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DET FINNES MANGE SLAGS LIVSLØGNER: En av dem er en stille tilfredshet over å ha lest litteraturhistoriens klassikere. Forfatternavnene er kjente, titlene, hovedpersonene vandrer forbi, replikkene
er der slik de skal.
Og så? Bare enda en illusjon?
Klassikeren var ikke slik?
Thomas Mann, for eksempel. Romanen som
er kjent for oss under tittelen «Trollfjellet», hvor
mange ganger har den ikke dukket opp på forfatteres lister over bøkene som har betydd mest
opp gjennom livet, den har gitt ideer, inspirasjon,
alt det en stor roman skal gjøre.
Med ærbødig respekt er Thomas Manns
roman hentet ned fra bokhyllen og åpnet for enda
en lesning eller leting etter en episode, en setning.
Det er jo en stor bok. 699 sider.
Først bare et stille rykte, og så blir det tydelig: «Trollfjellet» er ikke
«Trollfjellet», det er ikke den romanen Thomas Mann skrev, omkring
200 sider mangler.
Og tittelen? Nei, ikke en gang den gamle tittelen holder lenger. Nå
er romanen blitt til «Trolldomsfjellet» når boken dukker opp i restaurert og nyoversatt utgave utført av Per Qvale.
Går det en lett skjelving gjennom klassikerne i bokhyllene?
PENGER, NOK EN GANG. Kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland
understreker at hun slett ikke ønsker å fjerne garantiinntektene. Hun
ønsker bare en justering. Den justeringen kan for eksempel begynne
med å lytte til kunstnerorganisasjonene. Da kan det også dukke opp
mange og ulike svar. Og der ligger kanskje også justeringen:
Forskjellige løsninger.
Og så kunne jo kulturministeren risikere å møte fornøyde kunstnere – både forfattere og komponister.

www.forfattersentrum.no
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Kunst, penger
og en kulturminister
Ja takk, jeg tar gjerne kaffe, svarer Anne Oterholm og spør kulturminister
Valgjerd Svarstad Haugland: Hvorfor mener du vi trenger profesjonelle
kunstnere?
«– Til å begynne med er det viktig for meg å understreke
at jeg aldri har foreslått å avvikle garantiinntektene. Det
er snakk om å se på fordelingene. Slik at mer kan gå til
arbeidsstipend, sier kulturminister Svarstad Haugland.
– Mer tatt fra Garantiinntektene?
– Ja, jeg skulle gjerne hatt mer i potten, og på sikt får vi
kanskje det, men poenget er at slik som det er i dag så
fungerer ikke Garantiinntekten godt nok. Men spørsmålet ditt var hvorfor vi trenger profesjonelle kunstnere?
Profesjonelle kunstnere har som regel en evne til å framføre eller produsere kunst av høy kvalitet. En av grunnene til at de er blitt profesjonelle og kan leve av kunsten sin
er at de fleste klarer å selge såpass mye at de kan leve av
det. Og så er det selvfølgelig noen som får hjelp av staten
i stipendordningene. Men hvis du går gjennom et helt liv
og ikke får solgt noe, og bare lever på staten, da er det ikke
liv laga …
– Så hvorfor trenger vi kunst av høy kvalitet?
– Den trenger vi for å berike livet vårt. Den gir oss
andre verdier enn bare de helt materielle. Den gir oss
opplevelser og erfaringer som enkeltmennesker, som
mennesker i en større sammenheng, det er viktig. Vi har
behov for noe utenom det materielle.
– Vet du hvor mye en forfatter tjener på et normalopplag?
– Nei, men jeg tror lønnsnivået til forfattere er utrolig
forskjellig.
– 70 000, kanskje, hvis boka kjøpes inn, men ikke selger
så mange hundre utover det.
– Da må du skrive flere bøker for å leve på det.
– I året?
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– Ja, selvfølgelig, i året.
– Så da er det vel kanskje vanskelig å se for seg at de skal
kunne overleve hvis ikke det er statlige ordninger …
– Ja, og det har vi jo og. Men hvis du skriver bøker som
år etter år aldri blir solgt …
– Men som blir kjøpt inn?
– Ja, men som blir kjøpt inn … da er det jo en kvalitet
i at den blir kjøpt inn. Selv om en ikke blir kjøpt inn, blir
en kanskje lest på bibliotekene rundt omkring. Men jeg
har et ønske om at den kunsten vi støtter, skal bli brukt av
noen. Ikke bare bli satt i en bokhylle. Sånn at vi får noe
igjen for støtten. Og det må jo være et ønske fra den som
skriver og.
– Men du ser på en måte ikke for deg at den kunsten som
virkelig ikke fungerer i markedet er nødvendig?
– Jo, vi har jo støtte til den og!
– Så da vil du at vi skal ha den?
– Ja, jeg har ikke tenkt å fjerne garantiinntekten.
– Nei ... Hva slags verdier knytter du til å skape kunst i et
samfunn? Går det an å være mer konkret enn å si at det er
ikke–materielle verdier det handler om? Det er ofte så vanskelig å skjønne hva det er vi konkret snakker om?
– En kan bare tenke seg et samfunn uten at en bok blir
skrevet, uten at et bilde blir malt, uten at ens kultur blir
laget. Det blir ganske ribbet hvis du fjerner alle kunstnerne. Jeg ønsker et samfunn der vi har rom for det
skapte. Og det har vi i Norge i dag. Vi diskuterer en liten
flik av det, hvor det er snakk om å gjøre noen endringer,
men det tar ikke fra oss tanken om at dette er viktig.
– Er det ikke vanskelig å se hvordan det kan være en
sammenheng mellom at hvis det er mange som holder litt

– Vet du hvor mye en forfatter tjener
på et normalopplag?
– Nei, men jeg tror lønnsnivået til
forfattere er utrolig forskjellig.
– 70 000, kanskje, hvis boka kjøpes
inn, men ikke selger så mange hundre
utover det.
– Da må du skrive flere bøker for å
leve på det.
– I året?
– Ja, selvfølgelig, i året.
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på med sine uttrykksformer (sporadiske arbeidsstipend), i
motsetning til færre som holder mye på med det de
skaper(GI), så blir det en mer variert og rik kunst?
– For at vi skal få spissene må vi ha bredden. Denne
tenkningen gjelder for eksempel for mye av satsingen
blant barn og unge. Her gjelder breddetenkningen. På
den annen side hvis vi skal ha veldig mange utøvende
kunstnere gående og jobbe med dette, så må de belage
seg på at de også må ha en jobb ved siden av. Jeg tror ikke
at det er heldig for samfunnet å ha veldig mange på en
slags samfunnslønn uten at det blir krevd noe av resultatet. Da tror jeg den andre delen av samfunnet som ikke er
kunstnere, og som betaler skatten sin, vil reagere. Det er
sammenheng mellom hva en bruker på dette feltet og
hvilken nytte vi har igjen for det. Men vi har en sånn
blanding i dag. En kan ikke leve av å skrive to bøker i året,
og det å skrive én bok er allerede ganske mye arbeid.
Derfor har vi støttordninger.
– Garantiinntekten krever jo også at folk produserer? De
trenger bare ikke produsere så fort.
– Ja, men det som ikke fungerer med den garantiinntekten vi har i dag, er at hvis du har fått garantiinntekt og
du kanskje tjener 500.000, så blir de pengene borte fordi
de er bundet opp til en person som ikke kan gjøre seg
nytte av dem. Og ser du på alderen til de som får den, er
de ikke akkurat unge og lovende, de har arbeidet lenge og
begynner å bli eldre.
– Skal de være unge og lovende, de som har garantiinntekt?
– Nei, men det er mulig å frigi noe av pengene sånn at
vi kan få flere arbeidsstipend.
– Fordi det mangler arbeidsstipend for unge og lovende
kunstnere?
– Ja.
– Gjelder det alle kunstnergruppene? Er det mulig at det
kan fungere ulikt for de forskjellige kunstnergruppene?
(Og så ringte telefonen hennes, men det var bare den ene
gangen, og det spilte ingen rolle, og samtalen var ikke
lang og jeg satt og så litt ut i luften)
– Når det gjelder stipendordninger og garantiinntekter/støtteordninger, så sier du i kronikken din at ordningene må være fleksible slik at det kan gjøres justeringer
når det kreves mer målrettet og tidsavgrenset innsats. Ikke
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minst kan dette være aktuelt for å hjelpe frem det nyskapende og eksperimentelle. Går det an å utdype det?
– Dette er noe vi skal jobbe mer med, vi er ikke ferdig
med dette.
– Jeg mener hvorfor er det nyskapende og eksperimentelle tidsavgrenset og knyttet til det som er ungt?
– En garantiinntekt vil fortsette helt fram til pensjonsalder, hvis du får den når du er tjuefem år, så er det stilt
visse krav, ja, men likevel går det ganske automatisk. Jeg
tror at for yngre folk er det mest relevant å gi dem et
arbeidsstipend som gjerne kan være fleksibelt, og som
kan vare over fem år, kanskje kan en også søke om forlengelse. Og så kan vi være med å bygge en plattform. I
mange tilfeller vil også kunstneren kunne klare seg selv
etterpå.
– Det fins jo også allerede stipendordninger for yngre
kunstnere?
– Kanskje har dere gode ordninger? Mens andre ikke
har det.
– Det vil si at det kan være forskjell på kunstnergruppene?
– Ja.
– Går det da an å se for seg forskjellige løsninger?
– Ja, det trenger ikke være like ordninger for hver
kunstgruppe.
– Men fremdeles er jeg ikke sikker på om du mener at det
nyskapende og eksperimentelle har noe med å være ung å
gjøre?
– Nei. Selvfølgelig kan en være nyskapende og eksperimentell som åttiåring også.
– Så på hvilken måte er garantiinntekten ikke rettet mot
å stimulere kunstnerlig aktivitet? Hva er det som gjør at
den ikke fungerer?
– På den ene siden dette med at den er låst. Det andre
er dette med at har en først fått den, så har en fått den.
Veldig mange av de som har den jobber ganske aktivt
likevel, og det gir en trygghet i bunnen som er viktig,
men jeg vil nok kanskje påstå at en del andre ordninger
setter større krav til produksjon.
– Det blir ikke litt sånn at det er en slags livslang usikkerhet som er nødvendig for at man skal skape?
– At jeg ønsker at det skal være sånn?
– Nei. At man tenker seg at det er konsekvensen.
– Nei, jeg tror ikke det nødvendigvis.
– GI er jo det eneste som gjør at noen kunstnere slipper
usikkerheten og kan ha fokus på arbeidet, selv om GI selvfølgelig også krever at du tjener penger, de fleste kan ikke
leve på 150 000.
– Ja da, jeg ser det. At GI krever at du må ha noe i tillegg. Men du trenger ikke være så engstelig hele tiden, og
det er en støtteordning som er god, men den er ikke god
nok, og derfor ønsker vi å gjøre den bedre, sier kulturminister Valgjerd Svarstad Haugland.

Rik halvbror
og fattig fetter
Sakens kjerne er: I dag har vi ingen andre virkelig langsiktige stipendordninger
enn garantiinntekten. Jeg ser svakheter ved den, men jeg kan ikke få meg til å
ønske livet av den så lenge den har så åpenbart sterke sider, og det ikke foreligger
noe like godt og langsiktig alternativ, skriver Geir Pollen

I juli holder Den norske Forfatterforening stengt og er
fristet til ikke å mene noe om annet enn makrellfiske og
størrelsen på årets villbringebær. Så blir den vestlandske
ferieidyllen i nyoppstått sol brutt av rasende mishagsytringer fra Akersgatens Oslo, denne fjerne, forunderlige
stasjonsby ved Bergensbanen: Kulturminister Svarstad
Haugland har skrevet kronikk i Dagbladet; den rommer
95% hyllest av kunstens prisverdighet både for enkeltindivid og samfunn, betraktninger ikke ett menneske
mellom 10 og 100 år kan si seg annet enn hjertens enig i.
I kronikkens siste par linjer skjønner vi poenget med all
denne kunstprisingen: Den skal berede grunnen for kronikkens ene lille, store poeng: Ministeren ønsker å
omgjøre, konvertere, som det heter på fint språk, deler av
den nåværende garantiinntektsordningen til mer prosjektrettede stipender. Målet er naturligvis å få mer og
bedre kunst igjen for de pengene kulturministeren må
kjempe med sine minsterkolleger om; å sørge for kunststipender som virkelig initierer at god, utfordrende, nødvendig kunst skapes, og ikke at for eksempel kunstnere
som allerede har ytt sitt beste, får en bekvem økonomisk
sovepute å hvile sitt utbrente hode mot til de blir sjuogseksti år og andre offentlige ordninger overtar omsorgen
for dem. Eller med ministerens egne ord: «vi må heile
tida vakta oss for at kvalitet og nyskaping kan bli forsømt
til fordel for sosialpolitiske hensyn». Også en så edel og
vaktsom holdning er det naturligvis umulig å hilse annet
enn velkommen: At det offentlige støtter avdanket, halvgod vanekunst, er kunstnerne selv aller minst tjent med.
Kvalitet og nyskaping er i lengden det eneste som kan
legitimere statlig støtte, dvs. bruk av mine og dine surt
opptjente kroner, til noe så lite matnyttig og målbart (vil
mange mene) som kunst. Så langt, så vel.
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Når norsk kunstpolitikk debatteres, får utvekslingen
av verbale slag alltid et rituelt preg: Kulturministeren
bruker sin selvfølgelige rett og plikt til å mene noe om
hvordan staten skal få mer igjen for kulturpengene sine –
hvorpå kunstnerne blir akkurat så rasende som man
kunne vente på forhånd. Billedkunstnernes leder Arne
Nøst beskylder ministeren for å være kynisk, bakstreversk og nullvisjonær. Jazzmusiker Sidsel Endresen
er sjokkert og forbanna. Komponistenes leder Synne
Skouen er derimot lykkelig og synes Svarstad Haugland
endelig gjør det en kulturminister burde ha gjort for
lenge siden. Det er som man kunne mistenke komponist
Yngve Slettholm, kulturdepartementets statssekretær,
for å ha en finger med i spillet?
Men det er jo ingenting overraskende i Svarstad
Hauglands tanker. De har vært tenkt og ytret offentlig
før, bl.a. av forrige leder av Stortingets kulturkomité,
høyremannen Trond Helleland, og de føyer seg knirkefritt inn i den gjengse markedstenkningen omkring
offentlig pengebruk hva enten den gjelder fellesgodene
skoler, barnehager, sykehus – eller kunst, for den saks
skyld: Støtten knyttes til resultater; den som yter best,
bør i prinsippet få mest. Det ser rett og riktig ut. Men i
bunnen av denne tenkningen ligger det, så vidt jeg kan se,
en forestilling om det jeg vil kalle stykkprisbetaling, eller
omsatt til kunstspråk: prosjektbetaling. Kvalitet og
nyskaping fremelskes ved at kunstneren stipendieres for
konkrete prosjekter; en planlagt trebindsroman eller
opera om Kjell Inge Røkke, for eksempel? Når så verket
er fullført, må kunstneren søke om nytt stipend til nytt
prosjekt. Hun må hele tiden skjerpe seg, ikke hvile, ikke
gå rundt og se opp i luften og være dyp og upraktisk og
utilgjengelig, men se seg om i verden her og nå og finne

dagsaktuelle sujetter til neste verk, neste verk, neste verk.
Spørsmålet er: Vil en slik ordning, knyttet til en kortsiktig resultattenkning, fremme kunstnerisk kvalitet og
nyskaping? Jeg tror ikke det. All min erfaring med kunst
– den jeg selv har prøvd å skape, og den andre har skapt –
tilsier heller at å skape kunst er en langsom prosess: Fem
år er som regel altfor kort tid til å utvikle det potensialet
som ligger i et forfatterskap; ti år er ofte ikke nok, det heller. Det en kunstner minst trenger for å utvikle det beste
i seg selv, er den usikkerheten, distraksjonen som ligger i
aldri å kunne vite hvor pengene skal komme fra til våren.
Akkurat den usikkerheten sparer garantiinntekten
henne for. Hun blir absolutt ikke velstående og fri for
bekymringer; ingen blir det av en årsinntekt på i overkant av 150 000 kroner. Hun må fortsatt skjerpe seg maksimalt og tenkt nye prosjekter for å være garantert å ha
penger til studielånet og sommerferien til ungene, men
hun har tross alt et fundament å stå på i det skapende
arbeidet. Og det er den viktigste, og helt umistelige, fordelen med garantiinntekten: forutsigeligheten, langsiktigheten. Jeg vil sterkt advare mot å erstatte en slik
ordning med ordninger som oppmuntrer til mer kortsiktig prosjekttenkning. Jeg tror «prosjektbaserte
arbeidsstipend», som Svarstad Haugland kaller det, heller vil dempe iveren etter å skape noe nytt og snarere
oppmuntre til kunstnerisk markedstilpasset opportunisme: Man svermer rundt den lyktestolpen som for øyeblikket lyser sterkest.
Det betyr imidlertid ikke at garantiinntektsordningen
fungerer problemfritt i ett og alt. Det er et problem at den
er så lite fleksibel: Har en kunstner først fått garantiinntekt, kan hun sitte på den til oppnådd pensjonsalder med
relativt moderate krav til kunstnerisk aktivitet, og eventuelt uten å heve fem øre fra ordningen hvis hun tjener nok
gjennom sin kunstneriske virksomhet, eller gjennom
bijobber som for eksempel undervisning. De pengene det
offentlige har bevilget, er altså ikke i arbeid, men de kan
likevel ikke overtas av en annen, mer trengende kunstner.
Her kan man med fordel diskutere justeringer i måten
ordningen praktiseres på. Det må være mulig å få inn
større fleksibilitet uten å oppgi hovedprinsippet i ordningen: at kunstneren er garantert en minimumslønn
også i de periodene hun jobber kunstnerisk uten å ha inntekt av den kunstneriske virksomheten.
Det blir ofte innvendt mot garantiinntekten at den
favoriserer eldre veletablerte og stenger yngre talentfulle
kunstnere i etableringsfasen ute. Jeg synes ikke det er
noen gyldig innvending. Man er ikke født til kunstner,
man blir det – kanskje – over tid. Og det er rett og slett
ikke sant at den nye, spennende kunsten skapes av de
unge, punktum. Skal man først generalisere, er det mindre galt å si at det kreves modenhet og lang trening for å
nå den kunstneriske sikkerheten som skal til for å slippe
taket i konvensjonene og våge å stole på kraften i eget
uttrykk. Dessuten har betydelige stipendmidler blitt øremerket «de unge» i de seinere årene. Det er heller ikke
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sant at garantiinntekten fungerer som en slags skjult
førtidspensjonering. Går man gjennom listen over de
forfatterne som har garantiinntekt pr. dags dato, vil man
straks bli slått av hvor sentrale navn i norsk samtidslitteratur det gjennomgående dreier seg om. Sjekk selv,
Svarstad Haugland! Er dette utrangerte, sekunda forfattere som ikke skaper verdifull litteratur, men tvert imot
ligger i sniktrening for førtidspensjonering?
Det er mulig at garantiinntektsordningen ikke er like
hensiktsmessig for alle kunstnergrupper; muligens er det
uheldig å oppfatte forfattere, billedkunstnere, kunsthåndverkere, komponister, musikere, dansere, skuespillere, scenografer, fotografer, oversettere osv. som en
homogen gruppe som skal tilgodeses med samme type
stipender, slik det gjøres i dag. Hvis det er slik at komponistene føler seg forulempet av garantiinntektsordningen, så la dem i Herrens navn slippe å få den! Gi dem
heller andre ordninger i tilsvarende størrelsesorden. Det
er ikke opp til meg som forfatter å fortelle komponist
Yngve Slettholm om han er bedre tjent med «prosjektbasert arbeidsstipend» enn garantiinntekt når han en dag
er ferdig med jobben som statssekretær i kulturdepartementet. Den oppgaven kunne jeg tenke meg å overlate for
eksempel til komponistenes egen stipendkomité. Den vet
best hvor skoen trykker, som selv har den på, heter et
gammelt ord som fortsatt bærer mye visdom i seg.
Sakens kjerne er: I dag har vi ingen andre virkelig
langsiktige stipendordninger enn garantiinntekten. Jeg
ser svakheter ved den, men jeg kan ikke få meg til å ønske
livet av den så lenge den har så åpenbart sterke sider, og
det ikke foreligger noe like godt og langsiktig alternativ. I
stedet for å legge seg på en slapp, tidsriktig markedstenkning, som kulturminister Svarstad Haugland i praksis
gjør i denne saken, ville det være mye mer offensivt og
framtidsrettet å holde fast ved det beste i garantiinntektsordningen, forbedre de uheldige sidene ved den –
og la den komme enda flere til gode. Det siste kan faktisk
gjøres ved å øke bevilgningene; det er ikke vanskeligere.
Kunstnerne er fortsatt ingen storforbrukere av skattekroner. Staten som kunstmesén har ennå et godt stykke
igjen å gå før den når opp til konsul Zahls nivå: Da den
totalt ukjente Knut Pederson alias Pedersen, Pedersen
Hamsund, Hamsunn og endelig verdensnavnet Hamsun
ba den filantropiske handelsmannen på Kjerringøy om
en foræring på svimlende 1600 kroner, bl.a. under henvisning til en diktsamling, Sverdgny, den unge nordlendingen skulle ha skrevet, fikk han pengene i posten uten
noe om og men. Sverdgny har ingen sett noe til verken før
eller siden. Men vi kjenner Sult, som kom ti år seinere?

