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Bøker, for faen!

Eksotiske dansker

Best og verst

Bensinstasjoner er ikke lenger en
verden for menn, kvinner har fått
sertifikat, kvinner har lest i Dagbladet
hvordan man legger om dekk, kjøper
lyspærer. Shell mangler bare en bokklubb, skriver Arne Berggren.

I løpet av de siste tre år har det på de
tre største norske forlagene årlig
kommet tre eller fire danske bøker i
kategorien «seriøs skjønnlitteratur
for voksne». Det setter dansk i klasse
med islandsk, tyrkisk eller kinesisk,
skriver Anders Heger.

Svarene har strømmet inn, forfatterne
har kåret de beste og verste kritikerne.
Resultatene er klare.Henning Hagerup
topper den ene klassen. Hvem kom
med på listene, hvem bobler under,
hvem rakk ikke opp?

INNHOLD: 10. Pål H. Christiansen: Hobo Highbrow tar sats 11. Morten H. Olsen: Forfatterforeningen og bokklubbene | 13. August Strindberg: Avisaksjeselskapet gråfrakken | 22.
Anne-Berit Aspås og Kari Sverdrup: Skolen er no’dritt, lærer’n er en klisjé | 24. Mats Køber: Et
møte med professor Åsfrid Svensen | 28. Ingelin Røssland: Dei rare spørsmåla | 29.Tania Kjeldset:
En hyggelig dame som heter Sonja | 32. Anne Bjørkli: Inel Yashina danser på perrongen i
Petrozavodsk | 35.Arnt Birkedal: Indianarbøker skulle ein skriva

SPALTER: | Dag Larsen skriver 9 | Geir Pollen skriver 18 | Nettkjenning 31| Pc-terapeuten 34 | Bjørn Herrman skriver
36 | Brev Etc 39
F0RFAT TEREN

NERETTESREVO

FORFATTEREN OG OVERSETTEREN | REDAKTØR EINAR O. RISA | E-POST: FORFATTEREN@SENSEWAVE.COM | TELEFON 51 48 33 12 | REDAKSJON: SPØDARBAKKEN 16, 4340 BRYNE
Manuskripter må leveres på diskett eller som e-post | Redaksjonen er ikke ansvarlig for innsendte manuskripter
UTGIVER: GEIR POLLEN, DEN NORSKE FORFATTERFORENING, RÅDHUSGATA 7, BOKS 327 SENTRUM, 0103 OSLO | POST@FORFATTERFORENINGEN.NO
TELEFON 23 35 76 20 | TELEFAKS 22 42 11 07 | Abonnement kan tegnes gjennom Den norske Forfatterforening | Årsabonnement koster 200 kroner
DESIGN & LAYOUT: VALIANT, STAVANGER | E-POST:VALIANT@SENSEWAVE.COM | TRYKK: ALLSERVICE, STAVANGER

DnF
Den norske Forfatterforening
Postboks 327 Sentrum, 0103 Oslo.
Telefon: 23 35 76 20
Telefaks: 22 42 11 07
Besøksadresse: Rådhusgata 7, Oslo
E-post: post@forfatterforeningen.no

NO
Norsk Oversetterforening
Postboks 579 Sentrum, 0151 Oslo.
Telefon: 22 47 80 90
Telefaks: 22 42 03 56
Besøksadresse: Rådhusgt.7, Oslo.
E-post: hilde@translators.no
Norsk Forfattersentrum
Postboks 589 Sentrum, 0106 Oslo.
Telefon: 23 10 37 80
Telefaks: 23 10 37 81
E-post: norsk@forfattersentrum.no
Besøksadresse: Rådhusgata 7, Oslo.
Vestlandsavdelingen
Postboks 649 Sentrum, 5003 Bergen
Telefon: 55 21 54 40
Telefaks: 55 21 54 44
Besøksadresse: Georgernes verft 3
E-post: vest@forfattersentrum.no
Midt-Norgekontoret
Peter Egges plass 1, 7011 Trondheim
Telefon: 73 51 88 80.
Telefaks: 73 51 88 29
midtnorge@forfattersentrum.no
Nord-Norge
Vestregt.48, 9000 Troms.
Telefon: 77 68 56 68.
Telefaks: 77 68 15 29
E-post: nord@forfattersentrum.no

REDAKTØREN SKRIVER

NBU
Norske Barneog Ungdomsbokforfattere
Postboks 261 Sentrum, 0103 Oslo.
Telefon: 22 47 85 70
Telefaks: 22 42 53 58
Besøksadresse: Rådhusgata 7, Oslo.
E-post: formann@nbuforfattere.no
sekretariat@nbuforfattere.no

KONKURRANSE ER EN UTMERKET OPPFINNELSE. Dermed er det
mulig å bli kvitt rivaler på markedet. Nummer en-aviser hyller alltid
konkurransen og de små konkurrentene på lederplass og i festlige
taler – for så dagen etter å rappe alle lønnsomme ideer de små måtte
komme opp med for å overleve i den skyggenes dal enhver nummer
to-avis befinner seg. Og nummer en-aviser utvikler en høyst særegen
og opphøyet selvforståelse, den sitter i veggene
og henger tykt over morgenmøtene: Alt som er
godt for oss, er godt for verden.
Cappelens Bokklubb er forlagsbransjens
nummer to-avis. Det kan ikke være morsomt.Enda
mindre morsomt er det selvfølgelig fordi
Cappelen er forlaget som huser flere av de bestselgende forfatterne – forfattere som blir plukket
opp av De norske Bokklubbene. Dermed forsvinner en betydelig del av Cappelens potensielle inntekter, og
Cappelens Bokklubb kan være truet.
Én sak er at Cappelens Bokklubb kan være bevaringsverdig for
Cappelen selv.En annen og viktigere er at bokklubbsystemet og bokbransjen trenger en seriøs konkurrent til De norske Bokklubbene,
noe som krever en viss selvbeherskelse fra De norske Bokklubbene.
Monopol er ikke av det gode. Særlig ikke i en bransje som trenger all
mulig kulturpolitisk legitimitet.
OG SÅ SKAL DET TAKKES: Inspirasjonskilder finnes alltid, og det er
ingen vei utenom programkomiteen for den høyst effektive
markedsføringsmaskin «Bok i sentrum». Man bukker og takker for
programposten der utvalgte kritikere valgte seg beste og verste bok
fra høstens uoversiktlige bokstavjungel.
Og ikke minst en takk til Vidar Lønn Arnesen.
Hvor ville vel verden ha vært uten mentometerknappen?

www.forfattersentrum.no
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Bøker,
for faen
Dette har skjedd: Konsernlederne i oljeselskapene har oppdaget at bensin ikke
er en god idé i det lange løp. De har for lengst redefinert bransjen de er i.
De driver ikke bensinstasjoner. De selger ikke drivsstoff lenger.
Av Arne Berggren

Bensinstasjoner er ikke lenger en verden for menn,
det har de også oppdaget. Kvinner har fått sertifikat, kvinner har lest i Dagbladet hvordan man
legger om dekk, selv, kvinner leser aviser, kjøper lyspærer og gjør i det hele tatt det meste
uten hjelp, men allikevel, tenker en av
konsernlederne, er det som om vi ikke
riktig får grep om dem. Vi ønsker oss
flere kvinner, ikke i styrerommet,
men i butikkene våre, de har egne
penger, men vi får ikke nok av
dem.
Så han kaller inn
markedsdirektøren som
igjen kaller inn tredve
trendanalytikere og
et par tre kom-
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munikasjonsrådgivere for å finne ut hva som er driverne i det kvinnelige markedet, som man sier, hvordan
tenker de, hva savner de, hva er kvinner opptatt av,
sånne ting som du i bunn og grunn bare kan spørre
kona di eller søsteren din om, men som er blitt en egen
industri i næringslivet. Segmenter. Målgrupper. Og
høyest av dem henger kvinner 25 til 35 med jobb og et
par grunnfag og overlappende medlemskap i bokklubb. Alle vil ha bokklubbkvinnen, Magasinetleseren, Bokbadet-publikummet. De kommer til å
bruke penger på seg selv i mange år fremover. Ingen
fellesøkonomi blant akademikere.
Et par millioner kroner senere kommer konklusjonen. Det som kjennetegner kvinner er at de, nesten
uten unntak, er opptatt av bøker. Kvinner leser, og de
leser nesten hva som helst om det har riktig omslag
eller kan tenkes å passe inn i programkonseptet
Bokbadet eller omtales i Dagbladet.
Bøker? skriker konsernlederen begeistret. Han har
brukt noen millioner på å kommunisere billig eller så
godt som gratis kaffe til trailersjåfører, han har solgt
juletrær, peisved og kattemat, han taper penger på
grillpølser og han har funnet ut at modne kvinner bak
disken får flere slag på kassa om ettermiddagen enn
unge menn, uavhengig av andre demografiske variabler.
Ja, men for faen, skriker konsernlederen. Vil de ha
bøker, så skal de få det!

Og det er der det begynner. For når bokklubbredaktører og forleggere og bokhandlere innbiller seg at
bokbransjen driver med bøker og lar seg hisse opp når
antall viskelær og fyllepenner ser ut til å oppta stadig mer
plass i butikkene enn f.eks Erling Kittelsen eller
Halvbroren, definerer markedsfolkene i oljeselskapet en
bok som en emosjonell og lojalitetsbyggende opplevelse
hånd i hanske med selskapets kjerneverdier og langsiktige visjon om å være brobygger, møtepunkt, kommunikasjonssenter, fremtidens skysstasjon eller noe i
den dur, så lenge det gir utslag på bunnlinjen, som det
heter, det grusomme ordet.
Vil de ha bøker skal de få det! skriker altså konsernlederen og i løpet av en formiddag utreder de noe som
bokbransjen og forskere i Telemark ville brukt et halvt
menneskliv på. Vi starter en sånn derre jævla bokklubb,
og hvis det er så billig å trykke bøker som det høres ut, og
forfattere allikevel tjener så godt som null, i hvertfall en
god del mindre enn det koster å få en eller annen jævla
tekstforfatter fra reklamebransjen til å skrive at nå er det
tre boller til prisen av to hos Shell, så er det vel bare å
droppe bolletilbudet i neste kvartal og dele ut gratis
bøker, eller hva?

I dag tjener jeg mellom åtti og to hundre tusen på en
roman. Skriver jeg en novelle med et reklamebyrå som
oppdragsgiver, kan jeg nærme meg det samme. Jeg ser
ingen ideologiske betenkeligheter med å opptre og tenke
som en selvstendig næringsdrivende, Staten betrakter
meg uansett som en skurk.
Jeg presenterte bensinstasjonsklubben for folk i bokklubbsystemet for noen år siden. Ikke som en god idé,
men som et av flere scenarier. De ristet stort sett på hodet
og sa at så lett er det ikke å gi ut bøker. Vel, jeg tror det er
så lett. Så lenge gode forlagskonsulenter jobber på luselønn, så lenge forlag drives som topptunge etater på syttitallet, og så lenge forleggerne opptrer som schizoide
kapitalister med flakkende blikk og gamle festtaler om
forfatteren i sentrum, er det bare å kline til. Ikke minst

Vil de ha bøker skal de få det! skriker altså konsernlederen og i løpet
av en formiddag utreder de noe som bokbransjen og forskere i
Telemark ville brukt et halvt menneskliv på.
Hva koster det å trykke en bok? hyler konsernlederen.
Tre kroner? Fem? trykker vi, la oss si, to hundre tusen
eksemplarer, så blir vel det en million? Og er du snill å
ringe Erlend Loe eller han derre Sigurd Hoel og spørre
hvor mye han skal ha for å få neste bok i et førsteopplag
på to hundre tusen og distribusjon over absolutt hele
landet? Hva han gjør med manuset etterpå, får han
bestemme selv, så lenge vi kan dele den ut gratis til alle
slags kjerringer med bil i, la oss si, en måned. Begynn lavt.
Foreslå en million. Da kommer hele kampanjen på et par
millioner, og det er jo halvparten av det vi bruker på gratis agurkmix til grillpølsene pr. måned. Dette har vi råd
til. Og tenk på oppmerksomheten! Shell utfordrer kulturmafiaen. Bok-Norge skjelver, å fy faen, jeg gleder meg.
Nå vet jeg det! Her er slagordet: «Reisen starter hos
Shell!», roper markedsdirektøren. Eller: «Reis innover
med løkpølse og en gratis bok!» Vi kaller det faen meg for
Shells Bokklubb, månedens bok får du helt gratis. Kjør i
gang, karer. Genialt. Gi gass.
Er det dette som kommer? Tja, hvorfor ikke. For noen år
siden ble jeg tilbudt å skrive en bok som skulle distribueres eksklusivt i en bokkjede som var opptatt av
ungdom. Det strandet. Fordi jeg ble litt for grådig, eller
fordi kjedesjefen var litt for gjerrig eller ikke helt skjønte
hvordan man snakker med forfattere.
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fordi vi har fått en ny forfattertype. Som ikke ser noen
motsetning mellom kunst og kapital, som har studie- og
boliglån, og kanskje til og med en liten kjernefamilie å
forsørge. Forfattere som har et mer kortsiktig forhold til
forlaget sitt, fordi de erfarer at forlagene sjelden jobber
langsiktig, når alt kommer til alt. Forleggere skriver ikke
kontrakt med forfatteren før det ligger en god bok på
bordet. Det er næringslivet som ansetter mennesker og
bygger dem opp på sikt. I næringslivet fører man timer. I
møtet med forlaget har det absolutt ingen betydning at
du har jobbet med boken i fem år, og at de to siste årene
skyldes redaktører som snakket i munnen på hverandre.
Forfattere er populære gjester i talkshowene.
Forfattere fyller avisene. Forfattere har opptrådt lenge.
Bidratt til den forferdelige ratingen. Vi kan gjerne velge
oss et annet samfunn, men det kommer til å bli lett å
selge gode historier, eller det som noen tror mange vil ha,
i årene som kommer. Det blir ikke bare pent å se på, om
det er Shell som til syvende og sist betaler markedspris
for merkevaren Erlend Loe. Men det blir, som de sier i
reklamen, fordi han fortjener det!

Tekstede dansker
og dubbede
nordmenn
Oversettelse eller parallellutgivelse?

Av Anders Heger
Jeg er blitt tilordnet og pålagt følgende tema, eller spørsmål, å utrede: «Støtte – hvilken støtte?», med undertittelen «oversettelse eller parallellutgivelse.»
Fordelen med dette ufrivillige emnevalg er at det er
svært kjapt besvart. Til spørsmålet om «hvilken støtte»,
er svaret: EU og Nordisk ministerråd. Begge besitter innholdsrike pengesekker som en driftig forlegger kan
stikke sitt sugerør ned i, og – et stykke på vei i alle fall –
kunne bekoste en oversettelse, også mellom to europeiske språk som i offisiell versjon ligger hverandre betydelig nærmere enn dialektvariasjonene innen det
enkelte språk. Altså – forskjellen mellom jysk og
Københavnsk, eller mellom Sognemål og Oslodialekt, er
langt større og mer mystisk enn avstanden mellom
standarddansk og standardnorsk.
I mitt eget språkområde er dette nærmest pinlig
tydeliggjort. Vi har – som også de danske deler av forsamlingen vil være kjent med – to skriftspråk nord for
Skagerrak. Den som måtte antyde at det var nødvendig å
oversette mellom disse to, at Jon Fosse måtte utgis på
bokmål eller Jan Kjærstad på nynorsk for at folk skulle
gidde å lese dem, ville på stedet blitt fradømt all kulturell
troverdighet, forslaget vil nærmest bli ansett som uanstendig – og med full rett. Spørsmålet «må vi oversette
nynorsk til bokmålsbrukerne» besvares med et hoderystende «nei, hvorfor det?» Ikke desto mindre får det
minst like absurde spørsmål: «Må vi oversette dansk for
nordmennene?» svaret «Ja, selvfølgelig».
Overskriftens retoriske problemstilling: «oversettelse
eller parallellutgivelse» har altså bare ett svar: Oversettelse. Dette av en grunn: Parallellutgivelse fungerer
ikke. Det har vært prøvet, mange ganger opp gjennom de
siste to generasjoner, og det viser seg med forstemmende

tydelighet: Vi ønsker ikke å lese hverandre i originaltapning.
Og vel å merke: Med trykk på ønsker. En dansk tekst,
for en noenlunde lesekyndig nordmann, og vice versa,
byr på ubetydelige utfordringer. Stort sett koker det ned
til enkelte språklige pussigheter, som ordene grine eller
rart. Antakeligvis ligger det en hel nasjonal-sosiologisk
erkjennelse i den dobbeltbetydningen disse ordene har
på våre to språk: Nord for Skagerrak noe trist, skremmende og grunnleggende ubegripelig. På sørsiden noe
trivelig og harmløst. Vi er nær ved den samme grunnleggende erkjennelse av forskjellighet i folkelynne som
fremkommer ved at Danmarks mest berømte maleri
heter «Hipp-hipp-hurra». Det tilsvarende norske heter
som kjent «Skrik».
Men altså – klarer man å venne seg til at å grine betyr
det omvendte av hva man skulle tro, er vokabularet kjent,
og grammatikken ikke mer fremmedartet enn at den lar
seg overvinne. En hel nasjonallitteratur ligger åpen for
en, uten fordyrende mellomledd, uten det ortografiske
og grammatikalske slit og strev som driver oss til å lære
engelsk, fransk, russisk eller islandsk, bare for å kunne
hengi oss til forfatterne på originalspråket.
Og vi gjør det altså ikke. Henrik Groth, min egen forgjenger i Cappelen, lanserte i 1960 bokserien «nordisk
skrivekunst», med utgivelser på originalspråket. Det
viste seg umulig, av gode grunner. For om leserne skulle
være interessert i Harry Martinson eller Thorkild
Bjørnevig på henholdsvis svensk eller dansk, kunne de
selvfølgelig like godt gå til de opprinnelige utgavene.
Omtrent ti år senere gjentok forlagene Borgen og Pax
eksperimentet – med like lite hell. Siden den tid har det
bare vært gjort sporadiske og unntakelsesvise forsøk –

Fordrag holdt på Schæffergården i København under seminaret
«Grenseløse ord – tid for nytt hjemkjøp»
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Situasjonen er altså: Vi leser ikke hverandres bøker i originaltapning,
hverken på den ene eller den annen måte. Da gjenstår oversettelsene.
det seneste eksempelet står jeg selv for, med en utgivelse
av Henrik Nordbrandt på dansk. Det har som man
skjønner, sine spesielle grunner.
Tanken om at de nasjonale forlag skulle lansere
parallellutgaver i opprinnelig språkdrakt har altså vært
sjøsatt og havarert en serie ganger. Og det kunne vært vel
og bra, om det skyldtes at nordmenn og dansker var flittige lesere av originalutgavene. Her mangler jeg statistisk
underlag, men intet tyder på at så er tilfelle. De største
bokimportørene oppgir at en dansk roman maksimalt
kan oppnå et salg på en femti-seksti bøker i Norge. Jeg vet
ikke, men jeg tillater meg å tro, at situasjonen ikke er så
meget bedre på denne siden av havet.
Situasjonen er altså: Vi leser ikke hverandres bøker i
originaltapning, hverken på den ene eller den annen
måte. Da gjenstår oversettelsene.
Og med skam å melde – det er ikke rare greiene. I løpet
av de siste tre år har det på de tre største norske forlagene
– som til sammen står for rundt åtti prosent av formidlingen av skjønnlitteratur i Norge – årlig kommet tre
eller fire danske bøker i kategorien «seriøs skjønnlitteratur for voksne». Det setter dansk i klasse med
islandsk, tyrkisk eller kinesisk, og langt bak for eksempel
svensk.
Til sammenlikning blir det på de samme tre forlag
utgitt rundt 20 oversettelser fra USA alene.
Rett skal være rett – forlagskataloger alene er et tynt
og usikkert grunnlag å stille kulturelle diagnoser på.
Mangelen på tilgjengelig statistikk gjør det vanskelig å
fastslå noe bestemt om litteraturstrømmen mellom våre
to land. (Dessuten kan man selvfølgelig – her som ellers
– med full rett henvise til Storm P: «Statistikk er som de
gammeldagse gas-lygtestolpe i København. De er gode at
støtte sig til, for den der raver uden maal og mening. Men
de spreder lite lys») En pekepinn har vi likevel, nemlig
Nordisk Ministerråds Nabolandslitteraturstøtte. Da jeg
var her på Schæffergården på et tilsvarende arrangement
for fem år siden, hadde jeg gått gjennom ti års tildelinger,
og funnet – til min egen forbauselse – at det i løpet av den
tiden var gitt støtte til ganske nøyaktig dobbelt så mange
oversettelser fra norsk til dansk, som omvendt.
Situasjonen har ikke endret seg. Fra mai 2000 og til i dag
er det gitt hjelp til 27 bøker som skal overføres fra norsk
til dansk. 12 den andre veien.
Dette betyr altså at norsk samtidslitteratur har – i alle
fall for den delen som får støtte på denne måten – markert seg med nesten dobbelt så sterk tyngde i tvillingriket, som vise versa. Faktisk er det ikke ett eneste av disse
årene da det har vært oversatt flere bøker til norsk fra
dansk, enn omvendt.
Det er verdt å stanse et øyeblikk ved dette, for selv om
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det ligger få og uklare føringer rundt nabolitteraturstøtten har det vært gjort klart at den primært er tenkt å
stimulere til lesning av både klassisk litteratur og ny
skjønnlitteratur av høy kvalitet. Hvis man så går nærmere inn i tildelingene mellom Danmark og Norge,
mener jeg å finne en relativt klar tendens, – støtten sørover (norsk litteratur i Danmark) har i det vesentligste
gått til sentral samtidslitteratur beregnet for voksne, –
støtten nordover (dansk litteratur i Norge) sprer seg over
en videre skala, her finnes et større islag av barnelitteratur, faglitteratur, og klassikere. Et nærstudium av
oversettelsesmengden gir altså grunn til å konkludere
med at det faktisk foregår en aktiv spredning av dagens
norske litteratur i Danmark, i en helt annen grad enn
omvendt.
Hva mer er – salgstallene (en omvendt eufemisme for
«lesningen») – for dansk litteratur i Norge, er langt fra
oppløftende. Også her stiller dansk i klasse med andre
eksotiske områder som Kina eller Tyrkia. Sentrale forfattere som Ejrnæs eller Thorup oppnår et bokhandelsalg
mellom syv og åtte hundre eksemplarer. Unntaket er
selvfølgelig Peter Høeg som kan komme opp i mellom to
og tre tusen, i tillegg til et behagelig bokklubb- og paperback-salg. Peter Høegs posisjon som dansk forfatter er
imidlertid for norske lesere først og fremst i egenskap av
å være unntak, intet tyder på at han trekker interesse for
språkområdet med seg, slik vi ser tydelige tendenser til
med latinamerikanske, irske eller sentraleuropeiske
forfattere.
Danmark – som land, som nordisk nabo og hovedport til
Europa – har oppnådd en unik posisjon i nordmenns
hjerter. Det er likt nok til å være trygt og fremmed nok til
å være eksotisk. Det kan virke som om dansk samtidslitteratur på en måte har fått den negative delen av dette
motsetningsparet. Den tiltrekker oss ikke ved sin fremmedartethet (slik asiatiske, afrikanske eller søramerikanske bøker gjør det) – dertil er det for likt vår
egen litteratur. Samtidig er den danske virkeligheten
tross alt for forskjellig fra vår egen til å fylle nordmenns
uslukkelige behov for å lese om seg selv.
Norsk selvtillit er et fenomen i historisk perspektiv så
nytt, at vi fremdeles ikke bærer det med verdighet. Det
var noe inderlig hjemmekjent og kjært over tonen, da vi
kunne se Nordisk råds pristildeling dekket på følgende
måte i Politikken: «Årets prismottager, nordmanden og
forfatteren Lars Saabye Christensens farfar var dansk. I
virkeligheden er han årsag til at den nesten 700 sider
lange roman «Halvbroren» er vokset ud af forfatterens
hjerne.» Dette er en nasjonal holdning til litteratur som
er nordmenn verdig.

