget nogenlunde, selvom der her og der er foretaget visse udbygninger af de enkelte led. 

Gierlows oversættelse fra 1845 er den oversættelse, der har vist sig fjernest fra forlægget. 

 I oversættelsen fra 1742 gengives originalens temaer, og det virker desuden, som om der er 

tilstræbt en vis lighed med forlægget i ordvalget, ligesom oversætteren har ladet enkelte latinske ord 

forblive i teksten. Han flytter dermed læseren over i forlæggets sfære og væk fra målsprogskulturen. 

Dette kan hænge sammen med latinsk litteraturs høje status i det engelske litterære system i denne 

periode.
123

 

 Oversættelsen fra 1828 har enkelte afvigelser, der giver et indtryk af, at oversætteren af 

denne tekst har været en tilhænger af et stærkt monarki og har ønsket at styrke opfattelsen af det 

enevældige monarki som noget positivt. Der synes desuden ikke at være tilstræbt en etymologisk 

lighed med forlægget, og derved flyttes teksten tættere på målsprogskulturen i modsætning til 

oversættelsen fra 1742, hvilket stemmer overens med udviklingen i oversættelsespraksis, som på 

dette tidspunkt tilstræbte at assimilere et værk mest muligt ind i målsprogskulturen gennem 

oversættelsen. Årsagen til, at oversætteren ikke har fundet det nødvendigt at ændre i værkets 

indhold, kan være, at NK ikke blev opfattet som fremmed, hverken i behandling af temaer eller 

struktur, fordi der i det engelske litterære system fandtes fortilfælde af lignende litteratur i form af 

Swifts Gullivers rejser. 

 Gierlows oversættelse er den, der afviger mest markant fra forlægget ved at specificere, 

hvilken type rangdeling der bør være; oversætteren lader desuden teksten udtrykke, at enevælde kan 

være faderlig og dermed god, men i oversættelsen er det ikke helt tydeligt, hvorvidt oversætteren 

mener, det er tilfældet i læserens verden. Sammenholdt med tildigtningen om valgrettigheder synes 

teksten at udtrykke et forbehold overfor enevælden, men fremhæver samtidig en meget specifik 

rangdeling af befolkningen ud fra rigdom og viden, hvilket kan skyldes, at Gierlow har ageret ikke 

blot som sproglig formidler, men også som kulturoversætter, som har tilstræbt at flytte værket ind i 

målsprogskulturen og lade det udtrykke holdninger, der er mere acceptable for læserne af 

oversættelsen. I denne oversættelse synes der ikke at være tilstræbt nogen etymologisk lighed med 

forlægget overhovedet, selvom det naturligvis er næsten uundgåeligt, at der er overlap mellem latin 

og engelsk, eftersom en ganske stor procentdel af engelske ord er låneord fra latin. 
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I.2.2 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet religiøs tolerance 

 

1742E1 indeholder kun den første af de to passager om hovedtemaet religiøs tolerance, eftersom 

passage VI er en indføjelse foretaget af Holberg i 1745. I denne ene passage, V, hvor den potuanske 

fyrste forklarer årsagen til den religiøse tolerance i Potu, følger oversætteren generelt 

originalteksten, men han har i et par enkelte tilfælde givet teksten en lille drejning: 

 

V: […] At cum mox audiret, christianos in sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide 

discrepantiam in propria viscera armari: Apud nos, ait, etiam variae de rebus ad cultum divinum 

pertinentibus sunt dissentientes sententiae: at alter alterum proinde non persequitur. Nam omnis 

persecutio ob res theoreticas aut errores, e sola perceptionis varietate orientes, non nisi a fastu 

oritur, cum alter altero perspicaciorem se stolide autumat: qui fastus vix placere poterit Deo, 

modestiae ac humilitatis commendatori. […] 

 

V, 1742: […] But when he heard that the Christians were divided into Sects without Number, and 

that upon some differences in Matters of Faith, People of the same Blood and Family would cruelly 

persecute one another, he answered thus: “Among us also there are a large Variety of different 

Sentiments concerning Things pertaining to divine Worship; but one Man does not persecute 

another for that. All Persecution for speculative Matters or Errors arising from the sole Variety of 

our Perceptions, can spring from nothing but Pride, one thinking himself wiser and more 

penetrating than the rest. But such Pride must be highly displeasing in the Eyes of the Supreme 

Being, who must be a Lover of Humility and Meekness in Mortals. […]  

 

Oversætteren har valgt at udbygge oversættelsen af verbalet armari med et adverbium cruelly. 

Derved udvider han teksten og fremhæver det negative aspekt i forfølgelsen, hvilket styrer læseren i 

højere grad end originalen til at bedømme denne situation negativt. Lidt senere i passagen, i 

oversættelsen af qui fastus vix placere poterit Deo, har oversætteren endnu en gang forstærket 

udtrykket ved at indsætte et adverbium highly. Kritikken af den religiøse intolerance i Niels’ verden 

bliver altså skærpet en smule i denne oversættelse. 

 

1828 om religiøs tolerance 
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Denne oversætter følger ligesom den foregående oversætter originalens indhold, men her findes 

også eksempler på et slægtskab med Baggesens oversættelse. 

 

V, 1789: Men da han strax derpaa hørte, at de Christne vare deelte i utallige Secter, og 

formedelst denne Forskiellighed i Troen ikke sielden forfulgte og myrdede hinanden, sagde han: 

’’Hos os har man og forskiællige ulige Meeninger om de Ting der henhøre til Gudsdyrkelsen; 

men den eene forfølger derfor ikke den anden. 

 

V: […] At cum mox audiret, christianos in sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide 

discrepantiam in propria viscera armari: Apud nos, ait, etiam variae de rebus ad cultum divinum 

pertinentibus sunt dissentientes sententiae: at alter alterum proinde non persequitur. […] 

 

V, 1828: […] But being informed that the Christians were divided into innumerable sects, and 

because of this diversity in their belief, it was not unusual for them to persecute, and even to murder 

one another, he said – “With us there is also a diversity and a dissimilarity of opinions, regarding 

the things which appertain to the worship of the Divinity; but the people, for that reason, do not 

persecute one another: [...] 

 

Oversætteren af 1828 har valgt at udbygge verbalet armari med and even to murder one another. 

Denne udvidelse kommer sandsynligvis fra Baggesens oversættelse, som her har: ikke sielden 

forfulgte og myrdede hinanden. Derved bliver forfølgelsen også her gjort mere voldsom ved at 

inkludere drab, som ellers ikke er nævnt direkte i originalen. Følgerne af at gribe til våben bliver 

præciseret i højere grad for læseren; desuden ligger der en negativ værdi i oversættelsen af amari til 

persecute og murder. Gennem disse oversættelsesvalg forstærkes de religiøse konflikter for 

læseren. 

I passage VI findes desuden en besynderlig ordform i oversættelsen af Romani til Romish, 

som kunne indikere et germansk tilhørsforhold hos oversætteren, men det kan også være en 

sætterfejl, hvilket er mere sandsynligt, eftersom denne oversætter i øvrigt bruger ord, der er nært 

etymologisk eller kulturelt forbundet med engelsk; han synes derfor at have et godt greb om det 

engelske sprog, selvom vedkommende også må have haft et godt kendskab til dansk for at kunne 

oversætte så relativt nært efter Baggesen. 
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Gierlow om religiøs tolerance (1845) 

Som vi har set i de tidligere passager, forholder Gierlow sig meget frit til indholdet af NK, og det 

samme gør sig gældende i oversættelsen af passage V. 

 

 V, 1845: Finally, he inquired concerning my religion, and was evidently much pleased with our 

creed. I was ordered to wait till dinner was over. 

 

Her er oversættelsen markant kortere end både Baggesens oversættelse og originalteksten, fordi 

hele passagen med Klims forklaring af religionen i Europa og den potuanske regents misbilligelse 

er fjernet, så det fremstår, som om regenten bifalder, hvad det end er, Klim forklarer. Tværtimod er 

regenten i denne oversættelse tilfreds med Niels’ fortælling. Læseren får heller ikke kongens tale 

om, at han praktiserer samme tolerance, hvad angår borgernes udsagn om kongen selv, som han gør 

vedrørende religionen. Gennem denne kraftige redigering forsvinder både argumenterne for 

tolerance og kritikken af de religiøse forhold i Niels’ og dermed læserens verden. 

 Passage VI er ikke med i Gierlows oversættelse, fordi han har forkortet kapitlet om 

religion, som i hans version slutter umiddelbart efter beskrivelsen af den ubeskrivelige guds dag. 

Udeladelsen af værkets udsagn om religiøs tolerance og praksis er markant i Gierlows oversættelse, 

hvilket muligvis kan skyldes, at Gierlow var religiøst interesseret, eftersom han selv senere blev 

prædikant og derfor ikke ønskede, at værket i oversættelse skulle lægge op til debat om religion.  

 Både 1742E1 og 1828E2 gengiver altså hovedtemaerne og potuanernes kritik i 

oversættelsen omend lidt skarpere end i originalteksten. Gierlows oversættelse derimod er voldsomt 

forkortet, og læseren af denne oversættelse får i modsætning til læseren af originalen indtryk af, at 

den potuanske konge bifalder forholdene i Niels’ verden.  

 

I.2.3 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet kvinders position 

 

1742E1 om kvinders position 

Den første engelsksprogede oversættelse gengiver passage VII om Niels’ håb om et møde med 

stjernetegnet Jomfruen dækkende og oversætter generelt trofast mod originalen. Hans oversættelse 

af den følgende passage, VIII, er interessant, fordi han har valgt at afsløre dommerens køn. Som 

nævnt i indledningen ses her et eksempel på tilsidesættelse af værkets interne struktur til fordel for 
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læserens umiddelbare forståelse.  Oversætteren af 1742E1 har i oversættelsen indikeret, at der er 

tale om en kvindelig dommer, ved at indsætte pronomenet her. 

 

VIII: Tunc adempto, quo tectus erat, velamine, exsurgit Praeses, sublatisque denuo ad sidera 

ramis, verba quaedam decenter enunciavit, quibus sententiam meam contineri iudicabam. 

 

VIII, 1742: Then the President, removing the Covering from her Head, rose up, and again 

extending her Branches toward the Sky, pronounced certain Words, which I supposed contained my 

Sentence; 

 

Desuden er oversættelsen af Praeses til President interessant. Denne oversætter har valgt et ord, der 

har sin oprindelse i latin og endog er af samme rod som praeses, og ligger derfor meget tæt på det 

originale værks tekst. 

 I oversættelsen af den følgende passage, IX, om dommeren Palmka, er oversætteren igen 

trofast overfor originalen, men der er dog foretaget et par interessante oversættelsesvalg, som vi 

skal se nærmere på 

 

IX: […] Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc 

ornaverat, habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Iurisprudentia nostra parum inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non 

vapularet. 

 

IX, 1742: […] Palmka (that was the Name of the Virgin) for the space of three Years govern’d this 

truly Spartan Commonwealth with the highest Applause, and was esteem’d the wisest Tree in all the 

City; [...] 

Novit enim justum gemina suspendere lance 

Ancipitis libriæ, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro.  
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[...]Our Laws would never receive the least Dishonour from them, nor would Justice so often be 

violated. 

 

I denne passage har oversætteren valgt at oversætte spartam hanc ornaverat til this truly Spartan 

commonwealth. [S]partam betyder her ikke staten Sparta, men i stedet et hverv eller opgave. Denne 

betydning hænger sammen med brugen af glosen Sparta fra en oldgræsk vending: Σπάρταν ἔλαχες, 

ταύταν κόσμει - Du har fået Sparta; regér det, det vil sige, at man skal forrette det embede, man har 

fået tildelt.
124

 Det er derfor interessant, at oversætteren her har valgt at indarbejde Sparta i 

oversættelsen med truly Spartan commonwealth og lave en direkte sammenligning mellem Sparta 

og Potu. Opfattelsen af det antikke Sparta ændrede sig i løbet af 1700- og 1800-tallet; i 1700-tallet 

blev Sparta anset for at være et forbillede til efterlevelse mht. statsorganisering.
125

 Dette ændrede 

sig dog i løbet af 1800-tallet, hvor Sparta blev anset for at være begrænsende for individets frihed. 

Oversætteren har i denne passage desuden udeladt det græske navn Themis for retfærdighed og 

valgt at oversætte med Justice. Den poetiske passage er dog bibeholdt på latin. Derfor er 

forbindelsen til det neolatinske og dermed klassiske ophav tydelig for læseren, selvom de klassiske 

navne ikke er oversat direkte. 

 I den sidste passage, X, om Niels’ besøg i Kokleky, hvor kvinderne bestemmer, forholder 

denne oversætter sig igen trofast mod forlægget. Samlet set gengiver denne oversættelse 

hovedtemaet om kvinders position meget nøjagtigt. I passage IX ses det desuden, at denne 

oversætter lader værkets forbindelse med den klassiske litterære sfære fremstå meget tydeligt for 

læseren, idet han vælger ikke at oversætte de indlånte tekstreferencer. Læseren får derved mulighed 

for at identificere lånene selv, men dette sætter naturligvis det krav til læseren, at vedkommende 

kan latin og er velbevandret i latinsk litteratur. Oversætteren synes dog på andre punkter at vægte 

læserens umiddelbare forståelse af teksten højere end værkets interne strukturer. 
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Anonym oversætter om kvinders position (1828) 

I oversættelserne af de følgende passager er der i 1828E2 foretaget nogle markante valg, men 

samtidig er det også i disse passager, vi finder de klareste beviser for, at denne oversættelse følger 

Baggesens oversættelse og ikke det latinske forlæg, sådan som det ellers fremgår af titelbladet. 

I oversættelsen af passagen VII har han foretaget nogle interessante valg i oversættelsen af 

auxilii quid ac solatii, 

  

VII: Jeg troede i Førstningen, da det nærmede sig, at det maatte være et af de tolv Himmeltegn, 

og ønskede hemmeligen, om det saa var, at det maatte være Iomfruen, da i det heele 

Himmeltegn-System intet uden dette i denne Eenlighed kunde være mig til mindste Moerskab og 

Husvalelse. Men da det kom mig nærmere, saa jeg, at det var hverken meer eller mindre end en 

umaneerlig stor og gyselig Grif. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

VII, 1828: In the beginning, as it approached me, I took it to be one of the twelve signs of the 

Zodiac; and secretly wished in my heart, if that really were the case, that it might be the Virgin; for, 

out of the whole constellation-system, no one, save her, could, in that solitude, show me the smallest 

particle of motherhood, or afford me the least consolation. As this creature, however, drew nearer 

to me, I perceived that it was neither more nor less than a huge and frightful griffin. 

 

I oversættelsen af auxilii quid ac solatii, er beskrivelsen af håbet om udkommet af dette møde 

ændret, og nu skal stjernetegnet ikke længere fornøje, men i stedet give moderlig omsorg. Her 

afviger oversætteren fra Baggesens oversættelse, der har Moerskab – det kan naturligvis bunde i en 

fejllæsning hos oversætteren. Uanset om det er en oversætterfejl eller ej, bliver resultatet for læseren 

af denne oversættelse, at beskrivelsen af kvindekønnet bliver drejet væk fra de mulige seksuelle 

undertoner og over imod en aseksuel omsorgsfuld egenskab. Jomfruen bliver forvandlet fra en 

kvindeskikkelse, som Niels kan forholde sig direkte til, til en madonna-skikkelse. Desuden har 

oversætteren af 1828E2 fulgt Baggesen i oversættelsen af proinde, der kan betyde derfor, følgelig 
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eller på samme måde,
126

 hvor Baggesen har hemmeligen og den engelske oversætter har valgt 

secretly. Dette oversættelsesvalg får Niels’ ønske til at fremstå som illegitimt og understreger 

tekstens sjofle anstrøg.   

 I oversættelsen af passage VIII om domsafsigelse støder vi her på en indikation af, at 

dommeren er en mand. 

 

VIII, 1789: [Da denne havde varet en halv Time,] reiste Overdommeren sig, efterat Dækkenerne 

vare borttagne, som tilhyllede hans Ansigt, løftede sine Grene mod Himmelen, og fremførte med 

megen Anstand nogle Ord, der, som jeg sluttede mig til, indeholdt min Dom. 

 

VIII: Tunc adempto, quo tectus erat, velamine, exsurgit Praeses, sublatisque denuo ad sidera 

ramis, verba quaedam decenter enunciavit, quibus sententiam meam contineri iudicabam. 

 

VIII, 1828: [T]he Lord Chief Justice, after first suffering the envelope which covered his face to be 

taken away, rose from his seat, and lifting up his branches towards heaven, pronounced, with much 

suspension of voice and great emphasis, some words, which I imagined to be the sentence against 

me. 

 

Denne angivelse af dommerens køn stammer sandsynligvis fra Baggesen, som her skriver: ”[…] 

efterat Dækkenerne vare borttagne, som tilhyllede hans Ansigt […].” Dommerens køn fremgår ikke 

af denne passage i originalen, og det afsløres først senere i romanen for læseren, at der er tale om en 

kvindelig dommer ved navn Palmka, men Baggesen har i sin oversættelse indsat pronominet hans, 

hvorved værkets interne fortællestruktur brydes, som i den foregående oversættelse – dog med en 

anden virkning. Indskydelsen af pronominet hans skyldes formodentlig en tolkning fra Baggesens 

side. Han kan have tolket teksten således, at den dommer, der her er tale om, er en anden end den 

senere omtalte overdommer Palmka. En anden mulighed er, at Baggesen ikke har læst hele værket 

på forhånd og derfor ikke er klar over afsløringen af dommeren som en ung dame senere i teksten, 

men er gået ud fra at der her måtte være tale om en mandsperson.
127

 Dette oversættelsesvalg 

indikerer desuden, at den engelske oversætter muligvis kun har haft adgang til Baggesens 

oversættelse og derfor ikke har kunnet foretage en sammenligning med originalen, hvor kønnet på 
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dommeren ikke er angivet. Resultatet for læseren af den oversatte tekst bliver dog, at 

sammenhængen mellem Niels’ første møde med dommeren og den senere uddybning af dommerens 

person er uklar.  

 Desuden skal det bemærkes, at oversættelsen af Praeses i denne tekst til Lord Chief Justice 

viser en bevægelse imod målsprogskulturen, da denne titel har sin plads i det engelske retssystem. 

 I oversættelsen af passage IX finder vi det stærkeste bevis på, at denne oversætter følger 

Baggesens oversættelse. I oversættelsen af versene bliver det meget tydeligt, at de er en næsten 

ordret oversættelse af Baggesens oversættelse fra 1789 og ikke af den latinske original, som det 

ellers fremgår af titelbladet:  

 

Baggesen (1789) 

Som Themis selv i Vægtens lige Skaaler 

Hun veied’ Ret mod Uret, uden Svig, 

Og skielned’ altid Sandheds egne Straaler 

Fra Falskheds laante Skin, Gudinden lig. 

 

Originalen 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro 

 

 

1828E2 

Like Themis, she in the even balance poised 

Preponderating justice against fraud; 

And she distinguish’d truth’s peculiar rays 

From falshood’s borrow’d lustre, - goddess like. 

 

Ser vi på den sidste del af passage IX, kan der peges på sammenfaldet mellem oversættelsen af 

absonum med Bedlamitish i 1828E2 og Baggesens oversættelse, hvor det samme ord absonum er 

gengivet med daarekistegalt. De to oversættelser af ordet er fra samme sproglige sfære, det vil sige, 

at man her oversætter til dagligsprog på både dansk og engelsk; glosen Bedlamitish er afledt af 



58 
 

Bedlam, en sammentrækning af Bethlehem, som var navnet på et sindssygehospital i London fra 

1300-tallet.
128

 

 

IX, 1789: Dette lærte mig at indsee ved nøiere Overvejelse, at Potuanerne, ved ei at udelukke det 

smukke Kiøn fra Embeder, endda ikke handlede så daarekistegalt, som jeg i Førstningen meente. 

Jeg tænkte ved mig selv: hvad om Byfogdens Kone i Bergen dømte i Raadet, isteden for hendes 

Mand! eller Procurator Severins Datter, som er en veltalende vittig og fornuftig Pige, førte 

Sager, isteden for hendes dumme Fader? maaskee Lovkyndigheden ikke endda vilde tabe saa 

meget derved, og Retfærdigheden sieldnere falde i Besvimelse. 

 

IX […] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum: Quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

IX, 1828 [...] This caused me to perceive, on a closer examination and reflection, that the Potuites, 

through not excluding the fair sex from office, howbeit, did not act so Bedlamitish as I had first 

imagined. I thought to myself; suppose the Sheriff’s wife of Bergen were to sit in judgement in the 

senate, instead of her husband; or counsellor Severin’s daughter – a well-spoken, clever, and witty 

young lady – were to plead instead of her stupid and dolter-headed father; perhaps jurisprudence, 

by the bye, might not, in consequence, sustain any considerable loss, nor justice and equity so often 

fall into qualms and fainting fits. 

 

I denne tekst er der ikke kun en indikation af, at oversætteren faktisk har brugt et andet forlæg end 

det, der fremgår af udgivelsen. Han har gennem sine sproglige valg assimileret teksten ind i det 

engelsksprogede samfund ved at bruge et kulturbundet ord som Bedlamitish, der kun giver den rette 

betydning i en engelsksproget kontekst. Samme tendens kan ses i oversættelsen af Praetoris 

Bergensis med Sheriff of Bergen. Sheriff er opstået fra oldengelsk og kommer af scir – senere shire 
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– og gerefa – senere chief, official, reeve,
129

 hvilket altså binder teksten tættere til målsproget ved at 

bruge ord af engelsk oprindelse. 

 I oversættelsen af passage X om Niels’ besøg i Kokleky har oversætteren foretaget enkelte 

interessante valg i oversættelsen af gloser, der vedrører opfattelsen af det naturlige i 

magtfordelingen mellem mænd og kvinder. 

 

X, 1789: […] men saasnart jeg var kommen uden for Hovedstaden, fortalte jeg adskillige, at den 

aldeles stred imod Naturen, da det var klart af den almindelige Naturens Lov, og alle Folkeslags 

Samtykke, at Mandekiønnet er bestemt til vanskelige og vigtige Forretninger. Men de paastode, 

at jeg forvirrede Sædvane og Indretninger med Naturen, og at den foregivne Skrøbelighed hos 

Qvindekiønnet blot maatte tilskrives Opdragelsen, […] 

 

X: […] At egressus urbe praecipua, nonnullis indicavi, contra naturam hic agi, cum e iure 

universali et suffragiis omnium gentium constet, ad ardua et momentosa negotia formatum esse 

sexum virilem. Regerebant hi, confundere me consuetudinem et institutionem cum natura, cum 

infirmitates istae, quae in sexu muliebri notantur, e sola educatione deriventur, […] 

 

 X, 1828:[…] but as soon as I had quitted the capital, I mentioned to several persons, that it was 

entirely repugnant to common sense; as it was clear, from the general law of nature, and common 

assent and approbation of all nations, that the male sex was destined to be employed in difficult and 

important occupations. But they insisted that I confounded customs and regulations with nature, 

and that the alleged imbecility in the female sex ought solely to be attributed to their education; 

[…] 

 

I oversættelsen af contra naturam i linje 2 og infirmitates istae i linje 5 har oversætteren tolket 

teksten for læseren ved at oversætte med hhv. common sense og the alleged imbecility. I 

oversættelsen af det første ord afviger oversætteren af 1828E2 fra originalteksten, der har naturam, 

og Baggesens oversættelse, der har Naturen, ved at flytte fokus fra naturen til fornuften og fra 

svaghed til tåbelighed. Gennem fokusskiftet fra natur til fornuft lægges en større vægt på 

argumentet om, at de sociale roller, der tildeles køn eller personer, er menneskeskabte, end på at 

visse samfundsstrukturer er mere naturlige end andre. I den sidste sætning følger den engelske 
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oversætter dog Baggesen ved at indsætte alleged, hvor Baggesen har foregivne, som er en tilføjelse 

til oversættelsen af istae. 

 

Gierlow om kvinders position (1845) 

Som vi har set i Gierlows oversættelser af de tidligere passager, afviger han her igen fra 

originalteksten i sin oversættelse af de udvalgte passager om nærværende undersøgelses sidste 

hovedtema. I oversættelsen af passage VII om Niels’ forhåbninger til sit møde med stjernetegnet 

Jomfruen har Gierlow foretaget en del ændringer af originaltekstens indhold i sin oversættelse. 

 

VII, 1789: Jeg troede i Førstningen, da det nærmede sig, at det maatte være et af de tolv 

Himmeltegn, og ønskede hemmeligen, om det saa var, at det maatte være Iomfruen, da i det heele 

Himmeltegn-System intet uden dette i denne Eenlighed kunde være mig til mindste Moerskab og 

Husvalelse. Men da det kom mig nærmere, saa jeg, at det var hverken meer eller mindre end en 

umaneerlig stor og gyselig Grif. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

VII, 1845: When I saw this object in the distance I supposed it to be one of the celestial signs, but 

when it came near I perceived it to be an enormous eagle, which followed in my wake as if about to 

pounce upon me. 

 

Gierlow har fjernet beskrivelsen af stjernetegnet helt, og derved er enhver form for potentiel 

moralsk problematisk relation mellem Niels og kvindeskikkelsen forsvundet. Derudover har 

Gierlow foretaget et markant valg i sin oversættelse af gryphum. Her er fabeldyret pludselig 

forvandlet til en ørn i oversættelsen. Dette oversættelsesvalg bevirker, at læseren ikke konfronteres 

med overnaturlige elementer, hvilket kan være et forsøg fra oversætteren på at gøre teksten mindre 

fremmed for læseren og således tilpasse den oversatte tekst til målsprogskulturens litterære system, 

hvorved oversætterens strategi kolliderer med muligheden for at oversætte værket trofast. 
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 I sin oversættelse af passage VIII om Niels’ første møde med dommeren har Gierlow 

ganske vist fulgt forlægget og undladt at indikere dommerens køn, men lidt tidligere i denne 

oversættelse omtales dommeren som en mand, hvilket igen kunne tyde på, at han har Baggesen som 

forlæg, som også refererer til dommeren som en mand. 

 I oversættelserne af de sidste to passager, IX, hvor Niels beretter om Palmkas historie, og 

X om Niels’ besøg i Kokleky, har Gierlow dels selv digtet til og dels udeladt noget af 

originalteksten. 

 

IX, 1789: Hvad der allermeest opvakte min Forundring, var Overdommerens Historie. Det var en 

Jomfrue, som var fød der paa Stedet, og af Regenten beskikket til Kaki eller øverste Dommer i 

Byen. Man maa agte, at dette Folk i at beskikke nogen til Embeder ikke anseer paa Kiøn, men 

efter foregaaende Undersøgelse overgive Statens Forretninger til den værdigste blandt dem, som 

kunne komme i Betragtning. […] Hendes Navn var Palmka, og hun havde nu i en Tid af tre Aar 

forestaaet hendes Embede med allerstørste Berømmelse. 

Som Themis selv i Vægtens lige Skaaler 

Hun veied’ Ret mod Uret, uden Svig, 

Og skielned’ altid Sandheds egne Straaler 

Fra Falskheds laante Skin, Gudinden lig. 

Dette lærte mig at indsee ved nøiere Overvejelse, at Potuanerne, ved ei at udelukke det smukke 

Kiøn fra Embeder, endda ikke handlede så daarekistegalt, som jeg i Førstningen meente. Jeg 

tænkte ved mig selv: hvad om Byfogdens Kone i Bergen dømte i Raadet, isteden for hendes 

Mand! eller Procurator Severins Datter, som er en veltalende vittig og fornuftig Pige, førte 

Sager, isteden for hendes dumme Fader? maaskee Lovkyndigheden ikke endda vilde tabe saa 

meget derved, og Retfærdigheden sieldnere falde i Besvimelse. 

 

IX: Maximam vero admirationem movebat historia Praesidis; nam virgo erat, indigena huius 

loci, et a principe constituta Kaki, seu supremus in civitate iudex. Apud hanc gentem enim 

nullum in distributione officiorum observatur sexus discrimen, sed habito delectu, reipublicae 

negotia dignissimis conferuntur. […] 

Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc ornaverat, 

habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 
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Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum: Quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

 IX, 1845: But what most excited my curiosity was the history of the supreme judge. This was a 

virgin, a native of the town, and appointed by the King to the office of Kaki, or judge, for her 

superior virtue and talent. It must be observed that this nation pay no regard to sex in appointments 

to office, but, after a strict examination, elect those to take charge of affairs who are proved to be 

most worthy. [...] 

The young virgin of whom I have spoken, had received, four years before from the Karatti, a 

certificate for remarkable attainments and virtues, and had been invested with the ”blanket.” This 

blanket was wrapped about her head during my trial; this precaution, however, is taken only in 

trials such as mine, in which the occasionally broad nature of the testimony might have a painful 

effect upon the virgin judge, should her face be exposed to the public gaze. 

The name of this virgin was Palmka. She had officiated for three years with the greatest honor, and 

was considered the most learned tree in the city. [...] 

As Themis’ self, with scales of equal weight, 

She judged with candor both the small and the great: 

The sands of thruth she, like the goddess, frees 

From falsehood’s glitter and from error’s lees. 

 

I denne passage har Gierlow tilføjet et afsnit, som ikke findes i det latinske forlæg og derfor heller 

ikke hos Baggesen. Dette afsnit beskriver, hvordan dommerens hoved og særligt ansigtet er dækket 

af et klæde, således at offentligheden ikke kan se hendes ansigtsudtryk under svære sager, hvilket 

giver kvindefiguren et skær af dydighed. Med denne ændring synes Gierlows oversættelse at have 

til formål at give et mere dydigt billede af kvindefiguren, hvilket harmonerer med visse filosofiske 

og opdragelsesteoretiske tendenser i perioden. Resten af afsnittet med Klims egne tanker om 
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kvinder i offentlige embeder er udeladt, og derved får læseren ikke præsenteret argumenterne for de 

positive elementer i potuanernes indretning og heller ikke den satiriske sammenligning med Niels’ 

verden. 

 I oversættelsen af den sidste passage har Gierlow undladt at medtage en stor del af 

passagen. 

 

X, 1845: The most splendid building in Kokleku is the Queen’s harem, in which three hundred 

beautiful young fellows are shut up for life. So jealous is the queen, that no females is allowed to 

approach the walls within one hundred yards. Never beholding any of their race but the queen and 

a few dried-up and ugly spinsters, the poor creatures vegetate, mindless and joyless. 

Having heard, accidentally, that my form had been praised in the presence of the queen, I hastily 

escaped from this unnatural and execrable land: 

– Fear to my feet gave wings. 

 

Oversætteren beskriver her kvindekønnet meget negativt gennem eksempelvis skildringen af de 

ugifte damer og dronningen. Intet af den diskussion, Niels har med beboerne i landet, er medtaget i 

oversættelsen, hvorved tekstens satiriske element forsvinder. Desuden har oversætteren tildigtet en 

passage, der fremstiller den ledende kvinde i samfundet som styret af sine følelser og dermed ikke 

rationel, hvilket kan ses som et bifald af biologisk essentialisme.  

 Gierlow har altså i sin oversættelse af passagerne om kvinders position fjernet de satiriske 

elementer og den positive vurdering af kvinder og i stedet indlagt passager, der viser det upassende 

i kvinders offentlige optræden. Han har tydeligvis tilpasset sin oversættelse til sin egen agenda og 

tid, idet han har tilsidesat originaltekstens indhold og struktur. I modsætning hertil står de to 

tidligere oversættelser, hvor både 1742E1 og 1828E2 beholder originalens positive syn på kvinders 

kapacitet til at varetage offentlige hverv.  

 

I.2.4 To fragmentariske oversættelser 

 

Thomas De Quinceys oversættelse (1820’erne) 

Denne oversættelse af den engelske forfatter Thomas De Quincey er tæt på Gierlows i tid og kan 

derfor understøtte indtrykkene af Gierlows oversættelsesstrategi som et eksempel på 

oversættelsesstrategien i en vis periode. De Quinceys oversættelse af de første tre kapitler af NK er 
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meget fri; han fjerner passager, digter til eller flytter om på teksten efter behov. Eksempelvis har 

han fjernet passagerne på vers, beskrivelsen af Justitia på domhusets døre, navnene på Niels’ 

bekendte i Bergen og hele begyndelsen af kapitel tre (Incolae … notabam), som indeholder værkets 

satire over nytteløs lærdom samt den positive indstilling over for bondestanden.  

 Af tildigtninger kan nævnes beskrivelsen af, hvordan træer behandles i Europa: ”“We hack 

them,” said I, “we hew them, we lop, top and crop them, we –” “Oh villains!” he exclaimed, “you 

don’t?” “We do, by Jupiter,” I answered: “we saw them, we split them, we punch holes in them, we 

burn them in our ovens, we – ” “What! and Oaks too?” cried he.”
130

 Dette replikskifte giver værket 

et komisk anstrøg på grund af Niels’ overdrevne brug af eksempler. 

 Passagerne om de kvindelige personer, som er med i de tre første kapitler, er behandlet frit 

i forhold til originalen. Beskrivelsen af stjernebilledet Jomfruen, fra passage VI, er dog lig 

originalens. I forbindelse med stjernebilledet bliver Niels Klim i originalteksten angrebet af en grif 

– denne er i De Quinceys oversættelse blevet forvandlet til en grib, hvilket, som tidligere nævnt i 

forhold til Gierlows oversættelse, kan være et forsøg på at løsne værkets tilhørsforhold til det 

neolatinske forlæg og knytte det tættere på målsprogskulturen.  

 Beskrivelsen af Justitias ansigtsudtryk, fra passage VII, er udeladt, så det lyder: ”Close to 

the portal of the building was sculptured a figure of Justice, in the shape of a tree, with the face of a 

virgin, holding a balance in one of her branches.”
131

 I mødet med dommerne undgår De Quincey at 

indikere et køn og ligner derved den latinske original mere end Baggesens. I selve beskrivelsen af 

Palmka lyder oversættelsen sådan: “This palm-tree was a young female. For amongst the tree 

nation there is no regard paid to distinctions of sex in the distribution of offices […] Such, it 

seemed, was the obtuseness of her understanding that it was with the utmost difficulty any idea 

could be driven into her: she was what in some universities of Europe is called a ‘Bergen-op-zoom’, 

impregnable to all sense or argument: and it was satisfactorily ascertained that in several cases it 

had been necessary to repeat the same remark 16 times before she could comprehend it. On this 

account she was held in reverence: many people looked upon her as the wisest tree in the country: 

the prince had appointed her chief-justice; and in this place, which she had now filled for 3 years, 

she had acquitted herself so well that all her judgements were regarded as oracles.”
132

 Den sidste 

del af denne passage, hvor Niels vurderer denne praksis som positiv i forhold til tilstandene i hans 

egen fødeby, er skåret bort i oversættelsen. Samlet set bliver Palmka fremstillet som endnu 
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langsommere opfattende end i originalen; hvor hun skal have ting gentaget tre gange, hvilket for 

træerne er positivt, så er hun her ’impregnable to all sense’, og hun kommer derfor til at virke 

tåbelig, og sammen med den manglende positive tilkendegivelse fra Niels bliver hele beskrivelsen 

komisk. 

 De Quincey har desuden forsøgt at tilpasse teksten til en engelsk læserskare. For det første 

har han som sagt fjernet de skandinaviske navne, og for det andet har han indsat vittigheder og ord, 

som er kulturelt bundet til det engelske sprog. Af eksempler på kulturbundne vendinger og ord kan 

nævnes: ”[...] I fancied that I saw “Birnam wood going to Dunsinane”;”
 133

 “she was what in some 

universities of Europe is called a ‘Bergen-op-zoom,’ impregnable to all sense or argument:”
134

 

“especially as I had but Hobson’s choice,
135

 [...]”. 

 Thomas De Quincey synes at have samme forhold til originalen som John Gierlow, hvilket 

vil sige, at han ikke har følt sig forpligtet til at gengive sit forlæg trofast, men har redigeret og valgt 

udtryk i oversættelsen, der tilpasser teksten til et engelsk publikum med brug af kulturbundne 

udtryk, og optræder altså som en slags meddigter af værket i formidlingen til 

målsprogspublikummet. 

 På baggrund af det korte uddrag af oversættelsen, som vi kender, er det ikke muligt at vide, 

hvordan De Quincey stillede sig overfor hovedtemaerne om styreform og religiøs tolerance, men 

han synes ikke at have været positivt indstillet overfor det tredje hovedtema om kvinders position; 

her synes han snarere at have vendt pointen på hovedet. Dette understøttes desuden af breve, 

skrevet af den ene af Thomas De Quinceys tre døtre, Florence, hvori hun udtrykker harme over 

faderens opfattelse af kvindekønnet som underlegent i forhold til mænd.
136

 De Quinceys 

oversættelsespraksis tillader altså en stor grad af kunstnerisk frihed i forhold til både udtrykket i og 

indholdet af det originale værk; han tager ikke hensyn til værkets interne strukturer eller udtryk.  

 

Peter Fishers oversættelse 

Den anden fragmentariske oversættelse er fra 2007, og her er der ikke foretaget ændringer i forhold 

til originaltekstens indhold. Desuden forholder oversætteren Peter Fisher sig kritisk til 

oversættelsesgerningen og formidlingen af en ældre tekst til et moderne publikum. I indledningen 

gør Fisher sig nogle overvejelser omkring sin oversættelse: ”A translator always faces the challenge 
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of selecting the right register. The narrator here is an educated young man, lately out of university, 

and this calls for a familiar, lively, reasonably colloquial style.”
137

 Fisher har valgt at oversætte den 

poetiske passage, som forekommer i forbindelse med Niels’ beskrivelse af Palmka, og han har 

forsynet versene med en fodnote med henvisninger og korte forklaringer. Han har desuden valgt at 

bibeholde de nordiske navne fra den danske oversættelse, fordi de ifølge ham ikke gør teksten 

vanskeligere at læse for en ikke-dansktalende person.
138

 Han indsætter desuden forklarende 

fodnoter i nogle tilfælde, hvor der er interessante ordvalg i originalen, fx hvor der i originalen står 

spartam, som Fisher oversætter med post, forklarer han oprindelsen af denne betydning af glosen 

sparta og giver derved læseren mulighed for at vurdere oversættelsesvalget. Selve oversættelsen er 

dækkende, hvor læseren desuden gøres opmærksom på dele af originalteksten.  

 

I.2.5 Samlet konklusion for de engelsksprogede oversættelser 
 

I analyserne af passagerne har vi set en tendens til, at oversættelsen fra 1742 og 1828 følger 

forlægget nogenlunde, selvom der her og der er foretaget visse udbygninger af de enkelte led. John 

Gierlows oversættelse fra 1845 er derimod den, der har vist sig fjernest fra forlægget. 

 1742E1 gengiver generelt originalens holdninger til de tre hovedtemaer. Oversætteren har 

ikke ændret i indholdet i de passager, der handler om samfundets indretning, selvom han dog har 

fjernet enkelte ord som eksempelvis i passage II, hvor vurderingen af borgeren her kun afhænger af 

virtue, mens denne vurdering i originalen også afhænger af muneribus et occupationibus. I denne 

oversættelse virker det også, som om der er tilstræbt en vis lighed med forlægget i ordvalget; 

udover at oversætteren har ladet enkelte latinske ord stå i teksten og bibeholder alle de poetiske 

passager på latin, benytter han sig også af et ordvalg, der er nært etymologisk tilknyttet det latinske 

forlæg. Denne oversættelse er produceret kort efter originalen, og på dette tidspunkt kunne NK 

tilsyneladende oversættes til engelsk uden ændringer. Oversættelsesstrategien, der er benyttet, er 

dog lidt overraskende med tanke på, at det normalt var d’Ablancourts assimilerende 

oversættelsesstrategi, der var den mest populære; her ser vi i stedet en oversættelse, der flytter 

læseren væk fra sin egen litterære sfære og over i forlæggets, væk fra målsprogskulturen gennem 

oversættelsesvalgene, hvor de latinske poetiske passager gengives uoversat. 
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 1828E2 er tydeligvis stærkt inspireret af Baggesens oversættelse, og den er måske det 

egentlige forlæg snarere end den latinske original, som det ellers hævdes på titelbladet, hvilket ses 

af lighederne mellem oversættelserne af den poetiske passage i passage IX, fejlen i præsentationen 

af dommeren som en mand og desuden de små udvidelser i oversættelsen. Derudover er denne 

oversættelse i lighed med den første engelsksprogede oversættelse generelt dækkende i sin 

fremstilling af originalens temaer. Oversætteren af 1828E2 har dog fremhævet og udvidet 

begrundelsen for, at et enevældigt monarki er det bedste for samfundet, hvilket ikke er at finde hos 

Baggesen. Dette ses i oversættelsen af passage IV, hvor oversættelsen giver udtryk for, at regenten 

optræder mere faderligt end tyrannisk, netop fordi denne er enevældig. Indtrykket bliver derfor, at 

oversætteren har været tilhænger af et stærkere monarki eller har ønsket at styrke opfattelsen af det 

enevældige monarki som noget positivt. Han har ikke ændret i originalens tema om kvinders 

kapacitet til at varetage offentlige hverv, ligesom han ikke har ændret i temaet om religiøs 

tolerance. Ser vi på det rent sproglige aspekt af 1828E2, synes der ikke at være tilstræbt en 

etymologisk lighed med forlægget, hvad der var tilfældet i den tidligste oversættelse. I stedet har 

oversætteren valgt ord, der er tæt forbundet med det engelske samfund, som fx oversættelsen af 

absonum til Bedlamitish og Praetoris Bergensis til Sheriff of Bergen i passage IX. Gennem disse 

valg flyttes værket i oversættelsen tættere på målsprogskulturen end det var tilfældet i 1742E1. 

Denne oversættelse har altså også i starten af 1800-tallet kunnet gengive originaltekstens temaer 

stort set uforandret, og oversætteren har anvendt en oversættelsesstrategi, der assimilerer teksten til 

målsprogskulturen. 

 John Gierlows oversættelse fra 1845 adskiller sig markant fra sine to forgængere ved at 

afvige voldsomt fra originalteksten, hvilket giver sig udslag i oversættelsen af de tre temaer. For det 

første synes han ikke at støtte den enevældige regeringsform uforbeholdent, men at være tilhænger 

af et samfund inddelt i forhold til borgernes velstand og viden, hvilket ses af oversættelsen af 

passage III, hvor det specificeres, hvilken type rangdeling der bør være. Han lader desuden teksten 

udtrykke, at enevælde kan være faderlig og dermed god, men i oversættelsen af passage IV er det 

ikke tydeligt, hvorvidt det er tilfældet i læserens verden, eftersom der er indsat et however, som 

forstærker modsætningen mellem den enevældige konge og den faderlige regeringsform. 

Sammenholdt med tildigtningen om valgrettigheder synes teksten at udtrykke et forbehold overfor 

enevælden, men fremhæver samtidig en meget specifik rangdeling ud fra rigdom og viden. Når vi 

ser på temaet om religion har Gierlow fjernet passager, der diskuterer religiøs tolerance, hvilket 

særligt ses i oversættelsen af passage VI, hvor kongen i denne oversættelse blot bifalder tilstandene 
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i Niels’ hjemland. Med hensyn til det sidste hovedtema om kvinders position afviger Gierlow igen 

markant fra forlægget ved at have fjernet alt, der giver en positiv vurdering af kvinders kapacitet for 

at varetage et offentligt hverv, i stedet har oversætteren tildigtet passager, der viser kvinder i 

offentligheden i et negativt lys, som det ses i oversættelsen af passage X, hvor staten Kokleky 

skildres som et forfærdeligt sted med en kvindelig hersker, der styres af sin jalousi. Gierlow er altså 

på ingen måde trofast mod originalen og udelader passager eller laver tildigtninger til 

originalteksten, som giver udtryk for det modsatte af originalen. Hans ændringer giver os tillige en 

indsigt i, hvordan holdningen til oversættelsesgerningen på dette tidspunkt kunne være. Gierlows 

praksis med at tilpasse indholdet til sin egen samtid ses også i den fragmentariske oversættelse 

foretaget af Thomas de Quincey. I moderne tid ser vi derimod en stor trofasthed overfor 

originalteksten i Fishers oversættelse fra 2007. Han indsætter desuden noter, som forklarer begreber 

i originalteksten, og signalerer dermed tydeligt, at læseren sidder med en oversættelse, og forklarer 

visse af sine valg. 

 Samlet set ser vi altså en ændring i oversætterens forhold til originalteksten fra en meget 

tekstnær oversættelse til en meget fri, hvor temaerne i originalen frit kan ændres, således at de er 

tilpasset oversætterens egen samtid. Desuden tyder det på, at oversættelserne rent sprogligt 

indpasses i målsprogskulturen. Der synes også at være en tendens til, at originalens satiriske 

element forsvinder ud af oversættelserne, efterhånden som vi kommer op i 1800-tallet. I nutiden er 

oversætteren derimod opmærksom på at gengive originalteksten så trofast som muligt og give 

læseren mulighed for at forstå nogle af oversættelsesvalgene. 
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I.3 Den franske forbindelse 
  

I dette kapitel skal vi se på tre fransksprogede oversættelser, og hvordan de udvalgte passager bliver 

gengivet her. I forhold til de engelsksprogede oversættelser, vi så på i det foregående kapitel, 

adskiller de fransksprogede oversættelser sig ved, at to af dem er forfattet inden for de seneste 70 år, 

og kun én af dem er udgivet i Frankrig, mens de engelsksprogede fortrinsvis var udgivet i 

Storbritannien. 

 Den ældste oversættelse er foretaget i 1741 af huguenotten Elèazar Mauvillon, født i 

Provence og på oversættelsens udgivelsestidspunkt bosiddende i Leipzig. Han fungerede på et 

tidspunkt som sekretær for kurfyrsten af Sachsen, den polske konge Frederick Augustus, og var 

også sproglærer i Brunswick.
139

 Ehrencron-Müller beskriver Mauvillons oversættelse som fyldt 

med nye selvlavede ord.
140

 

 Den næste oversættelse udkom i 1944 og er skabt af schweizeren og litteraturhistorikeren 

Eric Lugin.
141

 

 Den nyeste oversættelse er forfattet af den franske litterat Pricille Ducet i 2001 og er som 

den eneste af de tre oversættelser til fransk udgivet i Frankrig, hvor de to foregående er udkommet i 

henholdsvis Sachsen og Schweiz.
142

 Denne oversættelse er højst sandsynligt skabt på baggrund af 

Jens Baggesens oversættelse fra 1789, som formodentlig også dannede forlæg for de engelske 

oversættelser fra 1828 og 1845, som omtalt i I.1. Forholdet mellem Ducet og Baggesens 

oversættelse vender jeg tilbage til i analysen af hendes oversættelse. Oversættelserne benævnes på 

samme måde som i kapitel I.2: 

 1741F1 

 1944F2 

 2001F3 
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I.3.1 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet statsstyre  

 

Overordnet set er fællestrækket for de tre fransksprogede oversættelser, at de forholder sig relativt 

tro mod forlægget. Der er dog enkelte oversættelsesvalg, som giver en drejning af indholdet i en 

anden retning end den, der findes i originalteksten. 

 

1741F1 om hovedtemaet statsstyre 

Overordnet set forholder Mauvillon sig tro mod originalen med hensyn til hovedtemaet statsstyre, 

som det er udtrykt i NK. Han drejer dog oversættelsen lidt, hvor det handler om rangdelingen i 

samfundet. I den første passage oversætter han dækkende i forhold til originalens udsagn om, at 

ingen må have mere end to embeder. I passage II har han imidlertid fremhævet de manglende 

klasser i samfundet ved at oversætte det begrebspar, der har med rang at gøre, med to synonyme 

begrebspar. 

