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Litterær oppkalling
Det er tallrike eksempler på at en person, et sted, en gjenstand har blitt oppkalt etter
noe litterært, f.eks. hovedpersonen i en roman eller en boktittel.
Eksempler på oppkallinger:
Hage: I den store Central Park i New York er det en “Shakespeare-hage”, opprettet
i 1916, der det bare vokser planter som er omtalt i Shakespeares skuespill og dikt.
Vei: Peer-Gynt-veien mellom Gausdal og Nord-Fron er oppkalt etter Ibsens
skuespill og sagnet om Peer Gynt.
Avis: I 1740-årene fantes det i Storbritannia en liten avis med det skjønnlitterært
klingende navnet Robinson Crusoe’s London Daily Evening Post (Keymer og
Sabor 2001 s. lvii i bind 1).
Skole: Nordahl Grieg videregående skole i Bergen
By: Den britiske forfatteren Charles Kingsleys roman Westward Ho! (1855) førte
til at en kystsmåby nær Bideford i Devon i England ble oppkalt etter romanen.
Byen heter Westward Ho!, med utropstegn.
Bydel: I Los Angeles er bydelen Tarzana oppkalt etter amerikaneren Edgar Rice
Burroughs’ romaner om Tarzan (og de tallrike tegneseriene om den samme jungelmannen).
Hotellrom: Den engelske forfatteren Graham Greene bodde ofte på Hotel Oloffson
i Haitis hovedstad Port-au-Prince. Hotelleieren oppkalte et av rommene etter
Greene.
Pub: I Oslo fantes det på begynnelsen av 00-tallet en pub som het “Dr. Jekylls
Pub”, med en skummel mann i flosshatt som emblem.
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Restaurant: Ylajali er gourmet-restaurant i Oslo oppkalt etter en fantasikvinne i
Hamsuns Sult (1890).
Hest: Da polakken Henryk Sienkiewicz ga ut sin historiske roman Quo vadis i
1894, ble den en stor suksess i Polen og etter hvert i andre land; noen
veddeløpshester i Europa fikk det plutselig populære navnet Quo vadis (Harenberg
1987 s. 186-187).
Ubåt: Da USA i 1955 bygde sin første atomkraftdrevne ubåt, ble den kalt Nautilus
etter Jules Vernes fantastiske ubåt, som i fortellingene eies av kaptein Nemo.
Romsonde: I januar 2008 fløy den amerikanske romsonden Ulysses (oppkalt etter
hovedpersonen i Homers epos) over solens “nordpol”.
Planetmåne: Planeten Uranus har mange måner, og noen av dem har fått navn fra
skuespill av Shakespeare: Miranda, Ariel, Titania og Oberon. “1982: To celebrate
Hergé’s 75th birthday, the Belgian Astronomical Society names a recently
discovered planet after him. Planet Hergé is located between Mars and Jupiter.”
(http://kirtin.tripod.com/htime.htm; lesedato 20.04.15) Hergé er skaperen av Tintintegneserien.
Den største helten i grekeren Homers epos Iliaden er Akillevs (eller Akilles). En
myte forteller at hans mor Thetis dyppet sønnen i elva Styx, og at han derfor ble
usårlig alle steder der han ble våt, men fordi hun holdt han i hælen, ble det hans
sårbare punkt. Akillevs døde mot slutten av Trojanerkrigen da trojaneren Paris
skjøt han i hælen (men dette fortelles ikke av Homer). Akillessenen er der de to
største leggmusklene er festet til hælbeinet, og er den sterkeste senen i menneskekroppen. En akilleshæl er en metafor for en persons svakeste side eller ømme
punkt.
I 1960 ble det oppdaget en asteroide (nr. 4582) som ble oppkalt etter Henrik Ibsen.