Og med skam å melde – det er ikke rare greiene. I løpet av de siste tre
år har det på de tre største norske forlagene – som til sammen står for
rundt åtti prosent av formidlingen av skjønnlitteratur i Norge – årlig
kommet tre eller fire danske bøker i kategorien «seriøs skjønnlitteratur for voksne». Det setter dansk i klasse med islandsk, tyrkisk
eller kinesisk, og langt bak for eksempel svensk.
Det er vanskelig å si noe, fra det norske utkikkspunkt
utenfor det varmende europeiske fellesskap og skilt av et
nærmest uoverstigelig Skagerrak – om hva som styrer
oppfattningen av norsk litteratur i Danmark. Men det er
mulig å si noe om det motsatte. Og da må man begynne
med å si noe om nordmenns oppfattning av norsk litteratur.
Den er definert som forskjellig – forskjellig fra alt,
men i utgangspunktet ganske særlig fra det danske.
Denne norsk litteraturs forskjellighet er ikke knyttet til
særegenheter ved språk, eller stil, eller litterær tradisjon,
den er et spørsmål om forfatterens fødested, og intet
annet.
Da dansk Gyldendal for noen år siden inviterte skandinaviske kolleger til sitt 150 års jubileum, var invitasjonen ledsaget av en liten historisk tekst. Den var
meget kortfattet, men man hadde likevel funnet plass til
følgende krigserklæring rettet inn mot den norsknasjonale patosoppfatning av egen litteratur: «Blandt
forlagets mest kjente danske forfattere på Søren Gyldendals
tid, kan nevnes Johan Herrman Wessel og Johannes Ewald,
blandt de udenlandske Horats, Vergil og Milton...»
Nordmenns reaksjon på dette lar seg ikke affisere av
banale detaljer som at Wessel skrev på dansk, eller at hans
forlegger og hele hans litterære og sosiale miljø var
dansk. Ikke engang statsborgerskapet spiller i denne
sammenheng noen rolle. Reaksjonen er knyttet til et
enkelt, geografisk faktum. Wessel var født i Norge.
Nyere norsk forlagshistorie er tuftet på en, stor hendelse. Alle skåltaler i den norske forleggerforening, og
annen hver i den norske forfatterforening, har en henvisning til denne hendelsen. Den lar seg best illustrere med
en av vår kulturhistories best kjente tegninger. Den er fra
1925 og forestiller den unge norske forlegger Harald
Grieg, vadende over Skagerrak i snibel og flosshatt i retning nordover. Under armen bærer han norsk litteraturs
fire store, Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie. Han bringer
dem HJEM. Hjem til Norge, der de rettelig hører til.
Illustrasjonen (originaltegningen henger i dag på en
sentral plass i Den Norske Forleggerforenings lokaler i
Oslo) henspiller egentlig på en ren forretningstransaksjon, en overdragelse av aksjer og rettigheter fra danske
til norske forleggere. Likevel beskriver bildet av de små
og hjelpeløse åndsgiganter i den store og sterke forleggers armkrok godt hvilken plass vi gir denne hendelsen. Ikke bare i den delen av historien som handler
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om pengene i litteraturens randsoner – men i selve den
norske litteraturhistorien.
Det er et åpent spørsmål (for å uttrykke seg svært forsiktig) om våre fire store hadde blitt store, og i alle fall om
det hadde blitt så mange som fire av dem, uten dansk
stimulans, dansk hjelp, dansk åndsliv og dansk forleggeri.
Mens alle våre tidligere store forfattere satt uten utgivere
som viste dem synderlig interesse i Norge (Wergeland
måtte for eksempel bekoste en lang rekke av sine utgivelser selv), fant disse sin forlegger og sin viktigste
støttespiller i Gyldendals Hegel, og sin fremste kritiker i
Brandes. Via dansk interesse, ble de etter hvert oppdaget
også i Norge, og vant smått om senn et publikum også
der. (En pussighet her er det selvfølgelig at det var den
mest høystemt-nasjonale av dem alle, Bjørnson, som
systematisk ledet sine norske kolleger til København)
Men trass dette, trass i at norsk litteratur står i en
åpenbar gjeld til det danske publikum, det danske intellektuelle miljø og danske utgivere, ble det, og blir det
langt på vei den dag i dag, fremstillet som et slags kolonialt overgrep at de ikke hele tiden hadde vært hjemme i
varmen, og som usigelig betydelig at de – tyve år etter at
vi ble etablert som selvstendig stat, kunne komme ut på
et forlag med «norsk» i navnet.
Det er mulig at denne klassiske norske blandingen av
stormannsgalskap og mindreverdighetskompleks er en
viktig faktor når man søker forklaringer på dagens tilstand. (Fullgod forklaring kan det knapt være. Påvirkningen fra dansk, og samspillet med dansk litteratur
har vært på høyden også etter denne hendelsen.) I alle
fall er det et historisk faktum at norsk litteraturs ikkedanskhet fremstår som et viktig element i dens selvbilde.
Den dag i dag vil en norsk forfatter som får høre at han
står under sterk innflytelse fra søramerikansk eller
italiensk litteratur ta det som en kompliment, mens
tanken på at noen skulle si at han sto under dansk innflytelse ikke er fornærmende, snarere heller absurd.
Nordmenn og danskers ideer om hverandre er en
gang for alle, og allmengyldig, beskrevet av H. C.
Andersen i «Elverhøj». Og disse ideer står ubestridt ved
lag, også nord for unionens grense. Norske stereotypier
rundt danskhet, som alle spinner rundt begrepene DET
VENNLIGE og DET UTSVEVENDE har gyldighet i vår
tilnærming til landet og folket, men knapt i vår tilnærming til litteraturen. «Typisk dansk» er uten tvil et
utsagn med positiv valør hvis det sies om et menneske, et
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landskap, en kro, en hakkebøf, eller for den saks skyld en
film, men ikke om en bok. Ikke derved sagt at det har
negativ valør, det er et utsagn nærmest uten valør for den
jevne norske leser. (Og jeg må presisere at jeg her snakker
om samtidslitteraturen. Litteraturhistorisk sett har
utsagnet mening.)
Slik er det mitt klare inntrykk – og det må understrekes at det er et inntrykk og ikke resultat av systematiske studier, at nordmenn flest har et uklart og
famlende forhold til dagens danske samtidslitteratur.
Dette er så meget desto mer påfallende all den stund
nordmenn flest opplever å ha et svært tett forhold til
Danmark i de fleste andre sammenhenger.
Historisk- og litteraturisk sett må dette sies å være en
anomali, et forbigående avvik fra den åpenbare normaltilstand. Ikke bare har Danmark fostret vesentlige deler
av norsk litteratur, man tar antakelig ikke munnen for
full om man sier at praktisk talt all norsk litteratur opp til
midten av vårt århundre har blitt skapt i nært samspill
med det danske. Og selv så sent som i min egen litterære
dannelsesperiode var det en selvfølge at unge norske
lesere var vel orientert om dansk litteratur. Under
påvirkning av dansk litteraturs to store ambassadører i
den norske andedam, Erling Nielsen og Johan Borgen,
oppnådde en hel generasjon nordmenn et like selvfølgelig og umiddelbart forhold til forfattere som for eksempel Schade, Panduro eller Scherfig som danskene hadde
det selv, og påvirkningen fra dem kunne leses mer eller
mindre direkte av i den samtidige litteraturen. Det er
mulig at fraværet av begeistrede og beåndede formidlere
antyder noe av svaret på mine avsluttende spørsmål.
For: Dersom tesen om norsk likegyldighet overfor
dansk samtidslitteratur innebærer noe riktig, burde det
automatisk utløse bekymringer. Er de litterære rørgater
gjennom Skagerrak i ferd med å tettes, hva gjør vi eventuelt for å stake dem opp igjen, og hvem skal vi vende oss
til for å få det gjort?
Spørsmålene er viktige, ikke bare for norske lesere og
litterater, men for våre to samfunn i det hele.
Det betyr ikke at utfordingen er enkel.

Kultursidene i noen av landets aviser har de siste
ukene hatt mange innslag med forleggere og utredere og bokhandlere som slår hverandre i hue med
synspunkter om den såkalte bokbransjeavtalen.
Ordskiftet har ikke vært helt etterrettelig. Bare noen
ytterst få har etterlyst hva forfatterne mener. Av utredere og forleggere og bokhandlere og gud vet hva
er det bare William Nygaard som har minnet om at
partene faktisk er til for å spre forfatternes bøker. Det
er alt for mange bransjesynsere som ikke har skjønt
denne kjensgjerningen, og som later som om forfatterne og leserne er til for forlagenes og bokhandlenes
skyld. Og noen røper en sjenerende mangel på innsikt
når de snakker om «bokmarkedet» som om det skulle
være et stort marked der det meste kan løses av
markedsmekanismer. Sånn er det ikke. Bokmarkedet i
Norge er lite. Det omsetter totalt for litt mindre enn
Elkjøp. Men bøkenes kulturelle og symbolske betydning er stor.
Forfatternes tillitsvalgte har hittil valgt å sitte rolig
og observere rabalderet. Men ingen må tro at vi ikke
har en oppfatning. For de norske forfatterne står det –
i direkte og overført betydning – mer på spill enn
kampen om spalteplass i Dagens Næringsliv. Erfaringene fra alle andre land viser at dersom prisregulering og et avtaleverk om konkurransevilkårene i
bokbransjen faller, da rammes også forfatternes avtaler, som oftest normalkontraktene. Dermed blir våre
arbeids- og levekår også rammet. For kolleger i andre
land har dette ført til dårligere avtaler og kontrakter.
For leserne betyr et frafall av bransjeregulering dårligere boktilbud med enda større vekt på profilering av
bestselgere og færre bokhandlere.Statlige klattoverføringer,om de så er aldri så
målrettet, kan ikke endre
vesentlig på det.
Derfor må også forfatterne være rede til å bistå
forleggere og bokhandlere
med å finne fram til en ny
og bedre bransjeavtale.
Forfatterne bør heller ikke være fremmede for å bli
avtalepart. Forslaget fra Norsk Kulturråds utreder,Terje
Fredriksen, er det første konstruktive innspillet i en
strid som må ut av skyttergravene og til forhandlingsbordet. Forfatterne kan ikke godta at partene lar være
å finne fram til en ny bransjeavtale.
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere og Den
norske Forfatterforening har også bedt om å få utredet en lov om prisregulering av bokmarkedet. Norske
myndigheter og politikere bør ha friskt i minne at
såkalte «fastprislover» blir mer og mer alminnelig i EU.
For norske politikere og bokbransjefolk må det være et
tankekors at det er langt flere i EU-landene som har
skjønt at bøker handler om mer enn raske penger.

H
o
b
o
Ho
bo H
ig
Hi
w
hbro
gh
Hi
o
b
h
o
b
H
b row
r
o
w
o
b
o
H

Pål H.Christiansen:

H
ts
o
w
sa
r
b
o
o
ta
r
b o
w
o H
o
b r
Hobo H i h
b
h
Hi
i
g
g
g
h
brow
i
g
H ig h
h
o
b
b
H
br
Ho
ro
o
ow
b
w
o
H
H

w
o
r
b
h
ig
H

Tiden var inne for å hensette seg i riktig stemning, og jeg innledet
ritualet med å gå til bokreolen for å finne a-has Hunting High and
Low. Jeg hadde for vane å lytte til Morten Harket synge «Take on
Me» som en opptakt til en beåndet og inspirert skriveøkt. Den
mannen hadde et gudbenådet talent, det var sikkert, og når han
tro til med falsetten sin på «Take on Me», var det bare å gi seg over
og glemme alle jordiske sysler som å RYDDE og VASKE KLÆR og
SKRIVE POSTKORT til gamle kjente. Da var det bare å dikte i vei til
blyanten brakk og kroppen sa takk.
Jeg stanset foran reolen. Her hadde noe skjedd siden sist. Den
gamle platespilleren min var erstattet av et digert cd-anlegg med
store høyttalere og knotter både her og der. Og ikke var de gamle
vinylplatene mine å se.
Det var ikke første gangen jeg hadde møtt på motstand. Jeg
var faktisk vant til motstand. Hvis motstand adlet, var jeg minst en
greve nå, tenkte jeg og satte meg ned ved skrivebordet igjen og
grep mitt siste halmstrå: blyantspisseren.
Å spisse blyanten hadde reddet mang en forfatter ut av forlegenhet.Ta en Hemingway for eksempel, en Ernest Miller
Hemingway, født 1899 i Oak Park, Illinois, USA. Hemingway måtte
ha et visst antall blyanter liggende ferdig spisset før han startet
skrivingen om morgenen. Det kunne være fra fem til sytti
blyanter, alt etter humøret. En kort periode mens han bodde i Key
West i Florida, skal han visstnok ha spisset opptil 133 blyanter
hver morgen. Etter hvert som han fikk bedre råd, hadde han
selvsagt folk til å ordne dette med blyantene for seg, men det
var nok et svare strev i den fattige tiden som ung og ukjent
forfatter i Paris.
En pussighet ved Hemingway var forresten at han STOD og
skrev, kom jeg på nå. Hvordan han fant på noe så tåpelig visste
jeg ikke, men funket det så funket det. Jeg var ikke den som
skulle blande meg i kollegers arbeidsrutiner.
Jeg kikket bort på sengen. Ettersom sofaen var borte, kunne
jeg vel ta nødløsningen med å ligge på sengen? Den pleide å
virke omtrent like bra som Hemingways stående versjon. Jeg
forflyttet meg bort til sengen og la meg godt til rett under dynen.
Telefonen ringte før jeg hadde kommet i gang.
– Hva gjør du på? sa Haagen.
– Akkurat nå gjør jeg på sengen, sa jeg. – Hvis det er en språkbruk du trives med.
– Du sover? sa Haagen.

– Kall det hva du vil, sa jeg. –Jeg kaller det å skrive.
– Og ellers går det fremover? sa Haagen.
Var det romanen han snakket om nå? Eller var det nyttårsforsettet mitt om å kvitte meg med et par språklige unoter jeg
hadde slept på siden barndommen, først og fremst når jeg
snakket? «Tenkt til å gjøre», for eksempel. Det holdt i lange baner
med «tenkt å gjøre».
– Du har ikke sett a-ha-platene mine? sa jeg.
– Har du lett under sofaen? sa Haagen.
Haagen var litt svevende i stemmen, men han kom da med et
forslag, det skulle han ha. Jeg kikket bort dit sofaen hadde stått.
Der lå noen enslige sokker inntullet i støv, samt noe som lignet et
knekkebrød med geitost. Eller var det leverpostei? Slikt noe
hadde jeg ikke hatt i huset på det jeg kunne huske, og ikke hadde
jeg tenkt å undersøke saken nærmere akkurat da heller.
– Niks, sa jeg.
– Har du hørt Hubert & Hannkattene? sa Haagen. – De har
truffet noe i tiden.
– Jeg holder meg til a-ha til det motsatte er bevist, sa jeg.
– Jeg må legge på, sa Haagen. -Skal spille ”Öppna landskap”om
tre minutter.
– Lykke til, sa jeg.
– Sees på Huk, sa Haagen.
Hvordan hadde Haagen fått snusen i at noen hadde tenkt seg
på Huk? Eller for å si det på en annen måte: HVIS jeg hadde skullet
på Huk, så skulle det i det minste være en liten romantisk utflukt
med Helle, og ikke en tur med hele speidertroppen.
Nå var det ikke noe nytt at denne byen var full av sladder og
rykter. Det hadde jeg personlig fått erfare en rekke ganger. Fikk
jeg hikke i Akersgata, kunne jeg banne på at Haagen eller Higgins
fikk snusen av den før det hadde gått en time.
Jeg lukket øynene og stengte verden ute et øyeblikk. Jeg lot
dagdrømmen fange meg inn og så for meg øyeblikket da mine
skapende krefter skulle slå til for fullt. Jeg skulle være et Alta-kraftverk alene. Lyse opp en hel by. Et blafrende hode i en storm av
selvtillit. Grønn bølge og smil fra øre til øre.
Midt i alt dette skulle jeg stå med føttene solid plantet i jord og
hodet halvveis til himmels.Tekstene mine skulle brøle og glefse
som klapperslangemusikk i solnedgang. De skulle smyge seg
mykt mellom trestammer og buldre barskt når dét var påkrevet.
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Forfatterforeningen
og bokklubbene1
Av Morten Harry Olsen
Den norske Forfatterforening har flere funksjoner. Jeg
tror det vil være alminnelig enighet om at de to mest
betydningsfulle er fagforeningsfunksjonen – hvorigjennom DnF tar hånd om våre rettigheter og økonomiske
interesser – og den kulturpolitiske funksjonen. For DnF
har vært, og skal være, en forening med kulturansvar og
synspunkter på hvordan andre forvalter sine deler av
ansvaret.
Disse to funksjonene lar seg ikke alltid adskille og
behandles separat. Vår fagforeningspolitikk har ofte kulturpolitisk innhold eller kulturpolitiske konsekvenser.
Og vårt forhold til konkurransen mellom to bokklubbsystemer er et godt eksempel på dette.
For 11-12 år siden valgte Cappelen forlag å tre ut av sitt
eierskap i De norske Bokklubbene for å etablere et konkurrerende bokklubbsystem. For å svekke Cappelens
økonomi allerede før de kom i gang, foretok De norske
Bokklubbenes eiere et umiddelbart og strategisk meget
intelligent håndgrep i avtaleverket mellom seg og forlagene. I avtalen mellom bokklubbene og forlagene stipuleres en lisensavgift. Kort sagt er dette i praksis det kronebeløp forlaget får pr. solgte eksemplar av en bok i bokklubbene; ikke ulikt vårt royaltysystem. Det De norske
Bokklubbene og eierne gjorde var å sette ned dette kronebeløpet ganske kraftig, for i stedet å øke eierforlagenes
inntekter gjennom aksjeutbytte. Slik fikk eierforlagene
mer penger, og Cappelen mindre.
For 10 år siden, da Cappelen lanserte sin Cappelens
Bokklubb, var overraskelsen stor i De norske Bokklubbene. Man hadde ikke trodd at Cappelen ville lansere en klubb som lignet på Bokklubben Nye Bøker, men
at de ville gå for underholdningslitteratur. Mottrekket til
Cappelens valg var både åpenbart og kraftig: Det gjaldt å
holde Bokklubben Nye Bøker større – mye større – enn
Cappelens Bokklubb, slik at Nye Bøker hele tiden ville
være sikret førstevalget og de åpenbare bestselgerne,
også forlaget Cappelens egne. Det kunne man bare sikre
på en måte: Gjennom storstilet og kostnadskrevende
medlemsverving; gjennom stort volum både i medlemmer og salg.
Samtidig, i 1992, reforhandlet vi avtaleverket, og dess-