Kjære blodsugere – send
mer penger
Det vil bli utgitt mye til denne jul, en hel syndflod. Her trykkes alt for mye
middelmådig, alt for mange spekulasjonsarbeider, slik at markedet blir
aldeles overfylt, skrev en forlegger til en forfatter. Det var i 1873, og det er så
lenge siden, skriver Einar O. Risa.
Dette skal handle om penger, det handler ikke om André
Schiffrin. Til gjengjeld skal det muligens handle om forleggeriets magi, om blodsugere, brevskriving, vekst og
fall, mer penger, Bjørnson, Kielland, Hegel og Hegel og
Hegel og Peter Nansen, så lenge det varte, om faste forskudd og Obstfelder, og så kommer nok Thomas Krag til
å snuble i kulissene.

Var det Nansen i vinduet?
Om han bare kunne snu seg.
Det var Nansen. Ute fra Klareboderne kunne skyggen
sees.
Obstfelder sto foran porten. Hvordan skal han
komme inn?
Brandes. Georg Brandes kjente veien.

Obstfelder, første akt
Hvor er døren? Og Nansen?

Den som var våken, hørte at Thomas Krag vandret forbi.
Thomas Krag skrev romaner ingen har lest de siste hundre årene. Thomas Krag var berømt, og han ville helt sikkert ha blitt bokbadet av Anne Grosvold gjentatte ganger
om hun hadde vært oppfunnet den gang. Thomas Krag
var en stjerne, og han hadde ordnet sitt forhold til
Gyldendal. Obstfelder var misunnelig.
Hvem var Thomas Krag?
Han blir muligens husket for dette, i det minste i en eller
annen fotnote: Thomas Krag som under et av sine besøk
inne på Gyldendal, sikkert for å spørre etter enda flere
forskudd, kom over et nettopp ankommet manuskript
fra Henrik Ibsen, i et ubevoktet øyeblikk tok han noen
sider av manuskriptet og skyndte seg opp til Politikens
redaksjon. Dette var en tid da et nytt Ibsen-manuskript
var hemmelig som et kommende statsbudsjett. Dagen
etter kunne Politiken fortelle hva Ibsen hadde skrevet, og
det ble vill panikk i åndslivet.
Som den yngste av forleggerfamilien Hegel,
Gyldendals eiere, Frederik, bemerket: Om 200 år vil dette
kanskje være det eneste man med sikkerhet vet om
personen og dikteren Thomas Krag.

Obstfelder, for eksempel, han kom til København. Han
kretset om Gyldendal. Han gikk ut fra værelset han
hadde leid i Nyhavn 17 og lette etter Gyldendals inngang.
Han hadde et manuskript. Det var august 1896. Han vil
inn porten i Klareboderne. Det var trygghet innenfor de
gamle gyldendalske veggene. Thomas Krag hadde fortalt
ham om det. Han hadde fått et ordnet forhold til forlaget, akkurat som de store, akkurat som Kielland, han
fikk fast utbetaling hver måned.
De vandret omkring i gatene de to, Krag og
Obstfelder. Gjennom sene sommernetter, omkring
Søerne, Triangelen, Østerbro.
Obstfelder ville inn på Gyldendal. Og så hadde han
fått et brev fra John Grieg, forleggeren sin i Bergen. Han
rådet Obstfelder til å få plass på Gyldendal. Hvorfor gjorde han det? Han solgte ikke en gullfugl. Obstfelder var
altså ingen gullfugl, Obstfelder var en dårlig forretning.
Det kom ikke nye manuskripter, og så ville han ha forskudd. Han kostet Grieg penger. Gyldendal kunne betale. Peter Nansen kunne betale.
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Lange underbukser
og en pen hage
Hegel & Bjørnson
Forleggeriets magi? Tygg på denne: I sin evne til å
behandle sine forfattere har vel gamle Hegel ikke hatt sin
like i Norden, sa Harald Grieg i 1931, og da var han trygt
plassert bak skrivebordet sitt inne på det norske
Gyldendal og forfatterne måtte gå halvannen mil innover i kontoret for å komme fram til den store direktør
Grieg.
Men Hegel, den gamle opprinnelige Frederik V.
Hegel. Han hadde selvfølgelig en viss ro omkring seg,
telefonene ringte ikke, det var ingen e-poster fra forfattere eller annen uspesifisert junk-mail. Gamle Hegel
kunne passe den enorme korrespondansen sin, skrive
kladder til alle brevene, sørge for å fordele de hegelske og
vel gjennomtenkte oppmuntringer til den rette person
på rette tid og sted. Brevarkene lå i korrekte stabler, vegguret tikket, og Hegel hersket over den nye litteraturen.
Hegels makt i Gyldendal ble etablert omkring 1860, og så
kom alle forfatterne. Bjørnson holdt sitt inntog, og så
fulgte de andre i hælene på ham. Ryktet spredde seg,
forfatterne snakket, har du hørt om Hegel, og så handlet
det om penger og marked, det norske og det danske og
enda mer.
Det var ikke selvsagt at forfatterne valgte Gyldendal.
Det fantes andre alternativ, først og fremst C. A. Reitzel,
som kunne vise til en backlist med flesteparten av det
som ble kalt gullalderens forfattere, eliten, litteraturen
selv: H. C. Andersen, Blicher, Paludan-Müller, Søren
Kierkegaard, Ingemann, Heiberg-kretsen.
Bjørnson hadde funnet et litterært hjem i Klareboderne.
Alexander L. Kielland er blitt berømt og beryktet, han
var en galopperende økonomisk katastrofe. Det har ført
til at Bjørnsons meritter på området er kommet noe i
skyggen. Det er til dels ufortjent. Men Bjørnson hadde
Karoline, og det er som om jeg hører ham: Skriv, nå
Karoline, skriv til Hegel, skriv du denne gang, og
Karoline skrev for eksempel slik, og det er på 1870-tallet,
Bjørnson var langt fra noen fersk debutant lenger:
Kjære gode venn! Jeg har i lang tid tenkt på at skrive
deg til om våre pengeforhold her nede – det var i Paris –
og da Bjørnstjerne sa til meg i går: du må overta å be
Hegel om penge, så vil jeg nå gjøre det.
Karoline merket at pengene tok slutt, det var vel hun
som hadde det daglige ansvar for innkjøp og mat og vin
og klær til barna. Bjørnson selv var i en annen verden,
han var langt inne i Over evne.
Karoline skrev, og Hegel fikk høre om forfatterlivet:
Dag etter dag og ingen penger kom, Karoline måtte låne
både hist og her, og da penger omsider kom, måtte hun
betale ned gjeld.
Karoline ble syk av pengesorger, og hun visste utmerket godt at familien Bjørnsons regnskap hos Hegel
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hadde en stygg slagside: men Hegel var jo allikevel den
eneste kilde familien hadde, den eneste å ty til. Hun ville
derfor inderlig be Hegel om å hjelpe seg - så det blir litt
mer praktisk ordnet.
Karoline minnet Hegel om at Bjørnstjerne og hun
ikke var unge lenger, de hadde stridt mye og hadde nå
behov for å ha det litt godt.
Bjørnson prøvde også å selgee hele forfatterskapet sitt
til Hegel, en stor sum og ferdig med det. Men Hegel var
tilbakeholden, han mente det ville være en dårlig handel
– for Bjørnson. Og han trøstet Bjørnson med at bøkene
fortsatt kom til å gi ham inntekter.
Det var ikke lett.
Kjære, kjære Hegel, kunne Bjørnson skrive, tross
Deres vennlighet mod meg, finner jeg det å være forfatter i Norden, hva inntekter direkte av arbeidet angår, å stå
under hvilket som helst håndverk. For Brudeslåtten
(3000 eksemplarer) ikke mere enn jeg tjener på én kveld
ved å fortelle den. Det var latterlig, syntes han.
Likevel, Hegel tiltales som «Du søteste gamle jordmor
for os alle sammen», «Kære Papa Hegel» og – dette er virkelig Bjørnson: Du allerkæreste sukker-prins af en
forlægger.
Det var noe med gamle Hegel.
Og i det svulmende hegelske arkiv hopet det seg opp
mengder av forfatterbrev. Det var atskillig mer enn
privatbrev, i disse brevene var det også forfatterstrategier, enten det var debutbrev eller hissige oppsigelsesbrev og avskjedsbrev. De kan være bestemt av
øyeblikksstemninger eller overtrukne bankkonti.
Forlaget ble en makt i livet, og det ble gjort til gjenstand
for bakvaskelse og tilbedelse. Forlaget ble en kombinert
innretning av skriftestol og folkekjøkken og den brennende tornebusk.
Hva er da forleggeriets magi?
At Hegel lyttet – eller spilte lytteren så godt at han ble
trodd?
At Hegel lot Bjørnson undervise seg i bruken av lange
vinterunderbukser? At Hegel gir Bjørnson gode råd om å
flytte på landet?
Hegel: Å kjøpe landeiendom og å drive jordbruk ligger jo dog ganske fjernt for både deg og din hustru. Du
kommer inn i ting som du ikke forstår, og det vil bringe
deg daglige bryderier og forstyrrelser, kanskje betydelige
pengetap.
Men om Bjørnson nå absolutt ville plante seg om,
kunne han så ikke heller innskrenke seg til å finne et pent
distrikt og så kjøpe eller leie et hus med en søt liten hage?
Ikke det, nei.
Aulestad? Ja. Javisst.
Den litterære sladder gikk mellom forfatter og forlegger,
for eksempel i 1873, det var oktober, bokhøst, snart julesalg, og Hegel kunne fortelle at han var glad over publikums iver, og at av årets litterære nyheter var Ibsens

verk det eneste av betydelighet – det var Keiser og galileer.
Og så skrev han:
Men det vil bli utgitt mye til denne jul, en hel syndflod. Her trykkes alt for mye middelmådig, alt for mange
spekulasjonsarbeider, slik at markedet blir aldeles overfylt.
Det var altså 1873, og det er lenge siden.

Det gikk som kjent godt.
Hegel sendte brev til Kielland og han svarte straks i
februar 1880, han var 31 år gammel og skulle debutere
som forfatter: Jeg modtager Deres tilbud, som forresten
har skuffet mig, og beder trykningen fremmet hurtigst.
Slik begynte det og slik fortsatte det.
De vennet seg til hverandre. Kielland bedømte forholdet dem i mellom som om de var forretningsforbindelser, kjøper og selger. Riktignok var det ikke murstein
Justistingest og blodsuger
han solgte til Hegel, men likevel, det var et forhold av
Hegel & Kielland
Hegel ordnet opp. Det gjorde han også for Kielland. Det absolutt sideordnethet.
Og for øvrig var forleggere prinsipielt å anse som
var mange slags problemer. Ett var at Kielland var blitt en
salgbar figur, – det vil si: Noen andre enn Kielland kunne blodsugere.
Etter hvert kom de fram til
selge ham – i et voksmuseum, for
Garman & Worse. Kielland
eksempel. Det var i 1884, og
hadde fått vite hvordan boken
Tivolis direktør Hr. Olsen hadde
skulle se ut, og det kokte under
spurt om tillatelse til å kjøpe
flosshatten. Edvard Brandes
Søren Krøyers byste av Kielland
fikk høre: Jeg tok all min bitterfor å stille den ut i sitt panoptihet og all min finhet og blandet
kon. Kielland svarte høflig nei,
hr. justitsråden en såre blandet
han vil ikke sitte i Panoptikon,
drikk med sukker på bunnen.
han ville ikke stilles ut i Tivoli.
Jeg vil dog – når alt kommer til
Hegel måtte ta affære.
alt – heller vise meg lidt bøs end
Hegel gjorde et forsøk, men
la meg behandle som en slag
måtte meddele den arge Kielland
supplikant, som må takke for at
at sakføreren anså det som tvilman overhodet trykker ham.
somt om Kielland kunne forhinKunne så Edvard Brandes
dre Olsen i «at fremtille Deres
gjennomgå boken til slutt og
Person i sit Panoptikon, naar han
passe på at de ikke snøt Kielland
modellerer Dem efter det photoi trykkeriet? Det kunne likne
grafiske Billede, som jo foreligger
den fine Hegel å stryke en råttil Salg i Handelen.»
ten katt eller enkelte stygge ord
Alexander L. Kielland hadde,
og det ville være skadelig.
som Obstfelder, lett etter den
Hegel rynket brynene i
Et hjem i Klareboderne.
rette inngangen til Gyldendal.
Klareboderne. Hva var det
Han hadde Bjørnson til å rydde
denne Kielland hadde skrevet
vei for seg, og så brukte han
til ham? Horribelt? De bruker sterke uttrykk, kjære hr.
Edvard Brandes som konsulent og postbud.
Og Kielland lurte på hva det var med denne Hegel, Kielland, men jeg vet jo, at De slett ikke mener det så
han måtte spørre Brandes, helt diskré: si meg endelig: er slemt, skrev han.
Kunne ikke Kielland finne en annen glose?
Hegel Justitsraad eller er det bare et økenavn De har gitt
Det kunne han ikke. Det var hans ramme alvor, han
ham?
Kielland kunne ikke finne ut hva han skulle kalle for- syntes bøkene ble horrible, de var gressgrønne, himmelleggeren sin. Etter hvert dukket flere navn opp, ett av dem blå, fortvilet fiolette – med tykke gullklatter – som en
rekke utmaiede bondepiker en søndag formiddag.
var Justistingesten.
En fin bok skulle være enkel og solid som en engelsk
Og Justistingesten måtte snart lære seg omgangstonen koffert.
En annen gang hisset han seg opp over at Hegel har
med den nye stemmen fra Stavanger. Kielland hadde
flere bekymringer før han var trygt innenfor dørene i satt inn ordforklaringer i boken:
Jeg innrømmer, at De – Hr. Justitsraad! – ikke kunne
Klareboderne. Han grublet blant annet over om boken –
det dreier seg om «Noveletter» var noe liten og tynn: vite, i hvor høi Grad jeg finder min Bog vansiret og hvor
Etter en nokså kyndig manns dom vil den neppe nå 10 meget jeg føler mig personligt saaret, – thi mellem os er
Ark. Dette sier jeg også til Hegel. Men jeg for min del har der aldrig talt om saadanne Ordforklaringer. Heller ikke
ikke så mye i mot å begynne med en liten bok, ja - opp- vil jeg udvikle mine Anskuelser i den Retning, for ikke at
riktig talt – tror jeg aldri, jeg kommer til at skrive tykke blive hidsig og sige, hvad jeg kunde fortryde; men jeg vil
Bøger. Når nå bare ikke Gyldendal synes, den er for liten. dog udtrykkeligt bemærke en Gang for alle, at det maa
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være en absolut Betingelse for fortsat Samarbeide mellem os, at Ingen faar sætte sin Finger paa mine Arbeider
uden mit Vidende.
Hegel svarte så rolig han kunne og minnet Kielland
om markedet, om leserne i Danmark. Og muligens
Sverige.
Han ville vel bli lest?
Mumle mumle i Stavanger.
Og mumlingen fortsatte, iblandet skrekk og fryd og
flytteplaner – for Kielland vil også til København, og der
kan han møte Justistingesten ansikt til ansikt – for han
meddelte Georg Brandes at han var sint på Hegel; han
betaler mig ikke nok!
Kielland ble etter hvert svært så god venn med Hegel.
Han lånte blant annet Hegels hus ved besøk i
København.
Til Bjørnson beskrev han møtet med deres felles forlegger slik: Hegel er en behagelig Mand; det hører til
mine Fornøielser at sidde og tale med ham i hans Kontor,
og jeg haaber rigtig, han synes godt om mig ogsaa.
Vistnok siger jeg mangengang Ting, som bringer hans 12
Heirefjære bag Ørene til at dirre af Skræk; men han haaber dog altid, at jeg ikke mener det saa slemt.
Kielland insisterte stadig på å være forretningsmann,
og Frederik Hansen, vennen i Stavanger fikk høre om
forhandlingene med forleggeren: Hegel har jeg perset
godt – kan du tro. I stedet for 28 à 29 Linier paa Siden har
jeg denne Gang 25, hvilket gjør mig en netto af over 2
Ark, endvidere har han lagt 20 Kr. pr. Ark til den almindelige Betaling. Vor Kontrakt er saadan: 5 000 Exempl. à
270 Kr. pr. Ark, hvilket for 20 Ark gjør 5 400 Kr. Jeg haaber, du er stolt af mig! Hegel regner selv paa 2det Oplag
strax; endvidere skal «Else» snart ud igjen.
Kiellands økonomi ble ikke synderlig bedre av den
grunn. I august 1883 vedtok han at han ikke skulle gi ut
noen bok til jul det året: Baade min Stil og jeg selv trænger til Hvile, forteller han Hegel, jeg vil læse et halvt Aars
Tid og færdes omkring i den frie Luft, saa skal jeg have en
frisk, ny Bog til Sommeren 84. Og desuden maa jeg
oprigtig og uden al Beskedenhed tilstaa, at mine Bøger er
for gode til at fremkomme i saa tæt Følge, at Publikum
bliver uopmærksom og Kritiken vigtig. Men derved mister jeg en Indtægtspost, jeg havde gjort Regning paa til
Jul, og jeg ved ikke, hvad mit Samarbejde med Brandes
vil kaste af sig – det er den store floppen av en dramatisering av Garman & Worse.
Jul, altså, men penger. Kielland hadde en ide.
Faste forskudd fra Hegel.
Samt en vogn med seletøy.
«Altsaa foreslaar jeg – eller rettere sagt: jeg beder Dem
om at gaa ind paa dette Forslag: De sender mig den 1ste i
hver Maaned 500 Kr., hvilket udgjør 6,000 Kr. om Aaret,
og saa haaber jeg, at det ikke vil vare saa længe, inden min
nuværende Debet hos Dem er dækket.»
Optimist var han, og Hegel sa ja, men det ble ikke
bedre.
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I 1886 så det ut som om katastrofen var rett forut:
Kielland planla å selge alt han eide – bortsett fra noen
arvestykker og malerier – og så utvandre til – han viste
ikke hvor, Amerika, kanskje.
Hegel ble skremt. Var det så ille?
Men det var et spill. Tanken på å reise til Amerika var
nok der. Men samme dag skrev Kielland et brev til sin
venn i Amerika, Hjalmar H. Boyesen og sa at han hadde
slått fra seg planene om å reise over havet. Men det trengte jo ikke Hegel å vite.
Slik fortsatte det, brev etter brev.
Men plutselig var den gamle justistingest borte. En ny
Hegel, sønnen Jacob, tok over Gyldendal. Han ble aldri
det faren var. Han hadde heller ikke den samme kontakt
med forfatterne, og han hentet etter hvert inn Peter
Nansen for å holde Gyldendal gående.
I Stavanger var Kielland sluknet som forfatter, han var
blitt borgermester og mistrivdes så godt han kunne i den
innestengte småbyen. Økonomien var ikke blitt bedre
selv om han hadde fått fast og stor inntekt. Kielland fant
aldri ut av det der med inntekter og utgifter.

Klareboderne, en sidegate
i litteraturen
Hegel & Nansen & Hegel
Den 21. november 1895 sendte Jacob Hegel en gledelig
melding til Bjørnson: Hegel hadde klart å knytte Peter
Nansen til Gyldendal. Nansen, den berømte og beryktede forfatteren og journalisten skulle slutte i Politiken og
flytte kreftene over til Gyldendal: Han var elskverdig i
omgang, meget klok og avholdt av alle som kjenner ham,
skrev Hegel.
Bjørnson ønsket Nansen lykke til: «Han er en av de
fineste og mest elskværdige naturer, jeg har truffet. Og så
vil jeg håbe, at han som kritiker hæver kravet til, hvad
som kan trykkes.»
Merk akkurat det siste.
Kielland traff også Nansen, og han kunne ikke la
være å erte forfatteren som nå skulle bli forlegger. Fra
Hegelfamiliens Skovgaard skrev Kielland til Edvard
Brandes: Særligt har jeg Fornøielse af at tale med
Nansen. Den Ulykkelige har valgt sig en Stilling mellem Barken og Træet, nu hamrer vi Forfattere løs paa
ham, der har forladt vort Parti og er gaaet over paa
Fiendens. Jeg har plaget ham frygteligt med at buldre
løs mod de Hegelske Blodsugerier, medens jeg overfor
Jacob er lutter Venskabelighed. Saa maa Nansen gaa til
Hegel og fortælle med Maadehold! alt det fæle,
Kielland har sagt, og derpaa bringe Bud til mig om,
hvor sint Jacob blev. Vi ler begge to – Nansen og jeg –
over denne Comedie, naar vi spiser Frokost hos
Fugmann ved en Tafelrunde.
Var Nansen en redning for Gyldendal? Niels Birger
Wamberg beskriver det slik i boken «Digterne og
Gyldendal», skrevet til forlagets 200-års jubileum i 1970:

For kanskje lå forlaget slett ikke Jacob Hegel på hjerte.
Kanskje var han griseheldig da Nansen kom.Den lille halve
snes år fra Frederik V. Hegels død til Nansens ansettelse er
liksom uten farve. Rundt om rørte livet sig i de andre forlagsvirksomheder: Høst, Philipsens, Schubothe og især
Ernst Bojesen. Men der var tyst i Klarebodeme. Magdalene
Thoresen – Ibsens svigermor - beklaget sig i et brev til
Bjørnson, oktober 1891, over, at hun følte sig så aldeles
alene. Hun så ikke en eneste af de danske digtere:
Hegel fører jo ikke – som faderen gjorde – os forfattere
sammen, så man kan slå av en sladder om litteraturen nej, min ven! Jeg ved nok et og andet, som burde siges,
men jeg lever overordentlig ensomt, og beholder det for
mig selv.
Nansen har selv beskrevet denne perioden, men det er
skrevet i ettertid, etter at han ble kastet ut av Gyldendal,
han skriver i det bitre oppgjøret «Mine 20 år i
Gyldendal»:
Og nu pludselig stod et af de største Forlagsgenier, vi
har haft, Ernst Bojesen, i Spidsen for et stort Forlag med
baade Bøger og Idéer. Bøgerne fik han fra Philipsen,
Idéerne bragte han selv med. // Faktisk strømmede al
Ungdom til Ernst Bojesens Fane. Situationen var ikke
behagelig for Gyldendal
Det, der nu manglede; det, som jeg først og fremmest
higede efter, var at bygge Huset videre med den Ungdom,
som Gyldendal havde ladet gaa fra sig, og som nu fandtes
væsentlig hos Nordisk Forlag, for en Del ogsaa hos
Schubothe.
Min Ærgerrighed var at befæste Gyldendal som en
Forretning, der ikke kunde ødelægges i de første Par
Menneskealdre.
Nansen hadde en åpenbar teft for å drive forlag. Han
gikk for eksempel løs på forlagskatalogen, backlistene:
Jeg beviste, at vi ved at sælge Ibsens Samlede Værker til
25 Kr. og sælge 10,000 af dem i Løbet ar et Aar eller to,
vilde gøre en uhørt bedre Forretning end ved aarligt at
sælge til de højere Priser 500 af Brand og Peer Gynt, 300
af Digtene, 200 af Et Dukkehjem og knapt nok 100 af
hver at de andre. Naar vi gav Ibsen 50,000 garanteret //
og regnede os 16 Kr. netto pr. Expl., vilde vi, selv om
Fremstillingen vilde udgøre 12,500 til Tryk, 25,000 til
Papir, 10,000 til Omslag og Heftning og 5000 til
Reklamer - vilde vi med ét Slag tjene ca. 60,000 Kr.
Heldet fulgte mig: vi kom til at trykke ikke blot 10,000,
men 15,000 Expl. Selvfølgelig blev Forlagets Fortjeneste
da i Løbet at 2 Aar henimod 100,000, alene paa IbsenUdgaven. Samtidig steg Ibsens Honorar til 75,000.
Og så et sukk: Men hva nyttet det alt sammen når de
unge gikk feil vei? «Det var unægtelig nedslaaende som
Jacob Hege! havde drevet de Unge fra den gamle Gaard.»
Var det bare selvforsvar i ettertid?
Da jeg kom med i Forlaget, var det en ren Ynk at se, hvor
affolket det var, skrev Nansen. Men han hadde kontakter,
han kjente den litterære verden, han hentet nye navn til
Gyldendal.
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Nansens oppgave var å overbevise de unge om at de nå
– som i gamle dager, det vil si under justistingesten – var
velkomne i Gyldendal.