 

II: Incolae huius principatus in nobiles et plebeios non sunt divisi. 

 

II, 1741: Les Potuans ne sont pas distingués en Patriciens & en Plébeïens, ou en Nobles & en 

Roturiers 

 

Ved denne fordobling opnår oversætteren en retorisk fremhævning af indholdet, og således lægger 

han i oversættelsen mere vægt på ordene, som identificerer de to klasser, end tilfældet er i 

originalen. Ligeledes er der i det følgende foretaget en fordobling af originalens discordiarum til 

discordes & divisions i oversættelsen, hvorved der lægges mere eftertryk på uenigheden:  

 

II: exinde semina discordiarum spargi 

 

II, 1741: que cela étoit une source de discordes & de divisions 

 

Ved at indføje endnu en fordobling bliver der en retorisk sammenhæng i oversættelsen mellem de to 

ovenstående uddrag, som kan siges at markere originalens udsagn om problemerne i et rangdelt 

samfund.  
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I slutningen af denne passage har Mauvillon valgt at udelade nogle af 

bedømmelsesparametrene, som vi finder i originalen. Der er altså blevet reduceret i, hvad der skal 

tages hensyn til i bedømmelsen af træerne, ligesom tilfældet var i den tidligste engelske 

oversættelse, 1742E1. 

 

II: At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, quae 

nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, muneribus et 

occupationibus aestimentur arbores 

 

II, 1741: mais les Princes, ayant remarqué, que cela étoit une source de discordes & de divisions, 

abolirent toutes les prérogatives attachées à la naissance, & voulurent qu’on n’estimât plus que la 

vertu, & que l’on n’eût plus égard qu’à elle. 

 

I originalen er der tre faktorer – virtus, munera og occupationes – der spiller ind, men i denne 

oversættelse bliver der alene lagt vægt på dyden. Her må der igen være tale om den personlige dyd, 

eftersom alle nedarvede rettigheder afskaffes. 

I passage III hører vi om fyrstens rolle i opretholdelsen af lighed mellem borgerne. I denne 

oversættelse er der en interessant fortolkning af, hvor langt fyrsten skal gå i opretholdelsen af 

ligheden: 

 

III: quantum respublica patiatur 

 

III, 1741: autant que la sûreté de l’Etat le peut permettre 

 

Her hænger graden af lighed, der kan tåles i staten, sammen med en vurdering af statens sikkerhed, 

hvilket gør Mauvillons gengivelse af denne del af passagen mere specifik end originaltekstens 

forbehold, som er uklar på dette punkt. Mauvillon tolker derved oversættelsen på en bestemt måde 

for sin læser. 

Udpegningen af det problematiske ved et rangdelt samfund, som blev fremhævet gennem 

retoriske virkemidler ovenfor, støder vi på igen i passage III, hvor Mauvillon gennem en 

sammenligning mellem det potuanske samfund og sit eget øger læserens fokus på netop denne 

problematik i sin oversættelse i forhold til originalen: 
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III : Hinc nullae hic sunt dignitatum classes 

 

III, 1741: Là, on ne voit point ces différentes classes de dignités qui sont parmi nous 

 

Mauvillon ser altså ud til i sin oversættelse at fremhæve steder, der handler om lighed mellem 

borgerne, gennem retoriske figurer som eksempelvis brug af to synonymer i oversættelsen af én 

glose. I den sidste passage om statsstyrelse, passage IV, om den faderlige statsmagt, finder vi igen 

et lidt forandret udsagn i oversættelsen i forhold til originalen. I denne passage forklares det først, 

hvorfor udøvelsen af magten foregår, som den gør. I originalteksten er denne forklaring udtrykt med 

en syntaktisk underordning i form af et participium – colentes – med tilknyttede led. I oversættelsen 

er den derimod en selvstændig hovedsætning. 

 

IV: Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes […]  

 

IV, 1741: Ils aiment la Justice, non pour se conformer aux Loix, mais uniquement pour l’amour 

d’elle – même. 

 

Ved denne ændring i sætningsstrukturen får forklaringen større vægt end i originalen.  

Ser vi på den indholdsmæssige side af 1741F1, er der også sket en forandring fra original 

til oversættelse. Her er ingenium midlet, hvormed statsstyret udøver magten faderligt, og det er ved 

hjælp af denne, at potuanerne dyrker – colentes – retfærdigheden. Mauvillon har valgt at 

omformulere sætningen og giver kærligheden til retfærdighed en fremtrædende plads ved at bruge 

gloserne aiment og l’amour. Dette giver et andet indtryk end originalens ingenium, som i stedet 

betyder intelligens eller naturligt karaktertræk. I oversættelsen bliver justits altså knyttet til følelser i 

stedet for intellekt.   

 Herefter følger oversættelsen af originalens afsluttende hovedsætning. 

  

IV: […] principatum ac libertatem, res alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1741 : Ils savent acorder la liberté des Peuples avec les droits de la souveraine puissance, deux 

choses qui par tout ailleurs paroissent incompatibles. 
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I denne del af passagen er rækkefølgen af objekterne principatum og libertatem blevet byttet om, 

således at libertatem nu er rykket frem i sætningen, og glosen er blevet præciseret med des Peuples. 

Ligeledes er originalens principatum blevet præciseret med de la souveraine puissance. Gennem 

udvidelsen af de to gloser i oversættelsen bliver modsætningen mellem originalens principatum og 

libertatem fremhævet. 

Desuden skal det bemærkes, at markeringen af det klassiske element, som findes i 

originalteksten ved referencen til den romerske gudinde Minerva, er forsvundet ud af 1741F1. 

Mauvillon har i stedet valgt at oversætte originalens sætning således: 

 

I: Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1741: Chez les Potuans, personne n’entreprend rien audelà de ses talens. 

 

Han har således lagt vægten på et bestemt aspekt, talentet, det vil her sige en iboende evne, der ikke 

nødvendigvis forudsætter nogen indlæring, som ellers også kan dækkes af Minerva.
143

  

 Mauvillons oversættelse synes altså svagt at fremhæve et samfund uden traditionelle 

stænder, der afhænger af fødsel, fordi han retorisk fremhæver problemerne i det traditionelt 

rangdelte samfund, som vi så i passage II, hvor Mauvillon desuden lader oversættelsen udtrykke, at 

det kun er dyden, der skal tages hensyn til i vurderingen af borgerne. Potuanernes anderledes måde 

at vurdere borgerne på fremhæves igen i passage III gennem sammenligningen med læserens 

verden, som Mauvillon har skrevet ind i oversættelsen. Desuden fremhæves det positive ved den 

retfærdige hersker, der i oversættelsen elsker retfærdigheden. Dette udsagn styrkes med 

oversætterens fremhævelse af, at friheden tilhører borgerne, mens magten tilhører regenten. Måden, 

hvorpå Mauvillon justerer 1741F1’s udsagn, er ikke, at han digter større mængder tekst til eller 

decideret udelader hele passager. I stedet sker justeringen ved, at han vælger en bestemt 

oversættelse af enkelte ord eller blot udelader et enkelt ord eller to. I oversættelsen af en enkelt 

passage virker det ikke som en stor ændring, men når det sker konsekvent gennem en hel roman, 

giver det overordnet set læseren et indtryk af en bestemt holdning i oversættelsen, som er forskellig 

fra originalens. Mauvillon fungerer derved både som oversætter af selve originaltekstens indhold og 

som medforfatter, der giver det oversatte værk en særlig litterær stil eller indhold på målsproget.   

                                                           
143

 Fransk-Dansk Ordbog, bind II. 
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1944F2 om hovedtemaet statsstyre 

Den følgende fransksprogede oversættelse udkom i 1944 og blev skabt af schweizeren Eric Lugin. 

Han har foretaget nogle interessante valg i sin oversættelse angående klasseinddelingen i samfundet 

og hvordan magten udøves, hvilket træder frem i passage II, III og IV. Her giver Lugin sin 

oversættelse en særlig vinkel i forhold til ligheden i samfundet.  

I oversættelsen af passage II har han valgt at omformulere originalens beskrivelse af det 

potuanske samfund og det faktum, at det ikke er delt i to klasser: 

 

II: Incolae huius principatus in nobiles et plebeios non sunt divisi. 

 

II, 1944: La principauté potuane n’a pas de noblesse. 

 

I stedet har Lugin valgt at oversætte, således at det potuanske samfund ikke har en adelsklasse. Heri 

adskiller oversættelsen sig markant fra originalteksten, hvor der nævnes to samfundsklasser, adelige 

og uadelige, som begge afskaffes, mens oversættelsen i stedet fortæller, at der ikke længere 

eksisterer adelige; i oversættelsen er standsforskellen ikke blot blevet ophævet som i 

originalteksten, men adelsklassen er blevet markeret og afskaffet.
 
 

 Der sker endnu en justering af 1944F2 i forhold til originalen igen i passage III, hvor Lugin 

har ladet regenterne være skabere af den lov, der opretholder en balance mellem undersåtterne, 

mens de i originalen opretholder ligheden ved hjælp af en lov om lighed. I oversættelsen bliver 

regenterne altså lovgivere, men deres rolle i at håndhæve loven, som er eksklusiv i originalen, er 

borte i oversættelsen.  

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. 

 

III, 1944: Le prince se fait une régle de maintenir une parfaite égalité entre ses sujets, dans la 

mesure où l’administration de l’État le souffre. 
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Originalens forbehold over for opretholdelsen af ligheden er også ændret i oversættelsen. Her er det 

præciseret, hvilken del af staten der skal kunne tåle ligheden, nemlig administrationen og ikke fx. 

offentligheden eller regenten, hvad der ellers også kan ligge i respublica. 

Indtil videre er der altså tegnet et billede af samfundsstrukturen i Potu, som adskiller sig fra 

originalens beskrivelse. I oversættelsens udgave af Potu er der ingen adelsklasse, regenten er 

lovgiver, men ikke magtudøver, og der findes en sårbar administration i staten. En lignende forskel 

mellem fremstillingen af regentens rolle i originalen og oversættelsen finder vi igen i passage IV, 

hvor måden, hvorpå retfærdighed dyrkes, er ændret fra originaltekst til oversættelse: 

 

IV: Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res alibi 

dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1944: Ils rendent la justice avec intelligence et ne dédaignent pas, á bon escient, de s’écarter de 

la lettre des lois. Enfin, incompatibles ailleurs, l’exercice de leur souveraineté et la liberté du 

peuple vont de pair constamment. 

 

For det første har Lugin gjort denne del af passage IV til en selvstændig sætning, ligesom den 

tidligste fransksprogede oversættelse. Han har valgt at oversætte ingeniis dækkende med 

intelligence. Derudover har han udvidet den del af originalen, der er indeholdt i non legibus. I denne 

udvidelse er der sket en ændring af originalens indhold i oversættelsesprocessen, således at 

regenternes brug af loven i forhold til justitsen nu kun bliver fraveget med velberåd hu – et 

forbehold, der ikke findes i originalen. 

I slutningen af denne passage har Lugin desuden valgt at udvide originalens principatum 

og libertatem på samme vis som Mauvillon, således at de to gloser hos Lugin bliver til leur 

souveraineté og la liberté du peuple, og derved bliver magtfordelingen i samfundet understreget og 

tilpasset et moderne publikum, som ikke er vant til idéen om en enevældig hersker. 

Lugin har ligesom Mauvillon fjernet risikoen for læserens følelse af fremmedgørelse, som 

inddragelsen af den antikke græsk-romerske kultursfære kunne fremprovokere gennem originalens 

henvisning til Minerva i passage I. I Lugins oversættelse bliver invita Minerva oversat med son 

intelligence lui interdice, og således er det individets egen intelligens, der sætter grænsen for, hvad 

man vil påtage sig. Modstanden mod at bestride et embede må derfor komme fra personen selv, 

hvilket lægger op til en form for selverkendelse. 
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 Lugins gengivelse af hovedtemaet om statsstyre har altså fået en let drejning, sådan at hans 

oversættelse viser regenterne som lovgivere, men ikke håndhævere af loven og heller ikke fritaget 

fra loven, som vi så i oversættelsen af IV. Lugin assimilerer derved oversættelsens indhold til sit 

publikum, for hvem tanken om en enevældig hersker, der både udformer og håndhæver loven, må 

være fremmed. 

 

2001F3 om hovedtemaet statsstyre 

2001F3 er skabt af Pricille Ducet og er den eneste af de tre oversættelser, der oprindeligt er 

udkommet i nationalstaten Frankrig. Oversættelsen er udkommet i serien Mervilleux, som er en 

serie af udgivelser af ældre litteratur, der alle indeholder elementer, der ligger ud over, hvad der kan 

lade sig gøre i den virkelige verden og, som navnet antyder, har et fantastisk præg. 2001F3 er altså 

her sat i et bestemt forhold til målsprogskulturens poetik. Denne oversættelse er formodentlig 

oversat efter Jens Baggesens oversættelse (1789), selvom Baggesens navn ikke er anført nogen 

steder i denne udgivelse. Originalens titel gives som Niels Klims underjordiske reise og på bagsiden 

af bogen angives det, at oversættelsen er foretaget med den mest indflydelsesrige danske 

oversættelse som forlæg. 

 Baggesens oversættelse afviger ikke i nævneværdig grad fra originaltekstens indhold, og 

det samme gør sig gældende for Ducets vedkommende. Det kan derfor være vanskeligt at afgøre, 

om hun har haft mulighed for at se originalteksten eller kun har haft adgang til Baggesens 

oversættelse, ligesom tilfældet var med den engelske oversættelse fra 1828. Ducet afviger dog i et 

enkelt tilfælde fra både Baggesen og originalteksten i oversættelsen af de udvalgte passager. Det 

drejer sig om oversættelsen af passage II, om regenternes opfattelse af funktionen af 

klasseinddelingen i samfundet: 

 

II: At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi 

 

II, 1789 Baggesen: men da Fyrsterne mærkede, at dette kun lagde Grunden til Ueenighed, 

 

II, 2001: mais lorsque le Roi réalisa qu’elle n’apportait que l’inégalité. 

 

Her ændres resultatet af et klasseinddelt samfund fra, at det giver intern uro i samfundet, til, at det 

skaber en ulighed, som åbenbart er utålelig for herskeren i så høj grad, at han afskaffer 
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standsinddelingen. Det er altså ikke længere på grund af uro, men på grund af at en hersker finder 

det uacceptabelt. Denne lille justering kan ses som et udslag af afstanden i tid mellem oversætter og 

originaltekst. For originaltekstens samtidige læser har spørgsmålet om ulighed ikke nødvendigvis 

indebåret et problem for staten, men ulige muligheder for borgerne kan i moderne europæisk optik 

opfattes som et problem. Vi kan derfor tolke dette oversættelsesvalg som et eksempel på, at 

oversættelsen bliver skrevet ind i oversætterens egen moderne samtid. Eksemplet skal dog 

behandles med en vis forsigtighed, eftersom vi kun har dette ene. 

1741F1 af Mauvillon og 2001F3 af Ducet holder sig begge trofast til forlægget og har kun 

enkelte afvigelser. Mauvillons oversættelse synes dog gennem retoriske greb at fremhæve ligheden 

i det potuanske samfund i forhold til originalen.  

 Den oversætter, der har foretaget de mest markante valg, er Eric Lugin. Vægten synes i 

1944F2 at være lagt dels på ligheden mellem borgerne i samfundet gennem en afskaffelse af 

adelsklassen, som vi så i oversættelsen af passage II, og dels på embedsværket, som er eksplicit 

nævnt i oversættelsen af passage III og IV. Samtidig synes regentens rolle at være større som 

udformer af love, men ikke som håndhæver af dem. 

 

I.3.2 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet religiøs tolerance 
 

Eftersom de tre franske oversættere forholder sig tro mod originaltekstens indhold, er der ikke 

grund til at gennemgå de enkelte oversættelser i forhold til originalteksten her. Årsagen hertil kan 

muligvis være både oversætternes baggrunde samt tilblivelsestidspunkterne og -stederne for 

oversættelserne. Den første franske oversættelse er forfattet af Mauvillon, som var huguenot og 

derfor sandsynligvis ikke havde nogle personlige kvaler ved at oversætte en kritik af katolicismen. 

Desuden blev denne oversættelse udgivet i et protestantisk område og var derfor heller ikke 

undergivet et patronat, som stillede sig kritisk overfor denne type indhold i den oversatte tekst. 

Argumenterne for religiøs tolerance er også gengivet uændret. Sammenligner vi med de to første 

engelske oversættelser, ser vi, at det samme er tilfældet her, mens det i den engelske oversættelse 

fra 1845 forholder sig anderledes. Det ser altså ud til, at argumenterne for religiøs tolerance var 

acceptable i 1700-tallet i hvert fald i de områder, hvor oversættelserne er produceret. 

 De to sidste oversættelser er produceret i moderne tid, hvor religionskritik ikke har været 

så problematisk som i 1700-og 1800-tallet. 
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I.3.3 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet kvinders position 

 

I passagerne om kvinders position og deres muligheder for at agere i en offentlig sammenhæng 

forholder de fransksprogede oversættere sig igen forholdsvis tro mod originaltekstens indhold. Der 

er dog et par enkelte ændringer, som er interessante i forhold til denne undersøgelse. 

 

Mauvillons oversættelse af hovedtemaet om kvinders position (1741) 

I Mauvillons oversættelse skal vi se på hans gengivelser af passage IX og X, som giver os et indblik 

i hans oversættelsesstrategi.  

Mauvillon har valgt at oversætte versene i passage IX i modsætning til fx den tidligste 

engelske udgave, som gengav de latinske vers. Han har desuden valgt at gengive navnet Themis i 

sin oversættelse af passage IX. Han har dog valgt at indarbejde det i versene såvel som at gengive 

det i slutningen af passagen, hvor det også står i originalteksten. Derved bliver navnet Themis 

forklaret og sat i sammenhæng med retfærdighed for læseren. Mauvillon har altså her bibeholdt en 

reference til antikken i modsætning til hans oversættelse af passage I, hvor han udelod Minerva. I 

passage IX er referencen dog forklaret for læseren, og det forudsættes derfor ikke, at læseren forstår 

referencen umiddelbart på egen hånd.  

Ligeledes har Mauvillon valgt en forklarende oversættelse i passage X, hvor Niels 

forklarer om de unge mænd, der holdes i haremmet i Kokleky, og hvad formålet med dem er: 

 

X: […] Hi omnes alebantur sumptibus reginae, cuius deliciis inserviebant […] 

 

X, 1741: [...] Ces Garçons sont entretenus aux dépens de la Reine qui s’en sert pour ses plaisirs, à-

peu-près comme les Rois d’Orient se servent de leurs Concubines. [...] 

 

Her forklarer Mauvillon gennem indsættelsen af en sammenlignende sætning for læseren, hvilken 

funktion de unge mænd har, hvorved oversættelsens indhold sættes i relation til den virkelige 

verden. Med hensyn til det indholdsmæssige i oversættelserne af passagerne, der omhandler 

kvinders position, forbliver Mauvillon dog tro mod originalteksten. 
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Lugins oversættelse af passagerne om kvinders position (1944) 

I Eric Lugins oversættelse er det mest interessante at finde i hans behandling af de klassiske 

referencer. I passage IX har han udeladt Themis, ligesom han også undlod at gengive navnet 

Minerva i passage I. Han har heller ikke oversat versene i passage IX, hvilket naturligvis udelukker, 

at en læser kan se forbindelsen til Persius, men det gør også, at den oversatte prosatekst ikke 

afbrydes af poesi og derfor fremstår mere ensartet.  

 

Ducets oversættelse af passagerne om kvinders position (2001) 

I de udvalgte passager om kvinders position bærer 2001F3 igen præg af, at den er baseret på 

Baggesens oversættelse og derfor ikke afviger indholdsmæssigt fra originalteksten. I oversættelsen 

identificeres dommeren desuden som en mand i passage VIII gennem pronominet lui ligesom i 

Baggesens oversættelse, hvilket tyder på, at Ducet har villet gengive Baggesens oversættelse meget 

trofast inklusive hans angivelse af dommerens køn som mand, selvom det senere afsløres, at der er 

tale om en kvinde. Dette oversættelsesvalg er naturligvis særligt interessant i forhold til justeringen 

i oversættelsen af passage II, hvor Ducet afviger fra både originalen og Baggesen. På grund af dette 

eksempel på Ducets meget nøjagtige gengivelse af Baggesens oversættelse kommer hendes 

afvigelse i oversættelsen af passage III til at fremstå mere markant. 

Ducet oversætter desuden som Baggesen i gengivelsen af de antikke referencer og har 

derfor indarbejdet Themis i versene i passage IX, men udeladt hendes navn i slutningen af passagen. 

Derved forklares Themis’ funktion for læseren, og samtidig bibeholdes den særlige stil, som 

fremkommer ved sammenblandingen af prosa og poesi. 

Samlet set har de tre oversættere forholdt sig indholdsmæssigt tro mod originalteksten i 

oversættelsen af dette tema, og det ser derfor ikke ud til, at hverken oversætterne selv, deres 

patronater eller det litterære system i det hele taget har haft problemer med at acceptere 

originaltekstens temaer om kvinders position.  

 

I.3.4 Samlet konklusion for de fransksprogede oversættelser  

 

De fransksprogede oversættelser har generelt ikke markante afvigelser eller store omskrivninger af 

originalteksten. Det første hovedtema om statsstyrelse oversættes generelt trofast både i den 

tidligste oversættelse af Mauvillon og den seneste af Ducet fra 2001, som sandsynligvis er baseret 
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på Jens Baggesens oversættelse fra 1789. I Mauvillons oversættelse synes ligheden mellem 

borgerne dog at blive fremhævet gennem retoriske greb. 

 I Ducets oversættelse er den eneste afvigelse fra originalen og Baggesen hendes 

oversættelse af årsagen til det gamle standssystems afskaffelse. I originalen er afskaffelsen udløst af 

de uenigheder, opdelingen afstedkom, mens opdelingen i Ducets oversættelse bliver afskaffet, fordi 

den forårsager ulighed. Dette oversættelsesvalg giver en vurdering af standssystemet i 

oversættelsen, som ikke findes i originalteksten. Det er dog det eneste sted i Ducets oversættelser af 

de udvalgte passager, hvor vi finder denne type afvigelse, og det er derfor ikke muligt at tage den til 

indtægt for en generel tendens i hendes oversættelse.  

 Den mellemste af de tre fransksprogede oversættelser fra 1944 af Eric Lugin er den, i 

hvilken de mest markante oversættelsesvalg forekommer. I hans oversættelse er det adelsklassen, 

der bliver afskaffet og ikke stænderne generelt. Han tegner desuden et lidt andet billede af regentens 

rolle end det, der fremstår i originalteksten. I hans oversættelse er regenten blevet til den, der 

indfører lovene, men muligheden for at håndhæve loven er ikke til stede i oversættelserne af de 

udvalgte passager.   

 I forhold til de sidste to hovedtemaer afviger de tre oversættelser ikke i nævneværdigt 

omfang, hvilket i forhold til temaet om religiøs tolerance skal ses i lyset af både oversættermes 

baggrund og tilblivelsestidspunktet og -stedet for oversættelserne. 

 Mauvillon selv var protestant, og hans oversættelse blev til i et overvejende protestantisk 

område. Det vil sige, at både oversætteren selv og et eventuelt patronat ikke havde problemer med 

at acceptere kritikken af katolicismen. Det er dog værd at bemærke, at argumenterne for religiøs 

tolerance heller ikke er forandrede; bibeholdelsen af originalens argumenter skyldes muligvis 

oversættelsens tilblivelsestidspunkt, eftersom vi heller ikke så ændringer i forhold til disse 

argumenter i de engelske oversættelser fra 1700-tallet og starten af 1800-tallet. 

 Lugins og Ducets oversættelser er begge skabt på tidspunkter, hvor religionskritik ikke 

længere var så problematisk. 

Ser vi på oversættelsesstrategierne, har oversætterne fulgt en assimilerende strategi og 

bestræbt sig på at nedtone de fremmedgørende elementer ved enten at fjerne eksempelvis de 

romerske gudindenavne eller de poetiske dele, som Lugin gør, hvilket kan virke fremmedgørende 

på en moderne læser af romanen, eller ved at følge en forklarende oversættelsesstrategi, som 

hjælper læseren til at forstå de elementer i oversættelsen, som ikke er umiddelbart forståelige for 

læseren, som Mauvillon gør. Ducet har valgt at holde sig meget nøje til Baggesens oversættelse og 
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ikke den latinske original, hvilket adskiller hendes oversættelsesstrategi markant fra andre 

oversættere, der ellers generelt oversætter efter originalen. 

Overordnet set finder vi ikke de samme markante afvigelser fra originalteksten, som vi 

gjorde i de engelske oversættelser, navnlig i 1845E3. En af årsagerne til, at vi i de fransksprogede 

oversættelser ikke ser dette fænomen, er sandsynligvis, at originalteksten ikke havde nævneværdig 

bevågenhed i Frankrig i 1800-tallet. Dette skal ses i sammenhæng med, at Mauvillons oversættelse 

blev produceret og distribueret uden for Frankrig. Derfor blev den aldrig en del af kultursfæren i 

den franske nationalstat, og efterhånden som fransk mistede sin status som lingua franca i resten af 

Europa, forsvandt læsergrundlaget for en genoptrykning af Mauvillons oversættelse eller en ny 

oversættelse til fransk. Både Mauvillon og Ducet synes at have behandlet originalteksten med 

respekt for indholdet, ligesom tilfældet var med den tidligste engelske oversættelse. I modsætning 

hertil synes Lugin i sin oversættelse fra 1944 ikke at have samme opfattelse af originaltekstens 

autoritet som den, der er forfattet på samme tidspunkt som originalen, og som den sidste fra 2001. 

Der synes altså at være en periode imellem originalens udgivelsestidspunkt og nutiden, hvor en 

originalteksts autoritet ikke er helt så stor som på de to andre tidspunkter. Dette er et fænomen, som 

jeg vil vende tilbage til i de kommende kapitler. 
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I.4 Klaas’ rejse i Nederlandene 
 

Dette kapitel behandler de to hollandske oversættelser, der udkom i hhv. 1741(1741H1) og 

1890(1890H2). 1741H1 har titlen Onderaardsche Reis van Claas Klim behelzende eene nieuwe 

beschryving van den aardkloot met de historie der vyfde tot nog toe onbekende monarchie og er en 

af de tidligste oversættelser af NK. Oversætteren er anonym, men der har dog været spekulationer, 

fremsat af André Hanou, som forestod udgivelsen af 1995-udgaven, om det kunne være Abraham 

Arent van der Meersch, som også oversatte Holbergs Levnedsbeskrivelse i 1765. Hanou anfører 

dog, at van der Meerschs stil adskiller sig fra oversættelsen af NK. Ifølge Hanou antyder den 

sproglige stil i denne første hollandske udgave snarere, at oversætteren er en person fra den østlige 

del af Nederlandene eller måske en tysker bosat i Nederlandene, men det er dog ikke muligt at 

afklare spørgsmålet.
144

 

Den anden oversættelse til hollandsk udkom i 1890 med titlen De Onderaardsche Reis van 

Klaas Klim og er forfattet af Dr. Anne Johannes Vitringa, som blev født i 1827 i Harderwijk og 

døde 1901 i Den Haag. Han var formentlig af frisisk slægt, eftersom navnet Anne på dette sprog er 

et mandsnavn. Han studerede både i Amsterdam og Groningen, hvorefter han underviste på 

forskellige gymnasier, indtil han blev rektor i Deventer i den østnederlandske provins Overijssel. I 

1884 konverterede han til katolicismen, hvorefter han blev medarbejder på avisen De Tijd, som 

primært henvendte sig til katolikker. I løbet af sit liv skrev A. J. Vitringa en hel del skrifter om bl.a. 

kvinders forhold og opdragelse. Han skrev både under pseudonymet Jan Holland og Jochem van 

Ondere.
145

 

I begge oversættelser hedder Niels Klaas/Claas, hvilket er en hollandsk afledning af 

Nicolaus, ligesom Niels er en dansk afledning af samme navn. 

 

I.4.1 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet statsstyre 

 

1741H1 om hovedtemaet statsstyre
146

 

I oversættelserne af passagerne I-IV er der ingen nævneværdige afvigelser fra originalen i 1741H1s 

indhold. Et bemærkelsesværdigt træk i denne oversættelse er, at originalens princeps og 

afledningerne heraf overvejende oversættes til hollandsk med Vorst og afledninger af dette.  

                                                           
144

 Hanou 1995, s. 20. 
145

 Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW), del 5, s. 1038. 
146

 Teksten er baseret på Isaak van der Kloots udgivelse 1741. 
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Ligesom oversættelserne fra de øvrige sprogområder gengiver denne oversættelse ikke 

Minervas navn i passage I, men omskriver det og fjerner derved den direkte reference til den 

romerske sagnkreds. 

 

I: […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1741: […] Niemant dan neemt hier iets aan, daar hy geen bekwaamheid toe heeft. 

 

Her har oversætteren valgt at oversætte med bekwaamheid, som har en konnotation af noget tillært 

med synonymerne capaciteit og kundigheid på hollandsk. 

 I oversættelsen af passage II afviger denne oversættelse ikke i nævneværdig grad fra 

originalens indhold, men i oversættelsen af passage III ses det, hvordan denne oversætter forholder 

sig til forbeholdet i originalen – quantum respublica patiatur. 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. 

 

III, 1741: Onder andere Wetten deezes Vorstendoms is deeze niet minder heilzaam, waar door de 

Vorsten de gelykheid, zoo veel ’t Gemeenebest toelaat, onder hunne Onderdanen trachten te 

houden. 

 

Selve loven, som skal opretholde ligheden mellem borgerne, er beskrevet anderledes her end i 

originalteksten. På det morfologiske niveau er der sket en ændring af originalens superlativ, 

maxime, til en komparativ, minder, på hollandsk. På det syntaktiske niveau har oversætteren i denne 

forbindelse indsat negationen niet. Ved at beskrive loven med litoten niet minder i stedet for en 

positivt ladet superlativ, gøres udtrykket mindre positivt end i originalen. Selve ordet respublica er 

her oversat til Gemeenebest, og fokus lægges derved på det offentlige samfund. Sammenlignet med 

de øvrige oversættelser i andre sprogområder fra samme periode er dette en relativt specifik 

oversættelse, hvor de øvrige har valgt en bredere oversættelse. 

 I oversættelsen af passage IV om den faderlige statsmagt følger den første hollandske 

oversætter forlægget tæt, men han har truffet nogle interessante valg i forbindelse med 

oversættelsen af originalens regium og ingeniis.  
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IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1741: ’t Gebied der Potuaansche Vorsten, hoe zeer ook hetz elve door geene Wetten bepaald 

wordt, is veel eer eene Vaderlyke bestieringe, dan Koninglyke regeering: want vermits zy naar 

verstand, niet naar wetten, Justitie oeffenen; ziet men aldaar eene gestadige mengeling van 

heersching en vryheid: twee zaken die elders niet konnen te samen gevoegd worden. 

 

Den første glose, som skal behandles, er regium. Her har denne oversætter valgt Koninglyke, 

hvorved glosen får en negativ klang i oversættelsen på grund af modstillingen med Vaderlyke. I 

oversættelsen af [i]ngeniis har denne oversætter valgt at gengive det med verstand, som kan 

genfindes i den samtidige tyske oversættelse, som bliver gennemgået i det følgende kapitel. 

Oversætteren af 1741H1 forholder sig altså trofast til forlægget i sin oversættelse af de udvalgte 

passager. 

 

1890H2 om hovedtemaet statsstyre
147

 

I modsætning til sin forgænger oversætter Vitringas originalens princeps med koning og diverse 

afledninger af denne glose i 1890H2. Hans oversættelser til koning er dog i modsætning til sin 

forgængers positivt ladet, hvilket jeg vender tilbage til i analysen af passage IV. 

 I oversættelsen af den første passage har Vitringa foretaget et andet valg end sin forgænger 

i oversættelsen af Minerva. 

 

I: […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1890: […] Niemand derhalve neemt hier iets op zich, waartoe hij geene roeping gevoelt. 

 

Han har valgt at oversætte med roeping. Denne glose giver indtryk af noget, der ikke er tillært, men 

derimod noget, man føler, man bør påtage sig. Vi ser her et andet syn på betydningen af Minerva, 

som før havde karakter af noget tillært og nu i stedet oversættes med en iboende følelse. Ligesom i 

                                                           
147

 Teksten er baseret på udgaven fra 1890 udgivet af Wedding. 
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mange af de foregående oversættelser er resultatet dog også, at Minerva og dermed henvisningen til 

den romerske sagnkreds er borte.  

I passage II er der ikke nogen markant ændring eller forskel, men i passage III har Vitringa 

foretaget nogle oversættelsesvalg, som skærper betydningen i forhold til originalens forbehold om 

opretholdelsen af lighed mellem borgerne. 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur.[…] 

 

III, 1890: Onder de wetten van dit koninkrijk werkt het heilzaamst die, welke den vorst oplegt om, 

voor zoover het staatsbelang dat toelaat, al zijne inderdanen gelijk te stellen.[…] 

 

Vitringa har her valgt at oversætte respublica med staatsbelang, og denne glose har en betydning af 

offentlig stat og ikke af samfund, som fandtes i den tidligste hollandske oversættelse.  

I den sidste passage om statsstyre, IV, skal vi se nærmere på oversættelsen af regium. 

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1890: Ofschoon de macht der koningen in Potuanië door geene grondwet beperkt wordt, 

heerschen zij toch volstrekt niet als tirannen, maar veeleer als vaders. Daar zij van nature en niet 

door de wet gedwongen de rechtvaardigheid in eere houden, weten zij heerschappij en vijheid, 

anders twee moeilijk te vereenigen zaken, met elkaar te verbinden. 

 

Her har Vitringa interessant nok valgt at oversætte principes med koningen, mens regium gengives 

med tirannen. Herved bliver glosen koning tilknyttet en positiv betydning i modsætning til den 

foregående oversættelse, hvor glosen havde en negativ betydning. Ses dette i sammenhæng med den 

Nederlandske Republiks og senere Hollands historie, er det påfaldende, at disse oversættelsesvalg 

falder på tidspunkter, hvor kongemagten kan antages at have været henholdsvis upopulær og 

accepteret. På den første oversættelses tilblivelsestidspunkt har kongemagten sandsynligvis været 

ilde set på grund af Republikkens strid med den spanske konge, som de syv provinser afsvor al 
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loyalitet til i slutningen af 1500-tallet, hvor et fælles statsråd i den Haag oprettedes, og man tildelte 

fyrsten af Oranje, Wilhelm II, magten i provinserne; han kom derved ikke til at repræsentere en 

kongelig magt, men havde sine beføjelser fra de selvstyrende provinsers fællesråd. Fyrstemagten 

blev derfor anset som mere acceptabel end kongemagten. På tilblivelsestidspunktet for den sidste 

oversættelse fra 1890 var kongemagten i Holland derimod blevet veletableret. I 1813 blev det 

nuværende kongedømme grundlagt; konge blev Wilhelm VI af Oranje, som ved denne lejlighed 

blev til Wilhelm I. I lange perioder af Nederlandenes historie har magten altså været hos borgerne 

eller fyrsten, mens man har undgået kongetitlen indtil indsættelsen af kong Wilhelm I i 1813. Det er 

altså sandsynligt, at opfattelsen af statsmagten i de to oversætteres respektive perioder har været 

med til at farve oversættelsen her.    

Udover forskellen i oversættelsen af betegnelsen af magthaveren lægges der i 1741H1 

vægt på forstanden i forklaringen på, hvorfor den potuanske statsmagt bliver udført på en faderlig 

måde, ligesom i andre samtidige oversættelser, mens Vitringa i 1890H2 lægger vægten på naturen. 

 

I.4.2 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet religiøs tolerance 

 

Anonym oversættelse om hovedtemaet religiøs tolerance (1741) 

Den første oversættelse afviger stort set ikke fra originalens indhold i passage V, som handler om 

Niels’ besøg ved den potuanske fyrste, hvor Niels beretter om de religiøse tilstande på jorden. I 

forbindelse med begrebet Syncretismus har oversætteren valgt at indføje en note med en forklarende 

oversættelse og samtidig valgt at specificere, hvilke lærde der mener noget om dette begreb på 

Jorden. 

 

V: Respondebam ad haec: Serenissime Princeps! istud apud nos dicitur Syncretismus, 

maximeque a literatis nostris improbatur. Non dedit mihi spatium plura loquendi; nam subiratus 

mox abiit, iubens ut manerem, donec prandium finitum esset. 

 

V, 1741:[…] Hier op antwoordde ik: Allerdoorlugtigste Vorst, dat wordt by ons voor Syncretismus 

uytgekreten en ten uitersten van onze Godgeleerden veroordeelt. Meer liet hy my niet toe te 

spreeken, maar ging gramstoorig weg, bevelende my te blyven tot dat hy zyn middagmaal gehouden 

hadt. 
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Noten, oversætteren har indsat til Syncretismus, lyder: ”Mengel-moes van gevoelens.”, og han 

forklarer således for sin læser fremmedordet i teksten med en mere lettilgængelig oversættelse. 

Desuden oversætter han literatis med Godgeleerden. I 1700-tallet var de lærde også gerne 

uddannede i teologi, eftersom dette oftest var universiteternes hovedopgave. Denne oversættelse af 

literatis specificerer dog glosen til at betyde dem, der er uddannet i teologi. 

 Passage VI findes ikke i denne udgave, da den er oversat inden 1745, hvor teksten blev 

udvidet med blandt andet det indskud, som passage VI er taget fra. 

 

Vitringa om hovedtemaet religiøs tolerance (1890) 

I oversættelsen af dette tema afviger Vitringa en smule fra originalteksten i slutningen af passagen. 

Den kan desuden vise Vitringas sprogtone lidt tydeligere end de foregående passager. 

 

V: […] Nemini, ait, qui bona fide in theoreticis a recepta opinione aberat, circulos iudicii 

turbamus, modo in practicis, quae cultum Numinis spectant, consentiat, ac in eo vestigia 

premimus decessorum nostrorum, qui inhumanum existimarunt, iudiciis creaturarum compedes 

iniicere ac in conscientias dominari. Huius quoque regulae observantiam in rebus politicis 

solicite commendamus, ita, si subditorum variae sint opiniones de corporis nostri forma, de vitae 

genere, de oeconomia et id genus aliis, iidem vero agnoscant me legitimum Principem, cui 

obsequium debetur, cunctos existimo bonos esse cives. Respondebam ad haec: Serenissime 

Princeps! istud apud nos dicitur Syncretismus, maximeque a literatis nostris improbatur. Non 

dedit mihi spatium plura loquendi; nam subiratus mox abiit, iubens ut manerem, donec 

prandium finitum esset. 

 

V, 1890: […] Als iemand in zijne beschouwingswijs ter goeder trouw van de algemeen gangbar 

leer afdwaalt, leggen wij hem geen stroo in den weg, als hij maar met ons overeenstemt in de 

uitoefening zijner godsdienstige plichten. In dit opzicht drukken wij het voetspoor onzer 

voorgangers, die het voor inhumaan hielden om het oordeel hunner medeschepselen aan banden te 

leggen en den tiran te spelen over het geweten der menschen. Denzelfden regel wenschen wij ook in 

burgerlijke zaken te zien betrachten: laten mijne onderdanen vrij verschillen in meeningen over de 

inrichting van ons lichaam, over voedsel, over staathuishoudkunde en wat dies meer zij; als ze mij 

maar erkennen als hun wettig vorst, wien zij gehoorzaamheid verschuldigd zijn, houd ik hen allen 

voor brave burgers”. – Ik antwoordde hierop: ,,Sire, dat noemen wij bij ons schipperen of midden-
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door-zeilen en daar hebben vooral onze geleerde partijmannen een afschuw van”. – Hij gaf mij 

geene gelegenheid om meer te zeggen: een weinig geraakt ging hij heen, mij gelastend te wachten, 

totdat het eten zou zijn afgeloopen. 

 

I passagen benytter Vitringa sig af talemåder og sproglige billeder som fx leggen wij hem geen 

stroo in den weg og et par linjer længere nede udtrykket den tiran te spelen, og endelig ser vi det 

igen i Niels’ svar til fyrsten i oversættelsen af originalens Syncretismus til schipperen of midden-

door-zeilen. Ved at vælge denne stil får teksten et mere uhøjtideligt præg og bliver tættere knyttet til 

målsprogskulturen gennem dagligdags talemåder. Til sidst skal nævnes, at Vitringa har valgt at 

oversætte literatis med onze geleerde partijmannen, hvilket er en ejendommelig oversættelse, der 

indikerer en politisk problemstilling i stedet for en teologisk, hvorved der bliver lagt vægt på denne 

passages udsagn om borgernes forhold til kongen i slutningen af passagen i højere grad end 

udsagnet om religiøs tolerance i begyndelsen af passagen. 

 Vitringa har i sin oversættelse udeladt hele kapitel 6 om potuanernes religiøse praksis og 

har derfor heller ikke oversat passage VI. Set i sammenhæng med det sidst diskuterede 

oversættelsesvalg i passage V ser det ud til, at Vitringa undgår at lægge vægt på NK’s udsagn om 

religiøs tolerance og kritikken af katolikkernes religiøse praksis, hvilket sandsynligvis skal ses i 

sammenhæng med, at oversætteren selv var katolsk konvertit og derfor formodentlig ikke brød sig 

om at udbrede en kritik af sin egen religion, mens oversætteren af 1741H1 ikke synes at have fundet 

indholdet problematisk. 

 

I.4.3 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet kvinders position 
 

I begge de hollandske oversættelser er der meget lidt afvigelse fra originalens indhold i de sidste 

fire passager. I passage VIII om domafsigelsen over Niels har begge oversættere dog ladet 

dommeren fremstå som en mand. Dette ses i 1741H1 i det personlige pronomen hem i passagens 

første sætning, Toen stondt de President, na dat hem het dekzel van ’t hoofd was afgenomen, 

op,[…], og i det possesive pronomen zijn i oversættelsen fra 1890, Vervolgens nam de voorzitter 

zijn hoofddeksel af, som begge er maskulinum. I det følgende skal vi kun se på passage IX om 

beskrivelsen af Palmka i de to oversættelser. 
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Anonym oversættelse om kvinders position (1741) 

I den tidligste oversættelse til hollandsk af passage IX har oversætteren valgt at gengive den 

poetiske passage med vers på hollandsk og desuden at inkludere navnet Themis dér i stedet for at 

gengive det sidst i passagen, hvor det er placeret i originalen. 

 

IX: […] 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

[…] 

 

IX, 1741: […] 

Zy wist waar in de grond der zaken was gelegen 

En in de weegschaal van de billikheid te wegen 

Het weif’lend regts-geding: zy wist het heilig Regt 

Te schiften van ’t bedrog aan schyndeugd vast gehegt. 

Geen zeldzaam toeval kon haar doorzigt ooit verduist’ren, 

Mits Themis zelv’ altoos kwam haar verstant opluist’ren. 

[…] 

 

Derved bliver Themis sat i forbindelse med Palmka, og dermed bliver sammenhængen mellem 

Themis og justits indirekte forklaret for læseren. 

  

Vitringa om hovedtemaet kvinders position (1890) 

Vitringa er ligesom sin forgænger generelt tro mod forlægget i sin oversættelse af de udvalgte 

passager om kvinders position. I oversættelsen af passage IX har Vitringa dog undladt at oversætte 

adjektivet stupido i beskrivelsen af advokaten Severinus.  

 

IX: […] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum: Quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 
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dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

IX, 1890: […] Hierdoor kwam ik bij nauwgezetter overweging tot het inzicht, dat deze bepaling ter 

gunste van de zwakkere sekse, die ik bij den eersten oogopslag veroordeeld had, toch niet zoo 

verkeerd zou zijn, als de vrouw van onzen rechter te Bergen vonnissen velde in plaats van haren 

man; als de dochter van onzen advocaat Severinus, een welbespraakt, talentvol en edel meisje, eens 

mocht pleiten in plaats van haren vader. Onze rechtsgeleerde wereld zou geene schade bij lijden en 

misschien zouden dan der godin Themis niet zoo vaak de tranen van ergernis langs de wangen 

loopen. 

 

Denne udeladelse kan ses som et forsøg på at nedtone kritikken af advokaten, men det kan også 

skyldes en oversætter- eller sætterfejl. Generelt synes Vitringa at gengive originalens indhold trofast 

i forhold til temaet om kvinders stilling. Derfor virker det mest sandsynligt, at det er en simpel fejl, 

som ikke skal tolkes som censur fra oversætterens side. I den sidste linje af denne passage har 

Vitringa bibeholdt navnet på gudinden i selve teksten og suppleret navnet med ordene de godin, 

som forklarer navnet Themis for læseren. 

De to oversættelser afviger altså ikke nævneværdigt i gengivelsen af temaet om kvinders position. 

Det kan kædes sammen med traditionen i Den Nederlandske Republik, som er beskrevet i 

Indledningen, for, at kvinder kunne agere friere i det offentlige rum end andre steder, og at de ofte 

modtog en boglig undervisning i større eller mindre grad. 

 

I.4.4 Samlet konklusion for de hollandsksprogede oversættelser 
 

Der er en tidsafstand på ca. 150 år mellem de to hollandske oversættelser, som giver anledning til 

overvejelser om ændringer i synet på oversættelsesgerningen og opfattelsen af det originale værks 

integritet. Den første oversætter fra 1741 synes ikke at have problemer med at gengive de tre 

hovedtemaer. Det eneste sted, hvor vi kan spore en farvning af oversættelsen, er, hvor det gælder 

synet på regenten. Her ses det af passage IV, at ordet Koninglyke betragtes som noget negativt, 

mens ordet Vorst er mere positivt ladet. Dette kan kædes sammen med de historiske 

omstændigheder, hvor fyrsten af Oranje var mere populær end den spanske konge. 
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Vitringa ændrer heller ikke markant i sin oversættelse af passagerne knyttet til 

hovedtemaet statsstyre, men i sin oversættelse giver han dog i modsætning til sin forgænger koning 

en positiv konnotation, sandsynligvis fordi Holland på dette tidspunkt var et monarki. Han forholder 

sig også tro mod originalen i oversættelserne af temaet om kvinders position, mens det forholder sig 

anderledes med temaet religiøs tolerance. Her har Vitringa nedtonet pointen om religiøs tolerance i 

passage V ved at lade Niels’ svar til fyrsten fremhæve den politiske tolerance i stedet for den 

religiøse. Han har desuden udeladt hele kapitel 6 om potuanernes religion, hvilket kan forklares 

med, at han selv konverterede til katolicismen. 

I disse to oversættelser kan opfattelsen af originaltekstens integritet tydeligt iagttages samt 

påvirkningen fra deres egen samtid. 1741H1, der er skabt ganske kort efter originalen, gengiver 

denne trofast, hvorimod Vitringa behandler originalteksten mere frit. Han ændrer ikke kun 

sprogtonen, som bliver mere kulturbunden og uhøjtidelig, men han redigerer i selve indholdet ved at 

udelade et helt kapitel og gennem mindre justeringer i oversættelsen af enkelte ord, som er 

afhængige af tidens politiske omstændigheder og hans egne omstændigheder. Originalteksten er 

altså igen mest respekteret tættest på udgivelsestidspunktet. I det følgende kapitel om de 

tysksprogede oversættelser kan vi se denne tendens endnu tydeligere, fordi der eksisterer flere 

oversættelser. 
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I.5 Den tysktalende Nicolai og hans mange forskellige eventyr 
 

I undersøgelsen af de tysksprogede oversættelser af NK er her medtaget fem oversættelser, hvor de 

to første stammer fra hhv. 1741 og 1788, derefter følger to oversættelser fra 1820’erne, og den 

sidste er fra 1832. Som i tilfældet med de tre foregående sprogområder er den tidligste oversættelse 

den mest trofaste overfor originalteksten, mens de følgende afviger på forskellige punkter. 