verre ga vi bokklubb-systemene, og spesielt De norske
Bokklubbene, en gedigen gavepakke. Vi aksepterte bortfallet av karantenetiden på tre år – altså den regelen som
sa at en forfatter måtte vente i tre år etter å ha hatt en
hovedbok i en klubb før vedkommende igjen kunne få
hovedbok i den samme klubben. Fra det tidspunktet av
kunne den til enhver tid største bokklubben sikre seg
bestselgere i et helt annet tempo. Denne endringen favoriserte naturligvis – da som nå – markedslederen, altså
Bokklubben Nye Bøker.
For omtrent ett år siden skjedde en ny tilstramning av
skruen. Da sluttet De norske Bokklubbene å pålegge
medlemmene kjøpsforpliktelser; noe Cappelen hadde
sluttet med mange år tidligere. Dette betyr at alle bokklubbmedlemmer nå får fire-fem gratis bøker når de melder seg inn, og kan melde seg ut igjen etter tolv måneder
uten å ha kjøpt en eneste bok til full pris – hvorpå de nesten umiddelbart blir tilbudt å melde seg inn igjen, på de
samme betingelser. Konsekvensen av dette er at bokklubbsystemene nå deler ut enorme mengder gratisbøker
i et evig super-mammut-bøker-per-kilo-salg. Flere
hundre tusen bøker i året – gratis!
For å skjønne hvordan en slik generøsitet overhodet kan
være mulig – markedsøkonomisk, kapitalistisk mulig –
må vi dessverre se på vårt avtaleverk med bokklubbene.
Det er meget svakt for oss på flere punkter, men spesielt
på to.
For det første har vi i utgangspunktet lavere royalty på
bokklubb-bøker enn på bøker solgt gjennom bokhandel.
Bokklubbenes klassiske argument for å forsvare denne
subsidien av ett forhandlerledd fremfor et annet er at de
selger så mye av de bøkene de har som hovedbok. De sier,
med andre ord, at den mest ettertraktede varen må betales mindre for enn en som ikke er så ettertraktet. Det er et
meget merkelig markedsargument. Og dessverre har vi
falt for det. Det gjør ikke saken bedre at vi også subsidierer
bokklubbene gjennom å akseptere at vår royalty regnes av
den rabatterte prisen som dette forhandlerleddet tilbyr
sine kunder.
Men det er ikke det verste ved bokklubbavtalen. Det
verste er at vi gir bort de gratisbøkene bokklubbene deler
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ut for å skaffe seg nye medlemmer nesten
gratis. Nitti øre per eksemplar – ni prosent
av ti kroner – er hva vi får2. Og dette gjør vi
av – for å si det ironisk – våre hjerters godhet, slik at vi kan styrke det omsetningsleddet som gir oss de dårligste betingelsene.
En konservativ snittberegning3 viser at
de forfatterne som har hovedbok i år tilsammen taper omtrent 1,63 millioner
bare på vervebøkene, og at Solidaritetsfondet taper 870.000. Dette er vårt bidrag
i 2002, til bokklubbdrift: 2,5 millioner
kroner. Og det er bare med utgangspunkt
i vervebøkene; hadde vi tatt med den
lavere prisen og den lavere royaltyen i bokklubb, ville tallet blitt adskillig større. Og
vi taper, alle forfattere, både de som har
hovedbok, og de som aldri har det.
Men det er det pekuniære. Det kulturpolitiske er faktisk et enda verre kapittel.
For det første: Da De norske Bokklubbene for ti år siden begynte å verve
medlemmer til Bokklubben Nye Bøker på
en langt mer aggressiv og ambisiøs skala,
kunne det altså utelukkende skje fordi de
visste at vi, gjennom vår avtale subsidierer
medlemsverving. Slik var vi direkte og i
høyeste grad medansvarlig for at Nye
Bøker klarte å beholde en suveren,
dominerende markedsposisjon overfor
Cappelens Bokklubb.
Det neste er at vi gjennom denne avtalen hele tiden har subsidiert bokklubbenes vekst på bekostning av bokhandlene, og bidratt til å svekke bokhandlenes
økonomi og posisjon – i den grad at de slo
seg sammen i kjeder, som igjen ble spist
opp av forlagene, med penger forlagene
har skaffet seg i stor grad fra eierskapet i
bokklubbene.
Vår kulturpolitikk er altså i praksis
denne: Vi har gjennom avtaleverket
støttet De norske Bokklubbene fremfor
Cappelens Bokklubb. Vi har gjennom å
tilby våre bøker til lavere pris til bokklubber støttet – og finansiert – bokklubbsystemer til fortrengsel for bokhandlere. Vi
har dermed medvirket og bidratt til kjede-

dannelsene i bokhandelen; for kjededannelsene var i en viss grad et mottrekk til
den økende bokklubbdominansen. Gjennom avtaleverket, som favoriserer bokklubber og deres eiere, har vi også vært
med på å støtte og finansiere forlagenes
oppkjøp av bokhandelkjedene. Vi har
altså, i ett og alt, støttet og finansiert eierkonsentrasjonene i bransjen. Ikke bare
støttet i sak, men hele veien subsidiert
denne utviklingen med betydelige beløp.
Dette er ikke hva vi har påstått at vi vil!
Heller ikke er det hva vi mener med
kulturpolitisk ansvarlighet. Det er min
mening at vi har skaffet oss et Janusansikt
så stygt som noe.
Grunnen til at vi har gått med på dette så
lenge har én – etter min mening bare én –
årsak. Vi har et skjelett raslende i skapet,
og skjelettets navn er Solidaritetsfondet.
Vi er livredde for å støte bokklubbsystemene på mansjetten fordi vi er livredde
for å miste Solidaritetsfondet, og hver
gang vi uttrykker misnøye med bokklubbavtalen rister bokklubbene på
skapet, og skjelettet rasler høyt og tydelig.
Naturligvis skal vi være redde for å
miste Solidaritetsfondet. Det er et stort
gode. Men jeg er redd for at vi er så redde
for å miste det at vi er villig til å gi fra oss alt
annet, inkludert vår kulturpolitiske
integritet, for å beholde det. Og jeg er ikke
sikker på om vi trenger å være så redde
som vi er. Mest av alt fordi det ikke er slik
at bokklubbene rundhåndet og gavmild
forærer oss en hel masse penger hvert år.
Det er forfatterne selv som legger disse
beløpene inn i felleskassa. Det er de selv
som er de glade og solidariske givere. Og
etter min mening finnes det også flere
muligheter for å tenke kreativt rundt
solidaritetsspørsmålet, men det vil fremkomme som en del av en forhandlingsstrategi, og er ikke tema her.
Med andre ord: Det ville være både kulturpolitisk riktig, og et økonomisk gode
for samtlige medlemmer, ikke bare de som
har en hovedbok i en eller annen bok-

1. Artikkelen er en lett bearbeidet versjon av et innlegg holdt på DnF´s medlemsmøte 9.11.02.
2. «Avtale om utgivelse av skjønnlitterære verk i bokklubb» §2.1, annet avsnitt.
3. Forfatteren får 9%, solidaritetsfondet 5% royalty. Med utgangspunkt i en bokhandelpris på 300,- blir
dette til forfatter 17,20, til solidaritetsfond 9,60. Bokklubben Nye Bøker har vokst fra 230.000 til 279.000
medlemmer siste to år (Dagbladet 2.11.02), dvs. ca. 25.000 økning/år. Men i tillegg har en rekke medlemmer også meldt seg ut, og er erstattet av nye; den reelle vervingen kan følgelig ikke være mindre enn
35.000 vervinger/år. I tillegg kommer alle vervingene til Cappelens Bokklubb, Dagens Bøker og Krim og

klubb, å reforhandle bokklubbavtalen.
Det ville bidratt med betydelige summer
til stipendmidlene, og det ville bidratt til å
jevne ut og stablisere bokklubbkonkurransen, og konkurransen mellom bokklubber og bokhandel.
Det er i lys av dette vi må lese Forfatterforeningens formanns kronikk i
Dagbladet den 27.9. Og i dette lyset fremstår den noe annerledes. Nå finnes det
ingen rimelig grunn til å støtte Cappelensystemet i den argumentasjonen de har
valgt overfor Konkurransetilsynet, heller
ikke i deres hardkjør mot fastprisen
og bransjeavtalen. Dessverre utviser
Cappelen-systemet en nesten selvmorderisk desperasjon i ett og alt, nå for tiden –
utspillene deres mangler kulturell intelligens.
Likevel misliker jeg kronikken. Ikke på
grunn av det som står der, for det er greit
nok, men på grunn av alt som ikke står der
– det jeg har påpekt ovenfor. For det er jo
slik, at når en formann i Forfatterforeningen skriver en kronikk i Dagbladet, så blir det oppfattet som et offentlig, kulturpolitisk manifest. Og med bakgrunn i alt det ovennevnte er det et svakt
manifest. Jeg liker ikke at vi tar parti for
den ene parten uten å kreve motytelser,
uten å bruke anledningen til å fremme
fagpolitiske krav. Jeg er redd for at Den
norske Forfatterforening fremstår mer og
mer som en tannløs høringsinstans.
Heldigvis er vi igang med et opplegg for å
reforhandle billigbokavtalen – naturligvis
skal vi reforhandle den, for den er også en
dårlig avtale for oss. Men den handler om
hundretusener, mens bokklubbavtalen
handler om millioner, hvorav en god porsjon kommer alle medlemmene til gode, i
motsetning til billigbokavtalen. Så la oss
ikke nøye oss med billigbokavtalen! La oss
begynne med den. Det er ennå ikke for
sent å gjøre Forfatterforeningen til en
sterk aktør i Bok-Norge igjen, men det
begynner å haste nå.

Spenning (de tre andre «samtidig-bokklubbene» som har et betydelig tilfang av norske bøker). Totalt må
det dreie seg om minst 60.000 vervinger/år. Hvis man – meget konservativt – sier at klubbene i snitt gir
bort tre skjønnlitterære gratisbøker til hvert nyvervet medlem, hvorav to er norske, vil dette utgjøre
100.000 bøker av nålevende, norske forfattere. Tallene blir dermed: 100.000 x 17,20 = 1.720.000 (til forfatterne) – 100.000 x 9,60 = 960.000 (til solidaritetsfondet) hvis disse hadde oppnådd normal bokklubbroyalty. Som vervebøker etter nåværende avtale er tallene: 100.000 x 0,90 = 90.000. Og differansene:
1.720.000 – 90.000 = 1.630.000 og 960.000 – 90.000 = 870.000.
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Avisaksjeselskapet
Gråfrakken
Fra Det røde rommet
Av August Strindberg
Oversatt av Per Qvale
Sverige hadde arbeidet i førti år for å få seg den rettighet
som enhver pleier å få når man når myndighetsalderen.
Man hadde skrevet brosjyrer, utgitt aviser, kastet sten,
spist koldtbordsanretninger og holdt valg; man hadde
avholdt møter og skrevet petisjoner, reist med jernbanen, utvekslet håndtrykk, opprettet frivillig våpenstyrke, og så fikk man med mye ståk det man ville.
Entusiasmen var stor og berettiget. Operakällarns
gamle bjørkebord ble politiske tribuner, dampen fra
reformpunsjen der fostret mang en politikus som siden
har skravlet fælt, osen fra reformsigarer vakte mang en
ærgjerrig drøm som siden ikke gikk i oppfyllelse; man
vasket av seg det gamle støvet med reformsåpe og trodde at alt var vel og bra, og så gikk man og la seg etter alt
bråket for å vente på det strålende resultat som nå skulle
komme av seg selv. Man sov et par år, men da man
våknet sto virkeligheten frem, og man trodde at man
hadde regnet feil. Noe mumling hørtes; de statsmenn
man nettopp hadde hevet til skyene begynte man å
granske; det fantes til og med blant den studerende ungdom noen som oppdaget at hele forslaget var tatt fra et
land som sto i et meget nært forhold til forslagsstilleren,
og at samme forslag kunne leses i original i en meget
kjent håndbok. Nok om det: denne tiden var preget av
en viss skuffelse, som snart ga seg uttrykk i alminnelig
misnøye, eller som det ble kalt opposisjon. Men det var
en ny slags opposisjon, for den var ikke som vanlig
rettet mot regjeringen, men mot Riksdagen. Det var en
konservativ opposisjon, og både liberale og konservative, unge og gamle sluttet seg til den, så det var stor
elendighet i landet.
Nå hendte det seg at Avisaksjeselskapet Gråfrakken,
som var født og oppfostret under liberale konjunkturer,
begynte å dovne av da de skulle forsvare meninger (om
man kan snakke om et selskaps meninger) som ikke var
populære. Direksjonen la da frem for generalforsamlingen et forslag om endring av visse meninger som ikke
lenger innbrakte det fornødne antall abonnementer for
at selskapet skulle bestå. Generalforsamlingen godkjente forslaget, og Gråfrakken var nå blitt en av de kon13

servative aviser. Men, her var det et men - som imidlertid ikke var så graverende for selskapet: man måtte
skifte redaktør for ikke å blamere seg; at den usynlige
redaksjonen skulle fortsette, tok man for gitt.
Redaktøren, som var en mann av ære, søkte avskjed.
Redaksjonen, som lenge hadde fått gjennomgå for sitt
røde skjær, mottok tilbudet med glede, da den dermed
gratis fikk status som «bedre folk». Gjensto så bare
bekymringen med å skaffe ny redaktør. Ifølge selskapets
nye program skulle han ha følgende kvalifikasjoner:
Han skulle først og fremst nyte ubestridt anerkjennelse
som samfunnsborger, tilhøre embedsstanden, ha en
tittel, tilranet eller tildelt, som ved behov nå kunne forbedres; han skulle dessuten ha et respektabelt utseende,
så han kunne vises frem ved selskapeligheter og andre
offentlige tilstelninger; han skulle være uselvstendig, en
liten smule dum, idet selskapet visste at den sanne dumhet alltid ledsages av konservatisme i tenkemåte og dertil av en viss grad innfulhet, som værer foresattes ønsker
på lang lei og som aldri glemmer at det allmenne vel er
den enkeltes vel, om man nemlig forstår det rett; han
skulle dessuten være halvgammel, for at det skulle være
lettere å styre ham, og gift, idet selskapet, som besto av
forretningsmenn, hadde sett at gifte gutter oppfører seg
bedre enn ugifte.
Personen ble funnet, og han hadde i høy grad alle de
nevnte egenskaper. Han var en vidunderlig vakker
mann med ganske god figur, langt, bølgende, lyst helskjegg som skjulte alle de svake punkter ansiktet hadde,
og der sjelen ellers uhindret ville titte frem. Hans store,
åpne, falske øyne fanget tilskueren og bestjal ham for
fortroligheter, som siden ble misbrukt på en hederlig
måte; hans noe slørede stemme, som bare førte kjærlighetens, fredens, rettferdighetens og fremfor alt fedrelandets tale, lokket mange villfarne tilhørere til å samle
seg rundt det punsjbord der denne fortreffelige mann
tilbrakte sine aftener med å spre rettferdighet og fedrelandskjærlighet. Det var vidunderlig å høre hvilken innflytelse denne mann av ære utøvde på sine dårlige om
givelser; se det, kunne man ikke, men man hørte det.

Anmelderen hadde selv
skrevet dikt i seksten år
uten at noe menneske
hadde lest dem, og alltid
under et pseudonym – uten
at noen hadde brydd seg
om å spørre etter forfatterens virkelige navn.
Hele dette kobbelet som i årevis hadde vært sluppet løs
på alt gammelt og ærverdig, som var blitt pusset på
regjering og embedsmenn, som til og med hadde an
grepet de høyere ting, de var nå tause og fylte av kjærlighet, bare ikke til sine gamle venner; hederlige og sedelige og rettferdige, bare ikke i sine hjerter. De fulgte alle
det nye program som den nye redaktøren hadde utarbeidet ved sin inntreden og der kardinalpunktet var i få ord - å forfølge alt nytt godt, befordre alt gammelt
dårlig, krype for makten, opphøye dem som hadde lykkes, slå ned dem som ville opp, dyrke fremgangen og
forhåne lykken, selv om dette i programmets frie oversettelse het: «Bare erkjenne og skjenke sitt bifall til det
beprøvede og anerkjent gode, motarbeide alt nyhetsmakeri, strengt, men rettferdig forfølge alle enkeltmenneskers bestrebelser på gjennom urettferdighet å oppnå
den fremgang som bare ærlig arbeid bør skjenke». Det
gåtefulle i dette siste punktet, som lå redaksjonen mest
på hjertet, hadde dog sin forklaring, og den lå ikke så
langt unna. Redaksjonen besto nemlig av personer som
alle på en eller annen måte hadde fått sitt håp knust, de
fleste rik-tignok ved egen innsats, hovedsakelig ved latskap og drukkenskap; noen var såkalte akademigenier

som en gang hadde hatt et stort navn å bære på som
sangere, talere, poeter eller kvikke hoder og som siden
var henvist til rettferdig glemsel, som de kalte urettferdig. Nå hadde de i en årrekke gremmet seg over å
måtte befordre og berømme alle nybegynneres foretagender og forøvrig alt nytt; underlig var det derfor
ikke om de nå grep en gunstig anledning til under de
hederligste påskudd å gå løs på alt som var nytt, godt og
dårlig om hverandre og uten forskjell. Særlig var redaktøren en riktig støver til å snuse opp humbug og urettferdighet. Hvis en riksdagsmann motsatte seg et forslag
som gikk ut på å ruinere landet til fordel for enkelte
næringsinteresser, så ble riksdagsmannen straks kalt en
bløffmaker som ville stikke seg frem, som higet etter en
ministerhatt, han sa ikke portefølje, for han festet seg
mest ved klærne. Men politikken var ikke hans styrke
eller, mer oppriktig, hans svakhet - det var litteraturen.
Han hadde en gang holdt en skåltale på vers for kvinnen
på Nordenfesten, og dermed levert et bidrag til litteraturen som også ble gjengitt i så mange provinsaviser
som forfatteren mente var tilstrekkelig for sin udødelighet. Dermed var han nå dikter; og kjøpte etter avslutningseksamen en annenklassesbillett for å reise ned
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til Stockholm, tre ut i livet og motta den hyldest han i
egenskap av dikter hadde rett til å kreve. Uheldigvis leser
ikke hovedstadsbeboerne distriktsaviser. Den unge mann
var ukjent, og hans talent ikke anerkjent. Som en klok
ung mann, for hans lille forstand hadde aldri i så henseende tatt skade av noen overveldende fantasi, skjulte
han såret og lot det bli sitt livs hemmelighet. Den bitterhet som skaptes ved at han hadde sett sitt ærlige arbeid,
som han kalte det, bli ulønnet, gjorde ham særlig egnet
som sensor over litteraturen, men han skrev ikke selv, for
hans plass forbød ham å delta i slike personlige beskjeftigelser. Det var noe han overlot til den ordinære anmelder, som overgikk alle i rettferdighet og ubestikkelig
strenghet. Anmelderen hadde selv skrevet dikt i seksten
år uten at noe menneske hadde lest dem, og alltid under
et pseudonym - uten at noen hadde brydd seg om å
spørre etter forfatterens virkelige navn. Hans dikt ble
imidlertid gravd frem fra støvet hver jul og berømmet i
Gråfrakken av en naturligvis upartisk person, som da alltid satte sin signatur under artikkelen, så allmennheten
ikke skulle tro at forfatteren hadde skrevet den selv, for
man håpet stadig at allmennheten kjente forfatteren. Det
syttende året mente forfatteren det var tilrådelig å sette
sitt ordentlige navn på en ny bok (nytt opplag av gammel
bok). Men da ville ulykken at Rødkluten, som ble skrevet
av unge mennesker som aldri hadde hørt det gamle pseudonymets ordentlige navn, behandlet forfatteren som en
debutant og uttrykte sin forundring over at en forfatter
risikerte sitt eget navn første gang han opptrådte og at
dessuten en ung mann kunne skrive så tørt og gammelmodig. Dette var et hardt slag; det gamle pseudonymet
fikk feber, men kom seg; og etter at han hadde fått en
strålende oppreisning i Gråfrakken, som i et sveip nedla
hele allmennheten, kalte den usedelig, uærlig, som ikke
kunne verdsette et ærlig, sunt og moralsk arbeid, som
kunne settes i hendene på et barn uten at det tok skade.
Et skjemteblad gjorde seg så lystig over dette siste forhold
at pseudonymet fikk tilbakefall, hvoretter han svor evig
død over all svensk litteratur som siden skulle oppstå,
dog ikke all, for en skarp observatør hadde iakttatt at
elendig litteratur rett som det var ble rost i Gråfrakken,
om enn på en slapp, ofte tvetydig måte, og samme observatør hadde lagt merke til at denne elendige litteratur ble
utgitt på bestemte forlag, men det behøvde derfor ikke å
bety at pseudonymet lot noen ytre omstendigheter, som
kålrulletter eller surströmming ha noen innvirkning på
seg, for han, liksom hele redaksjonen, var rettferdigheten
selv; som ganske visst ikke ville våge å sette seg så strengt
til doms over andre dersom de ikke hadde vært uangripelige selv.
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Så kom teateranmelderen. Han hadde fått sin utdannelse og gjort sine dramatiske studier på billettkontoret
i X-köping og dermed kommet til å forelske seg i en
berømthet som ikke var berømt annet enn når hun
opptrådte i X-köping. Siden han ikke var opplyst nok til
å kunne skjelne mellom sin egen personlige vurdering
og en mer allmenn vurdering, så skjedde det eventyrlige
at da han første gang ble sluppet løs i spaltene i
Gråfrakken, så tilintetgjorde han fullstendig landets
største skuespillerinne og hevdet at hun i sin rolle
imiterte frøken den- og-den - nettopp hva hun het! At
dette skjedde på en udannet måte, trenger man vel ikke
anføre, heller ikke at det skjedde før man så å si hadde
vendt Gråfrakken med vinden. Alt dette skaffet ham et
navn, vitterlig et forhatt, et foraktet navn, men likevel et
navn som holdt ham skadesløs for all den motvilje han
vakte. Til hans mer fremtredende, om enn sent verdsatte egenskaper som teateranmelder hørte hans
døvhet. Siden det drøyde flere år før dette ble oppdaget,
visste man ikke om det hadde noen forbindelse med en
konfrontasjon på tomannshånd i Operafoajeen som
hans anmeldelse hadde avstedkommet en kveld etter at
gassen var slukket. Nå brukte han sin armstyrke bare på
de unge, og den som kjente forholdene, kunne av
anmeldelsen vite nøyaktig når han hadde hatt et ublidt
møte i kulissene, for den innbilske småbyborgeren
hadde lest et eller annet lugubert sted at Stockholm var
Paris, og det gikk han rundt og trodde.
Kunstdommeren var på sin side en gammel akademiker som aldri hadde tatt i en pensel, men som tilhørte
det strålende kunstnerselskapet Minerva, hvilket satte
ham i stand til å skildre kunstverk for allmennheten før
kunstverkene var skapt, slik at allmennheten ble spart
for anstrengelsene med å gjøre seg opp en mening selv.
Han var alltid mild - mot sine bekjente, og glemte aldri
en eneste av dem når han anmeldte en utstilling, og han
hadde en slik mangeårig vane med å skrive pent om dem