Nansen venter på et manuskript
Obstfelder, andre akt
Og der var altså Obstfelder – han hadde omsider funnet
inngangen til Gyldendal. Manuset levert. Korset på vei,
og Obstfelder hadde fått ny adresse, enda en gang.
Han kunne gå opp og ned alle trappene i
Tornebuskegade, gå nedover Strøget, gå inn Klareboderne. Skulle han våge å gå inn til Nansen idag? Idag
også?
Obstfelder var rastløs, og han leste første korrektur og
annen korrektur, han la til kommaer og fjernet setterens
velvillige danske komma, han korresponderte med
Nansen om norske og danske ord, kunne danskene forstå
norsk setningsbygning? Forsto danskene vidløftige? Er
mangfoldige lettere? Måtte han forklare seg? Forklare at
jeg-et i Korset ikke var ham selv? Et par linjer i begynnelsen? Eller helt bakerst? For å gjøre det tydelig at det var
en annen enn forfatteren som fortalte. Han synes det var
så kjedelig at alt det som skrives i en jeg-fortelling skulle
betraktes som om det var forfatteren som hadde opplevd
det. Han brukte jeg-formen helt motsatt, for å sette seg
inn i en annens sinn. Måtte han forklare det?
Dessuten: tittelen. Han hadde snakket med så mange
som syntes det er en god tittel, og da gjorde det ikke noe
om enkelte skulle finne på å vitse med den.
Han skrev til Nansen. Brev etter brev. Fra
Tornebuskegade og ned til Klareboderne. Han kunne ha
gått ned alle trappene, gått ut på Strøget, over Kultorvet,
ned Købmagergade og inn Klareboderne, inn porten.
Han kunne ha åpnet vinduet og ropt ned til Nansen.
Men han skrev. Og Nansen skrev tilbake.
Så var de vel plassert begge, Kielland og Obstfelder inne
på Gyldendal i Klareboderne. Men det var en stor forskjell på de to. Kielland hadde et stort publikum, bøkene
hans solgte. Obstfelder hadde et lite publikum, og
bøkene solgte mindre og mindre.
Og Nansen måtte vente.
«Korset» kom ut. Men så stokker det seg, Obstfelder var
ingen enkel forfatter å ha med å gjøre, han skrev ikke fort,
fikk ikke konsentrert seg – og så var han pengelens.
Forskudd hadde han fått, flere ganger. Forskuddene
hadde han brukt opp, og så kom han igjen.
Kunne Peter Nansen, Gyldendal, gi ham penger?
Kunne han kanskje oppsøke Peter Nansen i hans privatbolig?
For han trengte penger. Igjen.
Nansen fikk sparken. Han hadde vært for snill mot forfatterne. Var det på grunn av Obstfelder? Selvfølgelig ikke.
Obstfelder var for lengst død og begravd på gamle
Frederiksberg kirkegård. Likevel: Nansen fikk sparken,

det var i 1916. Men det er mange obstfeldere i litteraturen.
Nansen fikk oppsigelsen, det var et brev fra Jacob
Hegel:
Du leder Forlaget med altfor ringe Hensyntagen til dets
finansielle Interesser. Du antager skønlitterært Forlag i
altfor stort Omfang, Du fæster i altfor høy Grad Blikket
paa de enkelte Forfatteres personlige Forhold, Du har
ikke tilstrækkeligt for øje, at det er en Forlagsvirksomhed, ikke en litterair Understøttelsesfond, som Du er
sat til at bestyre. Igjennem en Mangfoldighed af smaa og
store Porer siver Forlagets disponible Midler i altfor rigeligt Maal ud som Forskud til ubetydelige Forfattere, som
Honorar for Bøger uden Afsætningschancer, som
Forlagserhvervelser uden tilstrækkelig Værdi.
Det kom ikke plutselig og det kom som et bombenedslag. Nansen var den reelle leder av forlaget. Hegel var
eieren. Hegel hadde en sønn. Sønnen trengte en jobb.
Det er en versjon.
Denne sønnen har skrevet om Peter Nansen, og i den
versjonen er det slik: Han traadte ud af Forlaget paa
Grund af svigtende Helbred og døde et Aar eller to senere
i 1918.
Og denne Hegels beskrivelser av Peter Nansen forteller muligens mer om Hegel enn om Nansen, for eksempel dette:
«Nansen var ikke Verdensmand. I København, jo,
men uden for Danmark mistede han Sikkerheden. I Paris
virkede han skandinavisk trods sit sydlandske Ydre. Han
kunde ikke tale Fransk, heller ikke Engelsk. En
Skandinav kan glide ind i Paris, lett og utvungent i
Duvallerne eller den anden Seinebred; det er langt sværere, naar man vil begynde i Ritz-Enden. Det var her,
Nansen begyndte, og her virker de fleste Skandinaver
kun provinsielle. Nansens Bøger var vist alle oversat til
Tysk, og dér var hans Navn kendt. Tyskland kunde være
blevet hans Land, om han var draget derned som ung.»
Men det er mer som har irritert Frederik Hegel:
«Nansen dyrkede ikke Sport eller legemlig Hygiejne.
Frisk Luft, Dyreliv, Vind og Vejr, alt dette, der nu er paa
Mode og i forgrunden, var uforeneligt med Nansens
Type. Selv i Skagens Sandklitter og i Sne gik han i Laksko.
Ligesom en fin Cigar ikke smager i fri Luft, mistede
Nansens Stemme og Ord sin Charme og Magt ude i det
fri. Han var vildfaren paa en Græsplæne. Han var
Gulvtæppets Mand par excellence. Alle, der har kendt
Nansen, maa smile ved Tanken om Nansen i Telt. Han
cyklede ikke.
Vilde han slaas, blev det i det skjulte; men han var
grum, han nød at faa Folk til at føle sig generte, ringere
end de var.»
Det var motsetninger mellom Nansen og Jacob Hegel,
og Nansen beskrev det slik etterpå: Og selv om jeg, hvad
der baade trættede og ærgrede mig, mindst en Gang om
Ugen maatte tage et lille Opgør med Hegel, fordi jeg nu
atter havde antaget et Manuskript af en Forfatter, der
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ikke betalte sig, eller havde givet den eller den Forfatter,
Hegel ikke kunde ilde, et Forskud paa et Par Hundrede
Kroner, dels fordi den eller den Annonce havde været for
stor, saa endte det dog altid med, at Hegel bøjede sig for
mine Modargumenter.
Var det Obstfelder, for eksempel?

Den siste Hegel
Og disse alvorlige forfattere
Døren i Klareboderne ble lukket bak Peter Nansen. Det
ble stort oppstyr i åndslivet, nær hundre forfattere skrev
hyllestbok til Nansen.
Frederik Hegel – den yngre – skriver:
«Jeg mindes Hyldestbogen fra Forfatterne til Nansen,
da han var gaaet fra Forlaget. Der var flere Grader af
Begejstring. I mit eget Eksemplar havde jeg tilføjet hver
enkelts Gæld til Forlaget paa det Tidspunkt. Det passede.
Man var ung dengang, og sligt morede. Men Far var
ældre, meget ældre end jeg, og dog morede det ogsaa
ham. Meget tør jeg sige.»
Hvem var så Frederik Hegel?
Hva sier han om seg selv i en tekst som dette:
«Samtalerne med Forfatterne, som baade kan være
morsomme og det modsatte. Det vilde, kan man godt
sige, altid være morsomt, saafremt Samtalerne ikke altid
drejede sig enten om økonomi eller Spørgsmaal, der tangerede Forfatternes Anseelse og Position, altsaa Forfængelighed. To haarde Emner at tale om. Mødtes man
uden at skulle diskutere disse to vanskelige Punkter, vilde
Forlagssamtaler kun være morsomme og udvidende for
Ens Menneskekundskab. Som det er nu, er der altid
divergerende Synspunkter og ønsker.»
Eller her:
«Paa meget faa Undtagelser nær er alle Forfattere
alvorlige, gravalvorlige. Mener noget med det de vil sige,
om det saa bare er at faa Luft. De, der ikke synes alvorlige,
er de «flotte», de, der skal vise, at de «kan», og hos disse
dækker Flotheden da ofte kun over Alvoren – somme
Tider Fortvivlelsen.»
Sier han: Det er storartet å være forlegger – hadde det
ikke vært for alle disse forfatterne.
Hvordan ville han ha taklet Kielland?

Klassiske kutt
Av Per Qvale
«Dårlige oversettelser er noe vi må leve med. De bare er utveksling av informasjon, slik at det nå er en helt annen
der som en del av livet, av historien. Akkurat som fjern- bevissthet på dette feltet.
synsserien EastEnders eller Margaret Thatchers memoaNye standarder for oversettelse og et nytt ståsted i
rer eller Van Meegerens Vermeer-forfalskninger.»
tiden krever uvegerlig andre typer oversettelse idag enn
Dette hjertesukk kommer fra
for noen tiår siden, for ikke å
professor i oversettelsesstudier ved
snakke om enda tidligere. Idag er
University College London, Theo
det strengere krav til oversetterHermans. Sukket er foranlediget av
nes kunnskaper om språk og kulHelen Lowe-Porters oversettelser
tur, det er et faglig miljø som stiav Thomas Mann, som er fulle av
mulerer til bedre oversettelser –
feil og jeg hadde nær sagt tomme av
og hele vårt globale og historiske
utelatelser. Men hennes oversetperspektiv er endret, tildels raditelser har vært lest og elsket av et
kalt endret.
stort engelskspråklig publikum i
I det store og det hele vil
generasjoner, særlig hennes veroversetterens helhetlige strategi
sjon: The Magic Mountain har vært
være en annen idag. Tidligere
den eneste engelske utgaven helt fra
oversettelser kan fortone seg lett1927 til 1995, og trykkes stadig vekk
leste, ja, stilistisk elegante, utført
i nye, uforanderlig feilaktige og
av meget penneføre oversettere –
mangelfulle opplag.
iblant oversettere som også er
Den norske oversettelsen av Der
anerkjente forfattere. Men de har
Zauberberg har på samme måte fått
samtidig vært nokså feilaktige og
råde grunnen fra 1935 helt til idag,
preget av stilistisk troløshet og
stadig reprodusert med de samme
egenmektighet. Samt av utelautelatelser, feil og mangler – og
telser. Det er ikke uvanlig at 20 Thomas Mann
har stadig vunnet innpass hos nye
25 prosent av teksten er utelatt. I
generasjoner. I likhet med The
ett tilfelle tellet jeg meg frem til
Magic Mountain har Trollfjellet beveget lesernes hjerter 37 prosent utelatelse; ryktene går om opptil 75 prosent –
og stimulert deres intellekt gjennom noe sånt som to og men da er det snakk om «tilrettelagte» bøker for
en halv mannsalder; vi har lidd med de tuberkuløse pasi- barn/ungdom. Denne strategi, la oss lettvint kalle den
entene i det «fortrollede» sanatoriet i Davos, vi har lettlest-strategien, er en strategi som tar langt mer hensyn
bevende fulgt Hans Castorps hjerteklaprende forelskelse til lesernes komfort og langt mindre til verkets integritet
i Clawdia Chauchat, vi har med skjerpet oppmerksom- enn det vi idag finner riktig.
het lyttet til disputtene mellom humanisten Settembrini
Denne målrettede strategi var nok mye styrt av forlegog jesuitten Naphta, vi har smilt av hoffråd Behrens' geren og hans ønske om lettselgelige bøker; forleggere er jo
røffe legesjargong og av den uartikulerte plantasjeeier så idealistiske og vil vinne flest mulig sjeler med sitt budPeeperkorns abrupte tale.
skap. Men må vi leve med forleggernes vinnerfilosofi?
Så hvorfor skal vi forandre på en suksess? kunne man
Det er ingen grunn til å være fullt så resignert som
spørre. Og forlaget har i alle år besvart dette spørsmålet Theo Hermans – iallfall ikke i Norge, her vi tross alt overmed devisen: «Never change a winning concept.» Men setter mye mer enn de gjør i England. Tvert om, det er
det får jo være måte på. Og nå er det andre tider: Fra ca. mange grunner til å ta fatt og skape nytt liv i oversettel1980 har det utviklet seg en mer praksisbasert interesse seslitteraturen.
for oversettelsesproblematikk, med kulturrelaterte stuMen kan man da ikke bare revidere den gamle overdier og undervisning, aktive foreninger og fora for settelsen? kunne man spørre. Min erfaring er at en revi15

sjon blir aldri så god som en ny oversettelse. Det blir mye er, av parallelle og kryssende forløp, hvordan det hele skal
flikking, det oppstår lett ubalanse i uttrykket; man ende på verkets aller siste side, som kan være side 1100
mangler det helhetlige oversettergrep. Det blir ikke skapt eller 1400, ja, det skulle ikke forundre meg om han hele
nytt liv. (En annen sak er det når man selv reviderer sin tiden i sin computerhjerne hadde det klart for seg hvilket
egen oversettelse etter noen år, da blir den bare bedre.)
verb hele det kjempemessige verket Der Zauberberg,
Trollfjellet fra 1935 fremstår som en «velskrevet» og utviklingsromanen om den intellektuelt og emosjonelt
altså relativt lettlest versjon. Jeg sier relativt, for dette er søkende Hans Castorp, skulle avsluttes med – nemlig verfra forfatterens side en bok som krever både kunnskaper bet «steigen», et verb hvis sentrale betydning den gamle
og åndsnærværelse hos leseren, og selv om oversetteren norske oversetteren åpenbart ikke har gitt akt på.
nennsomt har foretatt utelatelser i teksten, gjenstår
(For ordens skyld vil jeg tilføye at selv den strenge
naturligvis mye av Thomas Manns tankeunivers. Hva er Thomas Manns kalkyler ved flere anledninger har vært
det oversetteren har utelatt, da?
kullkastet, uten at det har satt
Jo, ett ord her og ett ord der, én
noen som helst synlige spor i
setning her og én setning der, ett
teksten, iallfall ikke før man
avsnitt her og ett avsnitt der, for så
gransker den med nettopp dette
å hoppe fem sider avsted, så ti
for øye: I realiteten skulle Der
sider. Til sammen er det utelatt
Zauberberg først være en novinnpå 200 sider.
elle, og hjørnestenen PeeperHvordan er det mulig,
korn kom først til på et svært
moralsk, rettighetsmessig, littesent stadium i skriveprosessen.
rært, praktisk? Jeg vil begrense
Dermed ble det 1100 sider.
meg til å gi noen svar på det prakOgså hovedverket Joseph und
tisk-litterære feltet. Men aller
seine Brüder vokste utover det
først vil jeg si at det er noe som er
budsjetterte og ble til 1400 sider
vel så viktig som alle utelatelsene:
... Men som leser av det ferdige
Det at man unnlater å gi akt på
verk er man overbevist om at
Thomas Manns stil og tone. Det
Thomas Mann hele tiden – det
henger sammen med den gamle
vil si under syv års arbeid i løpet
oversetterens overordnete strateav en elleveårsperiode – har sitgi: Han bestreber seg på en ledig
tet og regjert med full kontroll
norsk stil og tone – så å si tidens
og detaljstyring.)
tone. Det fører til at han knebler
Syntaksen er en viktig faktor
forfatteren; vi får ikke høre
i lettlest-konseptet: Det gjelder
Thomas Manns stemme.
nemlig ikke bare å kutte ut
Thomas Manns bolig i Lübeck
Thomas Mann er en streng og
sider, men å kutte setningslengstram forfatter. Han setter opp et langtidsbudsjett – og den. Ennå idag hersker det en forestilling blant oversetteoverholder det, uten avvik. Thomas Mann er ikke en for- ren om at språket straks blir så mye norskere hvis man
fatter som byr seg selv på overraskelser, ikke bare vet han skynder seg å sette punktum. Paratakse skal det være,
hvordan den setningen om Hans Castorp som begynner enkel sideordning, ikke kompleks underordning og innøverst på en side og snor seg nedover, sirlig og forseggjort, skudd og snurrepiperier.
med tallrike innskudd, i form av digresjoner, referanser til
Når Thomas Mann er elaborert i syntaksen, får man
tidligere hendelser, eller gjerne et forbehold, dog uten at prøve å få den like forseggjort på norsk – ved å flette opp
resonnementet, eller på annen måte den logiske konsis- og flette sammen de lange setningene på en like snirkletensen, sammenhengen og fremdriften i setningen, eller te, men norskklingende, måte. Og dét ikke bare av stilisperioden, om man foretrekker dét, vil gå tapt, nei, ikke tiske, men også av semantiske hensyn: Denne uttrykksbare vet han – slik må vi nordmenn dessverre gjenta sub- måten er også betydningsbærende.
jektet, iallfall av hensyn til ikke-germanistene blant oss,
Så noen ord om den nevnte tonen i 1935-oversetmen nok også i en viss utstrekning av hensyn til met- telsen: I likhet med hypotaktiske setninger blir også ord
ningsgraden i det norske syntaktiske system; det er ikke med mange stavelser og ord med gammelmodig klang,
lett å si hva som gjør at vi etterhvert som setningslengden erstattet med korte og nye. Moderne uttrykksmåter
øker ikke lenger husker hvordan setningen begynte; ikke kommer inn, lettfordøyelige som en Gunnar Larsens
bare vet han, Thomas Mann, altså, hvordan setningen til Hemingwayoversettelse, som en Sigurd Hoel-roman,
syvende og sist skal ende, langt nede på siden eller sågar et en Mumle Gåsegg-epistel. I verste fall kan leseren føle
stykke utpå neste side, men han vet tillike, denne lang- seg hensatt til avismiljøet i Akersgata i tredveårene
tidsplanleggeren av en romanforfattter, opphavsmann til istedenfor sanatoriekulturen i Davos i årene før Første
elaborerte storverk med et mylder av personer og histori- verdenskrig.
16

I dette verket snakkes det mye, så språktonen er viktig,
både i korte replikker og lange, lærde utlegninger. Men
det er også en elitær roman, en filosofisk-litterær, idédrøftende roman, så presisjon er viktig. Der Zauberberg
er, mener eksperisen, Thomas Manns språklig sett mest
intrikate roman, og den vanskeligste å oversette. (Dette
på ingen måte til forkleinelse for oversetterne av storverk
som Dr. Faustus og Manns hovedverk Josef og hans
brødre, som etter kvalifiserte kritikeres oppfatning nettopp har funnet tonen og er kongeniale gjendiktninger.)
Oversetterens manglende språklige presisjon viser seg
også i intratekstuell oppmerksomhet, eller skal vi si
uoppmerksomhet.
Den viktigste interne referansen i verket, er referansene til tid; verket er jo en fortløpende filosofisk-litterær
drøftelse av fenomenet tid. Dette har ikke den norske
oversetteren, i sin tid, forstått. Ordet Zeit og andre henvisninger til tid, tidsforløp, tidsperioder, tidsinndeling,
er oversatt tilfeldig og variert ad libitum. Sammen-

som gjerne skjermes for innsyn. 1935-oversetteren har
valgt å skjerme oss effektivt mot slike forestillinger.
Navnebetydninger går man jo lett glipp av dersom
navnene ikke oversettes, men det gjør de som oftest ikke.
(Det kan være overmåte fristende hvis man oversetter
onomatisk utsvevende forfattere som Dickens eller J.K.
Rowling!) Heldigvis trenger assosiasjonene seg på i navn
som Hans Castorp (som vel refererer til Castor og Pollux,
og dermed antyder et tvillingmotiv) og i sanatoriets
navn Berghof – der man altså blir bergtatt. (Karin Boye
kalte forøvrig sin svenske versjon av Der Zauberberg for
Bergtagen.) Og Peeperkorn har jo også for norske ører en
klang av sterkt krydder. Men er det nå så sikkert at leserne får med seg de franskspråklige assosiasjonene ved
navnet Clawdia Chauchat og tenker på en varmblodig
katt, endatil med klør? Oversetteren døpte henne forresten om til «Claudia». Desto viktigere er det da å ta vare på
de øvrige kattekarakteristikkene av henne: foruten de
skrå kirgiserøynene og det litt fremlutende hodet, er

