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LYDVERKET, FOR EKSEMPEL. Det må ikke være vanskelig, og Lydverket på NRK1 viser hva som kan skje når et par journalister med
interesse og entusiasme for et felt, slipper til. Uten å forfalle til servilitet eller selvforherligelse lager denne redaksjonen et fjernsynsprogram for den som har lyst til å følge med i musikkverden, de stiller
spørsmål, leter opp nyheter, snakker om kommende plater og arrangement, om kritikkens tilstand – lager et magasin,
rett og slett.
NRKs fjernsynsdekning av litteratur famler
avsted. Det kan virke som om noen har bestemt
seg for at litteratur ikke egner seg for fjernsyn, kan
hende er det mange års mareritt med Brageshow
som har satt sine spor.
Det er mulig å dekke litteratur på fjernsyn
også. Med litt nysgjerrighet er det ikke vanskelig å
finne eksempler på utmerkede litteraturprogram,
det er bare å løfte nesen fra sakspapirer, dagsorden samt uregjerlige
budsjetter, og se på det som skjer i andre land. Det trenger ikke en
gang være store og dyre produksjoner.
Med NRK1 og NRK2 er det store nok sendeflater der det kan finnes
plass for en oppegående litteraturdekning. Det lar seg gjøre i
Danmark – og det er vel et land vi kan sammenligne oss med?
NRK-fjernsynets kulturdekning har malt seg inn i et hjørne. Der
inne handler det meste åpenbart om å skape program med aldersgrense oppad som Stereo, alt-i-ett-talkshow etter prinsippet tre
vittigheter og klart for neste gjest – eller motstandsløse bokbad.
Tore Rem sier det slik i en artikkel i dette nummeret:
La dét bli et tips til en litteraturstudent på jakt etter tema. Inntil NRK
skulle finne på å tenke nytt om sin dekning av kultur, bærer «fjernsynets litteraturdekning» i seg det kanskje viktigste kriterium for å
lykkes med en hovedfagsoppgave: Stoffet er svært lett å avgrense.
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Å bade med bøker:
Om fjernsynets
litteraturdekning

Alt nikkes til, alt får positiv mottagelse. Dermed uteblir dialogen. Ideene
møter aldri motstand. Slik blir litteraturen liten. Man skal ikke undervurdere entusiasmen, men den har ingen nødvendig sammenheng med
tankevirksomhet, skriver Tore Rem.
I begynnelsen var ordet. Så kom det jævla fjernsynet.
Slik kan den resignerte litterats verdenshistoriske
fremstilling sammenfattes – når temaet er forholdet
mellom litteratur og TV. Den årtusenlange kampen
mellom ord og bilde synes å være tapt. Av og til hjelper
det ikke å være fus.
Kanskje har det likevel blitt for enkelt å melde forfall.
Neil Postmans tese om at fjernsynet er på sitt farligste når
det pretenderer til alvorlige kulturelle samtaler, er verdt
en tanke. Men også seriøse saker blir nå en gang behandlet på TV, og litteraturen er avhengig av oppmerksomhet
fra dette mediet. Da blir det utilstrekkelig å feire det
trivielle. Det får nemlig konsekvenser for litteraturens
plass i kulturen. Og skulle man nå tale fjernsynets sak, er
det ingen naturlov at det kortfattede og poengterte må
tilsvare det fordummende.
Bademesteren introduseres
Svaret på hva som utgjør fjernsynets litteraturdekning
kan gjøres synonymt med hva som utgjør NRKs litteraturdekning. Deretter kan det skrives med åtte bokstaver.
Det dreier seg selvsagt om forfatternes egen plaskedam: «Bokbadet». La gå at programmer som «Stereo» og
«Store Studio» har potensial for å vie litteraturen seriøs
oppmerksomhet. Det benyttes ikke.
Bokbadet kan relateres til det den franske litteraturteoretikeren Gérard Genette har kalt «paratekst». Paratekstene er randsonetekstene som omgir hovedteksten,
slike som forord, titler, dedikasjoner, forfatternavn, men
de består også av de forfatterkommentarer man finner
utenfor boka, inkludert intervjuer. Paratekstene kan
påvirke lesernes oppfatninger av teksten. De er med på å
forhandle frem tekstens betydning i kulturen. Derfor
fortjener de analyse.
Av den grunn har jeg beskuet høstens 14 bokbad i
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sammenheng. Mye må ligge. Men jeg vil fokusere på den
spesielle kommunikasjonssituasjonen som kalles Bokbadet. Og på hvordan den konstituerer litteraturen og
forfatterne.
Jeg har før, i kongeboksammenheng, påpekt Anne
Grosvolds store forvandlingsnummer. Hvis jeg nå skulle
gjenta kritikken, ved for eksempel å si at Grosvold på
noen år er blitt forvandlet fra glefsende kjøter til
logrende puddel, ville jeg beskyldes for fetisjisme. Her er
det ikke Grosvolds persona som er saken. NRK (og
Bokklubbene?) har tildelt henne en rolle. Denne rollen
fylles av en helproff allmennjournalist og bærer i seg en
forestilling om at allmennjournalisten står i stedet for
den alminnelige leser. Det ville være dumt og kompliserende hvis denne hadde særlig greie på det man skulle
snakke om. Heretter vil jeg benevne rollen ved det navn
NRK gir den: Bademesteren.
Bokbad og forfattermassasje
Den fremtidens forsker som vil vie sitt liv til å skrive
Smigerens historie, bør for all del sikre seg tilgang til
dette kildematerialet. Noe annet vil være skjødesløst.
Når kamera ikke veksler mellom kveldens forfatter og
et smilende, leende og klappende publikum, hviler det
på Bademesteren. Bademesterens mimikk er med på å
skape forfatterens betydning. Det mimiske repertoar er
begrenset: smil, nikking, et beundrende blikk, og, når
forfatteren en sjelden gang begir seg inn i alvoret, en
outrert form for mysing. Da forstår seeren at dette ikke
bør holde på for lenge, men at forfatteren er en særdeles
dyp person, som fortjener at vi ikke riktig forstår ham.
For Bademesteren (les: leseren) er beskjedenhet en nødvendig dyd. Når hun drister seg til en fortolkning, er hun
redd forfatteren «ville synes det var en overforenkling.»
Slik iscenesettes forfatteren i kulturen. Forfatteren er

«programmer som «Stereo» og «Store
Studio» har potensial for å vie litteraturen
seriøs oppmerksomhet. Det benyttes ikke».
komplisert; leseren er enkel. Dette er, som Roland Barthes
påpekte da han på slutten av 1950-tallet vurderte Le
Figaros dekning av forfatteres ferieturer, «sosiologisk
effektiv reportasje.» Bokbadet opprettholder den
romantiske myten om forfatteren. Forfatterne er jo som
oss, og allikevel så annerledes.
Bokbadet har noen få og faste ingredienser. Det dreier
seg om romanens handling og dens hovedpersoner.
Tematikk, tekstens litterære virkemidler, eller litteraturens institusjonelle aspekter, berøres som regel ikke.
Men man kan snakke om inspirasjon. Og man kan søke å
knytte litteraturen til det selvopplevde. Slik skapes litteraturens autentisitet. Men når man berører forbindelsen
mellom forfatter og verk, markeres det med en bevissthet om at man kjenner litteraturvitenskapens ortodoksi:
«Jeg vet jo at dette ikke er deg, men …». Vi er interessert,
men vi vet at det ikke bør være interessant. Bokbadet har
spesialisert seg på den betydningsfulle selvmotsigelsen.
Det filosofiske grunnsyn som preger Bokbadets forhold til litteratur er universalismen. I Bademesterens
komplimentsregister står utsagn av følgende type
høyest: Dette er «noe vi alle kan kjenne oss igjen i.»
Innen Bokbadets format kan slikt vanskelig imøtegås.
Men litteraturen har også et potensial utover det å
bekrefte oss selv og vise at vi alle er like. Den kan skildre
annetheten, de aspekter ved menneskets tilstand som vi
selv ikke kan oppleve. Den kan, i sine beste stunder, overgå filosofien i sin evne til å gi oss innsikt i andres tankeverdener og følelser. Skulle man måtte selge et slikt litteratursyn, ville man peke på at slikt kan føre til moralsk
opprustning, endatil skape empati. Annetheten – enten
den heter kjønn, alder, geografi, seksuell legning, rase,
historisk forskjell, eller for den saks skyld skrift – blir
som regel ekskludert i Bokbadet. Av og til dukker den
opp som morsom eksotisme. Men regelen har sitt
unntak: forfatteren representerer annetheten, som overmenneske.
Fraværet av kritikk er Bokbadets adelsmerke. Programmet er et forum for bekreftelse. La ditt ja være ja.
Glem det med nei. I høstens serie fant denne fremelskede
naiviteten sitt høydepunkt da Bademesteren, overfor
boksesongens største mediepersonlighet, uttrykte sin
glede over at Bokhandleren i Kabul ikke var en type
reportasjebok hvor «journalisten stjeler for mye fokus.»
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Problemet med Bokbadet som samtale, er at det
etableres og etableres, uten at man kommer videre.
Oppfølgingsspørsmålene mangler. Alt nikkes til, alt får
positiv mottagelse. Dermed uteblir dialogen. Ideene
møter aldri motstand. Slik blir litteraturen liten. Man
skal ikke undervurdere entusiasmen, men den har ingen
nødvendig sammenheng med tankevirksomhet.
Ung balansekunstner
Kanskje lærer man like mye om Bokbadet ved å se nærmere på de to av høstens programmer som brøt mest
med det antydede mønster.
Først programmet med Heidi Linde. Linde er en av
disse sjeldne skapninger Bokklubben Nye Bøker trenger
for å tilbakevise beskyldningen om at de bare satser på
sikre bestselgere: En debutant med bokklubb-bok. La så
være at dette unntaket er så sjeldent at det nærmest automatisk utløser suksess, og dermed er risikofritt. Bokklubben får i pose og sekk: litt kulturell, og masse økonomisk kapital.
Få er kallet, enda færre skikket. Å bli en av de utvalgte,
kan nemlig være risikabelt for en fersk forfatter. Det
innebærer et brudd med den ideelle karriereutviklingen
innen det litterære felt. Linde har ikke oppsparte symbolmidler. Hun har ikke først henvendt seg til den engere
krets. Hun kan mistenkes for å ha lyktes av andre grunner enn de såkalt litterære.
I denne lykkelige, men akk så kompliserte situasjon,
har Linde, også i andre sammenhenger, presentert seg
som en nøktern profesjonell. Hun har gått filmskole,
jobben hennes er å skrive. Slik fremstiller hun seg også i
Bokbadet.
Bademesteren begynner rituelt, ved å uttrykke sin
fascinasjon. Så arresterer hun kritikerne. De har nemlig
kalt boka en generasjonsroman. Ånden fra Bokklubbens
kjernemedlemmer, de middelaldrende kvinner, svever
over badevannet. Dét er romanen nemlig ikke, påpeker
Bademesteren. Hun (som ved et lykkelig sammentreff
tilhører samme kjønn og generasjon som kjernemedlemmene) synes nemlig det er «veldig lett å kjenne
seg igjen». Boka er forresten heller ikke en «feelgood»roman. Det er nemlig en understrøm av sorg her.
Ekskluderende kategorier? Neppe. Men markeringen
gjøres.