- og hvordan skulle han våge noe annet - at han kunne
omtale tyve stykker på en halv spalte, hvilket foranlediget hans kritikere til å påminne om den kjente
selskapsleken «bilder og ordspråk». Derimot nevnte han
samvittighetsfullt aldri de unge, slik at allmennheten,
som i ti år aldri hadde hørt andre navn enn de gamles,
begynte å nære bekymringer om kunstens fremtid. Ett
unntak hadde han imidlertid gjort, og det hadde han
gjort akkurat nå, og dessverre i et uheldig øyeblikk, og
det var vel derfor Gråfrakken befant seg i opprørt sinnstemning denne morgen.
Dette hadde skjedd:
Sellén, om vi husker dette ubetydelige navn fra en
tidligere, ikke nettopp bemerkelsesverdig, anledning,
hadde kommet seg opp på utstillingen i siste stund med
bildet sitt. Etter at dette hadde fått den dårligste plass
det kunne få, ettersom opphavsmannen ikke hadde fått
noen kongelig medalje eller tilhørte Akademiet, ankom
«Professoren i Carl IX». Han ble kalt så, siden han aldri
malte annet enn scener fra Carl IXs historie; og dette
skyldtes i sin tur at han en gang hadde vært på auksjon
og kjøpt et vinglass, en duk, en stol og et pergament fra
Carl IXs tid, og som han nå hadde avbildet i tyve år,
iblant med, iblant uten kongen. Men han var professor
og ridder og det var ikke noe å gjøre med det. Nå kom
han i følge med den akademisk dannede kunstkritiker,
og hans blikk falt tilfeldigvis på den tause opposisjonsmaler og hans bilde.
- Jasså så De er her nå igjen? - Han satte på seg
lorgnetten. -Jasså, det der skal være den nye stilen! Hm!
Hør nå her, min herre! Lytt til en gammel mann; ta vekk
det bildet der! Ta det vekk! Eller så dør jeg. Og De gjør
Dem selv en stor tjeneste. Hva sier du om denne her?
spurte han sin ledsager.
Ledsageren sa at det rett og slett var uforskammet, og
han ville i all vennskapelighet råde herr Sellén til å bli
offentlig portrettmaler.
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Sellén innvendte saktmodig, men gjennomtrengende
at siden det var så mange flinke folk i den profesjonen,
så hadde han valgt den kunstneriske bane, som det jo
forøvrig var mye lettere å komme seg frem på, hadde det
vist seg. Dette nesevise svar brakte professoren i harnisk, og han snudde ryggen til den forvorpne, med en
trussel, som akademikeren fulgte opp med et par løfter.
Deretter hadde den opplyste innkjøpskomiteen sittet bak lukkede dører. Da dørene ble åpnet igjen, var seks
malerier blitt innkjøpt for de penger allmennheten
hadde erlagt til befordring av innenlandsk kunst. Det
utdrag av protokollen man kunne lese i avisen, lød slik:
Kunstforbundet kjøpte i går inn følgende arbeider: 1.
«Vann med okser». Landskap av grosserer K. 2. «Gustav
Adolf før brenningen av Magdeburg». Historisk maleri
av lerretskremmer L. 3. «Barn som pusser nesen».
Genremaleri av løytnant M. 4. «Dampskibet Bore i
havn». Marinmaleri av skipsklarerer N. 5. «Trær med
kvinner». Landskap av Kgl. Sekretær 0.6. «Høner med
champignoner». Landskap av skuespiller P
Disse kunstverk, som hadde en gjennomsnittspris på
1 000 riksdaler, var så blitt rost i Gråfrakken over to og
trekvart spalte (à 15 riksdaler spalten), og dette var ikke
så oppsiktsvekkende, men anmelderen hadde dels for å
få spalten full, dels for å stanse et tiltagende onde før det
ble for sent, gått i rette med en uskikk som begynte å
snike seg inn, nemlig den at unge, ukjente eventyrere
som hadde rømt fra Akademiet, nå uten videre studier,
bare med effektmakeri og knep, forsøkte å forvirre allmennhetens sunne dømmekraft. Derpå ble Sellén tatt i
ørene og hudflettet så til og med hans uvenner syntes
det var urettferdig - og da kan man tenke seg. Det var
ikke nok med at han ble frakjent ethvert snev av talent
og at han ble kalt en bløffmaker; man angrep også hans
privatøkonomi, henspilte på de dårlige steder han måtte
spise middag, de dårlige klærne han måtte gå med, hans
dårlige moral, hans manglende flid, og sluttet med å spå
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ham, i religionens og sedelighetens navn, en fremtid i et
eller annet alminnelig yrke, ettersom han ikke kom til å
bli noe bedre med tiden.
Dette var et stort nidingsverk, begått av lettsindigheten og egenkjærligheten, og det var et under at det
ikke gikk en sjel tapt den kvelden Gråfrakken kom ut.
Et døgn etter kom Den Ubestikkelige ut. Den anstilte
visse nærgående iakttagelser over hvordan allmennhetens penger ble forvaltet av en interesseklikk; hvordan
ikke et eneste bilde i det siste innkjøpet var malt av en
maler, derimot alle av embedsmenn og næringsdrivende som var skamløse nok til å konkurrere med
kunstnerne, som her hadde sitt eneste marked; hvordan
disse røvere ødela smaken, og de oppfordret kunstnerne
til heretter bare å bestrebe seg på å male like dårlig som
de selgende, hvis de ikke ville bukke under. Derpå ble
Sellén trukket frem. Hans bilde var det første på ti år
som var sprunget frem av en menneskesjel; i ti år hadde
kunsten vært et produkt av farver og pensler; Selléns
bilde var et ærlig arbeid, fullt av inspirasjon og engasjement, helt opprinnelig, som bare den som har sett
ånden i naturen ansikt til ansikt kunne male det.
Anmelderen advarte den unge mot å prøve å måle seg
med de gamle, for dem hadde han allerede overgått, og
oppfordret ham til å tro og håpe, for han hadde et kall
osv.
Gråfrakken skummet av vrede.
– Dere skal se at fyren lykkes! ropte Redaktøren. Faen
også, at vi skulle ta ham så hardt! Tenk om han lykkes!
Da har vi blamert oss! Men akademikeren svor på at
han ikke ville komme til å lykkes, og han gikk hjem med
uro i sinnet og leste i sine bøker og skrev en lang artikkel
som fortsatte å bevise at Sellén var en bløffmaker og at
Den Ubestikkelige var bestukket.
Gråfrakken fikk pusten tilbake, men bare for å få et
nytt slag.
Neste dags morgenavis forkynte at Hans Majestet

GEIR POLLEN SKRIVER

Det finst statlege innkjøpsordningar for meir enn bøker. T.d.
såkalla fonogram, det vil i dag seie cd-plater. Etter fem prøveår blei ordninga gjort permanent frå 1990, og inneber at ca.
550 eks. blir kjøpt inn og distribuert til bibliotek, musikkskolar
og liknande i Norge, samt til radiostasjonar, universitet, utanriksstasjonar m.v. i utlandet. Drygt 350 titlar blir melde på
ordninga kvart år; ca.70 kjøpte inn, dvs.under tjue prosent.Til
samanlikning brukar staten ca. 60 millionar kroner på å kjøpe
inn ca. 85 prosent av dei skjønnlitterære bøkene som blir
melde på Innkjøpsordningane for ny norsk skjønnlitteratur.
Men er ikkje dette urettferdig da? spør ein med stadig sterkare
ettertrykk frå musikkhald. Er ikkje dette berre nok eit uttrykk
for at litteraturen, kulturlivets rike onkel, får både mjølk og
honning mens andre ikkje eingong får eit karamellpapir å
sutte på? Nei, det er ikkje det. Her rotar musikkbransjens
våpendragarar saman tall og historieforståing i ei usalig røre.
La meg ta det siste først og berre minne om at Innkjøpsordningane for ny norsk skjønnlitteratur blei etablerte i ei tid
(1965) da produksjonen av ny norsk skjønnlitteratur var i ferd
med å tørke inn, med dei konsekvensane det ville få for Norge
som kulturnasjon og språksamfunn. Er norsk cd-produksjon
truga i dag? Er manglande musikklytting, særleg blant dei
unge, eit trugsmål mot norsk kultur i dag? Ingenting tyder på
det.Og kva for tall er det eigentleg ein samanliknar når ein stiller opp prosentsatsen 20 prosent innkjøpte cdar mot 85
prosent innkjøpte bøker? Dei litterære innkjøpsordningane
omfattar som alle veit berre skjønnlitteratur. Alle dei uunnverlege sakbøkene – reiseskildringar, biografiar, debattbøker
osv -- får ikkje nyte godt av ordninga,viss ein ser bort frå nokre
få fagbøker for barn, og det same gjeld den omfangsrike, viltveksande populærlitteraturen. Innkjøpsordninga for fonogram omfattar alle sjangrar; pop, jazz, viser, folkemusikk, klassisk osv. Skal ein samanlikne innkjøpet av musikk og litteratur,
må ein i det minste umake seg med å
sjå på det samla boktitteltalet, uansett sjanger, som kjem ut kvart år. Då
vil det teikne seg eit heilt anna bilete.
Dessutan: I dei skjønnlitterære ordningane ligg det gjensidige forpliktingar mellom forlag og stat som
gjeld kvalitet og økonomi på dei innkjøpte bøkene – jf. nullingsdebattane. Til innkjøp av fonogram knyter
det seg, så vidt eg veit, ingen tilsvarande forpliktingar.
Musikkbransjen er naturleg nok i sin fulle rett til å drive lobbyverksemd for fleire statlege kroner, men argumentasjonen
bør i så fall bygge på historisk kunnskap og edrueleg omgang
med tall.

hadde kjøpt inn Selléns «mesterlige landskap, som allerede i flere dager hadde lokker publikum til utstillingen».
Nå slo vinden i Gråfrakken, og den flakset som en fille
på en gjerdestaur. Skulle de vende, eller fortsette for fullt?
Det gjaldt avisen, og det gjaldt anmelderen. Da besluttet
redaktøren (på ordre av Administrerende Direktør) at
anmelderen skulle ofres og avisen reddes. Men hvordan!
De kom på Struve, som var meget vel bevandret i alle
publisitetens irrganger, og han ble tilkalt. På et øyeblikk
hadde han overblikk over situasjonen og lovet at han i
løpet av noen dager skulle få skuta til å gå over stag. For å
forstå Struves kvalifikasjoner må man kjenne noen av de
viktigste data i hans biografi. Han var av byrd overligger
ved universitetet, og hadde av mangel på annet henfalt til
litteraturen. Han ble først redaktør av den sosialdemokratiske Folkets Fane; deretter hadde han fått skyss til
Den Konservative Bondeplageren; men da den ble flyttet
til en annen by, med inventar, trykkeri og redaktør; ble
navnet endret til Bondevennen, og dermed antok også
meningene en annen farve. Så var Struve blitt solgt til
Rødkluten, der han nettopp gjennom sitt kjennskap til
alle de konservatives renker kom meget godt til nytte,
liksom det nå i Gråfrakken var hans største fortrinn at
han kjente til alle hemmeligheter i dødsfienden
Rødkluten, og misbrukte dem med den største frihet.
Struve begynte rengjøringsarbeidet med et innlegg i
Folkets Fane, som det siden ble sitert noen linjer fra i
Gråfrakken, noen linjer som fortalte om den store publikumsinteresse for utstillingen. Deretter skrev han et
«leserinnlegg» i Gråfrakken, der han angrep akademikeranmelderen, hvorunder det sto noen beroligende ord,
undertegnet Red. Disse ord lød: «Selv om vi aldri har delt
vår ærede anmelders oppfatning vedrørende herr Selléns
lovpriste, og med rette lovpriste, landskapsbilde, vil vi
imidlertid på den annen side ikke fullt ut slutte oss til den
ærede lesers judisium, men da det er et av våre grunnprinsipper å også la andres meninger komme til uttrykk i
våre spalter, har vi ikke hatt noen betenkeligheter med å
la trykke ovenstående. »
Nå var isen brutt. Struve, som etter eget utsagn hadde
skrevet om alt - bortsett fra kufiske mynter - flikket nå
sammen en glimrende anmeldelse av Selléns maleri og
undertegnet den med det høyst karakteristiske «Dixi».
Og dermed var Gråfrakken reddet, og Sellén også, det er
klart, men det var ikke så viktig.

Trykket med tillatelse fra Forlaget Oktober
Norsk utgave 1995
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Steinar Sivertsen
Stavanger Aftenblad

3

3

2

7
Ola By Rise
Adresseavisen

10

Bjørn Gabrielsen
Dagens Næringsliv

11
Kari Løvaas
Morgenbladet

Cathrine Sandnes
Aftenposten

Kjell Olaf Jensen
Aftenposten

7
Atle Christiansen
Dag og Tid

11
Hadle Oftedal Andersen
Dag og Tid

11
Boblere:

Oddmund Hagen
Dag og Tid

Tom Egil Hverven (NRK) Jørgen Alnæs (Dagsavisen) Terje Holtet Larsen
(Bergens Tidende) Espen Stueland (Klassekampen) Knut A. Hoem (NRK)
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2
Øystein Rottem
Dagbladet

5
Hans H. Skei
Aftenposten

Nora Simonhjell
Dag og Tid

7

Morten Abrahamsen
VG

10

7

Chatrine Krøger
Dagbladet

Terje Stemland
Aftenposten

5

Cathrine Sandnes
Aftenposten

4
Tonje Tveite
Dagbladet

7
Ingunn Økland
Aftenposten

10
Mette Hoffsødegård
Dagbladet

Preben Jordal
Morgenbladet

10
May Grethe Lerum
VG

10
Boblere:

Terje Holtet Larsen
Bergens Tidende

Svein Johs. Ottesen (Aftenposten) Mari Lending,Yngvar Ustvedt (VG)
Knut Faldbakken (VG)

Invitasjon og avstemning ble utført via e-post. Invitasjon ble sendt til medlemmer av Den norske Forfatterforening og Norsk Forfattersentrum. Det ble avgitt 327
stemmer tilsammen i de to kategoriene.
Takk til Morgenbladet, Aftenposten, Dagbladet, Adressavisen, Dag og Tid, Kritikerlaget, Bergens Tidende, Hamar Arbeiderblad og Tiden Norsk Forlag for utlån av fotografier. Foto av Øystein Rottem: Scanpix, Bjørn Gabrielsen: Dagens Næringsliv.

Skolen er no’ dritt,
lærer’n er en klisjé
I den virkelige verden ramler murpussen ned i hodet på norske skoleelever, inneklima og
toalettforhold bør man ikke snakke høyt om, og Bondevik-2-regjeringen har proklamert at
mobbing skal utryddes i løpet av to år ... I den fiktive barne- og ungdoms-bokverdenen er
forholdene for skolebarna langt verre, skriver Anne-Berit Aspås og Kari Sverdrup

Hvorfor er det slik at personene i noen norske barne- og
ungdomsbøker mailer hverandre, har mobiltelefon i
lomma, går på McDonalds, drar til EuroDisney og har
minidiscspillere, når skolehverdagen deres tilsynelatende foregår på 1950- 60-tallet? Dette undret vi oss
over, det kunne jo være at de bøkene vi tilfeldigvis hadde
lest ikke var helt representative. Derfor tok vi for oss
femti norske barne- og ungdomsbøker utgitt de siste ti
årene, for å sjekke om førsteinntrykket vårt var riktig.
Hvordan beskrives skolen, lærerne og elevene? Av de
femti bøkene vi gikk gjennom, foregår handlingen i 41 av
dem på barnetrinnet og ni på ungdomsskolen. Alle
bøkene har handlingen lagt til vår egen tid, er realistiske
og har skolescener. Og i likestillingens navn: 24 forfattere
var kvinner, 24 menn og en bok hadde to forfattere (en
kvinnelig og en mannlig).
Skolen og omgivelsene
Den fiktive skolegården er en asfaltert, inngjerdet plass
(uavhengig av om skolen ligger i byen eller befinner seg
ute på landsbygda). I noen bøker finnes et tre eller flere.
Lekeapparater er påfallende fraværende, ikke ei huske å
spore opp, bortsett fra i én bok, der nevnes lekeapparater: Tania Kjeldsets Stine, klasse 1 A (2001). Noen
av skolegårdene har imidlertid en fotballbane i nærheten, så vi øyner et lite håp om at noe aktivitet må da
elevene få, tross alt. Forøvrig har i grunnen ikke elevene
annet å gjøre enn å stå og henge, krangle, spenne bein på
hverandre eller dynke hverandre i snøen.
Skolebygningene er store, triste og nedslitte, tomme
vinduer, endeløse korridorer. Skoleklokkene skingrer i ett
kjør og markerer en tradisjonell inndeling av skoledagen i
enkelttimer og friminutt. I klasserommet står pultene
pent på rad,men av og til får elevene sitte sammen to og to.
I påfallende mange av bøkene skildres mattetimer (som
regel lagt til første time) og gym. traumatisk for hovedpersonene (kanskje også for deres forfattere?) I Arne
Berggrens bok Bobben (1996), har jenter og gutter gym
hver for seg. I Karoline Frogner og Jón Sveinbjørn
Jónssons Lisa gikk til skolen, eller omvendt (1994) har
elevene linjegymnastikk. Sløydtimer er også livlig
skildret, likeledes er norsk, engelsk, «lesning» og
«regning» nevnt. Undervisningsmetodene er svært
tradisjonelle, avskrift fra tavla, spesielt mattestykker(!).
Gruppearbeid er nevnt, ofte som noe nytt og revolusjonerende. Det hagler med lekseprøver, hjemmelekser
og karakterer (i hele fire av bøkene sogar på barnetrinnet,
karakterer på det nivået ble avskaffet rundt 1970). I Kjell
Johnsens bok Bernt begynner på skolen (1998) får barna
utdelt bøker med tall og bokstaver, for det er «det de
egentlig skal lære på skolen, – lese og regne.»
Tema- og prosjektarbeid, som nå utgjør en stor del av
undervisningen i den virkelige skolehverdagen, er bare
nevnt i én eneste av de femti bøkene, nemlig den helt ferske boka til Stein Erik Lunde: Sanger fra rom 22 (2002).
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Elevene
I over halvparten av bøkene er hovedpersonen en outsider ( 27 av 50), forøvrig er elevene stort sett uvenner.
Det krangles og mobbes i ett sett. Også i bøker hvor mobbing ikke er noe sentralt tema, vrimler det av eklinger.
Helten/heltinnen står alene mot massen, eller er overlatt
til dustene og snørrungene, som selvsagt er altfor dårlige
for henne/ham. I endel av bøkene har heldigvis hovedpersonen en god venn eller venninne å støtte seg på.
Klær
Klesdrakt spiller en viss rolle blant elevene i noen av
bøkene, men de fleste forfatterne utelater en nøyere
beskrivelse. Lærernes klær beskrives derimot av og til.
Elevene er kledt i moderne klær, mens lærerne er utstyrt
med dressjakke, terylenbukser og ukledelige slips. Noen
går til og med i lagerfrakk, som lærer Næss i Bjørn
Ingvaldsens bøker om Espen Herbert (2000-2002). Næss
omtales da også som «fossil». (Espen Herbert gjør forøvrig sine notater på bærbar pc, og lever i en svært så
moderne og oppdatert verden.) Kvinnelige lærere går
som regel med skjørt og bluse eller blomstrete kjole, de
har grått hår og briller. I en av bøkene har den kvinnelige
rektoren sko med stiletthæler, i en annen en søt, liten
kremfarget hatt. (Det er første skoledag og hun skal ta
imot de nye førsteklassingene.)
Illustrasjonene bidrar i stor grad til å framstille lærerne som eldre og gammeldagse. En småpussig ting er at
mange forfattere bruker begrepet «ransel», mens skoleelever i vår virkelige verden gjennomgående snakker om
«sekk» eller «skolesekk».
Læreren
Det er gledelig med så mange mannlige lærere i bøkene.
Bare så synd at de fleste av dem gjør en elendig jobb!
Kvinnelige rektorer har gjort sitt inntog, også i barne- og
ungdomslitteraturen. Lærerne er framstilt som fjerne og
autoritære. Ofte er de omtalt som «læreren», «frøken»
eller «rektor». Noen elever har klasseforstander, (selv om
klassestyrer har vært vanlig benevnelse siden 1980-tallet). Hvis lærerne er navngitt, er det ofte med etternavn,
-sen navn forekommer hyppig. I endel bøker omtales
lærerne med fornavn, Turid og Trude topper navnestatistikken ... Ellers finnes kallenavn som «Svampen»,
«Kråka» eller «Eiffeltårnet». Gymlæreren «Grusomme
Barbara» har vi kanskje stiftet bekjentskap med noen og
enhver?
Lærerne er som regel uvillige til å forstå eller se noe
som helst av det som foregår. De truer med straffer som
parade, melding med hjem, gjensitting og straffelekser,
eller med å sende elever til rektor. Ydmykelser i form av
forhør og latterliggjøring foran hele klassen forekommer
ofte i bøkene. I noen bøker skulker elever uten at lærerne
i det hele tatt merker at de er borte. En del av lærerne blir
framstilt som komiske eller dumme.