Hva er det oversetteren har utelatt, da? Jo, ett ord her og ett ord der, én
setning her og én setning der, ett avsnitt her og ett avsnitt der, for så å hoppe
fem sider avsted, så ti sider. Til sammen er det utelatt innpå 200 sider.

hengen glipper, hele denne linjen i boken er blitt borte.
Også andre linjer blir svekket som følge av oversetterens manglende forståelse og oppmerksomhet når det
gjelder sammenhenger i verkets komposisjon. Flere steder forsvinner ledemotiver og bærende temaer ut av teksten, som følge av utelatelser eller inkonsekvenser.
Det er også inkonsekvens i personenes uttrykksmåte;
der forfatteren bruker samme ord og utrykk, varierer
oversetteren. Dette er en ganske typisk feil for uoppmerksomme oversettere («Nå, det er naturligvis ikke
gjort på en dag, hekse kan vi jo ikke» versus «Et tilfelle
som Deres kureres ikke fra den ene dagen til den andre».)
Den viktige referansen til hovedpersonen Hans
Castorps veloppdragne, formal-religiøse moralisme
som ligger i uttrykket Ehrbare Verfinsterung der Miene,
opptrer sågar som kapitteloverskrift. Likevel er dette
oversett og oversatt med ulike versjoner hver gang
uttrykket dukker opp (f.eks. «en skygge av skam» versus
«en skygge av undselighet i ansiktet»).
Ironisk nok har oversetteren vært konsekvent med
intratekstualiteten på ett område: Alle referanser til personer og begivenheter som er utelatt, blir også utelatt!
Noen ord også om navn, tiltaleformer og betegnelser:
En av flere bipersoner oversetteren har fjernet fra teksten
er den amorøse statsadvokat Paravant. Paravant, fransk
for skjermbrett, gir kanskje den dannede leser en udannet assosiasjon til avkledning eller avkledte handlinger
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hennes gange «schleichend», altså smygende. 1935oversettelsen har her «snikende», henholdsvis «glidende», uten konsekvens.
Den skurrile Frau Stöhr, som altså er störrisch, sta og
forstyrrende, får som alle andre beholde sitt navn, vel og
bra. Verre er det at mange av hennes språklige bommerter ikke blir oversatt. (Det skal jeg komme tilbake til.)
Det er et eksplisitt poeng at italieneren Settembrini
med sin kulturbakgrunn titulerer Hans Castorp som
«ingeniør» og ikke «Herr ingeniør». Oversetteren lar
ham konsekvent si «Hr. ingeniør». Og Settembrinis
bestefar, som tilhørte de politisk revolusjonære carbonari, blir referert til på denne hjemmekoselige måten:
«bestepappa Carbonaro» – som om ‹Carbonaro› skulle
være hans døpenavn!
Den derogative betegnelsen «haltepingsen» (for «Der
Hinkende») er ikke heldig, like lite som varianten «haltefan» (FH I, 319). Like utgått er tiltaleformen «menneskebarn» der originalen har «Mensch».
Realia skal også være korrekt: Lufttemperaturen, også
romtemperaturen måles i réaumurgrader, mens feberen
måles i celsius. Denne forskjellen har ikke oversetteren
fått med seg ... Febertemperaturen «37.3», som hovedpersonen opplever som dramatisk høy, oversettes med
«37.8», visst kan det være en trykkfeil. Det kan det også
være når pengebeløpet «400 000 DM» oversettes med
«300 000 Mark».

Enkelte realia er så lokale og/eller fjerne i tid at man
kanskje trenger hjelp til å forstå dem. Da – pleier jeg å si –
får man slå opp i leksikon, slik man får slå opp i ordbøker
på vanskelige ord. Men «Der Blaue Heinrich» finner
man neppe så lett, dersom man da ikke besøker det
medisinske museum i Davos (som forøvrig bærer nettopp dette navn). Oversetteren burde ha tatt rede på hva
det var, og vurdert å føye til, umerkelig felle inn, opplysningen «den patenterte spytteflasken» eller lignende.
Forøvrig var det neppe slik at alt sto like klart for det
dannede tyske publikum i 1924. Dét gjelder ikke minst
visse historiske og mytologiske allusjoner, som derfor
kanskje bør bli stående uten ytterligere forklaring fra
oversetteren.
Litterære referanser skal også være korrekte. Da overlege Behrens beskriver legemets forråtnelse med en henvisning til Judas Iskariots endeligt, støtter han seg på en
tysk Bibeloversettelse som må ha gitt ham grunn til å formulere seg slik: «Die erleichtern sich merklich, Sie
machen es wie Judas Ischariot, als er vom Aste fiel, Sie
schütten sich aus.» I de norske bibeloversettelser jeg har
konsultert, står det ikke et ord om at Judas ramlet ned fra
noen gren, men det heter: «Han brast itu og alle hans
innvoller væltede ud.» (Ap. gj. 1.18). Behrens, som ellers
slår om seg med sitater og bibelske vendinger, kunne
gjerne ha fått uttrykke seg slik på norsk. Iallfall blir det en
kulturell og litterær merkverdighet når det står «Pang,
De føler Dem betydelig lettet, De gjør akkurat som Judas
Iskariot, da han falt ned fra treet, De tømmer Dem.»
Klangeffekten må oversetteren også prøve å ivareta:
Madame Chauchat er altså en varmblodig rasekatt, klør
har Clawdia også – og hun er ikke ren på potene! Det
klinger imidlertid et annet navn med i Chauchat, nemlig
Prsibislaw Hippe, som ligner henne som en enegget tvilling, dog av det annet kjønn. Dén klangassosiasjonen –
assonansen, alliterasjonen – ligger ikke helt i dagen, men
oversetteren bør vel heller ikke bidra til å løfte den frem....
En nøtt representerer assosiasjonen til klangen av forstavelsen i «Ur-Ur-Ur-Ur-Grossvater»: «Ur-ur-ur – diesen dunklen Laut der Gruft und der Zeitverschüttung», det
er en lyd han forbinder med kryptens kjølig-mugne
luft,» det er en lyd som uttales av hans forfader, uttales
«gerundeten Mundes, denn seine Lippen bildeten die
Vorsilbe ‹Ur›, diesen dumpfen und frommen Laut, der an
Orte erinnerte, an denen man in eine ehrerbietig vorwärts
wiegende Gangart verfiel.» «Ur-Ur-Ur-Ur» beskrives som
en dump, mørk lyd, uttalt med rundet munn, og bringer
tanken på tidens gang, på sammenhengen fra urtiden til
idag. Dette problem har den forige oversetteren unnsluppet, idet han her har luket ut fem sider med politisk
stoff; det dreier seg om frihet, fremskritt, humanistiske
idealer og de italienske carbonaris frihetskamp. Ellers
kunne han jo ha forbundet forstavelsen i «Tipp-tipp-tippoldefar» med tidens drypp i en dryppstenshule. Bare
han passet på at fire «Ur» tilsvarer tre «tipp» og at man
uttaler det labialt.
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Prosodi og annet paralingvistisk snadder hører gjerne
til de morsommere oversetteriske utfordringene: Når
Hans Castorp og hans onkel James tviholder på masken
ved å si «selbstvers-tändlich!» – med Hamburg-dialektens «getrenntes s» må den reflekteres på norsk, f.eks. ved
hjelp av karakteriserende prosodi. Det skjer ikke i
Trollfjellet, vi avspises med et selvfølgelig «selvfølgelig».
Det samme gjelder Settembrinis høflig-belevne «ge-statten Sie mir», som blir gjengitt enstonig med «om forlatelse».
Da Hans Castorp sier om Clawdia Chauchats lille
sølvblyant: « ‹Klein, aber dein›, (...) unter Auslassung des
Labiallautes» (altså i aber), blir det formidlet slik: «Liten,
men din,» (...) med urolige lepper og derfor uten leppelyd. Mindre selsomt blir det ikke når hun svarer: «Tøve
kan du også.» Ja, det blir nærmest tøvete. På tysk er jo det
lille rimet Klein, aber dein såpass vittig at hun godt kan
svare «Oh, auch witzig bist du».
I to sentrale kapitler, «Walpurgisnacht» og «Schnee»,
der protagonisten utsettes for sterke påkjenninger, heter
det at han «ikke uttaler labiallydene». Da må oversetteren passe på at ordene også på norsk virkelig inneholder
labiallyder, som da altså ikke uttales. Eller han kan omgå
problemet. Det ble omgått.
I sine freudianske foredrag har dr. Krokowski en
meget høy frekvens av ordet «Liebe» – ordet forekom
Hans Castorp slibrig: «Diese schlüpfrigen anderhalt
Silben mit dem Zungen-, dem Lippenlaut und dem dünnen Vokal min der Mitte». Hva i allverden gjør man med
det på norsk? Vår oversetter gjør ingenting, han beholder
det på tysk: «Liebe»; plutselig gjør han leseren oppmerksom på at freudianeren faktisk snakker tysk! Det er temmelig avstikkende, og en like dårlig som inkoneskvent
løsning.
I denne boken snakkes det en rekke språk: Alskens
dialekter fra det tyskspråklige område, fra plattysk til
høyfjellssveitsisk; det snakkes italiensk, dansk, svensk,
russisk, kinesisk, esperanto, latin – og ikke minst fransk,
det er jo en dialog på fransk som strekker seg over noe
sånt som femten sider. Her har oversetteren fulgt lettlestprinsippet og rett og slett oversatt den til norsk! Kunne
han da ikke ha latt den stå – og ha oversatt dialogen i en
sluttnote, hvis han ville hjelpe leserne uten å gjøre vold
mot forfatteren?
Italieneren Settembrinis tysk klinger særegent i originalen, og bør gjøre det også i andre versjoner (Den italienske oversetteren har forresten sørget for at Settembrini
snakker mer korrekt italiensk de gangene han tyr til sitt
morsmål. Og sørget for at hans Vergil-sitater ikke lenger
står på italiensk, men på latin!)
«So, so so» og «sieh, sieh, sieh» sier Settebrini stadig
vekk, med utysk, ustemt s, påpeker Mann. Vi nordmenn
bruker jo heller ikke stemt s her – så hva gjør oversetteren? Han kaller den ustemte, for oss helt normale s-en for
«en skarp s-lyd». Dét er vel bare en halvgod løsning; kanskje er det bedre med «skarpt hvislende s»?
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Når dr. Krokowski har en eksotisk tunge-r og forvrengte diftonger og f.eks. ikke klarer å si «grüsse», men
«gdiesse», og stadig hilser på pasientene på en selsom
måte («Ich gdiesse Sie!»), vil vi gjerne få vite det i Norge
også. Det får vi foreløpig ikke.
Morsomst og vanskeligst av alt er ordspill: Frau Stöhr
er en mester i mangel på dannelse og på språklige bommerter – som ikke er så lette å gjengi. Men i stedet for å
hoppe over dem, kunne vel oversetteren ha lagt seg mer i
selen og funnet på noen andre.
Vi får aldri vite at hun sier «Agonje» istedenfor
«agoni», at hun sier «insolvent» og mener impertinent,
at hun kaller Cellini for Cenelli, snakker om «snekapasiteter» istedenfor snemengder, enn si vite om noen av de
6-7 flaue klisjeene hun slår om seg med til enhver tid – en
utfyllende personkarakteristikk er faktisk fjernet.
Forresten er hele personen Karen Kartstedt, en sørgelig
skjebne, også fjernet fra kapitlet: Oversetteren har tillatt
seg å forkorte det med 15 sider. (I kapitlet foran er nærmere 20 sider av Hans Castorps medisinske studier fjernet – et av bokens mest arbeidskrevende partier.)
Her finner jeg forøvrig tiden inne til å rose 1935-oversetteren Finn Halvorsen for generelt sett god norsk idiomatikk og rikt vokabular, og iblant en treffsikkerhet i
ordvalget som bidrar til å gi boken dens leseverdighet.
Som når fru Stöhr klager over at hun er så «schlaff» (altså
slapp): Da blir hun «sjaber» på norsk.
Isolert sett kan man si det er en god bok, «a good
read». Men poenget er altså at hele tonen, som er god
oslotone, etter min oppfatning er forfeilet: Den gjør vold
på Thomas Manns språk og forkludrer flere av de tematiske linjene og de interne sammenhengene i boken.
Når boken dertil er amputert med et par hundre sider,
blir det ganske tvilsomt å kolportere – eller utlåne til
almuen – denne 1935-versjonen lenger.Vil man absolutt
ha en tynn og lettlest bok om sanatorieopphold fra
denne tiden, kan man lese Hamsuns Siste kapitel, den
utkom som kjent året etter Thomas Manns mastodont.
Det er blitt hevdet at oversettelser har en levealder på
tredve år, og så – uansett – bør oversettes på ny. Det kan i
så fall ikke være fordi enkelte vendinger eller stavemåter
er utgått på dato, slett ikke, for både Hamsun og Mann
leses jo med stort utbytte i 1930-årenes språkdrakt den
dag idag! Når Der Zauberberg nå oversettes på ny, under
tittelen Trolldomsfjellet, er det altså adskillige andre
grunner til dét.

DET SIES AT BØKER GJØR folk til bedre mennesker.
Den som tilegner seg innholdet i en bok blir mer nyttig
som samfunnsmenneske. Dessverre er det skral propaganda.
Ingen blir lykkeligere av bøker.I stedet får de muligheten til å forstå mer.Det beste med bøker er det uforpliktende: å lære seg noe som i første omgang synes
unyttig. Det aller viktigste med å kunne lese, er de frigjørende mulighetene som leseren ikke har tenkt på.
Men her til lands er det nitti tusen mennesker som har
store problemer med å lese en vanlig bok, eller som
ikke klarer det i det hele tatt.
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening,
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere, Grafill,
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Den norske
Forleggerforening,Institutt for spesialpedagogikk ved
UIO, Rikshospitalet og Statens råd for funksjonshemmede, gikk for snart et par år siden til aksjon for at
det skal produseres bøker for lesere med spesielle
behov. I tillegg til å ha høy litterær kvalitet, må det
kreves at de er tilrettelagt for mennesker med ulike
funksjonshemminger. Dermed er det også et krav om
et bredt spekter av bøker.Det betyr bøker som i mange
tilfeller kan være dyre å produsere, mange med et
begrenset salg. Med andre ord: Nyttig tiltak, dårlig
butikk.Her måtte det bli spleiselag.
NFF og NBU stilte stipendmidler til disposisjon for
forfattere som vil skrive tilrettelagte bøker, og staten
ble utfordret til å bevilge. Det tar alltid litt tid å få samordnet slike saker,hvor det er minst tre departementer
inne i bildet. Men etter sommerferien kom den første
gode meldinga: Sosial- og helsedirektoratet bevilger
et engangsbeløp på 2 millioner for 2003. I gleden
melder det seg en liten
ettertanke: I denne saken
har departementene sett
en annen vei, og brukt den
usynlige rørposten nedover i systemet. Vi får i
første omgang være glade
for at direktoratet viste
ansvar. Dette prosjektet krever imidlertid langvarig
arbeid for å oppnå resultater, og hører hjemme i statsbudsjettet i en eller annen fasong. NBU utfordrer
Kulturdepartementet til å ta med tiltaket i kulturmeldinga som skal legges fram til neste år.Alle berørte
departementer bør klare å samordne tiltaket med en
felles bevilgning. Det vil være uanstendig av det
norske samfunnet å avskjære nitti tusen innbyggere
fra mulighetene til å ha bøker. Og i grunnen like
meningsløst som om landets nasjonalforsamling proklamerte at det heretter ikke skal finnes en eneste bok
i Fredrikstad og Moss.

Er Dostojevskij
(på norsk)
bedre i dag
enn for hundre
år siden?
Om (ny-)oversettelse av russiske klassikere
Av Erik Egeberg
Er Dostojevskij bedre i dag enn for hundre år siden?
Spørsmålet gjelder i første omgang den norske
Dostojevskij, altså russerens romaner og fortellinger i
norsk oversettelse, – og da er svaret et ubetinget ja.
Grunnene er flere, men den viktigste er at de oversettelser vi hadde for hundre år siden, stort sett var sekundære, altså gjort via et annet sprog, normalt tysk. Det
gjaldt også den aller første, Forbrytelse og straff
(Raskolnikov), som i 1883 kom i Kr.Winter-Hjelms oversettelse. Dessuten hadde vi ikke så mange oversettelser, så
hvis ordet «bedre» også skal ha et kvantitativt aspekt, er
vår Dostojevskij avgjort bedre i dag, efter at vi 1990-94
fikk den store samlede utgaven i 29 bind.
Men eksemplet Dostojevskij skal vel helst fokusere på
nyoversettelsene, på spørsmålet om hvorfor vi ikke like
godt kan bruke de samme versjonene i dag som for hundre år siden. Sekundæroversettelsene er alt nevnt; de kan
som det meste andre her i verden være både gode og dårlige – men uansett kvalitet stiller de med et alvorlig handikap, for mellom russisk og norsk ligger det et tredje
språk som hindrer oss i å nå helt frem til originalen. I dag
er den slags oversettelser en saga blott – skjønt ingen kan
forsverge at de aldri vil dukke opp igjen; siste gang de
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viste seg på vårt felt, var rundt 1970. Vi kan altså la dem
ligge og vende oss til primæroversettelsene, dem som er
gjort direkte fra den russiske original.
Den første oversettelse, gjort av en nordmann direkte
fra russisk, kom i 1867, da rektor Hans Blom ved
Fredrikshalds lærde skole lot sin gjengivelse av Pusjkins
ufullførte historiske roman Peter den stores morian trykke i Norsk Folkeblad. Sproget var imidlertid pære dansk,
og her er vi ved det første svaret på vårt spørsmål: Norsk
har jo forandret seg så kolossalt på hundre år! Det norsk
vi oversetter til i dag, er et ganske annet enn det man
skrev på rundt 1900. Sant nok, men hvordan kan det da
ha seg at Olaf Brochs oversettelse av Brødrene
Karamazov, som utkom første gang i 1915, er blitt utgitt
til opp i 1990-årene og kanskje fremdeles vil komme i
nye opplag? Vi må ikke la oss lure av alt virvaret i norsk
sprog, men prøve å sortere endringer av ulike slag dit de
hører hjemme. Svært mange av endringene kan nemlig
nokså smertefritt innføres i eldre oversettelser; det er
ingen særlig sak å skifte «Blødhed» ut med «bløthet»,
«Spids» med «spiss» eller «Præcision» med «presisjon».
Dette er rettskrivningsforandringer i ordets rette betydning, og de kan håndteres nesten mekanisk. Temmelig