Oversættelserne har derfor hver især et individuelt præg; dette har, som vi skal se i det følgende, 

nogle gange betydning for gengivelsen af de tre hovedtemaer, men ikke altid. Som i de tidligere 

kapitler henvises der til oversættelserne på følgende måde: 

 1741T1 

 1788T2 

 1824T3 

 1828T4 

 1832T5 

 

I.5.1 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet statsstyre 

 

1741T1 om statsstyre
148

 

Den tidligste oversættelse, forfattet af en ukendt oversætter, er udgivet 9 gange mellem 1741 og 

1788.
149

 

 1741T1 adskiller sig fra de øvrige tyske oversættelser ved næsten ikke at fravige 

originaltekstens indhold. Der findes dog et par enkelte oversættelsesvalg, som har betydning for 

denne undersøgelse. I passage I undlader oversætteren at medtage Minervas navn i oversættelsen, 

ganske som vi har set det i flere af de tidligere oversættelser på andre sprog. I stedet lægger 

oversætteren her vægten på selverkendelse i forbindelse med varetagelsen af embeder, da den 

enkelte selv skal bedømme, om vedkommende er opgaven voksen; dette er i sig selv lidt uklart, 

fordi det kan betyde enten en forståelse, en tillært færdighed eller en persons natur. 

 

                                                           
148

 Tekstgrundlaget for denne analyse er en udgave fra 1970 (se Holberg 1970b i litteraturlisten), hvor der er foretaget 

en modernisering af stavemåden. Udgaven fra 1970 baserer sig på en udgivelse fra 1748 af Christian Gottlob Mengel. 

Moderniseringen er foretaget af Hans Adolf Neunzig.  
149

 Ehrencron-Müller bemærker, at det muligvis er en dansker, der står bag den tyske oversættelse, men at det ikke kan 

lade sig afgøre med sikkerhed. Bind III s. 277. 
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I […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

1741, I: […] Es untersteht sich hier also niemand, ein Amt anzunehmen, wenn er nicht meint, daß 

er demselben sattsam gewachsen sei. 

 

Den anden afvigelse findes i oversættelsen af passage II. Her har han oversat den første del af denne 

passage i overensstemmelse med indholdet i originalen, men den sidste del er ændret markant. 

Denne passage handler om, hvordan potuanerne bedømmes efter afskaffelsen af rangklasser bestemt 

af fødsel.  

 

II […] ut e sola virtute, muneribus et occupationibus aestimentur arbores; 

 

1741, II: […] und die Einwohner werden nur nach ihren Tugenden eingeschätzt und nach 

Verdienst zu Ehrenstellen und Ämtern erhoben [...]. 

 

Potuanerne bedømmes i oversættelsen efter deres dyd ligesom i originalteksten, men i oversættelsen 

bliver de derefter indstillet til embeder på baggrund af deres fortjeneste eller meritter, hvor disse i 

originalen indgår i bedømmelsen. Årsagen til denne oversættelse kan enten være en misforståelse af 

den latinske konstruktion eller en bevidst ændring i indholdet. Det er muligt, at oversætteren har 

opfattet muneribus og occupationibus som dativer, hvilket dog næppe er korrekt. I betragtning af, at 

denne oversættelse generelt er meget tro mod forlægget, virker det mere sandsynligt, at der er tale 

om en misforståelse end om et bevidst valg fra oversætterens side. Resultatet for læseren bliver dog, 

at embedet ikke indgår i bedømmelsen af borgerne, men i stedet drejer sig om dyden, ligesom i de 

tidligste engelske og den tidligste franske oversættelse, men i modsætning til disse oversættelser er 

dydens betydning som adgangsgivende til embeder og indtægt her ekspliciteret. I passage III og IV 

oversættes der dækkende i forhold til originaltekstens indhold; i passage III gengives quantum 

respublica patiatur med so viel als nur immer möglich, og oversættelsen er altså lige så upræcis 

som originalen i beskrivelsen af forbeholdet over for hvilken grad af lighed, der kan opretholdes 

mellem borgerne. Desuden skal det nævnes, at denne oversætter vælger at oversætte ingeniis med 

verstand i passage IV, hvilket er samme årsag, som blev givet i den hollandske oversættelse fra 

1741. Den tyske og hollandske oversætter gengiver altså ingeniis ens, mens oversætterne af både 



94 
 

1742E1 og 1742F1 har valgt en anden løsning, hvor de tillægger fyrstens faderlige herskemåde til 

kærligheden til retfærdigheden. 

 

1788T2 om statsstyre 

Den næste oversættelse, vi skal se på, forholder sig lidt mere frit til originalteksten end sin 

forgænger. Oversættelsen fra 1788 er skabt af Wilhelm Christhelf Siegmund Mylius (1753-

1827),
150

 en tysk forfatter og oversætter, som boede og virkede i Berlin og Halle, hvor han tog en 

del af sin uddannelse i jura.
151

 Han er især kendt for sin oversættelse af Voltaires Candide, men har 

også oversat andre franske og engelske forfattere til tysk.
152

 Hans oversættelse af NK er dedikeret til 

komedieforfatteren og møntdirektøren i Breslau, Karl Gotthelf Lessing (1740-1812), bror til den 

tyske digter Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781), hvorved oversættelsen sættes ind i både en 

litterær og en kulturel sammenhæng. Mylius har desuden indsat et hædersdigt over Frederik den 

Store, konge af Preussen 1740-1786.
153

 Mylius forholder sig i nogle henseender meget frit til 

originalteksten, men er samtidig overordnet set tro mod formidlingen af hovedtemaerne, som findes 

i NK. 

I Mylius’ oversættelse ekspanderes passage I voldsomt sammenlignet med originalteksten, 

hvilket både forstærker kritikken af dem, der ikke har selverkendelse nok i forbindelse med 

varetagelsen af et hverv, og styrker oversættelsens tilknytning til målsprogets kultursfære. Den 

første del er dækkende oversat, men der er sket en mindre justering af vurderingen af måden, 

hvorpå et hverv varetages i Potu, gennem oversættelsen af originalens glose, rectius, hvorved 

oversætteren lægger en snævrere vurdering ind i teksten af, hvad der skal til for at varetage et 

embede på en god måde, nemlig at man skal være punktlig. 

 

I: munera rectius et melius administrantur 

 

1788, I: […] Daher werden auch die Aemter […] weit pünktlicher und besser versehen […]. 

 

Den sidste del af passagen er udvidet meget voldsomt. I denne del af teksten, som jeg har udvalgt til 

passage I, har jeg ikke medtaget en mindre passage i midten, som i Mylius’ oversættelser er blevet 
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udvidet med et længere tekststykke, som Mylius selv har digtet til. Dette tekststykke skal vi nu se 

nærmere på, da det giver et interessant indblik i Mylius’ oversættelsesstrategi. Udvidelsen 

indeholder eksempler på, hvordan Mylius har indarbejdet talemåder i teksten: 

 

1788, I (fortsat): […] Nicht einmal ein Stekkenpferd hält man sich, weil man aus Erfahrung weis, 

daß diese Thiere, wenn sie zu mutig werden, nur zu oft ihre Reiter über Stok und Blok führen, und 

ganz von ihren Berufswegen ablenken. 

 

Brugen af sproglige billeder som kæphesten giver teksten et mere uhøjtideligt præg og knytter den 

til det talte sprog, hvorved den bliver indirekte kulturbunden.  

I den næste del af tildigtningen findes begyndelsen på en retorisk figur i de fire første ord – 

en figur som fortsættes gennem resten af passagen, og som jeg vender tilbage til. Dernæst ser vi en 

tidsbunden vending om jøder i nedenstående passage. 

 

1788, I (fortsat): Hier findet man keinen Mundarzt, der, nicht zufrieden, sich einen Ruf wie 

Schmukker und Voitus erworben zu haben, die geheimen und ofnen Schäden des Staatskörpers 

sondirt, durch sogenannte philosophische Arbeiten Salben und Pflaster dafür zu bereiten sucht, und 

unter seiner zalreichen Sippschaft, die sich täglich vermehret wie Israel’s gesegneter und wie Sand 

am Meer hervorquellender Saame, von verwandschaftlichem Gefühl verblendet, Leute zum 

Verbinden mählt, die kaum den Spatel zu handhaben wissen; 

 

Bemærkningen om jøder samt forstærkningen af den ved hjælp af den efterfølgende sammenligning 

med strandens sandkorn kan ses som et udtryk for det generelle forbehold overfor jøder i 1700-

tallets tyske fyrstedømmer, hvor de jødiske samfund nogle steder, som fx i Preussen, voksede i antal 

og indflydelse, men ikke var accepterede.
154

  

I den følgende passage tager oversætteren fat på det litterære felt og bebrejder de moderne 

digtere deres omgang med litteratur, og hvad der må forstås at være ægte talenter, nemlig Lessing, 

Klopstock, Wieland og Engel. Her fortsættes den retoriske figur, der i det foregående blev indledt 

med: ”Hier findet man keinen…”, fremhævet nedenfor. Hvert led synes at være lange opremsninger 

af eksempler på dårlige kunstnere – en opremsning, der næsten løber af med oversætteren: 
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1788, I fortsat: … keine Tonkünstler, der sich über sein Rostral und seiner Flügel hinaus, in die 

Regionen der Romanen- und Theater-Dichter schwingt, heute den Epigrammatisten, morgen den 

elegischen Sänger macht, und übermorgen Pamphlete ausstreut, immer bereit, sich in jede 

litterarische Fehde zu mischen, so fern sie auch immer von seinem Horizonte liegt, und so viele 

Dissonanzen er auch hervorbringt, wenn er diese Saiten berührt; keinen Bergwerkskundigen, der 

mit gleichem Glük in die Schachten der schönen Wissenschaften und Künste einzufahren denkt, 

dessen Wünschelrute aber da nie anschlägt, und der nichts als Kazzensilber und Kobaltkuchen zu 

Tage bringt, der, durch eine Suade, die der eines Seniors in einer Tabagie völlig gleich kommt, und 

eine Stentorlunge unterstüzt, zum Aerger eines hörgierigen Parterrs Abend für Abend den 

Theateraristarchen mit weidlichem Getöse spielt; keinen Grammatiken-drechsler und 

Lexikonsraspler, der stolz darauf, so viel wie die Akademie der Vierziger geleistet zu haben, sich’s 

beigehn lässt, invita minerva den Longin und Quintilian zu spielen, die Lessinge, Klopstokke, 

Wielande und Engel zu bekritteln und zu beschnitteln, die Bürger auf’s erbärmlichste zu 

schulmeistern, kurz, der die Klassiker der Nation durch wiederholte Angriffe in die Pfannehauen zu 

wollen, und ihre Bemühungen, die Sprache edler, reicher, und für jede Gattung des Ausdruks 

geschmeidiger zu machen, durch Fluten kahlen Spotts und seichte Diktatorsprüche zu dämpfen sich 

bestrebet, die eben so sehr seinen Mangel an geläutertem Geschmak als an gesunder Urtheilskraft 

beweisen; 

 

I forbindelse med eksemplet på de gode kunstnere finder vi vendingen fra originalen invita Minerva 

indsat, og oversætteren stiller gennem vendingen et vist krav til læserne af teksten ved at forvente, 

at de er bekendte med den romerske sagnkreds og kan tilstrækkeligt latin til at forstå vendingen. 

Desuden nævner oversætteren de to antikke retorikere romeren Quintilian (1. årh. e.Kr.) og 

grækeren Longinos (210-273 e.Kr.). Effekten af at fremhæve netop to retorikere er, at oversætterens 

egne retoriske greb og kunnen fremhæves yderligere. Læserne må altså forventes at være bekendt 

både med det latinske sprog, tysk litteratur og klassiske antikke referencer.  

I den følgende og sidste del af denne lange passage fortsættes den retoriske figur med to 

led mere, begge indledt med keinen. Gennem denne voldsomme udvidelse af originalens eksempler 

og brugen af det retoriske greb, anaforen, kommer fortællerstemmen til at fremstå endnu mere vred 

end i originalen. Vreden og disse retoriske greb var en typisk måde at skrive satire på i 1700-tallet 

og byggede på en lang tradition inspireret af antikke forfattere som Persius og Juvenal.
155
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Indholdsmæssigt er det fortsat kunsterne, der kritiseres, efterfulgt af professorer. Oversætteren 

benytter sig fortsat af latinske gloser (in humanioribus, og unguibus & rostro) i teksten og referer 

indirekte til den engelske forfatter Henry Fielding gennem pastor Trulliber, som er en person fra 

den satiriske roman The History of the Adventures of Joseph Andrews (1742). Der er altså stor vægt 

på klassisk dannelse, og læseren forventes at have kendskab til både tysk, engelsk og antik litteratur 

i denne oversættelse.  

 

1788, I (fortsat): … keinen mechanischen Künstler, der die Sorge seiner Officin Mietlingen 

überlässt, mitten in der Stadt, zum Nachtheil seines Beutels, den Landwirt im gröbsten Sinne des 

Worts spielt, mit eigner Hand den vernünftigen und vernunftlosen Bewohnern seines Hauses das 

Morgenfutter bereitet und wie Pastor Trulliber unsaubern Andenkens keinen wohlbehaglichern 

Zeitvertreid kennt, als unter seinem Mastvieh zu sein, oder eigenhändig Butter zu machen; keinen 

Professor in humanioribus, der inhuman genug denkt, die allverschlingende Zunft der 

Monopolisten zu vermehren; keinen Exegeten, der müde der Schriftverbesserung und der 

Deistenverfolgung, den Insektenjäger und Alchymisten ex professo macht, und die Luftsalzkösche 

unguibus & rostro in Schuz nimmt. […] In diesem Lande nun getraut sich niemand gegen seinen 

Genius eine Bedienung zu übernemen. 

 

Mylius har i forhold til denne passage altså valgt at tildigte en markant del til originalen, således at 

oversættelsen nu kommer til at indeholde elementer, der direkte vedrører målsprogskulturen, og 

desuden får en stærk tilknytning til det litterære miljø med henvisningen til Lessing, Klopstock, 

Wieland og Engel som eksponenter for målsprogskulturen samt Fielding som repræsentant for 

udenlandsk samtidig litteratur. Desuden har Mylius inddraget den klassiske fortid med Longinos og 

Quintilian. Ved at nævne retorikerne i samme passage, hvor han selv anvender tydelige retoriske 

virkemidler, peger han tilbage på sin egen tekst og de retoriske figurer, der forekommer der. 

Originalens invita Minerva er, som nævnt, også indarbejdet i teksten – blot et andet sted, og hun 

bliver således associeret med de personer, der forsøger sig på uheldig vis med digterkunsten. Denne 

passage bliver derfor en specifik kritik af underlødige digtere og retter sig ikke længere generelt 

mod mennesker, der gaber over for meget, som det ellers er tilfældet i originalen. Afrundingen af 

passagen angiver, at man i Potu ikke påtager sig noget, som er imod ens Genius, og fokus er altså 

her på en persons åndelige evner. 



98 
 

I oversættelsen af de følgende tre passager om statsstyrelse afviger Mylius ikke i 

nævneværdig grad fra originalteksten bortset fra et enkelt tilfælde. I passagen om lighed mellem 

borgerne har Mylius oversat den første del dækkende og bibeholdt originaltekstens åbne forbehold 

respublica patiatur med so viel wie möglich, men i det følgende har han foretaget nogle mindre 

justeringer i forhold til, hvem der skal adlyde hvem. 

 

III: […] Hinc nullae hic sunt dignitatum classes, tantum inferiores superioribus obtemperare, et 

iuniores seniores colere ac venerari coguntur. 

 

1788, III: […] Hier giebt es keine Rangordnungen unter den Beamten des Reichs, dennoch müssen 

die Untern die Obern verehren, und Jüngling’ und Jungfrauen die Alten. 

 

I den sidste del af denne passage har Mylius foretaget en udvidelse af originalens iuniores i sidste 

linje med Jüngling’ und Jungfrauen. Mylius’ udvidelse af leddet iuniores bevirker, at fokus på 

inddragelsen af begge køn, som netop er en pointe i originalen, forstærkes for læseren af 

oversættelsen. 

I oversættelse af den sidste passage, IV, om statsstyrelse oversætter Mylius dækkende i 

forhold til originalens indhold; det skal dog nævnes, at Mylius vælger at oversætte ingeniis med aus 

natürlichem Hange og dermed giver en anden årsag, end der gives i 1741T1, som lagde fyrstens 

forstand til grund for den faderlige måde, hvorpå statsmagten blev udøvet. 

Mylius ændrer altså ikke på originaltekstens udsagn, men tilføjer en ekstra del, der knytter 

teksten til hans eget samfunds samtid. Han er som tidligere nævnt kendt for sin Candide-

oversættelse, som ikke indeholder den type afvigelser, vi ser i denne oversættelse, og har altså 

tydeligvis vidt forskellige tilgange til de to tekster. Årsagen til denne forskellighed kan ligge i 

Voltaires og Holbergs ry i det tysksprogede område. Voltaire var en kendt forfatter i højere grad 

end Holberg i Europa, og hans synspunkter var derfor mere almindeligt kendte; det kunne således 

være problematisk for en oversætter at inkorporere sine egne synspunkter i teksten. Holberg var 

mindre kendt og dermed også hans synspunkter. Dertil kommer synet på oversætterens rolle på 

dette tidspunkt og dennes rolle som medforfatter, hvor ændringer i oversættelsen i forhold til 

originalteksten blev retfærdiggjort med det argument, at oversætteren ønskede at gengive teksten, 

som den ville have lydt, hvis den oprindeligt var blevet skrevet på målsproget.
156

 Som nævnt i 
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indledningen havde synet på folkesprogene ændret sig på dette tidspunkt, således at det enkelte 

sprog nu i højere grad ansås for at være tilknyttet en bestemt kultur, og værker hjemmehørende i en 

kulturel kontekst derfor skulle oversættes ikke blot sprogligt, men også kulturelt. Derfor blev 

oversætterens rolle også mere fremtrædende i formidlingen af et værk fra et sprog til et andet, 

hvilket også er interessant set i lyset af, at vi fra slutningen af 1700-tallet og frem kender navnene 

på oversætterne i modsætning til de tidligste oversættelser, vi har set indtil nu, som alle er anonyme 

med undtagelse af den fransksprogede oversættelse. 

 

1824T3 om statsstyrelse 

Den tredje oversættelse stammer fra 1824 og er forfattet af G. C. Jerrer, som i forordet beskriver sin 

oversættelse som henvendt til børn mellem 9 og 14.
157

 Han har derfor undladt at medtage de dele af 

originalteksten, som han har vurderet som upassende for denne aldersgruppe. En del af den tekst, 

der er fjernet, findes i nogle af de udvalgte passager, således at kun passage II findes i denne 

oversættelse. I oversættelsen af denne ene passage er der dog foretaget nogle ændringer, som især 

angår fyrstens rolle i afskaffelsen af stænderne, og hvordan potuanerne bedømmes. 

 

II:[…] At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, quae 

nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, muneribus et 

occupationibus aestimentur arbores; 

 

1824, II: […] als man aber sahe, daß in dieser Einrichtung der Saame der Uneinigkeit läge, wurde 

dieser Unterschied aufgehoben, und blos nach seinen Tugenden und Verdiensten jedem sein Rang 

und sein Amt angewiesen. 

 

Jerrer har her valgt at gengive originalens principes med et mere upræcist man, hvorved fyrstens 

vigtighed i opretholdelsen af et sundt samfund formindskes. I det følgende har oversætteren undladt 

at medtage originalens quae nativitatem sequitur, og således bliver forskellen mellem den tidligere 

og nuværende måde at skelne på uklar for læseren. I opremsningen af, hvad man lægger vægt på, er 

her også foretaget en ændring, der minder om 1741T1s gengivelse af denne passage – nemlig at 

træerne får tildelt deres rang og embede efter deres Tugenden og Verdiensten i stedet for, at 

embederne også indgår i bedømmelsen af det enkelte træ, som tilfældet er i originalen. Dette kan 

                                                           
157

 Tekstgrundlaget er anden udgave fra 1834 udgivet af F. Campe. 



100 
 

bero på samme misforståelse af kasus, som tidligere nævnt i forbindelse med oversættelsen af 

passage II i 1741T1. 

 Både udeladelserne af mange af passagerne og ændringerne i passage II giver det indtryk 

af Jerrers oversættelse, at hovedtemaet om statsstyrelse er blevet kraftigt reduceret, og at fyrsten 

ikke spiller så stor en rolle i samfundsstrukturen som i originalen. De samfundsmæssige 

overvejelser, som fremgår af originalteksten, er af Jerrer altså blevet bedømt som uegnede eller 

uinteressante for børn. 

 

1828T4 om statsstyre
158

 

1828T4 er skabt af Ernst G. Wolf, som generelt har oversat originalens passager om statsstyre 

dækkende.
159

 Der er dog nogle få interessante afvigelser, som vi skal se nærmere på i det følgende. 

For det første har Wolf valgt at indlægge en vurdering af embederne: 

 

I: Nemo in hoc orbe duo simul munera exercet, credunt nempe, minimam occupationem totum 

poscere virum. 

 

1828, I: Niemand führt hier zwei Ämter auf einmal, weil sie glauben, daß auch das unbedeutendste 

Geschäft seinen Mann ganz fordere; 

 

Han har strammet betydningen af minimam til unbedeutendste og altså lagt en klarere 

værdivurdering ind i udsagnet. Desuden har han ligesom de tre tidligere oversættere valgt at 

udelade navnet Minerva i passage I. I sin oversættelse har Wolf valgt at gengive Minerva invita 

med wozu er nicht einen innern Beruf fühlet og lægger altså årsagen til, at folk påtager sig et hverv, 

over på det enkelte individ. 

Oversættelsen af passage II, der handler om de manglende rangklasser i Potu, indeholder 

ikke nævneværdige afvigelser. I den følgende passage III, om opretholdelsen af ligheden mellem 

borgerne, har Wolf valgt at ændre fyrstens rolle i håndhævelsen af loven om lighed: 

 

III: […] Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, 

quantum respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. […] 
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1828, III: […] Ein sehr heilsames Gesetz des Staates ist ferner dieses, daß der Fürst beauftragt ist, 

die Standesgleichheit so viel als möglich aufrecht zu erhalten. […] 

 

Fyrsten er i denne oversættelse forpligtet ved lov til at opretholde lighed i modsætning til 

originalteksten, hvor der nævnes en lov, hvormed fyrsten opretholder lighed. Dette giver i 

oversættelsen indtryk af, at kongen selv er underlagt visse love og står i forhold til dem på samme 

måde som sine undersåtter, hvilket ikke er udtrykt i originalen. 

I den sidste passage, IV, om statsstyrelse er der dels blevet ændret syntaktisk i 

oversættelsen i forhold til originalen, hvilket giver en indholdsmæssig betydningsændring i 

udsagnet om den enevældige kongemagt, og dels er der foretaget udvidelser af teksten i 

oversættelsen: 

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

1828, IV: Die Macht der Fürsten von Potu ist uneingeschränkt; doch üben sie mehr ein 

hausväterliches Ansehen, als machthaberische Strenge aus, und das Ganze gleicht mehr einer 

Familie, als einem Staate. Da sie aus Grundsätzen und natürlichem Hange, nicht blos des Gesetzes 

wegen, gerecht sind, so verträgt sich hier, wie anderswo nirgends, die Fürstengewalt mit der 

Freiheit. 

 

Wolf har i beskrivelsen af, hvordan magten udøves, foretaget en omskrivning af originaltekstens 

sætningsstruktur. Begyndelsen af originalens hovedsætning og den indrømmende ledsætning 

Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur er her skrevet sammen til 

én hovedsætning i oversættelsen. I denne omskrivning bliver den indrømmende ledsætnings 

betydning udtrykt i et enkelt ord: uneingeschränkt. Derved kommer indholdet om den ubegrænsede 

fyrstemagt til at stå som en foreløbig konstatering, der ikke som i originalen er modificeret af en 

indrømmende adverbiel ledsætning. Oversætteren har desuden valgt at udvide originalens 

subjektsprædikat paternum og dets sammenlignende led regium til henholdsvis ein hausväterliches 

Ansehen og til machthaberische Strenge. Derudover har oversætteren udvidet den sidste del af 

originalens første hovedsætning Imperium […] paternum potius quam regium est med und das 
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Ganze gleicht mehr einer Familie, als einem Staate. Herved fremhæver Wolf synet på herskeren 

som en alfaderlig skikkelse, fordi modsætningen mellem originalens paternum og regium bliver 

forstærket gennem udvidelsen, og han fortolker derefter indholdet for læseren ved direkte at skrive, 

hvordan dette samfund minder om en familie med et faderligt overhoved med hensyn til sin 

magtstruktur.  

I oversættelsen af ingenium er der desuden sket en udvidelse til to substantiver, så det lyder 

Grundsätzen und natürlichem Hange. Oversætteren lægger her ligesom oversætteren af 1788T2 

vægten på det naturlige anlæg mere end forstanden, som blev angivet som hovedårsag i 1741T1. 

 

1832T5 om statsstyre 

Denne oversættelse er skabt af Karl Lappe i 1832 og præsenteres på titelbladet som en bearbejdet 

udgave af NK med titlen: Klim’s und Gulliver’s Wunderbare Reisen med undertitlen: In einem 

Ausgabe für Jung und Alt.
160

 Denne udgave er således rettet både mod børn og voksne, hvilket har 

haft en indflydelse på den oversættelsesstrategi, Lappe har brugt. I denne udgave er teksten ikke 

delt i kapitler og en hel del af originalteksten er ikke oversat, ligesom tilfældet var med 1814T3 af 

Jerrer. Lappe har primært medtaget de dele af NK, der vedrører Niels’ rejse rundt om på Nazar og 

Vidunderlandene på undersiden af jordskorpen. Han har således undladt at oversætte en stor del af 

originalteksten, som handler om de tre hovedtemaer, denne oversættelsesanalyse beskæftiger sig 

med. Lappe har eksempelvis fravalgt at oversætte store dele af originalteksten, der vedrører temaet 

om statsstyre og dermed de fleste af de passager, som er udvalgt til denne afhandling. Lappe 

fremhæver i stedet de eventyrlige elementer i NK, hvilket formodentlig hænger sammen med 

oversættelsens målgruppe, som fortrinsvis er børn. Den eneste af de udvalgte passager, han har med 

– om end i forkortet form – er passage II, som handler om afskaffelsen af rangklasser hos 

potuanerne. Original og oversættelse lyder således: 

 

II: Incolae huius principatus in nobiles et plebeios non sunt divisi. Obtinuit quidem olim haec 

ordinum distinctio. At cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, 

quae nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, 

muneribus et occupationibus aestimentur arbores; 
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1832, II: Diese vernüftigen Bäume haben keinen Unterschied der Geburt bei sich eingeführt, 

sondern sehen bloß auf Fähigkeiten und Tugenden. 

 

I denne stærkt forkortede gengivelse af passagen er regentens rolle som den, der ser problemet og 

retter op på det, helt væk. Regenternes vigtighed i forhold til den almindelige borger fjernes, 

ligesom tilfældet var i 1824T3. Efter denne passage har Lappe omarbejdet teksten ved at lade Niels 

tilføje, at han kunne fortælle mere, men det bliver for langt, og derefter springes de to følgende 

kapitler over, og historien fortsættes med rundrejsen på planeten Nazar. 

 Udviklingen i de tysksprogede oversættelser over tid fra en trofast oversættelse til en 

meget fri er tydelig i de ovenstående analyser. Denne udvikling hænger naturligvis sammen med 

målgruppen for de enkelte oversættelser, hvor særligt omarbejdelserne til børnelitteratur spiller en 

rolle. Denne udvikling er særegen for det tyske sprogområde og falder sammen med den stigende 

interesse for eventyrgenren. I løbet af 1820erne og 1830erne begyndte man at acceptere 

eventyrgenren som passende for børn. Genren var indtil da blevet anset for at være for risikabel, 

idet den kunne give børn en overaktiv fantasi. Fra 1820erne begyndte man således at udgive 

samlinger af eventyr særligt rettet mod børn. Et eksempel herpå er brødrene Grimms eventyr, som 

egentlig var indsamlet forskningsmateriale i begyndelsen af 1800-tallet, men som særligt Wilhelm 

Grimm begyndte at revidere og udgive målrettet til børn.
161

 Oversættelserne af passagerne 

vedrørende statsstyre er derfor også i højere grad udeladt af de senere oversættelser, som er rettet 

mod børn, mens den tidligste oversætter har bevaret originaltekstens indhold. Oversætteren af 

1788T2, Mylius, har derimod benyttet NK til at fremføre egne pointer. Vi ser altså en svækkelse af 

originaltekstens integritet meget tidligt i det tyske sprogområde.  

 

I.5.2 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet religiøs tolerance 
 

Hovedtemaet om religiøs tolerance oversættes generelt trofast i de tysksprogede oversættelser. 

1741T1 afviger ikke i nævneværdig grad fra originaltekstens indhold i oversættelsen af passage V, 

hvorfor den ikke vil blive inddraget i den følgende analyse.  
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Mylius om religiøs tolerance (1788) 

Oversætteren af 1788T2, Mylius, forholder sig generelt trofast mod originalen i gengivelsen af 

passage V, men han afviger dog i oversættelsen af denne passages begyndelse. 

 

V: Explicui tunc breviter omnes fidei articulos, ad quorum recitationem nonnihil ex rugis 

remisit, testans, unicuique se haud invitum subscribere posse, tantum miratur, gentis iudicii 

expertae sana adeo de Deo eiusdemque cultu esse principia. At cum mox audiret, christianos in 

sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide discrepantiam in propria viscera armari: 

 

1788, IV: Ich erklärte ihm nun kürzlich die Artikel unsres Glaubens. Die Runzeln seiner Stirn 

vermehrten sich und er äusserte seine Misbilligung durch starkes Kopfschütteln. Als er aber bald 

darauf vernam: die Christen thielten sich in unzälige Sekten, und wüteten wegen dieser 

abweichenden Glaubens-meinungen in ihren eignen Eingeweiden, so brach er folgendergestalt aus 

[…] 

 

I begyndelsen af passagen har Mylius valgt ikke at oversætte fyrstens positive tilkendegivelse 

overfor Niels’ forklaring om kristendommen. I stedet fordømmes Niels’ forklaring, hvilket bevirker, 

at kritikken af religion fremstår skarpere i oversættelsen end i originalteksten. I oversættelsen 

lægges der således op til, at religion kan kritiseres og fordømmes. Dette skal ses i lyset af, at 

oversættelsen formodentlig er blevet til i Preussen, hvor der under Frederik den Store var blevet 

indført en del reformer, der gav borgerne tale- og trosfrihed.
162

 

I passage VI, der handler om religiøs praksis i Potu, har Mylius også foretaget nogle 

interessante oversættelsesvalg: 

 

VI: […] His et aliis argumentis thesin suam corroborat Limali. Et cum Praeceptorum eius 

observantissimi sint Potuani, oleum et operam in hac regione perderent conversores 

(Missionarii) Romani, qui ceremoniarum observantim tantopere commendant, Paradisumque 

illis pollicentur, qui mortuorum reliquias venerantur, aut qui solis agrorum, hortorum, 

vinearum, fluminum ac Oceani deliciis tempore quadragesimali saginantur. 
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1788, VI: […] Durch dergleichen Bespiele bemühete sich Lismali seinen Saz zu befestigen; und da 

die Potuaner seine Vorschriften auf’s genauste beobachten, so würden die Römischen 

Proselytenmacher,*) (Die Missionare) die so sehr die Beobachtung religiöser Ceremonien 

anempfelen, und das Paradies denen versprechen, welche die Reliquien der Todten verehren oder 

sich vierzig Tage lang blos mit den Delikatessen der Aekker, Gärten, Weinberge, der Flüsse und des 

Oceans mästen, Zeit und Mühe in diesen Gegenden ganz fruchtlos verwenden. Eben so wenig 

würden die leisetretenden, glattzüngigen Apostel der unbekannten Obern mit allen ihren 

Sophistenkünsten bei einem so gradsinnigen Volke etwas ausrichten. 

 

Mylius har her valgt at oversætte originalens conversores med det nedsættende Proselytenmacher, 

hvorved han forstærker det negative indtryk af missionærerne, som i originalen udtrykkes senere i 

beskrivelsen af deres handlinger. Den negative holdning til de katolske missionærer forstærkes 

yderligere i oversættelsens sidste to linjer, hvor de beskrives med flere negative adjektiver.  

 I de tre følgende oversættelser er originaltekstens udsagn om religiøs tolerance kun oversat 

dækkende i Wolfs oversættelse 1828T4, som derfor ikke vil blive gennemgået, mens Jerrer i 

1824T3 og Lappe i 1832T5 derimod afviger en del, men i hver sin retning, som vi skal se i det 

følgende. De har begge medtaget en del af passage V og begge udeladt passage VI. 

 

Jerrer om religiøs tolerance (1824) 

Jerrer har, som nævnt, kun gengivet passage V i sin oversættelse, og i denne har han valgt ikke at 

gengive fyrstens direkte tale, som findes i originalteksten: 

 

V: Explicui tunc breviter omnes fidei articulos, ad quorum recitationem nonnihil ex rugis 

remisit, testans, unicuique se haud invitum subscribere posse, tantum miratur, gentis iudicii 

expertae sana adeo de Deo eiusdemque cultu esse principia. At cum mox audiret, christianos in 

sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide discrepantiam in propria viscera armari: ,,Apud 

nos, ait, etiam variae de rebus ad cultum divinum pertinentibus sunt dissentientes sententiae; at 

alter alterum proinde non persequitur. Nam omnis persecutio ob res theoreticas, aut errores, e 

sola perceptionis varietate orientes, non nisi a fastu oritur, cum alter altero perspicaciorem se 

stolide autumat: qui fastus vix placere poterit Deo, modestiae ac humilitatis commendatori. 

Nemini, ait, qui bona fide in theoreticis a recepta opinione aberrat, circulos iudicii turbamus, 

modo in practicis, quae cultum Numinis spectant, consentiat, ac in eo vestigia premimus 
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decessorum nostrorum, qui inhumanum existimarunt, iudiciis creaturarum compedes iniicere, ac 

in conscientias dominari. Huius quoque regulae observantiam in rebus politicis solicite 

commendamus, ita, si subditorum variae sint opiniones de corporis nostri forma, de vitae genere, 

de oeconomia, et id genus aliis, iidem vero agnoscant me legitimum Principem, cui obsequium 

debetur, cunctos existimo bonos esse cives.” Respondebam ad haec: Serenissime Princeps! istud 

apud nos dicitur Syncretismus, maximeque a literatis nostris improbatur. Non dedit mihi spatium 

plura loquendi; nam subiratus mox abiit, iubens ut manerem, donec prandium finitum esset. 

 

1824, V: ferner von unserer Religion und unsern gottesdienstlichen Gebräuchen, von den 

verschiedenen Meinungen hierüber, und der Wuth Andersdenkende mit Feuer und Schwerdt zu 

verfolgen: da runzelte sich seine Stirn, und seine Gesichtszüge wurden ernster. Und als ich ihm nun 

vollends eine getreue Beschreibung von unsern stehenden Heeren, von unsern Kriegen und 

Schlachten, und von den Feuerschlünden, die da gebraucht würden, machte: da wurde er ganz 

zornig und befahl mir augenblicklich zu schweigen. Er ging auch voller Unwillen sogleich weg und 

hieß mich hier so lange warten, bis er das Mittagsmahl eingenommen hatte. Ich war nicht wenig 

über das Betragen des Fürsten erstaunt, und konnte anfangs gar nicht begreifen, wodurch ich 

seinen Zorn erregt und seinen Unwillen mir zugezogen hatte. Denn ich hielt alle unsere 

Einrichtungen und Gewohnheiten, von denen ich ihm erzählt hatte, für zu vortrefflich und 

vollkommen, als daß ich hätte glauben sollen, eben sie wären die Ursache seines Zornes. Erst 

später änderte ich meine Meinung. 

 

Udeladelsen af fyrstens replik medfører, at læseren ikke får fyrstens positive udsagn om religionens 

forordninger i originalens første sætninger, hvor herskeren tilkendegiver, at han selv kunne tilslutte 

sig disse forordninger og undrer sig over, at et ellers ufornuftigt folk kan have så fornuftige ideer 

om Gud. I oversættelsen springes der derimod frem til beskrivelsen af den religiøse forfølgelse. I 

denne beskrivelse har Jerrer udeladt en oversættelse af christianos. Derved kommer den forfølgelse, 

der tales om, ikke nødvendigvis til kun at dreje sig om de kristne, men kan udvides til andre 

trossamfund. Jerrer har herefter udeladt fyrstens tale, hvor den enevældige herskers position i 

forhold til både religion og magtudøvelse kommer til udtryk i originalen. Ved at udelade en stor del 

af originalens indhold og ved at lade Niels gengive fyrstens reaktion i stedet for at lægge ordene i 

munden på fyrsten bliver oversættelsens kritik af religionsstridigheder forstærket. Denne kritik 

bliver desuden her knyttet til fortællerstemmen og kommer dermed tættere på læseren, end hvis 
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udsagnene var lagt i munden på den potuanske fyrste, hvis tale i originalen skal opfattes som en 

gengivelse af udsagn, som Niels blot har hørt og ikke står direkte til ansvar for. Niels’ 

afslutningsvise accept af kritikken i oversættelsen øger desuden hans egen andel i denne kritik, som 

originalens Niels ikke tager del i, idet han der ikke giver udtryk for, at han accepterer fyrstens kritik, 

men i stedet forsøger at forklare, hvordan de lærde hjemme i Europa forholder sig til fyrstens 

indvendinger. Desuden synes denne oversættelse at argumentere for en mere vidtstrakt religiøs 

tolerance end originalen, idet kritikken af de religiøse stridigheder ikke her kun går på konflikterne 

mellem kristne, men kan overføres på alle religiøse stridigheder. Jerrer er altså forholdsvis fri i sin 

oversættelse og ændrer også i originalens budskab. 

 

Karl Lappe om religiøs tolerance (1832) 

Lappe forholder sig meget frit til originalen i sin oversættelse og udelader en hel del ligesom i 

tilfældet med gengivelsen af temaet om statsstyrelse, hvor han kun har oversat passage II. Af de 

udvalgte passager om religiøs tolerance har han forkortet passage V i sin oversættelse og redigeret 

passage VI ud af sin oversættelse. 

 

1832, V: Darauf nahm mich der Kaiser allein in sein Kabinett und unterhielt sich eine lange Zeit 

mit mir von meinem Vaterlande. Jedoch von allem, was ich ihm erzählte, schien nur wenig nach 

seinem Sinne zu sehn. 

 

I denne gengivelse har Lappe undladt at gengive både indholdet af, hvad Niels fortæller, og fyrstens 

svar til det. Vi får kun at vide, at fyrsten ikke bryder sig om Niels’ fortælling, og det bliver derfor 

op til læseren at forestille sig, hvad der kan kritiseres i samfundet, hvilket naturligvis fjerner 

originaltekstens tema om religiøs tolerance fra oversættelsen. 

 Som det er fremgået af analyserne, er passagerne om religiøs tolerance blevet behandlet 

forskelligt i de fem tyske oversættelser. 1741T1 af den anonyme oversætter og 1828T4 af Wolf 

gengiver begge originalen trofast i forhold til passagerne om dette hovedtema. Anderledes ser det 

ud med de øvrige tre, hvoraf Mylius’ og Jerrers begge trækker i en mere kritisk retning, mens Karl 

Lappes undgår at lade spørgsmålet om religiøs tolerance komme til udtryk i sin oversættelse. Det er 

her interessant, at Jerrer og Lappe behandler oversættelsen af dette tema så forskelligt, selvom 

begge oversættelser er rettet mod børn. Jerrer udvider argumentet for tolerance, mens Lappe har 

fjernet argumenterne for tolerance, hvilket kan siges at være udtryk for to forskellige strategier fra 
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oversætternes side; hvor Jerrer synes at lægge vægt på en mere opdragende tekst, synes Lappe at 

tilstræbe underholdning. 

 De tysksprogede oversættelser forholder sig markant anderledes til dette tema end de 

øvrige oversættelser, der er blevet analyseret. I oversættelserne til de andre sprog har der ikke været 

tale om, at dette hovedtema blev yderligere fremhævet i oversættelserne, hvilket kan ses som et 

udtryk for, at den religiøse diversitet i det tysksprogede område var større end i de øvrige 

sprogområder, hvilket bidrog til en øget opmærksomhed på nødvendigheden af religiøs tolerance. 

Med i disse overvejelser hører naturligvis, at der i dette sprogområde findes markant flere 

oversættelser end i de øvrige sprogområder, hvilket fører til flere meninger om religiøs tolerance og 

dermed flere nuancer i diskussionen af dette tema.    

 

I.5.3 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet kvinders position  
 

Oversætterne af 1741T1 og 1788T2 har begge oversat passagerne VII til X dækkende. I 1741T1 har 

oversætteren dog valgt at oversætte versene i passagen til prosa, og han gengiver ikke Themis’ navn 

i oversættelsen. 

 Mylius har i sin oversættelse fra 1788 fulgt samme fremgangsmåde som oversætteren af 

1741T1 og har fravalgt at gengive versene i passage IX, men oversat Persius’ vers til prosa. Ved 

fravalget af den poetiske passage fjernes oversættelsen stilistisk fra originalteksten, og den oversatte 

tekst opnår en større ensartethed.  

I Mylius’ oversættelse er det desuden interessant, at han har fjernet de norske stednavne og 

kun gengivet et forbogstav efterfulgt af asterisker; dette valg kommer jeg tilbage til i kapitel II.4. 

Han har desuden foretaget nogle interessante oversættelsesvalg i den sidste del af passage X: 

 

X: Inter splendidissima huius urbis aedificia erat gynaeceum regium, trecentis qua viris qua 

adolescentibus speciosissimae formae instructum. Hi omnes alebantur sumptibus reginae, cuius 

deliciis inserviebant. Cum audirem, formam corporis mei a nonnullis extolli, veritus, ne in 

gynaeceum istud a venatoribus abriperer, iter maturavi, et 

 ... pedibus metus addidit alas. 

 

1788,  X: Unter die prächtigsten Gebäude dieser Stadt gehört vornemlich das Harem der Königin, 

worin sich dreihundert der schönsten Jünglinge befinden. Sie werden insgesamt auf Kosten der 
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Monarchin unterhalten und dienen pour ses menus plaisirs. Als ich hörte, daß mein Wuchs und 

meine Bildung von einigen gelobt wurde, besorgte ich, die pourvoyeurs des Harems möchten mich 

auffangen und in dasselbe schleppen, ich beschleunigte daher meine Reise 

– – – mit Furchtbeflügelter Ferse. 

 

I den sidste del af passagen har Mylius valgt at oversætte enkelte gloser til fransk i stedet for tysk, 

hvilket stiller visse krav til læseren ligesom i oversættelsen af tekststykke I, hvor han foretog en 

større udvidelse af teksten, som inkluderede adskillige referencer til både klassisk, tysk og engelsk 

litteratur. Oversættelsen til fransk i stedet for tysk kan her skyldes blufærdighed; denne taktik med 

at oversætte en penibel tekst til et andet fremmedsprog, som kræver en vis dannelse hos læseren, ses 

også ofte i ældre oversættelser af klassiske tekster fra eksempelvis græsk til ét folkesprog, mens de 

vovede passager oversættes til et andet folkesprog eller latin.
163

 

I de to første oversættelser er der altså foretaget nogle oversættelsesvalg, som fjerner 

forbindelsen til både den romerske kultur og litteratur og desuden giver teksten et mere ensartet 

præg som prosatekst uden indslag af poesi. I Mylius’ oversættelse stiller oversættelsesvalgene også 

krav til læseren, som må forventes at kunne noget fransk for at få det fulde udbytte af oversættelsen. 

 De følgende tre oversættelser, som alle stammer fra 1800-tallet, forholder sig meget frit til 

originalteksten og temaet om kvinders position. Jerrer har i sin oversættelse 1824T3 valgt enten at 

fjerne kvindefiguren fra teksten eller tilbageholde originaltekstens positive udsagn om kvinders 

evne til at begå sig i offentlig sammenhæng. 

 

Jerrers oversættelse af passagerne om kvinders position (1824) 

I oversættelsen af passage VII har Jerrer undladt at oversætte Niels’ ønske om at møde stjernetegnet 

Jomfruen: 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 
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1824, VII: Anfangs wußte ich nicht, was ich aus diesem schrecklich anzusehenden Vogel machen 

sollte; als das Ungeheuer mir aber näher kam, sahe ich mit Schrecken, daß es ein häßlicher Greif 

war. 

  

Han har, ved at fjerne Niels’ overvejelser om de tolv stjernetegn, og hvad han håber at få ud af et 

møde med Jomfruen, også fjernet referencen til forholdet mellem mand og kvinde. 

 I oversættelsen af passage IX har Jerrer igen foretaget en del ændringer i indholdet af sin 

oversættelse. Den første del af passagen, som fortæller, at potuanerne ikke skelner mellem kønnene 

i tildelingen af embeder, afviger ikke nævneværdigt fra originalen. Derefter har Jerrer bortredigeret 

den poetiske passage, som består af lånet fra Persius; i den efterfølgende del af passagen afviger 

oversættelsen fra originalteksten. 

 

IX: Maximam vero admirationem movebat historia Praesidis: nam virgo erat, indigena huius 

loci, et a Principe constituta Kaki, seu supremus in civitate iudex. Apud hanc gentem enim 

nullum in distributione officiorum observatur sexus discrimen, sed habito delectu, reipublicae 

negotia dignissimis conferuntur. […] 

Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc ornaverat, 

habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum, quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

1824, IX:.[…] Die genannte Jungfrau, welche die Rechtspflege verwaltete, hieß Palinka [sic], und 

hatte von 4 Jahren ein sehr rühmliches Zeugniß von den Karattis erhalten, weshalb der Fürst ihr 

auch einen so hohen Posten anvertraut hatte. Schon seit 3 Jahren verwaltete sie ihr wichtiges Amt, 
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und zwar mit allgemeiner Zufriedenheit und großem Ruhme; und sie wurde in der ganzen Stadt für 

den verständigsten und weisesten Baum gehalten. 

 

Her er der for det første sket en sammenfletning af en linje, der forekommer tidligere i 

originalteksten, med resten af passagen, som ellers er dækkende oversat; det drejer sig om passagen: 

”… und hatte von 4 Jahren … so hohen Posten anvertraut hatte.”. Ved at indsætte denne linje, der 

indeholder fyrstens bifaldelse af Palmka, lige før angivelsen af hendes gode ry, sættes de to ting – 

hendes ry og fyrstens bifaldelse – i en tættere forbindelse. Derefter har Jerrer undladt at medtage 

resten af passagen, som indeholder Niels’ refleksion over denne situation og tilslutningen til 

potuanernes måde at fordele embeder på. Resultatet af den forkortede oversættelse bliver derfor, at 

træernes skik kommer til at fremstå fremmed, og når udsagnet om, at de anser Palmka for at være 

det klogeste træ, ikke ledsages af Niels’ positive vurdering af udsagnet, kan det bevirke, at læseren 

bliver skeptisk overfor hendes anseelse. 