Og se bare på møtet mellom Konrad
og læreren i Konrad og Libellelandet av
Finn Evensen (2000):
Førsteklassingen Konrad tar med seg
angorakaninen sin Sjanett på skolen,
hvor de skal ha «vise-fram-kjæledyratime». Sjanett gjør fra seg, og læreren
rynker på nesa, og i tillegg retter han på
Konrad fordi han snakker dialekt: « Dessuten Konrad, så heter det kaniin
ikke kannin.» «Husk at det heter sau
med diftong. Så ble han mørk i fjeset,
stirret rett på Konrad og skreik stygt : Ikke SOVVV!»
Heldigvis for Konrad, ordner hans
mamma opp. Hun snakker med læreren pr. telefon og ber ham skjerpe seg,
«for skolen er for barna og ikke
omvendt.» Etter at læreren har mottatt
dette revolusjonerende budskapet, blir
han plutselig en helt annen: med snille
øyne og et strålende smil!
Foreldrekontakten
Kontakten mellom skole og hjem
omtales i mange av bøkene. Foreldrene
møter opp på avslutninger, utstillinger
og lignende. De kontaktes selvsagt også
når noe har gått galt. Det ringes hjem
eller sendes melding. Foreldrene er som
regel på barnas side, og det oppstår en
motsetning mellom lærere og foreldre.
I mange bøker er skolen fjern for foreldrene. Klassekontakter glimrer ved sitt
fravær, selv på ekskursjoner og leirskoleopphold. Noen foreldre tar imidlertid
affære på sine barns vegne og ordner
opp, som i Beate Mulhollands Espen
stjeler (1994) og moren i Dagfinn
Ingebrigtsens Bare Morten (1998) og
faren i Arne Garvangs Muffe tar saken
(1993).
Skolen som kulisse, læreren
som «arketyp»?
Ikke overraskende foregår det meste av
handlingen i bøkene utenfor skolen,
iallfall de mest spennende delene. I
noen bøker er skolen en grå kulisse, en
nødvendig bakgrunn, som i Kjersti
Scheens Roselill (1999). I en realistisk
barne- eller ungdomsbok er det vanskelig å la være og ta med skolen, med
mindre handlingen er lagt til en eller
annen ferie. Forfatterne bruker i mange
tilfeller skolen som et venterom – noe

kommer til å skje, eller som et sceneskifte. Skolesekvensene kan også fungere som en hvilepause i handlingen.
Det siste er mer utbredt i ungdomsromanene enn i barnebøkene.
Er framstillingen av skolen som et
statisk sted der ingenting forandrer seg
og der læreren er en kontrollerende
autoritet, et resultat av forfatternes
manglende kunnskap om hvordan
dagens norske skolehverdag er? Vi tror
ikke det.Vi har begge skrevet om skolen
på lignende måte. Aspås i Mikkel og jeg
(1996), og Sverdrup i Hjemme er et
annet sted (1993). (Siden vi begge har
pedagogisk bakgrunn og arbeidserfaring fra h.h.v. barnehage, SFO, skolebibliotek, ungdoms- og videregående
skole, kjenner vi skolehverdagen svært
godt.)
Skolen og lærerpersonalet blir i de
realistiske barne- og ungdomsbøkene
mer en prøvelse enn en hjelp for hovedpersonen, som regel i tillegg til de andre
utfordringene hun/han har å slite med.
Av og til fungerer skolen og læreren
som en ekstra hindring på veien til en
løsning. Hovedpersonen blir overlatt til
seg selv, det er opp til ham/henne å
finne en vei ut av problemene. I den
grad det er andre som bidrar til en løsning, er det foreldrene eller en annen
voksenperson. Bare i et par av bøkene er
læreren en hjelper på veien: Stein Erik
Lundes Sanger fra rom 22 og Sverre
Henmos Opp som en løve, (begge utgitt
i 2002). Skolen og lærerne i de fleste av
bøkene fungerer mer som det trehodete
trollet eller trollkjerringa i eventyrene
om Askeladdens vei til prinsessa og det
halve kongeriket.
Det er ingen grunn til å tro at skildringen av skole og lærere i norske
barne- og ungdomsbøker er resultat av
manglende kunnskap eller research fra
forfatternes side. Kanskje har det heller
utviklet seg en mal for hvordan vi skriver om skolen i våre bøker. Vi ser det i
norske filmer også; tenk bare på læreren
i Frida, eller læreren med flass på cordfløyeljakka i Sofies verden. Utfordringen
for oss forfattere ligger vel helst i å finne
nye måter å skildre barns og ungdoms
skolehverdag.
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NBU-prisen til
Åsfrid Svensen
og Irja Thorenfeldt
Åsfrid Svensen er professor i nordisk
språk og litteratur. I en årrekke har
hun undervist i barne- og ungdomslitteratur på grunnfags- og
hovedfagsnivå ved Universitetet i
Oslo og har skrevet flere bøker om
litteraturforståelse, bl.a. om
fantastisk litteratur. På denne måten
har hun brakt litteraturen fram til de
viktigste formidlerne; lærerne og
bibliotekarene. Hennes forskningsinnsats på feltet er betydelig. I 2001
utga Svensen boka «Å bygge en
verden av ord. Lyst og lære i barneog ungdomslitteratur». Svensen har
i høy grad bidratt til å synliggjøre
norsk barne- og ungdomslitteratur.
Irja Thorenfeldt er forlagssjef for
barne- og ungdomslitteratur i
Aschehoug. Som redaktør og forlagssjef har hun gitt vesentlige
bidrag til utviklingen av denne litteraturen her til lands.Thorenfeldt er
en uredd og fornyende forlegger
som arbeider målbevisst for
utgivelser av høy kvalitet. Som
forlegger har hun vist enestående
litterær teft og solid fornemmelse
og kunnskap om godt språk og
fortelling.Thorenfeldt er lydhør
overfor forfatterne og viser en
stedig evne til å få fram det beste av
dem, samtidig som hun gir betydelige bidrag til å føre bøkene fram til
leserne.
NBU-prisen deles i år ut for
fjortende gang, og er et bilde til
hver prisvinner. Bildene i år er av
bokillustratørene Juistina Nyka
og Harald Nordberg.

– Det er en katastrofal mangel på
unge mennesker som driver forskning
innen barne- og ungdomslitteratur
Mats Køber møter professor Åsfrid Svensen ved Institutt for nordistikk og
litteratur ved Universitetet i Oslo

Litteraturen skapte barndommen, fjernsynet tok den fra
barna, og Internett ga den til de voksne. Et åpenbart
selektivt, litt overfladisk sveip over forskning og teorier
om barn og medier, kan godt ende opp i en tverrfaglig
«legoklosskonstruksjon» som denne. Professor Åsfrid
Svensen ved Institutt for nordistikk og litteratur ved
Universitetet i Oslo, en av nestorene innen norsk barne–
og ungdomslitteraturforskning, var ikke nesegrus i sin
beundring av mitt spissformulerte og hypoteselignende
forsøk på en oppsummering av forskningen på feltet,
selv om hun tok både Neil Postman-allusjonen og kjente
igjen tankene om barnelitteraturens betydning for segmenteringen av våre oppfatninger om barndom som en
egen, adskilt, og helt annerledes livsfase enn voksentilværelsen. Den får likevel være med her – utilslørt ad hoc
– fordi den kan stå som en illustrasjon på at tiden går og
verden forandrer seg. Etter mengder av studier knyttet til
barns mediebruk, alt fra søken etter å påvise de medierte
voldskildringenes påvirkningskraft, til undersøkelser av
datamaskinens ødeleggende effekt på unge, stillesittende
rygger – kan det være på sin plass å spørre om hvor det
ble av barne- og ungdomslitteraturforskningen. Hvor
står egentlig norsk barne- og ungdomslitteraturforskning i dag?
ÅS: Det er en katastrofal mangel på unge mennesker
som driver forskning på dette feltet, det er det første jeg
vil si. Vi er femti-sekstiåringer nesten alle sammen.
Rekrutteringen har manglet helt i mange år. Nå er det et
par stykker, og vi har en stipendiat her på instituttet. Det
å få unge mennesker til å søke seg til fagfeltet, og å få
bevilgende instanser til å gi penger, synes jeg er det viktigste for barne- og ungdomslitteraturforskningen nå.
– Hva tror du den dårlige rekrutteringen og de manglende bevilgningene skyldes?
ÅS: Barnelitteraturen er litt for usynlig for andre litteraturforskere. De som sitter på høyere nivåer på universitetene, er vel ikke helt oppmerksomme på at dette er et
interessant og viktig forskningsfelt. Det har også vært få
av de uteksaminerte studentene som har prøvd seg, selv
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om vi har prøvd å oppmuntre flinke studenter til å fortsette innenfor fagfeltet, har vi ikke fått så veldig mange
napp.
– Den akademiske anseelsen er med andre ord ikke allverden?
ÅS: Jeg vet ikke helt, det er jo ingen som sier det rett ut,
at dette ikke er noe å bry seg med. Vi får respekt nok, vi
som driver med det, men de andre kollegene her leser
ikke det vi skriver. Men det er jo gjensidig, vi leser ikke
det de skriver heller. Vi er alle for opptatt med våre egne
ting.
– Men noe foregår det jo, i hvert fall nok til at
Barnebokinstituttet kunne lage en liste over hovedoppgaver og doktorgradsavhandlinger?
ÅS: Doktoravhandlinger er det veldig lite av. På
Høgskolen i Agder arbeides det med en doktoravhandling om guttebøker, ved Barnevernsinstituttet Dronning
Mauds minne i Bergen er det en annen om religiøse barnebøker sett fra et kritisk synspunkt. Her på instituttet
har vi en stipendiat som forsker på utviskingen av
grenser mellom barne- og ungdomslitteraturen og
voksenlitteraturen. For det er jo et markant trekk ved
mye av litteraturen på feltet i dag. Når småbarnsbøker av
for eksempel Erlend Loe eller Ragnar Hovland blir kultbøker for voksne, så sier det noe om at det ikke er så
markante forskjeller lenger.

– Det tverrfaglige står sentralt?
ÅS: Tradisjonelt har det vært slik. Barnelitteraturforskningen startet jo som en nokså pedagogisk orientert forskning, med adaptasjon som det viktigste stikkordet. Hvordan tilrettelegges denne boka for barn, og hva
slags budskap har den. Men det er litt utdatert, i dag er vi
mer interessert i det spesifikt litterære ved barnelitteraturen. Det pedagogiske kommer vi nok ikke bort fra
noensinne, men vi er mer opptatt av hva slags innføring
i kulturens tenkemåter, verdisystemer og holdninger
som skjer indirekte, gjennom de litterære virkemidlene.
For de litterære virkemidlene er aldri nøytrale, men er
bærere av noe kulturelt.
– Kan man si at det er to motpoler innen barnelitteraturforskningen, en rendyrket litterær og en pedagogisk
orientert?
ÅS: Nei, så bastant synes jeg ikke man kan være. Det er
mer snakk om orienteringspunkter, i praksis vil det alltid
være en blanding. Også for 30-40 år siden, da det pedagogiske dominerte, så var jo barnebokforskerne litterært
interessert, og hadde fornemmelse for litterære kvaliteter. Og omvendt; alle som driver med barnelitteratur er
vel nødt til å ha med i bevisstheten at barn er mindre
utviklet enn voksne, og at dette må få noen konsekvenser
for teksten. Men man kan plassere seg nærmere det ene
eller andre av disse orienteringspunktene.
Både Harald Backe-Wiig og jeg bygger nok litt bru
mellom rent litterært orientert forskning, klarest representert ved den svenske barnebokforskeren Maria
Nikolajeva, og den mer pedagogisk orienterte forskningen som for eksempel dansken Torben Weinreich står for.
Maria Nikolajeva reindyrker, etter mitt syn, det litterære
aspektet i litt for stor grad. «Children’s Literature Comes
Of Age» heter en av hennes mest kjente bøker, og det er
en tittel jeg rygger litt tilbake for, det er som om det å bli
voksen er et mål i seg selv for barnelitteraturen.
– Ja, mener hun at barnelitteratur og voksenlitteratur
egentlig er det samme?
ÅS: Vel, hun mener at det er bra at barnelitteraturen
blir postmodernistisk, for å sette det litt på spissen. Men
jeg synes hun viser en tendens til å nedvurdere eldre barnelitteratur, og at hun ikke ser at den rommer mer enn
det pedagogiske.At mye av den også er litterært verdifull.
Jeg mener at lyst og læring ikke er noe separat, det kan
godt gå i hop. I likhet med Vivi Edström er vi her på instituttet også opptatt av det «barnlige» som noe kreativt,
det sprelske, fantasifulle i barnelitteraturen. Det karnevalistiske står også sentralt, hvordan barnelitteraturen
ofte snur verden opp-ned og leiker med virkeligheten.
Humor og fantasi, som på ingen måte utelukker alvor. Å
kritisere eldre litteratur for å være overpedagogisk, at det
er for mange pekefingre og sånt, det er å slå inn åpne
dører, synes jeg.
– Er tverrfagligheten en trussel for litteraturforskningen?
ÅS: Nei, det tror jeg ikke. Forskningen på fortellingens
betydning er etter hvert blitt veldig tverrfaglig. I teologi
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legges det stor vekt på fortellingen, det samme skjer i
psykologi, i pedagogikk, og så videre. Pedagoger har for
eksempel utviklet teorier om hvordan fortellingen former vår tenkning, hvordan den ordner verden og virkeligheten for oss. Og det gjør den ved hjelp av et forløp der
hendelser kjedes sammen, og der det er kontraster, paralleller, gjentagelser, og så videre. Altså mye av det samme
som litteraturforskningen er opptatt av. Så dette er forskning som utfyller litteraturforskningen veldig godt.
Harald Bache-Wiig hadde jo et stort tverrfaglig prosjekt på gang her, i samarbeid med blant annet historikere og sosiologer, om den norske barndommen som en
konstruksjon med særlig to sentrale epoker, tiårene
rundt forrige århundreskifte og etterkrigsperioden.
«Barnetimen» i radioen var veldig viktig i denne
sammenheng, den var jo et «arnested» for mye av etterkrigstidens barnelitteratur og en viktig arena for datidens barnebokforfattere. Dette prosjektet handlet blant
annet om hvordan litteraturen bidro til å sementere forestillinger om barndommen som noe separat og spesielt.
Det kom flere hovedoppgaver og bøker i kjølvannet av
dette prosjektet, og det er sikkert derfra du har hentet
tankene om at litteraturen skapte barndommen.
– Leser barn mindre nå enn tidligere, eller er det slik en
eller annen sa at «aldri har så mange barn lest så tykke
bøker på så kort tid» ?
ÅS: Jeg vet ikke, en kan jo undres når Harry Potter kommer i slike store opplag, og for så vidt Ringenes Herre
også, men det må jo være store og lesekyndige barn som
kommer seg gjennom så store tekstmengder. Det er jo
også gutter, og det er jo kjempebra, fordi de blir ofte bokdroppere i 10-11 års alderen. Det er godt dokumentert at
allerede her setter kvinnedominansen inn på lesersiden.
– Er det klare kjønnsforskjeller når det gjelder hva slags
litteratur barn liker?
ÅS: Når det gjelder de minste barna synes jeg det er
vanskelig å si noe sikkert om det, men når de blir litt større er det forskjeller. Fra puberteten av er dette veldig
klart. Jeg tror gutter er mer spenningsorienterte enn jenter. Og at fantasysjangeren er den som appellerer sterkest
til dem.
– Alle vil jo at barn, og særlig gutter, skal lese flere bøker,
enten det er foreldre, lærere, spesialpedagoger, bibliotekarer eller for den saks skyld aktører med en forretningsmessig interesse; bokhandlere, forleggere og forfattere. I
denne forbindelse har det vært skrevet serier av bøker,
«skreddersydd» med tanke på at de skal appellere til gutter
i dag – for å på den måten prøve å snu trenden med at gutter legger bøkene på hylla i 10-11 års alderen. Hvorfor er
det så viktig at gutter leser bøker, og er det egentlig et problem for barnelitteraturen at den ikke tiltrekker seg alle
barna?
ÅS: Ja, det synes jeg. Hvis en mener at bøker har noe å
gi til alle mennesker, så er det lett å mene at alle bør vennes til lesning, og til å bli gode lesere fra de er barn. Og da
både gutter og jenter.