Foto: Ola A.Thorset,

Disse enkle kulturelle øvelsene skjer antagelig nokså
intuitivt. Og de sørger nesten umerkelig for at debutant
Linde fremstår som utilpass på den markedsplass hun nå
befinner seg. At hun ble utvalgt, tyder på at hun har
skrevet en bok som kan appellere til bokklubbens medlemmer, men her må den fremstilles som uvanlig.
Samtidig må den ikke være så uvanlig at den ikke appellerer til bokklubbens medlemmer.
Debutanten har enkelte læringsvansker. Bademesteren
vil finne inspirasjonens kilder. Dermed blir det snakk om
skriveprosessen. Debutanten forteller at boka ble skrevet
på 10 måneder. Alarmen går. Det kunne da umulig skje på
så kort tid. Hvor lenge hadde prosessen pågått før det?
Debutanten forstår, om enn noe sent. Jo, hun hadde vel
syslet med ideene i et par år. Det var bedre. Men Bademesteren må slå fast at hun «tror ikke det minste på at det
har vært så enkelt» som forfatteren vil ha det til.
Slik bekreftes bildet av kunstens tornefulle vei, selv for
den som har fått appelsin i turban ved første forsøk. Og
lang skrivetid skal selvsagt peke mot stor kompleksitet,
slik våre litterære idealer har villet ha det, i alle fall siden
Flaubert. Her har vi slett ikke å gjøre med en heldig debutant som proft har skrevet ei lett bok på kort tid, med stort
kommersielt potensial.
TV er vår tids dominante medium. Det overfører
uunngåelig status, også på litteratur og forfattere. Men
innenfor det særegne system som er det litterære felt, kan
denne fjernsynsbragte statusen slå feil. Denne lokalkunnskapen har Bademesteren internalisert, kan hende med
Bokklubbene som sufflør. Hun er derfor behjelpelig med
å assistere Lindes selvfremstilling. Slik er vi vitne til bokbadkonstruksjonen av en ny forfatter.
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Fraværet av kritikk er
Bokbadets adelsmerke.
Programmet er et forum
for bekreftelse. La ditt
ja være ja. Glem det
med nei.

Det filosofiske grunnsyn som preger Bokbadets
forhold til litteratur er universalismen. I Bademesterens komplimentsregister står utsagn
av følgende type høyest: Dette er «noe vi
alle kan kjenne oss igjen i.»
Herr Mutt fra Moss
Det er få som bryter Bokbadets hyggekontrakt. Slikt
betinger en konto av symbolsk kapital, og selv da synes
de fleste å foretrekke kontanter fremfor mer status hos de
få. Dag Solstads opptreden hos en tidligere Bademester,
hvor denne ble stilt i forlegenhet, utgjør et unntak.
I høst var Jonny Halberg et annet, om enn i det små.
Halberg fremsto som utilpass. Han var motvillig, endatil
spydig, den berømmelige kjemien var dårlig. Og forfatteren serverte motspørsmål til Bademesterens konvensjonelle spørsmål, av typen «Det gjør vel alle romaner?»
Endatil forsøkte Halberg å rokke ved Bokbadets kanskje
viktigste stofftilfang. Det er problematisk, mente han,
«slik vi sitter nå og snakker om romanpersoner som om
de var virkelige personer.» Selv den ellers så velvillige
Bademesteren ble smågretten. Og slikt fungerer dårlig
innen de trange rammer, og med de seerforventninger,
Bokbadet har skapt.
På tross av aktørenes delvis motstridende interesser
ble det likevel gjort effektivt kulturelt arbeid. Tydeligst
kom dette frem da Bademesteren gjorde sitt ikke helt
uvanlige poeng om at forfatterens nye roman var spennende. Hun mente til og med at den kunne leses som
kriminalroman. Dette satte forfatteren seg imot. Han
hadde liten sans for kriminalromanens snevre krav,
sjangeren var «automatisert». For første gang fikk
Bademesteren en Bademesters autoritet (skal man bade
hos meg, får man værsågod bruke de påbudte svømmebelter). Bademesteren insisterte på sin egen leseropplevelse.
Her foregikk det igjen et spill mellom høyt og lavt,
mellom det mer og mindre kommersielle. Henvendt til
forfatteren, valgte Bademesteren å avslutte programmet
med å fastslå at dette var en «spennende bok, enten du
liker det eller ikke.» Slik vant begge, men overfor ulike
målgrupper. Halberg fikk markert at dette ikke var noen
vanlig bokklubb-bok; Bademesteren at det var nettopp
det den var.
Bokbadshvitt
Det er vanskelig å vite om man skal ta Jan Kjærstad, en av
de som her tillands har gravd seg lengst inn i metafiksjonen, alvorlig når han gjør et dristig poeng i bok8

badlanseringen av sin nye bok: «Jeg tror at skrift kan
være farlig.» Men Bademesteren redder oss. En riktig
negativ respons er vanskelig i Bokbadets verden, men det
finnes parataktiske løsninger: «Ja, det kan være farlig og
det kan være mirakuløst.» Bademesterens balanserte
påstand er uangripelig. Men det farlige har kort levetid i
Bokbadet.
Bøker bades, bøker vaskes. Eller: litteraturen temmes.
Det skjer gjennom den ensformige positiviteten, ved den
totale mangel på disharmoni som programmet legger
opp til. Og det skjer gjennom den rent presentasjonsmessige formen, gjennom vareutstillingen. Synkronsvømming er Bokbadets viktigste konkurranseform. Det
kan sikkert være både underholdende og vakkert, men
det utfordrer knapt nok seeren.
Sosialiseringen av litteraturen
TV fyller nesten samtlige av døgnets timer. Allikevel har
det alltid dårlig tid. Bokbadet sendes etter at de fleste er
ferdige med sin daglige TV-dont. Typisk rundt kl. 22.40
på NRK2 og i reprise i hovedkanalen kl. 23.20.
Det har vist seg vanskelig å få en sperre mot vold før
kl. 21, men enkelt å få en sperre mot litteratur. Nå sniker
litteraturelskere seg skyldbetynget frem til skjermen
etter mørkets frembrudd. Snart vil antagelig Bokbadet
sladdes og litteraturdebatter forvises til hotellrommenes
betal-kanaler. Kanskje det er det som må til.
Da Per Haddal kritiserte John Bernander for valget av
sendetid for «Lesekunst»-serien i fjor høst, slo vittige
Johnny tilbake. Haddal kunne skaffe seg en video-opptaker, verre var det vel ikke? NRK-ledernes argumentasjon er uangripelig. Klager man over at man ikke liker et
program, kan man bare slå av. Klager man over at de programmer man liker, går sent, kan man ta dem opp på
video. Kanskje burde NRK-lisensen differensieres, med
en rabatt som lar kulturinteresserte kjøpe videospiller på
avbetaling.
Er det umulig med bøker på boks? Innvendingene
mot et mer ambisiøst litteratur- eller kulturprogram er
forutsigbare. Når man ikke nikker i retning kong Rating,
peker man på at vi ikke lenger befinner oss i fjernsynets
barndom. Det går ikke med «talking heads» lenger.
Oppfølgingsspørsmålet er åpenbart: Bør man i dette
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tilfellet trakte etter å bli voksen? Er ikke fjernsynet på sitt
aller voksneste i USA? Og er ikke dette ofte synonymt
med det infantile? En allmennkringkaster bør ha plikt til
å bevare barnet i seg. Det veslevoksne blir fort både patetisk og fordummende.
TV har fremdeles rom for en viss type samtale som går
utover Bokbadets. Det kan man se i Storbritannia,
Frankrike, Tyskland, ja, endatil i Sverige. De som holder
ut til TV-kveldens slutt for å se litteraturprogrammer,
tåler antagelig større intellektuelle prøvelser enn
Bokbadet.
Formatmessig har jeg ingen originale forslag. Men jeg
foreslår en heving av ambisjonsnivået. Og skal man ta litteraturen alvorlig som fenomen, må den sosialiseres.
Forfatterens stemme bør bli en av flere. Man kan velge
blant formidlingsdyktige kritikere, lesere, bibliotekarer,
forskere og forleggere. De utvalgte bør vurdere nye og
gamle utgivelser, men også ta for seg for eksempel enkeltforfatteres utvikling, TV- og filmadaptasjoner, leservaner, litteraturkritikkens stilling, forlagspolitikk, maktposisjoner, litterære juryer og den medieoppmerksomhet som blir noen forfattere og sjangere til del og ikke
andre. Kanskje vil noen forfatteres mytologiske status
tape på det; kanskje vil litteraturen og det litterære liv
likevel vinne.
Mye mer kunne vært skrevet. La dét bli et tips til en
litteraturstudent på jakt etter tema. Inntil NRK skulle
finne på å tenke nytt om sin dekning av kultur, bærer
«fjernsynets litteraturdekning» i seg det kanskje viktigste
kriterium for å lykkes med en hovedfagsoppgave: Stoffet
er svært lett å avgrense.