lett er det også å skifte ut et og annet «håpløst foreldet» (1948), møter blikket disse åpningssetningene: «Det var
ord, f. eks. erstatte «desformedelst» med «derfor», men i Baden-Baden den 10 august 1862. Foran det kjente kurhelt mekanisk kan vi ikke lenger gå frem, for her kommer hus trengte folk seg sammen.» Skal det oversettes så nøystilistiske avveininger inn, og stilverdien av et ord, en aktig det lar seg gjøre, får man imidlertid noe i likhet med
vending eller en setningskonstruksjon kan endre seg følgende: «Den 10. august 1862, klokken fire om eftergjennom årene på en måte det ofte er vanskelig å bestem- middagen, trengte en masse folk seg sammen foran den
me nærmere. For å ta et meget enkelt eksempel: forhol- velkjente «Conversation» i Baden-Baden.» Den lange,
det mellom ordene «rom» og «værelse» er neppe det rolige russiske setning er altså kuttet opp i to kortpustesamme i dag som for femti år siden – men hvem vi påta de norske, og de er gjort enda snauere ved at både det ene
seg eksakt å måle den bevegelse i relasjonen som er fore- og det andre rett og slett er kastet ut av teksten. Det går i
gått siden den gang?
litteraturen akkurat som i hjemmene, hvor alt gammelt
De virkelig alvorlige problemene
krimskrams – prismekroner,
får vi imidlertid først når vi beveger
palmer, pomponger og pideoss inn på setningsbygningens
staller – skulle på dør og
område, hvor russisk og norsk har
erstattes av noen ganske få
høyst ulike grunnbetingelser. Det
funksjonelle sitte- og spiseførste sproget er flekterende,
greier, helst i lys bjerk. Lys og
omtrent hvert ord har en bøyningsluft – det lå nesten et hygieendelse som tydelig angir dets rolle
nisk-moralsk imperativ i
i setningen. Og deler flere ord på én
dette, og man kjenner det
rolle, f. eks. som objekt, har de alle
altså igjen i tidens overseten endelse som «merkelapp», slik at
telser. Hva så med dagens tilde godt kan stå langt, langt fra hverstand? Jo: folk løper i antikviandre, men allikevel oppfattes som
tetsbutikkene og kjøper rose«medlemmer» av ett og samme setmalte kister og stoppede
ningsledd. I norsk er det som kjent
plysjmøbler som aldri før.
ganske anderledes; hører ord samHva forteller dette om vi venmen, får de vær så god også stå ved
der blikket fra møbler til oversiden av hverandre så vi kan holde
settelser? At den dominerende
rede på dem, for noen «merkelapp»
smak i mottagerlandet, på
Fjodor Dostojevskij
får vi sjelden til hjelp. Her har vi
mottagertidspunktet har sin
faktisk den samvittighetsfulle overbetydning. Denne kan være
setters hovedbesvær til enhver tid: å sammenstille set- større eller mindre, men den vil bestandig være til stede
ninger som på den ene side får med mest mulig av den som en av premissene for oversetterens uavlatelige kominformasjon som rommes i den lange, leddete russiske promissmakeri. Dermed er den også til stede i dag; det
periode, og på den annen blir leselig for nordmenn. All som nok er nytt, er at vi nu har en ganske annen og – får vi
oversettelse er kompromissmakeri, og noen av de tro – mer avklaret bevissthet om den enn for hundre eller
smerteligste kompromisser blir nok inngått akkurat her. femti år siden. Og her er vi fremme ved grunn nummer to
Men hva ellers skal en stakkars oversetter gjøre?
til at klassikerne nyoversettes: vår forståelse av formens
Alt i utgangspunktet er det vrient nok – og verre er det betydning for budskapet er langt større. Med en viss overblitt. For hundre år siden kunne man fremdeles skrive drivelse kan vi si at mens man tidligere – og det vil grovt
«hvorpå» eller «på hvilken» uten at det vakte oppstyr; sett si før den russiske formalisme, pragerskolen og new
dessuten hadde man den meget anvendelige genitivsfor- criticism – betraktet formen som en vilkårlig beholder
men «hvis». Hva har vi i dag? Relativpartikkelen «som», innholdet nokså smertefritt kunne helles opp i, er man i
som (ser dere hvor ille gjentagelsen tar seg ut?) hverken dag sørgelig klar over at det er et intimt samspill ned til
har noen genitivsform eller kan stå etter preposisjon – minste detalj. Dette er hovedgrunnen til at en oversettelse,
preposisjonen kommer isteden diltende langt bakefter, all eventuell oversettergenialitet til tross, aldri kan bli fullog oversetteren må hele tiden passe på at avstanden ikke kommen, for forholdet mellom lyd og mening er hvert
blir altfor stor for den arme leser. Det er altså blitt enda sprogs særlige eiendom. Men man skal allikevel strebe
vanskeligere å håndtere de lange, innfløkte setningene. mot det fullkomne, forsøke å nærme seg det, hver oversetSå hvorfor ikke dele dem opp? For femti år siden var det ter fra sin kant, – og da er tekstvidenskapens innsikter
nemlig nettopp det man gjorde, og da ikke bare fordi det gode hjelpemidler; oversettelse kan ideelt sett defineres
lettet arbeidet, men også fordi selve mentaliteten var blitt som anvendt sprog- og litteraturvidenskap.
slik: norsk skulle være et kjekt og greit sprog med mange
Dette har også noe å si for verket som helhet, idet man
punktumer og få bisetninger. Tar man Thomas i dag ser på forkortelser med adskillig strengere blikk enn
Christensens versjon av Ivan Turgenevs roman Røk før. Og hva er ikke forkortet! Om en norsk leser tar for seg
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Tolstojs Krig og fred i Martin Grans (1928), Erik Krags
(1930-31) eller Arne Gallis', Bjarne Fidjestøls og Olav
Rytters (1967) oversettelse, så får han eller hun i alle tilfeller en ukomplett versjon, selv om den sistnevnte ikke
mangler så store biten.Absolutt fullstendig skal verket bli
først i Geir Kjetsaas oversettelse, som er under utgivelse.
Her skal det straks sies at skylden for forkortelsene ikke
uten videre kan legges på den nokså ubestemte «tidsånd»
eller på den helt bestemte oversetter alene; i flere tilfeller
vet vi at forlaget har hatt en usalig finger med i spillet for
å få en utgivelse som både gjør utgiften til oversetter mindre og inntekten fra salget større. Men er så leseren interessert i å kjøpe en oversettelse han eller hun vet er be-

prinsipielt utgjør en kunstnerisk helhet hvor intet er
overflødig. Dette er imidlertid et strukturalistisk synspunkt, og man kan derfor spørre seg om vi i vår poststrukturalistiske tid igjen må vente oss versjoner hvor
oversetteren har tatt seg friheter. Det later foreløbig ikke
til å være tilfellet; sansen for tekstens integritet er stor, og
den postmodernistiske lyst til gjenbruk av eldre litteratur gir seg heller utslag i nye mer eller mindre pastisjpregede og ofte svært intelligente variasjoner på klassikerne. (I dagens Russland er pseudonymet B.Akunin et
godt – man fristes til å si talende – eksempel på dette.)
Men «klassiker» er ingen konstant størrelse – og det er
den tredje gode grunnen til å overveie nyoversettelse. For

Og hva er ikke forkortet! Om en norsk leser tar for seg Tolstojs Krig og fred
i Martin Grans (1928), Erik Krags (1930-31) eller Arne Gallis', Bjarne
Fidjestøls og Olav Rytters (1967) oversettelse, så får han eller hun i alle tilfeller en ukomplett versjon, selv om den sistnevnte ikke mangler så store
biten. Absolutt fullstendig skal verket bli først i Geir Kjetsaas oversettelse,
som er under utgivelse.

skåret? Neppe – men så vet leseren det heller ikke, for på
tittelbladet står det normalt ikke et ord om den slags. Men
av og til bør man nok ane uråd om man er våken – som
når man får Nicolai Henriksens oversettelse av Brødrene
Karamazov (1961) i hende og ser at omfanget er
skrumpet inn til en drøy tredjedel av originalen.
Forkortelsene kan ellers være av så mange slag. Alt i
den anførte Turgenev-setningen ser vi at klokkeslettet er
sløyfet, og den slags «småting» vrimler det av i eldre
oversettelser; russerne – ikke minst nettopp Dostojevskij
– hadde ord på seg for å være så skrekkelig ordrike, og det
skulle vi kjekke nordmenn altså ikke være. Eldre oversettelser fremtrer derfor ofte som «sammensnurpede»
tekster om vi sammenligner dem med originalene; en
masse «småtteri» som oversetteren – eller forlaget –
anser for overflødig, er utelatt: gjentagelser er sløyfet,
antatte synonymer likeså, lange rekker av adjektiver er
resymert, «mindre viktige» detaljer sprunget over osv.,
samtidig som syntaksen er fullstendig samvittighetsløst
håndtert. Men også store sammenhengende partier kan
mangle; selv i den beste roman er jo ikke alt like spennende, og «longørene» kunne oversetteren få beskjed om
å komprimere eller stryke.
Som sagt, i dag tenker vi anderledes; vi vet at verket
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hundre år siden var Tolstoj fremdeles i live og i full virksomhet, og det var ikke så lenge siden Dostojevskij og
Turgenev var gått bort (i henholdsvis 1881 og 1883). Og
å bli en virkelig klassiker, det tar tid, det. For femti år
siden befant nok en rekke bøker som vi i dag uten nølen
kaller klassiske, seg midt ute i det lumske farvann
mellom «ny» og «antikk» hvor ting bare er gamle og
umoderne – og hvor man mener å kunne skalte og valte
med dem som man vil.
Tilstanden for rundt femti år siden er nevnt flere
ganger, og det er ikke tilfeldig. Efter krigen kom det en ny
bølge av interesse for alt russisk veltende, og den skyllet
også inn over oversettelsesfeltet; flere viktige verker, f.
eks. Dostojevskijs Idioten og De besatte, kom for første
gang på norsk i disse årene, hvor altså betingelsene for
pålitelige oversettelser ikke var særlig lystelige. Satt på
spissen – det er like mye oversettelsene fra rundt 1950
som de fra rundt 1900 som får oss til å tenke på nyoversettelse.
Det som hittil er sagt, gjelder fortellende prosa; av
annet er det ikke så mye som er oversatt fra russisk til
norsk. Det som finnes av betydelige dramaer, foreligger
forøvrig i nye og gode oversettelser – Tsjekhovs skuespill
ved Kjell Helgheim og Gogols ved Geir Kjetsaa. Men også
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dette er prosa – hva så med poesien? Allerede rektor
Blom presenterte i 1873 et utvalg russisk lyrikk for sitt
norske publikum, men siden skulle det bli nokså magert;
det viktigste enkelttiltak senere er nok Olav Rytters store
innsats for Pusjkin i 1960-70-årene. Grunnen til at det er
slik, ligger dypest sett også her i strukturforskjeller
mellom norsk og russisk, og for ikke å fortape meg ute i
et lingvistisk villniss, kommer jeg straks frem med
hovedmomentet: russisk har betonte bøyningsendelser.
Det kan lyde sært, men de er gull verdt, for de utgjør et
nærmest uuttømmelig reservoar for den som skal hente
frem rimpar. Norsk har ikke noe slikt, og vår beholdning
av rim er efter hvert blitt temmelig forslitt, noe som i sin
tur har vært med på å drive nyere norsk versdiktning
bort fra rimet. I neste omgang er så også nordmenns forståelse for den metriske, rimede poesis særlige vilkår blitt
fordunklet, og verre enda: i dag forbindes rim hos oss
gjerne med de tallrike mer eller mindre ubehjelpelige
produkter som skrives til allehånde festlige familiebegivenheter. Den som rimer, blir mange steder ikke tatt
på alvor! Dermed kan den som tross alt våger seg på å
oversette – «gjendikte» – russiske vers med bibeholdelse
av de formelle trekk så langt det går, oppleve kritikk som
kan gjøre en temmelig schizofren: av noen hevet til skyene, av andre sparket utfor stupet. Men det er da heller
ikke mange som prøver seg på det feltet.
Vi åpnet med den «norske» Dostojevskij, – hva så med
den russiske? Faktisk er også han blitt bedre opp
gjennom årene, bl. a. fordi vi endelig fra 1972 til 1990 fikk
en videnskapelig totalutgave. Men det er ikke det vesentligste; Dostojevskij er blitt «bedre» uansett utgave fordi
verkene simpelthen har vokst i betydning, slik ethvert
stort kunstverk gjør i møtet med den stadig vekslende
virkelighet – som verket både gir perspektiv og mening
til og suger ny betydning fra. Vår oppfatning av terrorisme ville vært en annen uten De besatte – og denne
Dostojevskij-romanen er faktisk blitt en annen i dag,
efter det 20. århundres totalitære samfunn, enn den var
da den kom i begynnelsen av 1870-årene.
Dette er også et moment nyoversetteren må være
oppmerksom på.

BOKPRIS:Det er mange måter å sette pris på bøker. Gyldendalhøvdingen Harald Grieg skal en gang ha sagt: «En god roman
skal koste like mye som en god flaske whisky.» Hvis det er riktig, er bøker – dvs.romaner, for det er jo romaner som er bøker
for bokkjøpere flest – neppe spesielt dyre i dag, selv om
prisstigningen på denne varen har vært nesten 60% høyere
enn på andre varer og tjenester i perioden 1985-2002. I dag
koster en norsk roman rundt regnet fra 300 til 400 kroner i
bokhandelen. Hvis kjøperne synes det er for mye, ja, så er det
for mye, uansett hva selgerne måtte mene. Whisky eller ikke
whisky.
Hva skyldes den tilsynelatende urimelig høye prisstigningen på bøker? Jeg har hørt følgende enkle forklaring fra forleggerhold: Titteltallet har økt kraftig og parallelt med det
forlagenes kostnader til redaksjon og administrasjon. Jeg skal
ikke sitte her og påstå at denne forklaringen lekker, men jeg
skulle gjerne ha sett noen regnestykker som kunne overbevise meg om at den holder vann: at mange titler betyr dyre
titler.I så fall ville det være betimelig å spørre:Kommer det ikke
ut for mange titler da?
Bokpris er naturligvis et kilent tema for forfattere. Vår
royalty beregnes på grunnlag av bokladeprisen, dvs. det
boken koster i bokhandelen. Dén prisen er det opp til forlagene, ikke forfatterne, å fastsette. Forfatteren vil naturligvis være tjent med en høyest mulig pris på boken sin, så lenge
den ikke oppleves som urimelig av kjøpere flest i forhold til
prisen på andre velferdsgoder,f.eks.en halvliter eller den siste
cden til David Bowie.
Det er ille hvis folk ikke vil kjøpe bøkene våre fordi de er for
dyre. Bedre er det ikke at urimelig høye bokpriser er med på å
undergrave de støtteordningene og avtalene som produksjonen og utgivelsen av ny norsk skjønnlitteratur hviler på. Var
det ikke slik at innkjøpsordningene bl.a.skulle bidra til å holde
bokprisene nede? Hvorfor har ikke
denne siden ved ordningene virket
etter sin hensikt? Har forleggerne
kanskje misbrukt innkjøpsordningene til å prise bøkene høyere enn
nødvendig? Og hva med det hyppig
hyllede momsfritaket på bøker?
Hvordan kan det ha seg at prisstigningen på en momsfri vare ligger
himmelhøyt over prisstigningen på
momsbelagte varer? Og hvordan skal fastprisen kunne forsvares hvis den i praksis fungerer som garantist for høypris?
Og hva med bokklubbrabatten på 25 %? Vi vet at 70-75% av ny
norsk skjønnlitteratur distribueres gjennom bokklubbene,
dvs. at bokklubbene ikke lenger er «klubb», men hoveddistributør. Hvilken bokpris er da den reelle; bokklubbenes
rabatterte, eller bokhandelens (over)pris? Og hva skal man si
om billigboken når forleggerne forsvarer fullprisen på bøker
med å vise til at «boken kommer jo uansett i billigutgave etter
2-3 måneder; er ikke det hyggelig da»?
Ja,man kan saktens spørre.Og både Konkurransetilsynet og
Forbrukerrådet spør allerede. Jeg synes ikke det er hyggelig.
Særlig fordi forlagene ennå ikke har gitt noe skikkelig svar.

Gamle bøker
på nytt
Av Janneken Øverland

For å gjøre det helt klart fra begynnelsen av: Dette skal
handle om verdenslitteratur og om bøker som er oversatt
til norsk.
For oss som arbeider profesjonelt med litteratur er det
viktig å holde orden, ikke minst på fortidens bøker.
Stadig flere norske forlag har oppdaget det, og antallet
eldre bøker som kommer i nye utgaver er økende. Disse
bøkene, som, de fleste av dem, etter hvert kan grupperes
som klassikere, når bokhandelen og leserne enten som
rene opptrykk av eldre utgaver, som reviderte utgaver
eller som nyoversettelser.
Men det ligger flere typer utfordringer i dette feltet:
For når er en gammel bok blitt «en klassiker» som man
kan forsvare å gi ut en gang til? Og når, i neste omgang, er
en klassiker «gått ut på dato»?
Det er i hvert enkelt tilfelle en viktig avgjørelse som
ligger bak, både når eldre bøker løftes opp for å gis ut på
nytt, og når et forlag bestemmer at en gammel oversettelse ikke holder mål lenger, slik at boka eventuelt må
bearbeides språklig eller oversettes helt på nytt.
Begge disse avgjørelsene foretas nå i forhold til stadig
flere av forrige århundres store og berømte bøker.
(«Forrige århundres bøker» – jeg er sikker på at de
fleste med meg fremdeles nøler litt ved det faktiske innholdet i dette utsagnet. Som om det lå en slags fysisk
terskel mellom oss og - ja - det forrige århundret, og som
om bøkene fra dette århundret med ett er blitt mye eldre
enn de var for to år siden. Sånn kan vårt behov for å holde
orden på tiden skape mentale illusjoner.)
For å ta det første først: Hvor går «aldersgrensen» for
en klassiker i dag? Er vi i ferd med forlate forrige århundres fokusering på krigen – andre verdenskrig – som
den skillelinjen som skapte et før og etter på nær sagt alle
områder? Har ikke en bok fra for eksempel 1960-årene
etter hvert nok år bak seg for å kunne bli løftet opp til et
nytt århundres klassikerstatus? Det er ikke vanskelig å
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spå at vi de nærmeste årene vil se flere og flere store bøker
fra 1960- og kanskje også 1970-årene løftet opp i den
litterære kanon.
Så kommer det neste spørsmålet, som gjelder vurderingen av selve oversettelsen av den gode boka. Er det bare
alder som er utslagsgivende for om en bok kan leve
videre i sin opprinnelige, oversatte form, eller må det
også ligge andre kriterier til grunn for en gjenutgivelse?
Eller med andre ord : Hvor lenge holder en oversettelse?
Selvsagt fins det ikke noe standardsvar her. Og selvsagt er
svaret avhengig av kvaliteten på den første oversettelsen.
Inntil i våres forelå for eksempel Cervantes fantastiske
roman Don Quijote bare på norsk i en utgave som ble
ferdig i 1918, oversatt av Nils Kjær og Magnus Grønvold.
Arne Worrens nye utgave er på alle måter en bragd, og
den inneholder partier som den forrige utgaven ikke
hadde med. Men for filologen, og for den som har lyst til
å sammenlikne, er det ikke tvil om at det gammelmodige, lett snirklete preget i den eldre utgaven har
beholdt sin egen sjarm.
Det fins oversettere som, takket være sin egen stilistiske briljans – noen av dem er/var også forfattere selv –
har preget en utenlandsk forfatters bøker så sterkt på
norsk at nyoversettelser av disse bøkene kan komme til å
se ut som helt nye bøker. Jfr. diskusjonen om Gunnar
Larsens gamle Hemingway-oversettelser for et par år
siden, der det ble pekt på at noe av «suget» i teksten var
mer norsk enn amerikansk. Denne høsten aktualiseres
problemstillingen igjen, når en ny oversettelse av Joseph
Conrads Mørkets hjerte prøver å ta opp kampen mot
Sigurd Hoels legendariske oversettelse fra 1929, som
fremdeles er til salgs.
Mer generelt er det nok riktig å si at oversettelser stort
sett foreldes, og at de viktigste verkene i verdenslitteraturen bør oversettes med jevne mellomrom.
På den ene siden var oversetterpraksisen i begyn-
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nelsen av forrige århundre nok mer løssluppen i forhold
til originalteksten, slik at det norske resultatet ikke alltid
bare er en direkte oversettelse. Her tenker jeg ikke bare på
små, men symptomatiske detaljer som at for eksempel
tittelen på den første utgaven av Virginia Wolfs Til fyret
(To the Lighthouse) merkelig nok ble omdøpt, utvidet og
«pedagogisert» til De dro til fyret, men også på at forkortede utgaver av store, internasjonale klassikere i
mange år verserte på norsk i ufullstendige utgaver. Både
Erich Maria Remarques Tre kamerater (1937), og
Thomas Manns Trollfjellet (1935) – som kommer i ny
utgave, med ny, «riktigere» tittel Trolldomsfjellet i år, i Per
Qvales oversettelse – forelå tidligere sterkt forkortet på
norsk, den siste med nesten 200 sider. I slike tilfeller er
nyoversettelser helt nødvendige. dette er noe norske forlag må ta på seg, og noe som også Norsk kulturråd må
kjenne sin besøkelsestid i forhold til, også i framtiden.
På den andre siden har det norske språket også heldigvis vært i utvikling, og en ny tid fortjener nye oversettelser. Det profesjonelt organiserte oversetteriet i Norge
tok seg opp fra og med stiftelsen av Norsk Oversetterforening i 1948. Det forhindrer selvsagt ikke at
bøker som er kommet ut i den siste femtiårsperioden
ikke må vurderes på samme måte som de eldre, etter
hvert.
Her er nok å gjøre i uoverskuelig framtid.
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HER FOR NOEN UKER siden fikk jeg en mail fra kolleger i
Sverige. Det gjaldt bokmessen i Gøteborg; en invitasjon til et
diskusjonsmøte med temaet: «Gör översättaren synlig – men
hur ska det gå till?»
Ja, hvordan skal det gå til? Det gjentas ofte at målet på en
god oversettelse er at leseren ikke merker oversetteren i det
hele tatt. Oversetteren skal være usynlig. Tanken faller på sin
egen urimelighet.Hvordan er det mulig å unngå å legge merke
til oversetteren når man leser en roman av f.eks.en amerikansk
forfatter på norsk? Amerikanske forfattere skriver gjerne på
amerikansk. På samme måte som tyrkiske forfattere skriver på
tyrkisk, spanske på spansk. Oversetteren kommer til syne idet
man åpner en norskspråklig utgave av vedkommende forfatters verk. Det er i språket oversetteren blir synlig.
Aftenposten ga et par gode eksempler på denne «oversetterens usynlighet» i forrige uke. I et intervju med forfatteren
Paul Auster sto det om Auster og hans kone Siri Hustvedt at «de
kommer ut med hver sin roman på norsk denne uken». Under
intervjuet fulgte Per Haddals anmeldelse av Austers bok under
overskriften: «Smittende, besettende og overbevisende».
Forfatterens navn var naturligvis oppgitt, og bokens tittel, likeså genre og forlag.Oversetterens navn var utelatt. Men Haddal
var kanskje blitt så smittet og besatt av å lese Jon Rognliens
oversettelse av romanen at han var blitt overbevist om at
Auster skriver på norsk?
Cathrine Sandnes kan neppe ha vært offer for samme besettelse, for i ingressen til hennes anmeldelse av Siri Hustvedts
roman står det at den er «nesten for perfekt til at man blir revet
med». Likevel dveler hun ved
språket i boken uten noe sted å
nevne at den er oversatt. Av Bodil
Engen.
Det står på tittelbladet.
Forestillingen om den «usynlige» oversetteren er en illusjon,
men hva den springer ut av er ikke
godt å si. Kanskje er den en logisk
konsekvens av det refleksjonsnivået Dagbladets Eva Bratholm legger for dagen når hun i en
bokomtale skriver at «boka er godt og uforstyrrende oversatt
…» – uforstyrrende?
Verden er å ligne med en full bonde, skal Luther ha uttalt en
gang; han klyver opp på hesten fra den ene siden og dratter
ned på den andre.16.mai ble den tyrkiske oversetteren Nermin
Acar stilt for retten og idømt en større bot for å ha oversatt en
bok av Serge Bramly. Såvidt vites dreide ikke saken seg om
oversettelsens litterære kvaliteter. Norske anmeldere og tyrkiske myndigheter begår den samme forvekslingen av forfatter
og oversetter, om enn med motsatt fortegn. Her anmeldes
utenlandske forfattere som om de skriver på norsk («uforstyrrende oversatt»), der anmeldes oversettere til politiet som om
det var oversetteren som hadde skrevet boken («forstyrrende
oversatt»?).Hverken der eller her later det til at man har fått øye
på oversetteren.
Det kan komme til å bli en lang diskusjon i Gøteborg – om
allverdens fulle bønder.
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Crescendo i
Seilduksgata
Vi er på jakt etter hovedpersonen i den norske samtidslitteraturen.
Hvor bor hun? Hva jobber hun med? Hva spiser hun til frokost? Og hva
synes hun egentlig om gårsdagens romanhelter?
Av Bendik Wold
Oslo ved senit
Oslo, Grünerløkka, i krysset Seilduksgata-Markveien:
Inn fra venstre kommer Morten Abrahamsens Martin
travende, i kakibuksene sine, leiende på en jente, hun har
på seg høye støvletter og smale, svarte plastbriller uten
styrke i glassene, kanskje de er på vei til Bar Boca, eller
Fru Hagen, eller Mir, for et par øl og et kjapt knull på toalettet? Vet ikke, vet ikke, men inn fra høyre: Erlend Loes
navnløse brosjyreskaper, med en bekymret rynke mellom
øynene, for var det ikke her, i Seilduksgata, at han satte
fra seg sin røde Citröen, for bare en liten uke siden?, og
det passer ham riktig dårlig at bilen er borte akkurat i
dag, når han for en gangs skyld er på vei til et jobbintervju, til og med ved den finske ambassaden, men i hvert fall:
Fra bunnen av Markveien kommer Nikolaj Frobenius'
Christopher tuslende, på vei hjem til sin altfor dyre
toromsleilighet, smakfullt innredet av dekoratørkjæresten, i hodet har han replikkene til en rolle som ikke
passer ham, i baklomma en andel av forsikringspengene
etter farens bortgang, eller forsvinning(?), men det er en
annen historie: For her kommer Tine Kjærs Karl, åja, han
også; med favnen full av gamle klær, skuer vi en utvasket
Tom Waits-skjorte?, han er på jakt etter en UFF-container, han skal kvitte seg med alt dette som gjør ham til
en uferdig mann, det skal skje nå og ikke siden, og mon
tro om det ikke finnes en container nederst i
Birkelunden?, men akkurat nå står han i krysset
Seilduksgata-Markveien og holder visst på å kollidere
med tre andre hovedpersoner (og én bifigur, Silje, med
smale, svarte plastbriller uten styrke i glassene) fra høstens nye, norske romaner.
Hva skjer? De fire mennene måler hverandre med
øynene. Martin smiler forsiktig, den navnløse brosjyreskaperen banner lavt, mens Christopher spytter til siden
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og Karl strever med å kikke over klesberget han bærer på.
– Satan, forandring nå igjen, sier den navnløse
brosjyreskaperen plutselig.
– Jeg gikk omkring og trodde at alt var i orden, at
verden hang sammen på en logisk måte, sier Christopher.
– Klart det er tøft, men jeg lærer vel noe av dette også,
sier Karl.
– Kanskje jeg burde ta deg i toern en dag, sier Martin.