– Det har vel vist seg at bøkene ikke nødvendigvis blir av
bedre kvalitet, selv om de er skrevet med et prisverdig pedagogisk utgangspunkt – nemlig å få barn til å lese. Ser du
denne formen for leserorientering som et problem med
hensyn til litteraturens autonomi, når litteraturen nå igjen
skal løpe pedagogikkens ærend – fordi «alle» barn må lese
bøker, noe som ville vært ganske overambisiøst overført på
litteratur for voksne? Og er ikke det på en måte bare å skyve
problemet foran seg, eller for å sette det på spissen; at man
etter hvert må skrive litteratur tilrettelagt interessene til
30-40 gamle menn?
ÅS: (latter) Jo, det er et godt spørsmål. Men det gjøres
jo, tenk bare på alle spion- og agentromanene. Uansett,
det er en rekke gode norske forfattere som går sine egne
veier, og som dermed også fornyer litteraturen.
– Tror du ikke da at gode barnebøker uansett tiltrekker
seg lesere?
ÅS: Dessverre tror jeg ikke det er sånn. Leserundersøkelser som er gjort her til lands, viser at det som
fenger unge ofte er serier som Grøsserne. Mens de lærerne som har prøvd å introdusere for eksempel Einar
Økland, ofte møter reaksjoner som «æsj, kjedelig bok»
eller «uforståelig bok» og så videre. Det er mange vitnesbyrd på at gode og litt mindre konvensjonelle bøker ikke
når fram til et stort publikum. Men sånn er det jo innenfor voksenlitteraturen også, og det er det grunn til å
poengtere. For det er en innvending som oftere rettes
mot «smal» barnelitteratur, at ingen barn leser den. Men
det er faktisk noen barn som gjør det. Så på samme måte
som god voksenlitteratur kan være eksklusiv, kan kvalitetslitteratur for barn og ungdom også ha få lesere. Men
det finnes selvsagt eksempler på gode forfattere som også
har et stort publikum.
– Er barne- og ungdomslitteratur en «øvelsessjanger»,
noe en driver med før en går løs på å skrive ordentlig litteratur?
ÅS: Nei, ikke bare. Rosenløw Eeg for eksempel, sa noe
om det, at han kjente seg så hjemme i barne- og ungdomslitteraturen at han gikk tilbake dit etter å ha utgitt
sin første «voksenbok» . Men for noen er det nok et «bprosjekt» , mens de venter på «a-prosjektet» . Og for
andre er det nok et spørsmål om penger, det er fort gjort
å skrive en barnebok og få den innkjøpt av kulturrådet.
Men den tankegangen har heldigvis ikke alle. Klaus
Hagerup skriver jo mest ungdomsbøker, selv om han
også gir ut voksenlitteratur i blant.
– Hvilke områder innen barne- og ungdomslitteraturforskningen er de mest forsømte?
ÅS: Noe det er gjort veldig lite av, er forskning på
faglitteratur for barn, faktabøker, oppslagsverk og
lignende. Fortellingene, det narrative, er jo veldig ofte
sentralt også i faglitteratur for barn. Barneblader er det
også forsket lite på, både når det gjelder fakta og fiksjon,
og for den saks skyld tegneserier.
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– Ser du lyst på fremtiden for barne- og ungdomslitteraturforskningen, rent bortsett fra rekrutteringproblematikken du nevnte?
ÅS: Barnebokinstituttet har jo nylig flyttet inn i større
og bedre lokaler, og som dokumentasjonssenter er de jo
enormt viktige for forskningen. Det var vel ingen opplagt sak at de skulle få de nødvendige bevilgninger, men
det faktum at flyttingen ble noe av, tyder jo på at feltet
ikke er helt ignorert av myndighetene.
– Og innenfor akademia, med universitetsreformen rett
rundt hjørnet?
ÅS: Undervisningstilbudet opprettholdes i hvert fall
foreløpig, men det var truet en stund. På et visst tidspunkt kom det et bud fra fakultetet om at vi måtte kvittet oss med semesteremnene, men protestene våre ble
tatt til etterretning. I høst begynte det 50 stykker på
semesteremnet, det sprengte rammene fullstendig, og
viser jo en voldsom økning i interessen for fagfeltet.
Men hvordan det etterhvert blir innenfor det nye
universitetssystemet vet jeg ikke, det er mulig dagens tilbud er for stort for det nye modulsystemet. Jeg har ikke
satt meg så godt inn i det, jeg pensjonerer meg jo ved årsskiftet.
– I februar mottok du Kari Skjønsberg-prisen for boken
«Å bygge en verden av ord», og i følge ryktene er det mer på
gang; er det deilig med litt heder på slutten av en lang yrkeskarriere?
ÅS: Veldig deilig, absolutt. Faktisk er jeg er invitert til
NBU for å motta en pris nå i kveld. Invitasjonen fortalte
lite om den nøyaktige begrunnelsen for å gi meg prisen,
men den får jeg vel høre i kveld. Det er i alle fall veldig
hyggelig at NBU vil gi med en pris, det varmer.
– Til slutt, er det noen visjoner du vil overføre til kommende generasjoner barnelitterater, eller et avsluttende
alvorsord til barne- og ungdomslitteraturforfatterne?
ÅS: Til forfatterne vil jeg vel si at jeg setter pris på syntesen av det barnlige og det voksne i barne- og ungdomslitteraturen vår. For det er jo nokså tydelig, synes jeg, at
mange skriver på grunnlag av egne minner, av noe de har
inne i seg av barnlighet og som de har tatt vare på, men
samtidig farges det jo av voksne erfaringer, og så er det
selvfølgelig evnen til kunstnerisk bearbeiding av dette.
Denne syntesen er selvfølgelig et viktig trekk og den vil
alltid finnes i god barne- og ungdomslitteratur, sammen
med evnen til å se verden nedenfra. Det håper og tror jeg
vil vedvare.

Dei rare spørsmåla
Av Ingelin Røssland

– Har du berre skrive ungdomsbøker?
– Når skal du begynna å skriva bøker for vaksne?
– Kvifor skriv du for ungdom?
– Det er vel greitt nok for deg å skriva for ungdom, du
har jo ikkje så høge ambisjonar likevel…?
Sånne spørsmål møter eg ganske ofte når folk har funne
ut at eg skriv ungdomsbøker, og derfor er for ein slags
forfattar å rekna. Eg blir i grunnen like paff kvar gong,
og klarar ikkje heilt å svara så godt for meg. Derfor skal
eg prøva å skriva ned nokre tankar kring dette. Det kan
vera til hjelp for meg sjølv neste gong desse rare spørsmåla kjem, og kanskje litt for andre som er i same uføra.
1. spørsmål
Om eg berre har skrive for ungdom? Det er enkelt å
svara på. Eg har berre skrive for ungdom og det har til
no blitt tre bøker. Har hatt det artig mens eg har skrive
alle saman og vil gjerne skriva fleire.
2. spørsmål
Bøker for vaksne? Eg har ingen konkrete planar om å
begynna på vaksenbøker med det fyrste. Synest ikkje det
verkar så kjekt, og for meg er det viktig å ha det kjekt
mens eg skriv. Når eg skriv for ungdom, må eg skjerpa
meg og skriva eit enkelt og ujålete språk. Det beste av alt
er at eg kan bøtta på med humor.
3. spørsmål
På spørsmålet om kvifor eg skriv for ungdom har eg to
svar, eit flåsete og eit meir alvorleg. Nokon gonger gidd
eg ikkje svara anna enn at eg ikkje er vaksen nok til å
melda noko fornuftig til vaksenverda. Andre gonger
svarar eg det som er meir sant. Eg synest god litteratur
for ungdom er viktig, og eg håpar at eg kan gje eit lite
bidrag til å vekka leselysta hos fleire unge. Det er i ungdomstida at veldig mange sluttar å lesa bøker. Gode
bøker for denne aldersgruppa er viktig for å hjelpa dei
vidare inn i vaksenlitteraturen.
Eg kan godt bruka min eigen ungdom som døme. I
tida på ungdomsskulen støvsuga eg hyllemeter på hyllemeter etter bøker som handla om det å vera ung. Bøker
eg kunne kjenna meg igjen i, og forfattarar som forsto
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og ikkje hadde gløymt, korleis det var å vera fjortis. Eg
fryda meg gjennom kapittel med smugrøyking, for
elsking, forsiktig tafsing under genseren, flørting med
rus og ville ungdomsopprør.
Det er dette eg no vil vera ein del av, nemleg å skriva
lettleste og kjekke bøker for ungdom. I utgangspunktet
er det dei som ikkje har så lett for å lesa bøker eg vil nå.
Det er ikkje lett, og eg har mange bøker framfor meg før
eg klarar noko sånt. Men det er viktig å ha eit mål, også
som ungdomsbokforfattar.
4. spørsmål
Det fjerde spørsmålet har eg heldigvis berre fått ein
gong. Det er greitt nok å skriva for ungdom for dei med
låge ambisjonar?
Jau, det er sant at det ikkje er så glamorøst. Det er
ikkje så ofte ungdomsbokforfattarar blir invitert til
lesestunder på røykfylte pubar med raudvinsdrikkande
og litteraturinteressert publikum. Brutalt opplyste
klasserom og misstenksame tenåringar er vår arena.
Trassige ansikt som har ein klar beskjed skrive i panna:
«Du skal ikkje tru at dette blir lett» . Det er det ikkje
heller. Er du ikkje godt nok førebudd, og heller ikkje
klarar å snakka deira språk, så har du tapt innan 30
sekund. Så små ambisjonar kan ein ikkje ha når ein skal
prøva å vinna ungdommane si interesse. Det å få ein
ungdom til å lesa ei heil bok eller kanskje finna glede i å
skriva sjølv, er ein like stor siger kvar gong.
Det er vel òg sant at ungdomsbøker ikkje ligg øvst i
bunken hos bokmeldarane. Personleg blir eg så glad når
nokon faktisk orkar å bruka spalteplass på å meina
noko om det eg skriv, at det dei skriv er underordna.
Men på den andre sida er det ikkje bokmeldingar i avisene som vinn nye lesarar. Same korleis ein snur og vender på det står kampen i klasserommet. Dei aller viktigaste tilbakemeldingane får eg av ungdommane sjølve.
Ein gong etter eit skulebesøk i Odda kom ei jente bort til
meg og sa: «Eg har aldri lese ei bok før, men eg klarte å
lesa di.» Det er kanskje den stunda eg har følt meg mest
vellukka som forfattar.

En hyggelig dame som
heter Sonja
(et forfatterbesøk fra virkeligheten)

Av Tania Kjeldset
Vi kommer med bil, buss, tog og fly. Av og til med drosje.
Det koster å fø på en forfatter. Det koster derimot fint lite
å forberede et forfatterbesøk. Vi har bøker i bagasjen,
ordene på tunga, og kan brukes til nesten alt!.
Mulighetene er mange for den læreren som kjenner sin
besøkelsestid. Skulle man tro. Men trærne gror ikke inn i
himmelen ...

visst læreren, – ja for jeg går ut i fra at det er læreren hun
som nå feier inn døra? Hun nikker kort til meg, før hun
samler barna i et hjørne av klasserommet. Et samlingshjørne, ser det ut til. Sofa og store puter på gulvet. Barna
setter seg, læreren ordner og bytter litt om på plassene,
sånn ja, nå kan vi kanskje begynne snart? Men det er
visst noe hun har glemt, for plutselig står hun borte hos
meg og hvisker, lett beskjemmet:
– Hva var det du het igjen?
– Tania, sier jeg og rekker
henne hånden. – Tania
Kjeldset.
– Det var det, ja! sier læreren, og skvetter tilbake til
ungene som nå ligger mer
enn de sitter, – så må hun
dandere og ordne og megle
litt igjen, og endelig:
– God morgen! sier læreren.
– God morgen! svarer
barna.
– Og hvilken dag er det i
dag? spør læreren.
– Freeeedag.
Læreren nikker.
– Og denne fredagen har vi
fått besøk av ei hyggelig dame
som heter Sonja! Og hu er
forfatter!
– Tania, retter jeg fra den
andre siden av rommet.
– Å, unnskyld! Tania var det, ja! sier læreren.

– Du er ikke læreren vår!
Hun står midt i klasserommet og spidder meg med
blikket. En bitteliten førsteklassing. Lua henger mirakuløst fast i noen hårtuster,
og boblejakka er åpen. Så
får hun øye på bøkene jeg
har lagt fram på bordet.
– Hva skal du med dem?
spør hun, litt blidere nå.
– Sette dem fram.
Kanskje du vil hjelpe meg
litt? sier jeg, og rekker
henne en bok. Det vil hun.
En kort stund er hun opptatt med dette; å brette
bøkene ut, så både forsiden
og baksiden synes. Stille
dem opp på kateteret. Og
nå tyter det inn flere unger.
De løper rundt, slenger fra
seg sekkene, – glor på den ukjente personen som haler
bøker opp av en sekk.
– Hvorfor er du her egentlig?
Ja, si det ...
– Har ikke læreren deres fortalt dere det, kanskje, sier
jeg lett, mens jeg tenker mitt.
– Næææææiiiii!
Ingen kan nekte mer overbevisende enn 6- åringer
midt i tannfellinga.
– Det er vårt klasserom, altså!
Jeg nikker og ser på klokka. Timen skulle ha begynt
for snart ti minutter siden. Og hei sann! Der kommer

Hvor er det blitt av håndtrykkene? De faste, svette, slappe,
men likevel håndfaste bevisene på at du er velkommen.
Hvorfor er det ingen som hilser?
Jeg leser om Stine for førsteklassingene. Moren hennes
sier at det ikke går an å forelske seg når man går i første
klasse. Hun sier at det er noe tull. Jeg stopper der og ser
opp fra boka.
– Hva syns dere om det? spør jeg.
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Oi! Mange hender i været på en gang. Men læreren er
enda raskere.
– Vi har snakket en del om det her i klassen, sier hun.
– Å, ja?
– Og vi er blitt enige om, fortsetter læreren, – at i
første klasse driver vi ikke med kjærester.
Ja vel, nei. Vi driver ikke med kjærester. Ikke læreren
heller, tydeligvis.
Jeg forventer ikke at lærerne skal smile hele tiden. Men et
forfatterbesøk er ingen begravelse, heller ... Så da kan de
vel trekke munnvikene ørlite grann oppover. Sånn en gang
i løpet av timen iallfall?
Neste klasse er 6B. Jeg nipper til en lunken kaffekopp,
mens jeg venter på elevene. Etter ti minutter dukker det
opp en type i treningstøy. Rett fra gymmen ser det ut
som. Han peiler seg inn på vindusrekka, glir forbi meg
og synker ned på en stol. Læreren, formoder jeg. Ikke
påfallende munter akkurat. Og nå kommer klassen
også; 18 prepubertale 11 åringer finner plassene sine og
retter blikket mot meg. Har læreren tenkt å presentere
meg først, for klassen?
Nei?
Si noen ord om forfatterbesøket, kanskje ønske meg
velkommen ...
Ikke det heller? Nei vel. Da får jeg fyre løs selv da.
– Hei! sier jeg.
– Hei...
Det er en alvorlig gjeng, gitt. Tydeligvis ingen spøk
det der med lys levende forfattere ... kanskje jeg skulle
prøve en ny vri ...
– Vi kan jo ikke begynne uten læreren deres? Jeg ser
meg om i klasserommet. – Vet dere om hun kommer
snart?
Noen begynner å le over denne håpløse misforståelsen.
– Læreren er ikke ei dame, altså, sier en jente, og
peker mot vindusrekka.
– Det er han som sitter borti kroken der!

– Kan du ikke lese høyt?
Gutten som spør sitter på første rad.
– Ja!
Det er jo en hyggelig oppfordring. Jeg leser både ett
og to kapitler. Og de følger med, de lytter. Noen ler til og
med. Det ringer ut, men de vil ikke gi slipp. De vil høre
mer. Yess!
– Jeg kan godt lese litt over tiden, sier jeg. – Det er
greit for meg.
Men det er visst ikke like greit for treningsfantomet
borte i kroken. Han reiser seg, og strekker på beina,
rister litt, – det er like før han gjesper, ser det ut til.
– Det passer litt dårlig akkurat nå, sier han, gir noen
korte beskjeder til klassen, og vips så er han borte,
læreren i 6B. Vekk som en sviske, rett og slett.
Gutten på første rad har det ikke fullt så travelt. Han
blir stående og bla i bøkene.
– Nå veit jeg hva du trenger! sier han plutselig.
– Å?
– Jeg mener når du skal skrive ei bok! Du spurte om
det i sta.
Han smiler fornøyd.
– Jeg kom ikke på det før nå. Du trenger en blyant,
ikke sant!
Heldigvis dukker de opp med jevne mellomrom;
lærerne som vet å verdsette en litt annerledes norsktime.
Som slår opp døra på vidt gap når en forfatter står på
trappa, ruller ut den røde løperen, og stiller med forventningsfulle unger. De arbeider målbevisst for å stimulere
leseinteressen hos ungene, og bruker et forfatterbesøk for
alt det er verdt. Du kjenner dem igjen på håndtrykket.
Den siste timen gjør alle mine bange anelser til skamme.
Klasseforstanderen møter meg fem minutter før timen,
hilser vennlig og geleider meg gjennom korridorene til
3. klasse. Det er vann til meg på kateteret, og hilsen på
tavla. Jeg blir behørig presentert for klassen som også
har lest flere av bøkene mine på forhånd, og av den
grunn har mye å spørre om. Og ikke minst har de mye å
fortelle selv! Jeg får høre om slanger i toaletter, groteske
tannhistorier og matallergi, – det assosieres fritt over
utallige temaer. Jeg avrunder med å lese fra en av
bøkene. Etterpå skal alle ha navnetrekket mitt på små
papirlapper. En gutt vil også ha til en søster som er syk,
en annen til en bror som har både Morten Abel og
Asgeir i samlingen, nå får han også mitt navn, det står
kanskje ikke like høyt i kurs, men...

Hvis det ikke passer akkurat nå, når passer det da i så fall?
Jeg presenterer meg selv og bøkene mine for klassen,
snakker om det å skrive, prøver å få i gang en samtale.
Men det går tregt. Det er visst ingen som tør å spørre
om noe i denne klassen. Ikke svare, heller for den saks
skyld. Jo forresten:
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Følg med på http://www.litteraturnettet.no

Utenfor står sparkstøttingene på rekke og rad oppetter
veggen, og kuldegradene river i nesa. I det jeg åpner
døren til drosjen får jeg øye på jentungen fra første klasse
som hjalp meg med bøkene. Hun troner på toppen av en
snøfonn, blid som en lerke, og er klar til å rutsje utfor. Nå
får hun øye på meg. Armene fyker i været.
– Se på meg! gauler hun.
– Se på meg nå da, Sonja!

Internettet er eit oppslagsverk – mellom anna.Mange av
oss bruker det til å finne meir eller mindre pålitelig informasjon om det meste, frå trimming av mopedar til nobelprisvinnarar i litteratur.
Eit søk på Imre Kertész i kvasir.no gir 127.479 treff (i heile
verda).Av dei ti første er det 3 på engelsk, 3 tyske, 2
svenske, 1 spansk og 1 polsk.Samme søk i google.com gir
19.000 treff. Problem: Korleis redusere talet på treff?
Ein metode er å konsentrere søket om eit språk du forstår.Ei kjapp løysing er å skrive inn eit ord i tillegg, for
eksempel Imre Kertész author (401.387 treff i Kvasir og 409 i
Google) eller Imre Kertész Hungary (14.635 og 982 treff ).
Det fornuftige er å bruke eit meir avansert søkeverkty.
Kvasirs «Smartsøk» er ikkje av dei beste, men
alltheweb.com bruker den samme databasen som Kvasir.
Prøv Advanced Search her. Dei fleste søkesidene på nettet
har denne funksjonen. Du kan finne sider på bestemte
språk, inkludere eller ekskludere ord, spesifisere kor gamle
sidene skal vera – og ein god del anna, avhengig av kva for
søkeside du bruker.
Av 127.479 treff på Imre Kertész er ein god del sider som
inneheld begge orda utan at det er nobelprisvinnaren det
gjeld, som for eksempel i ei resultatliste frå eit ungarsk
idrettsarrangement. Bruk av gåsauga i søkefeltet («Imre
Kertész») gir berre treff for den eksakte formuleringa, men
da forsvinn samtidig alle sider der namnet er lista opp alfabetisk (Kertész, Imre). Dessutan er det normalt i Ungarn å
skrive etternamnet først.
At Kvasir gir fleire treff enn Google, betyr ikkje at den
eine basen er betre enn den andre, berre at Google har ein
avansert motor for å sortere bort uaktuelle sider.Søkemotorane prøver å hjelpe deg med å finne det mest
interessante. Ein av metodane er å gi populære sider betre
plassering i listene. Dette kan føre til problem for den som
er på jakt etter mindre populære sider.
Det viktigaste er uansett å finne dei rette søkeorda.
Trimming moped gir 603 treff i Google, På den fjerde sida er
det presisert at «Det er ikke tillatt å kjøre med trimmede
mopeder på offentlig vei».

NETTKJENNING | IDAR LIND

– Du kan jo bli berømt en gang du også! sier han snusfornuftig. – Iallfall i denne klassen!
Den hyggelige læreren hjelper meg å pakke sammen.
– Flott klasse du har! sier jeg.
Han nikker, stolt.
– Hvordan får du det til? spør han.
– Får til?
– Du skriver som om du husker det.
–?
– Å være unge, mener jeg.
Han ramser opp en del ting han selvfølgelig husker
han også, det er ikke det, den første sykkelen, dampmaskinen han fikk da han var 12 ... sånne ting ... men det er
altså noe som mangler ...
– Det er liksom blitt borte for meg. Hvordan det var,
mener jeg.
– Neei ...
Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare, dessuten har jeg en
drosje som venter. Læreren følger meg til utgangsdøren.
Vi skritter over en boblejakke, og passerer en polvott på
gulvet foran guttedoen.
– Er det noe rart, sukker han, og i det han bøyer seg
ned for å plukke opp votten, ser jeg at han har tynt hår,
nesten helt hvitt. Han reiser seg, litt rød i ansiktet.
Beskjemmet kanskje, over at skolen hans er sånn; – rotete
... forfatterbesøk og greier. Vifter med votten foran ansiktet mitt.
– Er det noe rart at ting blir borte?