Ibsens skuespill Peer Gynt (1867) er “et drama, med flengende kritikk av Norge og
det norske […] Ibsenforsker Ellen Rees tar i boka “Ibsen’s Peer Gynt And the
Production of Meaning” opp det paradoksale i at en antinasjonalistisk tekst blir
brukt som nasjonalt symbol, fra reiseliv til heltedyrking. Siden 1971 har Peer Gyntprisen blitt delt ut til en fremstående nordmann som har markert Norge
internasjonalt. Stortingsrepresentantene stemmer over kandidatene, og blant
vinnerne finner vi folk som Liv Ullmann, Grete Waitz og Kjell Inge Røkke. I
utgangspunktet burde det være komisk med en pris oppkalt etter en selvhevdende
sjarlatan som oppfører seg som et troll. At Peer Gynt-prisen slett ikke oppfattes
som noen Judas-pris eller Loke-pris, verken av mottagere eller publikum, sier mye
om hvordan vår tid foretrekker å smykke seg med Peer Gynt, framfor å ta ham på
alvor.” (Terje Eidsvåg i http://www.adressa.no/meninger/2017/11/28/Hva-skal-viegentlig-med-Peer-Gynt-15671111.ece; lesedato 01.12.17)
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“Ida, Emil, Malin og Ronja er særlig kjent fra filmatisering av Astrid Lindgrens
svenske litterære univers. Aurora og Erle er kjent fra Anne-Cath Vestlys bøker,
som også har vært radio- og tv-serier […] Idoloppkalling har i mange tilfeller vært
knytta til populærkultur, men det fins også eksempler på inspirasjon fra såkalt
finkultur. Det siste ser vi muligens i navn som Nora og Hedda fra Ibsens dramaer,
og Lavrans og tidligere også Kristin fra Sigrid Undsets bøker som dessuten er
filma. At forskjellige varianter av An-Magritt (Ann, Magrit, Magrith) ble gitt til
barn født i åra etter at Johan Falkbergets bok An-Magritt kom ut i 1940 og ble
filmatisert i 1969, og ikke var gitt før det, er det også rimelig å oppfatte som slik
påvirkning. Bruken har nok bare vært på rundt 100.” (https://folk.uib.no/hnoiu/h16
_namn/pensumX/Utne_fornamm_norsk/Fornavnshist_kap8_oppkalling_17aug2016
_norsk.pdf; lesedato 14.11.18)
Noen ismer er oppkalt etter skjønnlitterære forfattere og tekster, f.eks. sadisme og
bovarisme.
“Selvmordssmitte kalles gjerne Werther-effekten. Begrepet har opphav i romanfiguren Werther, som er hovedperson i Goethes roman Den unge Werthers lidelser
fra 1774. Romanfiguren tok sitt eget liv med en pistol da han ble avvist av kvinnen
han var forelsket i. Boken satte i gang et skred av selvmord, og ble av den grunn
forbudt i flere deler av Europa.” (Morgenbladet 19. – 25. august 2016 s. 7) Den
tyske dikteren Johann Wolfgang von Goethe er mest kjent for skuespillet Faust. I
første del av dette dramaet spør den unge kvinnen Gretchen om Fausts religiøse tro:
“Si meg nå, hvordan har du det med religionen?” Dette er utgangspunktet for det
tyske ordet “Gretchenfrage” (“Gretchenspørsmål”), som brukes om et spørsmål
som gjelder en dyp overbevisning, f.eks. religiøst eller politisk. Fra Goethes
skuespill stammer også begrepet “Gretchenfrisur”, som er en frisyre der fletter er
lagt i en krans rundt hodet.
Fra den svenske 1700-tallsdikteren Bengt Lidner kommer det svenske uttrykket
“lidnersk knäpp”, som er en “plötslig och dramatisk ökning av en individs
fattningsförmåga.” (https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lidnerskknäpp; lesedato 23.03.18) Lidner hadde en slik erfaring/opplevelse mens han gikk
på skolen.
“Alexander Selkirk is memorialized today by the Isla Alejandro Selkirk, a tiny
volcanic island in the southwestern Pacific off the coast of Chile. A Scottish sailor,
Selkirk (1676-1721) was marooned for four years and four months on another tiny
speck of an island more than one hundred miles from the one named after him. The
island he was actually marooned on is now called Isla Róbinson Crusoe. […] When
Chilean tourist officials came to rename both islands in 1966, Defoe’s fiction got
precedence over Selkirk’s history. […] In another literary echo of death far at sea,
the writer Jonathan Franzen spread some of David Foster Wallace’s ashes on
Alejandro Selkirk, which is stilled called Masafuera by the local fishermen who
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visit it. Masafuera means “farther away.” ” (Matthew Wills i https://daily.jstor.org/
the-real-life-robinson-crusoe-maybe/; lesedato 06.02.18)
Den franske dikteren Gérard de Nervals lange novelle “Sylvie” (1853) har en
forteller som husker landsbyfestene i sin oppvekst. I 1922 ble det i noen franske
landsbyer arrangert “Sylvie-fester” oppkalt etter novellen (Jean 1978 s. 9).