Oslo ved senit, II (bakvendt)
Oslo sentrum, i krysset Karl Johans gate-Universitetsgaten: Nedover Slottsbakken, med solen i øynene,
kommer Knut Hamsuns Anders Tangen spankulerende, i
bare skjorteermene og med skitne bukseknær; han stikker en pekefinger i været og konstaterer at det endelig
nærmer seg Spadsertiden, at byen er i ferd med å komme
på beina, at Karl Johan blir en eneste bølge av hilsende og
leende mennesker; ved Universitetsplassen er han nødt
til å klemme albuene i siden og gjøre seg liten for å slippe
forbi noen bekjente – men det hjelper jo så lite, så lite, når
han likevel støter mot skjortebrystet til Arne Garborgs
Daniel Braut, en tynnhudet tamp som nettopp har lært
seg å røyke pipe, som gjemmer seg på et loft i Akersgata
og rapporterer til sin rurale familie, i brevs form, at han
leser så mye at det heiltupp røyner paa Helsa, som – kort
fortalt – i ett og alt er en bondestudent, en eventyrer i storbyens krambuer og tobakkshandler og frøkenflokker,
men stopp en hal, stopp en hal: Inn fra venstre skjener
Hans Jægers Hans Jæger, en forhutlet skikkelse med små,
gjespende øyne og besværlig gange; han er på vei til doktor Øwres kontor for å få påvist sin syfilis, syfilis!, men
under den tunge hatten finnes bare bildet av denne forrigenatts kattemyke pike med det rare, pikante ansiktet;

en bred, hvit panne under brusende, askeblondt pannehår, tynne lepper, en liten hake, huden ualminnelig fin,
en pike som sa hun kunne gjøre ham ung igjen; han,
toogtyveåringen, ung igjen! – men bi litt: Ser han ikke at
han er i ferd med å trå på de blankpussede skoene til
Johan Borgens Wilfred Sagen, en vestkantgutt på bytur,
en snobb i olje på jakt etter spenning, eventyr, kanskje til
og med ulovligheter hos fattigfolket på Grünerløkka, han
har en tiøring klar i høyre bukselomme og ser allerede
den grønne Løkka-trikken snegle seg oppover
Stortingsgaten, tenker på søle og suppespann og lommelykter og plankestabler og tobakksbutikken i Toftes gate
– inntil en av mennene foran ham plutselig åpner munnen, det er visst Anders Tangen som skal bryte stillheten:
– De mister Deres bok, frøken.
De andre skotter bort på ham.
– Skandale, hvisker Daniel Braut prøvende.
– Ja, så får vi reise igjen da, grynter Hans Jæger og letter på hatten.
Wilfred Sagen trekker fram lommelykten.

år ( forfatternes gjennomsnittsalder er 39 år; maner det
til ettertanke? Ja, det maner til ettertanke).
Yrke: Blant våre hovedpersoner finnes det tre forfattere (Alexander, Tove og Ida – sistnevnte sågar
dramatiker), én brosjyreskaper (den navnløse), én lege
(Endre ), og én student som arbeider deltid, trolig uorganisert, på kaffebar (Christopher). De øvrige er enten for
unge til å ha fast arbeid (Päivi), eller de har fri fra
arbeidet (Martin og Karl). Men altså: Hovedpersonene
besitter, med et par unntak, relativt høy kulturell kapital.
Her er få sykepleiere, rengjøringsassistenter og industriarbeidere i vennekretsen; derimot vet flere av hovedpersonene å omgi seg med Chablis (vin), Cortázar (forfatter) og Sonnevi (riktignok en slags arbeiderdikter).
Dette kan også forklare at ingen av hovedpersonene
befatter seg med fenomener som «fotball», «ubetalte
regninger», «virkelighets-tv» eller «frossenpizza».
Bosted: Ni av elleve hovedpersoner (82 prosent!) er
bosatt i Oslo. Fire av disse har leilighet i bydelen
Grünerløkka, som regel ikke så langt fra Seilduksgata.

Statistikeren får ordet

Primært II (bakvendt)

I oktober 2001 ble det utgitt til sammen fjorten nye,
norske romaner på forlagene Aschehoug, Cappelen,
Gyldendal, Oktober, Tiden og Kolon. I elleve av dem var
handlingen lagt til vår «samtid». Disse elleve romanene
er utgangspunktet for denne artikkelen, som altså skal
handle om hovedpersonene i den norske samtidsromanen.
Disse er med: Martin (ca.25),fra Morten Abrahamsens
Ute.Päivi (ca.5) fra Päivi Laaksos Jeg elsker sol.Christopher
(22), fra Nikolaj Frobenius' Andre steder. Den navnløse
brosjyreskaperen (ca.32),fra Erlend Loes Fakta om Finland
. Ida (30), fra Vigdis Hjorths Om bare . Karl (35), fra Tine
Kjærs Og når du kommer dit. Endre (56), fra Espen
Haavardsholms Lilit . Tove (49), fra Tove Nilsens Kvinner
om natten . Rachel (ca.20),fra Trond Davidsens Vann .Lise
(ca. 30), fra Grethe Nestors Kryp. Alexander (28), fra Elin
Brodin og Henning Hagerups De dødes språk .
Aktuelle problemstillinger: Har disse hovedpersonene
noe til felles? Lar de seg plassere i forskjellige klasser eller
sosiale sjikt? Ville de ha kommet overens dersom de (for
eksempel) møttes på Aschehougs årlige hagefest, med
oransje navnelapper på jakkeslaget og vevre vinglass
mellom hendene? Og videre: Er det mulig, på grunnlag av
en håndfull statistiske data, å mane fram gjennomsnittshovedpersonen i den nye, norske romanen?
Forbehold: Vi blir nødt til å generalisere. Ingen store
oppdagelser uten forenkling, det har Einstein (eller var
det Hylland Eriksen?) lært oss.
Henger du med så langt? Godt, da kan vi begynne.

Søndag. Sol mellom kjøkkengardinene. Wilfred Sagen
ved spisebordet hjemme, langt vest i Oslo, med mat i
munnen. Mor med Morgenbladet mellom hendene.
Mor som skvetter til, som ryster på hodet, som leser høyt:
«Se bare her i avisen», sa hun med en brå overgang:
«tenk for en forskjell på hjemmene, på miljøet … Se bare
hva som står her – om noen gutter et sted som heter
Grünerløkken … nei, jeg vet ikke riktig hvor det er, langt
borte et sted – og tenk de har brutt seg inn til en stakkars
tobakkshandler – ja og tenk midt på dagen, gutten min, –
og slått ham – og stjålet pengene hans – og … ja, det er som
jeg sier, du kan bare ha godt av å vite at slikt foregår … noe
rått og brutalt … om noen gutter.»
Sol gjennom ruten på et kjøkken langt vest i Oslo.
Wilfred Sagen tenker på sigarjøden i Toftesgate, gløtter
ned på neglene sine: En rand av jord, beksvart jord, fra
Sofienberg kirkegård.

Primært
Vi starter med de primære personalia.
Kjønn: Seks av elleve hovedpersoner er menn.
Alder: Hovedpersonenes gjennomsnittsalder er ca. 30
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Primært III (bakvendt)
En annen som sniker seg ut. Hans Jæger nærmer seg et
vindu, skrittene er lette. Han har løftet av begge haspene
på forhånd, nå skyver han vinduet lydløst opp, klyver
behendig ut, lar seg gli sakte ned på marken der nede, lytter i natten med bankende hjerte, et svakt sus i løvverket
fyller stillheten:
Har han penge gaar han gjerne ned i Vika. Ikke fordi
han absolut vil ind nogensteds der; nej, men det morer ham
at snige sig omkring dernede i de trange gader med de lave
smaa huse, hvor der brænder lys hele natten . . . at lytte ved
vinduerne . . . titte ind gjennem gardinsprækker og nøglehuller . . . se døre bli aabnet og lyset pludselig strømme ud
paa gaden, og kvindeskikkelser i lette, brogede dragter vise
sig i døraabningerne. Det morer ham, det ser saa malerisk
ud, og det gir ham en underlig middelaldersk fornemmelse,

han føler sig ligesom sat nogen hundrede aar tilbage i tiden,
til en verden hvor han er fuldstændig fremmed. – Finder
han saa derinde noget rigtig vakkert, gaar han ind og blir
der en stund; hvis ikke, sparer han heller kronerne til et eller
andet fruentimmer oppe i Karljohan. – Har han ikke penge
– og det er det sædvanlige – gaar han heller ned paa
Karljohan med det samme og ser til at faa fat paa noget,
han kan gaa hjem med uden penge; han tør ikke ta nogen
hjem til sig. Lykkes ikke det, drager han afsted paa opdagelser. Rundt omkring i alle sidegader, undertiden langt
afsted, helt op paa Grünerløkken eller ud i Gamlebyen,
snuser han om efter en eller anden forsinket sy- eller strygepige, et eller andet ukjendt værelse med lys, hvor der bor en
ny villig pige. – Lykkes ikke det heller – ja, saa er det en af de
faste tjenestepiger da, som han kan komme ind til naar han
vil. Hos hende blir han liggende en stund, og kommer saa
endelig hjem langt ud paa natten, klær af sig, falder i søvn
med det samme og sover som en sten, til pigen kommer og
vækker ham om morgenen. Saa staar han resolut op, spiser
frokost og lader som ingen ting. Men paa skolen om formiddagen har han svært ondt for at la være at sove.

Nært og nyttig
Neste kategori: Bruksgjenstand . Hvilken bruksgjenstand
er den første hovedpersonen kommer i berøring med?
Morten Abrahamsens Martin: Vinflaske (er på fest).
Päivi Laaksos Päivi: Apebok (en bok om aper og
marekatter, tilhører mormor).
Nikolaj Frobenius' Christopher: Videokamera (filmer
far og mor på danskebåten).
Erlend Loes navnløse brosjyreskaper: Kartbok (ligger i
bilen, den borttauede).
Vigdis Hjorths Ida: Notisbok (skriver).
Tine Kjærs Karl: En pakke bind (av merket Always,
kjøpes inn på nærbutikken på Grünerløkka).
Espen Haavardsholms Endre: Flaske med alkoholfritt
øl (i minnestund etter begravelse).
Tove Nilsens Tove: Kredittkort (gir til drosjesjåføren).
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Trond Davidsens Rachel: Bag (med badetøy).
Grethe Nestors Lise: Pinsett (fjerner flatlus).
Elin Brodin og Henning Hagerups Alexander: Ølglass
(på stamstedet).
I kortform: Fire gjenstander som kan assosieres med
lesning, skråstrek kultur, skråstrek kunst (notatblokk,
kartbok, videokamera, apebok), tre gjenstander som
forbindes med festligheter (vinflaske, flaske med alkoholfritt øl, ølglass), tre gjenstander knyttet til helse og
velvære (pinsett, pakke med bind, bag med badetøy), og
én gjenstand som symboliserer makt (kredittkort).
Hvis vi skal være slemme, riktig 70-tallsslemme, kan
vi påstå at dette bekrefter hovedpersonenes småborgerlige klassebakgrunn. Hvor er fiskebolleboksene, kan vi
spørre. Eller, for den saks skyld, skiftenøklene? Og hva
med hagesaksene, eller spillkortene, eller fjernkontrollene, eller den nyeste, glansede Ellos-katalogen med
postmannens fettete fingermerker på omslaget?

Nært og nyttig II (bakvendt)
Blyanten! Selvfølgelig er den forsvunnet, akkurat nå som
han har slått seg ned på en benk i Slottsparken og skal til å
nedtegne sin lenge etterlengtede Afhandling i tre Afsnit om
den filosofiske Erkendelse . Blyanten, blyanten, hvor er den?
Åjo,åjo – han har selvsagt forlagt den i vesten han pantsatte
i dag tidlig, da han skulle spandere frokost på en stakkars
tigger, det var visst øverst i Grensen, herregud hvor allting
har lyst til å gå forkjært for ham! Han banner, driver fram
og tilbake på grusgangene, sparker småstein, men så stikker han plutselig pekefingeren i været og utbryter: Av sted,
av sted!,han må skynde seg tilbake til pantelånerens kontor,
i Pilestredet, sporenstreks, sporenstreks:
Jeg havde ingen Møje med at faa den tilbageleveret.
Manden bragte mig Vesten selv og bad mig undersøge alle
Lommerne med det samme; jeg fandt ogsaa et Par
Laanesedler, som jeg stak til mig, og takked den venlige
Mand for hans Imødekommenhed. Jeg blev mer og mer tiltalt af ham, det blev mig i samme Stund meget om at gøre

at give dette Menneske et godt Indtryk af mig. Jeg gjore et
Slag henimod Døren og vendte atter tilbage til Disken, som
om jeg havde glemt noget; jeg mente at skylde ham en
Forklaring, en Oplysning, og jeg gav mig til at nynne, forat
gøre ham opmærksom. Da tog jeg Blyanten i Haanden og
holdt den ivejret.
Det kunde ikke falde mig ind, sagde jeg, at gaa lange Veje
for en hvilkensomhelst saadan Blyant; men med denne var
det en anden Sag, en egen Aarsag. Saa ringe som den saa
ud, havde denne Blyantstump simpelthen gjort mig til det,
jeg var i Verden, saa at sige sat mig paa min Plads i Livet …
Jeg sagde ikke mer. Manden kom helt hen til Disken.
«Ja saa?» sagde han og saa nysgjærrigt paa mig.
Med den Blyant, fortsatte jeg koldblodigt, havde jeg
skrevet min Afhandling om den filosofiske Erkendelse i tre
Bind. Om han ikke havde hørt den omtaled?
Og Manden synes nok, at han havde hørt Navnet,
Titlen.

Fast føde
Vi kommer ikke utenom hovedpersonenes spisevaner,
gjør vi vel? For det første: Hvor lang tid (hvor mange
sider) går det før hovedpersonen inntar det første måltidet? Dernest: Hva spiser hun/han? Og hva er det å si om
næringsinnhold, vitaminrikdom, forholdet mellom de
fire næringsgruppene, etc etc?
Vi tar det i tur og orden: Martin drikker betydelige
mengder øl og vin før han inntar sitt første måltid, en
bestillingspizza, på side 21. Päivi spiser knekkebrød med
ost og salami allerede på side 13. Christopher tømmer et
og annet whisky-glass med familien før han stapper i seg
et par danske smørrebrød på side 27. Den navnløse
brosjyreskaperen spiser knekkebrød, nærmere bestemt
Wasa Sport (som han kjøpte «for å imponere hun som
satt i kassen»), på side 25. Ida får i seg en matbit på side
15, går vi ut fra. Karl handler brød hos sin lokale kjøpmann så tidlig som på side 8; vi antar at han fortærer det
etterpå. Endre er i en minnehøytidelighet i en herskapsvilla på side 19; vi formoder at han blir servert noe spiselig. Tove drømmer om mat allerede på side 7 (deretter
blir hun kidnappet). Rachel spiser visst ikke noe i det hele
tatt. Lise har en kjæreste som bestiller hamburger til
henne på side 56 (egentlig ytret hun ønske om en
pepperonipizza – og merk: Dette er et av tekstens
elegante frampek ). Til sist: Alexander drikker en god del
halvlitere før han blir servert en femretters middag, intet
mindre, på side 26.
Som vi ser: Andelen fiberrik kost er ikke overveldende
stor, men anstendig. Desto mer bekymringsverdig er det
at flere av hovedpersonene prioriterer alkoholholdig
drikke (øl, vin, whisky!) framfor fast føde. Videre er det
verdt å merke seg at de eldre ( Endre, Tove, Karl ) nok en
gang skiller seg ut: I gjennomsnitt inntar de sitt første
måltid på side 11; de øvrige drøyer det til side 26.
Vi nærmer oss en konklusjon.
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Fast føde II (bakvendt)
Daniel Braut sulter. Han har søkt tilflukt i en kirke, ør og
utmattet, og siger ned i den første tomme stolen han ser.
Snart gløtter han bort på de gudfryktige sjelene med
foldede hender: De skal vel hjem til kveldsmat med te og
øl, tenker han på stolen sin; de skal vandre gjennom stille
gater og være på vei til smør og brød og tre slag ost og
oppskåret kjøtt, og kanskje til og med en fiskerett, før det
oppskårne kjøttet? Han vrir seg, fnyser: Det synges om
Gud som giver sine baade Klæder og Fød, naar de monne
sødeligen so-ove åja, det også; men ikke har han, Daniel
Braut, opplevet at det kommer mat eller klær rekende
bare en legger seg til å sove, selv ikke etter avlagt aftenbønn; neimen om han har. Altså er det på tide å oppsøke
Synden:
Pantelaanaren! Det Orde vekte Daniel. Der var ein Utveg.
Endaa kunde han faa Mat fyrr han gjekk i Seng. Hadde
han berre noko aa setja i Pant? – Bøkane kunde det ikkje
nytte med; dei var gamle og skrale. Vinterfrakken – trong
han altfor hardt til; Klokke hadde han ikkje. Men
Duskeluva? Ja den ... Han reis upp; kunde knapt staa, men
tok seg paa Tak; ut or Kyrkja bar det; heim etter Duskeluva;
og so til Pantelaanaren so snøgt han orka. Han venta aa faa
ein Dalar paa Luva si. Det fekk han ikkje; han fekk tvo
Mark. Men tvo Mark var Pengar det au; Daniel kjende seg
heilt rik daa han gjekk ut or Pantebudi. Med ny Kraft og
snøggare Stìg gjekk han paa Kaffikjellaren og fekk døyve
den verste Svolten. Paa Heimvegen kaupte han Brød og Øl;
daa han kom heim, aat han endaa ein Gong. God og varm
og underleg utmødd sat han der og halvsov; Øle han hadde
drukki lagde noko mjukt og varmt um Panna hans mest
som Ull. Men han hadde vondt i Hovude.