Inel Yashina danser på
perrongen i Petrozavodsk
Et litteratursamarbeid i Barentsregionen gjennom en tiårsperiode

Av Anne Bjørkli

Det er november 1999. Jeg befinner meg på Sverige Finska
Folkhögskolan i Haparanda, på svensk side av grensebyen.
Folkhögskolan er ei gammel, nydelig bygning med mange
rom og krinkelkroker, og massevis av sjel. Jeg er i ei diskusjonsgruppe, og emnet er billedbøker for barn. Rundt
meg svirrer det av mjukt, sjungande svensk, konsonantrikt
finsk, russisk, samisk, norsk. Pluss innslag av både mer og
mindre hakkende engelsk. Jeg prøver intenst å få formidlet
det jeg vil si til forfatteren Oleg Bundur fra Murmansk og
billedkunstneren Nikolai Fiodorov fra Archangelsk, som
begge er i min diskusjonsgruppe. Vi ser smilende, men litt
oppgitte på hverandre. Da er en av de alltid nærværende
tolkene der, og det hele løser seg. Stemninga rundt meg er
tett, der er iver, latter og gester. Og jeg vet, her og nå, at alt
dette, stedet, stemninga, settinga, kommer jeg til å tenke på
med glede seinere. Dette vil jeg komme til å lengte tilbake til
når det er over.
Hvilket jeg også har gjort. For dette er ett av mine mange
minner fra de møtene jeg har fått lov til å delta i, i forbindelse med litteratursamarbeidet i Barentsregionen.
I løpet av de siste årene har det nemlig foregått et
omfattende, internasjonalt litteratursamarbeid i Barentsregionen, med bl.a. litteraturforeningene i nordområdene
som sentrale aktører. Innafor dette samarbeidet har det
grodd fram gode og spennende prosjekter, flere av dem til
beste for barn og ungdom.
Opptakten
Det begynte med at Nordnorsk Forfatterlag, med forfatterne Ragnhild Nilstun og John Gustavsen i spissen, inviterte forfatterkolleger fra nordre Sverige, Finland og
Russland til et seminar i Harstad sommeren 1994, under
Festspillene i Nord-Norge. Barentsregionen var nylig
«oppfunnet som begrep», det offisielle barentssamarbeidet mellom de aktuelle nasjonene så smått kommet i gang,
og Barentssekretariatet i Kirkenes var blitt opprettet.
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Seminaret i Harstad var det første møtet mellom forfattere fra hele den store regionen. Det skulle ikke bli det
siste. Det ble bestemt at man skulle møtes igjen, og at den
svenske samarbeidspartneren skulle ta på seg å arrangere
neste møte. På den tiden var Gerda Helena Lindskog
leder, (eller ordförande) i Norrländska Författarsällskapet/Författarcentrum Norr i Sverige. Hun er
bibliotekar av yrke (har også gitt ut en ungdomsroman,
«Benjamin dansar inte»). Lindskog hadde tidligere bodd
en periode i Nord-Norge, og kjente godt til den nordnorske barne- og ungdomslitteraturen. Hun skulle
komme til å bli en meget sentral aktør, koordinator og
drivkraft i det fellesskapet og samarbeidet som etter
hvert vokste fram.
Der veiene tar til
Det var ikke nok for forfatterne å møtes. Man ville gjerne
gå sammen og få til felles prosjekter. Ideen om å gi ut en
antologi med forfattere fra hele regionen oppsto. Håpet
var å gi den ut på syv språk samtidig. Man fikk etablert de
nødvendige komiteer, prosjektleder ble den tidligere
nevnte Gerda Helena Lindskog, og man ansatte en
redaktør, den Sverige-bosatte russeren Valery Lemesov.
Det viste seg at arbeidet ble mer omfattende enn man så
for seg i starten. Man måtte oppgi tanken om samtidige
utgivelser, og boka er hittil kommet på svensk, finsk,
norsk, russisk og samisk, mens den nenetsiske og tornedalsfinske utgivelsen ennå ikke er ferdig, seks - syv år
etter at ideen oppsto, og snart fem år etter at den første
utgivelsen (den svenske) kom i handelen. (Tornedalingene har sitt eget språk, meän kieli).
Men kommer tid, kommer råd. Boka er hittil en realitet på fem språk, og den er et unikt møte med hele 147
forfattere fra det veldige nordområdet. Tittelen ble,
betegnende nok, «Der veiene tar til» («Där vägarna börjar» på svensk).

Barne- og ungdomsbokfestival
i Murmansk
Høsten 1997 ble det arrangert en stor, internasjonal
barne-og ungdomsbokfestival i Murmansk. Forfattere
og bibliotekarer fra alle språkområdene ble invitert. Fra
Norge reiste Sissel Solbjørg Bjugn og undertegnede,
sammen med syv nordnorske bibliotekarer. Festivalen
gikk over fire-fem dager, og hadde et omfattende program med seminarer, skole- og bibliotekbesøk, omvisninger og massevis av kulturinnslag. For meg og flere av
de andre norske var det første gang vi besøkte Russland,
og det var en stor opplevelse. Vi møtte et vennlig og stolt
folk. En kulturnasjon. Og for egen del må jeg innrømme
at besøket tvang meg til å flere ganger å måtte «røske
opp» i en del medieskapte fordommer. Materiell fattigdom her og der, javel, men profesjonalitet og tradisjonsstolthet som virkelig imponerte.
Men selvsagt var økonomiske nedskjæringer et problem, og vi fikk høre at det nesten ikke kom ut nye bøker
for barn og ungdom på Kolahalvøya lenger. I etterkant av
festivalen ble det laget en antologi for barn og ungdom,
sammensatt av tekster fra de deltakende forfatterne
(pluss noen til). Den russiske boktittelen betyr
«Hjortronställen» på svensk, og var hentet fra ei bok av
den tornedalsfinske forfatteren Mona Mörtlund.
(Hjortron betyr multer, for den som ikke måtte vite det).
Boka kom bare på russisk, ble produsert i Sverige, og delt
ut gratis til skolene i Murmansk året etter festivalen.
Hjortronställen ble seinere et slags begrep, og ble
overbyggende navn både på et billedboksymposium
arrangert i Haparanda, og på et helt prosjekt med tre deltidsstillinger, som bl.a. arbeidet fram mot en ny barneog ungdomsbokfestival som skulle gå i Umeå, Sverige i
2002.
Litteraturleire for ungdom
Ukelange skriveleire for ungdom er nå et årvisst tiltak
innafor barentssamarbeidet. Målgruppa er skriveinteresserte i alderen fra 15 – 19 år. Hvert språkområde kan
delta med inntil ti deltakere, og har sin forfatter med seg.
Fra norsk side har Hans Sande vært med i mange år,
Sverige har sin Mikael Niemi, mens Finland og Russland
har vekslet med flere forskjellige forfattere. Leirene
arrangeres hvert år i august, er lagt opp med skrive- og
dramaøvelser, ekskursjoner og sosiale tiltak, og ambulerer mellom landene. Sommeren 2001 var det Norges tur
(igjen). Leiren var da lagt til et skoleinternat i nærheten
av Finnsnes. Årets litteraturleir ble arrangert på et sted i
skogene litt nord om Petrozavodsk i Karelen.
Skriveleirene for ungdom i Barents er ei direkte
videreføring av et norsk tiltak, som eksisterte lenge før
barentssamarbeidet kom i stand. Troms fylkesbibliotek
pleide å arrangere årlige skriveleire i Sappen i Nordreisa,
for norsk, skrivelysten ungdom. Forfatterledere var hvert
år Ragnhild Nilstun og Hans Sande. I 1994 inviterte man
ungdom fra Sverige og Finland til Nordreisa. I 1995 ble
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for første gang russisk ungdom også tatt med i prosjektet, og leiren flyttet da til nordre Sverige. Senere har
leirene ambulert, og vært en del av det «grenseløse» litteratursamarbeidet. Troms fylkesbibliotek har hele tiden
vært en aktiv pådriver, de siste årene representert ved
Aud Tåga. Hun står også bak et eget nettsted om litteraturleirene: http://troms.kulturnett.no/lub/
Nettverk for kvinnelige forfattere
De russiske kvinnene som på flere måter var involvert i
barentssamarbeidet, kom med et ønske til Gerda Helena
Lindskog: Hvorfor ikke arrangere et seminar for kvinnelige forfattere? I enda større grad enn vi «vestlige» damer
i prosjektsamarbeidet følte de at de hadde lett for å
«drukne» i en mannsverden. De framsa et behov for at de
kvinnene som allerede var begynt å bli kjent med hverandre, kunne komme sammen på kvinners premisser,
dele erfaringer og berike hverandre.
Det ble da arrangert et todelt seminar, først med ei
uke i Haparanda høsten 1998, og ei uke i Petrozavodsk
våren 1999. Fra norsk side fikk forfatterne Hanne Aga,
Ann Helene Arntzen, Marion Palmer og undertegnede
lov til å delta.
Hjortronställen, et billedboksymposium
Høsten 1999 og våren 2000 hadde undertegnede gleden
av å delta på et nytt, todelt seminar, fordelt med ei uke
hver gang. Denne gangen i sin helhet arrangert i
Haparanda. Seminaret var beregnet på både forfattere og
billedkunstnere fra regionen. Regine Nordström fra
Luleå var prosjektleder, og hovedlærer var Ulla Rhedin,
som sågar har doktorgraden på emnet billedbøker.
(«Bilderboken – på väg mot en teori» er tittelen på hennes avhandling). Ulla var et hav av kunnskap (også om
norske billedbøker) og en fantastisk formidler. Vi hadde
også besøk av billedkunstneren Anna Clara Tidholm,
som fortalte om prosessene i forskjellige billedboksamarbeid hun har hatt, både med sin mann Thomas, og
med andre forfattere. Meget inspirerende. Hele seminaret holdt et høyt faglig nivå. Og jeg er inderlig takknemlig for at jeg fikk være med på det.
Festival i Umeå våren 2002
Hele veien gjennom dette samarbeidet lå tanken om den
barne- og ungdomsbokfestivalen som man hadde
bestemt seg for å ha i Sverige allerede under Murmanskfestivalen i 1997. Man fikk opprettet tre deltidsstillinger i
de nordlige svenske regionene, og ansatte russiskfødte,
svensktalende Tatjana Pavlova, Dan Ove Wilman og
Annette Kohkoinen. De jobbet med flere ting underveis,
men hovedmålet var den store festivalen. I april 2002
fant festivalen sted, fullsatt med seminarer, workshops,
utstillinger, universitets- skole- og bibliotekbesøk.
Denne gangen deltok Hans Sande, Eivor Bergum, Ellen
Hofsø, Endre Lund Eriksen og undertegnede sammen
med flere bibliotekarer fra norsk side.

Om verden er flat

Dataskjermen er kanskje den enkeltgjenstand vi ser mest til
her i livet. Jobber man åtte timer foran datamaskina har
man også glodd på samme skjerm i åtte timer. Hva skal vi
velge, om vi trenger noe nytt?
Bare så det er sagt først:En monitor kan godt vare lengre
enn selve maskina. Det er ingen grunn til at man skal kjøpe
maskin med ny skjerm hver gang.Veldig mange kasserer en
par år gammel skjerm og installerer en ny, med akkurat
samme ytelser og kvaliteter. Men skal først ny titteglugge i
huset, er det et nytt valg man står overfor i dag. Flat, eller
ikke flat.
Til nå har skjermen vært konstruert etter samme
prinsipp som et vanlig fjernsynsapparat, med bilderør. Det
nye er store, flate skjermer, som har samme oppbygging
som skjermen på en bærbar datamaskin. Gammeldagse
skjermer kommer raskt til å forsvinne fra markedet.
En flat skjerm på 15 tommer koster i dag i underkant av
4000 kroner, mindre om man kjøper den sammen med ny
maskin. Fordelene er mange. I praksis vil en slik 15 tommer
ha en billedflate omtrent lik den man finner på en ordinær
17-tommers skjerm, nettopp fordi den er flat. Skjermene er
flimmerfrie, og de fleste vil oppleve en slik skjerm som
mindre anstrengende for øynene enn en skjerm med billedrør. Man blir mindre trøtt, etter en økt foran en flat
skjerm. Den avgir heller ikke stråler, noe enkelte opplever
som et problem med en ordinær skjerm. Dessuten tar den
jo mindre plass på skrivebordet, noe som igjen gjør at det
blir lettere å innrette seg med en god sittestilling. Den
bruker bare en fjerdedel av strømmen en vanlig skjerm
bruker, og avgir dermed også bare en fjerdedel av varmen.
Om det finnes ulemper med en flat skjerm? Bortsett fra
prisen tror jeg ikke det.
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Barents Literature Centre (BLC) og
«Prestgården» i Överkalix
Barentssamarbeidet har nå formalisert seg i opprettelsen
av et litteratursenter i Ôverkalix, og i et Barents Litteraturråd, med representanter fra de forskjellige områdene. BLC holder til i en gammel prestegård fra 1700tallet. Ei vakker bygning, som også rommer plass for den
som vil dra dit for å skrive. Jeg har prøvd det, og stedet kan
absolutt anbefales. Passer godt for å ta imot flere forfattere
samtidig.
Hva så med framtida? Vil samarbeidet fortsette å bære
frukter? Det vil tida vise. Hittil har iallfall resultatene blitt
mange, både handfaste, slik som for eksempel antologiene
og BLC, og andre, mindre handfaste, men ikke mindre
verdifulle. Mange vennskap har oppstått, og forståelse og
toleranse for hverandres kultur og levesett har økt betraktelig. Dette er kanskje spesielt viktig for ungdommene
som får oppleve å møtes gjennom litteraturleirene.
Samarbeidet har også ført til tilnærming og større forståelse innad i regionene. Den russiske delen av
Barentsområdet er svær, geografisk sett. Russerne har
også slitt med avstand på andre vis. Både Kolahalvøya
med Murmanskregionen, Karelen, og Archangelskområdet har hatt to forfatterforeninger hver, og klimaet
mellom disse har ikke vært spesielt mildt. Det internasjonale samarbeidet har ført disse nærmere sammen,
og også inkludert det nenetsiske forfattermiljøet oppe ved
Narjan Mar.
Jeg vil avslutte denne artikkelen slik jeg begynte, med et
personlig minne fra en av opplevelsene jeg har fått med
meg gjennom dette:
Jeg står på nattoget mellom Petrozavodsk og St. Petersburg,
og venter på avgang, sammen med mine norske, svenske og
finske kolleger. Vi er på tur hjem fra et ukelangt, opplevelsesrikt kvinneseminar. Det er en iskald maikveld i 1999.
Snøfjon flagrer i lufta, og vinden sniker seg gjennom klærne.
Alle vi som er inne i toget stimler sammen rundt vinduene
for å vinke. Våre russiske venninner står utenfor for å se oss
vel av gårde. Plutselig begynner damene på perrongen å
danse. Toget begynner å rulle, og det siste jeg ser er den
middelaldrende poeten Inel Yashina fra Archangelsk, en
mild og moderlig bestemortype, kledd på russisk vis i hatt og
kåpe, med tynne nylonstrømper og med feminine pumps på
føttene, der hun danser og vinker. Hun må fryse ille, tenker
jeg. Danser hun for å holde varmen eller til ære for oss? Jeg
velger å tro det siste.
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Indianarbøker skulle ein skriva
(OM og REM – og elles har eg det bare bra)

Av Arnt Birkedal

D’er haust. Det ruskar ute. Og dei fleste
kveldar sit eg innemura i mi borg av b./u.litteratur. Medan den eine hjernehalvdelen les, kan den andre mora seg med å sjå
skrivarane for seg. Og det blir lett til at eg
deler dei inn i typar; mange små, eller to
grove:
Eg ser den eine typen sitja på skriverommet sitt i ein forstad av Oslo. Han klør
seg i hovudet og på magen, noko sur etter
for mye kaffi. «Kva skal eg finna på no
då?» tenker han. Myser mot næraste drabant. Så skriv han om eit fotball-lag eller
ein leirskole. Eller ei lettlesen soge om ein
sjiraff som får halsbrann eller noko. Ein
historisk roman om P. W. Tordenskjold
og heile krinsen rundt han. Ei koselig bok
om ei lita jente nedi vegen som mister
hunden sin. Eller om indianarar. Han
kunne godt ha skrive om indianarar. Kor
blei det av alle indianarbøkene? Eg saknar
dei.
Eg kallar dei OM-skrivarar; fordi dei
skriv OM noko heile vegen, tenker eg. Og
kan gjera greie for det.
Det kan sjeldan den andre typen eg ser
for meg – frå no av kalla REM-skrivarane,
ikkje fordi Håvard er deira store felles
førebilete, men fordi dei trulig alltid går
og kvernar på ein draum, på ei bok. Sjå
skrivaren der han tutlar seg gjennom
kvartala i småbyen på veg til eit slag
biljard. Spring du på han, får du knapt eit
vettugt ord or han. Men han verkar glad
for å sjå deg. Straks han har kjent deg att.
Du ser dei der forfattarar møtest, du
kan ikkje ta feil. Dei førstnemnde er ofte
lune, sindige, kledde i hamslige kufter.
Dei pratar klart og gjerne. Det er desse du
skal spørja. Det har dei funne ut i media
òg. Dei sit på Bokbadet og gjer utan å
trenga tenka seg særlig lenge om greie for
kva alle karakterane i dei tjukke bøkene
deira tenker og gjer. «Nei, han tenkte vel

sånn og sånn,» seier dei. Og alle kvinnene
i salen ler så dei ristar over at han fyren i
den boka kunne tenka slik.
Ikkje slik med REM-skrivarane. Blir
dei inviterte på Bokbadet, blir dei aldri
inviterte att. Dei vil så gjerne svara, men
alle spørsmåla blir feil. Så dei bryt ut:
«Veit vel ikkje eg kva han tenkte, eg kjenner han ikkje, eg. Eg bare skreiv han ned.
Den draumen var jo år sidan. Spør meg
om noko eg kan. Spelarane på Leeds,
landsbyar i Cornwall.»
Dei har ikkje noko forhold til kva eller
kven bøkene deira handlar OM, dei veit
ikkje kvifor «handlinga» blei slik eller slik,
går føre seg der eller der. Det var bare slik
den boka dei skreiv på, den draumen dei
kverna på, var. Det var den boka som vitja
dei det året, som stod i køen og blei skriven ned. No er dei midt inni neste draum.
Og den førre er vekk og forbi.
Eg les begge skrivartypane med glede.
Men er nok litt misunnelig på OM-skrivarane. Viss bøkene deira er «gode», då;
ryddige og opne, då går eg inn i dei og ser
meg om. Ser om der er noko å henta.
For sjølv er eg nok helst den REM
typen, vil eg tru. Eg stiller meg merkelig
uforståande til spørsmåla, svara i
Bokbadet. Finn langt på veg heile seansen
absurd. Skoleelevars spørsmål kan liggja
farlig nær Bokbad/bokklubb-nivå. Det er
sjeldan dei ringer eller mailar slike som
meg. Men gjer dei det, har eg eit problem.
Som no førre veka. Der var ei jentestemme i andre enden. Ho ringte frå ein
skolegard i Østfold. Der dei hadde «eit
prosjekt om meg», som ho sa. («Prosjekt
om meg i Østfold, jøsses!» tenkte eg.) Og
ho hadde eit par spørsmål. Dei måtte lesa
ei bok og to av meg. («Huff og huff,» tenkte eg då). «Og den Inst inne-boka, kva
meiner du eigentlig med den?» spurde ho.
«Kva er meininga?» Eg meiner sjølvsagt
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ingenting med den. Men eg freista svara
litt, ho var grei og høflig. «Nei, den handlar jo om desse to ungane som går
utover,» byrja eg. Det var fort gjort å gjera
greie for handlinga, der er mest ingen.
Ikkje noka forstyrrande, umusikalsk
handling stressande gjennom mine bøker,
takk! kunne eg ha sagt, men det våga eg jo
ikkje. «Og så har eg lese Ein halvtimes stille i himmelen», haldt ho fram. «Ja, den er
jo veldig stilleståande,» skunda eg meg å
seia, «den må kanskje lesast i små
dosar…» Ho sukka borti Østfold, var
tydelig einig. Ho sa: «Det er bare det at
han guten er forelska i ho jenta, er det
ikkje?», ho verka redd for at ho hadde gått
glipp av noko. «Jau,» svara eg «det er bare
det.» Eg kunne lagt til «Det er ikkje lite
bare det!», eller at meldaren i Stavanger
Aftenblad såg ein vaksen mann – meg?? –
gå gjennom boka. Men at han ikkje finst i
den boka eg har skrive, det eg veit. I staden, for å vera litt hyggelig, då eg skjøna at
det ikkje hadde svara til forventningane å
snakka med forfattaren, la eg til: «Hugsar
du den siste totale solformørkinga?» Ja,
ho gjorde då det. Så sa eg at det var den
stilla som herska i min del av Stavanger
då, som sette i gong den boka. Eg ville laga
ei bok som var like stille, og romslig. Der
ein liksom kunne høyra haustlauv (og
sporvar) falla. «OK, takk for hjelpa då,» sa
ho. Ho skjøna det nytta lite å halda fram.
Eg sat igjen med den vonde kjensla:
Kvifor kan ikkje eg vera ein slik som skriv
indianarbøker. Som kan snakka for meg.
Og er eg på skolebesøk spør alltid ungane: «Er det ikkje vanskelig å finna på
noko kvar dag?» Og eg svarer, som sant er,
at så vidt eg veit har eg ikkje funne på
noko som helst. Eg har funne på det som
står i bøkene mine like lite – like mye –
som ein finn på ein draum. Det ligg ein
manusbunke ved sida av maskina / PCen