Den franske forfatteren Alexandre Dumas’ roman Greven av Monte-Cristo (184445) ble så populær hos en gruppe arbeidere i en sigar-fabrikk at de skrev til
forfatteren og ba om tillatelse til å oppkalle en av sigartypene de produserte etter
romanens hovedperson. Dumas ga sitt samtykke (Manguel 1998 s. 158).
“I Slovakia er det mange gater og plasser oppkalt etter [Bjørnstjerne] Bjørnson. Det
skyldes at han i 1907 la ned all sin energi i å frigjøre slovakene som den gang var
underlagt dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn. I slovakiske lærebøker står det at
Bjørnson var “den første som støttet de undertrykte etter tragedien i Cernova”, der
15 slovaker ble drept for å ha protestert mot ikke å få gudstjeneste på sitt morsmål.”
(Morgenbladet 14. – 20. mai 2010 s. 4) Gater oppkalt etter landets berømte
forfattere er vanlig i et lands hovedstad.
Diagnosen “Stendhals syndrom” har fått navn fra den franske 1800-tallsforfatteren
Stendhal (psevdonym for Marie-Henri Beyle). Det er en estetisk overanstrengelse,
en overveldelse som fører til svimmelhet og forvirring. “Begrepet Stendhalsyndromet ble introdusert av den italienske psykiateren og psykoanalytikeren
Graziella Magherini i 1989. Hun er florentiner og arbeidet i en årrekke ved Santa
Maria Nuova i Firenze. Sykehuset ligger i hjertet av byens historiske sentrum, og
dit ankommer reisende som har fått sterke psykiske reaksjoner i møte med
renessansekunsten. I perioden 1977-1986 ble det innlagt 106 turister med tanke- og
affektforstyrrelser og somatiserte angstreaksjoner. Begrepet viser til den franske
forfatteren Stendhal, som er et pseudonym for Marie-Henri Beyle. I 1817 reiste han
til Firenze, renessansebyen framfor noen. Han besøkte kirken Santa Croce, hvor
han så Volterranos fresker, minnesmerker og gravmonumenter til bysbarn som
Machiavelli, Michelangelo og Galileo. På vei ut av kirken fikk han voldsom
hjertebank, ble redd for å segne om og følte det som om livets kilde hadde tørket
inn i ham. I reiseskildringen beskriver han dette som et nervøst anfall” (Mona
Semb i http://www.psykologtidsskriftet.no/; lesedato 22.12.11).
“Alice in Wonderland syndrome (AIW) or Todd syndrome is a neurologic
condition in which a patient’s sense of body image, space, and/or time are
distorted. Sufferers may experience micropsia or Lilliputian hallucinations,
macropsia, or size distortion of other sensory modalities, which includes also an
altered sense of velocity, produced by the distorted sense of size, perspective, and
time. AIWS is a result of change in perception as opposed to the eyes themselves
malfunctioning. AIWS affects the sufferer’s sense of vision, sensation, touch, and
hearing, as well as one’s own body image and sense of time. The most prominent
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and often most disturbing symptom is that of altered body image: the sufferer will
find that he is confused as to the size and shape of parts of (or all of) his body.
These symptoms can be alarming, causing fear, even panic. Distortions can recur
several times a day and may take some time to abate.” (psykiatriprofessor
Christoph U. Correll i http:// www.medscape.com/features/slideshow/rare-psych;
lesedato 23.11.12)
Det såkalte Peter Pan-syndromet gjelder redsel for å bli voksen; det “describes
men, who are childlike in their relationships, their ability to handle responsibilities,
and their pursuit of pleasure. […] Victims of PPS appear to be emotionally stunted
at an adolescent level. Their impulses take priority over any internalized sense of
right and wrong. They cope with their problems by engaging in a great deal of
primitive denial, e.g. “If I don’t think about it, the problem will disappear.” This
attitude frequently leads to alcohol and drug abuse, since getting high makes their
problems disappear, at least as long as they are high. They excel at blaming others
for their shortcomings, and are often extremely sensitive to rejection from others.