 I den følgende passage, X, har Jerrer igen omarbejdet teksten og bibeholdt dele af træernes 

argumentation for, at både det mandlige og det kvindelige køn kan opføre sig klogt eller uklogt 

afhængigt af de sociale omstændigheder, men han har igen valgt at fjerne visse udsagn, som findes i 

originalteksten og som bidrager til at give læseren en positiv tolkningsmulighed af argumentet om 

opdragelsens indflydelse på, hvordan kvinder og mænds situation er i samfundet. 

 

X: Non ausus sum, dum inter iuniperos hos versabar, perversam hanc consuetudinem palam 

damnare. At egressus urbe praecipua, nonnullis indicavi, contra naturam hic agi, cum e iure 

universali et suffragiis omnium gentium constet, ad ardua et momentosa negotia formatum esse 

sexum virilem. Regerebant hi: confundere me consuetudinem et institutionem cum natura, cum 

infirmitates istae, quae in sexu muliebri notantur, e sola educatione deriventur, id quod maxime 

patet e reipublicae huius statu ac forma, ubi in sexu muliebri enitescere videmus virtutes 

animique dotes, quas mares alibi sibi solis vindicant. Nam mulieres Coclekuanae modestae sunt, 

graves, prudentes, constantes ac taciturnae; contra viri leves, praecoces et loquaces. Hinc, cum 

quid absurdi narratur, proverbium istud: viriles esse nugas; et, cum quid praecipitanter aut 

praemature actum est, dicunt incolae: Dandam esse veniam impotentiae virili. At, his argumentis 

acquiescere non potui; statum hunc perversum, deformem ac naturae plane adversantem 

iudicans. […] 
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Inter splendidissima huius urbis aedificia erat gynaeceum regium, trecentis qua viris, qua 

adolescentibus speciosissimae formae instructum. Hi omnes alebantur sumptibus reginae, cuius 

deliciis inserviebant. Cum audirem, formam corporis mei a nonnullis extolli, veritus, ne in 

gynaeceum istud a venatoribus abriperer, iter maturavi, et ... pedibus metus addidit alas. 

 

1824,  X: So lange ich mich in der Hauptstadt befand, die mehrere ansehnliche Gebäude hat, unter 

welchen der Pallast der Königinn das prächtigste ist, wagte ich nicht etwas gegen jene verkehrte 

Gewohnheit zu sagen; als ich aber dieselbe im Rücken hatte, konnte ich mich nicht enthalten, 

einigen Bäumen meine Ansichten hierüber zu eröffnen. Allein sie gaben mir nicht Recht, denn sie 

meinten der Character der beiden Geschlechter bringe es so mit sich. Die Weiber wären klug, 

ernsthaft, beständig und verschwiegen; die Männer hingegen einfältig, leichtsinnig und könnten 

nicht leicht etwas verschweigen. Wenn daher etwas Abgeschmacktes erzählt wird, so heißt es, es 

sind Männermährchen. Wir schienen zwar diese Gründe nicht triftig genug, allein ich schwieg und 

eilte so schnell als meine Füße es erlaubten aus diesem Lande. 

 

Beskrivelsen af paladset er flyttet op i begyndelsen af den oversatte passage, men beskrivelsen af 

haremmet er ikke medtaget. Derefter har Jerrer fjernet det meste af den diskussion, Niels har med 

enebærtræerne. I stedet fremføres det af et træ, Niels taler med, at begge køn har muligheden for at 

opføre sig både klogt og dumt, men der mangler en sætning fra originalen, id quod maxime patet e 

reipublicae huius statu ac forma, der opfordrer læseren til at overveje eksemplerne. I slutningen af 

den oversatte passage bliver selve denne stats opbygning gjort til årsag til Niels’ flugt i stedet for 

dronningens harem, hvilket øger vægten på det forkerte og skræmmende ved Koklekys 

magtforhold. Derved bliver dette land gjort til et rent skrækeksempel for læseren, og originalens 

budskab om, at forskellene i, hvordan kønnene begår sig, kan knyttes til opdragelse, går tabt i denne 

oversættelse, hvorved det satiriske element forsvinder ud af oversættelsen. 

 Jerrer oversætter altså meget frit i forhold til sit forlæg i udsagnene om kvinders position 

og undlader at medtage Niels’ positive vurdering af potuanernes indretning. 

 

Wolf om kvinders position (1828) 

Wolf har i sin oversættelse af passagerne om hovedtemaet kvinders position ændret i udsagnene. I 

oversættelsen af passage VII om Jomfruen er stjernetegnet bevaret i teksten, dog med en anden rolle 
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end i originalen, ligesom beskrivelsen af stjernetegnene også er udvidet. Sidst, men ikke mindst, er 

griffen muteret til en drage. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

1828, VII: Die Nähe eines solchen Sternbilds, denn dafür hielt ich dieses Thier, schien mir nicht 

geheuer, und ich hätte es darum lieber gesehen, ich wäre neben der Jungfrau im Thierkreis 

eingeschoben worden. Was hilft es mir, dacht ich, im Himmel zu schweben, wenn dich auch dort die 

Ungeheuer, die Schlangen, Löwen, Bären und wie die Sterngestalten sonst noch heißen mögen, 

beunruhigen und necken. Ist nicht die Jungfrau das einzige Wesen, das einen verdreheten 

Junggesellen, nach den Gesetzen der Homöopathie, wieder in Ordnung bringen, trösten und von 

der Verzweifelung erretten kann? Aber auch dieser Trost sollte mir Armen, gegen den selbst der 

Himmel sich verschworen zu haben schien, nicht werden. Denn als das Thier mir vor Augen war, 

sahe ichs an seinem stieren und flammenden Blicke, daß es ein Drache war. 

 

Wolf har i denne passage udspecificeret nogle af de stjernetegn, der er del af dyrekredsen, og i 

stedet for originalens auxilii … ac solatii har oversætteren indsat en nærmere forklaring af, hvorfor 

Jomfruen kan hjælpe Niels i linjerne fra Ist nicht die Jungfrau […] til […] in Ordnung bringen. 

Forklaringen, indsat af Wolf, på Jomfruens trøst og hjælp er, at hun på grund af de homøopatiske 

love er i stand til at hjælpe. I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet blev homøopati 

populært i Tyskland, og den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843) anses som 

grundlægger af homøopatien, inden for hvilken et af de grundlæggende principper er, at lige skal 

helbredes med lige.
164

 Wolf udvider altså her sin oversættelse med referencer, der binder den 

oversatte tekst tæt til målsprogskulturen. Tendensen til en tilnærmelse til målsprogskulturen findes 

igen sidst i denne passage, hvor Wolf har valgt at oversætte gryphum med Drache.
165

 I tysk 

litteratur har der siden middelalderen været en tradition for at oversætte flyvende uhyrer med 

                                                           
164

 www.denstoredanske.dk, se artiklen: ”Samuel Hahnemann”. 
165

 Oversætteren forklarer dog i forordet, at Holberg har begået en fejl ved at skrive Drache i stedet for Vogel, 

formodentligt fordi griffen ved landingen på Nazar i slutningen af kapitel I bliver omtalt som fugl. 
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drager, og der er også eksempler på forveksling af griffe med drager.
166

 I løbet af 1800-tallet 

begyndte dragen at blive brugt i litteraturen i forbindelse med den blomstrende interesse for 

folkeeventyr og middelalderlitteratur, hvor drager typisk forekom i folkelig, lavkulturel litteratur.
167

 

Der er altså en sandsynlighed for, at oversætteren her er præget af sin egen kulturs litterære system 

og tilpasser sin oversættelse til dette litterære system. 

Wolfs tendens til at tilpasse oversættelsen til målsprogskulturen ses igen i oversættelsen af 

passage IX, hvor han bl.a. har udeladt stednavne, der binder originalteksten til Norge. 

 

IX: […] Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc 

ornaverat, habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum: Quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan 

Themis toties non vapularet. 

 

1828, IX: […] Palmka, (so heiß diese Themis der Unterwelt) hatte schon drei Jahre lang das 

Präsidentenamt mit großem Beifalle verwaltet, und dabei sich den Ruf eines ausgezeichneten 

Rechtsgelehrten erworben. […] 

 

Sie hatte Theorie mit Praxis wohl verbunden; 

Des Unrechts Anwalt hat bei ihr nie Schutz gefunden; 

Tief eingedrungen in des Rechts geheimste Falten, 

War stets ihr Spruch gerecht, kein regelloses Schalten. 

 

                                                           
166

 Hünnerkopf 1920, s. 324-327. 
167

 Evans 1985, s. 85. 
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So verwerflich mir auch anfangs diese Vergünstigungen und Gleichstellungen des andern 

Geschlechts vorkamen, so verschwand doch dieses Vorurtheil bei näherer Prüfung gänzlich. ,,Es 

dürfte doch so unrecht nicht seyn,” dachte ich, ,,wenn die Frau Stadtrichter z. B. als Mann 

gekleidet, in eigner Person das Recht spräche, das sie entworfen. Wenn die mit seinem Mundwerke 

und schönen Naturgaben ausgestattete Tochter des tölpischen, maulfaulen, schielenden Severin 

anstatt ihres Vaters vor Gericht sich stellte: gewiß würde ihres Vaters Casse dabei gewinnen, die 

Jurisprudenz manche Aufschlüsse, und Justinian weniger Ohrfeigen erhalten. 

 

Wolf følger overordnet forlægget i forhold til indholdet og bevarer en reference til det antikke ved 

at medtage navnet Themis, men forklarer dog navnet for læseren ved at rykke det op i teksten og 

gøre det til synonym for dommeren Palmka ved at placere navnet i parentesen knyttet til 

dommerens navn. Dermed gøres teksten mere tilgængelig også for læsere uden kendskab til den 

klassiske sagnkreds. Oversætteren har i denne passage undladt at oversætte stedsangivelsen Bergen, 

og læseren bliver derfor ikke mindet om, at fortælleren ikke er tysk. Derved kan tekstens temaer 

bedre knyttes til en tysk sammenhæng. I sidste linje står navnet Justinian, hvilket dog formodentlig 

er en sætterfejl. 

 I oversættelsen af passage X er der igen sket visse ændringer, som forandrer oversættelsens 

udsagn om opdragelse, og hvordan den påvirker mænd og kvinders opførsel, fra udtrykket i 

originalen. I det følgende har jeg delt Wolfs oversættelse af denne passage i to, så den bliver mere 

overskuelig i gennemgangen. Han påbegynder passagen med en sætning, som han selv har digtet til, 

og som giver udtryk for det forkerte i Koklekys indretning, som beskrives i det følgende, hvor Wolf 

desuden har byttet om på rækkefølgen af teksten: 

 

X: Non ausus sum, dum inter iuniperos hos versabar, perversam hanc consuetudinem palam 

damnare. At egressus urbe praecipua, nonnullis indicavi, contra naturam hic agi, cum e iure 

universali et suffragiis omnium gentium constet, ad ardua et momentosa negotia formatum esse 

sexum virilem. Regerebant hi: confundere me consuetudinem et institutionem cum natura, cum 

infirmitates istae, quae in sexu muliebri notantur, e sola educatione deriventur, id quod maxime 

patet e reipublicae huius statu ac forma, ubi in sexu muliebri enitescere videmus virtutes 

animique dotes, quas mares alibi sibi solis vindicant. Nam mulieres Coclekuanae modestae sunt, 

graves, prudentes, constantes ac taciturnae; contra viri leves, praecoces et loquaces. Hinc, cum 

quid absurdi narratur, proverbium istud: viriles esse nugas; et, cum quid praecipitanter aut 
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praemature actum est, dicunt incolae: Dandam esse veniam impotentiae virili. At, his argumentis 

acquiescere non potui; statum hunc perversum, deformem ac naturae plane adversantem 

iudicans. […] 

Inter splendidissima huius urbis aedificia erat gynaeceum regium, trecentis qua viris, qua 

adolescentibus speciosissimae formae instructum. Hi omnes alebantur sumptibus reginae, cuius 

deliciis inserviebant. Cum audirem, formam corporis mei a nonnullis extolli, veritus, ne in 

gynaeceum istud a venatoribus abriperer, iter maturavi, et ... pedibus metus addidit alas. 

 

1828, X: Überall bemerkt man die traurigen Folgen dieser verkehrten Denkungsart; denn die 

Frauen sind bescheiden, ernsthaft, klug, standhaft und verschweigen, die Männer vorlaut, 

plauderhaft, leichtsinnig und wankelmüthig. Ungereimte Erzählungen und Mährchen nennt man 

hier Männer-Gewäsche. Unbesonnene und voreilige handlungen entschuldigt man damit, daß man 

sagt, man müsse der männlichen Schwachheit etwas zu Gute halten. Unter die prächtigsten 

Gebäude der Stadt gehört das königlichen Harem. Hier wurden zum Vergnügen der Königin 

dreihundert der schönsten Jünglinge und Männer beköstigt und unterhalten. Da ich hörte, daß von 

Einigen mein Gesicht und mein Wuchs gepriesen wurde, beschleunigte ich so viel als möglich 

meine Reise, aus Furcht in die Hände der Harems-Werber zu gerathen und 

Furcht lieh meinen Füßen die Schwingen. 

 

Den indledende sætning er, som nævnt, oversætterens eget påfund og styrer læseren til at forstå det 

følgende som noget negativt. I modsætning hertil står originalens indledende sætning: Non ausus 

sum, dum inter iuniperos hos versabar, perversam hanc consuetudinem palam damnare. Her giver 

Niels også udtryk for, at han fordømmer Koklekys indretning, men samtidig fortælles det, at Niels 

ikke tør sige noget om det. Derved placeres han på samme niveau som de kvindagtige mænd i 

Kokleky, hvilket underminerer hans menings validitet. Den første del af oversættelsen af passage X 

afsluttes med beskrivelsen af dronningens harem, som følger originalteksten. Herefter følger 

oversættelsen af den første linje af originalens passage. 

 

1828, X( fortsat): Zwar hatte ich nicht den Muth, diese verkehrte Gewohnheit öffentlich zu tadeln, 

so lange ich unter den Machholdersträuchen mich befand; als ich dieses Land verlassen hatte, 

äußerte ich ungefähr folgendes: wo Geschlecht, Alter, Geburt und Stand allein die Grenzlinien 

ziehen, die das Loos der Menschen entscheiden und bestimmen, wo man nicht nach 
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unveränderlichen Grundsätzen die Anlagen eines jeden Einzelnen prüft, und danach ihm seinen 

Wirkungskreis bestimmt, da kann Ungerechtigkeit und Willkür nicht ausbleiben, und der 

Unschuldige muß mit dem Schuldigen leiden, der Kluge die Zurücksetzung des Dummen erfahren. 

Doch scheint es mir gegen die Natur zu senn, daß die Weiber ihre Herrschaft zur Schau tragen. 

Frommen und einfältigen Herzens müssen sie durch eine tiefere Anmuth als die 

vorüberrauschenden Eindrücke schnell zündender Reize fesseln, und durch das Wohlwollen, das sie 

bei Allen erregen und zeigen, eine Herrschaft ausüben, der sie sich selbst nicht bewußt sind. ,,Das 

Volk aber, über dessen Schicksale die wetterwendischen Launen und die Nervenzufälle eines 

Weibes entscheiden, das wird bald selbst in die Ohnmacht seiner Beherrscherin versinken.” 

 

Oplysningen om Niels’ manglende mod bliver altså trukket ind i teksten og bliver derved ikke 

fremtrædende i læserens vurdering af hans beskrivelse som i originalteksten. Dernæst gengives 

Niels’ vurdering af staten Koklekys indretning, som i oversættelsen er længere og dermed 

voldsommere end i originalen. Denne vurdering står i oversættelsen uimodsagt, eftersom 

enebærtræernes replikker ikke bliver gengivet. Dermed fjernes originalens satiriske vinkel fra 

passagen, hvor opdragelsens rolle i magtfordelingen mellem mænd og kvinder blev belyst. I 

oversættelsen bliver beskrivelsen af Kokleky derimod blot et tragisk eksempel på forholdene, hvis 

kvindekønnet regerer. Det tragiske og uheldssvangre element bliver forstærket via udsagnet i 

anførselstegn i slutningen af passagen, uden det dog er angivet, hvem der siger det. Denne 

vurdering kommer derved til at have endnu mere vægt end Niels’ og validerer hans udsagn om 

staten styret af kvinder. Wolf synes ikke at være enig i Holbergs syn på forholdet mellem 

opdragelse og opførsel; det virker snarere, som om oversætteren her mener, at kvinder er disponeret 

for humørsvingninger og pludselige indfald. 

Samlet set har Wolf fulgt originaltekstens udsagn om kvinder i offentlige embeder i sin 

oversættelse af passage VII og IX, men han afviger til gengæld kraftigt i sin oversættelse af passage 

X, hvor han indlægger andre udsagn om, hvordan kvinders opførsel burde være. 

 

Karl Lappe om kvinders position (1832) 

Karl Lappe har i sin bearbejdede oversættelse af NK i store træk undladt at gengive de passager, der 

handler om kvinder. Den eneste af de udvalgte passager, han har medtaget en del af, er passage X, 

der handler om Niels’ besøg i Kokleky, hvor kvinderne er magthavere, mens det mandlige køn 
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fungerer som et billede på 1700- og 1800-tallets opfattelse af kvinder. Lappe har foretaget en 

markant omskrivning af denne passage, der lyder som følger: 

 

1832, X: In Kockleku herrschte das weibliche Geschlecht und verwaltete die wichtigsten weltlichen, 

geistlichen und Kriegsbedienungen. Die Männer aber kochten, strickten und spannen. Dies empörte 

mich ebenfalls und da ich mir einige unvorsichtige Aeußerungen entwischen ließ, geriethen die 

Weiber in Harnisch und ich mußte eilig die Flucht nehmen. 

 

I denne oversættelse kommer kvindernes stat til at fremstå komisk ved, at Niels først beretter om de 

omvendte forhold og derefter bliver jagtet af harniskklædte kvinder.   

Alle de udvalgte passager om kvinders position på nær én mangler altså i Lappes 

oversættelse, og som vi har set ovenfor, har Lappe omskrevet den ene passage, således at den ikke 

længere udtrykker en fortale for kvinders position; kvinderne i Kokleky kommer derimod til at 

fremstå skræmmende eller komiske. Ligesom i oversættelserne af de to foregående hovedtemaer 

forekommer der her en del variation i behandlingen af originalteksten.  

Samlet set er de to første oversættelser fra hhv. 1742 og 1788 de eneste, der gennemgående 

gengiver passagerne om kvinderne trofast og dermed positivt. De fleste af de øvrige oversættelser 

omtaler kvinder, der agerer i den offentlige sfære, negativt og fjerner det satiriske element, som i 

originalen belyser forholdene i Niels’ verden – og dermed læserens – kritisk. De øvrige tre enten 

fjerner eller ændrer originalens udsagn om kvinders stilling. De to oversættelser, der er rettet mod 

børn, har helt fjernet de positive argumenter for kvinders aktive deltagelse i det offentlige rum, 

mens 1828T4 har bevaret Niels’ positive vurdering af Palmka, men det er tydeligt, at oversætteren, 

Wolf, ikke er enig i udsagnet i NK om, at opdragelsen spiller en rolle i at afgøre kvinder og mænds 

måde at opføre sig på, som det fremgår af oversættelsen af passage X. 

 

I.5.4 Samlet konklusion for de tysksprogede oversættelser 
 

Antallet af oversættelser til tysk er påfaldende højt, ligesom det er bemærkelsesværdigt, at de 

udkommer inden for en relativt kort tidsperiode. De tre yngste oversættelser falder indenfor en 

periode på 8 år. Det vil sige, at oversættelserne sprogligt set ikke kan siges at være forældede, og 

der derfor må ligge et andet motiv bag udgivelserne end sproglig fornyelse. En del af forklaringen 

kan findes ved at se på oversættelsernes målgruppe, hvor 1824T3 og 1832T5 begge henvender sig 
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til børn. En anden del af forklaringen kan findes i det faktum, at alle oversættelser bortset fra 

1741T1 er udgivet med en navngiven oversætter. Dertil kommer, at alle oversættelser er 

individuelle i deres fremstilling af indholdet, det vil sige ændrer forholdsvis frit i originaltekstens 

indhold, og man derfor kan antage, at den enkelte oversætter har haft et ønske om at udgive en 

tekst, der indeholdt hans egne pointer.  

 Samlet set behandler oversætterne af 1741T1 og 1788T2 originalens indhold trofast og 

gengiver de tre hovedtemaer, som behandles i denne afhandling. Den første oversætter forholder sig 

generelt trofast overfor forlægget, men har dog en tendens til at fjerne de klassiske referencer som 

romerske gudindenavne, og versene bliver oversat til prosa. Mylius ændrer i sin oversættelse fra 

1788 ikke nævneværdigt på udsagnene, som vedrører de tre hovedtemaer, men alligevel er han ikke 

fuldstændig trofast overfor originalteksten, eftersom han tildigter større passager. Primært binder 

disse tildigtede passager denne oversættelse meget tæt til målsprogskulturen og til en særlig gruppe, 

nemlig digterne i det tyske samfund. Sammenholdes dette med, hvad vi ved om oversætteren, at han 

selv tilhører denne gruppe, er det derfor muligt, at han har valgt denne tekst som et middel til at 

rette en kritik mod sine kollegaer. Mylius bruger værket til at fremføre egne synspunkter, hvilket 

tyder på, at originaltekstens autoritet må have været betragtet som beskeden. Dette kan skyldes, at 

oversætteren så sig selv som en medforfatter, der havde mulighed for at bibringe værket en ekstra 

dimension gennem oversættelseshandlingen. 

 De tre sidste oversættelser, som alle stammer fra 1800-tallet, forholder sig, som nævnt, 

mere frit til de tre hovedtemaer. 1828T4 oversætter originaltekstens indhold, men der forekommer 

også en del tildigtninger. Wolf forholder sig overordnet set trofast overfor originaltekstens indhold 

om religiøs tolerance og kvinders position – i oversættelsen af passage X afviger han dog en smule 

fra originalen i nedtoningen af opdragelsens betydning for kvinder og mænds opførsel. Hans 

behandling af statens indretning er til gengæld forskellig fra originalens, fordi han indlægger en 

patriarkalsk beskrivelse af det potuanske samfund, som ikke er at finde i originalen. Endelig har 

Wolf tildigtet passager eller, i tilfældet med griffen, ændret en figur, så oversættelsen knyttes meget 

tæt til målsprogskulturen, samtidig med at fremmede stednavne som Bergen er fjernet. 

 1824T3 og 1832T5 adskiller sig fra de øvrige oversættelser, som er blevet behandlet indtil 

videre, ved at være målrettet børn. Tilpasningen af NK til at være børnelitteratur er en tendens, som 

tilsyneladende kun findes i Tyskland på dette tidspunkt; ingen af de øvrige sprogområder har 

produceret lignende udgaver. I det skandinaviske sprogområde omarbejdes NK først til børnebøger i 

løbet af 1980erne. Årsagen til, at NK optræder som børnelitteratur i det tysksprogede område, skal 
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ses i sammenhæng med den tidligere nævnte tilpasning af eventyrgenren som børnelitteratur. Som 

vist ovenfor bevarer begge oversættere af 1824T3 og 1832T5 de eventyrlige elementer i 

oversættelsen, mens de passager, som vedrører samfundsmæssige problemstillinger, er fjernet eller 

voldsomt bearbejdede. Det er dog interessant at bemærke, at 1824T3 fremhæver den religiøse 

tolerance i højere grad end originalteksten i en tekst, der må formodes at skulle have en opdragende 

effekt på børn.    

 Der synes således at forekomme en ændring over tid i dette sprogområde i synet på 

originaltekstens autoritet fra stærk til svag. Oversættelserne bruges i stigende grad til at fremhæve 

oversætterens egne holdninger og værkets egentlige udtryk tilsidesættes. Herved kommer 

oversætteren til at optræde som en meddigter af værket. Oversættelsen bliver i høj grad tilpasset til 

en bestemt ideologi, penible emner og satiriske elementer fjernes fra teksten, samtidig med at den 

tilpasses og absorberes ind i målsprogskulturen og dennes kultur og ideologi. 
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I.6 Niels i den skandinaviske sprogdragt 
 

I dette kapitel skal vi se på 7 skandinaviske oversættelser, hvoraf de fire første falder inden for 

hundrede år efter den første udgivelse af NK og de sidste tre udkom mellem 1970 og 2012. Antallet 

af oversættelser gør, at formen på dette kapitel bliver anderledes end formen på de foregående 

kapitler. Her vil hver enkelt oversættelse ikke blive gennemgået i forhold til et af hovedtemaerne; i 

stedet vil jeg analysere de fire ældste oversættelser og dernæst de tre seneste samlet i forhold til et 

hovedtema ad gangen, fordi de skandinaviske oversættelser generelt ikke afviger i nævneværdig 

grad fra originalens indhold. De skandinaviske oversættelser vil blive benævnt med følgende 

betegnelser, her præsenteret i kronologisk rækkefølge: 

 1742S1 

 1746S2 

 1789S3 

 1841S4 

 1970S5 

 1978S6 

 2012S7 

 

I.6.1 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet statsstyre 
De fire ældste skandinaviske oversættelser udkom i perioden fra 1742 til 1841. Den tidligste 

oversættelse til dansk blev forfattet af den norske student Hans Hagerup. Den følgende oversættelse 

var på svensk og blev forfattet af en anonym oversætter i 1746.
168

 Dernæst udkommer den mest 

berømte af de skandinaviske oversættelser, som er foretaget af digteren Jens Baggesen (1764-1824) 

i 1789.
169

 Den fjerde oversættelse blev foretaget af filologen Niels Vinding Dorph (1783-1858) i 

1841. 

                                                           
168

 Werlauff mente, at oversætteren kunne være rektoren og præsten Christian Gustavson Roman, mens Ehrencron-

Müller oplyser at en anden kandidat kunne være den stockholmske bogtrykker Lars Salvius. Ehrencron-Müller 1935, 

bind III, s. 274. 
169

 Baggesens oversættelse er udkommet flere gange, og disse udgaver vil blive gennemgået i Del II. I 2007 udkom 

desuden en svensk oversættelse af Baggesens oversættelse ved Erik Carlquist. Denne oversættelse har jeg ikke 

analyseret selvstændigt her, fordi de sprogligt næsten ikke adskiller sig fra hinanden, men udgaven bliver medtaget i 

Del II. 
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 I den følgende gennemgang bliver hovedtemaerne først gennemgået i de fire ældste 

oversættelser og derefter i  de tre yngste oversættelser. Temaet om statsstyre er generelt dækkende 

oversat i alle de skandinaviske oversættelser; der er dog enkelte afvigelser, som skal belyses. 

I oversættelsen af passage I, der handler om årsagen til, at potuanerne påtager sig ét 

embede og bestrider det bedre end jordboerne, har de alle valgt en ens oversættelse, der lægger vægt 

på forstanden, bortset fra den svenske oversætter, som oversætter med pund. Pund betyder i denne 

sammenhæng evne eller talent; herved adskiller denne oversættelse sig fra de andre skandinaviske 

fra samme periode ved ikke at lægge vægt på forstanden.
170

 Ingen af oversætterne medtager 

Minerva i deres oversættelse og fjerner altså henvisningen til den romerske mytologi. 

 

I: […] Hanc ob causam, pace dicam incolarum nostri orbis, munera rectius et melius 

administrantur, quam apud nos. […] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1742: […]Derfor tager ingen sig der noget paa, som hand ikke forstaaer. 

 

I, 1746: […] tager sig ingen fóre sådant, som ófwergår hans pund. 

 

I, 1789: […] Her er derimod ingen der paatager sig noget, som han ikke forstaaer. 

 

I, 1841: […] Derfor – om jeg maa sige det med mine Landsmænds Tilladelse – forvaltes 

Embederne bedre her, end hos os. […] paa Nazar derimod paatager Ingen sig noget, som han ikke 

forstaar. 

 

Som en sidste detalje skal nævnes, at Dorph også afviger fra de andre oversættere i oversættelsen af 

incolarum nostri orbis. I oversættelsen af den første passage om bestridelsen af embeder i Potu 

oversætter de tre første oversættere alle originalens incolarum nostri orbis med indbyggeres bortset 

fra Dorph fra 1841, som oversætter med mine Landsmænds Tilladelse. Derved binder han 

oversættelsen tættere til en national kontekst end de øvrige oversættere. 

De to følgende passager, II og III, drejer sig begge om manglen på rangklasse og ligheden 

mellem undersåtterne i Potu. Den første passage af de to er dækkende oversat i de danske 

oversættelser, men1746S2 adskiller sig fra de øvrige: 

                                                           
170

 http://holbergordbog.dk/, se punkt 4 i artiklen ”pund”. 



123 
 

 

II: At, cum observaverint Principes, exinde semina discordiarum spargi, omnem, quae 

nativitatem sequitur praerogativam, prudenter sustulerunt, adeo, ut e sola virtute, muneribus et 

occupationibus aestimentur arbores; 

 

1746, II: […]men när deras Förstar märkte, at sådant war en orsak til oenighet och twedrägt, 

affskaffede de försigtigt alla sädanna förmoner, som hängde wid födslen och wille, at intet skulle 

hällas för ädelt, som icke war af dygden, och at alla skulle fästa ögon på henne. 

 

Den svenske oversætter har altså truffet det samme valg, som vi så i den franske 1741F1 og den 

engelske 1742E1, og kun bibeholdt dyden som det eneste vurderingskriterium. Han har desuden 

valgt at personificere dyden i sin oversættelse og at oversætte prudenter med försigtigt, således at 

der lægges vægt på måden, regenten udfører samfundsændringer, i stedet for på regentens fornuft, 

som i originalteksten.  

I oversættelserne af passage III findes der igen interessante valg i oversættelserne af 

respublica patiatur, som også blev undersøgt i de foregående kapitler. 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. Hinc nullae hic sunt dignitatum classes, 

tantum inferiores superioribus obtemperare, et iuniores seniores colere ac venerari coguntur. 

 

III, 1742: Den nyttigste Lov i dette Fyrstendom er den, at Fyrsterne stræbe at holde en Liighed 

imellem Undersaatterne, saavidt Landets Beskaffenhed kand tillade; […] 

 

Hagerup har i 1742S1 oversat respublica med Landets Beskaffenhed, hvilket er en upræcis 

formulering, der ikke angiver, hvilken type beskaffenhed der er tale om, geografisk, politisk eller 

andet. Læseren af Hagerups oversættelse får derved i lighed med originalens læser mulighed for at 

lægge sin egen fortolkning ind i teksten.  

Både den svenske oversætter og Baggesen har i sine oversættelser 1746S1 og 1789S3 valgt 

en oversættelse, der ikke inddrager stat, offentlighed eller land, som respublica kan gengives med, i 

stedet har de valgt henholdsvis så mycket som görligen ske kan og saa meget som mueligt, hvorved 
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oversættelsen bliver upræcis, og læseren er fri til at fortolke, hvad der eventuelt skulle kunne sætte 

grænser for ligheden i et samfund. 

 

III, 1746: En ibland deras yppersta Lagar är, at Regenten söker jämlikhet emellan sina 

undersätare, så mycket som görligen ske kan. Derföre är rock ingen skilnad här i wärdighet; 

allenast at de nedrigare lyda sine Förmän, och at de yngre ära och wörda de gamla. 

 

III, 1789: Én af de nyttigste Indretninger her er denne, at Fyrsten saa meget som mueligt stræber at 

vedligeholde en Lighed imellem Undersaatterne. […] 

 

I 1841S4 har Dorph valgt en mere snæver oversættelse end sine forgængere.  

 

III, 1841: En særdeles heldbringende Forholdsregel er det, at Fyrsten, saavidt som Statens Vel 

tillader det, søger at vedligeholde Lighed mellem Undersaaterne. […] 

 

Gennem denne oversættelse indlægges en nuance i teksten af, at for meget lighed i samfundet kan 

være skadeligt for staten. 

I oversættelsen af passage IV om udøvelsen af magt i Potu blev årsagen til den gode 

herskemåde tillagt kærligheden til retfærdighed i den tidligste engelske og franske oversættelse, 

mens der i de hollandske og tyske oversættelser fra 1741 blev lagt vægt på forstanden. De tidligste 

skandinaviske oversættere følger samme tendens som de sidstnævnte.  

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

IV, 1742: Endskiønt Fyrsterne i Potu har en u-indskrænket Magt, saa regierer de dog meere som 

Fædre end som Konger; thi eftersom de øve Retfærdighed efter Fornuften og ikke efter Loven, saa 

blande de altid Tvang og Frihed med hinanden, som ellers sielden skeer andre Stæder. 

 

Hagerup har her valgt at oversætte regium med Konger, hvilket er et ordklasseskift, men derudover 

bibeholder han den leksikale betydning af originalens glose. Det er således kun tydeligt ud fra 
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sammenhængen, at dette ord skal forstås negativt i sammenligningen med Fædre, hvor der 

naturligvis også er sket et ordklasseskift i oversættelsen af paternus fra adjektiv til substantiv. 

Hagerup har i sin oversættelse her valgt at oversætte ingenium med Fornuft, ligesom i den tyske og 

hollandske oversættelse fra 1741. 

 Oversætteren af 1746S2 lægger ligesom Hagerup vægten på fornuften som årsag til den 

gode herskemåde. Han har desuden valgt at oversætte regium med Enewälds-Herrar, hvorved 

enevælden bliver forbundet med det negative udsagn i den svenske oversættelse. 

 

IV, 1746: Fast än Förstarna i Potu hafwa en oinskränkt magt; så refera de dock mera såsom 

Fäder, än Enewälds-Herrar: ty efter som de öfwa rättwisa efter förnuftet och icke efter lagen; så 

blanda de altid twång och frihet med hwarannan, hwilket eljerst sällan sker annorstädes. 

  

Baggesen oversætter ingenium til Grundsætninger, hvilket ikke rigtigt kan rummes af den latinske 

glose. Han adskiller sig her fra den samtidige tyske oversættelse af Mylius fra 1788, der oversatte 

med natürlichem Hange. 

 

IV, 1789: De potuanske Fyrsters Magt er uindskrænket, og dog er deres Regiering meere faderlig 

end stræng. Thi da de udøve Retfærdigheden efter Grundsætninger, og ikke blot efter Love, vide de 

altid at foreene Herredom og Frihed med hinanden, to Ting, som ellers saa let skilles ad. 

 

Baggesen har desuden valgt at gengive regius med stræng. Han gengiver altså ikke den leksikale 

betydning, men forklarer i stedet teksten for læseren gennem sin oversættelse. 

Dorph følger i sin oversættelse fra 1841 de tidligste oversætteres tendens til at oversætte 

ingeniis med fornuft eller forstand.   

 

IV, 1841: Skjøndt Fyrsterne i Potu have uindskrænket Magt, er deres Regering dog mere faderlig 

end despotisk; thi da de udøve Retfærdighed efter Fornuft-Principper, og ikke blot efter Love, vide 

de altid at forene Herredømmet med Friheden; to Ting, som ellers saa let ophæve hinanden. 

 

Desuden har han valgt at oversætte regius med despotisk og oversætter altså ikke den leksikale 

betydning ganske som Baggesen, men tolker i stedet indholdet af originalteksten for læseren. 
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 I disse oversættelser, som strækker sig over de første hundrede år efter NK’s oversættelse, 

ser vi for det første, at alle oversættere gengiver originalens indhold trofast. For det andet ses en 

klar tendens til, at oversætterne primært lægger vægt på fornuften og forstanden i oversættelsen af, 

hvad der skal til for at påtage sig et hverv, og hvorfor magten bliver håndteret faderligt hos 

potuanerne, ligesom de tidligste tyske og hollandske oversættelser. 

 

De tre seneste oversættelser om hovedtemaet statsstyre 

De seneste tre udgaver er faldet inden for de sidste halvtreds år. Den tidligste af disse udkom på 

dansk i 1970 og er forfattet af filologen Aage Kragelund (1894-1985). Denne oversættelse udkom 

som en dobbeltsproget oversættelse med originaltekst og oversættelse på den modstående side. I 

1978 udkom en oversættelse af NK til norsk oversat af forfatteren og litteraturforskeren Kjell 

Heggelund (1932- ). Den sidste og nyeste oversættelse udkom på dansk i 2012 og er forfattet af 

latinist og redaktør Peter Zeeberg (1957- ). 

I oversættelsen af passage I udelader disse tre nyere oversættelser også navnet Minerva 

ligesom de fire foregående skandinaviske oversættere. I de tidlige oversættelser var tendensen, at 

man i oversættelsen af invita Minerva lagde vægt på forståelse. I de moderne oversættelser finder vi 

en anden tendens. 

 

I:[…] Nemo igitur hic invita Minerva aliquid suscipit. 

 

I, 1970: […] Under jorden paatager ingen sig noget, der strider mod hans natur. 

 

I, 1978: […] De underjordiske tar aldri på seg noe som strider mot deres natur. 

 

I, 2012: […] Men her er der altså ingen der påtager sig noget de ikke er kvalificeret til. 

  

I oversættelserne 1970S5 af Kragelund og 1978S6 af Heggelund er der en vis lighed, idet de begge 

oversætter Minerva til natur, hvilket ligner tendensen fra de tyske og hollandske oversættelser fra 

1800-tallet. Peter Zeebergs oversættelse fra 2012 adskiller sig fra de øvrige, fordi han har valgt at 

oversætte udtrykket med kvalificeret, hvad der enten kan tolkes som noget tillært eller et naturligt 

anlæg. 
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 Oversættelserne af passage II afviger ikke nævneværdigt, mens der er enkelte afvigelser i 

oversættelsen af respublica patiatur i passage III. De fire foregående skandinaviske oversættere 

gengav denne del af passagen på forskellig vis. Hagerup havde saavidt Landets Beskaffenhed kand 

tillade, den svenske oversætter og Baggesen havde begge valgt en upræcis oversættelse til 

henholdsvis så mycket som görligen ske kan og saa meget som mueligt, mens Dorph havde saavidt 

som Statens Vel tillader det. 

 

III: Inter huius Principatus leges maxime salutaris est illa, qua Principes aequalitatem, quantum 

respublica patiatur, inter subditos tueri conantur. […] 

 

Kragelund oversætter således, at hensynet til statens tarv vægtes, i lighed med Dorphs oversættelse 

fra 1841. Opretholdelsen af lighed skal altså være til statens bedste, før den omtalte lov bliver taget 

i brug. 

 

III, 1970: Af fyrstedømmets love er den gavnligste den, i kraft af hvilken fyrsterne prøver at 

iagttage ligheden blandt undersaatterne, forsaavidt det er foreneligt med statens tarv. […] 

 

De sidste to oversættere har valgt en anden løsning. Heggelund afviger i sin oversættelse mest fra 

de øvrige. 

 

III, 1978: Så langt myndighetsutøvelsen tillater det, forsøker fyrstene å håndheve likhetsprinsippet 

mellom innbyggerne. Dette er en av fyrstedømmets bedste ordninger. Det finnes ingen rangklasser, 

underordnete skal bare adlyde overordnete, yngre eldre.  

 

Heggelund har valgt at fortolke originalteksten for læseren ved at oversætte respublica med 

myndighetsutøvelse; derved lægges vægten på den udøvende hersker i højere grad end i de 

foregående oversættelser. Det er dog ikke helt klart, hvad der egentligt ligger i myndighetsutøvelse, 

som kan hentyde til enten kongens egen udøvelse af magt, eller hvordan magten forvaltes i staten. 

Desuden er fortællerstemmens positive tilkendegivelse overfor denne ordning flyttet fra 

begyndelsen af passagen ind midt i passagen. Det bliver derfor uklart, hvorvidt det positive er, at 

fyrsten skal opretholde ligheden, eller at der ikke findes rangklasser. 
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 I 2012S7 er Zeebergs oversættelse dækkende og lægger i modsætning til Kragelunds ikke 

op til, at opretholdelsen af loven skal være til statens bedste, men blot at det ikke skal skade staten. 

 

III, 2012: Den allermest hensigtsmæssige af alle fyrstendømmets love er den hvormed fyrsten 

forsøger – så vidt det er tilrådeligt for staten – at opretholde ligheden mellem undersåtterne. […] 

 

I oversættelserne af passage III ses forskellige oversættelsesvalg i forbindelse med oversættelsen af 

respublica patiatur, som gengives med henholdsvis landets beskaffenhed, statens vel eller tarv eller 

myndighedsudøvelse. Ud over disse mindre detaljer er oversættelserne dog meget tro mod 

forlægget. 

I de tidligere skandinaviske oversættelser af ingeniis i passage IV, som årsag til den gode 

udøvelse af magt i Potu, var tendensen, at valget faldt på fornuft som oversættelse af den latinske 

glose. I de tre nyeste oversættelser ses en anden tendens.  

 

IV: Imperium Principum Potuanorum, quamvis nullis legibus circumscribatur, paternum potius 

quam regium est. Ingeniis enim non legibus iustitiam colentes, principatum ac libertatem, res 

alibi dissociabiles, constanter miscent. 

 

Kragelunds oversættelse af denne passage følger samme tendens, som kunne iagttages i hans 

oversættelse af passage I, hvor han lagde vægt på en persons natur i forbindelse med varetagelsen af 

embeder. Han har i sin oversættelse af ingenium valgt at lægge vægten på det naturligt 

forekommende hos potuanerne med naturgivne indsigt. I oversættelsen af regium har Kragelund 

valgt at oversætte forklarende og ikke leksikalt med tyrannisk, hvorved forskellen mellem de to 

herskemåder bliver tydeligere for læseren. 

 

IV, 1970: Potuanerfyrstens magt er – skønt den ikke indskrænkes ved nogen lov – mere patriarkalsk 

end tyrannisk. Da de øver ret i kraft af deres naturgivne indsigt og ikke blot i kraft af love, forener 

de altid fyrstemagt og frihed, to ting, der andetsteds er uforenelige. 

 

Heggelund har i sin oversættelse derimod valgt at oversætte regiums leksikale betydning, om end 

med et ordklasseskift, og tydeliggør dermed ikke forskellen mellem de to herskemåder for en 

moderne læser.  
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IV, 1978: De potuanske fyrstenes makt er ikke begrenset ved noen lov. Likevel styrer de mer som 

fedre enn som konger. Siden de hersker ut fra innsikt og ikke ut fra lover, knytter de alltid 

fyrstemakt og frihet sammen, to ting som andre steder ikke lar seg forene. 

 

Han har desuden oversat ingenium med innsikt, som ikke præciserer ingenium i helt så høj grad som 

oversættelserne af glosen hos de foregående oversættere, eftersom indsigt kan være enten en 

naturgiven evne, som vi så det i Kragelunds oversættelse, eller opnået gennem tilegnelse af viden. 

 Den seneste oversætter, Zeeberg, gengiver regium leksikalt korrekt og beholder desuden 

den samme ordklasse, hvilket bevirker at kongelig får en negativ konnotation på grund af 

konteksten, men at denne negative betydning ikke træder frem i selve glosen, sådan som tilfældet 

var hos eksempelvis Kragelund i 1970S5. 

 

IV, 2012: De potuanske fyrsters magt er ikke indskrænket af nogen lovgivning, men er alligevel 

snarere faderlig end kongelig. De udøver retfærdigheden ud fra deres gode forstand, ikke ud fra 

loven, og derved forener de konsekvent to ellers uforenelige størrelser: fyrstemagt og frihed. 

 

Ingenium er i 2012S7 gengivet med gode forstand, og vægten er således flyttet fra en indsigt i 

tingenes sammenhæng til brugen af forstanden, ligesom vi har set i de tidligste oversættelser både 

på de skandinaviske sprog og i andre sprogområder. 

Generelt følger de skandinaviske oversættelser originalens fremstilling og ændrer hverken i 

originalens udsagn om fordele ved en fyrste eller den potuanske måde at bedømme befolkningen på. 

Denne trofaste gengivelse af originalens indhold er bemærkelsesværdig i forhold til de øvrige 

sprogområders oversættelser, hvor forholdet mellem original og oversættelse blev mere og mere 

løst, jo større tidsafstanden blev mellem originalens udgivelsestidspunkt og oversættelsens 

tilblivelse. Denne diskussion vender jeg tilbage til i slutningen af dette kapitel. De skandinaviske 

oversættere forholder sig dog forskelligt til begreber som respublica patiatur og ingenium over tid. 

De fleste oversættere fortolker respublica patiatur for læserne; især Dorph fra 1841 og Kragelund 

fra 1970 har valgt at lægge et forbehold ind i oversættelsen, der antyder, at for meget lighed kan 

være skadeligt. Ligeledes fortolkes regium af Baggesen, Dorph og Kragelund, som alle oversætter 

ud fra en indholdsmæssig betydning, hvorved teksten fortolkes for deres læsere i højere grad end i 

de øvrige oversættelser, hvor der oversættes ud fra en leksikal betydning. 



130 
 

Det mest interessante oversættelsesvalg i disse oversættelser er oversættelsen af invita 

Minerva i passage I og ingeniis i passage IV. Oversættelsen af, hvad der ligger til grund for den 

gode administration af magten i Potu, og hvad der bevirker, at en person kan varetage et embede, 

ændrer sig over tid. I de fire ældste er der en klar tendens til at oversætte til fornuft og forstand, et 

oversættelsesvalg som de har tilfælles med den tidligste tyske og hollandske oversættelse. I de 

senere oversættelser er der i stedet en tendens til at lægge vægten på individets natur i 

oversættelserne. Den seneste oversættelse fra 2012 lægger dog også vægt på fornuften i 

oversættelsen af ingeniis ligesom de tidligste oversættere.  

 

I.6.2 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet religiøs tolerance 
 

I oversættelsen af passage V og VI om religiøs tolerance og praksis følger oversættelserne igen 

generelt forlægget. Baggesens oversættelse skal dog fremhæves, fordi han, som det blev vist i 

analysen af 1845E3, selv udvider teksten i sin oversættelse, hvorved han forstærker visse elementer 

fra originalen til sin oversættelse. 

 

V: […] At cum mox audiret, christianos in sectas innumeras esse divisos, ac ob istam in fide 

discrepantiam in propria viscera armari […] 

 

V, 1789: […] Men da han strax derpaa hørte, at de Christne vare deelte i utallige Secter, og 

formedelst denne Forskiellighed i Troen ikke sielden forfulgte og myrdede hinanden […] 

 

Baggesen har forstærket udsagnet om problemerne ved religiøs intolerance, idet han har udvidet 

originalens in propria viscera armari til ikke sieldent forfulgte og myrdede hinanden. Derved har 

han ekspliciteret følgerne af at bevæbne sig og tilføjet forfulgte. På trods af Baggesens udvidelser 

ændres originalens indhold dog ikke væsentligt i oversættelsen, ligesom der heller ikke er ændret 

nævneværdigt i de øvrige skandinaviske oversættelser i gengivelsen af dette tema. Således adskiller 

de skandinaviske oversættelser sig igen fra de øvrige sprogområders oversættelser, hvor 

gengivelsen af dette tema ofte enten er fordrejet eller udeladt. 
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I.6.3 Analyse af oversættelserne om hovedtemaet kvinders position 
 

I temaet om kvinders position afveg de øvrige sprogområders oversættelser en del fra 

originalteksten – i særdeleshed oversættelserne fra 1800-tallet. De skandinaviske oversættelser 

forholder sig anderledes. De afvigelser, der forekommer, er af mindre grad, og der findes ingen 

eksempler på, at dele af originaltekstens indhold er udeladt af oversættelsen. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

VII, 1746: [***] Jag twiflade icke at kunna blidka henne, och förena mig med henna, i den 

enslighet som jag nu war. Detta syntes mig det endaste i sammanfattningen af de tolf 

himmelstecken, som kunde tjena mig i något mål. Men då denne kropp nalkades mig närmare, 

wardt jag icke annat warse, än en grum och hiskelig Grip. 