Stillhet er det man hører når man henvender seg til departementet, er det blitt sagt. Og stillheten har vart lenge nå, mens
departementet arbeider med implementeringen av EUdirektivet om elektroniske rettigheter. Når den departementale stillheten opptar meg,er det fordi vi for annen gang har prolongert normalavtalen med forleggerforeningen i påvente av
denne implementeringen.Egentlig er vi i forhandlinger,men så
var det disse elektroniske rettighetene, ebøker og slikt, vi ikke
ble enige om. Og siden man likevel må forholde seg til det
departementet kommer frem til, kunne man like gjerne sette
seg på gjerdet.
Og her sitter vi.
Det er så mangt som renner gjennom hodet på en mens
man sitter sånn og venter. Som at buy out-prinsippet ble
lansert overfor oversetterne av Harald Grieg allerede i 1951, og
at det tok nesten 25 år å få til en avtale om normalkontrakt i det
hele tatt, og ytterligere fem år før den ble økonomisk forpliktende.Og at hver gang «utviklingen» gir nye utnyttelsesformer for våre tekster,mener forleggerne at de allerede har betalt
for dem. Ja, eller at potensialet er så lite at hvis vi krever noe, vil
det virke prohibitivt.Ta billigbøker.Nesten ingen omsetning på
sånt. Skulle oversetterne gi seg til å kreve gjenbrukshonorar i
tillegg, ville det bli helt umulig. Eller lydbøker, fryktelig dyre å
produsere og nesten ingen som kjøper dem. Mens ebøkene,
som mange trodde kom til å bli det store nye for et par år siden,
nå synes helt skrinlagt.
Da er det noe annet med bokklubbene. Enkle og greie
prinsipper. Blir boken du har oversatt hovedbok, får du et halvt
honorar i tillegg til normalhonoraret. Det vil si, sånn har det
vært, men en hovedbok er visst ikke uten videre en hovedbok
lenger. Hovedbok er dagligtale og
har hittil betydd at bokklubbmedlemmer får den hjem i postkassen
hvis de glemmer å avbestille, og at
oversetteren får honorar. Men det
betyr det ikke alltid lenger.For bokklubbmedlemmer betyr det fremdeles omtrent det samme, men for
oversettere kan det nå bety at dersom bokklubben ikke har tatt boken på lisens fra forlaget, får
han eller hun ingenting. Her har det skjedd en nesten umerkelig glidning fra synonym til homonym,fra bokklubb til distribusjonskanal, fra honorar til ingenting.
Det er i det hele tatt mye som ikke er som det var. Kanskje
den såkalte utviklingen, som gir stadig nye utnyttelsesmuligheter samtidig som den undergraver etablerte ordninger, gjør
det nødvendig å tenke igjennom normalavtalen på nytt. Noe
skal vi jo ta oss til mens vi venter.

Og så, ta vel imot Turid
Birkeland, kultursjef i NRK
– gi henne en stor applaus
da, dere
Et intervju som hadde til hensikt å sette fokus på den eventuelle forskjellen
mellom kultur og underholdning. Om hensikten ble oppfylt? Jeg er ikke
sikker, skriver Anne Oterholm.
– Burde det vært et større mangfold i NRK når det gjelder kultur?
– Skal man dele det inn i radio og tv, er det lett å svare
ja. Skal man derimot se på NRK samlet, mener jeg NRK
gjør en veldig god jobb. Dreier det seg om fjernsynsdekningen så ønsker jeg meg et større mangfold. Men da ser
jeg heller ikke på kultur utelukkende som det som produseres gjennom kulturavdelingen, det blir en for snever
definisjon av kultur. Film, drama, dokumentar er også
kultur. Men det vi særlig er for dårlige på, er å ha et internasjonalt blikk, og dette gjelder også til en viss grad i
radioen. Vi blir litt navlebeskuende. NRK har jo en forpliktelse til å støtte og utvikle norsk kultur, men det er
kanskje også en av grunnene til at vi lett mister fokus på
verden rundt oss. Jeg skulle ønske at vi kunne strekke oss
mer ut i verden enn det vi gjør.
– Ville det da dreie seg om litt smalere programmer?
– Jeg forholder meg ikke til sånne begreper. Det er litt
interessant at det som for noen er smalt for andre er vidåpne dører, litt avhengig av alder og ståsted. Alt kan ikke
snakke til alle. Og her er det vår oppgave å få det som bare
noen er interessert i, til å bli interessant for et større
publikum. Tv og radio er massemedier. For meg er det
sånn at innholdet kan være så sært det bare vil; det er formen som skal sørge for at det sære når mange.
– Fins det noen forskjell på kultur- og underholdningsprogrammer?
– Definitivt. Selv om det går an å diskutere om det alltid er like lett å oppdage denne forskjellen. Det handler
om programmets startsted, som for oss i kulturavdelingen ligger i selve kultur- eller kunstuttrykket. Med dette
startstedet kan vi godt bruke formidlingsformater som
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man tidligere har sett brukt i underholdning, for eksempel et talkshow som Store studio, et reportasjeprogram
som Stereo. Det dreier seg om form. Man kan godt ha
humorinnslag eller annet i et kulturprogram, men
utgangspunktet er ikke å få folk til å le seg i hjel.
Utgangspunktet er å formidle kultur.
– Men denne underholdningsformen, du tenker ikke at
den gjør noe med kulturuttrykket sånn at det blir litt forflatet?
– Den kan, men den trenger ikke. Og selv om noe når
ut til et bredere publikum, så betyr ikke det at det er flatt.
Men vi må naturligvis passe på at vi ikke blir så formfokuserte at innholdet blir borte. Ulike programkonsepter har ulike utgangspunkt. Utgangspunktet for
Skavlands program er at man skal få til en hyggelig fredagssamtale, hvor publikum gjenkjenner seg i gjestene,
og hvor gjenkjennelsen er minst like viktig som hva de
har prestert. Det er samtalen med menneskene som står i
sentrum. Hos Anne Sandvik Lindmo (Store Studio) er
utgangspunktet og grunnlaget for samtalene kulturnyheter. Så får vi håpe at talk show-formatet ikke snakker
ting ihjel. Man bør likevel være klar over at man ikke klarer å oppnå alt innenfor ett programformat.
– I forlengelsen av tanken om skillet mellom underholdning og kultur, hva er det som gjør Bokbadet interessant?
– Bokbadet skal presentere aktuell litteratur for et
stort boklesende publikum. Jeg synes vi lykkes i det. Det
er noen som sier at forfatterne er vår tids nye artister. Jeg
vet ikke om det er sant, eller om forfattere alltid har vært
sin tids historiefortellere. Leserne har et forhold til forfatteren som person. Det gjør at ikke bare forfatterskapet, men også mennesket er viktig. Og det gjør
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Bokbadet til et interessant program. Særlig i Norge hvor vi
fortsatt faktisk leser så mye som vi gjør.
– Det blir ikke personformidling istedenfor kulturformidling?
– Det blir en blanding. Og så er det en utfordring for oss
å ikke la Bokbadet som sådan være det eneste vi gjør innen
litteratur. I vår produserer vi en serie som portretterer
utenlandske forfattere. Og det er jo også et svar på kritikken om at medier generelt har et overfokus på norske forfattere og forfatterskap. Det som er viktig i forhold til bokklubben, syns jeg, er at vi nå, i forhold til tidligere, har en
avtale som gjør at vi har redaktøransvaret, slik at
Bokbadet ikke blir De Norske Bokklubbenes lanseringsprogram.
– Har det vært mange som ikke har vært bokklubbforfattere etter denne endringen?
– Ja, det har i hvert fall vært et større mangfold. Og det
har ikke vært knyttet opp til utgivelse. Det vil si, forfatteren kommer ikke i Bokbadet samtidig som månedens
bok utkommer. Før jeg fikk denne jobben var jeg veldig
kritisk til Bokbadet nettopp fordi NRK ikke hadde den
redaksjonelle styringen, slik jeg mener vi har nå.
– Og for å fortsette å være konkret, nå som vi har snakket
om hvorfor Bokbadet er interessant, hvorfor er Store Studio
det?
– Store Studio er for meg en måte nettopp å bruke et
klassisk underholdningsformat som formgrep for å formidle et område mange mener er litt kjedelig og pretensiøst. Og jeg mener at NRK i alt for lang tid har hatt en litt
pretensiøs måte å formidle kunst og kultur på. Mye mer
pretensiøs enn kunst og kulturliv er i vår samtid. I Store
Studio forsøker vi ved hjelp et slikt formgrep å nå grupper
vi ellers ikke når. Det er et program som for første gang
forholder seg til kultur uavhengig av sjanger. Og som er
like arrogant i forhold til det sjangeroverskridende som
den yngre delen av befolkningen er. Det er et program
som med det samtidige unge blikket enkelt og greit opphever et gammeldags skille mellom «fin kultur» og
«populær kultur» .