The PPS sufferer desperately needs to belong, as he feels very, very lonely. There
seems to be an immense vacuum in his life unless he is around people, preferably
the center of attention.” (http://www. beaumontpsych.com/peter-pan-syndrome.
htm; lesedato 25.06.14)
“Lilliputian hallucination: An hallucination in which things, people, or animals
seem smaller than they would be in real life. Lilliputian refers to the “little people”
who lived (fictionally) on the island of Lilliput in Jonathan Swift’s 1726
masterpiece Gulliver's Travels.” (http://www.medterms.com/; lesedato 26.11.12)
“Munchausen syndrome, also sometimes called hospital addiction syndrome, is
named after Baron von Munchausen (1720-1797), an 18th-century German officer
who was known for embellishing the stories of his life and experiences.
Munchausen syndrome is currently classified as a type of factitious disorder
characterized by a person’s repeatedly acting as if he or she has a physical or
mental disorder when, in truth, he or she has caused the symptoms. People with
factitious disorders act this way because of an inner need to be seen as ill or
injured, not to achieve a concrete benefit, such as financial gain. They are even
willing to undergo painful or risky tests and operations to get the sympathy and
special attention given to people who are truly ill. […] the condition is different
from hypochondriasis in that patients with Munchausen syndrome are aware that
they are exaggerating, whereas sufferers of hypochondriasis believe they actually
have a disease.” (psykiatriprofessor Christoph U. Correll i http://www.medscape.
com/features/slideshow/rare-psych; lesedato 23.11.12)
“Eighteenth-century French philosopher Denis Diderot laments the curse of the
upgrade in his essay, Regrets on Parting with My Old Dressing Gown. As the story
goes, the born-of-humble-circumstances Diderot receives a beautiful scarlet
dressing gown as a gift from a friend. Upon bringing the dressing gown home (and
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subsequently getting rid of his old, threadbare gown), Diderot realizes the
shabbiness of his home in contrast to the gown. Soon, he begins replacing each of
his worn items, from desks to tapestries. Realizing that he’s gone deeply into debt,
Diderot blames the gift of one high-end item for making him unhappy with
possessions that were previously acceptable: The Diderot Effect.” (http://upfront
analytics.com/what-is-the-diderot-effect/; lesedato 31.03.16)
“Er sjalusien din intens, grunnløs og kontrollerende, risikerer du i tillegg å få en
diagnose – du lider av Othellosyndromet. Tilstanden henter sitt navn fra
Shakespeares Othello, denne ulykkelige generalen i den venetianske hæren som
forledes av sin svikefulle og misunnelige venn Iago til å tro at hans vakre kone
Desdemona er utro. Othello dreper kvinnen han elsker så høyt, bare for i samme
øyeblikk å få vite at han er lurt – hun var alltid trofast. Verre kan det ikke bli. Noen
blir farlige fordi sjalusien eier dem med hud og hår. Den gjør at de også vil eie
andre, de tåler ikke et fnugg av uvisshet, de etterstreber full kontroll, total lydighet
fra sine nærmeste. De er egentlig besatte, de har en klo som sitter fast i hjernen,
men de kan virke iskalde.” (psykolog Sissel Gran i Morgenbladet 22. – 28.
november 2013 s. 32)
Den nedsettende betegnelsen “Tom” ble i USA brukt om en servil og krypende
afroamerikaner, en som ønsket å bli rost av de hvite. Ordet kommer fra den
amerikanske forfatteren Harriet Beecher Stowes roman Uncle Tom’s Cabin: Or,
Life Among the Lowly (1852) (Mullen 2013 s. 71). I boka er Tom en trofast og from
slave.
“An academic team views “Renfield’s syndrome” as a true neurological disease.