 

I 1746S2 er auxilii quid ac solatii opløst og oversat med fórena mig med henna og tjena i något 

mål. Denne oversættelse giver teksten et mere intimt præg end originalteksten. Desuden er 

originalens grif her oversat til en grib. 

I 1789S3 afviger Baggesen fra originalteksten i oversættelsen af Niels’ forhåbninger til 

mødet med stjernetegnet Jomfruen, som diskuteret i kapitel I.2 i analysen af passage VII i 1828E2. 

 

VII, 1789: Jeg troede i Førstningen, da det nærmede sig, at det maatte være et af de tolv 

Himmeltegn, og ønskede hemmeligen, om det saa var, at det maatte være Iomfruen, da i det heele 

Himmeltegn-System intet uden dette i denne Eenlighed kunde være mig til mindste Moerskab og 

Husvalelse. Men da det kom mig nærmere, saa jeg, at det var hverken meer eller mindre end en 

umanerlig stor og gyselig Grif. 

 

For det første har Baggesen valgt at indsætte hemmeligen, som ikke findes i originalen, hvilket 

giver situationen et anstrøg af noget, som ikke tåler offentlighedens kendskab. Det er dog samtidig 
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ironisk, når Niels alligevel deler det med læserne. For det andet har Baggesen valgt at oversætte 

auxilii…ac solatii med Moerskab og Husvalelse, som giver en lettere tone i oversættelsen end i 

originalen; dette gør sig især gældende i oversættelsen af auxilii med Moerskab, da der ikke i 

auxilium ligger nogen betydning af morskab, men derimod hjælp. 

 I oversættelsen af passage VIII om Niels’ første møde med dommeren afviger både den 

svenske oversætter, Baggesen og Dorph. 

 

VIII: Tunc adempto, quo tectus erat, velamine, exsurgit Praeses, sublatisque denuo ad sidera 

ramis, verba quaedam decenter enunciavit, quibus sententiam meam contineri iudicabam. 

 

De har alle indsat et pronomen, der indikerer dommerens køn som hankøn, hvorved forhalingen af 

afsløringen som litterært virkemiddel fjernes fra den oversatte tekst. De øvrige skandinaviske 

oversættere har dog udeladt afsløringen af dommerens køn i lighed med originalteksten, hvor det 

først senere afsløres, da Niels fortæller om Palmka. I de senere oversættelser bevares værkets 

tekstinterne virkemidler altså i modsætning til de tidligere, hvilket kan tyde på en større 

opmærksomhed fra de moderne oversætteres side over for originaltekstens virkemidler. 

 

VIII, 1746: efter hwilkens förlopp Öfwer-Domaren, sedan han tagit klädet bårt, som skylte hans 

anlete, reste sig up och spridde ånyo ut sina grenar, talade med anständighet wissa ord, dem jag 

trodde inneholla min dom; 

 

VIII, 1789: (Da denne havde varet en halv Time,) reiste Overdommeren sig, efterat Dækkenerne 

vare borttagne, som tilhyllede hans Ansigt, løftede sine Grene mod Himmelen, og fremførte med 

megen Anstand nogle Ord, der, som jeg sluttede mig til, indeholdt min Dom. 

 

VIII, 1841: Derpaa blev Hovedbedækningen taget af Præsidenten; han reiste sig, rækkede atter 

sine Grene mod Himmelen, og fremsagde med Anstand nogle Ord, som jeg sluttede mig til var min 

Dom; 

 

Som tidligere diskuteret i analysen af den engelske oversættelse fra 1828 i I.1, kan der være 

forskellige årsager til dette valg. Det kan enten være den opfattelse, at dommeren er en anden end 

Palmka, eller det kan være, fordi oversættelsen er foregået simultant med første gennemlæsning, 
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hvilket dog indebærer, at oversætteren ikke efterfølgende har redigeret teksten. Den sidste årsag kan 

være grunden til oversættelsesvalget i Baggesens tilfælde, da der er andre eksempler på 

unøjagtigheder i hans oversættelse.
171

 

 I den næstsidste passage om kvinders position skal vi i særdeleshed se på oversætternes 

behandling af versene, som er lånt fra Persius’ satire 4, v. 10. 

 

IX: […] Palmka (id nomen huic virgini erat) summa cum laude triennii spatio spartam hanc 

ornaverat, habitaque fuit prudentissima totius civitatis arbor. […] 

 

Novit enim iustum gemina suspendere lance 

Ancipitis librae, rectum discrevit, ubi inter 

Curva subit, vel cum fallit pede regula raro. 

 

[…] Igitur institutum istud in favorem sexus sequioris, quod primo intuitu damnaveram, non 

plane absonum curatius examinanti visum est. Cogitabam mecum: Quid, si uxor Praetoris nostri 

Bergensis loco mariti ius diceret? Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi 

dotibus ornata virgo, pro stupido parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum 

inde detrimenti caperet, et forsitan Themis toties non vapularet. 

 

Hagerup har i 1742S1 behandlet versene ligesom den tidligste tyske oversætter og gjort dem til en 

del af prosateksten: 

 

IX, 1742: […] Palmka, saa hedde denne Jomfrue, havde med stor Berømmelse i tre Aar forrettet sit 

Embede, og holdtes for det forstandigste Træ i den hele Bye; […] thi hun vidste at giøre Forskiel 

imellem Ondt og Got, og altid havde Retfærdighed for Øyne, hvorover alle de Domme, hun i tre Aar 

havde fældet, vare confirmerede og roeste af høyeste Ret i Potu. Derfor forkastede jeg nu ikke saa 

meget som tilforne de Love, her vare givne til Fruentimmerets Fordeel. Jeg tænkte ved mig selv: 

Hvad, om Byefogdens Kone i Bergen skulde sidde i Retten for hendes Mand? Hvad om Procurator 

Sövrens Dotter, som er en veltalende og høytbegavet Jomfrue, skulde føre Sager for Retten i Steden 

for sin dumme Fader, da led vores Rettergang ingen Skade, og Retfærdighed blev maaskee ikke saa 

tit traadt under Fødder. 
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Integrationen af passagen, lånt fra Persius, i teksten gør, at det ikke længere er muligt at se 

blandingen af prosa og poesi. 

De tre øvrige oversættere af henholdsvis 1746S2, 1789S3 og 1841S4 har valgt den 

modsatte strategi i deres oversættelser. 

 

IX, 1746: […] Plamka [sic] (så hette denna Jungfrun) förestod sin tjenst i try år, och wardt ansedd 

som et det wisaste Trä i staden. 

 

Såsom Themis i fordom tid med rättegångs wägen, 

Hon äfwen pröfwade alt, på billighets wigterna lade: 

Aldrig man henne såg oskyldiga wilja förtrycta, 

Aldrig wränga en Lag: Hon kränkte sin redelighet aldrig. 

 

[…]Kan ock hända, Themis skulle icke då få många örfilar som nu. 

 

Den svenske oversætter har indarbejdet navnet Themis i versene og desuden beholdt det i slutningen 

af passagen, hvor det findes i originalen. Derved bliver Themis kædet sammen med Palmka for 

læseren, men eftersom Themis bevares i slutningen af passagen, stilles der stadig krav til læseren 

om, at vedkommende forstår Themis som synonym for retfærdighed. 

 Baggesen har ligeledes flyttet navnet Themis. 

 

IX, 1789: […] Hendes Navn var Palmka, og hun havde nu i en Tid af tre Aar forestaaet hendes 

Embede med allerstørste Berømmelse. 

 

Som Themis selv i Vægtens lige Skaaler 

Hun veied’ Ret med Uret, uden Svig, 

Og skielned’ aldtid Sandheds egne Straaler 

Fra Falskheds laante Skin, Gudinden lig. 

 

[…] Maaskee Lovkyndigheden ikke endda vilde tabe saa meget derved, og Retfærdigheden 

sieldnere falde i Besvimelse. 
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Baggesen har bibeholdt den poetiske passage i sin oversættelse, men han har også flyttet Themis fra 

den sidste linje og i stedet indarbejdet navnet i versene, ligesom vi også har set det i andre 

oversættelser, hvorved Themis og Palmka bliver synonymer, og Themis’ tilknytning til 

retfærdigheden bliver lettere at gennemskue for læseren. I Dorphs oversættelse fra 1841 ser vi en 

tredje måde at gengive versene på. 

 

IX, 1841: […] Palmka (dette var Jomfruens Navn) havde nu i tre Aar med største Berømmelse 

forestaaet sit Embede, og blev anseet for det forstandigste Træ i hele Byen, […] 

 

Thi paa den svævende Vægts to Skaaler forstod hun at veie 

Ret og Uret, og Sandhed midt ud af Løgnen at finde, 

Og at bruge forstandig endog en skjævbenet Passer. ( Persii Sat. IV, 10 fg)
172

 

 

[…] Vor Lovkyndighed vilde vist ikke tabe derved, og Retfærdigheden maaskee ikke saa ofte faae et 

Ørefigen. 

 

I denne oversættelse er der er indsat en reference til versenes ophavssted i en fodnote. Derved 

tydeliggøres tilknytningen til den klassiske litteratur for læseren igennem denne metatekst, dog er 

navnet Themis helt udeladt af teksten, hvorved selve teksten virker assimileret til målsproget. 

 I den sidste passage afviger de fire ældste skandinaviske oversættere ikke nævneværdigt, 

og Dorph har ligesom i passage IX valgt at give en henvisning til det afsluttende vers’ ophav i 

denne passage. 

 

X: ... pedibus metus addidit alas. 

 

X, 1841: Frygten gav Fødderne Vinger. (Virg. Æn. VIII, 224) 

 

I oversættelserne af temaet om kvinders position forekommer der ganske få afvigelser fra 

originalteksten hos disse fire oversættere. Baggesen oversætter mest upræcist af de fire oversættere, 

som det ses i analysen af passage VII. Men både den svenske oversætter, Baggesen og Dorph 
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angiver dommerens køn som hankøn i oversættelserne af passage VIII. Det antikke lån behandles 

desuden forskelligt; I 1742S1 oversættes lånet til prosa ligesom i den tidligste tyske udgave, mens 

det i de tre efterfølgende gengives i en oversættelse til vers, hvor Dorph desuden giver en 

henvisning til den originale passages ophav.  

 

De tre seneste oversættelser om kvinders position 

I oversættelsen af den første passage om Niels’ forhåbning om at møde Jomfruen, men hvor han i 

stedet træffer griffen, er det kun Heggelunds oversættelse, der afviger en smule. 

 

VII: Credebam primo intuitu esse unum e duodecim signis coelestibus subterraneis, ac proinde 

optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore, cum e toto duodecim signorum systemate solum 

istud signum (scilicet Virgo) in ista solitudine auxilii quid ac solatii afferre valeret. At cum 

corpus istud mihi propius accederet, videbam torvum et immanem esse gryphum. 

 

VII, 1978: Først trodde jeg det måtte være ett av de tolv stjernetegnene på den underjordiske 

himmel – hvis det var tilfelle må jeg innrømme at jeg håpet det var Jomfruen – det var knapt noe 

annet stjernetegn som kunne hjelpe og trøste meg i min ensomhet, men da det kom nærmere, så jeg 

at det var en uhyggelig griff. 

 

Heggelund har valgt at omskrive passagen proinde optabam, si vera esset coniectura, Virginem fore 

ved at gøre originalens hovedsætnings verballed, optabam, underordnet i forhold til en 

hovedsætning, må jeg innrømme, som ikke findes udtrykt i originalen. Gennem denne omskrivning 

antydes det, at Niels må skamme sig lidt over det, han håber at få ud af mødet med Jomfruen; det 

bliver derfor muligt for læseren at tvivle på Niels’ moral – da han selv gør det –  idet teksten enten 

kan tolkes, som om han skammer sig over at ville have trøst som et barn, eller som om Niels 

skammer sig over et sjofelt ønske. 

 I oversættelsen af passage VIII om Niels’ første møde med dommeren afslører ingen af de 

sidste tre oversættelser, hvilket køn dommeren har og afviger ikke nævneværdigt fra 

originalteksten. 

 I oversættelserne af de sidste to passager er det kun passage IX, hvori der forekommer 

nogle enkelte interessante oversættelsesvalg, mens den sidste passage om Niels’ besøg i Kokleku er 

dækkende oversat af de nyere oversættere. 
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IX: Maximam vero admirationem movebat historia Praesidis; nam virgo erat, indigena huius 

loci, et a principe constituta Kaki, seu supremus in civitate iudex. Apud hanc gentem enim 

nullum in distributione officiorum observatur sexus discrimen, sed habito delectu, reipublicae 

negotia dignissimis conferuntur. […] 

Quid, si advocati Severini filia, eloquentia ac praeclaris animi dotibus ornata virgo, pro stupido 

parente causas in foro ageret? Iurisprudentia nostra parum inde detrimenti caperet, et forsitan 

Themis toties non vapularet. 

 

I Kragelunds oversættelse fra 1970 har han valgt at gengive virgo med ugift kvinde, hvilket bringer 

teksten tættere på læserens tid gennem en oversættelse, der ækvivalerer betydningen af teksten frem 

for en leksikal oversættelse. Desuden er navnet Themis udeladt, og den fremmedhed, som denne 

reference indebærer, er dermed borte. 

 

IX, 1970: Formandens historie undrede mig dog mest. Det var nemlig en ugift kvinde, som var 

hjemmehørende dér paa stedet, og fyrsten havde udnævnt hende til Kaki, dvs. retspræsident der i 

byen. Der gøres nemlig hos dette folk ikke kønsforskel ved tildeling af embeder, men man vælger de 

mest velegnede til offentlige hverv. […] Hvad, om advokat Sørens veltalende og højt begavede unge 

datter optraadte i retten i sin dumme faders sted? Det vilde ikke gøre nogen skaar i rettergangen 

derhjemme, og maaske vilde retfærdighedens gudinde ikke så ofte trække det korte straa. 

 

Heggelund har i sin oversættelse valgt en lignende løsning af oversættelsen af virgo. 

 

IX, 1978: Aller merkeligst var likevel den historien jeg hørte om dommeren. Det var faktisk en 

kvinne, født og oppvokst i byen, og fyrsten hadde utnevnt henne til kaki, dvs. overdommer, der. 

Dette folket gør nemlig ingen forskjell på kvinner og menn når det skal besettes stillinger, men de 

velger den som er bedst egnet. […] Sett at advokat Severins veltalende og meget begavede datter 

hadde opptrådt i retten istedenfor faren? Det ville ikke vært til skade for reten – og kanskje ville 

bent frem Rettferdighedens gudinne sjeldnere blitt mishandlet!  

 

Han har her valgt at oversætte virgo med kvinne, der ligesom i Kragelunds oversættelse bringer 

teksten tættere på læserens egen tid; således er navnet Themis også udeladt. 
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IX, 2012: Det mest forunderlige var dog hvad jeg hørte om retsformanden, for det var en ung 

dame, en af de lokale beboere, der af fyrsten var blevet udnævnt til kaki, dvs. byens øverste 

dommer. Hos dette folkeslag gør man nemlig ingen forskel på kønnene når man skal fordele 

opgaverne. […] Hvad hvis advokaten Sørens datter, der er en virkelig kløgtig og velformuleret 

pige, førte sager for retten i stedet for sin dumme far? Det ville vores retssystem ikke tage nogen 

særlig skade af – og måske ville Themis ikke få så mange klø. 

 

Peter Zeeberg har i lighed de to foregående oversættelser valgt en moderniseret gengivelse af virgo 

med ung dame. Men han har i modsætning til de to foregående valgt at bibeholde navnet Themis, 

hvilket kan virke fremmedgørende på den moderne læser. 

Generelt følger de tre seneste oversættelser originalen, hvilket formodentlig hænger 

sammen med værket og forfatterens stilling i det litterære system, hvor Holberg og NK er velkendte 

for størstedelen af læserskaren. For Kragelunds oversættelse gælder der desuden det, at den, som 

tidligere nævnt, er udkommet som en dobbeltsproget udgave, hvilket vil sige, at læseren selv kan 

følge originalteksten, samtidig med at oversættelsen læses. Heggelund har dog foretaget nogle 

interessante mindre ændringer i sin gengivelse ved at indlægge en særlig vinkel i oversættelsen af 

passage VII, hvorved Niels’ optræden tolkes i en bestemt retning for læseren, som ikke kan læses 

ud af originalen. Desuden har de tre sidste oversættere valgt at nærme teksten til læserens tid i deres 

oversættelse af virgo.  

 

I.6.4 Samlet konklusion for de skandinavisksprogede oversættelser 
 

Generelt oversættes NK trofast i det skandinaviske sprogområde i hele perioden, til forskel fra de 

øvrige sprogområder, som er blevet belyst i de foregående kapitler. I de ældste oversættelser af 

Hagerup og Baggesen er der en tendens til at assimilere oversættelserne ind i en dansk kontekst og 

fjerne fremmede elementer, hvilket blandt andet kan ses ved, at Hagerup ikke bibeholder de 

poetiske passager, men indarbejder dem i prosateksten, og Baggesen oversætter dem til dansk, men 

på et versemål, der er almindeligt for det danske litterære system. Dorph bøjer ligeledes 

oversættelsen mod målsprogskulturen ved eksempelvis at oversætte incolarum nostri orbis med 

landsmænd i passage I, men indføjer samtidig en forbindelse til den klassisk antikke litteratur 

gennem sine fodnotehenvisninger. De yngre oversættelser af Kragelund, Heggelund og Zeeberg 
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tilpasser oversættelsen til deres samtid ved eksempelvis at oversætte virgo med ung kvinde o.l. De 

seneste oversættere synes desuden at være opmærksomme på NK som helhed og originaltekstens 

tekstinterne virkemidler i højere grad end de ældste oversættelser, som synes at have lagt vægt på 

en mere umiddelbar forståelsesformidling til læseren, som det fremgår af oversættelserne af passage 

VIII. 

 Det mest påfaldende ved de skandinaviske oversættelser er altså, at de ikke afviger 

nævneværdigt fra originalteksten i modsætning til de øvrige sprogområder, og at nyoversættelser 

udkommer med jævnere mellemrum end andre steder, hvor den længste periode imellem to 

oversættelser i Skandinavien findes mellem 1841S4 og 1970S5. I denne periode blev 1789S3 dog 

genudgivet i forskellige udgaver, hvilket jeg vil vende tilbage til i kapitel II.6. Der er altså ingen 

samtidige udgivelser inden for samme sprog i modsætning til det tyske sprogområde, hvor 1824T3, 

1828T4 og 1832T5 ligger tæt på hinanden, hvilket tyder på, at de skandinaviske oversættelser er 

udkommet, når der har været brug for sproglig fornyelse i højere grad end for at fremme den enkelte 

oversætter.  

Synet på NK har altså været markant anderledes i det skandinaviske sprogområde 

sammenlignet med de øvrige områder. Oversætterne har ikke her forsøgt at ændre indholdet af 

teksten, som gengives på næsten samme måde i de syv oversættelser, der strækker sig over 270 år, 

hvilket indikerer, at læserskaren er bekendt med værkets indhold, og at det således ikke kan 

fremstilles anderledes i en oversættelse. Det vil sige, at de skandinaviske oversættere heller ikke 

fungerer som medforfattere i samme grad som deres kollegaer i de øvrige sprogområder, hvor 

oversætterne fra 1800-tallet især var aktive i denne rolle. Oversættelsernes ensartethed viser 

desuden NK’s status som klassiker, der, som omtalt i indledningen, kan siges at være en tekst, som 

flere generationer af læsere er fælles om, og som danner en fælles referenceramme, hvilket 

naturligvis også forudsætter en nogenlunde enslydende oversættelse, efterhånden som 

færdighederne til at læse værket på originalsproget latin falder hos læserskaren. Denne observation 

fører naturligvis til genovervejelser om de foregående sprogområders syn på værket NK, som vil 

blive behandlet i det følgende kapitel. 
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I.7 Diskussion og konklusion på Del I 
 

Vi har i de forgående kapitler set, hvordan oversættelserne afviger mere og mere fra originalens 

indhold, jo større periode der er mellem oversættelsens tilblivelse og originalens udgivelse, 

undtagen i det skandinaviske sprogområde. 

De tre hovedtemaer behandles typisk trofast i de oversættelser, som udkom kort efter 

originalen og i de seneste oversættelser. I de oversættelser, som udkom ind imellem disse to 

yderpunkter, har de tre hovedtemaer fået forskellig behandling, hvor især de engelsk- og 

tysksprogede oversættelser i 1800-tallet var meget frie.  

I de tre fuldstændige engelske oversættelser kan vi iagttage en større og større tilpasning af 

oversættelserne af NK til målsprogskulturen både i indhold og sprogligt. 1742E1 følger forlægget 

meget tæt og bibeholder de poetiske klassiske lån på latin. Den følgende fuldstændige 

engelsksprogede oversættelse fra 1828 følger derimod Baggesens oversættelse trofast. Den frieste 

oversættelse er 1845E3 af John Gierlow, som har valgt at udelade store dele af originalteksten, 

mens han selv har tildigtet dele, der vedrører borgernes mulighed for at deltage i samfundet såsom 

ved at stemme. Det originale værks integritet synes altså ikke at have haft en høj prioritet på dette 

tidspunkt.    

På fransk findes der ikke oversættelser fra 1800-tallet, hvilket tyder på, at NK aldrig blev 

en integreret del af Frankrigs litterære system. Det kan forklares med, at 1741F1 udkom i Tyskland 

i en tid, hvor fransk var Europas lingua franca, hvis anvendelse faldt i løbet af 1800-tallet, mens det 

blev mere normalt at publicere litteratur på nationalsproget. Der udkom derfor ikke en ny 

oversættelse af NK til fransk før 1944 i Schweiz. Denne oversættelse bygger i udgangspunktet 

desuden på en enkelt persons interesse for netop NK og afhænger derfor sandsynligvis hverken af et 

særligt kendskab til Holberg fra oversætterens side, eller af at værket har haft en særlig betydning i 

målsprogskulturens litterære sfære.   

De tysksprogede oversættelser fra 1800-tallet adskiller sig fra de øvrige sprogområder, da 

to af dem er henvendt til børn og derfor lægger vægt på det eventyrlige element, som blomstrede i 

denne periode i Tyskland, mens de samfundskritiske elementer er fjernet. For de øvrige tyske 

oversættelser gælder det, at oversætterne alle har sat deres personlige præg på oversættelsen og 

dermed fremstår som medforfattere, bortset fra 1742T1, som er trofast mod originalen. 

I det hollandske sprogområde er det igen den seneste oversættelse, 1890H2, der afviger fra 

originalteksten, mens den tidligste følger originalteksten. 
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I Skandinavien forholder oversætterne sig markant anderledes til NK end oversætterne i de 

øvrige sprogområder. Holberg var i sin egen samtid allerede en anerkendt forfatter og indtog tidligt 

en prominent plads i den dansk-norske litteraturhistorie, således at forfatter og tekst tidligt har fået 

en kanoniseret rolle i litteraturhistorien, hvilket kan være forklaringen på, at NK er blevet så trofast 

gengivet i skandinavisk sammenhæng. 

 Originalteksten er således blevet trofast oversat af de oversættere, der var samtidige med 

originalens udgivelse. De synes ikke at have fundet det nødvendigt at bidrage til værket kunstnerisk, 

i modsætning til 1800-tallets oversættere – med undtagelse af det skandinaviske sprogområde, hvor 

alle oversættere forholder sig trofast mod originalteksten. Årsagen til den tidlige trofaste 

oversættelsestendens kan være, at NK knytter sig til en klassisk latin-sproget litteratur og dermed 

opfattedes som del af en fælleseuropæisk litteraturhistorie i midten af 1700-tallet, hvilket bevirkede, 

at NK ikke fremstod fremmed for målsprogskulturen, og at der i selve værket er indarbejdet citater 

fra romerske forfattere, som på dette tidspunkt blev anset for målestokken, efter hvilken alt andet 

skulle måles. Det var derfor ikke muligt at overgå det kunstneriske udtryk ved selv som oversætter 

at indsætte passager eller slette andre.  

Synet på litteraturen og forfatteren som skabende kunstner synes at ændre sig i det 

efterfølgende århundrede, hvorved det blev muligt at redigere i både Holbergs udsagn og de 

klassiske forfatteres, muligvis fordi de sidstnævnte ikke længere blev opfattet som det ypperste. 

Desuden blev det personlige udtryk et vigtigt element i opfattelsen af skønlitteraturen, hvilket 

muligvis bevirkede, at oversætteren så sig selv som medforfatter i udfoldelsen af værket i 

målsprogskulturen, og derfor havde oversætteren licens til at gå mere radikalt til værks end 

tidligere. I tillæg til opfattelsen af oversætterens rolle i forhold til det originale værk spiller 

målsprogskulturens litterære system også ind. 

I løbet af 1800-tallet blev litteraturen i højere grad bundet til en national fortælling, hvilket 

kan ses afspejlet i tillempningen og sammenligningen af NK med det respektive sprogområdes 

litteratur, og oversættelserne af NK blev derved afskåret fra den fælleseuropæiske latinske litterære 

tradition, som tidligere havde forbundet de enkelte sprogområders litterære frembringelser. 

Konstellationen af genrer og genrekonventioner ændrede sig, som tidligere nævnt, markant i 1700- 

og 1800-tallet, hvor nye genrer som romanen vandt frem, mens de klassiske strenge genrekrav om 

enhed og renhed faldt i anseelse. Denne forandring nødvendiggjorde, at oversætterne ikke blot 

oversatte værket, men også foretog et valg for deres læsere om, hvorvidt værkets relation til den 
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klassiske tradition skulle tydeliggøres gennem eksempelvis forklaring eller helt udelades ved at 

integrere værket i målsprogskulturens nationale rammer. 

I det engelske, tyske og hollandske område, som alle har produceret oversættelser af NK i 

1800-tallet, ser vi denne tilpasning af værket. Det skandinaviske område adskiller sig markant fra de 

øvrige ved at have meget enslydende oversættelser i hele perioden fra 1742 og frem til i dag. Det er 

derfor tydeligt at NK har haft en særlig status i Skandinavien, og værket kan derfor siges at være en 

kanoniseret klassiker både på latin og i oversættelse i dette sprogområde. 
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Del II 
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II.1 Teoretiske overvejelser om begrebet værk og om bogen som fysisk 

genstand 
 

Del I af denne afhandling behandlede oversættelsernes forhold til originalteksten. Del II vil derimod 

undersøge udgivelserne af de enkelte oversættelser og ved hjælp af den boghistoriske metode belyse 

betydningsbærende forskelle mellem de forskellige udgaver af NK’s oversættelser,
173

 hvorved 

værkets præsentation over for læseren på forskellige tidspunkter bliver tydeliggjort.
174

 

Derudover kan denne boghistoriske undersøgelse af NK give et fingerpeg om årsagerne til 

værkets anonyme udgivelse i Leipzig. Denne omstændighed er blevet udlagt på to forskellige 

måder, som ikke nødvendigvis udelukker hinanden. Den første udlægning er, at Holberg skrev NK 

på latin og udgav den i Leipzig for at nå ud til et større publikum. Den anden udlægning går på, at 

Holberg udgav NK anonymt i Leipzig for at undgå censuren i Danmark.
175

 Som det vil fremgå af 

gennemgangen af udgivelsespraksis for romangenren i sidste del af dette kapitel, kan NK’s 

udgivelsesomstændigheder imidlertid med lige så stor ret tillægges genremarkører. 

 

En kort introduktion til forskningsfeltet boghistorie 

Forskningsfeltet boghistorie dækker over flere forskellige underdiscipliner, som groft sagt kan 

inddeles i tre tilgange til det udgivne værk: en materiel, en sociologisk og en historisk, hvor den 

første varetages af bibliografien, og den anden tilgang behandler de netværk, teksten er en del af. 

Den tredje tilgang dækker et værks transmissionshistorie. Disse tre tilgange overlapper dog ofte og 

betegnes blot som boghistorie uden en nærmere skelnen.
176

 Udgangspunktet for boghistorie er, som 

navnet siger, at undersøge bogen som historisk genstand. Disciplinen har en lang tradition bag sig, 

men i de seneste årtier er forskningsfeltet blevet udvidet til at inkludere metoder fra bibliografi, 

historie, filologi, litteraturstudier, sociologi og økonomi m.fl.
177

 Fælles for de forskellige grene af 

boghistorien er, at de anskuer bogen, det vil sige mediet, som medskaber af mening, således at man 

ikke kan adskille den fysiske bog fra bogen som bærer af litterært indhold.
178

 I denne udvikling har 
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forskere som Robert Darnton, Don F. McKenzie, Gérard Genette og Jerome McGann givet 

væsentlige bidrag gennem deres undersøgelser af bogens plads i den europæiske økonomi, industri 

og kulturhistorie.
179

 Gennem deres forskning er bogen og dermed det litterære værk blevet sat ind i 

en social sammenhæng, der inkluderer de forskellige led i værkets manifestation på papir og 

desuden behandler de ikkeverbale udtryk som medskabere af værkets betydning.  

Inddragelsen af mediet og de ikkeverbale udtryk i overvejelserne om et litterært værks 

udtryk har naturligvis betydning for overvejelserne om, hvad et værk er. Når en læser møder et 

litterært værk er det altid i form af en tekst og man møder således én manifestation af et værk, men 

der findes næsten altid flere manifestationer af samme værk eksempelvis i oversættelser, og disse 

manifestationer kan adskille sig markant fra hinanden i mening og udstyr, som det fremgår af Del I. 

De forskellige manifestationer repræsenterer dog alle værket, hvorved begrebet det litterære værk 

skal forstås som en abstrakt betegnelse, der samler alle de udgaver, hvor titlen optræder.
180

 Dertil 

kommer, at den enkelte tekst eller manifestation af værket præsenteres forskelligt for læseren på 

forskellige tidspunkter og steder, således at værket gennemgår en uendelig udvikling og 

mutation.
181

 Eksempelvis er NK blevet udgivet med forskellige notesystemer, som vist i kapitel I.6, 

der giver læseren forskellige oplysninger og dermed påvirker forståelsen forskelligt. Et værk 

fremstår således ikke med én betydning, men med flere historiske betydninger.
182

 

I det følgende vil jeg benytte mig af en bibliografisk tilgang i undersøgelsen af de 

forskellige oversættelsers fysiske manifestationer. Det vil sige, at jeg vil behandle udgivelsernes 

fysiske fremtræden, nærmere defineret som layout, illustrationer og valg af skrifttype. 

Undersøgelsen af oversættelsernes fysiske udformning kan indikere, hvilket publikum forlæggeren 

har haft i tankerne, og hvordan han har set NK passe ind på markedet. Til undersøgelsen af værkets 

fysiske manifestation benytter jeg Genettes og McGanns begreber paratekst, epitekst og peritekst. 

 

Paratekst: peritekst og epitekst  

 Begrebet tekst er centralt i moderne boghistorie; normalt kan man i litteraturvidenskabelig 

sammenhæng definere en tekst som det verbale udtryk, der bærer en forfatters værk, men 

forfatterens tekst er sjældent den eneste tekst, der findes i en bog; det omgives typisk af forsider, 
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indledninger og efterskrifter; i boghistorisk sammenhæng er tekstbegrebet da også udvidet. For at 

inkludere disse teksters bidrag til receptionen vil jeg i min undersøgelse inddrage Gérard Genettes 

begreb paratekst. Dette begreb dækker over to underbegreber: 1) peritekster, som er de tekster, der 

findes rundt om værket i bogen: titel, forfatterangivelser, forord, efterskrift og noter, og 2) 

epitekster, der som regel er forbundet med værket i offentligheden som fx annoncer, forskræp og 

andre journalistiske genrer. Disse tekster fungerer som en præsentation af teksten for læseren og 

indebærer en forhandling om, hvordan han/hun skal læse teksten. I min analyse vil jeg fokusere på 

den første type. De to begreber er dog stadig fokuseret på det verbale udtryk, og Genette inddrager 

kun i ringe grad ikkeverbale udtryk som fx typografi, illustrationer osv. Disse ikkeverbale 

udtryksformer bidrager dog også til læserens oplevelse af værket og er også en måde, hvorpå 

forlæggeren signalerer bogens indhold til læseren. Behandlingen af visuelle udtryk er udfoldet af 

McGann; han foreslår at skelne mellem en teksts rent sproglige og bibliografiske koder, hvor det 

sidste vil sige skrifttype, illustrationer, papir m.m., som supplement til Genettes paratekstbegreb.
183

 

Parateksterne i deres udvidede form giver således mulighed for at få et visuelt indtryk af den 

udgivne teksts synkrone udtryk, det vil sige et øjebliksbillede af et værks manifestation et givet 

sted. 

Det er dette udvidede tekstbegreb, jeg vil lægge til grund for min undersøgelse af 

udgaverne af NK’s oversættelser. Undersøgelser af de enkelte udgivelser gennem deres peritekster 

vil give et indtryk af, dels hvordan forlæggere så værket passe ind i datidens litterære marked, dels 

hvilke læsere værket var tiltænkt. For at etablere den ramme, der skal rumme undersøgelsen af NK’s 

udgivelseshistorie, følger her en oversigt over de historiske omstændigheder for bogproduktion, 

dvs., hvilke normer der gjaldt for romaner på oversættelsernes udgivelsestidspunkt. 

 

Historisk oversigt over romanens fysiske fremtræden i 1700- og 1800-tallets Europa 

Produktionen 

En vigtig faktor i udbredelsen af bøger i 1700-tallet var naturligvis, at der fandtes læsere og dermed 

købere. I løbet af århundredet steg antallet af personer, der kunne læse; desuden begyndte 

litteraturen at blive trykt på folkesprogene, hvilket naturligvis også lettede adgangen til bøgernes 

verden. 

Fra opfindelsen af trykkekunsten i 1400-tallet og frem til slutningen af 1700-tallet var 

bogtrykning i høj grad et håndværk. Men i løbet af 1800-tallet var processen i forbindelse med 
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trykningen af bogen med metaltyper næsten helt mekaniseret.
184

 I begyndelsen foregik 

produktionen af trykt materiale på træpresser. Disse krævede stor fysisk kraft og vanskeliggjorde 

trykningen af detaljerede træsnit. I starten af 1800-tallet blev metalpressen introduceret på 

markedet, som på grund af den mere jævnt fordelte vægt på metalpressen gjorde det muligt at 

trykke mere detaljerede træsnit. Træsnittene begyndte dog at vige for kobberstik, som kunne være 

mere detaljerede end træsnit. Træsnittene forsvandt dog ikke helt, fordi de havde den fordel at 

kunne trykkes sammen med skrifttyperne i modsætning til kobberstikkene, der skulle trykkes 

separat.
185

 

En del af oplevelsen af bogen som objekt for samlere var størrelsen af bogen. Mange 

samlere og biblioteker klassificerede deres bøger ud fra størrelsen. De store formater folio og kvart 

blev associeret med en mere fornem litteratur, eftersom disse formater brugte mere papir og derfor 

var dyrere. Mindre formater som oktav og duodez blev anset for moderne og brugervenlige og var 

de mest almindelige formater for romaner.
186

 Som det fremgår af Ehrencron-Müllers bibliografi, er 

alle 1700-tallets udgivelser af NK i oversættelse trykt i oktav, bortset fra Baggesens oversættelse fra 

1789, som er trykt i kvart og dermed en mere kostbar udgave end de øvrige, som udkom i den mere 

moderne oktavform.
187

 

 

Oversætterne 

Ud over den praktiske del af produktionen spillede oversættere en stor rolle i distributionen af 

litteratur. Den del af befolkningen, der i 1700-tallet begyndte at få adgang til bøgerne på grund af en 

stigende læsefærdighed i den bredere befolkning, kunne oftest kun læse deres eget modersmål. 

Publikationer af oversættelser ændrede desuden efterspørgslen og dermed udbuddet af genrer. 

Efterhånden som latinen måtte vige for folkesproget, blev bøger tilgængelige for en bredere 

læserskare. Derved blev efterspørgslen på romaner, rejsebøger, poesi og skuespil øget.
188

 Netværket 

af oversættere i 1700-tallets Europa, som ofte arbejdede anonymt, er dog underbelyst, og det er 

derfor ikke muligt at danne sig det fulde overblik – desuden er forretningsforholdene mellem 

oversætter, udgiver og forfatter kun delvis dokumenteret.
189

 De fleste oversættere var ansat på 

freelance-basis af trykkeriet og derfor ikke i direkte kontakt med forfatteren. Nogle anmeldere var 
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dog opmærksomme på oversættelserne og deres kvalitet, og enkelte trykkerier var meget 

opmærksomme på at holde en høj standard i deres oversættelser.
190

 

Holberg var selv opmærksom på kvaliteten af oversættelsen af sine egne værker og havde 

selv direkte kontakt med nogle af oversætterne.
191

 Denne kontakt mellem oversætter, forfatter og 

forlægger er en del af Holbergforskningen, som i en større sammenhængende undersøgelse kunne 

give et interessant indblik i både oversætteres arbejdsforhold og i udbredelsen af litteratur i Europa. 

 

Titelbladet 

Titelblade var udover at annoncere værkets titel det sted, hvor forlæggeren kunne gøre reklame. I 

undersøgelser af engelske 1700-tals romaner viser det sig, at denne side var forlæggerens domæne, 

og at forfatteren ikke havde nogen større indflydelse på layoutet; titlen blev dog forfatterens 

domæne i 1700-tallet.
192

 Romanen fra denne periode er kendetegnet ved meget lange titler, der 

fungerede som en slags reklameskilt for selve værket og derfor skulle kommunikere en del af 

indholdet til den potentielle læser.
193

 Denne kommunikation kunne kun foregå på grund af 

forventningen hos læseren om, at titlen var sanktioneret af en forfatter. 

Typografi, opsætning og selve teksten havde til opgave at signalere genre og indhold. 

Inden romanen blev en etableret genre, var titelbladet derfor ofte meget teksttungt og fyldt, fordi 

den spirende genre ikke var letgenkendelig for sine læsere og derfor skulle definere sig selv i 

forhold til andre genrer. Dette ændrede sig, efterhånden som læsere blev vant til genren, og det i 

mindre grad var nødvendigt at definere den. En meget lang titel var naturligvis besværlig i daglig 

tale og desuden upraktisk, når en bog skulle påtrykkes en identifikation på ryggen efter indbinding. 

Derfor blev de lange forklarende titler forkortet. På titelsiden tydeliggøres det gennem 

fremhævninger, hvilken forkortelse af titlen der lægges op til fra forlæggerens side. Titelbladet 

havde desuden et fast layout, som gjorde det muligt for læseren at afkode information efter et 

relativt fast mønster. Titlen står som regel øverst på siden, forfatternavnet i midten, og 

udgiverinformation står nederst på siden.
194

 

 Forskeren Janine Barchas fastslår i undersøgelserne af 1700-talsromanen i Graphic 

Design, Print Culture, and the Eighteenth-Century Novel (2003), at den manglende 

forfatterangivelse var et generisk træk ved den nye romangenre, som etablerede sig i første halvdel 
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af 1700-tallet.
195

 Desuden synes forfatteren oftest at have været ukendt for størstedelen af 

læserne.
196

 Dette er særlig interessant i forhold til udgivelsen i 1741 af NK, som jo netop udkom 

anonymt. Som nævnt ovenfor har diskussionen drejet sig om, hvorvidt dette var et træk fra 

Holbergs side for at undgå censuren eller for at nå ud til et bredere publikum. Disse to ting 

udelukker naturligvis ikke hinanden, men det er dog værd at bemærke, at selvom censuren ikke 

havde spillet ind, var NK sandsynligvis blevet udgivet anonymt alligevel i kraft af sin genre. I 

senere udgivelser af oversættelserne af NK spiller denne forklaring af udgivelsesomstændighederne 

en rolle i fremstillingen af Holberg som en kontroversiel forfatter, hvilket jeg vender tilbage til i de 

følgende kapitler. 

 

Illustrationer 

I 1700-tallet blev det mere almindeligt at illustrere romaner,
197

 men forlæggere indsatte dog ikke 

illustrationer til teksten, medmindre de havde en klar forventning om, at bogen ville blive en succes, 

eftersom trykningen af illustrationer var både kostbar og besværlig. Der skete desuden en ændring i, 

hvilken type illustrationer der blev brugt i romanerne. På frontispicen var det i 1600-tallet og den 

første del af 1700-tallet almindeligt med et miniaturebillede af forfatteren. Mod midten af 

århundredet var denne praksis blevet så almindelig, at det var muligt at bruge den som et redskab 

for fiktionen i selve værket.
198

 Man kunne altså bruge bogens visuelle elementer til at udvide 

fiktionen ud over teksten, sådan at den fiktive fortæller blev afbildet på den virkelige forfatters 

plads og dermed projiceret ud i virkeligheden.  

Efterhånden som romangenren udviklede sig, udviklede frontispicen sig også. Indtil midten 

af 1700-tallet var den personlige beretning central i romangenren, hvilket giver en forklaring på 

fokuseringen på personafbildningen på frontispicen. I slutningen af 1700-tallet ændrede denne 

praksis sig, og det blev mere almindeligt at indsætte plotinspirerede illustrationer som frontispice.
199

 

Ifølge Janine Barchas hænger denne opblomstring af plotinspirerede illustrationer sammen med 

tendensen i romangenren til at behandle socio-historiske emner som national og civil identitet eller 

generationsforskelle i modsætning til den tidligere personfikserede roman.
200
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Ud over det allerførste billede, der møder læseren på frontispicen, begyndte man også i 

1700-tallet at illustrere selve teksten. Under påvirkning af encyklopædi-tanken, der opstod omkring 

begyndelsen af 1700-tallet med det formål at udbrede retten til viden, havde illustrationerne i de 

tidlige værker et didaktisk tilsnit.
201

 Hen imod slutningen af århundredet blev det, som nævnt, mere 

almindeligt med plotinspirerede illustrationer, ikke blot på frontispicen, men igennem hele bogen. 

Ved at bruge disse plotinspirerede illustrationer kunne en udgiver i højere grad fremhæve visse dele 

af teksten.
202

 

 

Tekst: skrifttyper og layout 

Selve skriftsnittet og tekstens opsætning har også betydning for opfattelsen af værket. Valget af 

skriftsnit kan bruges til at signalere værkets periodetilhørsforhold til læseren. Nutidens læsere er 

vant til en form af antikva-skriftsnittet, mens fraktur-skriftsnittet typisk volder større problemer. 

Denne skrifttype er særligt knyttet til de germanske sprog i Tyskland og Skandinavien.
203

 

Frakturskriften kom til at spille en rolle i udgivelsen af reformatoriske tekster i 1500-tallet, fordi 

Luther valgte denne skrifttype til udgivelsen af oversættelsen af Biblen og sine øvrige religiøse 

skrifter i modsætning til den romersk-katolske kirke, der udgav skrifter på latin sat med antikva, 

som derfor anses for at være knyttet til de romanske folkesprog.
204

 Frakturen var almindelig i 1700-

tallet som skrifttype for tekster på de germanske folkesprog, hvor fremmedord blev sat med 

antikva.
205

 Mod slutningen af 1700-tallet begyndte antikva at blive mere populær især i 

intellektuelle kredse på grund af den klassiske indflydelse på 1700-tallets æstetik og til dels også på 

grund af den franske revolution.
206

 Denne tendens vendte dog i begyndelsen af 1800-tallet, hvor 

fraktur blev set som grundlæggende tilknyttet den jævne tyske folkesjæl i modsætning til en 

opstadset overklassekultur inspireret af fransk finkultur – denne holdning blev naturligvis kun 

styrket efter Tysklands nederlag i Napoleonskrigene.
207

 Også i Danmark genvandt fraktur sit 

overtag efter en kort periode, hvor antikva havde været fremherskende. Her gik man dog bort fra 

fraktursnittet i midten af 1800-tallet efter Første Slesvigske Krig (1848-50), hvorefter en del bøger 

blev sat med antikva i stedet for ”fjendens” skrifttype, frakturen.
208

 I Tyskland begyndte man at 
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benytte antikvaen i større omfang omkring 1910, hvor man ophørte med at bruge frakturen som 

embedsskrift.
209

 Det er altså af en vis betydning for bogens kulturelle og historiske tilhørsforhold, 

om den er sat med antikva eller fraktur.  

Mellem 1500-tallet og 1700-tallet skete der en forandring i opsætningen af teksten, da man 

begyndte at indsætte åndehuller, så teksten blev brudt op i mindre afsnit, og indrykninger, som 

tydeliggør indholdets orden.
210

 Disse inddelinger påvirker læserens opfattelse af, hvordan tekstens 

indhold hænger sammen.
211

 

 

Udgivelsen af Nicolai Klimii iter subterraneum 

NK er udgivet på nordmanden Jacob Preusz’ forlag; han var den mest aktive forlægger i landet 

omkring 1740, inden hans konkurs i 1741. Trykkeriet fortsatte dog ind i 1742, og kuratoren sørgede 

for at få eneretsbevilling på alle bøger udgivet af Preusz de følgende tyve år. Dette inkluderede alle 

udgaver af NK på latin, tysk, fransk og dansk. Preusz begyndte som boghandler i 1737 og 

etablerede trykkeriet i 1740. Han beskæftigede sig primært med pietistisk litteratur rettet mod en 

kundekreds, som Preusz selv omgikkes.
212

 Det er interessant i forhold til argumentet om, at 

kritikken af den danske pietisme i NK spillede en rolle i værkets udgivelse. Kritikken af pietismen i 

NK synes ikke at have haft en negativ indvirkning på publikationsprocessen i samtiden, eftersom 
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forlæggeren, der selv tilhørte de pietistiske kredse, alligevel valgte at udgive et værk, som, hvis 

indholdet var så problematisk som antaget, kunne give problemer i forhold til hans egen 

kundekreds; tilmed uden at han kunne regne med at tjene ekstra på forfatterens i forvejen kendte 

navn pga. anonymiteten.
213

 Denne udgivelsesproces taler altså imod, at grunden til Holbergs 

anonymitet skulle være den i NK indeholdte kritik af pietismen.
214

 

Frontispicen, som ledsager originalteksten, er et kobberstik, der forestiller Niels Klim som 

monark (se fig. 1).
215

 Klim præsenteres som en ældre mand med langt skæg og klædt i en slags 

toga. Under stikket findes en kort billedtekst, der præsenterer Klim som hersker over det femte 

monarki under jorden og klokker i Bergen. Dette kobberstik er det samme i den følgende reviderede 

udgave fra 1745. 

Titelbladets opsætning sætter fokus på, at rejsen foregår under jorden, og derefter at 

teksten har karakter af en ny teori om kloden. Til sidst lægges der vægt på tekstens nyhedsværdi 

som et hidtil ukendt manuskript fra Abelins bibliotek. Herunder følger en stor vignet og derefter 

udgivelsesstederne, København og Leipzig, med oplysninger om forlæggeren og trykkeår i romertal 

nederst. Teksten er sat med antikva-skriftsnit, er centreret mod midten og præsenteres som en 

videnskabelig tekst gennem ordene ”novam telluris theoriam ac historiam quintæ monarchiæ”, 

hvilket forstærkes af, at teksten er skrevet på latin. Det latinske sprog blev i denne periode brugt til 

videnskabelige emner. Skønlitteratur blev som hovedregel ikke længere skrevet på latin, men på 

folkesprogene, hvilket også ses i udgivelserne af fantastiske rejseromaner i 1700-tallet, hvor NK 

klart tilhører en minoritet af værker udgivet på latin.
216

 

Teksten præsenteres altså her som en videnskabelig tekst og ikke en fiktiv tekst gennem 

valg af sprog og opsætning af nøgleord. Desuden præsenteres teksten som skrevet af en historisk 

person ved navn Niels Klim, hvis eksistens understreges af billedet og teksten under billedet, som 
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angiver hans plads i virkeligheden som klokker i Bergens kirke. På den følgende side findes et kort 

på en dobbeltside, der kan foldes ud, hvor den hule jord vises. 