Vi har for eksempel noe å lære av P3´s måte å angripe
stoffet på, den mindre pretensiøse formidlingsformen,
samtidig som man må tørre å hvile i stoffet
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Dessuten mener jeg at veldig mye av den gode
samtale, faktisk egner seg bedre på radio enn på
tv. For oss som ønsker at alt skal på tv, tror jeg
det er viktig å huske at ikke alt egner seg der. Og
at det er noe det er bedre å lytte til, enn å se.
– Du syns ikke at det blir litt mye fokus på programleder
og at det er det som er det morsomme?
– Det er det som er talkshow på tv! Skriver man et teatermanus eller en faglitterær bok, så bruker man ulike
fortellerknep, og på samme måte må vi formidle det stoffet vi har i forhold til mediet. Tv har sin klare begrensing,
men det har også den fordelen at det er i stand til å formidle en god opplevelse, en god stemning og følelser.
– Tenker du at tv-mediet ikke nødvendigvis egner seg
veldig godt til intellektuelle, overskridende, lange …
– Både ja og nei; det egner seg, men det er bare så innmari dyrt. Det går an å bruke tv-mediet til fordypning og
refleksjon. Men å få det til er kostbart. Da snakker vi
raskt om påkostede dokumentarer og filmatiseringer. I
et magasinprogram er det vanskelig. Reint økonomisk er
det begrenset hva vi klarer å få til. Dessuten mener jeg at
veldig mye av den gode samtale, faktisk egner seg bedre
på radio enn på tv. For dem som ønsker at alt skal på tv,
tror jeg det er viktig å huske at ikke alt egner seg der. Det
er noe det er bedre å lytte til, enn å se.
– Så hvis jeg spør om hva som er forskjellen på radio og
fjernsyn så er dette en av forskjellene?
– Ja. Radio er et medium som egner seg til fordypning,
syns jeg. Radio egner seg for de lange tankene, den lange
samtalen og hvor du som publikum er mye mer tålmodig
enn når du ser tv. Som tv-seer forventer vi raskere skift og
action.Vi forventer at vi skal trekke på smilebåndet og bli
rørt. Vi orker ikke sitte helt stille og lytte.
– Fjernsynet er mer rettet inn mot følelsene?
– Jeg tror det er der det har sin styrke, i hvert fall.
Samtidig er vår litteraturdekning i radioen svært bred.
Den dekker veldig mange områder. Og evner å dra inn
diskusjoner i større grad enn på tv.
– Du er ikke redd for at litteraturdekningen i radioen
blir preget av den kjappe tv-måten?
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– Jo, det vil si, jeg mener ikke at vi blir kjappere på alt
mulig i radioen, men jeg ville jo syns at det var forferdelig trist hvis ikke radioprogrammene endret seg. Vi skal
jo følge med på hva som skjer i tiden generelt, men fordi
det går saktere i radioen får man kanskje også en naturlig
ro. Jeg vil ikke si at det går for treigt, jeg vil heller si at man
kan bli for lite skjerpet. Problemet er at omverdenens
fokus er rettet mot det publikum ser – tv – og ikke mot
radio. Det verste som kan skje er at det gjør oss som lager
radio tilbakelente og gammelmodige.
– Du tror ikke det hadde vært mulig å gå motsatt vei,
lage radioprogrammer som var treigere, mye mer fordypende enn det de er nå?
– Det kan godt hende. For meg er det ikke et spørsmål
om tempo. Men om å være tydelig med hva det er vi vil
med programmet. Og der tror jeg vi har en jobb å gjøre.
Det som er morsomt er at P2´s lytteropplsutning øker.
Vår oppslutning blant de unge voksne øker. Utfordringen blir å være like bevisste på utviklingen på
radiosiden som vi er på fjernsynssiden.Vi har for eksempel noe å lære av P3’s måte å angripe stoffet på, den mindre pretensiøse formidlingsformen, samtidig som vi må
tørre å hvile i stoffet.
– Hva slags egenskaper har da den ideelle programleder
for et kulturprogram, det være seg i radio eller tv?
– Programlederen skal være en målgruppa kan identifisere seg med. Det skal være personligheter vi har tillit
til.Vi vil ikke lenger bli fortalt hva vi skal lese, lytte til eller
se på. Vi vil bli inspirert til det, eller oppmuntret til det,
men ikke fortalt. Og det betyr at den autoritære tonen er
passé når det gjelder en programleder. En god programleder er et menneske som publikum har tillit til, som har
kunnskap, kompetanse og evner å formidle på en måte
som inspirerer, det må gjerne provosere, gjerne få fram
refleksjonen, men må ikke være autoritært. En god
programleder er et menneske som har noe på hjertet,
som har en fortellerglede. En god historieforteller er for

GEIR POLLEN SKRIVER
meg den aller ypperste programleder.Vi som jobber med
kultur gjør jo det fordi vi er glade i det selv. Vi skal formidle den gleden istedenfor å formidle en eller annen
form for autoritær oppdragerrolle.
– Den ideelle gjests egenskaper?
– Debattglad! Hvis jeg hadde hatt masse forfattere/debattanter som turte å si det de mente på teaterkafeen
på lufta skulle de vært hjertelig velkomne. Da skulle jeg
gjerne hatt sånne litteraturdebatter som de har i fransk
fjernsyn. Den norske debattkulturen er overmåte høflig,
på grensen til det kjedelige, og noen ganger når man bryter ut av den, blir man så utrolig vulgær at det nesten ikke
blir interessant likevel. Den ideelle debattant er for meg
den som snakker av hjertens lyst, som ikke er redd for at
forleggeren hører på, at plateselskapet hører på, eller at
en kollega blir fornærmet. Denne debattanten fins antakelig ikke i virkeligheten, men du spurte etter den ideelle, ikke sant? Men det jeg virkelig syns ville vært morsomt, ville være å bringe fram nye stemmer og røster.
Som gammel politiker syns jeg det er forstemmende at
jeg kjeder meg så forferdelig over nesten enhver debatt.
Debattene er så forutsigbare. Hvis vi gjennom våre programmer hadde kunnet bidra til å få fram noen nye
stemmer, ikke minst hvis disse stemmene hadde sitt
utspring i kulturlivet, ville det vært bra!
Det som kunne vært morsomt var jo å ha hatt et sånt
debatt-treningskurs … Det skulle jeg med glede holdt ...
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SOLIDARITET: Da jeg gikk på jobben som formann i forfatterforeningen for snart to år siden, hevet det seg flere
stemmer som krevde mer engasjement for våre egne medlemmers ve og vel og mindre fokus på internasjonalt
arbeid. DnF måtte få en tydeligere fagforeningsprofil, het
det seg.Jeg likte ikke,og liker fremdeles ikke,at kampen for
egne og andres interesser stilles opp som motsetninger.
Det bør ikke være likegyldig for norske forfattere om kollegaer i Palestina eller Nicaragua har forlag som kan gi ut
bøkene deres. Og det bør ikke være likegyldig om det frie
ordet,som det så vakkert heter, bare er en frihet forbeholdt
de som går maktens ærend.Dette er bakgrunnen for at den
russiske forfatteren og journalisten Anna Politkovskaja,
særlig kjent for sine sterke reportasjer fra krigen i
Tsjetsjenia, har fått DnFs Ytringsfrihetspris for 2002. De
som vil vite hva hun står for, bør lese hennes bok En reise i
helvete. Rapport fra krigen i Tsjetsjenia, som kom i norsk
oversettelse på Pax forlag i 2001.
Også i kampen for egne forfatterrettigheter handler det
om solidaritet og fellesskapstenkning, disse ordene som
har en så lei tendens til å vokse seg et par nummer for store
i munnen og få en underlig, utidsmessig biklang i dag, da
alle tings løsen er konkurranse og privatisering og fritt
marked. Selve bærebjelken i avtaleverket vårt er det kollektive prinsippet: Alle forfattere skal ha samme rettigheter og samme forpliktelser i forhold til de som utnytter
rettighetene til verkene våre.Det er det Normalkontrakten,
den viktigste avtalen vår, dreier seg om. Det er også det
som ligger til grunn for bokklubbavtalens fem prosentandel til solidaritetsfondet. I flere tiår så det ut til å herske
bred enighet om at kollektive avtaler alt i alt tjente forfatterstanden best. I dag er denne
enigheten i ferd med å sprekke opp.
Forleggerne er splittet. Sterke krefter, les f.eks.Konkurransetilsynet og
FrP, ønsker å avvikle Bransjeavtalen.
Bøker er varer, og bør behandles
som sådan, dvs. fritt. Både Normalkontrakten, Bokklubbavtalen
og Avtale om innkjøpsordningen overlever på dispensasjon fra konkurranselovgivningen. Tidligere var det
tilstrekkelig å ta en telefon til det rette tilsynet, så var dispensasjonen i boks for fem nye år. I dag innvilger det
samme tilsynet midlertidig dispensasjon i snaut et år for å
gi seg selv tid til å gå grundigere igjennom avtaleverket
vårt. Jeg tror jeg vet hva som kommer ut av den grundigheten. Bare ett er sikkert: Hvis ikke vi, forfatterne, er i stand
til å stå sammen og forsvare de avtalene vi har, sprekker
de. Det kalles solidaritet. Så enkelt er det.
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en høflige, dannede versjon: NRKs kringkaster
Hans-Tore Bjerkaas bør stille sin stilling til rådighet. Og etterpå, etter alle runder i fallskjerm med
eller uten silkeforing, kan han for eksempel omplasseres –
NRK er en bedrift for evig omstilling – og ta en utfordring
i for eksempel kommentatorboksen for skiskyting eller
kanskje burde det være hopp i år, et trygt sted der ratingen er sikret, og Bjerkaas ville ganske sikkert føle seg vel i
primetime.
Denne omplasseringen ville muligens bare være en
symbolhandling, etterpå er kanskje alt ved det samme,
bare at en ny person – ganske sikkert en kvinne denne
gang, kan det være Anne Aasheim? – ville komme til å
innta en vel oppvarmet stol med innebygde holdninger:
Slik skal det være.
Det er folkemeningen.
Og boktrykker Aslaksen vil i brusende jubel trykke et
nytt opplag gratulasjonstelegrammer med 84-punkts
krøllrammer i samtlige nasjonalfarger og være beroliget
inn i det innerste av sin sarte sjel, femmila og sesongens
første landskamp i fotball er ikke på noe som helst vis
truet av mumlende kunstnere og andre snakkende hoder
med utpreget radioutstråling.
Norge ville atter være reddet.