[…] named Renfield from Bram Stoker’s Dracula. […] clinical vampirism [has
been calles] Renfield’s syndrome. […] Calling it Renfield’s syndrome is just a
more entertaining way to address it.” (https://www.psychologytoday.com/blog/
shadow-boxing/201211/vampire-personality-disorder; lesedato 19.09.17)
Den tyske litteraturforskeren Monika Schmitz-Emans skapte i boka Speiler
litteraturen seg i virkeligheten? Betraktninger om en førimitasjons-poetikk (1994)
begrepet “Don Quijote-syndromet” om en “litterær preging av erfarings- og
selvoppfattelsesprosessen og en derav resulterende konstitusjon av ‘verden’ og
‘jeg’ gjennom det litterære mediet” (sitert fra Rieger 2002 s. 184).
Innen filosofi og logikk kalles en type logisk utveisløshet for Pinocchio-paradokset.
I italieneren Carlo Collodis fortelling fra 1880 vokser tredukkens nese når han
lyver. Dermed oppstår det et paradoks hvis Pinocchio sier: “Nesa mi vokser nå” (en
variant av løgn-paradokset). Utsagnet ligner utsagnet “Dette er en løgn”.
I Lewis Carrolls Through the Looking-Glass (1872) er Humpty Dumpty en av
personene, en egg-lignende mann som har et spesielt syn på forholdet mellom språk
og virkelighet: “ ‘When I use a word,’ Humpty Dumpty said, in rather a scornful
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tone, ‘it means just what I choose it to mean – neither more nor less.’ ‘The question
is,’ said Alice, ‘whether you can make words mean so many different things.’ ‘The
question is,’ said Humpty Dumpty, ‘which is to be master – that's all.’” Dette kalles
innen lingvistikk og filosofi for Humpty Dumpty-problemet: “language could
change so quickly that it was impossible to be sure of its meaning. It depended on
what its speaker meant to say.” (http://www.usingenglish.com/; lesedato 05.12.12)
Ord betyr ifølge Humpty Dumpty-teorien det som den talende vil at de skal bety,
hvis den talende klarer å gjøre seg forstått.
Frankenstein-syndromet, oppkalt etter Mary Shelleys skrekkroman, brukes om at
vitenskapelige eksperimenter kommer ut av kontroll og får katastrofale følger. Men
ordet brukes også på andre måter: “The Frankenstein Syndrome is the most
common health care problem in the US. It is characterized by an excessive reliance
upon high technology medicine to compensate for unhealthy lifestyle (smoking,
excessive ingestion of alcohol, excessive use of medications, lack of physical
activity, excessive stress, lack of sleep and obesity). The most severe cases are
those people who suffer from chronic diseases and expect high technology
medicine to provide significant relief with little or no changes in lifestyle by the
patient.” (http://fixinghealth.blogspot.no/2006/03/lifestyle-chronicles-frank_1143
59007811657892.html; lesedato 18.11.14).
I Marcel Prousts romanserie På sporet av den tapte tid beskrives hovedpersonen
Marcels barndomsopplevelser i småbyen Combray (et oppdiktet navn). Forfatteren
hentet inspirasjon fra sine egne opplevelser i småbyen Illiers sør-vest for Paris.
Hundre år etter forfatterens fødsel endret Illiers navn til Illiers-Combray. “I den
franske landsbyen Illiers-Combray er litteraturen blitt virkelighet, idet den har sitt
dobbeltnavn fra Marcel Prousts fantastiske roman Combray. Landsbyen er full av
butikker som konkurrerer om å tilby “den ekte Madeleinekaken” som romanen
omtaler.” (Morgenbladet 1. – 7. mars 2013 s. 45)
Den armenske byen Lermontov er oppkalt etter den russiske dikteren Mikhail
Lermontov. “The town of Pushkin, which surrounds the Tsarskoe Selo estates, is
St. Petersburg’s most charming suburb. Renamed in Soviet times to honour
Russia’s greatest poet” (http://www.saint-petersburg.com/pushkin/; lesedato
26.11.12). Den russiske futuristen Vladimir Majakovskij ble født i landsbyen
Bagdadi i Georgia i Russland. Etter dikterens død ble “Bagdadi” endret av
myndighetene til “Majakovskij”.