Teksten indledes med en hovedvignet og en gentagelse af titlen i en forkortet form: Nicolai 

Klimii iter subterraneum. Herefter følger kapitel 1 med angivelse af titlen for denne: Autoris 

Descensus ad inferos, adskilt fra den forkortede titel med en streg; selve teksten er sat med antikva.  

Brugen af blanke linjer er påfaldende i den sidste del af NK. I den første del, der handler 

om Klims ophold i Potu, forekommer der ingen brud i teksten. Derimod forekommer der en del 

blanke linjer i teksten fra det tidspunkt, hvor Klim befinder sig i Martinien, hvor hans oplevelser 

bliver fortalt mere episodisk med blanke linjer som opdeling af teksten. Rent typografisk bliver 

Klims fortælling og ræsonnement altså mere løsrevet og usammenhængende, hvilket i fortællingen 

modsvares af, at monarkiet går i opløsning. 

I udgaven findes to illustrationer udover frontispicen og kortet; disse er af hhv. en potuaner 

og en martinianer. Begge stiks formål er at vise, hvordan disse væsener ser ud, og stikkene 

indeholder ikke scener direkte forbundet med episoder fra fortællingen. Denne type illustration er, 

som tidligere nævnt, tidstypisk og meget lig den type illustration, man finder i naturvidenskabelige 

udgivelser fra perioden, hvilket er med til at give værket et præg af sandfærdighed.
217

 

I udgaven fra 1745 er der indsat en apologetisk fortale før kortet, der viser kloden og dens 

indre, inden Niels’ beretning begynder. Denne fortale skal forestille at være skrevet af Niels Klims 

sønnesønner og skal fungere som en verifikation af tekstens indhold. Selve teksten er sat med 

antikva, men skriftsnittet er større end i den efterfølgende tekst, og skydningen er ligeledes større 

end i den efterfølgende tekst. Derved kommer denne tekst til at fremstå anderledes end selve 

fortællingen, hvilket bidrager til læserens opfattelse af fortalen som et dokument adskilt fra Niels’ 

beretning. 

I den første udgave af NK synes layout altså at virke sammen med teksten – både mht. 

typografi og illustrationer. Holberg var normalt ikke synderlig engageret i den materielle del af 

teksten, men der er dog eksempler på, at han er opmærksom på denne del af formidlingen. Et 

eksempel på dette findes i Peder Paars, hvor han lader sit pseudonym Just Justesen udtale sig om 

visuelle detaljer på den trykte side.
218

 Det er altså muligt, at der har været en vis omhu for 

samspillet mellem indhold og udseende.   

 I det følgende vil jeg gennemgå en udgave af hvert optryk af oversættelserne i forhold til 

deres peritekster.
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II.1 De engelsksprogede udgaver 

 

Som vist i kapitel I.2. fulgte den tidligste oversættelse, 1742E1, originalteksten meget tæt, mens 

oversætteren af 1828E2 skrev værket ind i en engelsk kontekst. I 1845E3 fraviges originalteksten 

derimod betydeligt.  

 

Udgaver af 1742E1 

Den tidligste engelske oversættelse, 1742E1 (se fig. 2), er den udgave, der blev optrykt flest gange, 

mens oversættelserne 1812E2 og 1845E3 kun udkom på tryk en enkelt gang. 1742E1 blev trykt 

uden illustrationer af T. Astley i St. Paul’s Churchyard, London, og forhandlet af B. Collins, en 

boghandler i Salisbury. Denne oversættelse blev genoptrykt i 1746, 1749, 1755 og 1812. 

Optrykkene fra 1746, 1749 og 1755 er direkte optryk af 1742-udgaven; den eneste forskel er, hvem 

der har besørget optrykket. 1746-udgaven er trykt for Astley, Paternoster Row, de herrer Rivington 

i St. Paul’s Churchyard og Collins i Salisbury; både udgaven fra 1749 og fra 1755 er udgivet for 

Baldwin i Paternoster Row og Collins i Salisbury.
219

 Disse adresser kan fortælle os, på hvilket stade 

inden for det litterære hierarki NK udkom. Boghandlerne i London var koncentreret i området 

omkring Saint Paul’s Churchyard, hvor også Stationers’ Hall og kongens trykkeri lå. Antallet af 

forhandlingssteder var ganske højt allerede i begyndelsen af 1700-tallet; det er blevet anslået til at 
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Figur 2 Titelblad fra A Journey to the World Under-Ground. 

Udgivet af T. Astley & B. Collins, 1742. 
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være omkring 180 og måske højere. Området var inddelt i forskellige dele, hvoraf nogle blev anset 

for at være mere prestigefyldte end andre, heriblandt selve Saint Paul’s Churchyard og det 

tilstødende Paternoster Row. Ud fra udgivelsesstedernes geografiske placering synes NK altså at 

indgå blandt den mere lødige litteratur. Områderne Little Britain og Duck Lane havde et mindre 

godt ry, og steder som Grub Street og Moorfield uden for byens centrum var stedet, hvor de, der 

stod lavest i industrien, slog sig ned. Udgaverne af 1742E1 udkom indtil 1812 som selvstændige 

udgaver og uden introduktion fra udgiver eller oversætter. 

Disse tidlige udgaver indeholder ikke en frontispice, og titelbladet (se fig. 2) er relativt 

sparsomt dekoreret sammenlignet med den latinske original fra 1741 (se fig. 1). Titlen er blevet 

forkortet til det mere overskuelige A Journey to the World Under-Ground by Nicholas Klimius. Ved 

at placere Niels’ navn på midten af titelbladet og ved at adskille det fra resten af titlen med kursiv 

kommer det til at fremstå som forfatternavnet, og illusionen om en beretning fra en autentisk person 

forstærkes således yderligere i forhold til det originale værk. Det angives desuden, at der er tale om 

en oversættelse, men ikke fra hvilket sprog. Navnet Nicholas Klimius som forfatter angiver heller 

ikke en klar sproglig eller geografisk tilknytning, eftersom fornavnet er angivet i anglificeret form. 

Det er altså indtil videre uklart for læseren, hvor historien hører hjemme geografisk. Titelbladet 

Figur 3 Titelblad fra Popular Romances: consisting of Imaginary 

Voyages and Travels. Red. Weber. Udgivet af James Ballantyne and 

Co., 1812. 
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prydes udover titlen af en vignet, som udfylder den tomme plads mellem titlen og trykkeriets 

oplysninger.  

På første side indledes selve teksten med en hovedvignet, og indledningsbogstavet er 

omkranset af en dekoreret ramme. Ligeledes afsluttes teksten med en vignet. Disse træk bliver 

gentaget i alle udgivelser af denne oversættelse frem til og med 1795. Selve teksten er sat med 

antikva, og layoutet er kompakt, således begynder det efterfølgende kapitel umiddelbart efter det 

foregående kun adskilt fra det foregående med en streg. Samlet set er denne udgave sparsomt 

dekoreret og præget af en økonomisk anvendelse af papiret, eftersom der ikke er brugt papir på 

illustrationer eller tom plads. Udgaven opretholder og forstærker dog værkets illusion om at være en 

tekst af fortælleren Niels, hvorved den forholder sig trofast mod det originale værk ligesom 

oversættelsen 1742E1. 

1742E1 udkom igen i 1812 i en antologi med titlen: Popular Romances: Consisting of 

Imaginary Voyages and Travels. Containing Gulliver’s Travels, Journey to the World under the 

Ground, The Life and Adventures of Peter Wilkins, The Adventure of Robinson Crusoe and The 

History of Automathes (se fig. 3). De øvrige værker i antologien er udelukkende af engelsk 

afstamning; NK synes altså efter udgiverens vurdering at kunne indgå i en antologi bestående af 

ellers udelukkende engelske værker baseret på genretilhørsforholdet Imaginary voyage. 

Denne udgave er uden illustrationer, og titelbladet er også nøjsomt indrettet. Her er det 

genren, der er i fokus, og titlerne på de individuelle værker er givet samlet uden forfatternavne. 

Selve teksten i udgaven er sat op i to kolonner på hver side uden blanke linjer i teksten, hvilket 

giver indtryk af en økonomisk anlagt udgave. 

Udgaven fra 1812 er forsynet med en introduktion skrevet af Henry Weber (1783-1818), 

redaktør og Sir Walter Scotts medarbejder. Han giver en kort introduktion til genren og til hver af 

forfatternes liv. I genreintroduktionen beskrives, hvordan genren Imaginary voyage har haft en stor 

udbredelse i Frankrig. Han fremstiller formålet med antologien som et forsøg på at give eksempler 

på genren og skriver, at flere franske værker kunne have været medtaget, men at valget er faldet på 

de engelske værker og NK, eftersom pladsen ikke tillod flere.
220

 

I introduktionen til NK og Holbergs liv bemærker Weber fejlagtigt, at værket først blev 

skrevet på dansk og senere oversat til latin, og at han ikke har kunnet få afgjort, hvornår NK først 

udkom, men at den er skrevet i forfatterens ungdom efter Holbergs egne rejser. Han sammenligner 

også med Swifts Gullivers rejser:  
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[…] it may be presumed that it [NK] was published before the work of Swift.[...] Swift’s reputation 

is little, if at all, affected by this supposed precedence of the work of Holberg in point of time. 

Should he even have been acquainted with the latter, he so infinitely exceeded its merit, that any 

comparison between their production is almost out of the question.
221

 

 

Om værkets indhold hedder det fortsat:  

 

There is something repelling and harsh in the fiction of animated and reasoning trees, and 

occasional absurdities occur, which are too obvious to escape an attentive reader.
222

 

 

Denne kritik fremstår besynderlig i forhold til Webers bemærkning ovenfor i introduktionen, om at 

flere franske værker kunnet være medtaget, men er blevet fravalgt på grund af pladsmangel. Han 

må dog på trods af sin kritik af NK mene, at det er et værdigt eksempel på genren – medmindre den 

er medtaget, fordi dens kvalitet ikke er af litterær art, men økonomisk, fordi oversættelsen ikke har 

været nogen forlæggers ejendom på daværende tidspunkt. Selve oversættelsen 1742E1 får også 

kritik af Weber:  

 

The French translator, Mauvillon, accordingly, adapted the allusions to his own country; had the 

English version been formed on similar principles, the work would probably have attained more 

general circulation in this country [...]. It must also be observed, that the English translation has a 

remarkable harshness and poverty of style, whereas that of the Danish original, as well as of the 

Latin version, are allowed to be very excellent.
223

 

 

Denne observation er interessant i lyset af, at netop den første engelske oversættelse er meget 

tekstnær i forhold til den latinske tekst. Webers kommentar falder i begyndelsen af 1800-tallet, og 

som vist i analysen af den følgende oversættelse 1828E2, der er tættere på Weber i tid, er det 

tydeligt, at den sproglige stil er blevet mere anglificeret og benytter sig mindre af latinske låneord 

og i højere grad af kulturbundne udtryk. Den meget tekstnære oversættelse 1742E1 må have syntes 

tung og fremmedartet for en læser i 1800-tallet. 
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Samlet set giver denne antologi indtryk af at være en økonomisk udgave, der har skullet 

henvende sig til en bredere læserskare og har skullet give et indblik i genren Imaginary voyage. Vi 

ser i denne sidste udgave en historisering af genren, som forklares for læseren – ikke med hensyn til 

indholdet og hvilken type, det drejer sig om – men i forhold til nationale litterære traditioner. 

Gennem denne historiske distancering trækkes læseren væk fra den umiddelbare oplevelse af 

værkerne i samlingen. I NK’s tilfælde er illusionen om, at historien er fortalt af Niels Klim selv, 

væk, og i stedet er der indsat en forklaring af værkets historiske position og en præsentation af den 

virkelige forfatters historiske liv. Værkerne bliver dermed et objekt, der kan studeres på afstand. 

Sammenholder vi disse udgaver med oversættelsesanalysen af selve teksten i kapitel I.2, 

ser vi, at NK på dette tidspunkt har kunnet integreres i det engelske litterære område uden ændringer 

og sågar har kunnet indsættes i en antologi med nogle af de tekster, der i dag regnes som klare 

eksempler på deres genre. Den første oversættelse er altså blevet set som et værk, der passer ind i 

det engelske litterære landskab, og ikke som et fremmedelement. 

 

Udgivelsen af 1828E2 

Oversættelsen 1828E2 blev udgivet med titlen: Journey to the World Under Ground being the 

Subterraneous Travels of Niels Klim (se fig. 4). Selve titlen er altså blevet udvidet i forhold til de 

tidligere udgaver, og der er lagt større vægt på, hvor rejsen foregår, i forhold til de tidligste engelske 

udgaver gennem tilføjelsen af ordene ”subterraneus travels”. På titelbladet er der desuden sket en 

Figur 4 Titelblad fra Journey to the World Under Ground; Being the 

Subterraneous Travels of Niels Klim. Udgivet af Thomas North, 1828. 
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ændring i det visuelle udtryk, som i de tidligere udgaver var ensartet i tråd med den klassicistiske 

æstetik, men som her er mere kompleks og sammensat af forskelligartede skrifttyper og -størrelser. 

1828E2s forside bærer præg af en mere eklektisk og eksperimenterende æstetik gennem sin 

brug af de forskellige skrifttyper, som samtidig har skullet tjene som en opvisning i, hvilke 

skrifttyper trykkeriet besad. Titlen viser også, at forholdet til genren har ændret sig. Nu præsenteres 

teksten ikke længere som en fortælling af hovedpersonen selv, men som en fortælling om en 

hovedperson, der ikke er identisk med forfatteren, som præsenteres nederst på siden som Lewis 

Holberg. For en engelsk læser er det nu også i højere grad klart, at der er tale om en importeret tekst 

pga. angivelsen af oversættelsen fra latin og hovedpersonens fremmedartede navn Niels.  

Selve teksten er uden illustrationer, men i modsætning til de tidligere udgivelser har 

forlæggeren inddelt teksten i afsnit for læseren. I denne udgave er resten af siden ladt blank, hvor et 

kapitel slutter, ligesom der i selve teksten signaleres enten emneskift eller tidsafstand i handlingen 

med afstand mellem passagerne. Inddelingen af teksten i afsnit påvirker læserens forståelse af 

teksten i forhold til de tidligere udgaver, hvor de enkelte emner ikke blev fremhævet og iscenesat i 

samme grad. Som eksempel kan nævnes passagen om Palmka, den unge kvindelige dommer. Her er 

passage XI, som blev gennemgået i I.1, samlet for sig, men Klims efterfølgende generelle 

overvejelser om de retslige tilstande i Europa er adskilt fra det øvrige (Se fig. 5). Derved får denne 

passage en fremhævet plads i forhold til Klims overvejelser om kvinders plads i det offentlige 

system. 

Figur 5 Billede af teksten s. 28 i Journey to the World Under 

Ground; Being the Subterraneous Travels of Niels Klim. Udgivet af 

Thomas North, 1828. 
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Derudover giver dette ekstra rum i teksten indtryk af en udgave, der prioriterer teksten 

frem for det økonomiske hensyn.  

 Denne udgave er forsynet med et kort forord af den anonyme oversætter, hvori han først 

præsenterer værkets kvaliteter for læseren:  

 

This Work, while it amuses, does not fail to instruct; as it comprises, with much light and pleasant 

matter, a complete system of ethics.
224

 

 

Læseren får således en didaktisk forventning til værket. Efter denne korte introduktion til værket, 

hvor opmærksomheden henledes på det, man som læser forventes at få ud af sit bekendtskab med 

NK, giver oversætteren en kort beskrivelse af Holbergs liv og forfatterskab. Her fremhæves 

Holbergs plads i den nordiske litteraturhistorie. 

Oversættelse er foretaget efter 1745-udgaven og indeholder altså den apologetiske fortale. 

Dette litterære virkemiddel mister dog en del af sin virkning på grund af det ekstra lag af 

information, der skabes af oversætterens fortale og oplysningen om, at romanen er oversat efter 

Holbergs latin. Med denne udgave løsnes NK’s tilknytning til den genre, som de første udgivere 

anså den for at tilhøre. I stedet fremhæves forfatteren Holberg og hans plads i litteraturhistorien. 
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Udgivelsen af 1845E3 

På smudstitlen præsenteres bogens forkortede titel som Niels Klim’s Narrative, og den følgende 

side prydes af en vignet trykt midt på siden. Som frontispice har denne udgave kobberstikket, hvor 

Niels falder ned i dybet, udarbejdet af J. F. Clemens (1748-1831) efter forlæg af kunstneren Nicolai 

Abildgaard (1743-1809) fra Jens Baggesens oversættelse udgivet i 1789. Frontispicen er altså det 

plotinspirerede billede, som blev populært i romangenren i slutningen af 1700-tallet og fortsatte ind 

i 1800-tallet.  

Titlen er desuden blevet udvidet i forhold til de tidligere udgaver: Niels Klim’s Journey 

under the Ground; Being a Narrative of His Wonderful Descent to the Subterranean Lands; 

Together with an Account of the Sensible Animals And Trees Inhabiting the Planet Nazar And the 

Firmament. Herunder står forfatterens navn Louis Holberg. 

Titlen er således blevet vendt på hovedet i forhold til tidligere. Niels Klims navn står nu 

øverst, og det er tydeligt, at han er hovedpersonen, og lige så tydeligt, at han ikke er forfatteren af 

historien. Titlen er i lighed med den latinske original ganske lang og forklarende, men den engelske 

titel adskiller sig fra originalen med hensyn til, hvad der lægges vægt på. Al hentydning til 

monarkiet er borte, og det er nu rejsen og de talende dyr, der er hovedtemaet. Udeladelsen af 

monarkiet i titlen stemmer overens med tendensen fundet i analyserne af selve oversættelsen, hvor 

der blev lagt vægt på inddragelse af borgerne i styreformen. Desuden er det naturligvis værd at 

Figur 6 Frontispice fra Niels Klim’s Journey under the Ground; 

Being a Narrative of his Wonderful Descent to the Subterranean 

Lands; together with an Account of the Sensible Animals and Trees 
inhabiting the Planet Nazar and the Firmament. Udgivet af Saxton, 

Peirce & Co., 1845. 
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bemærke, at navnet Ludvig ligesom i den foregående oversættelse er blevet anglificeret, og at 

Gierlow hævder at have oversat fra dansk til engelsk.
225

  

På grund af de forskellige typer titelsider og den mellemliggende side med vignet bliver 

læserens møde med selve teksten forhalet. Forhalingsteknikken som fiktionsmarkør blev populær i 

romangenren i løbet af 1800-tallet. Kontrasten mellem fiktion og virkelighed blev forstærket ved 

eksempelvis at øge antallet af titelsider, således at læserens oplevelse af at overskride en grænse 

forstærkedes, hvilket gav læseren en oplevelse af det fantastiske i den virkelige verden.
226

 

Teknikken efterlignede teateret, hvor lagene udenom scenen, som fx scenetæppet, minder tilskueren 

om illusionen.
227
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 Som Ehrencron-Müller bemærker, har Gierlow sandsynligvis brugt Baggesens oversættelse, men det er vanskeligt at 
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Figur 7 Titelblad fra Niels Klim’s Journey under the Ground; 

Being a Narrative of his Wonderful Descent to the Subterranean 

Lands; together with an Account of the Sensible Animals and 

Trees inhabiting the Planet Nazar and the Firmament. Udgivet af 

Saxton, Peirce & Co., 1845. 
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I lighed med 1812- og 1828-udgaverne af hhv. 1742E1 og 1828E2 er denne udgave også 

forsynet med et forord af oversætteren, her John Gierlow, med en introduktion til værket og 

Holberg. Her bedømmer han NK i forhold til sin egen tids litterære smag:  

 

Greater liberties were allowed at that period in literature than would now be permitted. Holberg´s 

humorous productions are not wholly free from fault, whose existence the taste of any age may 

explain, but does not excuse.
228

 

 

Han tager således afstand fra de frivole virkemidler i teksten i lighed med redaktøren af udgaven fra 

1812. Gierlows forord kan desuden medvirke til en forklaring af nogle af hans oversættelsesvalg. 

Som vist i kapitel I.2 undlod Gierlow at medtage dele af originaltekstens indhold i sin oversættelse. 

Han har altså redigeret værket for at tilpasse det til sin egen samtids smag. 

Denne udgave indeholder, som tidligere nævnt, enkelte illustrationer fra udgaven af 

Baggesens oversættelse. Ud over frontispicen har forlæggeren udvalgt de følgende illustrationer: 

 

1. Træet, der er dømt for at disputere om Gud  

2. Klim knælende foran kongen 

3. Triumftoget, hvor forslaget om, at klasserne skulle afskaffes, og kongedømmet skulle gøres 

arveligt, fejres 

4. Dommen over den døde konge 

5. Aben med parykken 

 

Der er altså en tydelig overvægt af illustrationer fra Klims ophold i Potu, og ud af disse 

illustrationer er der igen en overvægt af dem, der særligt knytter sig til Klims møde med statsstyret. 

På denne måde gøres læseren særligt opmærksom på disse passager. Som jeg har vist i Del I, er det 

også disse dele af historien, hvor Gierlow har taget sig store friheder med teksten og enten skåret 

noget bort eller selv digtet til. Gierlow fremhæver altså gennem illustrationerne de steder i teksten, 

hvor han har indskrevet sine egne pointer. 

Hele bogen er desuden udsmykket med vignetter ved indledningen til kapitlerne og ved 

afslutningen af kapitlerne. Denne udgave fremstår i sin helhed som mere bekostelig end de tidligere 

udgaver. NK synes tilpasset en ny trend i litteraturen, hvor fremhævelsen af forskellen mellem 
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virkelighed og fiktion bruges til at fremhæve fiktionen. Denne version af NK argumenterer 

tydeligvis for nogle helt bestemte holdninger i forhold til styreformen som vist i analysen af 

oversættelsen og nu også i illustrationerne. Denne udgave har formodentlig også været en mere 

bekostelig udgave end de tidligere på grund af de mange illustrationer og vignetter og virker derfor 

tilpasset en læserskare i det bedre borgerskab. 

 

En moderne hybrid fra 1960 

Den sidste udgave, vi skal se på, udkom første gang i 1960 på Bison Press i Toronto, Canada og 

blev siden genudgivet i 2004. Forlaget er tilknyttet University of Nebraska. Teksten i udgaven er 

genbrug af oversættelsen 1742E1, og hvor den mangler passagerne, som var inkluderet i 

genudgivelsen af originalteksten i 1745, har redaktøren, professor emeritus James McNelis Jr., 

suppleret med 1828E2. Der er altså tale om en hybrid, som ikke har eksisteret tidligere. 

 Titlen på denne udgave er The Journey of Niels Klim to the World Underground; i forhold 

til de tre tidligere oversættelser er personen Niels Klim nu hverken udpeget som fortæller eller sat i 

forgrunden som hovedpersonen ligesom i 1845-udgaven, hvor navnet Niels Klim er det første 

læseren ser. Holberg er identificeret som forfatter, og titlen er i lighed med de tidligste engelske 

udgaver kort og ikke særligt forklarende.  

 Illustrationen på forsiden fremhæver det fantastiske ved at vise de levende instrumenter og 

de påklædte aber. Samtidig opnås en drømmeeffekt på grund af cirklerne, Niels falder igennem, og 

Figur 8 Forsiden af The Journey of Niels Klim to the 

World Underground. Red. McNelis Jr. University of 

Nebraska Press, 1960. 
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som samtidig angiver planeternes bane, og den skyggeagtige tegnemåde, hvormed de øvrige figurer 

er tegnet i forhold til Niels (se fig. 8). Læserne får desuden en opfattelse af, at værkets fortælling 

foregår i en anden tid end deres egen på grund af Niels’ påklædning.  

 Forordet er skrevet af redaktøren McNelis Jr., som sætter NK i forbindelse med genren 

Imaginary voyage.
229

 Denne udgave er desuden forsynet med et efterskrift, hvor McNelis giver 

oplysninger om årsagen til valg af tekst:  

 

[T]he text of the present edition follows that of the first English edition. The best of the three, it is 

clear and accurate, and the characteristic eighteenth-century style is well suited to the subject 

matter.[…]The 1828 edition is of value because it contains new matter [...]. The 1845 edition is 

abridged and the least interesting [...].
230

 

 

McNelis bedømmelse af 1742E1 som bedst adskiller sig fra Webers, som i sit forord til 1812-

udgaven af denne oversættelse hæftede sig ved det stive, fremmedartede sprog. Kriterierne for en 

god oversættelse synes altså at have ændret sig i retning af en større sproglig lighed med 

originalteksten. Han har desuden en idé om, hvordan denne type historie skal lyde, nemlig 

arkaiseret, hvilket er interessant i forhold til de tidligere kommentatorer, der ikke bryder sig om, at 

teksten lyder fremmed i forhold til deres egen tid. Vi får her altså yderligere et lag af historisering af 

teksten. Nu er den både udstyret med akademiske forord og introduktioner, der forklarer læseren om 

forfatteren og værkets plads i historien, og i tillæg får selve værket et historisk præg overfor 

læseren, idet det er belagt med en sproglig patina. McNelis synes også at have tanke for 

oversættelsens trofasthed overfor originalteksten, men som det fremgår af det følgende citat, er hans 

tanke snarere at skabe en mere tilgængelig udgave af teksten: 

 

“Holberg [...] had the itch for Latin quotations. His memory for them was not so good as he thought 

it was, nor, it is universally agreed, was his Latin. He quoted from Ovid, Virgil, Horace, Persius, 

Juvenal, Petronius, and others without any reference whatsoever to the source or author. The 

quotations appear untranslated and unidentified in the 1742 edition, translated into English verse 

and still unidentified in the 1828 edition, and chiefly absorbed into the text in the 1845 edition. I 

have decided to leave out all those quotations which contribute little or nothing to the story.”
231
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McNelis er ganske vist opmærksom på citaterne af romerske forfattere i originalteksten, men det er 

interessant, at han mener, man blot kan fjerne dem, hvor de ikke bidrager til handlingens fremdrift. 

Årsagen til denne holdning kan være en moderne opfattelse af romangenren som indeholdende en 

fortælling, der drives fremad. Citaternes tilstedeværelse i NK skyldes i stedet værkets tilhørsforhold 

til imitationstraditionen, som stammer fra den klassiske antikke periode. Ved at tilsidesætte de 

antikke citater løsriver udgiveren NK fra dets antikke inspirationsgrundlag og knytter  i stedet bogen 

tættere på romangenren. 

 Bagest i udgaven findes noterne til teksten; herefter kommer en bibliografi over udgaver af 

NK og derefter en separat bibliografi over værker om Holberg. Dette er en klar akademisering af 

teksten, hvilket måske er forventeligt, eftersom det er et universitetsforlag der har forestået 

udgivelsen. Nu er det ikke længere nok med en forklarende introduktion, men læseren gøres 

opmærksom på den forskning, der er foretaget om værket. Denne fornemmelse af at sidde med en 

slags videnskabelig udgave fortsætter under læsningen. Her møder læseren fodnoter, der 

eksempelvis giver Holbergs latinske vers sammen med versene af den romerske forfatter, de er 

hentet fra.
232

 Man kan desuden se i disse fodnoter, at redaktøren har forsøgt at tilpasse teksten til et 

moderne publikum, der ikke nødvendigvis forstår latin, samtidig med at han forsøger at præsentere 

den oprindelige oversættelse. Dette ses fx på side 51, hvor han har indsat en skarp parentes med en 

oversættelse af invita Minerva. Han oversætter her det latinske udtryk til ”contrary to one’s 

abilities.”
233
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Genudgivelse af hybrid i 2004 

Genudgivelsen af hybridudgaven i 2004 er redigeret af Peter Fitting, lektor ved University of 

Toronto. Forsiden på denne udgave bærer Holbergs navn og både Fittings og McNelis’ på forsiden. 

Illustrationen er af Niels Klim i det øjeblik, rebet knækker (se fig. 9). Fremstillingen er her markant 

anderledes end den første udgave. 

 Selve bogstavernes udformning er en type antikva med skyggeeffekter, der giver den et 

romantisk præg, og den signalerer dermed til den potentielle læser, at vedkommende står med en 

tekst, der rækker tilbage i tid; det ligner dog bogstaver fra en tid, der ligger ca. hundrede år efter NK 

egentlig udkom første gang. 

 Bagsiden har en kopi af forsidebilledet i venstre hjørne. Over billedet står navnet på serien, 

som NK udgives i: ”Bison Frontiers of Imagination”, og nederst på siden angives forlagets navn: 

University of Nebraska Press. Navnet på serien indikerer et fokus på fantasifuld litteratur. Dette 

fokus følges op af de første ord i bagsideteksten: ”Fantastic adventures at the center of the earth 

await a penniless Norwegian student […]”. I bagsideteksten præsenteres historiens indhold som 

beskrivelsen af Niels’ rejse til forskellige lande med mærkværdige indbyggere og hans udfordringer 

med sin egen karakter: ”Brave, inquisitive, and greedy, Klim faces many challenges, the greatest of 

which are his own temptations.” Derved fremhæves et element af dannelsesroman i NK, som der 

også er blevet bragt op i den danske forskningstradition, som nævnt i indledningen. Under 

præsentationen følger en kort introduktion til NK som historisk tekst:  

Figur 9 Forsiden af The Journey of Niels Klim to the 

World Underground. Red. Fitting & McNelis Jr. 

University of Nebraska Press, 2004. 
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[NK] is a classic in speculative fiction and was the first fully realized novel set underground in a 

hollow earth. First published in 1741, it has earned comparisons to Jonathan Swift’s 

contemporaneous fantasy, Gulliver’s Travels. 

 

Herved sættes NK ind i den engelske litterære tradition af fantastisk litteratur. Til sidst er der en kort 

præsentation af Ludvig Holberg som en velkendt skandinavisk forfatter og skuespilforfatter. 

Gennem disse tekster præsenteres værket for den potentielle læser som en eventyrroman og en 

dannelsesroman. 

 På titelsiden gentages titlen, men denne gang i en anden typografisk opsætning:  

 

The Journey of Niels Klim to the WORLD 

UNDERGROUND 

 

Redaktøren lægger her endnu en gang vægt på eventyrelementet. Bogen indledes med et forord af 

Peter Fitting, hvor han først præsenterer Holberg og derefter redaktøren af teksten, James McNelis 

Jr. Herefter introduceres NK som et værk inden for både den utopiske genre og genren Imaginary 

voyage. I de tidligere engelsksprogede udgaver er NK kun blevet sat i forbindelse med genren 

Imaginary voyage, men her kobles værket sammen med utopi-genren. Efter en præsentation af 

indholdet i NK vender Fitting tilbage til genrespørgsmålet og giver en kort gennemgang af, hvordan 

NK har været opfattet i nyere tid:  

 

Beyond considering the work as utopian satire, some critics have proposed an explanation for its 

supposedly clumsy inclusion of fantasy. Both Julius Paludan’s 1878 study of Klim and especially 

Sigrid Peters’ 1987 study explain this work in terms of the classical satirical tradition. While 

Paludan focuses on the tradition of the Imaginary Voyage, Peters calls Klim a Menippean satire 

[...]. She argues that the mixture of fantasy and utopian satire should not be seen as a confused 

blend of genres but rather as a deliberate strategy. [...] Rather than defend the fantastic elements in 

Klim in these terms, however, I think that its imaginary dimension contributes as much to its 

interest and significance as do its utopian features or the author’s use of classical sources. If 
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Holberg has had a lasting influence, it is less because of his Mennipean blend of utopia and satire 

and more from his depiction of a world inside the earth.
234

 

 

Jo længere vi kommer fra NK’s første udgivelse, jo mindre synes udgiverne at tage hensyn til den 

litterære tradition på udgivelsestidspunktet. I stedet fokuserer Fitting her dels på den klassiske 

tradition og dels på det element, som Fitting ser som grunden til, at Holberg har haft indflydelse på 

senere litteratur – nemlig den hule jord.
235

 

 Denne hybrid bliver altså tilpasset en engelsksproget litterær tradition gennem sine 

peritekster, og værkets interne strukturer bliver redigeret frit efter moderne genreopfattelser.  

I de engelske udgaver af NK tegner der sig et klart billede af, at værket efterhånden 

indsættes i målsprogskulturens litterære system. Den første udgivelse fra 1742 samt de tre følgende 

optryk fra hhv. 1746, 1749 og 1755 er neutrale; de adskiller sig ikke fra andre engelske samtidige 

udgivelser af samme type litteratur og ligner originalen bortset fra fremhævelsen af illusionen om 

Niels som en virkelig person. Det synes altså ikke at have været nødvendigt at introducere NK 

yderligere for et engelsk publikum, og det oversatte værk kunne formidles uproblematisk. I udgaven 

fra 1812 bliver NK sat sammen med engelske tekster af samme type og behandlet i forordet som 

tilhørende genren Imaginary Voyage, som ses som hjemmehørende i en engelsk kontekst. 

 I udgivelserne af de to følgende oversættelser ser vi samme tendens. Der bliver ganske vist 

skrevet i forordene, at Holberg stammer fra Skandinavien, men der bliver ikke gjort opmærksom på 

elementer i teksten, som skulle være fremmede for den engelske læser udover enkelte 

administrative poster som borgmesteren i Bergen, men selve plottet og historien i øvrigt kræver 

ikke nogen introduktion; særligt interessant er det i denne forbindelse, at ingen af forordsforfatterne 

hæfter sig ved Holbergs brug af antikke forlæg. Sammenligner vi dette med oversættelsesanalyserne 

fra kapitel I.1, ser vi, at denne tendens også kan spores i selve oversættelserne. Den tidligste 

oversættelse fra 1742 bevarede de indlånte antikke passager på latin og ændrede ikke i det 

semantiske indhold. Dette tyder på, at oversætteren ikke har vurderet det nødvendigt at foretage 

større tilpasninger af originalteksten for at gøre den forståelig for målsprogslæseren. Det er derfor 

muligt at antage, at Holberg har skrevet i en genre og på en måde, som var umiddelbart genkendelig 

for den samtidige engelske læser. 
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 Den efterfølgende oversættelse fra 1828 er, som nævnt, formodentlig efter Baggesens 

danske oversættelse, men er blevet oversat på en måde, der rodfæster den i det engelske sprog 

gennem dens mange kulturbundne udtryk. I forordet på denne udgave sættes værket ind i en 

litteraturhistorisk kontekst, og værkets didaktiske kvalitet påpeges. Herved bevares noget af det 

kendetegnende ved genren Imaginary Voyage, som ofte har et opdragende element. 

 Det samme gør sig gældende i oversættelsen fra 1845, og sammenholder vi det med de 

passager, der er udeladt eller omskrevet, som vi så i kapitel I.1, kan forklaringen være, at 

oversætteren netop ser en vigtighed i, at denne type tekst indeholder aspekter, som er tidssvarende 

og opdragende. 

 Hybridteksten, som blev udgivet i 1960, er primært baseret på 1742E1, fordi denne tekst 

ifølge redaktøren gengiver originalteksten mest nøjagtigt, men samtidig fjerner han de dele af 

teksten, som efter hans mening ikke bidrager til handlingens fremdrift, hvilket er en tilpasning af 

NK til en bestemt genre, som den vurderes at tilhøre, og desuden en vurdering af selve genrens 

konventioner. Originaltekstens integritet bliver altså mindre over tid og ikke fuldstændig 

genoprettet i moderne tid, selvom man søger at udgive den mest tekstnære oversættelse. 
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II.3 De fransksprogede udgivelser 
 

Ser vi på de fransksprogede oversættelser af NK, er de, som nævnt i I.3, hovedsageligt udkommet 

uden for Frankrig. Førsteudgaven af 1741F1 oversat af Mauvillon er udgivet af Jacob Preusz i 

København, som også forestod udgivelsen af den latinske original, 1944F2 af Eric Lugin udkom i 

Schweiz, mens 2001F3 udkom i Frankrig. 

De tre oversættelser afviger ikke markant fra originalteksten, som vist i analysen af de tre 

hovedtemaer i I.3., mens de gennem deres peritekster bliver knyttet til Holberg som skandinavisk 

forfatter.  

 

Udgivelser af Mauvillons oversættelse 

1741F1 blev genoptrykt i 1753, 1766 og 1949. Linjerne i de tre første udgavers titelsider alternerer 

mellem rødt og sort og med forskellige skriftstørrelser i antikva (se fig. 10). Titlen er en fuldstændig 

oversættelse af hele originalens titel, hvor rejsen er fremhævet for læseren; desuden oplyses læseren 

om, at teksten er en oversættelse fra latin af M. de Mauvillon. Nederst på siden er trykkestedet 

angivet, og trykkerens navn, Jaques Preuss, er fremhævet med rødt. Den røde og sorte farve på 

titelbladet var en typisk måde at fremhæve et titelblad på, så det kunne bruges til at gøre reklame og 

Figur 10 Titelblad fra Voyage de Nicolas Klimius dans le monde 

souterrain, contenant une nouvelle teorie de la terre, et l’histoire 

d’une cinquiéme monarchie inconnue jusqu’ á present. Udgivet af J. 

Preuss, 1741. 
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fange en potentiel læser og køber.
236

 Denne udgivelse indeholder ligesom originaludgaven på latin  

et kobberstik af Niels Klim på frontispicen med en tilhørende tekst, hvor Klim præsenteres som 

konge af Quama og derefter klokker i Bergen, Norge. 

Herefter følger Mauvillons indledning, hvor han præsenterer værket som en kløgtig 

allegori. Om sin egen oversættelse forklarer han her, at han har tilstræbt et fransk tilhørsforhold i 

tonen og derfor har ændret lidt i forhold til originalteksten, der ellers er udmærket latin. Den franske 

udgave er den eneste af de oversættelser, der er samtidige med originalteksten, som har en 

introduktion, hvor tekstens indhold og formål forklares for læseren. I den oversatte tekst findes 

desuden enkelte fodnoter af oversætteren, som forklarer hans oversættelsesvalg eller gør 

opmærksom på tekstens forhold til antikke modeller. Dette bryder naturligvis illusionen om, at 

værket er en personlig beretning af Niels Klim, hvilket muligvis kan skyldes, at denne type litteratur 

og de litterære virkemidler ikke var tilstrækkeligt velkendte for læserne til at kunne udgives uden 

forklaring. Genudgivelserne i 1753 og i 1766 af forlæggeren Fridrich Pelt indeholdt den 

apologetiske fortale og indskuddene fra 1745. 

I 1778 udkom Mauvillons oversættelse fra 1741 igen i serien Voyages imaginaires, 

romanesques, merveilleux, allégoriques et critiques. Suivis des songes, visions et des romans 

cabalistiques som bind nummer 19. Det fremgår af titelbladet, at udgaven er trykt i Amsterdam, 

men solgt i Paris. Udgaven indeholder ikke kun NK, men også Relation d’un voyage du pole 
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 Barchas 2003, s. 60-61. 

Figur 11 Illustration af Niels’ kamp med griffen fra s. 13 i 

Voyages imaginaires, songes, visions et romans 

caballistiques. Udgivet af C. G. T. Garnier, 1778. 
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arctique au pole antarctique, par le centre du monde. Dette værk er skrevet i 1721 af en ukendt 

forfatter, formodentlig på fransk.
237

 Det sidste værk får i modsætning til NK ikke nogen 

introduktion, og NK synes at være det egentlige værk i denne udgivelse. 

Selve teksten indledes af en vignet og er trykt uden blanke linjer og blankt papir mellem 

kapitlerne. Udgaven er udstyret med to kobbertryk, som ikke er identiske med illustrationerne fra 

andre udgaver; begge illustrationer er plotinspirerede og giver indtryk af kvalitet (se fig 11 og 

12).
238

 Begge illustrationer er forsynet med et citat fra teksten, som skal forestille at sidde på en 

platte skruet på under billedet. Derved tilpasses udgaven tidens smag i illustrationer, der skulle vise 

billeder fra fortællingen. Disse to illustrationer giver desuden læseren indtryk af det eventyrlige i 

fortællingen.  

I forordet til 1741F1 oplyser redaktøren, at NK blev skrevet på dansk og derefter oversat til 

latin, hvilket er samme fejltagelse, som Weber gør i sin antologi udgivet i 1812.
239

 Redaktøren af 

den franske udgave giver desuden en bedømmelse af NK i forordet:  

 

Le cadre de cet ouvrage annonce une fable hardie, où l’auteur s’est plu à unir & rassembler des 

contrastes frappans; mais cette enveloppe ingénieuse sert à cacher une morale saine, une critique 

fein, & même une satyre piquante.
240
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 Fitting 2004a, s. 25. 
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 Holberg 1778, s. 14 og 220. 
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 Holberg 1778, s. viii. 

Figur 12 Illustration af Niels, der får sat hale på fra s. 219 i 

Voyages imaginaires, songes, visions et romans 

caballistiques. Udgivet af C. G. T. Garnier, 1778. 
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Redaktøren nævner her også andre værker af Holberg, som må være bekendte for hans læsere, 

heriblandt Moralske tanker.
241

 

1741F1 udkom igen i 1949 i Paris i serien Voyages Imaginaires. På titelbladet lægges 

vægten i titlen på Niels’ rejse. Det oplyses desuden, at der er tale om en oversættelse af Mauvillon, 

men ikke fra hvilket sprog. Læseren oplyses også om, at denne udgave er redigeret af Gilles Gérad-

Arlberg, med et forord af Albert-Marie Schmidt og illustrationer af Hélène Gougelet. Frontispicen 

er surrealistisk som de øvrige illustrationer, hvilket giver teksten et fantastisk præg (se fig. 13).  

Mellem titelbladet og forordet findes en liste over de øvrige bøger i serien, som inkluderer 

Swifts Gullivers rejser, Carrolls Alice i Eventyrland og Bag spejlet samt Beckfords Vathek; serien 

spænder altså bredt tidsmæssigt. Det følgende forord indeholder en grundig introduktion til 

Holbergs liv og rejser; denne udgave sætter altså NK ind i samme genretradition som de engelske 

udgivere, men lægger også stor vægt på Holbergs skandinaviske tilhørsforhold og knytter derfor 

ikke NK sammen med en særlig fransk tradition. 

Om Mauvillons oversættelse udtaler en af de senere oversættere, Eric Lugin, sig også. Han 

giver en ikke særlig rosende beskrivelse af Mauvillons oversættelse: 
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 Holberg 1778, s. viii. 
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 Holberg 1778, indledningen. Se også Ehrencron-Müller 1935, s. 318. 

Figur 13 Frontispice og titelblad fra Voyage de Niels Klim dans le monde souterrain. Red. Gérad-Arlberg. 

Udgivet af Éditions Stock, 1949. 
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Il n'y manqua pas une traduction francaise, médiocre, froide et partielle, procurée, l'année même 

de la première édition latine, par Mauvillon […].
242

 

 

Lugin angiver, at Mauvillon må have fået opgaven af redaktøren Pelt, og at udgaven formodentlig 

har været tiltænkt et kultiveret publikum i Nordtyskland og Skandinavien. Lugin mente desuden 

ikke, at Mauvillons oversættelse af NK opnåede en større udbredelse i Frankrig.
243

 Det virker 

sandsynligt, at Lugin har ret i sin antagelse med tanke på, at udgivelserne af NK kun forekommer i 

1700-tallet, og at der ikke bliver foretaget en ny-oversættelse før Lugins egen. 

 

Udgaven af Eric Lugins oversættelse fra 1944 

1944F2 oversat af schweizeren Eric Lugin udkom i Leipzig under titlen Voyage souterrain de 

Nicolas Klim og blev genudgivet i 1954; titlen er altså blevet forkortet i forhold til den tidligere 

oversættelse. Den første side indeholder værkets titel sat op med en lille vignet og en let 

fremhævelse af navnet Nicolas Klim (se fig. 14), og på den følgende side finder vi navnet på 

hovedpersonen yderligere fremhævet samt navnet på forfatteren og oversætteren, som alle tre er 

tykt med rødt. Som den sidste finder vi illustratorens navn. Brugen af farver, det kraftige papir og 

størrelsen giver indtryk af en udgave i god kvalitet. 
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 Lugin 1944, s. ix. 
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 Lugin 1944, s. ix. 

Figur 14 Titelblad fra Le voyage souterrain de Nicolas Klim. Udgivet 

af Neuchatel Ides et Calendes, 1944. 
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 Selve værket er rigt illustreret af den schweiziske kunstner Marcel North (1909-1990), som 

her har valgt at illustrere teksten med sort-hvide tegninger. De er placeret i forhold til den del af 

teksten, de vedrører. Der er flest illustrationer af Niels’ ophold i Potu, og Marcel North har blandt 

andet tegnet bygningerne i Potu i en futuristisk og science fiction-agtig stil, hvilket bidrager til 

fremstillingen af Potu som en utopisk fortælling, der foregår i fremtiden eller et sted fjernt fra den 

virkelige nutidige verden (se fig. 15). En del af tegningerne illustrerer morsomme situationer fra 

teksten, som da Niels drikker sig fuld, eller da han bliver urineret på af en filosof, hvilket er med til 

at påvirke tonen i værket i en komisk retning. Teksten er opsat med enkelte mellemrum, der angiver 

ændringer i handlingens tid eller sted. I begyndelsen af hvert enkelt kapitel er begyndelsesbogstavet 

indsat i en lille rød boks, som minder om det dekorerede begyndelsesbogstav i en ældre 

bogtradition. 

 Udgaven indledes med et forord af oversætteren, Eric Lugin, hvori han beretter, hvordan 

han først stødte på NK i en latinsk udgave, hvor forfatterens navn ikke var oplyst. Herefter følger et 

afsnit om Holbergs liv, hvor der er lagt vægt på hans mange rejser i Europa. Lugin nævner også 

Holbergs mangfoldige udgivelser inden for forskellige genrer og bemærker især Holbergs skrifter 

om tolerance og mod overtro – her kalder Lugin Holberg for en Nordens Voltaire.
244

 Hernæst giver 

Lugin et kort resumé af NK’s udgivelses- og oversættelseshistorie, hvor den første danske 
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 Lugin 1944, s. ix. 

Figur 15 Udsnit af illustration fra Le voyage souterrain de Nicolas 

Klim. Illustreret af Marcel North. Udgivet af Neuchatel Ides et 

Calendes, 1944. 
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oversættelse bliver dateret til 1745, men uden angivelse af oversætterens navn; herefter bliver 

Baggesens oversættelse fremhævet som en deluxe-udgave.
245

 

 Gennem forordet knyttes an til den danske reception af NK, og der lægges vægt på Holberg 

som afsender. Derved sættes NK ind i en dansk national kontekst, som ikke kommer i berøring med 

den fransk-schweiziske litterære tradition. 

  

Pricille Ducets oversættelse fra 2001 

Den seneste fransksprogede oversættelse udkom i 2001 og er foretaget af Pricille Ducet. 

Oversættelsen udkom i serien Collection Merveilleux som nummer 14 i rækken. Bogen er i 

paperbackindbinding, og forsiden er enkel uden illustration. Øverst på siden er angivet Ludvig 

Holbergs navn og herunder titlen Le voyage souterrain de Niels Klim i større typer i kursiv; nederst 

findes oversætterens og redaktørens navn. På bagsiden findes en introduktionstekst, der indledes 

med ordene: ”De ce Danois passionné de Molière…”, hvorved den franske litteraturhistorie altså 

straks inddrages, mens Holbergs navn først nævnes fem linjer længere nede. Derefter sættes NK i 

forbindelse med Swifts Gullivers rejser, og til sidst i informationsteksten oplyses læseren om, at 

nærværende franske oversættelse er foretaget efter en dansk oversættelse ”qui fait aujourd’hui 

autorité dans le pays de Holberg”. Det nævnes dog ikke her, hvilken dansk oversættelse der er tale 

om. 