D

Angsten på Marienlyst
Fjernsynsledelsen på Marienlyst er grepet av en lammende angst, det er som om det skulle lure et troll utenfor
alle vinduer, og trollet har et stort og ondt øye, trollet ser
alt og det kan spise deg levende sammen med skrivebordet og kontorstolen og den siste ratingrapporten.
Og der inne, bak en dør med navneskilt og muligens
tittel, jeg vet ikke, jeg har ikke sett den, men jeg kan forestille meg det, inne på et ryddig kontor sitter Hans-Tore
Bjerkaas i den nest høyeste krets. Han er kringkaster, han
kaster fjernsynsprogrammer etter oss, han ordner rekkefølgen, han tar ut det han ikke vil ha, det han ikke tror på,
det han frykter trollet utenfor vinduet vil fnyse av, ja ikke
bare fnyse, men finne fram fjernkontrollen, og o angst:
skifte over til TV2, til TVNorge, og o lammende skrekk:
Til TV3, nokså norsk versjon.
Jeg kjenner ikke Hans-Tore Bjerkaas.
Men jeg tror han frykter trollets brøl i natten.
Jeg tror ikke Hans-Tore Bjerkaas er en modig mann.
Over Skagerrak
Et abonnement på DR1 og DR2 er det nærmeste en nordmann kan komme et privat medlemskap i Danmark.
Men det er verd investeringen.
DR1 og DR2 gir en målestokk.
DR1 skaffet seg ekstrakanalen DR2 omtrent samtidig
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med at NRK opprettet NRK2. Både i Norge og Danmark
har kanalene famlet seg fram, men etter hvert er det blitt
tydelige mønstre.
DR1 og DR2 viser at Hans-Tore Bjerkaas sitt mønster
for programlegging ikke er det eneste mulige. Det finnes
andre mønstre. Selv i et land som regjeres av Dansk
Folkeparti er det åpenbart mindre angst for trollet og
boktrykker Aslaksen enn på Marienlyst.
Bestseller
«Bestseller» er Danmark Radios – hvilket betyr fjernsynets, nærmere bestemt DR2s - litteraturmagasin, en
slags Dagsrevy for den del av befolkningen som har funnet ut hvordan en bok åpnes. Programnavnet førte i sin
tid til mindre rystelser i Klareboderne i København,
Gyldendal-sjefen Johannes Riis rynket bistert på pannen
og sa at det var mer enn nok omtale av bestselgere.
Deretter kom programmet på lufta, og det er blitt et
enkelt og rett fram program uten fiksheter, med en programleder som åpenbart har lest en bok. Programmet går
gjennom siste tids bokutgivelser, har forfattersamtaler og
en fast post som kalles «Døde poeters klub» som ikke bare
handler om poeter, men om avdøde danske forfattere
som fortsatt er leseverdige.
«Bestseller» ordner effektivt opp i en flik av dagens
kaos, og den som har sett programmet ender opp med en
lang liste bøker som burde ha vært lest før neste program.
For eksempel har Søren Ulrik Thomsen kommet med en
ny diktsamling – og den er blitt noe i nærheten av folkelesning. Jens Christian Grøndahl har skrevet Et andet lys,
en ny roman om samlivets sammenbrudd. To nye generasjonsromaner kom ut denne høsten. Den ene av disse er
allerede på vei mot Norge, det er Jakob Ejersbos roman
Nordkraft om oppvekst og ungdom i Århus. Den andre er
skrevet av Benn Q. Holm og har tittelen Album. Begge
bøkene har klatret oppover mot toppen av salgslistene.
I «Bestseller» har det vært møte med poeten Peter
Laugesen som tidligere herjet sammen med Dan Turèll i
det danske åndsliv, det har vært møte med Maria
Helleberg som har skrevet nok en historisk roman,
Kærlighedsbarn – denne gang en tusen siders murstein i
to bind om ekteskapet mellom Louisa Augusta – livlegen
Struensees barn med dronning Caroline Mathilde – og
hertugen av Augustenborg. Med andre ord en slags hvordan-gikk-det-bok for alle som har lest Per Olov Enquists
store roman Livlegens besøk.
Dessuten – til norsk & nasjonal trøst – har «Bestseller»
hatt intervjuer med en lang liste norske forfattere, Jan
Kjærstad, Linn Ullmann, Gunnar Staalesen, Lars Saabye
Christensen. De har et vel så stort publikum i Danmark
som i Norge, og har til tider dominert salgslistene.
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Jeg kjenner ikke Hans-Tore Bjerkaas.
Men jeg tror han frykter trollets brøl i natten.
Jeg tror ikke Hans-Tore Bjerkaas er en
modig mann
«Bestseller» er som NRK1s musikkprogram «Lydverket», bare uten aldersgrensen.

Stereo i store studio
NRK er heldigvis mange verdener. I en av dem bor P2,
altså radioen, og i P2 bor dekningen av litteratur, kunst,
teater, musikk og rare lyder. Her holder kritikken til. Her
er en hel litteraturredaksjon bestående av påståelige unge
menn, velmenende & lettforvirrede sjeler, værhaner med
kronisk angst for uoppdagede vindskifter, tanketunge
mumlere som ikke er plaget av humor i utide – alle slags
stemmer som åpenbart bryr seg om det de steller med, og
som man derfor kan fryde seg over, bli grenseløst irritert
over, oppgitt av – alt det der som skaper en slags skygge av
liv i fiksjonen.
Det underlige er at denne verden ikke ser ut å ha noen
som helst forbindelse til fjernsynsredaksjonenes verden
der Hans-Tore Bjerkaas regjerer. Mannen kan selvfølgelig
være blind og døv, hva vet jeg? Men kultursjef Turid
Birkeland kunne jo ha lest ham teksten – med undertekster i stor skrift
Ooobs? Hva er det som skjer?
Er det Hans-Tore Bjerkaas som reiser seg fra stolen,
som peker opp og ned og bort og så peker i fjernsynstablåene og snakker? Forteller at sannelig har han gjort
sitt? Her er både «Store Studio» og «Stereo», ja til og med
bades forfattere i all offentlighet.
Og, med en forarget mine fra den nest høyeste krets:
Det finnes da videomaskiner.
Han har så rett.
Og han kommer helt sikkert ikke til å begripe noe som
helst når man kommer trekkende med aldersgrenser, at
det finnes to seere som fylte 24 år forrige uke og så ble
nektet adgang, at det er aldeles utmerket med tre vittigheter og ut med gjesten, velkommen neste uke, er vi ikke
fantaastiske?
Det er ikke noe som helst i veien med stereosendinger
fra store studio. De etterlater bare et gapende sort hull.
Det hullet kan komme til å sluke Hans-Tore Bjerkaas.
Hvilket skulle bevises.
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam.

Temakveld med Ambjørnsen
Og, som enda et tegn i tiden: Uken før jul hadde dansk
fjernsyn, DR2, en hel temakveld om Dan Turèll. Når vil
NRK våge å lage en temakveld om for eksempel Ingvar
Ambjørnsen? I år 2096, etter klokken 23.00 på en mandag
sent i juni?
Forøvrig er interessen for Dan Turèll og hans bøker
økende, det merkes på antallet nyutgivelser og den omtalen bøkene får. Hele forfatterskapet blir trukket fram,
ikke bare den utmerkede krim-serien med Vesterbro som
kulisser.
Optimister påstår at fjernsynet en vakker dag også blir
oppfunnet i Norge.
Snakkende hoder
«Literaturclub» er ledet av Daniel Cohn-Bendit – jada,
det er ham, Røde Danny fra barrikadene i Paris i 1968,
han hadde rødt hår dengang. Han lever fortsatt, er meget
grønn og har plass i Europa-parlamentet. Mannen leser
bøker, han diskuterer bøker, og han gjør det i all offentlighet, på fjernsynet, han vifter med armene, flirer og ler og
argumenterer, og jeg ser ikke bort fra at han hører etter
hva de andre tre-fire meddebattantene sier om bøkene de
tar for seg.
Daniel Cohn-Bendit leder halvannen times debatt om
bøker – og da mener jeg debatt, ikke alminnelig bokbadet
jatting, gjengen har plukket fram de siste utgivelser, og
kommenterer fritt. Programmet går på tyske 3sat søndag
formiddag og der har Cohn-Bendit og gjengen diskutert
for eksempel bøkene til Ian McEwan, Richard Ford,
Arnold Stadler – og Bernhard-Henri Levys nye, store
Sartre-biografi.
I NRKs fjernsynsledelse herjer angsten for de snakkende hoder, for radio på tv. Det er selvfølgelig mulig at
redaksjonsmøtene er drepende kjedelige og ikke egnet for
fjernsyn. Men det er lov til å løfte nesen fra dagsorden og
være nysgjerrig på hva som skjer utendørs – selv om det
måtte være inne i et tysk studio. Slik kan det altså gjøres.
Om det finnes noen som helst vilje til det.