Den amerikanske byen Sleepy Hollow var opprinnelig “en fiktiv by med et navn
funnet på av forfatteren Washington Irving (1783-1859) til fortellingen The Legend
of Sleepy Hollow. I 1997 byttet North Tarrytown, en liten by snaue fem mil nord
for New York City, navn til Sleepy Hollow, ettersom det var den Irving hadde
brukt som modell.” (Morgenbladet 13. – 19. november 2015 s. 58)

7

“In 1909, for instance, Reich Chancellor Bernhard von Bülow famously referred to
the Nibelungen in a speech underscoring the strength of the alliance between
Austria and Germany. In the 1940s, a division of SS troops was named after them.”
(https://scholarworks.iu.edu/; lesedato 10.06.13) “Nibelungentreue, expression
coined by the German Chancellor Prince Bernhard von Bülow in a speech to the
Reichstag on 29 March 1909. Bülow used it to underline the loyalty of the allies,
Germany and Austria-Hungary, to each other. The pretentious phrase caught on in
the newspapers and was derided by the Austrian satirist Karl Kraus.” (http://www.
answers.com/topic/nibelungentreue; lesedato 10.06.13)
Den indiske forfatteren Rabindranath Tagore fikk Nobelprisen i 1913. “Han var
selvlært og deltok i kampen for et pasifistisk opprør mot kolonimakten sammen
med Mahatma Ghandi. Prisen til Tagore var den første til en ikke-europeisk
kandidat. Fornavnet Rabindranath ble for øvrig adoptert av bohemen i Oslo og
brukt om en heidundrende fest. “Det var en rabindra natt,” sa de og holdt seg for
pannen.” (Fredrik Wandrup i Dagbladet 22. oktober 2016 s. 53)
En sovjetisk film kalt Aelita (1924, regi Yakov Protazanov) viser et sovjetisk
romskip som lander på Mars og begivenheter der. Science fiction-filmen er
medieadaptert fra en roman av Alexei Tolstoy. “The film was a great success in the
Soviet Union; many babies born there in 1924 were named Aelita.” (Barsaqo 1978
s. 98)
“Dagens Ypres, som nå heter Ieper, er en småby som bærer tydelig preg av det som
skjedde her for hundre år siden. Den store tekstilhallen midt i sentrum (ferdig i
1624) ble bombet til ruiner under første verdenskrig, men gjenoppbygget, og huser
nå det store krigsmuseet In Flanders Fields, oppkalt etter John McCraes krigerske
dikt fra 1915.” (Klassekampen 22. november 2014 s. 6)
16. juni er “dagen da Bloomsday feires over hele verden. Dagen er oppkalt etter
Leopold Bloom. Hovedpersonen i James Joyces 900 sider lange roman Ulysses, der
hele handlingen foregår 16. juni 1904. Leseren følger Bloom og hans yngre
følgesvenn Stephen Dedalus på en lang dags vandring gjennom Dublins gater. […]
Arrangementet ble nevnt første gang i 1924, i et brev Joyce selv skrev til sin mesen
Harriet Shaw Weaver: “There is a group of people who observe what they call
Bloom’s Day – 16 June.” […] Joyce skal etter sigende ha valgt nettopp denne
datoen fordi dette var da han hadde sitt første stevnemøte med Nora Barnacle, som
senere ble hans kone.” (Morgenbladet 19. – 25. juni 2015 s. 48-49)
“Militære kampanjer, øvelser eller direkte krig om man vil, får alltid en betegnelse
som kan virke mer eller mindre treffsikkert. […] Men hvorfor i all verden er
operasjonen for å skape en flyforbudssone over Libya blitt døpt “Odyssey Dawn” –
eller “Odysseens daggry”? […] Formålet var å finne en betegnelse som ikke på
noen måte kunne forbindes med Libya, altså en slags Weserübung [tyskernes navn
på angrepet på Norge i 1940] av 2011. De ansvarlige for navnet er en ikke navngitt
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gruppe av amerikanske oberstløytnanter og majorer, som altså fant et ord som
begynte med bokstavene mellom OA og OS – som er tildelt den afrikanske
kommandoen. Det finnes retningslinjer for navnevalg. De må ikke virke støtende
eller nedsettende. De må ikke virke fiendtlige. Men har oberstløytnantene og
majorene lest Odysseen – et av den greske klassiske dikter Homers mesterverk?