Efter smudstitelbladet, hvor titlen fra forsiden gengives, følger en oversigt over de øvrige 

bøger, som er udkommet i serien Collection Merveilleux. Af andre forfattere i serien findes Bram 

Stokers Au-delà du crépuscule (Under the Sunset) (nr. 1), Evald Tang Kristensens Le Cendrouse et 

autres contes du Jutland (nr. 9), Jules Vernes Maître Zacharius (nr. 10) og Carl Jonas Love 

Almquists Le palais (Palatset) (nr. 16). I denne serie indgår altså historier fra mange forskellige 

europæiske lande og tidspunkter, og NK sættes derved ind i en mere europæisk tradition end en 

fransksproget eller egentlig skandinavisk litterær sammenhæng. 

 På det modstående titelblad oplyses forfatternavnet, titlen, og at bogen indeholder 16 

illustrationer af Nicolai Abildgaard, mens Clemens ikke nævnes, og herunder igen gentages 

oversætter- og redaktør-angivelse. Desuden oplyses det, at udgivelsen er sket som et samarbejde 

mellem Centre National du Livre (CNL) og Danish Literature Information Centre (DLIC).
246

 På 
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 CNL er en institution grundlagt i 1946 under det franske ministerium for kultur og kommunikation med det formål at 

støtte oversættere, udgivere og biblioteker i udbredelsen af frankofon litteratur og viden derom. DLIC er en organisation 
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bagsiden af denne side findes kolofonen med angivelse af adressen på udgiveren José Corti i Paris 

og originaltitlen, der her er angivet som Niels Klims underjordiske reise. Det er altså ikke på noget 

tidspunkt tydeligt angivet, at læseren sidder med en oversættelse af en tekst skrevet på latin. NK 

kommer derfor til at fremstå som en dansk repræsentant for den fantastiske fortælling. 

I selve teksten er der kun ved få lejligheder indsat blanke linjer for at indikere 

niveauændring i fortælling, dvs., hvor læseren får Niels’ bedømmelsesbrev fra den potuanske 

uddannelsesinstitution at se,
247

 mens de poetiske passager er separeret fra den øvrige tekst ved 

mellemrum, centrering og kursivering. 

 Bagest i bogen findes først et efterskrift, hvor Holbergs liv og forfatterskab bliver 

præsenteret med særlig vægt på hans besøg i Frankrig og sammenligningen af Holberg og 

Molière.
248

 Efterskriftet afsluttes med en gennemgang af NK i forhold til de to temaer: kvinders 

position og værkets holdning til religion.
249

 Herefter findes en kort bibliografi over Holbergs 

værker, der kun indeholder de to oversættelser af NK til dansk af hhv. Baggesen (udgaven fra 1984) 

og Kragelund (1970), oversættelsen til fransk af Mauvillon, Holbergs værker i 12 bind (1969-71) og 

Remarques sur quelques positions qui se trouvent dans l’Esprit des Loix (1753). Denne liste 

efterfølges af en ligeledes kort bibliografi over værker om NK og Holberg. Bibliografien over 

sekundærtekster udgøres hovedsageligt af Jens Kristian Andersens og Billeskov Jansens værker om 

Holberg. Udgaven afsluttes af en indholdsfortegnelse. Denne udgave fremhæver altså NK’s danske 

rødder, som sammenlignes med franske forfattere og nedtoner den klassiske forbindelse, idet den 

sætter NK ind i en europæisk litterær tradition. 

Udgivelserne af 1741F1 er i lighed med de øvrige tidligste udgivelser fra andre 

sprogområder en efterligning af originalen med hensyn til titel og opsætning. I den franske udgave 

synes det dog nødvendigt at forklare værket mere for læseren end i de øvrige sprogområder. De 

senere udgaver fra 1900-tallet af både 1741F1 og de to nyere oversættelser fokuserer mere på 

Holberg. Den sidste af udgaverne indplacerer NK i en europæisk samling af fantastiske fortællinger, 

der ikke har en klar genrebetegnelse til fælles. I modsætning til den engelske tradition, som vi så i 

det foregående kapitel, bliver NK typisk ikke sat i forbindelse med en fransksproget litterær 

tradition, hvilket formodentlig kan forklares med, at Mauvillons oversættelse blev publiceret i det 

tysksprogede område. Sammenholder vi udgivelserne med indholdet af oversættelserne, ser vi, at 

                                                                                                                                                                                                 
baseret i Danmark, som arbejder for udbredelsen af dansk litteratur. 
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originalteksten har haft en vis autoritet, som muligvis hænger sammen med tilknytningen til 

forfatterens navn, og at teksten aldrig rigtig er blevet adopteret af målsprogskulturen. 
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II.4 De hollandsksprogede udgivelser 
 

I det hollandske sprogområde blev der produceret to oversættelser med ca. 150 års mellemrum. Som 

vist i kapitel I.4 fulgte de samme oversættelsestendens, som kan spores i andre sprogområder, 

nemlig at den tidligste var meget tro mod originalteksten, mens den efterfølgende afveg på flere 

punkter, hvor oversætteren havde redigeret i indholdet. Den tidligste af de to oversættelser, 1741H1, 

er den oversættelse, der har haft længst levetid, når man ser på udgivelser. 

 

Udgivelserne af 1741H1 

1741H1 blev udgivet af Isaak van der Kloot (1700-1743) (se fig. 16), som arbejdede i Den Haag.
250

 

Hans trykkeri udgav bøger primært med et videnskabeligt indhold på både hollandsk og fransk, og 

NK blev den næstsidste bog, han udgav.
251

 Der udkom siden hen fire optryk af denne oversættelse i 

hhv. 1744, 1761, 1778 og 1995. Det første genoptryk i 1744 er udgivet i Den Haag af Ottho & 

Pieter van Thol, sønner af Pieter van Thol d. æ., der var bogtrykker i Den Haag, og som havde 

arbejdet sammen med Isaak van der Kloot i 1735.
252

 Der var altså kontakt mellem udgiverne af NK; 

dette gør sig også gældende for de næste udgivelser. Brødrene Thol var begge medlem af 
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Figur 16 Titelblad fra Onderaardsche Reis van Claas Klim behelzende 

eene nieuwe beschryving van den Aardkloot med de Historie der vyfde 

tot nog toe onbekende Monarchie. Udgivet af Isaak van der Kloot, 

1741. 
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bogtrykkerlauget, og det karakteristiske for deres katalog var, at de stort set kun udgav bøger på 

hollandsk.
253

 Ud over deres fælles firma udgav de også bøger hver for sig og i fælleskab med andre, 

som det ses af det andet genoptryk af NK i 1761, der kun har Pieter van Thols navn på titelbladet. 

Ingen af de tre første udgivelser nævner i øvrigt Ludvig Holberg som forfatter af værket. 

Det gør derimod det tredje optryk, der udkom i 1778 i Amsterdam, udgivet af Steven van 

Esveldts enke og Holtrop, der overtog trykkeriet efter Steven van Esveldts (1710-1776) død.
254

 

Esveldt stammede fra Den Haag, hvor han havde kendt både Isaak van der Kloots firma og 

brødrene Thol. Der er dokumentation for handel om rettigheder mellem Kloots enke og Esveldt og 

samarbejde mellem ham og brødrene Thol.
255

 Han udgav desuden selv i sin levetid flere skrifter af 

Holberg: Blyspelen (Skuespil)i 1747, De Deensche Spectator (Moralske Tanker) i 1747-48 og Korte 

bedenkingen over de thans woedende sterf onder rund-vee (Betænkninger over den nu regierende 

Quæg syge) i 1747.
256

 Udgivelserne af NK i 1700-tallet fandt altså sted gennem en gruppe af 

forlæggere, som kendte hinanden i Den Haag og Amsterdam. Det fjerde optryk af 1741H1 fandt 

sted i 1995, og ingen af disse optryk indeholder den apologetiske fortale eller indskuddene.  

Den første udgave af 1741H1 og de efterfølgende tre optryk fra 1700-tallet har ligesom 

originalen et billede af Niels Klim på frontispicen (se fig. 17), og titelbladet er udstyret med den 
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Figur 17 Frontispice fra Onderaardsche Reis van Claas Klim 

behelzende eene nieuwe beschryving van den Aardkloot med de 

Historie der vyfde tot nog toe onbekende Monarchie. Udgivet af Isaak 

van der Kloot, 1741. 
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fulde titel i oversættelse trykt med antikva. Fremhævningerne i titlen lægger vægten på 

hovedpersonen og det femte monarkis historie ligesom den første udgave af originalteksten. 

Herunder er en lille vignet, som ligner Jacob Preusz’ initialer en hel del (se fig. 18 og 19). 

Det første kapitel i denne udgave indledes som det eneste med en vignet. Teksten er økonomisk sat 

op uden blanklinjer, og hvert kapitel begynder umiddelbart efter det foregående uden sideskift. 

Udgaven indeholder kortet over jordklodens indre samt de to illustrationer af hhv. potuaneren og 

martinianeren, som dog er let fortegnede i forhold til de originale stik. Eksempelvis har illustratoren 

af den hollandske udgave gengivet martinianerens venstre arm, som ikke ses på den originale 

illustration (se fig. 20 og 21). På kortet er griffen, der angriber Niels, inkluderet, og der er små 

afvigelser i baggrundsdetaljerne på trykkene af de to underjordiske indbyggere.
257

 

Udgivelsesmæssigt synes der altså at være tale om samme tendens, som kunne iagttages i selve 

oversættelsen, nemlig at forlægget blev fulgt meget trofast, og at det ikke var nødvendigt at tilpasse 

NK til en særlig hollandsk kultursfære for at kunne udgive den. 
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 Ehrencron-Müller 1935, s. 302. 

Figur 18 Vignet fra titelbladet i Nicolai Klimii iter 

subterraneum novam telluris theoriam ac historiam 

quintæ monarchiæ adhuc nobis incognitæ. Udgivet af J. 

Preusz, 1741. 

Figur 19 Vignet fra titelbladet i Onderaardsche Reis 

van Claas Klim behelzende eene nieuwe beschryving 

van den Aardkloot med de Historie der vyfde tot nog 

toe onbekende Monarchie. Udgivet af Isaak van der 

Kloot, 1741. 
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Genudgivelsen af 1741H1 i 1995 

Den sidste udgave af den tidligste hollandske oversættelse blev udgivet i 1995. Her er billedet af 

potuaneren på forsiden over titlen, der gives som: De onderaardse Reis van Claas Klim (1741). 

Oven over billedet står navnet på redaktøren af denne udgave, André Hanou, og nederst på siden 

finder vi navnet Ludvig Holberg. Forsiden viser altså meget tydeligt både gennem valg af 

illustration og årstallet, at der er tale om en udgivelse af en ældre tekst. Denne udgave er forsynet 

med en indledning af Hanou. Her beretter han først, hvorfor værket blev udgivet uden for Danmarks 

grænser:  

 

”Het werk verschijnt niet in Kopenhagen, maar in Leipzig. Holbergs naam komt ook niet voor op de 

titelpagina. Dat heeft te maken met zijn angst voor censuur en met de nogal bekrompen atmosfeer 

die in Denemarken, gedurende relatief korte tijd, heerst tijdens het bewind van de piëtistisch 

georiënteerde koning Christian VI (1730-1746). Holberg, als ’Verlicht’ auteur, zoekt te ontsnappen 

aan die atmosfeer.”
258
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 Hanou 1995, s. 1. 

Figur 20 Illustration af indbygger i Martinia fra Onderaardsche 

Reis van Claas Klim. Udgivet af Isaak van der Kloot, 1741. 

Figur 21 Illustration af indbygger i 

Martinia fra Nicolai Klimii iter 

subterraneum. Udgivet af J. Preusz, 1741.  



184 
 

Hanou gentager her anekdoten om censuren som årsag til den anonyme udgivelse af originalteksten 

og sætter således Holberg i opposition til kongemagten og autoriteten. Herefter følger en 

beskrivelse af Holbergs liv med henvisninger i fodnoter til andet relevant forskningsmateriale på 

hollandsk om Holberg. Hanou har derefter en gennemgang af genren Imaginary voyage og 

beskæftiger sig her især med genrens rod i den antikke litteratur; her lægger han desuden vægt på 

NK’s klassiske tilhørsforhold via det latinske sprog og henviser bl.a. til Sigrid Peters’ bog, der 

indsætter NK i traditionen for menippæisk satire. Hanou diskuterer desuden temaerne om statsstyre 

og religion, som findes i NK, og slutter af med et afsnit om NK’s virkningshistorie og 

udgivelseshistorie i Holland. Det er altså en grundig indledning, som tager hensyn til forskningen i 

NK, og som giver læseren et perspektiv på værkets plads i både hollandsk og europæisk litteratur. 

Denne indledning bevirker også, at læseren kan forholde sig til NK som et historisk værk, der kan 

læses med en vis distance. Denne fornemmelse af studieobjekt fortsættes i teksten, fordi redaktøren 

angiver de oprindelige sidetal i skarpe parenteser i selve teksten og har bibeholdt stavemåden med 

fx y for i.  

 NK behandles således som et historisk dokument, hvilket giver læseren mulighed for at 

overskue teksten i en historisk sammenhæng både gennem introduktionen og opsætningen af 

teksten, hvor den første udgaves sideskift og stavemåde er bibeholdt.  

 

Udgivelsen af 1890H2 

1890H2 af Dr. Anne Johannes Vitringa blev trykt i Harderwijk, en mindre by i den vestlige del af 

provinsen Gelderland, på trykkeriet Wedding. I perioden 1886-1918 var ejeren af dette firma en J. 

F. Vitringa. Det er altså sandsynligt, at oversætteren Anne Johannes Vitringa var i familie med 

ejeren af trykkeriet.
259

  

 Titelbladet er enkelt udformet, og Vitringa har brugt en forkortet titel: De Onderaardsche 

Reis van Klaas Klim door den Baron von Holberg. Fokus er altså på den underjordiske rejse og på 

hovedpersonen. Desuden oplyses på titelbladet, at dette er en oversættelse fra latin foretaget af Dr. 

A. J. Vitringa (se fig. 22). 
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Herefter følger en indledning, hvor Vitringa skriver om manglen på værdsættelse af ældre 

tekster. Han fremhæver Holberg som en af de forfattere, der ikke længere sættes pris på, selvom 

Holberg har meget at tilbyde læseren også i slutningen af 1800-tallet. Vitringa ønsker dog at minde 

publikum om, at Holberg ikke kun har skrevet gode komedier, som han ifølge Vitringa er mest 

kendt for. Holberg bør også huskes for de satiriske tekster Peder Paars og NK. Derefter giver 

Vitringa et indblik i Holbergs liv med henvisning til Holbergs levnedsbreve. Her hæfter Vitringa sig 

især ved Holbergs rejser rundt i Europa og særligt ved hans bemærkninger om Holland og 

Amsterdam.
260

 

Der er ingen illustrationer i denne udgave, og Vitringas oversættelse er temmelig fri, hvor 

han bruger et uformelt sprog. Desuden udelader han dele af teksten som fx hele kapitlet om religion 

i Potu og beskrivelsen af Europa i kapitel 13.
261

 Denne udgave får altså et moraliserende anstrøg på 

grund af forordet, hvor oversætteren giver tydeligt udtryk for sin egen holdning.  

 De hollandske udgivelser følger altså oversættelsernes forhold til originalteksten. De 

tidligste udgaver af 1741H1 ligner alle fysisk originaludgaven, mens udgivelsen af 1890H2 ikke 

tilstræber en lighed med originalen. Denne udgave af NK er i stedet forsøgt indsat i en særlig 

hollandsk kontekst gennem sin peritekst. I nutiden vender man derimod tilbage til den oprindelige 

oversættelse og sætter værket ind i en historisk kontekst. 
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Figur 22 Titelblad fra De Onderaardsche Reis van Klaas Klim. Udgivet 

af Firma Wedding, 1890.  
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II.5 De tysksprogede udgivelser 
 

NK blev udgivet mange gange i det tyske sprogområde, og som vist i kapitel I.5 var oversættelserne 

rettet mod både børn og voksne. 

 

Udgivelserne af 1741T1 

1741T1 blev udgivet flere gange mellem 1741 og 1780. I 1741 alene blev den udgivet to gange – 

begge gange af Jacob Preusz – samme udgiver som forestod udgivelsen af NK på latin, dansk og 

fransk. I 1748 udkom 1741T1 igen i Leipzig og København, men denne gang udgivet af Christian 

Gottlob Mengel. Han var en tidligere lærling hos Preusz og startede sit eget forlag efter Preusz’ 

fallit. Han udgav en del tyske oversættelser af danske tekster, men hans forretning blev aldrig 

succesfuld dels på grund af den dårlige kvalitet af oversættelserne og dels på grund af juridiske 

problemer i forbindelse med hans eftertryk af Holbergs skrifter.
262

 Udgaven fra 1748 indeholder den 

apologetiske fortale i ny-oversættelse, men ikke indskuddene fra den latinske 1745-udgave.
263

 I 

1750 og 1753 blev oversættelsen genudgivet af Daniel Christian Hechtel i Frankfurt am Main og 

endelig i fire omgange i 1753, 1762, 1765 og 1780 af Friedrich Christian Pelt i Leipzig og 
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Figur 23 Titelblad fra Nicolai Klims Unterirdische Reise 

worinnen eine ganz neue Erdbeschreibung wie auch eine 

umständliche Nachricht von der fünften Monarchie die uns 

bishero ganz und gar unbekannt gewesen, erhalten ist. 

Udgivet af J. Preusz, 1741. 
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København, som også havde genudgivet 1741F1. Med alle disse udgaver må der altså have været et 

vist publikum til NK. 

Selve udgaven indeholder en frontispice, der som i den latinske udgave forestiller Niels 

Klim med underteksten: ”Nicolaus Klim, Unterirdischer Kaÿser und Küster an der Creutz-Kirche 

zu Bergen in Norwegen.” sat med kursiverede antikvatyper. Titelbladet er sat med frakturtyper, der 

indikerer et tilhørsforhold til den germanske skrifttradition, og er ligesom den franske udgave i sort 

og rød og af varierende størrelse. Titlen er: Nicolai Klims Unterirdische Reise, worinnen eine ganz 

Neue Erdbeschreibung, wie auch eine uinständliche Nachricht von der fünften Monarchie, die uns 

bishero ganz und gar unbekannt gewesen, enthalten ist. Aus dem Bücher-Vorrathe Herrn B. 

Abelins, anfänglich Lateinisch heraus gegeben, jetzo aber ins Deutsche übersetz. På alle de tidlige 

udgavers titelblade findes forlæggerens oplysninger, men ikke forfatterens navn. Den lange 

forklarende titel er bibeholdt i modsætning til fx de tidligste engelske udgaver, som kun havde den 

korte titel (se fig. 23). 

I alle udgaver følger efter titelbladet det udfoldelige kort over den hule jord med Niels på 

vej mod Nazar. Til forskel fra originalens kort falder Niels med fødderne først mod planeten Nazar, 

og i stedet for en bådshage er han udstyret med en økse (se fig. 24).  

Kapitlet indledes med en lille vignet, titeloverskriften, og begyndelsesbogstavet er et 

dekoreret frakturtype af større skriftsnit end den øvrige tekst. Imellem kapitlerne er der ikke indsat 

sideskift, og der er heller ikke blanke linjer mellem afsnit, og teksten fremstår derfor kompakt. 

Figur 24 Kort over den hule jordklode fra Nicolai 

Klims Unterirdische Reise worinnen eine ganz neue 

Erdbeschreibung wie auch eine umständliche Nachricht 

von der fünften Monarchie die uns bishero ganz und 

gar unbekannt gewesen, erhalten ist. Udgivet af J. 

Preusz, 1741 
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Teksten afsluttes til allersidst med en vignet. Teksten er således økonomisk, men dog med 

illustrationer, som vidner om en vis forventning hos forlæggeren om salg. 

1741T1 udkom igen i 1970 som paperback. På denne udgaves titelblad fortælles 

udgivelseshistorien i forlængelse af og på samme måde som den oprindelige titel, hvorved fiktion 

Figur 26 Titelblad fra Niels Klims 

unterirdische Reise worinnen eine ganz neue 

Erdbeschreibung wie auch eine umständliche 

Nachricht von der fünften Monarchie die uns 

bishero ganz und gar unbekannt gewesen, 

erhalten ist. Red. H. A. Neunzig. Udgivet af 

Christian Wegner Verlag, 1970. 

Figur 25 Illustration af Niels’ kamp med griffen fra Niels 

Klims unterirdische Reise worinnen eine ganz neue 

Erdbeschreibung wie auch eine umständliche Nachricht 

von der fünften Monarchie die uns bishero ganz und gar 

unbekannt gewesen, erhalten ist. Red. H. A. Neunzig. 

Udgivet af Christian Wegner Verlag, 1970. 
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og virkelighed føjes sammen (se fig. 25). Denne udgave indeholder nye illustrationer i form af 

tegninger med et abstrakt præg og fremhæver tekstens fantastiske element (se fig. 26). 

 

Udgivelser af 1788T2 

1788T2 af Wilhelm Christhelf Siegmund Mylius udkom i Berlin hos Christian Friedrich Himburg. 

Titelbladet indeholder en forkortet udgave af originalens titel Niels Klimm’s Unterirdische Reisen, 

som er sat med fraktur, men ligesom i udgaverne af den første tyske oversættelse findes der ingen 

oplysninger om forfatteren på titelbladet, mens der nederst på siden på sin sædvanlige plads findes 

oplysningen om forlæggeren og udgivelsessted. Vægten i titlen er lagt på den underjordiske rejse, 

som er fremhævet med store skrifttyper. Titelbladet rummer desuden et kobberstik af Niels Klim 

som konge; dette kobberstik er tydeligvis inspireret af kobberstikket fra originalen, men er ikke det 

samme, da Niels på dette billede er en mere korpulent herre end Niels fra originalen (se fig. 27). 

Ligesom ved originalens kobberstik er der en billedtekst, der forklarer, at Klim tidligere var kejser 

og senere klokker ved en kirke i Bergen. På det efterfølgende halvtitelblad fremhæves Niels’ rejse, 

mens det underjordiske aspekt er trukket i baggrunden. Selve teksten er ligesom titelbladet sat med 

fraktur, bortset fra fremmedord som de franske gloser i passage IX, der er sat med antikva. 

Figur 27 Titelblad fra Niels Klimm’s Unterirdische Reisen. C. F. Himburg, 

1788. 
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Udgaven indeholder en dedikation til Karl Gotthold Lessing, som var Münzdirektor i 

Breslau, komedieforfatter og Gotthold Ephraim Lessings bror.
264

 Mylius’ forhold til Lessing bliver, 

som vi så i Del I, tydeligt i teksten, hvor oversætteren har indarbejdet en passage, der roser Lessing 

sammen med Klopstock og Wieland, mens han retter en kritik mod andre unavngivne digtere, der 

ikke er på højde med de førnævnte. Dedikationen følges af en fortale, hvor læseren præsenteres for 

forfatteren Holberg. Fortalen indledes med grunden til, at valget er faldet på denne tekst – nemlig 

Holbergs ”Scharfblik für die Fehler der meisten Staatsverwaltungen, seine lehrreichen Winke und 

Kritiken darüber” samt hans elegante sprog.
265

 Han anfører dernæst en del fejl i den første tyske 

oversættelse i forhold til den latinske original. Derefter giver han en forklaring af sin måde at 

oversætte på. Her hedder det blandt andet:  

 

”Ich habe, ausser einigen Stellen, die ich ganz umschmolz oder wegstrich, weil sie eine 

Stokorthodoxie verreiten, die den überall so hellsehenden Holberg gar sonderbar kleidete, und die 

gewis nur Maske und aus Pfaffenscheu war, geglaubt, mir hie und da einige kleine Zusäzze 

erlauben zu dürfen, wo mir Holberg einen Wink zu geben schien […].“
266

 

 

Mylius forholder sig desuden også til Holbergs inspiration til NK.  

 

”Holberg hat seinem Klim mehrere Verse aus Römischen Klassikern, Horaz, Vergil, Ovid, Persius 

und hauptsächlich Juvenal eingestreut; dies giebt dem Ganzen ein sehr blühendes Kolorit […]. Ich 

habe zum Theil Parallelstellen, oder, wenn dies unmöglich war zur Kompensation an andren Orten 

halbe oder ganze halbe oder ganze Strophen unsern Klassikern – die haben wir doch, so sehr 

Adelung auch dagegen streiten mag – unsern Klassikern, sag‘ ich, Hagedorn, Uz, Ramler, Kleist, 

(hauptsächlich) Wieland,  Bürger und Vosz oder vorzüglichen Dichtern, Schubart, Stolberg, 

Gottinger, Alxinger, Fischer u.m.a. abgebort.“
267

 

 

Mylius lægger her især vægt på de klassiske forfatteres indflydelse, men nævner ikke den 

fantastiske rejse som genre. Gennem forordet bliver værket sat ind i en litterær kontekst, som 
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knytter an til en klassisk tradition og samtidig sætter oversættelsen i forhold til den tyske litteratur 

gennem sammenligning, men ikke som del af en særlig tysk tradition. 

Efter indledningen begynder værket med kapitel 1, fordi den apologetiske fortale i denne 

oversættelse er blevet omdannet til et efterskrift og tillagt en søn i stedet for en sønnesøn. Værkets 

integritet bliver altså tilsidesat igen. I selve teksten har Mylius valgt at udelade de stedsangivelser, 

Niels angiver som fx Bergen, som vi så i kapitel I.4. Han har i stedet kun ladet forbogstavet trykke 

efterfulgt af asterisker: B***. Denne brug af asterisker var normalt en indikator på lakuner i teksten 

og blev også brugt i fiktive tekster i 1700-tallet til at foregive, at læseren sad med en gengivelse af 

et ægte manuskript – ganske som den illusion Holberg forsøgte at skabe med NK.
268

 

Samlet set sættes teksten ind i en litteraturhistorisk sammenhæng med de antikke 

forfattere, og samtidig knyttes denne udgave til en tysk litterær kontekst, som understøttes af selve 

oversættelsen, som vi så i I.4, hvor Mylius refererer direkte til tyske forfattere. Mylius bruger 

tydeligvis NK til at fremme sin egen mening, og værket træder altså i baggrunden. 

 

Udgivelsen af 1824T3 

I 1824 udkom den bearbejdede oversættelse af G. C. Jerrer, udgivet af Friedrich Campe i Nürnberg. 

Denne udgave blev genoptrykt i en redigeret udgave sammesteds i 1834. Denne sidste af de to 

udgaver har en frontispice, der forestiller Niels ombord på martinianernes skib under 
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Figur 28 Titelblad fra Des weltberühmten Niclas Klim höchst 

merkwürdige Reisen und Abentheuer in einer ganz neuen Welt. 

Udgivet af Friedrich Campe, 1824.  
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forhandlingerne med strygeinstrumenterne, mens dette stik i den første udgave sidder ved teksten, 

der handler om denne episode. Titelbladet er sat med fraktur og i forskellige størrelser. Titlen på 

bogen er: Des weltberühmten Niclas Klim höchst merkwürdige Reisen und Abentheuer in einer ganz 

neuen Welt. I titlen er navnet Niclas Klim fremhævet med den største skriftstørrelse, og dernæst er 

vægten lagt på Reisen und Abentheuer (se fig. 28). Dette forstærkes af frontispicen i anden udgave, 

hvor Niels betragter aber, der spiller på cello, og de levende strygeinstrumenter (se fig. 29). Denne 

titel undlader altså at nævne både det femte monarki, teorien om jorden, og at historien er fundet i 

Abelins bibliotek; Klim optræder således ikke som afsender for teksten, hvilket fjerner båndet til 

virkeligheden, som ellers var en del af det litterære greb i originalen.
269

 

Adskilt fra titlen med et kornaks er oversætterens navn sat sammen med en lille dedikation 

af formålet med værket: ”Zur Unterhaltung der Jugend neu bearbeitet von Dr. G. C. Jerrer.” Efter 

titelbladet findes et forord skrevet af Jerrer, hvori han beskriver NK som populær hos børn og unge. 

Som bevis for dette anfører han, at eftersom NK er en efterligning af Gullivers rejser, kan man 

formode, at NK vil være lige så populær som den bearbejdede udgave af Gullivers rejser. I denne 

fortale fremhæver Jerrer, at nærværende oversættelse netop er tiltænkt børn, og der derfor er 

foretaget visse ændringer:  
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Figur 29 Frontispice fra 2. udgave af Des weltberühmten Niclas Klim 

höchst merkwürdige Reisen und Abentheuer in einer ganz neuen Welt. 

Udgivet af Friedrich Campe, 1834. 
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”Alles Weitschweisige, Unschickliche, für Kinder von 9 bis 14 Jahren nicht Passende, ist 

weggestrichen, und das Buch hierdurch beinahe um ein Drittheil geschmolzen.” 

 

Holberg er ikke nævnt på titelblad eller i fortalen. I denne oversættelse mangler desuden den 

apologetiske fortale og Abelins tillæg til sidst, hvilket løsriver NK fra virkeligheden og lader værket 

fremstå som ren fiktion. Hvert kapitel er indledt med et lille resumé af kapitlets handling, og antallet 

af oversættelsens kapitler er det samme som originalens, men det er dog ikke helt de samme 

kapitler. Jerrer har udeladt eller forkortet og sammenskrevet en del af de kapitler, der handler om 

forholdene i Potu, sådan at originalens kapitel 2-9 er blevet omskrevet og fordelt på kapitel 2-4.
270

 

Selve teksten er ligesom titelbladet sat med fraktur, og der er ikke indsat mellemrum mellem 

passagerne, men tekstens handlingsfremdrift er synlig for læseren gennem linjeskift og indrykning 

af næste passages begyndelseslinje. Bogen er desuden forsynet med 4 illustrationer i alt, som er 

med i begge udgaver. Den ene fungerer, som nævnt ovenfor, som frontispice i anden udgave fra 

1834. På dette billede er Niels iført tysk studenterdragt og martinianerne engelsk officersuniform.
271

 

Samme beklædning bærer han på de følgende to billeder, hvor det ene findes i kapitel 1 og viser 
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Figur 30 Illustration af Niels’ sejr over martinianerne i Des 

weltberühmten Niclas Klim höchst merkwürdige Reisen und Abentheuer 

in einer ganz neuen Welt. Udgivet af Friedrich Campe, 1824. 
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Niels’ kamp med griffen, hvor han er bevæbnet med en økse i stedet for en bådshage. Det næste 

billede af den unge Klim findes i kapitel 4, hvor Niels køber det lille skrift om kometen. Det sidste 

billede findes først i sidste del af bogen, hvor Niels er blevet konge i kapitel 13 (se fig. 30). 

Illustrationerne fremhæver desuden værkets genretilhørsforhold til eventyr ved at sætte de 

fantastiske væsener i centrum, som fx stikket hvor Niels betragter forhandlingerne mellem aberne 

og strygeinstrumenterne, eller ved at vise Niels’ interaktion med de utrolige væsner som i kampen 

med griffen. Der er kun et billede af Niels og hans undersåtter efter besejringen af Martinia, og i 

dette tilfælde er de påklædte aber i centrum. 

Udgaverne af Jerrers oversættelse sætter NK i forbindelse med Swifts Gullivers rejser, men 

anser disse værker for at være mest interessante for børn og unge. Som vist I.5 er teksten tilpasset et 

yngre publikum gennem udeladelse af de mere kritiske passager. 

 

Udgivelser af 1828T4 

Ernst Wolf udkom med en lang og detaljeret fortale af oversætteren og igen i 1847 med en udvidet 

fortale hovedsageligt medtagende dele af levnedsbrevene.
272

 Begge udgaver er udgivet i Leipzig af 

Brockhaus og er udover fortalen identiske. Titelbladet er sat med fraktur og bærer titlen Niels Klims 

Wallfart in die Unterwelt (se fig. 31). Herunder er forfatternavnet angivet. På titelbladet oplyses i 

øvrigt, at teksten er oversat fra latin, oversætterens navn, at denne udgave indeholder en indledning 
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Figur 31 Titelblad fra Niels Klims Wallfart in die Unterwelt. 

 Udgivet af F. A. Brockhaus, 1828. 
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og til sidst udgiver og udgivelsessted. På den følgende side er trykt et hyldestdigt til Holberg: ”hoch 

in die Wolken erhebt sich des Eichbaums schattige Krone Weil er mit ringeder Kraft wurzelte tief in 

dem Grund. Also, o Holberg! Dein Ruhm, hoch geht er von Ost bis nach Westen; Tief aus der Erde 

hervor hast du das Kleinod gebracht.“ 

På følgende side begynder fortalen, hvor Holbergs liv præsenteres meget detaljeret og med 

uddrag fra hans levnedsbreve. Disse uddrag optræder i teksten oversat til tysk, og enkelte steder 

henvises der til dem i fodnoter. Der er desuden indlagt en liste over Holbergs værker. Fodnoterne og 

listen over værkerne giver indtryk af, at denne udgave er henvendt til et akademisk publikum. Dette 

understøttes af, at der efterfølgende gives enkelte uddrag fra den latinske udgave, for at læseren kan 

få en prøve på Holbergs latin.
273

 I sidste del af indledningen påpeger Wolf først, hvad han mener, er 

en indholdsmæssig fejl i bogen: Dass der Drache zu einem Vogel gemacht wird; […]
274

. Han ser 

åbenbart griffen som en drage og har enten læst forkert eller mener, at de to fabeldyr er et og 

samme. Herefter nævner han forskellige oversættelser; først Baggesens, men uden at kommentere 

den yderligere. Han knytter derimod nogle kommentarer til sin omtale af Mylius’ oversættelse fra 

1788. Wolf mener, at Mylius’ oversættelse er på et bedre tysk end den tidligste oversættelse, men at 

oversætteren desværre har været påvirket af sin tid og derfor ikke har oversat enkelte passager 

passende. I sin opremsning af disse steder nævner han indsættelsen af pastor Truliber, men ikke de 

andre navne, Mylius satte ind, som fx Klopstock og Lessing.
275

 Denne påpegning af friheder i 

oversættelsen forekommer besynderlig, eftersom Wolf selv har taget sig visse friheder med teksten 

og tildigtet passager, der ikke forekommer i originalen, eksempelvis i passage VII. 

Denne udgave tager altså helt klart hensyn til NK’s historie som værk, og oversættelsen 

knyttes tæt til originalen gennem smagsprøverne på Holbergs latin. Samtidig går han i rette med 

forfatteren om griffen, men gør læseren opmærksom på, hvordan og hvorfor han har ændret i 

indholdet fra original til oversættelse. Dermed får læseren selv mulighed for at tage stilling, hvad 

der ellers er mere typisk i senere oversættelser som eksempelvis Peter Fishers delvise oversættelse 

til engelsk fra 2007. 

 

Skoleudgaven af Wolfs oversættelse 

I 1889 blev 1828T4 udgivet i USA som en skoleudgave til brug i tyskundervisningen. På titelbladet 

angives øverst, at bogen indgår i: ”Heath’s Modern Language Series.” Herunder er titlen angivet, 
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og midt på siden finder vi Holbergs navn oven over angivelsen af redaktørens navn, Eugene H. 

Babbit, og titel, Instructor in German in Harvard University. Titelbladet er sat med antikva, men 

selve værkets tekst er sat med fraktur (se fig. 32). Teksten på titelbladet er således tilpasset et 

engelsktalende publikum i angivelsen af metaoplysninger, mens det samtidig udviser en germansk 

tilknytning i kerneteksten. 

 Denne udgave indeholder også et forord af redaktøren, Babbitt. Forordet indledes med en 

præsentation af Holberg som:  

 

[…] one of the most interesting characters in the whole history of literature. A man of thoroughly 

upright character and eminently judgment, he gave the whole of his long life to the intellectual 

advancement of his people. […]
276

 

 

 

I denne meget positive beskrivelse af Holberg bliver det ikke nævnt, hvilken nationalitet han havde, 

og altså ikke angivet, hvilket folk der er tale om. Derefter giver Babbitt et kort overblik over 

Holbergs liv og karriere frem til udarbejdelsen af NK. Her nævnes Københavns Universitet, men 

stadig ikke at det ligger i Danmark. I forbindelse med Holbergs karriere nævnes hans produktion af 

komedier, og de bedømmes til at være af god kvalitet og bedre end Molières. Holbergs nationalitet 
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Figur 32 Titelblad fra Niels Klims Wallfart in die Unterwelt. Red. Babbit, 

1889. 
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bliver ikke tydelig for læserne af denne udgave. Derefter præsenteres NK kort og sættes i 

forbindelse med Gullivers rejser. Det fortælles, at NK blev udgivet anonymt på latin. Her bliver 

genren Imaginary voyage ikke nævnt, sådan som vi så det i de engelske udgaver, der ellers også 

refererede til Gullivers rejser. Redaktøren betegner indholdet som:  

 

”[…] a tremendous flagellation of various abuses in church and state, and aroused in its time a 

great deal of indignation on both sides. Omitting some things that are rather too didactic, it still 

remains an entertaining book […].”
277

 

 

Her er det ikke længere humoren, der er problemet, som vi så i den engelsksprogede udgave fra 

1845, men at NK er for belærende. I denne forbindelse er det værd at bemærke, at redaktøren ikke 

synes at være klar over, at den tyske oversættelse, som uddragene stammer fra, ikke forholder sig 

trofast overfor Holbergs NK. Han skriver om den tyske oversættelse: ”The style is not of the easiest, 

and the vocabulary is rather extensive for beginners; […]”.
278

 

I denne udgave fremgår det, hvordan en oversættelse og den tolkning, der ligger i oversættelsen, 

bliver til værket i målsprogskulturen, hvilket vil sige, for læseren bliver NK ikke knyttet til den 

latinske original eller Holbergs skandinaviske ophav; denne version bliver således eksponent for 

værket i en ny kontekst.
279
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Udgaven af Lappes oversættelse fra 1832 

I 1832 udkom den sidste af nyoversættelserne af NK på tysk foretaget af Karl Lappe. Denne 

udgivelse indeholder en oversættelse af både NK og Gullivers rejser, og udgavens titel er da også en 

dobbelt titel: Klim’s und Gulliver’s Wunderbare Reisen (se fig 33). Med undertitlen: In einem 

Ausgabe für Jung und Alt. Herved signaleres altså, at det er en tilpasset udgave, hvad vi også har set 

i oversættelsesanalysen i kapitel I.5,
280

 hvor eksempelvis alt, der vedrører kvinder, er fjernet, og 

Abelins efterskrift er omarbejdet til en indledning.
281

 Titelbladet er ligesom de foregående sat med 

fraktur i forskellige størrelser. Fokus i titlen er på den fantastiske rejse, hvilket der følges op på i 

overskriften på følgende side, der præsenterer NK for læseren med titlen: Klim’s unterirdische 

Reise.  

Selve teksten er ikke inddelt i kapitler, men enkelte steder er handlingsskift indikeret med 

en tankestreg, eksempelvis i Niels’ beskrivelser af de forskellige lande på planeten Nazar, hvor 

beskrivelsen af hver enkelt nation er adskilt med en tankestreg.
282

  

Samlet set har de tyske udgaver hver især deres individuelle tilgang til NK. Den ældste 

ligner originalen i opsætning og i bibeholdelsen af anonymiteten. De følgende udgivere og 

oversættere begynder derimod at inddrage Holberg og den antikke inspiration. De sidste ser 

derimod NK som et værk, der med fordel kan omarbejdes til børn. De samfundssatiriske elementer i 
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 Gullivers rejser er ligesom NK blevet voldsomt forkortet i denne udgave. 
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 Holberg 1832, s. 3. Se også Ehrencron-Müller 1935, s. 302. 
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 Holberg 1832, s. 15-29. 

Figur 33 Titelblad fra Klims und Gullivers wunderbare Reisen. 

Udgivet af Struckschen Verlagshandlung, 1832.  
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NK bliver dermed sat ud af spil i redigeringsprocessen, og det ser ikke ud til, at redaktørerne ser 

dem som en væsentlig del af værket. De sætter endvidere ikke NK i forbindelse med 1700-tallets 

imaginære rejse. Generelt synes alle oversættere fra Mylius i 1788 til Lappe i 1834 at have en 

tilgang til værket, som er meget fri og kreativ. De bliver således en slags medforfattere, der indfører 

værket i målsprogskulturen. 
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II.6 De skandinavisksprogede udgivelser 
 

I Skandinavien er NK udkommet oftest i Danmark, mens Sverige og Norge har produceret en del 

færre udgaver. 

 

De tidligste danske og svenske udgaver 

1742S1 af den norske student Hans Hagerup bosat i København udkom som tidligere nævnt 

gennem fallitboet efter Preusz’ forlag – muligvis som den sidste inden forlaget blev solgt.
283

 

Hagerup havde indhentet privilegium til at oversætte teksten uden om Preusz’ forlag, hvilket fik 

kuratoren for fallitboet til at gøre indsigelser, da han mente, det ville skade salget af forlagets 

restoplag. Han fik medhold, og Hagerup overgav oversættelsen til forlaget.
284

  

Titelbladet er tæt beskrevet og indeholder den fulde titel i oversættelse uden angivelse af 

forfatterens navn, men oplysningen om, at det er en oversættelse fra latin, samt forlægger, 

trykkested og kongens bevilling (se fig 34). Ser vi på skrifttyperne, er det en opvisning i trykkerens 

arsenal af skriftsnit og størrelser, hvor det fantastiske rejse-element bliver fremhævet og i mindre 

grad historien om det femte monarki. Det er desuden interessant, at Holbergs navn heller ikke er at 
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 Ilsøe 2001, s. 9. 
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 Ilsøe 2001, s. 8-9.  

Figur 34 Titelblad fra Niels Klims Reise under Jorden, 

forestillende en nye Kundskab om Jorden, og Historie om det 

femte Monarchie som hidindtil har været os ubekendt. Udgivet 

af Herman Henrich Rottmer, 1742.  
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finde på denne udgave, ligesom det heller ikke var på originaludgaven. Vi kan antage, at det på 

dette tidspunkt var blevet offentligt kendt, at han var ophavsmanden til værket, hvilket bestyrker 

ideen om, at det netop var et litterært greb mere end det skyldtes den danske censur på 

udgivelsestidspunktet, eftersom man tillod en oversættelse at udkomme, som ville sikre værket 

endnu større udbredelse. Frontispicen er den samme som originalens med Niels i toga. 

På den følgende side findes godkendelsen til trykningen af J. P. Anchersen dateret den 1. 

maj 1742. Før 1. kapitel findes det lille kort over kloden, hvor Niels’ fald mod planeten Nazar er 

vist, og man ser, at han falder med hovedet nedad, bådshagen, han er bevæbnet med, og rebet, der 

hænger efter ham. I midten er solen med en tekst, der forklarer, at det er den underjordiske sol. På 

jordskorpen er øverst angivet Norges position ved siden af afbildningen af Fløien; på undersiden af 

jordskorpen er Quama, Mezendora og Martinias position angivet. I øverste højre hjørne er angivet 

”ad Cap. I”, og kortet sættes derved i forbindelse til tekstens handling. 

Herefter kommer læseren til teksten, som indledes af en vignet og derefter 

kapiteloverskriften, hvor Niels Klims navn igen er sat med antikva, hvorimod resten af teksten er 

sat med fraktur. I selve teksten er fremmedord også trykt med antikva og følger dermed den tysk-

skandinaviske tradition i brugen af antikva og fraktur. I teksten er der indsat blanke linjer, og til 

sidst i bogen findes illustrationerne fra originalen, hvilket indikerer, at forlæggeren må have haft en 

vis forventning til denne udgaves salg. Hagerups oversættelse udkom igen i 1745 med tilføjelse af 

passagerne fra den latinske 1745-udgave.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35 Udsnit af titelbladet fra Niels Klims Reise under 

Jorden, forestillende en nye Kundskab om Jorden, og 

Historie om det femte Monarchie som hidindtil har været 

os ubekendt. Udgivet af Herman Henrich Rottmer, 1742.  
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Udgivelsen af 1746S2 

Denne udgave har ligesom den danske oversættelse den fulde titel på titelbladet med titlen Nicolai 

Klimii Resa uti den Underjordiska Werden som inneholler En ny Underrättelse om Jordens 

Beskaffenhet, och Historia om den Femte Monarchien, Okunnig alt hit intils. I denne udgave er 

ordet ”Resa” fremhævet i forhold til resten, men ellers er fordelingen af ordene i opsætningen og 

Figur 36 Titelblad fra Nicolai Klimii Resa uti den underjordiska Werlden, som 

inneholler en ny Underrättelse om Jordens Beskaffenhet, och Historia om den 

Femte Monarchien, okunning alt hit intils. Udgivet af Lars Salvius, 1746. 

Figur 37 Illustration af måltid i Mezendora fra Nicolai Klimii Resa uti den 

underjordiska Werlden, som inneholler en ny Underrättelse om Jordens 

Beskaffenhet, och Historia om den Femte Monarchien, okunning alt hit intils. 

Udgivet af Lars Salvius, 1746. 
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størrelsen nogenlunde som den danske udgave og er også sat med fraktur bortset fra navnet Nicolai 

Klimii, der er sat med antikva (se fig. 36). Frontispicen i denne udgave er ligesom i den danske 

udgave et billede af Niels Klim, og i teksten er der ligeledes indsat illustrationer mage til den 

danske oversættelse; den svenske udgave har dog et enkelt, som ikke findes i andre udgaver af et 

måltid i Menzendora (se fig. 37). 

Disse tidligste udgaver er altså næsten identiske med udgaven af originalteksten i 

opsætning og illustrationer. 

 

Baggesens oversættelse – 1700-tallets smukkeste bog 

1789S3 er som tidligere nævnt forfattet af Jens Baggesen i 1789. Denne oversættelse har haft et 

meget rigt efterliv i Danmark og har også sat sit præg på andre sprogområders oversættelser, som 

tilfældet var med både 1828E2 og 2001F3. 

Illustrationerne til denne udgave er forestået af malerne Nicolai Abildgaard (1743-1809) og Jens 

Juel (1745-1802), som bidrog med et enkelt billede af Niels’ nedfart til Nazar, og stukket i kobber 

af Kgl. Hofkobberstikker Johan Friderich Clemens (1748-1831). 

Den første udgave af Baggesens oversættelse er blevet kaldt ”1700-tallets smukkeste 

bog”
285

 og blev genoptrykt i 1795. Som den eneste af udgaverne af NK i 1700-tallet er denne trykt i 

formatet kvart.
286

 Titelbladet på Baggesens oversættelse har en kortere titel end forgængeren, 

Hagerups oversættelse, nemlig blot Niels Klims underjordiske reise samt navnene på forfatteren, 

oversætteren og udgiveren. Titelbladet er sat med antikva, hvor ordene ”underjordiske reise” i titlen 

er fremhævet med større typer. Holbergs navn er ligeledes fremhævet ved at være sat med en særlig 

type dekoreret antikva. Forkortelsen af titlen antyder, at værket nu er så godt kendt, at det ikke 

behøver yderligere introduktion. Det antydes desuden gennem valget af antikvatyper, at teksten er 

knyttet til den klassiske kultur. Udgaven har ikke en frontispice. 

Efter et halvtitelblad findes en indholdsfortegnelse, som ikke er med i de foregående 

udgaver på hverken latin eller dansk. Derved kan læseren danne sig et overblik over romanens 

handling ud fra kapiteloverskrifterne, inden læsningen begynder. De tekster, der ikke direkte er en 

del af Niels’ fortælling, det vil sige den apologetiske fortale og Abelins tillæg, er skilt fra de øvrige 

kapitler ved at være unummererede og skrevet med kapitæler ligesom overskriften, der er gentaget 

øverst på siden.  
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Efter fortalen er den første illustration placeret, der forestiller Niels’ fald, og handlingen 

bliver derved foregrebet. Dette går igen i forbindelse med de følgende illustrationer, som 

eksempelvis den sidste side i kapitel 1, der viser stikket af den sovende Niels og den brølende tyr, 

som først forekommer i starten af kapitel 2; eller slutningen af kapitel 3, der er prydet af stikket af 

den knælende Niels foran Potus konge, som først optræder i det følgende kapitel. 