Til venstre: Fra en direktesendt festforestilling med Uha (over) og Uhu (nederst).
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Mister Chance,
mister Postman
og mediekrigane
Av Jan Inge Sørbø

Hugsar nokon Neil Postman?
Eg får assosiasjonar i retning av ein mediekritikk som
eg fann interessant, men som også hadde preg av overdriving og pessimisme. Var det ikkje han som meinte at
fjernsynsmediet på det næraste avskaffa demokratiet?
Nei, det får vera grenser. I ein krok av minnet synest eg å
dra kjensel på nokre merknader frå medieforskarane:
Slik er det alltid. Kvart nytt medium skaper moralsk
panikk. Slik var det då det kom illustrerte blad, teikneseriar, radio-sendingar, video. Kvar gong kjem det djupt
bekymra kultur-analytikarar og seier at den vestlege kulturen er i fare, og kvar gong tek dei feil. Sorry, Postman,
vi trur ikkje på deg heller. Og så gjekk livet vidare.
Ein gong i haust tok eg fram Postman på ny. Han var
blitt interessant igjen, på grunn av dei enorme svingningane på gallup. Dei gamle forklaringane på politiske
motsetnader var ikkje nok til å forklara det som skjedde.
Vandringane frå høgre til venstre, lekkasjen frå AP til FrP,
frå KrF til Frp frå FrP til Ap, osv var uråd å forklara med
tradisjonelle modellar, henta frå analysen av sosiale klassar, arbeidsliv, distriktspolitikk osv. Forklaringa låg
heller hos Stenstrøm og den nye debatt-kulturen; TVmediet som høgtalar for «mannen i gata» – av alle kjønn
og i alle landsdelar. Og ikkje minst: TV-mediet som det
isolerte tidspunktets medium; utan fortid eller framtid. I
dag bensinprisane. I morgon straumprisane. Linjene til
langvarige problem som økologi og ressursproblematikk
er kutta av. Dagsorden-makta blir absolutt; Stenstrøm er
konge på haugen: «Hvor lenge skal vi finne oss i at..?»
Denne FrPs fremste støttespelar er ikkje ein gong klar
over at det er det han er.
Som tilhøyrande den utdøyande boklesar-rasen,
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kunne eg finna Postmans bok i min eigen kjellar, 17 år
etter at den kom ut i 1985, fordi den var plassert i den
typografiske orden som Postman skriv så gripande om.
Den stod under bokstaven P i hyllesystemet for sakprosa.
Medan eg skriv dette, i første halvdel av februar,
prøver statsleiarane i USA og England å overtyda
Tryggingsrådet og verda om si situasjonstolking, men dei
brukar ikkje dei verkemidla frå den typografiske tankegangen. Dei satsar alt på TV-mediets orden; ansikt som
repeterer nokre få fraser på ny og på ny; omgitt av
patriotiske ikon som flagget og den amerikanske ørn,
supplert av utydelege satelittbilde som i og for seg kunne
avbilda nokre naust i Erfjord eller Nordkjosbotn, og der
bodskapen blir forsterka med piler. Blairs bruk av skriftmediet vart pinleg avslørt som ei meir enn ti år gammal
studentoppgåve. USAs politikk er blitt slik Postman
karakteriserte den. Det dreier seg ikkje berre om å more
seg, det dreier seg om å more seg til døde, det handlar om
underhaldning med døden til fylgje.
Eg forstår også kvifor mange opplevde Postman som
eit upåliteleg vitne den gongen i 1985. Det var i ein annan
mediehistorisk fase. Rett nok hadde Lars Roar Langslet
opna for mangfaldet i radio. Men det fanst berre ein riksdekkande TV-kanal, NRK. Konkurransen gjekk berre
føre seg på satellitt og gjennom kabel, og dei første konkurrentane var lettbeinte; TV3 og TV Norge sende så å
seia utelukkande daterte amerikanske seriar. Det var
først då vi fekk riksdekkande konkurrentar at den postmanske analysen for alvor vart aktuell også hos oss.
Postmans bok fall som offer for ein historisk ironi her til
lands; den kom i ei tid der den eine og dominerande TVkanalen framleis tenkte ut frå det typografiske mediet.

Ein må skilja mellom teknikken og mediet, skriv Postman.
TV-teknologien kan for så vidt brukast til hardhendt politisk propaganda under streng kontroll, som i dagens Irak
og i tidlegare kommunist-regime. I NRKs historiske arv
finst det eit sterkt innslag av folkeopplysning, som ikkje
har propaganda-regima si einsretting, men likevel element av statleg styring. Dette prega også fjernsynet i
monopol-tida. Dei trekka Postman peikar på, og som
gjorde at hans analyse verka unødig dramatisk då den
kom i norsk språkdrakt, har den totale økonomiske konkurransen som føresetnad. Eit kvart innslag som kan føra
til det minst dødpunkt eller den svakaste kjensla av
keisemd må ryddast ut. For vi kjenner sjåarane; dei er
systematisk utrue.Ved den første fornemming av utålmod
går dei til andre. Kva slags kulturelle konsekvensar det får
dersom ein ikkje lærer å leva med keisemd, gjenstår å sjå.
Det kan bli interessante analyser.
Då konkurransen kom, verka den difor ikkje primært
ved å innføra nye alternativ; den «slo alt med likskap», for
å låna Adornos formulering (i kulturindustri-kapitlet i
Opplysningens dialektikk). Men den likskapen som slo
innover alle TV-kanalane, slik at det etterkvart vert vanskeleg å skilja den eine frå den andre (også fordi seriane,
som er ein av dei største sjåarmagnetane, vandrar frå den
eine kanalen til den andre), denne likskapen slår også innover samfunnet som heile. På eit tidspunkt gjorde TVmediet eit eksperiment; ein ville overføra heile dei politiske landsmøta på fjernsyn. Det vart gjennomført, og det
førte til at dei politiske debattane på slike møte vart endra.
Der det før hadde vore tekne viktige avgjerder, vart det no
gjennomført storstilte reklamekampanjer for partiet. Ein
kunne ikkje kasta bort tida på realdebatt og indre strid; ein
styrte møta i retning av å kombinera TV-dresserte talar
med tallause personlege vitnemål om partiets sanne evangelium og dets frelsande funksjon. Eksperimentet vart
mislukka, for norske parti høvde ikkje inn, og etter nokre
år gjekk ein bort frå det. Men i mellomtida hadde ein
prøvd å omforma den joviale høgreformannen Rolf
Presthus til amerikansk presidentkandidat, utan hell.
Medierådgjevarane tok feil; tida var enno ikkje mogen.
Men etter meir enn ti år med konkurranse i TV-mediet er
det kanskje på tide å prøva på ny?
Overgangen frå typografi til underhaldning, som er
Postmans terminologi, brer seg frå TV-mediet til sektor
etter sektor. Det gjeld ikkje minst det typografiske hovudmediet; boka. Manuskript kan gjevast ut av to grunnar;
den eine er at det er godt, den andre er at forfattaren er
kjend frå TV og har omsetningsverdi. Er det siste tilfelle,
fell det første kravet bort. Men kvalitet åleine er ikkje nok,
det må også finnast eit salgspotensiale eller ei innkjøpsordning. Men mest slåande er likevel TV-mediets verknad
på politikken. Det vekte stor oppsikt då formannen i justiskomiteen, Trond Helleland, vart teken på fersken med
krigsspel på sin vesle datamaskin midt under ein viktig
utanrikspolitisk debatt om Norges forhold til komande
krigar. Mann og mann i mellom vart det diskutert kva ein
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Overgangen frå typografi
til underhaldning, som er
Postmans terminologi,
brer seg frå TV-mediet til
sektor etter sektor.
Det gjeld ikkje minst det
typografiske hovudmediet;
boka. Manuskript kan
gjevast ut av to grunnar;
den eine er at det er godt,
den andre er at forfattaren
er kjend frå TV og har
omsetningsverdi.