Kort fortalt er [det] beretningen om den greske helt Odyssevs strabasiøse og
farefulle reise tilbake til Athen etter slaget om Troja. Utfordringene er mange og
store, det er på nære nippet at det ikke går galt flere ganger. Det er en heltehistorie
som begynner slik i den best kjente norske oversettelse: “Sangmø, fortell om hin
rådsnare helt som flakket så vide... Mangen en by fikk han se og merket seg
folkenes lynde... Mangen en sjelekval døyet han titt på sjø...” Det gikk bra til slutt
for Odyssevs. Han motsto ville kjemper, monstre og de forlokkende sirenenes sang.
Men ordet odyssé er på mange språk, også norsk, blitt en betegnelse på en lang,
eventyrlig og farefull reise mot et fjernt mål. “Odyssey Dawn” kan vise seg å bli
det samme.” (Aftenposten 25. mars 2011 s. 25)
Det jiddiske ordet “schlemiel” blir brukt om en antihelt som ofte er svak, sykelig og
dårlig kledt. Ordet skal stamme fra tyskeren Adalbert von Chamissos eventyrlignende fortelling “Peter Schlemihls vidunderlige historie” (1813). Ordet blir også
brukt i amerikansk om en tosk og taper, en ulykkelig og lettlurt person, men også
om en person som grubler i møte med en fiendtlig verden (Brisset 2012 s. 228229). En “schlemiel” er “an awkward and unlucky person for whom things never
turn out right.” (http://www.dictionary.com/browse/schlemiel; lesedato 02.05.17)
Det har blitt hevdet at Woody Allen i sine filmer ofte spiller en person som er en
shlemiel, f.eks. i Take the Money and Run (1969), der personen med det ironiske
navnet Virgil Starkwell mislykkes med et ran på grunn av en stavefeil (Brisset 2012
s. 229). (Virgil har vært ulykkelig helt siden barndommen. Tallrike ganger har
brillene hans blitt knust av bøller. Etter å ha blitt fengslet etter ranet, prøver han å
flykte ved å true med en pistol lagd av såpe. Men et regnvær får såpen til å gå i
oppløsning. Etter mange ulykker ender han med å få en fengselsstraff på 800 år.)
Den russisk-amerikanske forfatteren Vladimir Nabokovs roman Lolita (1955)
handler om en middelaldrende mann som forfører ei 12 år gammel jente. Den
såkalte Lolita-effekten innebærer å miste kontroll over sine moralske
overbevisninger (Neuhaus og Holzner 2007 s. 372), særlig når det leses om
umoralske handlinger. Uttrykket brukes også slik: “The Lolita Effect is the
sexualization of young girls and projecting girls as sex objects before they have
even reached puberty and are sexualized beings. It is perpetuated by the media. The
title comes from the book Lolita by Vladimir Nabokov.” (http://www.urban
dictionary.com/define.php?term=lolita%20effect; lesedato 16.12.16) Meenakshi
Gigi Durhams bok The Lolita Effect: The Media Sexualization of Young Girls and
What We Can Do About It (2009) is an investigation into the present condition of
the media’s portrayal of young girls. […]. She points out that the mass media’s
message regarding the sexuality of girls is causing social harm on an international
level.” (http://metapsychology.mentalhelp.net/poc/view_doc.php?type=book&id
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=5382; lesedato 04.01.17) Det som har blitt kalt “the Lolita Gothic” er en moteretning (Neuhaus og Holzner 2007 s. 369); “the Japanese fashion of the Harajuku
district in Tokyo that borrowed elements from the Goth movement and combined
them with elements from their own culture resulting in the Lolita Gothic (Lolita
dresses) style” (http://fashionandpopculturemagic.blogspot.no/2013/04/gothinfluences-in-fashion.html; lesedato 15.12.16).