Statistikeren konkluderer
Gir våre statistiske data (kjønn, alder, bosted, yrke,
familie, første berøring med bruksgjenstand, første måltid) grunnlag for en kategorisering av de elleve hovedpersonene?
Svaret er ja. De lar seg fint inndele i følgende tre puljer,
som faktisk kan synes dekkende for flere (de fleste?)
hovedpersoner i den norske samtidslitteraturen:
1. Det dumme, lille barnet som gradvis lærer de voksnes språk og forståelsesformer å kjenne. I vårt utvalg er
Päivi (ca. 5) denne kategoriens selvskrevne talsperson.
(Det skal legges til at de fleste triksene i denne sjangeren
ble rendyrket av Johan Borgen allerede for 47 år siden, i
novellen «Av en født forbryters dagbok», men dét er en
annen historie.)
2. Rotløs ungdom som konfronteres med voksenverdenens harde realiteter. Her må vi med en gang
skynde oss å presisere at vi definerer ungdom relativt
vidt; det bør være kjent for leserne at ungdomstiden nå
for tiden strekker seg fram til midten av 30-årene.
Innenfor denne kategorien vil derfor både den navnløse
brosjyreskaperen (ca. 32), Alexander (28), Ida (30),
Christopher (22), Martin (ca. 25), Rachel (ca. 20) og Lise

(ca. 30) naturlig sortere. Samtlige, muligens med unntak
av Rachel, er bosatt i Oslo. De har få økonomiske problemer, men glemmer å spise regelmessig og er generelt
uforsiktige i sin omgang med alkohol og andre rusmidler.
3. Den middelaldrende som plutselig stifter bekjentskap med livets skyggesider: Drap, utroskap, ymse
perversiteter knyttet til kropp og kroppslighet. I denne
kategorien hører Endre (56), Tove (49) og Karl (35)
hjemme (sistnevnte er forbløffende moden for alderen).
Disse hovedpersonene lever, i hvert fall i utgangspunktet,
ordnede liv (faste måltider, fast jobb, alkoholfritt øl,
familiemedlemmer som dukker opp allerede på side
fem), men skyves siden ut i det dypeste mørke. Mens «de
unge» strever med kjærligheten og identiteten, må «de
gamle» hanskes med død og seksuelle avvik.

Oslo i demring (framvendt)
Bestemte skritt gjennom Storgata. Fire menn i følge,
nordover. En blek student, en forblåst flanør, en sultekunstner, en snobb i olje. De har et mål, Grünerløkka,
cirka krysset Seilduksgata–Markveien, og de har et formål: Fire konkurrenter skal konfronteres. Kanskje blir
det slagsmål, hvem vet, eller de forbrødres, hvem vet,
eller de vil måle hverandre med øynene og forlate hverandre uten å ha vekslet et ord – hvem vet. Fire menn med
taktfaste skritt; i vrimmelen er de en liten hær.
Samtidig, på vei sydover: Fire menn i følge. En sjarlatan i kakibukser, en brosjyreskaper med barbert hode, en
skuespillerspire med penger i lommene, en enkemann i
Tom Waits-skjorte. De vandrer i stillhet, skyves mot
sentrum av to replikker, som spyd mot korsryggen: Cirka
krysset Karl Johans gate–Universitetsgata, skal vi si det
slik? Vi sier det slik.
Fire menn pluss fire menn, i hver sin retning. Og Oslo
holder ikke pusten: Oslo er uvitende om det som skjer.
Oslo bare vrimler, Oslo bare sover, Oslo vet ikke sitt eget
beste.
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Statistikeren tenker seg om
Noe har skjedd, og det er ikke bare dette åpenbare: At
kunstnerne ikke sulter. At de fattige er fordrevet. At vest
er blitt øst og øst er blitt vest.
Før var kunstneren og Oslo fremmede for hverandre,
ja, nær sagt uforsonlige. Oslo tiltrakk, men støtte også fra
seg. Byen var en fiende som måtte overvinnes, mestres,
holdes under kontroll. I havnen stod skipene klare – det
var bare å gå om bord, for den som ikke tålte motgangen:
Det er en myte at det skortet på fluktveier. Selvfølgelig er
det en myte. Skipene hadde avgang hver ettermiddag.
Altså fremmedhet. Men handler det også om industrien som forsvant? Om en annen form for arbeid som
tok over? Om «den nye økonomien»?
Jovisst, det også. For i dagens Oslo er ikke kunstneren
lenger en hjemløs, en fremmed, en ensom skikkelse med
dyptsittende øyne og tung, våt hatt. Du tror kanskje at
Kunstnernes Hus er en bygning like ved Slottsparken; et
lite galleri og et vannhull for kunstnere og deres venner?
I virkeligheten er det Oslo som er Kunstnernes Hus:
Veggene i den vesle bygningen er slått ut. Noen har flyttet
dem helt bort til bygrensen. Og det er blitt vanskeligere å
slippe ut enn å slippe inn.

De døde
sjelers makt
Hver nyhetssending forteller om børser som raser nedover. Hver dag
leser vi om markedsakrobater som tas med buksene nede. Men fortsatt skal tidens godseiere ha makt, med Stortingets velsignelse. Kan
diktningen hjelpe oss til å forstå alt dette?
Av John Gustavsen
Før den russiske dikter Nikolai Gogol (1809-1852) døde,
gikk han rundt med en bagasje som inneholdt kladden
til sitt planlagte storverk. Da hadde han alt erobret det
russiske folks hjerter med teaterstykket Revisoren. Det
var en nasjonal komedie, om en småby som bilde på det
veldige riket, fullstendig i lomma på en kjeltring av en
borgermester og hans bande av korrupte embedsmenn.
Lastenes bakterier ynglet i det råtne vannet, og stille vann
har som regel mye grums. Nå gikk ryktet om at en revisor
var på veg fra St. Petersburg for å kikke byens kikkadorer
i kortene. Samtidig går et annet rykte om at en mystisk
mann alt har tatt inn på byens beste hotell. Alle tror at nå
er den fryktede revisoren ankommet in cognito.
Gogol viser hvordan alle forsøker å bestikke ham, og
den fremmede går gladelig opp i rollen. Han gjennomskuer hva som foregår, og til tross for at han slår de utroligste skrøner om sitt liv både som general og berømt forfatter, er byens storheter så ridd av skrekken at ingen
avslører sjarlatanen. Han utnytter dumpappene ved å
inkassere alt av gunstbevisninger som fins. Før stykket
avsluttes, åpner postmesteren et brev fra den fremmede
der han avslører hvordan han utnytter den zoologiske
hagen han har havnet i. Før noen rekker å protestere,
ankommer den virkelige revisoren, og alle står der, forvirret, forstenet og fortapt.
Vår tid er langtfra ulik Gogols beretning fra forråtnelsens kammers. Hver uke kringkastes finansskandaler
fra kapitalismens mekka, USA, hver dag rammes aksjespekulanter av sjokk og vantro, hver time tikker det inn
meldinger om børser som raser nedover. Da norske
aksjonærer kom hjem fra 17. maitoget, var aksjene på
Oslo Børs verdt 800 milliarder kroner. Da de hadde slukket St. hansbålene nærmet verdiene seg 650 milliarder og
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når vi hilser Olsok-dagen og midnattsolen forlater oss på
70 grader nord, er de kanskje nede på 500 milliarder. De
som var helter og idoler, er i dag upålitelige og tarvelige,
men verre, i morgen svindlere og forbrytere. Gogol så
videre enn Revisoren, for i bagasjen lå altså det planlagte
livsverket som nasjonalpoeten Pusjkin hadde gitt ham
idéen til. Historien Døde sjeler. Problemet var at
Revisoren hadde delt Russland i to, de etablerte borgerne
som ropte opp om skandale og propaganda, og de liberale som heiet på dikteren og ropte på Sannheten! Gogol
var sliten av alt skrivearbeidet, og skremt av den stormen
han hadde pisket opp. For den neste fortellingen skulle
peke ut den virkelige skurken, Godseieren, som reiste
rundt og kjøpte opp«døde sjeler». «Sjel» var bildet på
den livegne bonden, og godseieren betalte skatt etter
hvor mange de eide. Men etter som navnelistene bare ble
revidert hvert tiår, figurerte de døde bøndene som utgifter i regnskapene. Ved å kjøpe opp navnene deres, kunne
man samle en fiktiv formue som igjen kunne skaffe lån i
statsbanken. Gogol hadde opprinnelig hatt en plan om å
skrive en pikaresk-roman om den omreisende oppkjøperen av«døde sjeler», men denne vokste etter hvert til
idéen om en russisk guddommelig komedie i tre deler:
Helvete, Skjærsilden og Paradiset. Gogol ville hjelpe det
arme Russland ut av uføret ved å forvandle en skurk til en
helt. Han bygde på en pedagogisk metode, en didaktikk
ved hjelp av ulike skikkelser som skulle bygge det nye
russiske monument. Gogol rakk bare å få ferdig første del
av Døde sjeler (1842) der helten Tsjitjikov er en respektabel herre med edle motiver og pene manerer,«ikke nettopp smuk, men heller ikke grim, ikke altfor tykk og heller ikke for tynn; man kunne ikke kalle ham gammel,
men heller ikke på noen måte ung». Gogol tegnet den

inkarnerte middelmådighet som drar ut på landet etter
visitt hos guvernøren for å kjøpe opp døde sjeler. Han
besøker det ene godset etter det andre, og slik lærer
befolkningen fem karakterer å kjenne,
– den sleske og sentimentale
– den kyniske slukhalsen
– den innskrenkede og forherdede hyklersken
– en ballade- og bravademaker
– en gammel gnier
Alle disse skikkelsene forteller om personer som tross
slette karaktertrekk, har klart å karre seg opp, og personene forstørres i så groteske overdrivelser at omgivelsene
tar preg av dem. Tingene de omgir seg med, får til og med
menneskelige trekk, et bord kan f.eks. være tykkmaget og
stå på klumpete bein. Tingene blir symboler på menneskene, og menneskene blir ting. Godseierne må på død og
liv vise sin rikdom, og Gogol blir selv så fortvilet at han
spør om pengeuhyrene kan være skapt i Guds bilde. Men
samtiden spurte ikke slik, de så på romanen som en herlig avsløring av livegenskapet og en virkelighet som var
dømt til å falle. I kristelig ydmykhet hadde menneskene
lært å godta det som kom fra despotene i form av livegenskaper, prylestraff og frykt. Gogols siste år ble en
forgjeves strid med stoffet, og han døde utslitt av kampen mellom drøm og virkelighet.
Jordskjelvene i pressen over gårsdagens moteriktige
løver, rammer oss i dag da ledere og revisorer viser seg å
være som tatt ut av Gogols stykke og roman. Det er foreløpig de amerikanske gigantene som dukker opp i TVspillet, men LOs sjeføkonom Stein Reegård har sannsynligvis rett når han sier at vi vil også få våre varianter. Vi
kjenner alt igjen noen av karakterene som dukket opp i
Gogols zoologiske hage. Ledere og revisorer fra Enron,
Tycon, Andresen, EDS, Exxon, General Electric og
WorldCom hadde lagt verden for sine føtter, bejublet av
selveste presidenten himself! I dag lover han dobbel straff
for skurker, og sender i veg skattejegere og politi. Men sitter han ikke selv i klisteret fra de klisne kameratene som
støttet hans valgkamp ?
I mellomtiden kan vi forberede oss ved å lese våre
egne diktere, Ibsen, Bjørnson og Falkberget. Men det
spørs om ikke Bør Børson blir et noe uskyldig lærestykke. Da er det kanskje bedre å gå til Scott Fitzgeralds The
Great Gatsby (Den store Gatsby, Gyldendal 2000, 4. utg,
oversatt av Peter Magnus), beretningen om møtet
mellom gamle og nye rikinger i 1920-årenes atmosfære
av spekulasjon. Eller Tom Wolfes The Bonfire of the
Vanities (Forfengelighetens fyrverkeri, Aschehoug 1988,
oversatt av Kari Risvik) som skildrer 1980-årenes med
jappetid og penger som flyter fritt. Begge bøkene avslører vår egen tid da drømmer står for fall, driftsutgifter
føres som investeringer og avkastninger skildres som
lønn for strevet. Blant våre egne rikinger er det oppstått
en euforisk stemning etter at man seiret raskt og suverent. Brutale raids er med pressens hjelp gjort til heltemodige operasjoner i rikets tjeneste. Uansett hvor stor

bløffen er, uansett hvor dristig oppkjøpene har vært, så
skildres markedets tempelriddere som uslåelige keisere.
Den offentlige beundringen fra alle kanaler med kommentatorer fra mentorer som er honorert i spillet, gjør at
de døde sjeler kan fortsette. I galleriet over litterære skikkelser som avslører falskspillet kommer vi til slutt ikke
over Knut Hamsuns August. Denne yndling har fått det
for seg at Polden trenger posthus, og nå vil han ha den
nølende ordfører Joakim med seg. Ordføreren skriver
etter Augusts vilje en framstilling av postforholdene, og
August travet uforetrødent rundt i Bygden og samlet
Underskrifter. Han var ikke helt nøie paa om han fik med
nogen mindreaarige paa Listen, men naar Joakim knep
ham heri, saa August paa ham med blaa Øine og
undskyldte sig med at han hadde været saa lenge borte og
ikke kjendte alle. Værre var det at han opførte døde
Mennesker paa Listen. Han ville jo ha været ute hos
Josefine i Kleiva for at faa hennes Navn, men han hadde
ikke Baat for Haanden. August gik ut fra at Josefine aldeles
ikke vilde bli forbigaat paa Listen saa han opførte hende
trøstig paa egen haand.
Men om Kvelden fik han vite at Josefine i Kleiva var død.
Nei, er hun død ! sa August. Hva døde hun av ?
Det vet jeg ikke, svarte Joakim, men hun maa strykes.
August: Jeg skal tænke paa det. Hun var saa dygtig
Menneske, hun vilde ha skrevet sig paa bare jeg hadde
ordnet det.
Knut Hamsun tok tiden på pulsen. Mesteren ville rullet rundt i sin grav om han fikk vite hva som foregår
«blant Storkarene paa Inderbygden»: Stortinget (Odelstinget) vedtok den 4. juni en lov om registrering av
finansielle instrumenter som gjør at «Det blir vanskelig å
etterforske ulovlig innsidehandel. For ikke å snakke om
brudd på reglene om meldeplikt. Eller brudd på reglene
mot manipulering av markedet.» (Dagbladet 18/6-02).
En kan forstå økokrimsjef Einar Høgetveit som sier:
«Den nye regelen vil gjøre det vanskeligere å få avdekket
kriminelle forhold!»
Så lenge våre egne forfattere ikke går løs på mennene
uten magemål, får vi holde oss med Gogol og Hamsun.
August sitter ikke på Stortinget, men hans lakeier ser ut
til å stortrives der.
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Jeg har aldri brydd meg om å lytte nøye etter tekstene på poplåter.
Enten river melodien meg med eller så gjør den det ikke. De kan
synge om hva de vil for meg, bare de ikke gjør meg deprimert! Det er
popmusikkens funksjon etter mitt syn.Holde livets lystige fane hevet
over syndes pøl og all verdens elendighet. Holde drømmene i live.
Men kanskje gjorde jeg Waaktar og a-ha urett ved å ikke lytte
bedre til tekstene? Jeg bestemte meg for å gjøre et ærlig forsøk på å
rette opp det forsømte. Jeg satte meg til rette i sengen, med blokken
på knærne, blyant i hånden og det vesle heftet med tekstene ved
siden av meg.
Tittelen var i utgangspunktet grei nok. Take on Me betydde rett
oversatt «ta på meg» på norsk. Men hva med Take me on? Ta meg på?
Det lød unektelig litt styltete og rart. På den annen side formidlet det
noe av den språkgleden som tross alt lå i disse tekstene. Kanskje var
det ikke slik en engelskmann eller amerikaner eller australier, for den
saks skyld, ville ha uttrykt seg. Men så var det heller ikke en av dem
som hadde skrevet disse ordene. Det var en sjenert unggutt fra
Manglerud.
TA PÅ MEG
Vi snakker i vei
Jeg vet ikke hva
Jeg skal si men gjør det likevel
I dag er nok en dag til å finne deg
Shying away? (slå opp i ordboken!)
Jeg kommer etter kjærligheten din, greit?
Ta på meg (ta på meg)
Ta meg på (ta meg på)
Jeg er borte
Om en dag eller to
Ingen vits i å si det
Jeg er stumper og stykker
Men det er meg - snubler i vei
Som begynner å skjønne at livet er greit
Si etter meg
Mye bedre å være trygg enn trist
Ta på meg
Ta meg på
Jeg er borte
Om en dag eller to
Kanskje oversettelser kunne bli en bigeskjeft for meg nå som jeg ikke
lenger var i fast arbeid, tenkte jeg. Det var slett ikke uvanlig at store og
høyt begavede forfattere brukte tid og krefter på oversettelser,både av
økonomiske og litterære årsaker. Fernando Pessoa oversatte for

eksempel forretningskorrespondanse for handelsfirmaer i Lisboa helt
frem til sin død.Riktignok publiserte ikke Pessoa så meget av sine egne
ting i levende live. Han stiftet aldri familie og satt på rommet sitt og
skrev og skrev.Da han døde av skrumplever i 1935,bare 47 år gammel,
etterlot han seg en amerikakoffert med 27.000 upubliserte tekster!
Med all respekt for Pessoa og alle hans heteronymer, det være seg
Bernardo Soares, Ricardo Reis, Alvaro de Campos eller Alberto Caeiro,
kjekke karer alle sammen, så syntes jeg ærlig talt at han kunne gjort
noe mer ut av seg selv når han først var på besøk her på jorden. Mitt
mål som forfatter var i hvert fall å komme meg inn i lyset fra samtidens
prosjektører et øyeblikk før jeg lukket MIN koffert for godt og overlot
den til historien.
Grovoversettelsen av Take on me var nå unnagjort og det var på
tide å gå nøyere til verks. Det var selvfølgelig fristende å la det stå slik,
å kun bevege seg i den språklige overflaten, for å si det slik, men min
samvittighet tvang meg til å undersøke nøyere hvilke eventuelle flere
tolkningsmuligheter som fantes. Jeg gikk derfor i bokhyllen og fant
min engelsk-norsk ordbok og slo opp på på TAKE ON.Det kunne bety:
ta på seg, gjøre fordreining på å være, ta seg nær av, ta på vei, skape
seg. Jeg kontrollerte i tillegg med det amerikanske slangleksikonet,
som supplerte med: reagere kraftig; lage bråk, herje. Om det ikke
akkurat gjorde meg bråklok, begynte jeg å ane konturene av en
dypere mening. Under berøringsestetikken som ved første øyekast
syntes å ligge til grunn for teksten,lå et rop om å bli lagt merke til eller
oppdaget. For var det ikke nettopp det som var tilfellet her? Noe i
retning av TA INNOVER SEG, eller sagt med andre ord: SE MEG?
I’ll be gone in a DAAAAYYY, synger Harket i falsett på originalversjonen. Dette var en oppfordring til å gripe anledningen, Carpe Diem,
Seize the day.Det er dette rommet vi lever i her og nu,vi må leve og se
meg NÅÅÅ. Og ta på meg NÅÅÅÅ!
Nei, berøringen måtte jeg slippe et øyeblikk, og heller forsøke med
blikket:
SE MEG
Vi snakker i vei
Jeg vet ikke hva
Jeg skal si men gjør det likevel
I dag er en ny dag til å finne deg
Skygger banen
Jeg kommer etter kjærligheten din, greit?
Se på meg
Se meg nå
Jeg er borte
Om en dag eller to
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Frå ein tapars
synsvinkel
Om Tor Halstvedts bok «Refusert. En fortelling om å falle utenfor den
akademiske, litterære andedam» (Genesis forlag, 2002).
Av Finn Øglænd
Den refuserte forfattaren
Dette er formelt sett forfattaren Tor Halstvedts dagbok
frå 1996-2002. Den har tre hovudtema:
(1) Den Refuserte Forfattaren (og dermed Taparen)
Tor Halstvedt,
(2) Generelt politiske, klassepolitiske, kultur- og især
forlagspolitiske betraktningar som skal underbygge
hovudargumentet i Tema 1, nemleg at Den Refuserte
Forfattaren (og dermed Taparen) Tor Halstvedt ikkje er
refusert fordi han er ein middelmådig eller dårleg forfattar, men fordi han er utsett for eit Komplott frå
Middelklassa, ikkje minst den frå Arbeidarklassa opprykka Middelklassa som med utgangspunkt i ei akademisk utdanning har fortrengt Arbeidarklassa og det
Folkelege, og dermed Den Refuserte Forfattaren (og dermed Taparen) Tor Halstvedt. Eit undertema her er Tor
Halstvedts vurdering av andre (norske og utanlandske)
forfattarar. Eit anna undertema er den norske pressas
overraskande gode vurdering av Tor Halstvedts bøker,
sett i forhold til kor refusert denne forfattaren er. Dette
punktet blir underbygd av sitat frå norske aviser («Øvre
Smaalenene», «Gjengangeren», «Lokalavisen Tønsberg»,
«Tønsbergs Blad», «Agderposten», «Dagen» osv.)
(3) Religiøse betraktningar, ikkje minst med utgangspunkt i den svenske mystikaren Emmanuel Swedenborg.
Dette siste er sikkert viktig for forfattaren å få sagt, men
eg kan ikkje sjå at det har noko særleg relevans for
hovudtemaet, nemleg Halstvedts 185 refusjonar.

posisjonen komplett utradert. Han er ein litterær ikkjeperson. Bøkene hans er gløymde, anna enn av lokalpatriotar (?). Og ikkje minst: Han får refusert bøkene
sine. Dette er eit hovudpoeng i boka, og det er vanskeleg
å forholde seg til fordi eg verken har lese utkomne bøker
eller refuserte manus av forfattaren. Eg kan dermed ikkje
vurdere sanningsgehalten i Komplott-teorien hans.
Heller ikkje om det er grunnlag for forlagets skrikande
baksidereklame: «En fortelling om å falle utenom det
akademiske, litterære establishment. Et knyttneveslag
mot innkjøpsordningen slik den praktiseres i dag.» Rett
nok er eit par av forfattarens bøker på forlaget Genesis
«nulla» av Kulturådet. Men det er ikkje Innkjøpsordninga Halstvedt er mest kritisk til, sjølv om han
kritiserer den for å favorisere dei tre største forlaga framfor småforlaga. Det er forlaga som er Halstvedts hoggestabbe, ikkje minst det første forlaget hans, Gyldendal.
Underteikna figurerer forresten på ei liste over 61 forfattarar som forsvann frå Gyldendal etter Sigmund
Hoftuns død. Og dette er eit av punkta kor eg dels kan
etterprøve Halstvedts teoriar, sidan det også er mi erfaring at Hoftun tok seg godt av forfattarane sine, medan
mange kjende seg dårleg behandla av etterfølgarane
hans. Elles syt Halstvedt over å ikkje ha blitt tatt opp som
medlem i NBU. Han fastslår kjapt og kjekt at dette
«åpenbart» skuldast at han gav ut bøkene sine på det
vesle Bergensforlaget Eide. Dette er vel eit døme på litt
for raske (kort)slutningar frå Halstvedt si side.