Eit kvart innslag som kan føra til det minste
dødpunkt eller den svakaste kjensle av keisemd må ryddast ut. For vi kjenner sjåarane;
dei er systematisk utrue. Ved den første fornemming av utålmod går dei til andre.
skulle gjera med så respektlaus oppmentet om at dei moralske panikkane
førsle, og det var folk med respekt for
har teke han også. Det finst ei omforden politiske institusjonen som ville
ming av mange sentrale institusjonar
kasta mannen ut frå Stortinget. Han
etterkvart som dei blir tekne inn i TVfekk ei mild irettesetting frå den milde
mediet, og denne omforminga går bort
Jørgen Kosmo, og det vart med det.
frå skriftmediets premissar. Men det
Men alternativet kunne vore å gitt han
finst også intelligent mediekritikk i bilFritt Ords pris eller St. Olav. For anten
demedia. Eit svært interessant eksempel
han tenkte på det eller ikkje, så leverte
på det er filmen «Being there», som på
han ein strålande illustrasjon av kva
norsk fekk tittelen «Velkommen, Mister
politikk, og særleg USAs utanriksChance», med Peter Sellers i hovudrolpolitikk, handlar om. Det er eit krigsla. Den vart produsert i 1979, og vart
spel, med underhaldningsmediet som
sendt igjen på norsk fjernsyn i fjor. Då
paradigme. Difor er det også i ein viss
den kom, vart den oppfatta som ein
Melvyn Douglas og Peter Sellers i
forstand feil å etterlysa dokumentanesten profetisk kritikk av Reagan-regifilmen Velkommen Mister Chance.
sjon for handlingane, for dokumentamet. (Reagan vart vald hausten 1980).
sjon høyrer til det typografiske paradigmet. Problemet Filmen handlar om Chancy, the gardener, som veks opp
er at aktørane i Washington opptrer med den autoriteten i huset til ein rik mann. Han er analfabet, og arbeider
skriftmediets dokumentasjon kan gje, utan at dei har som gartnar. Han lever heilt isolert, og er difor temmeleg
dekning for det. Dokumentasjonen er ikkje skriftmedi- hjelpelaus når rikmannen døyr, og han blir sett på gata.
ets, den er underhaldningsmediets. Postmans konklu- Hans så å seia einaste sosialisering er fjernsynet – og
sjonar verkar, i dagens akutte situasjon, slett ikkje altfor hagen. Han væpnar seg med ein fjernkontroll når han
dramatiske.
forlet huset, og når han blir truga av ein gategjeng, freisEin kan likevel supplera synspunkta hans. Det finst for tar han av all makt å slå over på ein annan kanal.
eksempel ein solid dokumentarisk tradisjon, utvikla både
Mister Chance, som etterkvart blir kjend som
i USA og Storbritannia, som gir innsikter av den typen Chauncey Gardiner, er det TV-skapte mennesket. Sosialt
Postman først og fremst vil tilleggja skriftmediet. Denne greier han seg ved å smila løyndomsfullt og tilbaketrekt
typen program kan sjølvsagt ikkje erstatta skriftmediet,og når det er noko han ikkje forstår, eller kopiera ting han
ei prøving av påstandane i dokumentariske program, blir har sett på fjernsynet. Og fjernsynet er godt å ha: Når han
mest presise i skriftmediet. Men her opnar ein i alle fall ser den gamle mannen liggja død på soverommet, slår
opp for ei fruktbar utveksling mellom skriftmedium og han på TV og får sjå ein reklame for gode madrasser; slik
bildemedium. Det er karakteristisk at nettopp ameri- kan ein få kvile. Når han blir forsøkt forført av kona til
kansk utanrikspolitikk blir kritisk undersøkt, ikkje berre i den nye rikmannen som han, gjennom tilfeldige hendominerande amerikanske aviser, men også i eit program dingar, blir buande hos, er det heldigvis nokre heftige
som Sixty Minutes. Problemet med den norske TV-situa- kyssescenar på TV, som viser han korleis han kan opptre.
sjonen, er truleg at landet er for lite og tradisjonen så likDet kritiske potensialet i filmen ligg i korleis denne
skapsorientert at det blir mindre rom for grundige nisje- hjelpelause analfabeten gjennom ein serie tilfeldige henprogram.
dingar, på kort tid blir den mest celebre kjendisen i USA.
Postmans kritikk kan altså ikkje feiast bort med argu- Han seier nokre få setningar om årssyklusen i hagen; at
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etter vinter kjem vår, som får voldsomme utslag på børsen. Han blir dregen inn i krinsen rundt presidenten. Når
hans nye rike venn døyr, diskuterer dei som ber kista om
han ikkje bør lanserast som presidentkandidat. Den TVskapte ålmenta han er skapt av, skaper seg illusjonar, og
ventar at nokon skal tre inn i dei. Mister Chance er ingen
bedragar, han er for naiv til det. Men det skjer ei utveksling av bedrag mellom han og omverda, for dette er ei
verd som vil bedragast. Og han, som aldri har lært skilnaden på TV-bildet og den verkelege verda, er den perfekte til å gå inn i illusjonane. Filmen endar før det skjer
nokon konfrontasjon, sjølv om ein av personane forstår
bakgrunnen hans. I staden endar den i ei vakker scene der
Chance går på vatnet i parken der rikmannen blir gravlagt. Han går inn i det heilt uverkelege, kunne ein seia.

grader i fleire disiplinar. Fortellingane lagar så å seia seg
sjølv. Dei er medieskapte. Kanskje blir dei avslørte, kanskje ikkje. Dersom han hadde blitt president, ville nok
avsløringane kome. Men merksemda kunne også teke ein
annan veg, og han kunne blitt gløymt.
I Kosinskis tilfelle enda det tragisk. Han vikla seg inn i
tallause vanskar med alle historiene sine, og tok sitt eige
liv til slutt. Grunnane kan ein sjeldan vita; det er sikkert
at han fekk ein grunnskade alt i krigen. Kva som måtte
vera sant eller ikkje i hans biografi: Gjennom figuren
Chancy the Gardener har han skapt eit monument over

Utviklinga i den norske TV-dekninga av litteratur, tyder på at
ein ikkje har forstått djupna i det som skil bildemediet og
skriftmediet, og difor overordnar det første over det andre.
Det eg ikkje visste då eg såg filmen, var at den bygde på
ein roman. Den har tittelen Being there, og er skriven av
den polsk-amerikanske forfattaren Jerzy Kosinski – kanskje. Ja, for her er forhistoria nesten like god som filmen.
Kosinski var jøde, og fødd i Polen. Som niåring opplevde
han at familien måtte finna opp ein ny identitet, som
faren dikta opp. Dei vart ein tysk familie, med ei konsekvent livs- og familiehistorie, som ingen måtte avsløra.
Dei overlevde på den. Men ifylgje biografen James Park
Sloan fekk Kosinski ein grunnleggjande skade av denne
prosessen. Han heldt fram med å skapa seg falske identitetar.Han var,etter Sloans analyse,ein notorisk løgnar og
bedragar, som spesialiserte seg på å bløffa rike menneske
i USA, som han immigrerte til i 1957. Vener av Kosinski
har protestert mot Sloans framstilling, og har lagt vekt på
dei faktiske skadene han hadde frå barndommen, og
teiknar eit meir tragisk bilete. Men det ser ut til å vera eit
faktum at han skapte forestillingar omkring sin eigen
person som var sterkt prega av hans eigen fantasi. Av den
grunn har det også kome ein diskusjon om han faktisk
skreiv romanane sine sjølv. Som innvandrar hadde han
visse vanskar med språket, og fekk konsulenthjelp. Men
somme av dei mest kritiske har hevda at han skreiv svært
lite av dei sjølv. Med tanke på denne historia, får Mister
Chance ein slags biografisk bakgrunn. Han er ingen
løgnar eller bløffmakar, slik ein påstår om Kosinski. Men
han opplever det same som Kosinski; nemleg å møta eit
samfunn som på det næraste ber om å bli lurt. Og i filmen
blir dette knytt ikkje minst til det som skjer når Chauncey
blir kjendis. Sjølv om han faktisk ikkje fortel noko som
helst, verken om bakgrunnen sin eller anna, så blir det
dikta fortellingar om at han kan 16 språk og har doktor-
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det illusoriske som alltid vil vera knytt saman med TVmediet, og igjen med makt og kjendis-status. Postman
har rett i at dette er knytt saman.
Underhaldningselementa i TV-mediet er så sterke at
dei omformar alt materiale som kjem inn i mediet.
Filmskaparane viser at også film-mediet kan brukast til å
avsløra den slags illusjonisme. Men det er interessant at
det ligg ein roman bak filmen.
Alt dette handlar om ein kamp mellom medier. Dei
som trur at TV kan støtta dei gamle, boklege media, blir
latterleggjort av Postman. Den einaste måten TV-apparatet kan støtta bokmediet på, er dersom ein brukar det
til å setja bøker på, skriv han. Men det finst både billegare
og meir praktiske bokhyller. Fjernsynet vil ikkje føra
vidare eller støtta skriftkulturen, for det er eit åtak på
den, hevdar han.
I tider der også krigen er TV-mediet, blir det skriftkulturelle korrektivet viktigare enn nokosinne. Det kan
ikkje overførast til TV. Men det kan finnast møteplasser;
det kan lagast TV-program om bøker. Føresetnaden er at
ein dempar den innebygde motstanden mot det langsomme i skriftkulturen, og forstår at ein er på framand
grunn. Utviklinga i den norske TV-dekninga av litteratur, tyder på at ein ikkje har forstått djupna i det som
skil bildemediet og skriftmediet, og difor overordnar det
første over det andre. Men då misser ein også sjansen til
eit mediemessig korrektiv.
Dei TV-motiverte krigane viser kor viktig dette er.