“ “The Great Gatsby.” You’ve probably heard of it – a novel by F. Scott Fitzgerald
[utgitt i 1925] and now a movie (again) that highlights the inequality and class
distinctions in America during the Roaring 20s. But, unless you’re an economist,
you’ve likely never heard of The Great Gatsby Curve, introduced in a speech last
year by Alan Krueger, Chairman of the Council of Economic Advisors. So what is
it, then? As Chairman Krueger explained in his speech, The Great Gatsby Curve
illustrates the connection between concentration of wealth in one generation and
the ability of those in the next generation to move up the economic ladder
compared to their parents. The curve shows that children from poor families are
less likely to improve their economic status as adults in countries where income
inequality was higher – meaning wealth was concentrated in fewer hands – around
the time those children were growing up. So why does this matter for the United
States? The U.S. has had a sharp rise in inequality since the 1980s. In fact, on the
eve of the Great Recession [her menes perioden ca. 2007-12], income inequality in
the U.S. was as sharp as it had been at any period since the time of “The Great
Gatsby.” ” (https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2013/06/11/what-greatgatsby-curve; lesedato 15.10.18)
Den feministiske visegruppa Amtmandens døtre, etablert i 1974, var oppkalt etter
en roman av Camilla Collett. Forfatteren Karl Ove Knausgård og hans bror Yngve
Knausgård spilte i studietida i Bergen i et band som het Kafkatrakterne. Ragnar
Hovland har spilt i et band kalt Dei nye kapellanane, oppkalt etter Hans E. Kincks
novelle “Den nye kapellanen”. Gruppa spiller populærmusikk med sang på
nynorsk. Bandet “Orvilsk” (også skrevet “orvilsk!”) setter musikk til dikt av Ernst
Orvil. Gruppa består av Ingvild Koksvik Amundsen (vokal) og Lars Jakob Rudjord
(piano, keyboards, elektronikk). Den amerikanske popartisten Moby er i slekt med
forfatteren Herman Melville, og tok sitt artistnavn fra hans roman Moby Dick
(1851).
Musikkband har ofte tatt navn fra tekster og forfattere:
“OUR LADY PEACE – The band took their unusual name from a 1943 poem by
American poet Mark Van Doren.
[…]
STEPPENWOLF – in the words of band leader John Kay “Steppenwolf was
originally a book written by Herman Hesse, (a German author) […]”
[…]
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AMBOY DUKES – Ted Nugent’s original band – taken from the title of a 1940's
book about street gangs by Irving Shulman.
[…]
THE BLACK CROWES – it was originally named Mr. Crowe's Garden, after a
favorite children’s book. They sang under that name until they signed with Def
American Records in 1989.
[…]
THE DOORS – Jim Morrison read poet William Blake who said “if the doors of
perception are cleansed, everything would appear to man as it truly is, infinite.” He
was also influenced by author Aldous Huxley who referred to the same line when
he titled his book on drug experimentation The Doors of Perception. “There are
things known and things unknown and in between are the doors”
[…]
THEY MIGHT BE GIANTS – named after the cult film favorite starring George C.
Scott about “loonies.” The film is also referencing Don Quixote, by Miguel
Cervantes. In the book, the title character says “they might be giants” when
referring to the windmills he attempts to fight.
[…]
GENESIS – The first book in the Bible – their first album’s title was “From
Genesis to Revelation” ”
(http://library.thinkquest.org/4626/rock.htm; lesedato 27.11.12)
Den tsjekkiske forfatteren Milan Kunderas roman Udødeligheten (1990) “har jeg
lest tre ganger. Og ikke nok med det, jeg har rammet inn omslaget på veggen og
oppkalt den eldste datteren min etter en av hovedpersonene, Agnes.” (skuespiller
Herborg Kråkevik i Dagbladets Magasinet 30. mars 2013 s. 62)
“Remember the classic 1971 movie “Willy Wonka & The Chocolate Factory”
[adaptert fra Roald Dahls barnebok] when Charlie finds the last Golden Ticket in
that special Wonka Bar? Now you too can buy an entire box of these tasty, grahamcracker-filled Wonka Bars for yourself. These delicious milk chocolate bars
bursting with graham crackery goodness are sure to have you prancing and singing
the Candy Man Can song! Sorry, Golden Tickets are NOT INCLUDED, so you
will have to secretly plant them inside the bar wrappers yourself...” (https://www.
candywarehouse.com/wonka-chocolate-bars-18-piece-box/; lesedato 28.12.17).
Alle artiklene og litteraturlista til hele leksikonet er tilgjengelig på https://www.litteraturogmedieleksikon.no

11