«eit knyttneveslag mot innkjøps- Halstvedts klassepolitiske teoriar
Halstvedt meiner at frekke oppkomlingar frå Arbeidarordninga»
Det er som kjent sjeldan taparen skriv si historie, men
her er den. Tor Halstvedt er ein person som – om han
nokon gong har hatt ein posisjon – har fått denne
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klassa som har fått seg akademisk utdanning nå har
alliert seg med den øvrige Middelklassa og sjalta ut
Arbeidarlitteraturen, det folkelege og det humoristiske

frå den norske litterære kánon. Fienden har overteke forlaga og fiendtlege forfattarar som Jon Fosse, Jan Kjærstad
og Dag Solstad (for å nemne nokre) har overteke hegemoniet etter Halstvedts heltar, dei folkelege arbeidarforfattarane Egge, Bojer, Jonsson, Falkberget og i vår eiga
tid Kåre Holt. Dette Komplottet får så
avgjerande betydning for Halstvedts
eiga litterære og sosiale «deklassering».
Han får ikkje gitt ut bøker. Han får ikkje
stipend. Han ender opp som reingjerar
på eit pizzabakeri og som avisbod.
Nøkternt vurdert er vel ikkje dette noka
større tragedie. Nokon lukkast som forfattar, nokon ikkje. Det kan verke mot si
hensikt å lage for mykje rabalder utav
det. Eg veit ikkje kva som gjer Halstvedt
til ein meir «verdig» og interessant refusert forfattar enn så mange andre. Eg
støttar ikkje hans påstand om at det blir
gitt ut for få bøker i Norge. Eg meiner
det blir gitt ut for mange. Elles må ein
finne seg i at nokre forfattarar blir plassert på litteraturens skraphaug, skvisa ut frå litteraturhistoria eller aldri får plass der. Det er derimot interessant kven som blir skvisa ut, og kven som hamnar i
rampelyset. Og Halstvedts analyse av dette kan vere
utgangspunkt for ein debatt i «Forfatteren» og andre
media. Ikkje om Tor Halstvedt og hans bøker, men om
hans litteraturpolitiske teser om Middelklassas hegemoni i forlaga og på det øvrige litterære parnasset.

Kven er Tor Halstvedt?
Kven Tor Halstvedt ellers er, har eg berre hans eigne ord
for. Ein bondeson frå Askim i Østfold som elles har
arbeidd på Spigerværket i 12 år, noko han angrar på (eit
år hadde vore nok). Han har akademisk utdanning
(litt.vit. og fransk) noko han også angrar på. Han var
med i AKP, noko han angrar på. (Dei eigentlege heltane
hans er Gerhardsen og Bratteli). Han var Pol Pots mann i
Norge, formann i Vennskapssambandet NorgeKampuchea, noko han angrar på. Og så har han altså
skrive nokre bøker for ungdom og vaksne som berre
nokre få innvigde har høyrt om.
Han finst ikkje i noka litteraturhistorie.Eg kjenner ikkje til
at nokon kolleger har uttrykt seg fordelaktig om bøkene
hans. Og, som sagt, eg anar ikkje om refusjonane hans er
litterært rettferdige eller altså skuldast det Komplottet
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Halstvedt antyder, aggressivt marknadsført av det kristne
(?) forlaget Genesis, som har sine eigne høner å plukke i
forhold til innkjøpsordning og nullingar.

Mi eiga vurdering av boka
Mi eiga vurdering av boka vil eg dele
inn i 3 punkt.
(1) Dette må då vere den ultimate
boka alle forfattarar skulle ønske at dei
aldri trong å skrive. Iallfall er eg overlykkeleg over å sleppe å skrive ei slik
bok. Dette ikkje sagt som nokon hovering eller harselas over Halstvedts bok.
Den kan vere nyttig som debattinnlegg,
sjølv om den neppe kan «gjere godt att»
Historias (dvs. Middelklassas) litterære
dom over Tor Halstvedt.
(2) Eg er i utgangspunktet skeptisk til
forfattarar som klagar over at dei er
refuserte, miskjende, utsette for komplott osv. Ikkje minst når dei gir den ut
på eit like miskjent (?) forlag og piffar
teksten opp med bokmeldingar av eigne bøker saksa for
det meste frå lokalpresse og kristne aviser. Og attpå til set
seg sjølv i bås med «klassiske» refusjonar frå litteraturhistoria (Joyce osv.)
(3) Trass i dette trur eg forfattaren har eit grunnleggjande poeng når det gjeld kritikken både av forlaga og
av den akademiske litterære scenen for øvrig. Ein forfattar som Halstvedt er truleg dømt til å bli ein tapar ut frå
dei gjeldande normene, uansett kor «bra» han skriv innanfor sin sjanger. Kor «bra» han eigentleg skriv er eg derimot usikker på, nokre av forfattarens eigne dagboksnotat tyder på at mange av refusjonane (og nullingane?)
kan skuldast svake og ubearbeidde manus like gjerne
som eit komplott frå forlag og Kulturråd si side. Dersom
dette er sant - noko eg for så vidt innbiller meg inntil det
motsette er bevist - er boka ubrukeleg som forsvarsskrift
for forfattaren Tor Halstvedt, men ikkje nødvendigvis
som generelt debattinnlegg.

Miskjent – eller berre
middelmådig?
Konklusjonen min er likevel at boka blir for privat når
den (slik den her gjer) står og fell på om forfattaren sjølv
er ein middelmådig forfattar eller ein urettferdig miskjent forfattar. Hever ein synsstaden over Halstvedts

Ei oppsummering
Eg synest dette er ei rotete og patetisk, dels usakleg, men
ganske interessant og underhaldande bok. Eg trur mange
av problemstillingane til Halstvedt er allmenne og gjeld
mange andre av medlemmene i DnF og NBU. Mange har
sikkert opplevd ein liknande deroute, men få snakkar så
mykje om det. Nokre luftar tankane sine på eit og anna
medlemsmøte, elles lever dei kanskje i skamma over å vere
umoderne, uproduktive, ikkje ha høgt nok «litterært
nivå»? Kunne DNF lufte ut litt i desse korridorane hadde
det vore fint.
Note: Tragikomisk nok er «Forfattaren» ved red. Einar
O.Rise (!) med på å underbyggje Halstvedts komplottteori ved å refusere eit debattinnlegg (!) frå Tor Halstvedt.
«Forfatteren» v/hr.Rise er dermed den som hamrar den
siste spikeren inn i kista og understrekar Halstvedts kjensle av å vere ein totalt utradert, ubetydelig, refusert og elendig forfattar som får sparka lua ut av handa når han kjem
med si siste bøn om å få stemma si høyrt. Kor lett ein sjølv
kunne vore ein av desse «elendige».
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Den datamaskina du kjøpte for et lite år siden, og som du
syntes gikk som et lyn den gang den var ny på skrivebordet,
er kanskje ikke like rask lenger? Det tar lang tid å starte den,
den må liksom tenke seg om litt hver gang du ber den om å
gjøre noe. Og det virker som den kjinner og kverner på
harddisken i tide og utide. Den er kanskje ikke like stabil
heller lenger?
Stadig opplever du at den henger seg opp, det kommer
uforklarlige meldinger på skjermen og plingelyder som
tyder på at treskeverket ikke trives. Det er ikke sikkert at du
har kjøpt katta i sekken igjen. Hva har du installert av
programmer på maskina? Bruker du den til Internettrusling? Er det andre enn deg som bruker den? Kanskje
noen har lagt inn spill?
Problemet er som regel at det har havnet for mange
program og programsnutter på datamaskina,alle krever litt
særbehandling for å trives, noe som lett går ut over andre
program, som ikke helt klarer å forholde seg til det nye.Selv
om man sletter program som ikke brukes lenger, blir det
hengende noe igjen i systemet, som tar ressurser og lager
krøll.
Løsningen er ofte å slette alt,og installere på nytt.Det er
derfor viktig å ta vare på alle disketter og CD-er med
drivere og program som følger med når man kjøper noe
nytt,slik at nødvendig programvare kan legges inn på nytt.
Alle selvproduserte filer (les manus) må selvsagt kopieres
over på CD eller andre backup-medier, slik at de ikke går
tapt i prosessen.
Er man ikke alt for datakyndig bør man få fagfolk til å
hjelpe seg, for selv om det ikke er vanskelig å installere
operativsystemet på nytt,må man vite hva og hvordan.Selv
om det koster noen kroner å få det gjort, kan det nok lønne
seg, om alternativet er å kjøpe ny maskin. Har man litt
pågangsmot og vet hvordan man lager en oppstartsdiskett
fikser man det hele selv.

PC-TERAPEUTEN | BJØRN INGVALDSEN

private står vi derimot att med noko som liknar ein
«brannfakkel» om ikkje eit «knyttneveslag». Lesen som
Halstvedts private historie har den eit anslag av noko patetisk. Lesen som eit klassepolitisk dokument er den interessant. Lesen som eit innlegg i kampen om det litterære
hegemoniet, om kven som bestemmer «kánon» er den
interessant.
Lesen som eit innlegg mot «innkjøpsordninga» er den
totalt forfeila. Ein forfattar som Halstvedt er, liksom 95
prosent av landets øvrige forfattarar, totalt avhengig av ei
fungerande innkjøpsordning. Lesen som «dagbok» er den
ein interessant studie i ein forfattar og eit forfattarskap
som har gått heilt i frø og eit liv som blir levd bokstaveleg
talt på stumpane - Halstvedt er – i den perioden han prøver å leve av å skrive - ein regelrett fattig forfattar.
Han er såleis eit skrekkbilete for andre forfattarar som
risikerer det same dersom dei plutseleg skulle bli «umoderne», dvs. ikkje ha høgt nok «litterært nivå», som det
heiter i forlaga, som sjølvsagt ikkje er interessert i å undersøke si eiga klassebakgrunn som grunnlag for litterære
vurderingar. For dei er (sjølvsagt) «det estetiske» høgt
heva over slike materielle vurderingar.
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BREV ETC.
Falske venner
I sommernummeret av Språknytt, utgitt av Norsk Språkråd,
kan man lese om «falske venner».Det er nordiske ord som er
så å si identiske av utseende men av høyst ulik betydning.
Velkjent er historien om svensken som dro til København og
ville ta taxi til et «roligt» (morsomt) sted.Hvorpå han ble kjørt
til nærmeste kirkegård.Irriterende er det når «kjol» (skjørt)
stadig vekk oversettes med kjole.Ikke så helt urimelig likevel,
men burde ikke varselbjeller ringe i oversetterens ører, når
han/hun skriver at en person putter en sjokoladekake
(chokladkaka) en sjokoladeplate) i lommen! En nordmann
som bestiller pølse i Sverige istedenfor «korv», risikerer å få
lungemos osv.
Det er sjelden svensk siteres helt ut korrekt i norsk presse.
Med sitater fra andre språk, iallfall fra engelsk er man langt
mer nøyaktig.Men bevares, i oversettelseslitteraturen kryr
det av de forunderligste feiltolkninger, i utlandet såvel som
her hjemme.På tampen av 1970-årene utkom en Hamsunroman i amerikansk oversettelse.Anmelderen, en kjent oversetter og ekspert på skandinavisk litteratur, måtte stadig
vekk ty til originalen for å begripe det han leste. Eksempelvis
kunne han ikke fatte hva «dødens brød» kunne være (death,
where is your bread) Ved hjelp av originalen fant han ut at
det dreide seg om et sitat fra Bibelen: «Død hvor er din
brodd».
Krigsflygeren Leif Hamre, forfatter av flere bestselgende
ungdomsromaner fra flymiljø var ikke særlig stiv i konversasjonsengelsk, men ettersom engelsk er kommunikasjonsspråket innen Nato, var han ekspert på fagterminologien.
Ikke lite bekymret ble han over å høre at den som skulle
oversette bøkene hans til engelsk var en gammel dame som
knapt hadde vært oppe i et fly.Ingen protester nyttet.
Damen var nemlig forlagets suverent beste oversetter.Da
oversettelsen forelå, viste det seg at det hadde vært god
grunn til bekymring. Damen hadde oversatt hele den
engelske Natoterminologien direkte til norsk og derfra tilbake til engelsk.Resultatet var mildest talt merkverdig. Bl.a.
husker jeg et avsnitt der «flygeren lå i taket».
Også norsk/engelsk har visse identiske ord med vidt forskjellig betydning.Ved et selebert engelsk Oslobesøk undret
gjestene seg svært over skiltet som forkynte at hotellets heis
var i bevegelse: I fart (jeg promper).
Ikke så usannsynlig hørtes det kanskje da en av det norske vertskapet innledet sin dramatiske skildring av et hesteveddeløp på følgende vis: «And then all the horses started
with a tremendous fart !»
Som nygift i Seattle forskrekket min svenske mor sine
amerikanske medsøstre ved å røpe at hemmeligheten med
hennes gode hjemmebryggede øl var at hun bestandig til-

satte en del corns (liktorner - istedetfor corn dvs mais) ved
slutten av prosessen.
Bestefaren til en av mine barndomsvenninner hadde i sin
ungdom dradd over dammen sammen med sin venn, Sverre
Damm, for å få seg arbeid.De to unge arkitektene gikk fra det
ene firmaet til det andre i håp om en jobb.Den ene presenterte seg og vennen med ord som i amerikanske ører lød slik:
«My name is ass, and he is svear damn, do you need a pair of
drawers (dameunderbukser)»?
Det lyktes likevel til slutt de to håpefulle å få ansettelse.
Bestefar Aas fikk bl.a.i oppdrag Woolworth-bygningen i New
York.
Ebba Haslund

Pippi – Et psykotisk barn?
Vi har en hellig ku i skandinavisk barnelitteratur.Det er Pippi
Langstrømpe.Profilerte kulturpersoner besvarer stadig
spørsmålet om hvilken litterære skikkelse som er deres forbilde.– Pippi, svarer mange av dem.Modige, eventyrlystne,
godhjertete Pippi, svarer blondinene.De som aldri har hatt
gulrotrøde fletter eller tenna på tørk.Ingen stod i ring og
ropte «Pippi, Pippi» etter dem i skolegården.
Jeg har forhørt meg hos endel småjenter.Hvem ville du
vært?
Pippi eller Annika? Pippi eller Barbie? Pippi eller Jennifer
Aniston? Ingen vil være Pippi. Det vil bare de voksne. De
samme voksne som trolig umiddelbart ville ringt barnevern
og helsevesen om de fikk et kasus som Pippi til nabo. For er
ikke Pippi et psykotisk barn? En omnipotent lystløgner? En
lokal hoffnarr som på det mest desperate må kjøpe sine
venner. En utøver av omfattende selvtekt. Er det her skoen
trykker? Har dannete, voksne mennesker egentlig lyst til
med egne krefter å sette en skikkelig støkk – eller la oss si
trøkk – i sine fiender? Er de kamuflerte anarkister som helst
ikke vil betale skatt og som mer enn gjerne byttet sin universitetsutdannelse mot en kiste med gull av tvilsom opprinnelse? Ønsker de seg egentlig en ape istedet for P.C.?
Ønsker de seg egentlig en hest på kjøkkenet istedet for den
gneldrende engelske setteren?
Jeg ser Pippi som et sviktet og overgitt barn som forsøker
å kompensere ved å være tøff i trynet, mens fraværet av klassisk skjønnhet forsøkes kompensert med fysisk utagering.
Jeg ser henne som klovnen som egentlig gråter.En skikkelse
som alle barn vil underholdes av og dra veksler på, men som
ingen med hånden på hjertet vil ligne.
I sin parodiske klesdrakt og altfor store sko fremstår hun
som klønete og uelegant, til tross for at hun behersker
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disipliner som ridning, linedansing og klatring. Hun får prepubertale jentunger til å grøsse. Hun får dem med drømmer
og rødt hår og fregner til å gråte. Hun ligner sin egen apekatt. Full av spillopper, kjønnsløs og eksaltert. Hun vil ikke
innordne seg. Det er bra, og muligens er det dette som fascinerer. Det er mindre bra. Det gir en pekepinn om at enten er
man lydig, eller så er man fullstendig sprø. Ett av to.Tam eller
ekstrem. Slik ufarliggjøres Pippis opprør og selvstendighet,
for vi tar henne ikke alvorlig. Jeg undres over dette. Hvis så
mange har Pippi som forbilde, hvorfor oppfører de seg da
ikke mer som henne? Da kunne det nok blitt litt fart i norsk
kulturliv. Da ville kanskje Pippi omsider blitt sett på som den
normale, og Hollywood-babene som de gale.
Inger Frogg Jørgensen

Aksjon for innkjøpsordningene
Det ble ikke lite turbulens rundt innkjøpsordningene da
Norsk Kulturråd la fram to utredninger i fjor. Særlig ble
debatten heftig om forslagene i utredningen til Halfdan
Freihow. Men høringsuttalelsene viste at avstanden mellom
organisasjonene i bokbransjen, forleggere, forfattere og
bibliotekarer, og kulturrådets eget faglige utvalg, nok ikke
ble så stor til slutt. Da Norsk Kulturråd skulle konkludere i
sommer, ble konklusjonen firedelt:
1) Det innføres et økonomisk tak på de skjønnlitterære
ordningene for voksne og barn.Frigjorte midler skal brukes
til å styrke ordningen for faglitteratur for barn, oversatt litteratur og produksjonsstøtten til faglitteratur.
2) Kulturrådet peker på det store behovet for å etablere
en ny selektiv innkjøpsordning for essayistikk og litterært
verdifull sakprosa, med inntil 50 titler i 1000 eksemplarer.
3) Antall bokutsendelser til bibliotekene økes.
4) Det opprettes et partssammensatt, rådgivende utvalg
som drøfter de økonomiske og kulturpolitiske sidene ved
innkjøpsordningene.
Kulturrådet landet dermed nær forslaget som de skjønnlitterære organisasjonene satte fram i debatten, og som
etter hvert fikk bred oppslutning. I mars samlet alle forfatterorganisasjonene seg om en felles plattform, og ble enig
med Den norske Forleggerforening og Norsk Bibliotekforening om et videre samarbeid for økte bevilgninger til
ordningene. Dette arbeidet trenger koordinering, og umiddelbart etter sommerferien ble Mette Newth tilsatt for å
lede koordineringen av arbeidet. Forfatteren kommer tilbake med mer stoff om saken seinere.
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NOTERT
The Ogarit Cultural Centre i Palestina tok til i 1995,
som et treårig prøveprosjekt for palestinske bokutgivelser av egen og oversatt litteratur. Det var
Palestinian Writers Union som først drev fram prosjektet, i samarbeid med Den norske Forfatterforening,
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og NORAD.
Ogarit ble etablert som en uavhengig organisasjon i
98 og drev fra da med en årlig støtte, inntil de norske
foreningene, som nå også omfattet Norsk Grafisk
Forbund, kom med i et NORAD-støttet prosjekt fra
2001 til og med 2003. Støtterammen er totalt kr. 2,1
mill. for de tre årene. En evaluering av NORAD viste at
Ogarit måtte satse mer på distribusjon og markedsføring. Forfatterorganisasjonene henvendte seg til
Handel og Kontor Forlag, som organiserer forlagsansatte,og som dermed har en bred kompetanse som
forhåpentlig kan brukes av Ogarit når forholdene blir
noe lettere.
Helt fra starten har Ogarits utgivelsesprofil vist en
uavhengighet som er bemerkelsesverdig. Men hele
prosjektet fikk alvorlige vansker da situasjonen på
Vestbredden og Gaza ble vesentlig forverret fra
september 2000. Likevel har Ogarit fra januar 2001 til
februar 2002 klart å utgi tolv titler for voksne og sju for
barn. I sin rapport til NORAD understreker senterets
leder, forfatteren Izzat Ghazzawi, at det utfra dagens
situasjon er vanskelig å se hvordan Ogarit-senteret
skal kunne klare seg uten støtte utenfra de nærmeste
åra. Det er også umulig å si hva de mange månedene
med stengning av byer og områder vil bety for det
palestinske folket og deres økonomi.

– TI STILLE SANCHO, SVARTE DON QUIJOTE, – HVA KRIG ANGÅR, ER
DEN MER ENN NOE ANNET UNDERLAGT STADIG OMSKIFTELIGHET, SÅ
MEGET MER SOM JEG MENER, OG DET ER EN SANNHET, AT DEN VISE
FRESTÓN SOM BERØVET MEG ROMMET MED BØKENE, HAR FORVANDLET GIGANTENE TIL VINDMØLLER FOR Å FRATA MEG ÆREN VED Å
BESEIRE DEM, SÅ STERK ER DET FIENDSKAP HAN FØLER FOR MEG, MEN
NÅR ALT KOMMER TIL ALT, KAN HANS ONDE TROLLDOMSKUNST LITE
GJØRE MOT MITT GODE SVERD.
DON QUIJOTE
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
OVERSATT AV ARNE WORREN
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