I løbet af 1800-tallet blev 1789S3 genudgivet tre gange som selvstændig roman, og alle 

adskiller sig fra udgivelserne i 1700-tallet. De to første genudgivelser fra hhv. 1834 og 1867 

indeholder begge forord af de respektive redaktører, som vurderer oversættelsen. 

Redaktøren af genudgivelsen fra 1834, Johannes Christian Lange, er kritisk over for 

oversættelsen: 

 

[…] dog var det nødvendigt, at den maatte modtage mange Rettelser, efterdi Fordringerne til 

Sprognøiagtighed i vort Modersmaal ere i det imidlertid forløbne Tidsrum blevne ulige større, og 

Baggesens Oversættelse egenligen kun besidder Fortrin i Hensyn til de indstrøede metriske Steder, 

som, hvad regelret og consequent Ortographie, ja stundom Udtrykkets Passelighed og logiske 

Rigtighed angaar, lader meget tilbage at ønske.
287

  

 

Ud over denne markante udtalelse, som minder om eksempelvis Webers anke mod 1742E1, 

adskiller titelbladets udeende sig også fra både tidligere og senere udgaver af denne oversættelse. 

Titelbladet er sat med fraktursnit, hvilket knytter teksten tættere til en germansk-skandinavisk 

litterær sfære. Selve teksten på titelbladet bevirker desuden, at læseren umiddelbart kan identificere 

værkets tilhørsforhold til øvrige litterære genrer, da det angives, at værket er en politisk-satirisk 

roman. Frontispicen er illustrationen af Niels’ fald. Denne udgave indeholder desuden Rahbeks 

kommentarer og samme illustrationer som de tidligere udgaver af 1789S3.
288 

Redaktøren af den følgende udgave fra 1867 gik i rette med Lange på grund af kritikken og 

behandlingen af Baggesens oversættelse, som efter Levins mening er blevet redigeret for 

hårdhændet af Lange. Levin ser en anden årsag til fejlene og manglerne i Baggesens oversættelse: 
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Nærværende nye Udgave, […] leverer den baggesenske Text, der i Originalen lider af en meget 

mangelfuld Correctur saavel som af en vis formel Usikkerhed hos den begyndende Forfatter, heelt 

igjennem revideret med Omhu, men med stor Varsomhed.
289

 

 

Det tyder altså på, at udgiveren Levin har en vis respekt for oversættelsen som værk på grund af 

oversætterens person. Denne udgave ligner desuden de tidligere udgaver af 1789S3, idet den 

indeholder en indholdsfortegnelse og ikke har en frontispice. 

I 1880 udkom Baggesens oversættelse igen hos Nyt dansk Forlagskonsortium, som i årene 

1879-82 udgav Jens Baggesens værker i otte bind. Udgivelsen af NK er sandsynligvis sket i denne 

forbindelse.
290

 Bogen er udgivet i oktavform, og omslaget er dekoreret med guldfarvede vignetter, 

som omkranser forfatternavnet, L. Holberg, og titlen, Niels Klims underjordiske Reise, som er trykt 

med guldfarvede antikvatyper (se fig. 38). Titelbladet og selve teksten er derimod sat med 

frakturtyper, hvilket knytter værket til en skandinavisk kontekst. Frontispicen er illustrationen af 

træet, der bæres i triumf efter sit forslag om at genindføre arvefølgen af monarkiet, og således 

passer denne udgave til tidens smag i udsmykningen af romanen med en plotinspireret illustration. 

Dette billede har dog ikke en tekst, der præciserer billedets tilknytning til en bestemt episode i 

værket. Udgaven indeholder i øvrigt ingen illustrationer eller peritekster, men giver på grund af den 
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Figur 38 Forsiden af Niels Klims underjordiske Reise. Nyt dansk 

Forlagskonsortium, 1880.  
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dekorative indbinding og praktiske størrelse indtryk af en bog, som var nem at have med sig, men 

samtidig kunne signalere kvalitet til omgivelserne. 

 

Baggesen 1905 og 1911 

I begyndelsen af 1900-tallet udkom 1789S3 to gange i udgaver rettet mod en mere folkelig 

læserskare.
291

 I første udgave fra 1905 udkom den som en del af Gyldendals serie ”Bibliothek for 

Hjemmet”. Udgaven er redigeret af Carl Østergaard, og både forfatternavn samt oversætternavn er 

angivet på titelbladet. Udgaven indeholder genoptryk af de oprindelige illustrationer fra 1789-

udgaven, men er desuden forøget med noter og en indledning af redaktøren, som bl.a. præsenterer 

værkets udgivelseshistorie, hvor han nævner, at NK udkom anonymt, fordi Holberg frygtede 

censuren og eventuelle repressalier. Derefter citeres store dele af Holbergs levnedsbreve, hvorved 

Holbergs udlægning af udgivelsesomstændighederne gengives. Denne indledning beskæftiger sig 

derefter med Holbergs intention med teksten, idet det i et kort resume af fortællingen forklares, 

hvad eller hvem Holberg ville ramme med et bestemt afsnit. Forfatteren sammenfatter Holbergs 

intention således: 

 

”Skulde man da i kort Begreb sammenfatte, hvad Formaalet med det hele Værk har været, maa det 

vel være det: at vise at alt menneskeligt er relativt, intet absolut faststaaende, intet udelukkende 

godt eller slet, alt afhænger af Sædvaner og Skikke, og ingen bør stille sig fordømmende overfor alt 

det, der er ham fremmedartet, eller utaalsom overfor andres Meninger. Det er Tolerancens 

Evangelium her prædikes.”
292

 

 

I slutningen af indledning giver Østergaard desuden en begrundelse for, at det netop er Baggesens 

oversættelse, der er blevet valgt til denne udgave: 

 

Det laa saa meget nærmere at vælge netop denne Oversættelse, som den ikke blot er den bedste 

Fordanskning af Værket, vi har, men den ogsaa helt igennem bærer Præget af Baggesens 

ejendommelige Digtergenius, og det saaledes kunde haabes, at denne fine og yndefulde Iklædning i 
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særlig Grad vilde være i Stand til at finde Indgang i den danske Læseverden og vinde Holbergs 

gamle Mesterværk nye Venner.
293

 

 

Denne indledning kæder altså værket meget nært sammen med dets ophav og nationale 

tilhørsforhold. Oversætterens digteriske evner spiller desuden en rolle i bedømmelsen af 

oversættelsen, som her skal indføres i en dansk litterær sfære gennem Baggesens formidling. 

1789S3 udkom igen i 1911 på Forlaget Hus og Hjem. Udgaven er på omslaget forsynet med titlen 

på serien, bogen udkommer i: Dansk Digter-Bibliotek – forsynet med en blomstervignet og under 

den navnet Ludv. Holberg. På første side findes en medaljon, der indeholder små portrætter af 

danske forfattere som Blicher, Johannes Ewald og også Jens Baggesen. Gennem sin udgivelse i 

denne serie sættes værket ind i et nationalt litterært system. Udgaven udkom uden illustrationer, 

indledning eller noter som et gratis tillæg til abonnenter på bladet Hus og Hjem.
294

  

I disse to udgivelser ses et forsøg på at introducere NK til en bredere læserskare end 

tidligere og en opmærksomhed på oversætterens evner som digter og medformidler af værket. 

 

1789S3 genudgivet i 1941 

I 1941 udkom Baggesens oversættelse i anledning af 200-året for udgivelsen af NK. Udgaven er 

illustreret af Robert Storm Petersen. Forsidens farvesammensætning minder om udgaven af den 
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Figur 39 Titelblad fra Niels Klims underjordiske Rejse. Gyldendalske 

Boghandel. Nordisk Forlag, 1941. 
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senere fransksprogede oversættelse 1944F2. Under titlen er der er en tegning af Niels udstyret med 

bådshage og reb om livet muligvis stående i en skov, hvor en ugle og en flagermus flyver rundt om 

ham. Herunder er forlagsnavnet Gyldendal angivet (se fig 39). 

 På titelbladet angives ud over titlen en del oplysninger om oversætter- og 

udgivelsesforhold: ”I Jens Baggesens Oversættelse med Indledning af Vilhelm Andersen og 

Tegninger af Robert Storm Petersen udgivet i To-Hundredaaret for den latinske Originals 

Fremkomst.” Herved antydes værkets historiske perspektiv, og denne udgave sættes samtidig i 

forbindelse med tre vigtige kulturpersonligheder.  

 Denne udgaves indledning er en præsentation af værket med særlig vægt på den satiriske 

stil. Derefter sammenlignes Baggesens stil med Holbergs:  

 

”[…] næsten altid bliver Holberg i Modsætning til baade ældre og yngre franske Maksimeforfattere 

indenfor det latinske Maadeholds Grænser. Baggesen gør det samme. Det er hans Ros, at hans 

Niels Klim er skreven i et sprog, som Holberg kunde tænkes at have brugt, hvis ogsaa han havde 

oplevet ”Sprogrensningen” i den danske Litteraturs Prosa og Johannes Ewald i dens Poesi.”
295

 

 

Således opfattes Baggesen som en tolk for Holberg, der oversætter Holberg, som han ville have 

lydt, hvis han havde skrevet i slutningen af 1700-tallet. 

 Udgavens tekst er trykt stort og sat op med luft mellem afsnittene. Der er mange 

illustrationer i Robert Storm Petersens letgenkendelige streg. Denne udgave fremstår bekostelig på 

grund af størrelse og illustrationer, som – ligesom forordet – signalerer værkets plads i dansk 

litteratur- og kulturhistorie. 
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1789S3 genudgivet i 1968 

Genudgivelsen af 1789S3 i Gyldendals serie Trane-klassikere var med til at give både værket NK 

og Baggesens oversættelse klassikerstatus. Tidligere har enkelte udgivere af Baggesens oversættelse 

kritiseret den for at være ufuldstændig, men med udgivelsen i 1941 og igen i 1968 blev denne 

oversættelse for alvor til NK på dansk, hvilket også forklarer, hvorfor der ikke findes andre ny-

oversættelser, som retter sig mod et ikke-latinkyndigt publikum.
296

 

 Denne udgave ligner den oprindelige udgave af 17889S3 i udstyr; som forsideillustration 

har udgaven stikket af Niels, der er ved at falde gennem hullet. Titlen er på forsiden den korte Niels 

Klim, hvilket viser hvor velkendt værket antages af udgiveren at være for læserskaren (se fig. 40). 

Men på siden umiddelbart inden den apologetiske fortale er det oprindelige titelblad fra 1741 

reproduceret, hvilket altså minder læseren som det historiske element i udgaven. 

  

Genudgivelse af 1789S3 i 2005 

I 2005 blev Baggesens oversættelse udgivet endnu engang på Gyldendals forlag. Forsiden er 

Abildgaards illustration af Niels’ besøg hos kongen, hvor han knæler foran regenten. Forsiden 

bærer Holbergs navn og titlen Niels Klims underjordiske rejse. Bagsiden har to tekster, hvoraf den 

øverste er et kort resumé af selve fortællingen med fokus på Niels’ ophold i Potu. Den nederste 

tekst er en kort præsentation af den foreliggende bog, hvor NK bliver præsenteret som: ”[…] 
                                                           
296

 I 1970 udkom Kragelunds dobbeltsprogede udgave af NK, men den retter sig mod en anden type publikum, hvad der 

vil fremgå af det følgende. 

Figur 40 Forsiden af Niels Klim. Gyldendals Trane-klassikere, 1968.  
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Holbergs utopiske roman anno 1741. Den er skrevet på latin for at sikre den udbredelse, men snart 

oversat til adskillige sprog.” På indersiden af bogens forflap er et lille portræt af Ludvig Holberg 

ledsaget af en tekst om hans liv og forfatterskab samt en vurdering af oversættelsen: ”[…] Jens 

Baggesens fra 1789 regnes for den mest vellykkede.” Hvilket viser sanktioneringen af denne 

oversættelse som den klassiske oversættelse af NK. 

Titelsiden indeholder forfatterens navn, værkets titel, oversætterens navn og oplysningen 

om, at efterskriftet er forfattet af Thomas Bredsdorff. På den følgende side gives oplysninger om 

tekstgrundlaget, og at noterne er udarbejdet af F. J. Billeskov Jansen.  

 I efterordet præsenteres både NK’s forhold til den utopiske genre, romangenren, og temaerne om 

kvinders position og religiøs tolerance fremhæves som centrale temaer i både NK og resten af 

forfatterskabet. I de sidste afsnit ridses forfatterskabet op, og modtagelsen samt forskningshistorien 

i NK behandles.  

I en kort præsentation af utopi-genren sættes NK i forhold til særligt Swifts Gullivers 

rejser, men også Voltaires Mikromégas (1752) og Johannes Ewalds Mester Synaals Fortællinger 

(1780). Desuden gives en vurdering af utopiens kvaliteter og Holbergs rolle i denne del af dansk 

litteratur:  

 

[…] Utopisk tænkning er altså alt andet end uskyldigt tidsfordriv. Men på den anden side, det 

samfund der opgiver at tænke utopisk, løber også en risiko, nemlig faren for at synke hen i dyrisk 

accept af gældende forhold, som om de var evige og uforanderlige. Utopi kan være livsfarlig, men 

mangel på utopi er dræbende. Holberg var tilfreds med en del af de forhold der rådede på hans tid. 

Men han accepterede intet uden at undersøge det først. Niels Klim er hans udførligste undersøgelse 

af gældende magtforhold. I den roman møder man både glæden ved utopisk tænkning og 

bevidstheden om farerne ved den[…].
297

 

 

NK sættes altså ikke her i forbindelse med den imaginære rejse, hvad der ellers er tilfældet i ældre 

danske udgivelser og i de øvrige sprogområder. Om udgivelsen af værket hedder det:  

 

[…], overtalt blev Holberg, af andre eller sig selv, til at sælge manuskriptet til boghandleren Jacob 

Preusz, på betingelse af at det blev solgt anonymt og uden om censuren.
298
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På bagsidens tekst og i efterordet gives altså to årsager til NK’s trykkehistorie: For det første at 

værket blev skrevet på latin for at nå ud til et bredere publikum, og for det andet at den skulle 

udgives uden om censuren. Placeringen af introduktionen i et efterord gør, at læseren har en relativt 

umiddelbar adgang til teksten og kan tilvælge den akademiserende del af udgaven.  

 

Carlquist efter Baggesen 2007 

Som nævnt i del I udkom der i 2007 en oversættelse af 1789S3 til svensk. Forsiden er prydet af et 

fotografi taget inde fra en hule ud gennem åbningen, og i silhuet en mandsperson stående i 

åbningen. Nederst på siden står titlen: Niels Klims underjordiska resa. og herunder forfatternavnet 

Ludvig Holberg. På titelbladet oplyses navnet på oversætteren af den svenske udgave, Erik 

Carlquist, og skribenten af efterordet, Sara Ljungquist. På den følgende side findes kolofonen, hvor 

det oplyses, at teksten er en oversættelse af Jens Baggesens danske oversættelse af Nicolai Klimii 

iter subterraneum (1741).  

Selve teksten er sat op uden blanke linjer, men citaterne fra de klassiske tekster er adskilt 

med en enkelt linje på hver side og centreret. De sidste to tekster i udgivelsen er dels af 

oversætteren, hvor han ikke kommenterer på sin egen oversættelse, men i stedet på Baggesen i 

forhold til NK, og dels af Ljungquist, hvor omstændighederne for NK’s tilblivelse på latin 

præsenteres som Holbergs ønske om at nå et bredere internationalt publikum.
299

  

 1789S3 er uden sammenligning den mest genudgivne af oversættelser af NK. I enkelte af 

de tidlige genudgivelser kritiseres selve oversættelsen, men denne kritik forsvinder over tid, 

hvorefter 1789S3 indtager sin egen klassikerstatus som oversættelsen af NK. 1789S3 er blevet NK i 

sådan en grad, at andre oversættere vælger at oversætte denne udgave i stedet for originalteksten 

eller i hvert fald ser 1789S3 som en egnet substitut for originalteksten. Herved mindskes skellet 

mellem originaltekst og oversættelse i en sådan grad, at de bliver indbyrdes udskiftelige, og 

originalteksten mister sin særstatus i forhold til oversættelsen. 

  

1841S4 af Dorph 

I 1841 udkom Dorphs oversættelse første gang. Den udkom igen i 1857 og 1874. Forsiden giver 

titlen Niels Klims underjordiske Reise og Holbergs navn. Gennem fremhævningen af Klims navn 

kommer der fokus på hovedpersonen i stedet for rejsen ligesom i udgaverne af Baggesens 

oversættelser fra 1880 og 1911. Af øvrige oplysninger gives her, at værket er oversat fra latin af 
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Dorph og med historiske og litterære oplysninger af Werlauff; begge navne er sat med fede typer i 

modsætning til resten. På titelbladet oplyses den fulde titel, hvor ordene ”en ny Theorie om vor 

Jord” og ”femte Monarchies Historie” er let fremhævet i forhold til resten af titlen.
300

  

Selve teksten er ligesom titlen sat med frakturtyper, og teksten fremstår økonomisk uden 

blanke linjer undtagen ved de oversatte citater fra romerske forfattere, der ligesom i andre udgaver 

er adskilt fra resten af teksten, centreret, men også sat med fraktur. Bagest i denne udgave findes 

Werlauffs kommentarer. Her forklares mange af passagerne i NK i forhold til de historiske 

omstændigheder på NK’s tilblivelsestidspunkt, ligesom han giver biografiske oplysninger om de 

faktiske personer, der optræder i romanens begyndelse.
301

 Werlauff udfolder desuden en del af 

Holbergs formodede holdninger til pointer udtrykt i NK med henvisninger til Holbergs andre 

skrifter. Litterært indsætter han NK i genren ”opdigtede Reisbeskrivelser” og nævner i den 

sammenhæng også Swifts Gullivers rejser og Biedermanns Utopia.
302

 Han oplyser desuden 

sammenhængen mellem de indlånte vers og deres oprindelige ophav, inden han til sidst giver en 

oversigt over andre udgaver af NK og eksempler på værkets virkningshistorie.
303

  

Det er altså en meget grundig og bred udgave, der knytter NK til forfatteren og litteraturen 

på udgivelsestidspunktet, men som også har blik for den klassiske sammenhæng og værkets 

virkningshistorie. 
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1970S5 af Aage Kragelund 

Aage Kragelunds oversættelse udkom i en trebindsudgave i 1970 på Gads Forlag, hvor første bind 

indeholder en grundig introduktion til NK samt romanens første otte kapitler; andet bind indeholder 

kapitel ni til seksten samt Abelins tillæg. Det sidste bind indeholder realia og sproglige 

kommentarer. Første binds forside er stikket af potuaneren trykt i brunt, og øverst på siden er 

forfatterens og oversætterens navn angivet samt den stærkt forkortede titel: Niels Klim. Derefter 

følger endnu to parallelle halvtitelblade på hhv. latin og dansk med den fulde titel og en mere 

udførlig liste over de tekster, der findes i bogen udover Holbergs tekst: ”Recognovit, et praefatione, 

translatione, notis indicibus instruxit A. KRAGELUND – Udgivet med indledning, oversættelse 

kommentarer og registre af A. KRAGELUND”. Hele den oprindelige latinske tekst findes altså på 

dansk, og alle de nye oplysninger er blevet oversat til latin – selv forlagsnavnet.  

 På de to følgende sider findes indholdsfortegnelsen over den grundige indledning til 

teksten og kortet over jordens indre. Indledningen begynder med to kapitler om selve romanen, hvor 

den første er et resumé af handlingen, og det andet kapitel forklarer idéindholdet i NK. Her hedder 

det om Holbergs formål med romanen:  

 

 Figur 41 Titelblad fra Niels Klims 

underjordiske rejse. Red. Kragelund. 

Gads Forlag, 1970. 
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Det var hans ønske at bringe dansk/norsk litteratur, vi vilde maaske sige kulturdebat, paa lige linje 

med den almen vesteuropæiske, som han kendte dels fra sin læsning, dels fra sine lange rejser.
304

 

 

I resten af kapitlet argumenterer Kragelund for sui similis-tanken, altså at man skal være tro mod sin 

egen natur,
305

 som grundtanken i NK.
306

 Denne tanke ligger ifølge Kragelund også bag mange af de 

temaer, man møder i NK. Sui similis-tanken lægger op til idéen om at lade den, der er bedst 

kvalificeret, varetage embederne, uden at man ser på kønnet, da man ikke kan bede nogen påtage 

sig mere, end deres natur evner.
307

 Den ligger også bag argumenterne for tolerance i NK, da man 

må: 

 

godkende andres krav paa at handle i overensstemmelse med deres natur, paa at være sig selv. Det 

vil sige, at man maa anlægge et relativt syn paa den til enhver tid gældende moral og religion, 

saadan som det ogsaa fremgaar af den naturretlige opfattelse.
308

 

 

Det understreges i forbindelse med beskrivelsen af temaet om religiøs tolerance af Kragelund, at 

Holberg er eklektiker, og interessant nok ser Kragelund Holberg som tilhænger af fuldstændig 

trosfrihed:  

 

”I Nazar-staten Iochtana raader den absolutte trosfrihed forbundet med politisk samfølelse. Det er 

en ideal forfatning, der sikkert har staaet Holbergs hjerte nær, men hvis farer han enten ikke har 

bemærket eller stiltiende afviser.”
309

 

 

Dette står i opposition til andre forskere, som afviser tanken om den absolutte religiøse tolerance 

hos Holberg, som for eksempel Thomas Bredsdorff og Lasse Horne Kjældgaard.
310

  

Denne udgave giver for det første læseren en grundig historisk ramme for værket, og for 

det andet bliver det muligt på grund af parallelteksten selv at kigge oversætteren over skulderen 

hele vejen. Kragelund sætter NK i meget tæt forbindelse med de antikke rødder både med 

kommentarerne og identifikationerne af de mange allusioner i teksten til klassiske tekster, men også 
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med sit argument for sui-similis-tanken. Det er en videnskabelig udgave, som i modsætning til 

mange af de tidligere udgaver af eksempelvis Baggesens oversættelse ikke forsøger at gøre NK 

folkelig eller særlig lettilgængelig, men i stedet henvender sig til et akademisk publikum og en 

bruger mere end en egentlig læser.  

 

1978S6 af Heggelund 

Den første oversættelse af NK til moderne norsk kom i 1978, forfattet af Kjell Heggelund, udgivet 

af J. W. Eide Forlag og siden genudgivet i 1986 og 2004. Bogens forside er en illustration i 

linoleumssnit af Niels, der falder med bådshagen i hånden (se fig 42). Herunder er Ludvig Holbergs 

navn sat med hvide bogstaver. Under navnet kommer titlen sat i orange: ”Niels Klims reise til den 

underjordiske verden”. Derefter er oversætterens navn og forlaget angivet. Frontispicen er en 

gentagelse af omslagets illustration, og på titelbladet er samme titel gentaget med sort. 

 Inden læseren møder værket, præsenteres vedkommende for en indledning skrevet af 

oversætteren. Her redegøres først for tekstgrundlaget for oversættelsen. Heggelund har stort set 

valgt at følge Elberlings (1866) og Kragelunds (1970) tekstrettelser til 1745-udgaven. Herefter 

forklarer Heggelund hensigten med de klassiske allusioner og citater i teksten og NK’s plads i 

forhold til anden litteratur af samme type. Han forklarer også, hvorfor Holberg skrev NK på latin og 

udgav den i Leipzig: 

 

Figur 42 Forsiden af Niels Klims rejse til den 
underjordiske verden. J. W. Eide Forlag, 1978. 
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Holberg skrev altså ”Niels Klim” på latin for å nå et større publikum enn det hjemlige. For det 

latinlesende publikum hadde sitatene og allusjonene en særlig underholdningsverdi. Men Holberg 

skrev også romanen på latin – og fikk den trykt i Leipzig – for å slippe altfor nærgående kritikk 

hjemme. Han hadde berørt flere ømtålige emner i romanen, blandt annet religionen og 

religionsutøvelsen.
311

 

 

I denne udgave fremhæves publikum som den egentlige årsag, mens konflikter med øvrigheden ses 

som sekundære årsager til at udgive NK på latin i udlandet. I dette forord er fokus desuden primært 

på teksten, og hvordan oversætteren har valgt at behandle den i modsætning til andre udgaver, som 

lægger vægt på Holbergs betydning eller tekstens historiske kontekst. Bagest er indsat en liste med 

oplysninger om, hvor citaterne er lånt fra. 

Heggelunds oversættelse udkom igen i 2004, denne gang på forlaget Oktober i deres serie 

Nordiske Klassikere. Denne udgave er i hardback med smudsbind, som på de øverste to tredjedele 

er dekoreret med et kobberstik af Holberg i orange, og den nederste tredjedel er sort med en hvidlig 

ramme, hvori titlen er skrevet (se fig. 43). På bagsiden af bogen findes en tekst, som introducerer 

NK’s handling for den potentielle læser. Under denne præsentation er der et kort afsnit om værkets 

historiske kontekst:  
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Figur 43 Forsiden af Niels Klims rejse til den underjordiske verden. Forlaget 

Oktober, 2004. 
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[NK] er Ludvig Holbergs oppgjør med den fremvoksende statspietismen i Danmark-Norge. Han var 

klar over at boken ville vekke anstøt og muligens bli beslaglagt. Derfor udkom den første gang i 

Tyskland, på latin. På den måten nådde han også ut til et større publikum enn tvilingerikerne kunne 

fremby.
312

 

 

Her fremhæves censuren som årsagen til, at bogen udkom uden for Danmark, hvor det større 

publikum nu er en sideeffekt. Heggelund lægger altså en vinkel på udgivelsesomstændighederne i 

den sidste udgave, som dramatiserer udgivelsesomstændighederne mere end hans omtale af dem i 

den tidligere udgave. Denne mere dramatiske forklaring er desuden placeret et sted, hvor en 

potentiel læser og køber finder det, og det kan derfor tænkes, at der er en økonomisk forklaring på 

denne forandring i udlægningen af NK’s udgivelsesomstændigheder og ikke en forskningsmæssigt 

baseret forklaring. 

 

2012S7 af Zeeberg 

Den seneste danske oversættelse af Peter Zeeberg er udgivet i 2012. Bogen er udgivet i hardback 

med smudsbind. Øverst på forsiden står Ludvig Holbergs navn trykt i sort, og nedenunder står titlen 

Niels Klims underjordiske rejse trykt i orange. Herunder er en tegning af Niels Klim iført krone, en 

slags jakkesæt og en kåbe, holdende et skjold og en bådshage og med foden på en klokke. Dette 
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Figur 44 Udsnit af forsiden på Niels Klims underjordiske rejse. 

Illustreret af Ole Sporring. Forlaget Vandkunsten, 2012. 
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minder om originalens frontispice med den forskel, at Niels Klim ikke fremstilles som en rigtig 

person. Tegningen er holdt i grå-sorte nuancer og er ikke en realistisk tegning, eftersom Niels’ ene 

arm eksempelvis er mindst dobbelt så lang som den anden og gør en krølle rundt om bådshagen, 

hvorved Klim placeres utvetydigt i et fiktivt fantastisk univers (se fig. 44). Bogen er udgivet af Det 

Danske Sprog- og Litteraturselskab og Forlaget Vandkunsten, hvad der også fremgår af forsiden. 

Herved signaleres forbindelsen til den sanktionerede danske litteratur, og at denne bog er udgivet på 

et forlag, der excellerer i udgivelser af høj kvalitet og med godt udstyr.  

På smudsbindets bagside er der øverst med kursiverede typer trykt et kort uddrag fra 

værket og under det en kort introduktion til værket sat med ordinære og mindre typer end 

tekstuddraget. Introduktionen lyder:  

 

Niels Klims underjordiske rejse er seriøs morskabslæsning fra 1700-tallet. Løssluppen humor og 

klog refleksion går hånd i hånd i denne roman om en selvsikker, ung akademiker der finder en 

ukendt verden i Jordens indre. Her får han udfordret alle sine europæiske vaneforestillinger om 

fornuftig samfundsindretning i mødet med besindige, talende træer, hyperaktive aber – og 

uciviliserede mennesker. Hovedpersonen bliver ikke meget klogere af sine utrolige oplevelser, men 

læserne gør. Også i dag, snart 300 år efter at bogen blev skrevet. Ludvig Holbergs roman fra 1741 

er nyoversat af Peter Zeeberg og illustreret af Ole Sporring. 

 

Her fremhæves Niels altså som en, der er ude af stand til at lære af sine oplevelser, men læseren får 

samtidigt oplyst, at man kan lære noget af bogen – det er altså ikke kun underholdning. Det vil sige, 

at før den potentielle læser har åbnet bogen, er vedkommende klar over, at her er tale om en tekst, 

som har en tilknytning til dansk finkultur på grund af forlaget, og som udgiverne har en forventning 

om, at læseren kan lære noget fra. Desuden ved den potentielle læser nu, at NK er en roman, som 

indeholder fantastiske hændelser, og at hovedpersonen ikke er fremstillet som en helt. 

På smudsbindets indfoldninger om bindet står dels en kort beskrivelse af Holbergs plads i 

både dansk og norsk kulturhistorie samt litteratur og dels en kort biografi om Peter Zeeberg og Ole 

Sporring. 

Selve indbindingen er udført i sort og orange. Den sorte farve fortrænges på forsiden af den 

orange farve i en ujævn spids. Dette kan ses som et træ i silhuet eller en hules munding. På bindet er 

desuden fastgjort en sort læsesnor, som bidrager til indtrykket af en kvalitetsbog. På frontispicen 

findes billedet fra smudsbindet af Niels og på titelbladet forfatterens navn og den fulde titel. Titlen 
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retter altså igen læserens opmærksomhed mod værkets hovedperson, som vi har set det i udgaver af 

Dorphs oversættelse og Baggesens fra 1880 og 1911, ved at fremhæve selve navnet. I denne udgave 

fra 2012 kan fremhævelsen af hovedpersonen skyldes skiftet inden for forskningen i NK i starten af 

1980’erne, hvor man gennem nykritikken begyndte at anse Niels’ rolle som fortæller som en 

essentiel del af værket. 

Udgaven indledes med et forord af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs bestyrelse. 

Forordet drejer sig først om NK’s vigtighed i sin egen tid; her omtales den således:  

 

Som filosofisk rejseroman betegner den et nybrud i dansk litteratur, som fik stor virkning i 

eftertiden. Men samtidig er den en slags afslutning. Den er den danske latinlitteraturs sidste store 

værk – og sammen med Saxos Danmarkshistorie det der har fået størst international 

opmærksomhed.
313

 

 

Her er værket altså klassificeret som en filosofisk rejseroman og ikke en imaginær rejse, som 

tilfældet har været i de foregående udgaver. Derefter betones værkets plads i dansk litteraturhistorie 

og popularitet i moderne tid. 

 Bagest i udgaven er et efterskrift af Karen Skovgaard-Petersen, som er redaktør på 

udgivelsen af Holbergs skrifter hos Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, og oversætteren Peter 

Zeeberg. I efterordet præsenteres Holberg ganske kort og herefter NK’s indhold. Årsagen til den 

anonyme udgivelse diskuteres også:  

 

Holberg udgav romanen anonymt. Det gjorde han, efter hvad han selv fortæller to år senere i sit 

Tredje Levnedsbrev, for at undgå at uforstående kritikere tog anstød af at en ældre herre som 

Holberg udfoldede den slags løssluppen munterhed som bogen er fuld af. Det kan dog også have 

været litterært motiveret. Romanen er fortalt som Niels Klims egen beretning i jeg-form, og en 

angivelse af Holberg som forfatter ville være et brud på den fiktion […].
314

 

 

Her er Skovgaard-Petersen og Zeeberg inde på samme årsag til den anonyme udgivelse, som jeg har 

argumenteret for tidligere i denne afhandling, ligesom de heller ikke foreslår, at Holberg skulle 
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være påvirket af frygten for censuren. Den sidste del af efterskriftet omhandler NK’s forhold til 

genrerne utopi, imaginær rejse og disse genrers historiske rødder i antik litteratur.
315

 

 Denne udgave affødte en interessant diskussion om udgaver af ældre tekster i dagspressen. 

I sin anmeldelse af udgaven roser Erik Skyum-Nielsen selve oversættelsen og de sproglige valg, 

men han giver også udtryk for, at udgaven mangler en kommentar:  

 

Ovenstående bør man læse som den varmeste anbefaling. Men jeg er samtidig nødt til at vippe 

malurt i glædens bæger. I betragtning af den dygtighed og dybe belæsthed, hvormed 

citatkunstneren Holberg har indflettet pluk af klassiske latinske forfattere, undrer og fortørner det 

mig, at oversætter, udgivere og forlag ikke har forsynet Niels Klim med blot de nødtørftigste 

henvisninger til alle eller i det mindste de allervigtigste af de mange fortrinlige værker, romanen 

citerer. […] Ved at usynliggøre citatkunstneren Holberg bag underholderen og 

menneskehedsoplyseren Holberg har man valgt at gøre hele manden mindre - og knap så aktuel. I 

sit på latin udsendte dybt geniale værk bidrog han varigt til europæisk litteratur og forsøgte at 

modarbejde provinsialisme i henseende til rum, tankegang og kultur. At modernisere ham på en 

måde, der vidner om provinsialisme i henseende til tidsånd og litteraturopfattelse, må betegnes som 

fatalt og klæder absolut ikke Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
316

 

 

Her bliver udgavens øvrige udstyr altså vitalt, hvilket her ikke kun har noget med det pågældende 

værk at gøre, men også forventningerne til afsenderen – Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 

Anmeldelsen gav anledning til et modsvar fra Skovgaard-Petersen og Zeeberg, som mener at: 

”Niels Klim kan sagtens klare sig uden kommentarer”
317

 og forlæggeren Søren Møller Christensen 

protesterer også mod anmeldelsen sammesteds. Dette førte igen til et svar fra Erik Skyum-Nielsen, 

hvor han påpeger vigtigheden af kommentarer ikke kun til at genkende Holbergs citater og dermed 

værkets intertekstualitet, men også Holbergs henvisninger til konkrete forhold i sin samtid, som er 

genstand for hans satiriske angreb.
318

 Denne diskussion om, hvorvidt man som læser kan få nok ud 

af værket uden kommentarer, er som sagt også påvirket af anmelderens forventninger til denne 

udgave på grund af udgiveren, men antyder den holdning, at ældre tekster helst bør kommenteres. 
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I Skandinavien er Baggesens oversættelse den oftest genudgivne, og man er i dette 

sprogområde ikke vendt tilbage til den tidligste oversættelse, som tilfældet ellers er i de øvrige 

sprogområder. Valget af Baggesens oversættelse skyldes formodentlig oversætterens egen 

berømmelse som digter, men muligvis også, at han har valgt at bevare de poetiske passager i 

oversættelsen i modsætning til Hagerup, som indarbejdede dem i selve teksten som prosa. Disse 

poetiske passager oversat af Baggesen tilsammen med hans ry som digter har været en vigtig årsag 

til, at det netop blev denne oversættelse, som blev genudgivet ifølge mange af redaktørerne. 

Udgivelser af denne oversættelse har desuden haft til formål at reintroducere NK til en bredere 

læserskare og at placere NK som en dansk litterær klassiker. 

 Særligt i dansk sammenhæng synes der desuden at være en større interesse for 

kommentarer til NK, hvad der har en lang tradition her i modsætning til de øvrige sprogområder. 

Denne interesse for kommentarer kommer til udtryk i forbindelse med udgivelsen af 2012S7, som 

netop ikke havde kommentarer tilknyttet. Udover interessen for kommentarer til NK har man 

interesseret sig for udgivelseshistorien, hvor årsagen til den anonyme udgivelse ofte er blevet udlagt 

som Holbergs forsøg på at udgive en potentielt subversiv tekst bagom enevældens censur, som 

derved stiller Holberg i opposition til magten. Denne modstilling kan medvirke til, at en moderne 

læser lettere sympatiserer med Holberg. Udgivelsesomstændighederne kan dog med lige så stor ret 

udlægges som et generisk genretræk for romanen på dette tidspunkt.    

Generelt er de skandinaviske udgivelser af NK ofte nært forbundet med forfatteren gennem 

deres peritekster, hvilket kan forklares med Holbergs høje status i det litterære system. Denne 

tendens er mindre markant i de øvrige sprogområder, hvor NK er udgivet med henvisning til andre 

værker eller litterære genre i målsprogskulturens litterære system. 
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II.7 Konklusion og perspektiver 
 

Formålet med denne afhandling var at undersøge NK’s oversættelseshistorie fra udgivelsen i 1741 

og frem til udgivelsen af den seneste oversættelse i 2012 i forhold til sprogområder og perioders 

opfattelse af de tre temaer statsstyre, religiøs tolerance og kvinders position samt NK’s plads i de 

tilsvarende litterære systemer gennem et snævert fokus på de udgivne oversættelsers peritekster. 

 I afhandlingens Del I blev det klart, at oversættelserne i alle de undersøgte sprogområder 

undtagen det skandinaviske blev friere, jo længere tidsafstanden var mellem originalens udgivelse 

og oversættelsens tilblivelse, frem til midten af 1900-tallet, hvor udgiverne ofte vendte tilbage til de 

tidligste, mere tekstnære oversættelser. I 1800-tallet synes tendensen at være, at oversætteren blev 

anset som en medforfatter af værket i oversættelsesprocessen, hvorved vedkommende fik licens til 

at ændre efter forgodtbefindende. I denne periode ændrede synet på de tre hovedtemaer sig markant, 

således at oversætterne fandt det nødvendigt at redigere i NK’s indhold, hvilket er særligt tydeligt i 

den engelske oversættelse, 1845E3, og de tyske oversættelser fra den periode, 1824T3, 1828T4 og 

1832T5. Hertil kommer, at i det tyske sprogområde blev NK udgivet som børnelitteratur. I stærk 

modsætning hertil står de skandinaviske oversættelser, som indholdsmæssigt ikke afviger i 

nævneværdig grad fra originalen, som altså kan siges at have en stærk autoritet i dette sprogområde. 

De tre temaer er således blevet meget forskelligt behandlet i oversættelserne.  De tidligste og de 

seneste oversættelser er generelt de mest tekstnære, hvilket både kan være udtryk for en opfattelse 

på oversættelsetidspunktet af, at de tre temaer er uproblematiske, og for en større respekt for 

værkets integritet. Især i 1800-tallet ændres derimod indholdet af de passager, der vedrører de tre 

temaer. Denne tendens til at ændre i indholdet tyder på, at værket ikke besidder samme integritet 

som tidligere, og som den genvinder i senere tider. Desuden tyder den redaktionelle frihed i denne 

periode også på, at dele af teksten enten ikke var acceptable eller forekom irrelevante, hvilket også 

kan hænge sammen med, at romangenrens status som diskussionsplatform havde ændret sig i 

forhold til tidligere. 

 I afhandlingens Del II er selve udgaverne af oversættelserne blevet undersøgt for at 

inddrage deres peritekster i belysningen af opfattelsen af NK. Her fremgår det, at NK i det engelske 

sprogområde blev tilpasset en engelsk litterær kontekst og sat i forbindelse med målsprogets 

litterære sfære gennem sammenligning med engelske værker af samme type og indplacering i 

genren Imaginary voyage, som var velkendt i målsprogskulturen. Det er endvidere 

bemærkelsesværdigt, at man i den seneste engelske udgivelse er vendt tilbage til den tidligste 
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oversættelse, men dog stadig tilpasser oversættelsen ved at fjerne passager, som efter redaktørens 

mening ikke bidrager til forståelsen af værket. NK er altså kontinuerligt blevet tilpasset til den 

engelsksprogede litterære sfære. 

 De franske oversættelser udgives med peritekster, der knytter NK til en europæisk tradition 

for satiriske romaner og fremhæver Holberg som forfatter. I den fransksprogede sammenhæng kan 

denne udgivelsestradition skyldes, at oversættelser af NK i lang tid ikke blev udgivet i Frankrig, og 

derfor ikke blev tilpasset målsprogskulturens litterære sfære i samme grad, som udgivelserne i det 

engelsksprogede område blev det. Den tidligste oversættelse til fransk blev som den eneste 

oversættelse fra 1700-tallet udgivet med et forord af oversætteren, Mauvillon, som forklarer dele af 

teksten for læseren, hvilket antyder, at denne type litteratur var mindre kendt i det tysksprogede 

område, hvor udgivelsen fandt sted. Endvidere adskiller det franske sprogområde sig fra de øvrige 

ved, at man i den nyeste udgivelse af NK har valgt Baggesens oversættelse som forlæg for en 

nyoversættelse i stedet for at genudgive Mauvillons oversættelse, hvilket ville svare til den nyeste 

praksis i det engelske, tyske og hollandske sprogområde. 

I det hollandske sprogområde blev 1741H1 udgivet uden peritekster, hvilket tyder på, at 

værket her kunne klare sig uden yderligere introduktion. Udgivelsen af 1890H2 synes at være 

betinget af oversætterens interesse i at udgive NK som et moralsk belærende værk. Den seneste 

genudgivelse af 1741H1 sætter derimod fokus på forfatteren Holberg og værkets skandinaviske 

ophav. 

 De tysksprogede udgaver synes at være præget af oversætternes personlige hensigter, idet 

de hver især har haft deres egen årsag til at udgive oversættelser af NK og har tillempet udgaverne 

alt efter deres formål, der som oftest fremgår af forordet. Værket bliver således indsat i 

målsprogskulturens litterære sfære, men som det fremgår af kapitel I.5 i en form, som ofte ligger 

langt fra originalens udtryk. 

 I Skandinavien er Baggesens oversættelse blevet udgivet med størst hyppighed. I en dansk 

sammenhæng bliver denne oversættelse derfor nærmest lig med værket NK, således at udgiverne af 

1789S3 diskuterer graden af revideringer af oversættelsen mere, end de diskuterer forholdet mellem 

oversættelsen og originalen. Baggesens person og profession som digter spiller desuden en rolle i 

sanktioneringen af netop denne oversættelse som den bedste gengivelse af NK på dansk. Denne 

praksis med at genudgive en af de senere oversættelser er anderledes end i det engelske, tyske og 

hollandske sprogområde, der alle med de seneste udgivelser er vendt tilbage til den tidligste 

oversættelse til det pågældende sprog. 
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Kommentarer som peritekster spiller en rolle i udgivelsen af især de danske oversættelser, 

som ofte er udkommet med en grundig indledning eller et grundigt efterskrift, som enten giver en 

introduktion til NK eller gengiver Holbergs egne holdninger til vigtige pointer i værket gennem en 

gengivelse af uddrag af Moralske Tanker. 

 For alle sprogområder gælder det, at der i de nyeste udgivelser i indledninger og 

efterskrifter redegøres for værkets historiske kontekst og efterliv. Denne udgivelsespraksis tyder på, 

at man generelt er blevet mere opmærksom på ældre teksters historie, både deres tilknytning til den 

periode, de er blevet til i, og formidlingen af dem på tværs af tidsafstande.  

Denne afhandling har vist, at NK ganske vist er blevet oversat og udgivet mange gange, 

men den form, værket har manifesteret sig i, er ofte langt fra originalværket. Det er ikke nok at se 

på antallet af udgivelser af et værk for at vurdere dets udbredelse. Værkets oversættelses- og 

udgivelsesform bør ligeledes inddrages for at give et retvisende billede af værkets efterliv. 
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Resumé 
Afhandlingen er en undersøgelse af oversættelseshistorien for Ludvig Holbergs roman Nicolai 

Klimii iter subterraneum (NK) i Europa fra udgivelsen i 1741 på latin og frem til den seneste 

oversættelse til dansk, som udkom i 2012. Undersøgelsen sker gennem analyser af oversættelser til 

engelsk, fransk, hollandsk, tysk og de skandinaviske sprog samt disse oversættelsers udgivelser.  

Afhandlingen består af to dele. Del I indeholder oversættelsesanalyserne fra de fem 

sprogområder. Denne del fokuserer på tre hovedtemaer: statsstyre, religiøs tolerance og kvinders 

position. Til at belyse de tre temaer er der udvalgt ti passager fra NK’s første del, som handler om 

hovedpersonen Niels’ besøg hos de fornuftige træer. Del I indledes med teoretiske overvejelser om 

oversættelse med udgangspunkt i oversættelsesteoretikerne Susan Bassnett og Andre Lefeveres 

teorier og begreber. Her belyses oversætterens rolle som led i formidlingen af et værk og de særlige 

udfordringer, der er forbundet med litterære oversættelser. Herefter analyseres de udvalgte passager 

i oversættelse inddelt efter sprogområderne: engelsk, hvor der er tre oversættelser, fransk ligeledes 

med tre oversættelser, hollandsk med to, tysk med fem og de skandinaviske sprog med syv 

oversættelser. I analysen lægges der vægt på indholdsmæssige afvigelser og markante sproglige 

valg, som viser sig at være særligt fremtrædende i 1800-tallets oversætteler med undtagelse af de 

skandinaviske, som er generelt trofaste mod originalen uanset tilblivelsesår. Del I afsluttes med en 

diskussion og konklusion af fundene fra Del I.  

Del II indledes med en introduktion til forskningsfeltet boghistorie og 

udgivelsestraditionen for romanen i 1700-tallet. Gennemgangen af udgivelserne følger samme 

struktur som Del I, sådan at udgivelserne af oversættelserne bliver behandlet kronologisk inden for 

hvert sprogområde. Af Del II fremgår det, at de tidligste udgaver alle ligner originalen meget, mens 

1800-tallets udgaver ofte knytter NK til udgivers eller oversætters egne formål med oversættelsen. I 

de nyeste udgivelser lægges vægten på værket og forfatteren, hvorved værket bliver historiseret. 
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Summary 
This PhD thesis is concerned with the translation history of Holberg’s novel Nicolai Klimii iter 

subterraneum (NK) in Europe from the publication in 1741 until the latest Danish translation 

published in 2012. The translation history is examined through the translations into English, French, 

Dutch, German, and the Scandinavian languages and their publication history.  

 The thesis consists of two parts. Part I is concerned with analyses of the translations from 

the five language areas. This part focuses on three main themes: state, religious tolerance and 

women’s position in society.. In order to explore these themes ten passages have been chosen from 

the first part of NK, which contains the protagonist’s stay with the sensible trees. Part I begins with 

theoretical deliberations on translation based on Susan Bassnett and Andre Lefevere’s theories and 

terminology. These deliberations especially concern the translator’s place in transmitting literary 

work and the problems connected with the translation of literary work. In the following chapters the 

chosen passages are analysed ordered by language – English with three translations, French: three 

translations, Dutch: two, German: five, Scandinavian: seven. In the analysis the emphasis is on 

discrepancies in content and significant choices of words in the translation. The discrepancies are 

prominent in translations from the 19
th

 century with the exception of the Scandinavian translations, 

which are generally faithful. Part I is concluded by a discussion and conclusion. 

 Part II begins with an introduction to Book history and the novel’s publication tradition in 

the 18
th

 century. The structure of this part of the thesis follows part one. It is shown here that the 

earliest editions are similar to the original while the editions from the 19
th

 century usually are 

closely connected with the publishers or translators own intentions with the translation of NK. The 

most recent editions are concerned with NK and the author. NK is thus set in a historical context 

through the peritexts. 

 

  

 