BJØRN HERRMAN SKRIVER

FASTE ELLER FRIE BOKPRISER diskuteres så fillene fyker om
dagen;forpostfektninger til striden om hvorvidt vi skal ha en ny
bransjeavtale eller ikke etter 2004, eller om vi bør få en lov om
prisregulering på bøker, en såkalt fastprislov. Kulturrådet utreder mens forleggerne krangler seg i mellom.Og alle peker på
Sverige,som eksempel til skrekk og advarsel eller etterfølgelse.
Der har man levd med frie bokpriser siden 1970.
Dagens Næringsliv har engasjert seg i debatten, og blant
annet snakket med formannen i den svenske forleggerforeningen, Jonas Modig, som sier at Sverige er svært fornøyd
med måten de har innrettet seg på, selv om han innrømmer at
forfatterne «tror det er bedre med et mer regulert system»,
men det er bare «ut fra egoistiske motiver». Forfatterne ønsker
seg en innkjøpsordning etter norsk modell «for å tjene mer
penger». Det later til at Modig betrakter forlagene som viktigere enn både forfattere og lesere.
På Island har de også hatt fripris i noen år, men der er ikke
bare skribentene misfornøyde. «Både forleggere og forfattere
tjener mindre penger – og flere bokhandler har måttet legge
ned. Det er større oppmerksomhet på bestselgere, og den
smale litteraturen har dårlige kår» sier Halldor Gudmundson i
Islands største forlag, Edda, stadig ifølge DN. Også Modig vedgår at det kan knipe litt med den smale litteraturen, «men hva
er egentlig best? 100 prosent service som i Norge til den intellektuelle overklasse eller å tilby et mindre sofistikert utvalg til
flere?»
«Mindre sofistikert» er kanskje forklaringen på at 91 prosent
av all oversatt skjønnlitteratur i Sverige er oversatt fra engelsk/
amerikansk. En opptelling NRKs Kulturnytt har gjort ut fra årets
forlagskataloger i Norge, viser at situasjonen ikke er fullt så
ensporet her. Andelen engelsk/amerikansk utgjør hos oss
«bare» i underkant av 57 prosent. At det kan være nyttig å se
verden fra mer enn én kant, turde være selvsagt. Den
amerikanske forleggeren André
Schiffrin forsvarte nylig nødvendigheten av å oversette litteratur
med en henvisning til George W.
Bush’ «krig mot terrorisme»: Et
eksempel på hvor galt det kan gå
når man ikke vet noen ting om
andre land, folk, kulturer og derav
trekker den slutning at man selv
representerer et sivilisatorisk høydepunkt med uinnskrenket
rett til å leke verdenspoliti.
Det er ingen grunn til å tro at økt kommersialisering av bokbransjen vil tjene hverken leserne eller litteraturen. Derimot
kan det være grunn til å frykte at dersom fastprisen faller, kan
Aschehoug, Cappelen og Gyldendal ende som bokbransjens
Rema, Rimi og Prix. Vi får priskonkurranse, med et tilsvarende
innskrenket utbud.

min, den har alt lege der ei æve. Eg skriv meg gjennom
den. Så skriv eg meg gjennom den ein gong til. Slik held eg
på til eg veit eg må stoppa, for straks er det hausten. Og då
har allereie ei ny lita bunke hamna der på skrivebordet, på
diskett i det siste, då, kommen frå fuglane veit kor.
Er det parti, små skøytar, der eg veit; dette var noko eg
bare sat og fann på, for å fylla ut eller binda i hop, ser eg
dette alltid seinare som skjemmande «juks». «At eg ikkje
kunne venta til noko kom av seg sjølv!» tenker eg, og irriterer meg.
Nei, eg vil ikkje vedkjenna meg påhitt. Så vidt eg veit går
alt tilbake til ei mytisk fortid: Skodda lettar, og eg står ved
bredda av Loch Ness, og sel sjela mi til sjøormen.
På eit strategisk tidspunkt i dobbeltimen brukar eg
gjerne å skremma opp dei søte små med å seia at eg tenker
nytta min posisjon i det litterære råd til å styra den norske
bokheimen i mi lei; frå no av vil alle bøkene bli som mine:
«Null handling, ingen namn, og det meste skjer oppi
hovudet!» Dette bare for å få sjå dei tindrande, glade barneaugo når dei skjønar eg bare tullar. Så les eg eit artig
dikt, og så er me venner igjen. Jau då, det brukar bli ein god
tone mellom ungane og meg.
Og det er jo gildt trass alt å veta at ein blir brukt der ute.
At nett no står kanskje eit lite dikt for dagen av meg på ei
tavle i Fjaler. Skjønt aller best er tanken på at bak i eit klasserom i Valdres sit ei jente og tjuvles Valentin i mattetimen. «Den seier nett det ho kjenner inni seg,» tenker ho.
Eg veit dei finst, desse jentene – og gutane. Eg veit dei er
ikkje mange.
Slikt kan eg småflira over her eg sit på kveldane i mi
borg av OM og REM. Og alle dei stablane i mellomsjikta.
Mest OM; somme vil seia det ligg i sakas natur, sidan me
snakkar om bøker for barn og ungdom. Eg flimrar med i
ei god REM, blir gledelig overraska kvar gong det dukkar
opp ei OM-bok av eit slag eg trudde ingen skreiv lenger. Ei
science-fiction à la 1971, ein romslig krim à la 1975, ei
sidrumpa ditto à la Olsenbanden, ei steinalderbok à la
1959, ei Stompa- eller ei Flemming bok. Dei finst. Dei
finst. Bare indianarbøkene har i mi tid glimra med sitt fråvêr.
Ja, og ofte misunnar eg OM-skrivarane. Særlig har eg
gjort det no siste vår-halvåret, etter det eg i ettertid kallar
«bråstoppen av vesle julaftan 2001». Ein (vaksen-) redaktør kutta ei draum, ei bok tvert, uventa, uvarsla og utan å
forklara bare vekene før eg trudde den var klar for trykken, 6 månader etter eg var trygg på at den var «antatt». Og
eg blei sett av og køyrd ifrå midt uti steinørkenen ved
Betel, brått draume- og forlagslaus. Og sjølvsagt fekk eg
mi første store «skrivesperre». «Dette var det altså dei
snakka om, dei gamle,» tenkte eg. «Som fortalde om den
gongen dei slett ikkje fekk til å skriva, då dei gjekk langsmed kaiane, ytst der ute, mellom pubane og hutra.» Og eg
blei så himla trøytt. Eg sov og sov. Men draumane var ei
sann røre.
Eit halvt år vara det. Før eg vakna ein morgon i
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indianarsommaren og kjente: Der er den igjen, den prikkande, årvakne kjensla i sjela eller der. Ja, REMen sprang
mest løpsk. Men alle dei gamle papirbunkane var gamle,
eg kunne ikkje komma inn i dei att. Eg måtte byrja på ny
frisk. Ja, eg såg til og med det sunne i «brå-stoppen», i ei
grundig draume-utlufting, ein draume-vask. Eg kjente
det var tida for ei «diktsamling for unge». Så eg gjorde eit
par øvingar for å freista fylla dette draume-hovudet med
noko eg håpa det ville tenna og kverna på. Rykka meg tilbake til 12-åringen eg inst inne er. Eg opna fotoalbum eg
ikkje hadde bladd i på tiår. For å kalla fram bilete og draumar. Og vil du tru; orda og minna var der med det same,
dei stabla seg opp som dikt. Eg opna gamle teikneseriar,
medan eg høyrde på ditto musikk. Og voilà! Eg er i REM
og i rute. Eg kan atter lyfta hovud og paraply og sprada
over torget. Kan gå ut og feira. Og spør ei kvinne ved sida
av meg ved baren kva eg driv på med, mumlar eg i skjegget: «Nei, eg putlar no og skriv. Eg er forfattar.» «Og kva
skriv du om då?» spør ho sjølvsagt vidare. «Nei, det er så
vondt å seia, då,» må eg svara. «Eg skriv om kråker og
bislag og kaffikoppar og utedassar og slikt, alt som dukkar
opp». Så snur ho seg frå meg, held fram med å snakka med
han elektrikaren på hi sida av seg.
Indianarbøker skulle ein skriva. I alle fall no, når det
stundar mot jul.
KVAR GONG EG MÅ TENKA MEG
eit hus
mest tomt
for bøker.
Lukta av dei.
Huset,
Veslegut
står ute. Ser ringane
rundt månen bli
jul. Vantene. Tantene
hans er klare
med harde
pakkar: Mohikanaren,
han siste.
Følgde av
Stigfinnaren,
Lærstrømpe.

BREV
Edith Ranum til minne
25.oktober døde Edith Ranum åtti år gammel på Lovisenberg
Hospits.Hun var etterkrigstidens mest kjente norske dramatiker, hørespillstudioenes dronning.
Som Edith Throndsen debuterte hun i 1949 som romanforfatter.Men det var først i 1960, da hun begynte som forfatter
av sanger og sketsjer for NRKs Barnetime at hun skaffet seg
det store publikum som trofast slo på Radioteatret hver gang
hennes navn sto på programmet.Hennes krimheltinne Julia
Tindberg ble en publikumsfavoritt.
Før hennes hørespillserie, «Men du kan ikke flykte», ble satt
på repertoaret, ante ingen blant Ediths mange tilhørere at
dette gripende stykket var selvbiografisk: i likhet med sin
hovedperson hadde hun begynt å miste synet i puberteten.
Bare hennes nærmeste venner visste at hun til tross for dette
voksende handikappet hadde satset på en skuespillerkarriere
og blitt antatt som elev på Nationaltheatret.
Katastrofen gjorde Edith bitter og sint, men hun forvandlet
sinnet og bitterheten til humor og skapende energi: hun
begynte å skrive, eller nærmere bestemt, diktere, romaner og
hørespill som hun til slutt skrev selv på maskin.Og lærte utenat slik at hun også kunne instruere sine egne stykker for
radio.Og endog andres.Hukommelsen hennes var forbløffende.Arbeidskapasiteten likeså: Edith arbeidet nesten til
det siste og klarte å fullføre dramatiseringen av Gunnar
Staalesens «Bitre blomster» som skal sendes på nyåret.
I motsetning til mange andre handikappede som har nok
med seg selv, var Edith Ranum sterk engasjert i politikk og i
70-årene tok hun aktiv del i kampen for kunstnernes kår.
Som Nils Norberg så treffende uttrykte det i sin nekrolog
(Aftenposten, 1.11.), det var et heroisk liv som tok slutt 25.
oktober.
Nicole Macé

Frå «Kvar gong». Dikt. Våren 2003
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BREV ETC. FORTS.
Til minne om Roald Wold Karlsen
Hos oss på Veidnes ved Laksefjorden var det så fin en morra
torsdag den 10.oktober.Etter uker med nordlig vind, grå
skyer og siplende regn sto denne dagen der med lav sol,
– en høstlig verden i skimrende gull, med himmel og hav i
blått og skogen svart oppover fjellsidene.Med forskjellig
verktøy gjorde jeg unna noe utendørs arbeid før vinteren, og
visste ikke at nettopp denne morran ble den siste i livet for
en kjær venn og forfatterkollega.Roald Wold Karlsen var på
Kreta på ferie sammen med sin Lillian Teigstad, og der døde
han plutselig denne morran, torsdag den 10.oktober, en
knapp måned etter at han hadde fylt 67 år.
Torsdag den 10.var det også fem uker siden Roald og jeg
sist snakka sammen.Jeg hadde sendt ham et lite livstegn
med e-post og takka for de to siste bøkene hans, de som
kom tidligere i år, nesten samtidig.Jeg kunne fortelle ham at
barneboka Snøbrettbakken med sin fine og livsnære
historie allerede var i bruk på skolen her, og at jeg syntes
Faen så trist var mye bedre enn boka av nesten samme
tittel av den nå berømte mannen til kongsdattera.Roald
besvarte hilsenen i mobilen fra flyplassen i Tromsø.Han
takka for sist og sa at «det har ikke gått så bra med meg i
det siste.»
Det første vi tenkte på hjemme hos oss når dødsbud
skapet kom var selvfølgelig Lillians situasjon når dette
forferdelige hender under ferieoppholdet deres på Kreta,
der Roald trivdes så godt. Så samler jeg noen tanker om
denne sjeldne, sterke og særegne mannen: Roald ble født i
Vardø i 1935, og ble først etter et helt liv i faktisk og praktisk
arbeid forfatter, over 50 år gammel, med debutromanen
June i 1987. Deretter rakk han å gi ut ni bøker til, og han
fortalte i sommer at han skrev på iallfall ei til.
Jeg tror nok at Roald slet mye med å mestre det dobbelt
vanskelige med ikke bare å leve et liv,men samtidig også å
skrive det,og dertil publisere bøkene på sitt personlige E.G.T.
Forlag.Det tydeligste beviset på kvaliteten av det beste han
skapte av litteratur kom til uttrykk i at han ble innstilt til
Nordisk Råds Litteraturpris i 1993 for romanen Biera Màhtte
Bitis retrett.(For øvrig lå det også en markant anerkjennelse av
hans kvalitet som skjønnlitterær forfatter at han ble valgt inn
i og satt noen år i Det litterære Råd i Forfatterforeningen.) For
min del mener jeg at blant de mange tusen verk av alle slag
som er skapt i,fra eller om Finnmark,er det ingen som likner
Biera Màhtte-romanen.Der fanga Roald Wold Karlsen inn
noen av de aldeles ufattelige historiene som man kan
oppleve her nordpå,og realiserte den fantasikraft som tyter
ut av folks erfaringer. Det var skrivekunst og samtidslitteratur
av et nytt slag,og Biera Màhte Bitis Retrett er ei bok som ikke

bare bærer det samiske i tittelen,men som gjennomstrømmes av kvaliteter typiske for en del samisk kollektivt og
individuelt liv,– som selvfølgelig godt kan utrykkes på norsk.
Roald var også medlem av Samisk Forfatterforening,og at
han viste fram denne dimensjonen av sitt liv ble vel stort sett
markert med taushet ute langs kysten av hjemfylket.
Roald var av dem som levde og som skapte sine verk i en
geografisk og allment samfunnsmessig randsone, og i den
ytterste utkanten av de herskende og framherskende litterære og kulturelle felter, og derfor ble han fra herredømmets
litterære sentra ikke omtalt og verdsatt etter fortjeneste.
Med sine 10 bøker gjennom 15 år etterlater han seg et verk
som ikke ligner noen andres, og en fremtredende felles
kollega omtalte ham en gang på dette korte men treffende
vis: «For et talent! Og så sta!»
Sjøl om vi gjennom de siste ti årene både var kolleger og
nære venner møttes vi nokså sjeldent, men de siste årene
kom han og Lillian en tur fra Varangerbotn til oss på Veidnes
ei helg hver sommer.Paret ble en viktig del av livet vårt, og
Roald var en av de få skrivende kolleger jeg har stått personlig nært de siste årene, og oss i vårt hus tilførte han noe av
den kraft, vitalitet og energi som var typisk for ham som
menneske og litterært skapende person.Her vil vi i vårt indre
føle hans nærvær for resten av våre levedager.I den litterære
historia, og dette områdets historie, vil det han skrev være til
stede i all framtid, og for det alt han var og utførte skal vi ære
hans minne.
Magnar Mikkelsen

Bøkene av Roald Wold Karlsen:
1987 June, roman
1998 En medalje til vaktmesteren, roman
1991 Ingen sorg, roman
1993 Biera Máhtte Bitis retrett, roman
1994 Perlen og sandkornet, roman
1995 Den vakreste og best utrustede mann nord for ekvator,
fortellinger
1997 Veien til Tuzla, roman
2000 Hvor drar de hen,alle disse flyene? Noveller
2002 Faen så trist, fortellinger
2002 Snøbrettbakken, barnebok
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Herr redaktør
Noe merkelig skjedde meg i går, jeg leste siste nummer av
«Forfatteren» tvert igjennom.En mektig skjebnetone løftet
meg opp, forgangne og avdøde kollegers ansikt viste seg i
høstskumringen på vindusruten, det var «Døden og kemneren», ja selv salig professor Skuggesjå kom en stakket stund
til syne, det var om ham at Nils Kjær skrev at han hadde «tatt
sin doktorgrad på to eldgamle oppsittere under nordre
Skuggesjå, hvorav den ene visstnok hadde talefeil», og for
det ble professoren fyrstelig gasjert av staten, langt mer enn
de forfattere som strevde med å holde liv i nasjonens noe
mer levende språk, og i denne nattefallets lagnadsvev kakket han til slutt lett i glasset, den eldste, en sann nestor i vårt
laug, selve tyrannsskalden, grekeren Pindar, og foredro
følgende tungt manende strofe:Vann er bra, gull er også 0K,
det lyser som ild i natten, og solen er det legeme som lyser
klarest på himmelen, men klarest av alt lyser mannens trang
til ære.
Helt siden jeg var en ganske ung student, har jeg nemlig
forundret meg over at man kunne arrangere forskningssymposier i dyre dommer, både på Storefjell og Spiterstulen,
samtidig som at den kjødelige gjenstand for vitenskapens
interesse satt i sin leilighet med tannverk fordi han ikke
hadde råd til å gå til tannlegen, ja, i tunge stunder rent ut
sagt fryktet for å gå ut, fordi han var usikker på om ligningsmyndighetene i hans fravær kanskje ville plombere inngangen til hans ringe bolig.
Disse mine funderinger ble revitalisert på Forfatterforeningens årsmøte i mars; med min klassiske dannelse
hadde jeg nemlig forsverget at ordets stråleglans noensinne
ville brenne seg fast på min hjernebark, slik det fordum
gjorde, som da jeg leste en av de aller første James Bondbøkene, der sjefen for Secret Service spør «What do you
think about the Beretta?», og Bond svarer «A ladies' gun, sir.»
Likevel må jeg tilstå at årsmøteopplysningen om at for
hver innkjøpt bok, får forfatteren femti tusen og forlaget tre
hundre tusen, med episk kraft slo inn i sjelen, jeg følte det
som når Illiaden skildrer den stemning som grep Akilles når
han grep etter sin lanse, han var jo så krigersk, Akilles, hans
mor var havgudinne og bodde nederst i det blåsorte osean.
Det slo meg derfor under lesningen av herr redaktørens
åndfulle krønike fra vår egen eldre og fornemme forlagsverden, at den noble tid som der illumineres, på et vesentlig
punkt adskiller seg fra vår egen: De gamle forlag var privatkapitalistiske, i dag drives de med statssubsidier.
Og det kan vel ikke bestrides at dette faktum gjør den
gamle forlagstid uetterlignelig i sin gulvurtikkende arroganse; det er nemlig slik at enhver subsidiekultur på en måte
virker inflaterende.Jeg vet hva jeg taler om, hovedtyngden
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av mitt 68'er-virke falt nemlig på Norges landbrukshøgskole,
der agronomstudentene var så elskverdige å intervjue meg
under overskriften «Den åttende samurai».
Da jeg omsider til familiens store glede vendte tilbake til
Parnasset, slo det meg at den grunnet disse økonomiske
realiteter noe machokrympede forleggerstand i mitt fravær
hadde alliert seg med dem som aldri var kommet lenger enn
til rødvinsbordet på Frederikke, brukte dem som en buffer
mellom seg og ordets grasrotprodusenter, den nye litterære
klasse hadde som oppgave å forklare forfatteren at a) han
skulle være sjeleglad over i det hele tatt å bli utgitt, og b)
boken ville blitt meget bedre dersom redaktøren eller konsulenten selv hadde skrevet den.
Men la meg nå ikke fortape meg i reminisenser.La gå da,
med at vi robbes til skinnet for de penger som nasjonalforsamlingen uttrykkelig har øremerket for oss, språkets
tradisjonsbevarere og eksperimentelle fornyere, stilens
eleganse og uttrykkets kraft kan de dog ikke ta fra oss, selv
om de gjerne ville, for å forenkle subsidie-systemet.La meg
derfor også gratulere redaktøren med et blad som også viser
at «de gamle er eldst», noe de alt konstaterte i antikken.
Begrepet «blodigle» var aldri tidligere falt meg inn, enda så
treffende det er, det mest spirituelle jeg selv har brakt det til
er det forlagsbyråkratisk relativt platte «estetisk følsom med
ryggrad som en banan».
Jeg finner det også dypt sympatisk at i siste nummer
slipper redaktøren endelig vår egen profesjonelle taper til,
den etthundredeogfemogåtti-ganger refuserte.Har vi først
skapt et avgrenset laug, DnF, må vi evne å se ut over oss selv.
Det som skaper den uforlignelige tone i de japanske
samuraifilmer, er jo nettopp at alt er underlagt «kjærlighetens gjenskapermakt», hvem spør seg vel om hvem som
var Bjørnsons forlegger på 17.mai, at selv den boldeste
stridsmann er født av en kvinne, og nå er hun gammel og
hennes hud skrukket, derfor den majestetiske stolthet når
samuraien stikker sin sabel i sitt belte og skrider til handling,
som i Kurosawas mektige epos, der røverne lenge nok har
robbet grunnplanets slitere nede i dalen for selv å leve i sus
og dus oppe i fjellene (som her står for spisepliktavdelingen
på Kunstnernes hus), og, for å prøve å avslutte denne epistel i
samme ånd som jeg begynte: Jeg kan i farten ikke finne noe
bedre bilde på vårt i næværende situasjon nødvendige
handlingsprogram, enn scenen der noen av dalens landsbybønder vil bryte ut av rekkene for å berge akkurat sine egne
hus og interesser, da drar samuraienes nestor sitt sverd, løper
på sine helsesandaler mot utbryterne, fikserer dem med et
mildest talt reaksjonært blikk og gurgler gutturalt: Den som
tenker på seg selv er dødsens.
Eystein Eggen

NU KIMEDE TELEFONEN IGEN.
OLE JASTRAU, SOM LAA PAA DIVANEN OG LÆSTE, LAGDE
BOGEN FRA SIG, OPPSLAAET. AF MAGELIGHEDSHENSYN LAGDE HAN
DEN IKKE PAA BORDET, MEN NED PAA EN STABEL UOPSKAARNE
ANMELDEREKSEMPLARER, DER MED DERES GLATTE RYGGE REJSTE SIG
SOM EN NYBYGNING PAA GULVET. DET VAR FORAARSSÆSONENS LIT TERATUR, SOM VENTEDE PAA AT BLIVE KRITISERET I «DAGBLADET».
DEN LAA ALDRIG PAA BORDET, FOR DER SKULLE KUN DEN SORTE,
BLANKE TELEFON OG DEN MØRKE RU, NEGERFETICH HAVE PLADS
TOM KRISTENSEN
HÆRVÆRK
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