Mediedebattens
klassikere

Filisterne er over oss!
Kl. 9. Nyheter og værmeldinger. Med andre ord, vi skal få lest høit avisene for oss. Er det
ikke et svineheld? – Alle de ting vi ikke har tid til å lese og ikke vil vite noget om, dem skal
vi få høre oplest allikevel, skriver Arnulf Øverland.
Der er den feil ved bøkerne, at man må lese dem. På
teatret slipper man å lese. Men billettene er dyre. Man
kan ikke gå på teater hver dag.
Men på kinematograf kan man sitte hver dag fra klokken 5 om eftermiddagen til 11 om aftenen. Dermed har
livet fått et innhold og en mening.
I gammel tid satt folk om vinterkveldene rundt
peisen. Koner og piker spant, mennene hengav sig til dyp
og fruktbar dovenskap. Innimellem kunde de finne på å
fortelle gamle historier om slekten, eventyr, viser. De
hadde ikke mange bøker og hadde ingen avis, de var nødt
til å tenke selv og dikte selv.
Så kom Johan Gutenberg og opfant julelitteraturen,
og så kom avisene, og så kom Thomas Edison.
Tenk, for nogen fremskritt vi har gjort: Ingen behøver å
fortelle eventyr eller dikte viser, ingen behøver å spille
fiolin; vi har grammofon isteden, vi behøver bare dreie
på en sveiv, så kommer der musikk; akkurat som om man
hadde stukket en levende høne ned i en kakeboks.
Det er i det hele tatt utrolig, hvor mange fremskritt vi
har gjort i de siste menneskealdre. Takket være våre
banker og seddeltrykkerier, har vi så mange penger, at vi
næsten ikke kan få kjøpt noget for dem. Kjøtt og smør og
kaffe er en luksus ; men vi kan få hermetiske kjøttkaker
og margarin og cikorie og denaturert melk.
22

Hver ny teknisk opfinnelse bringer et nytt surrogat,
og jo lenger vi kommer i teknisk videnskap, desto dårligere blir alle varer.
For å hjelpe jordbruket, for at bønderne skal få solgt
sine produkter og bybefolkningen skal få kjøpt dem,
bygger vi jernbaner. Vi lager statsgjeld og trykker nye
papirpenger, og når jernbanen er ferdig, kjøper bønderne jernbanebilletter og reiser til byen. Og vi får ikke flere
landbruksprodukter; men vi får flere proletarer og flere
surrogater.
Forlengst har industriens menn opdaget, at det var
upraktisk at folk satt om kveldene og laget sin egen
musikk og sin egen diktning. Her kunde der også bygges
op en surrogatindustri. Og de mest begavede bondegutter kjøpte sig jernbanebillett og reiste til byen og blev
industridiktere hos forlagsbokhandleren.
Allikevel vilde der liksom ikke komme nogen fart i
tingene, før Thomas Edison begynte å opfinne.
Han har visstnok ikke opfunnet avisene; men allerede
i tolvårsalderen blev han avisgutt. Noget senere begynte
han selv å utgi aviser; men ikke fornøiet med dette opfant
han først grammofonen, siden kinematografen.
Likesom hver mann nu har sin grammofon, har det
sikkert vært hans tanke, at hver mann også skulde ha sin
egen kinematograf. Ved disse midler vilde man opnå, at

det i et moderne og velutstyrt hjem ikke skulde bli
levende fred å få, før man hoppet ut fra 57. etasje og ut i
det uvisse.
Så langt er Europa ennu ikke kommet i civilisasjon.
Men vi er utvilsomt underveis.
Jeg så forleden i en avis, at en guttunge en eller annen
steds hadde hoppet ut fra et hustak. Gjennem filmens
anskuelsesundervisning (filmen har jo stor opdragende
betydning) hadde han jo erfaret, at der ikke er nogen
risiko forbundet med et sådant lite hopp ned fra et hustak. Det er noget enhver filmskuespiller må gjøre hvert
femte minutt. Der må jo også i et filmskuespill være
dramatisk handling.
Dessverre døde den lovende unge mann, som ellers
sikkert vilde hatt en lysende fremtid.
Jeg har sett mange films. Jeg går på kinematograf
minst en gang om året; men ennu har det ikke lykkes mig
å få se to forskjellige film skuespill. Hvad enten det er
«Kleopatras død», «Fattys ekteskap» eller Ibsens
«Brand», som opføres, så foregår alltid det samme. Hvad
der i og for sig ikke er urimelig: Når man stryker ut alle
ordene i to bøker, kommer de uvilkårlig til å ligne hverandre. 0 = 0.
Den eneste fordel, filmen har fremfor teatret, nemlig
den, at scenene kan skifte hurtigere, er allerede nok til å
fortvile over: Idet man skal til å se efter, hvad der foregår
i første scene, er allerede annen scene spillet tilende: Man
forlater kinopaleet med en følelse av å være lykkelig sluppet ut av et galehus.
Der består ikke noget konkurranseforhold mellem
teatret og denne ville sanktveisdans. Den betegner forsåvidt ingen direkte øieblikkelig trusel mot vår kultur. Men
idet filmen trekker barnene til sig og ødelegger dem, vil
det litterære publikum miste sine rekrutter, og slik vil
filmen efterhånden nok kunne virke drepende både på
teater og litteratur. Der er nemlig to ting man i det lange
løp blir lei av: å skrive for en skuff og å tale for fire vegger.
En ny og strålende opfinnelse er gjort i det siste år:
Radiofonen. Den vil med et slag opheve avstanden mellem land og by. Tidligere har vi sittet land og strand
rundt, nedsnedd i ensomhet i hver sin hytte; nu vil en
kobbertråd og en liten krystallbete sette oss i forbindelse
med byen og kulturen. Vi kan få høre konserter og foredrag i vår egen stue, vi kobles sammen med ledninger og
ørelapper til én stor, gratislyttende familie.
Avisene meddeler aftenens program: Kl. 8. Konsert av
«husorkesteret».
Kl. 9. Nyheter og værmeldinger. Med andre ord, vi
skal få lest høit avisene for oss. Er det ikke et svineheld? –
Alle de ting vi ikke har tid til å lese og ikke vil vite noget
om, dem skal vi få høre oplest allikevel!
Og så kommer der klaversolo og fiolinsolo og kupletter av «Lykte-manden» og uttag av en rekke operetter.
Det som vi ennu mangler i kultur, skulde da hurtig
være avhjulpet pr. trådløs, især hvis dette pensum kunde
bli obligatorisk. Man kunde tenke sig hvert hjem utstyrt
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med en elektrisk stol, hvor man kunde sitte bundet
nogen timer hver dag. Hånd i hånd med kinematografen
skulde radiofonen utvilsomt innlede en ny epoke.
Også for diktningen åpner der sig store muligheter.
Mellem hvert jazznummer er det tanken, at der skal leses
op annonser, Tiedemanns «Teddy» og Frydenlunds øl.
Men for at disse annonser skal virke forførende på lytterne, bør de få en litterær form, enten bør de gå på rim, eller de bør innflettes i små noveller, hvad der vil skaffe
arbeid til brødløse diktere og fremkalle en ny blomstringstid. – Det er ikke mig, som står her og finner på
dette for å være morsom; det er selve disponenten for
teleplasmaselskapet, og det skal være en alvorlig mann.
Men vi er ikke henvist bare til Oslo. Alle Europas kulturcentrer er åpne for oss. Det er med noget av en herlig
gysen, man første gang tar ørelappene på sig for å bli
delaktig i verdenskulturen.
Det første inntrykk er allikevel dette, at kulturen er
omtrent den samme både i Paris og London som hos oss.
Den klaprer med de samme trommestikkene og den
skraller med den samme messingen. Så kommer der
nyheter og værmeldinger, denne gang på engelsk, oplest
av en velpleiet og ulastelig talestemme, som når jorden
rundt og kan vare ved aften efter aften i århundreder.
Jeg hadde vært innom en nabo og hørt på dette, det
var høi og stjerneklar vinternatt, da jeg gikk hjemover.
Og det var så betagende å tenke på, at nu hadde England
underlagt sig universet. Hele verdensrummet var gjennemtrengt av mennesketanken. – Om hvor meget øl der
blev drukket årlig av hvert individ i Bradford ved århundredskiftet, og hvorledes edruelighetsarbeidet
hadde drevet forbruket ned. Fra den mørke, lille jordklode kunde belærende foredrag nå ut til Sirius og
Capella. Hele stjernehvelvet var fullt av engelske palaver!
(Foredrag i foreningen Norden 1925)

Bokbransjen:
uavklart,
sprikende
Av Geir Pollen

Det er i og for seg ikke noe nytt fenomen i bokbransjen at
folk roper ULV, og så viser det seg ved nærmere ettersyn
at det bare er en liten buhund ute og spaserer søndagstur
med herren sin. Engasjementet er stort, meningene sterke – og langt fra alle lar seg dupere av fakta. Ulv eller
buhund: Den kollektive tenkningen som hele avtaleverket vårt hviler på, er truet fra flere hold. Situasjonen er
uavklart. Det er mange som roper. Og det er ulike rop.
Tenk gjennom følgende, for eksempel:
Avskaff fastprisen! Konkurranseredde forleggere bruker
den bare som skalkeskjul for å kunne ta overpris for
bøkene de gir ut. Frie priser gir forbrukerne billigere
bøker, og erfaringer fra friprisland som Sverige og
England viser at bredden i utgivelsene heller ikke trues av
fripris-systemet. Eventuelt kunne man diskutere å
beholde fastprisen på skjønnlitteratur og slippe prisene
løs på alle andre bøker. Deregulering av prisene vil generelt vitalisere en bransje som i mange år mest av alt har
lignet en vernet bedrift!
Forsvar fastprisen! Det norske markedet er så lite at den
frie konkurransen må tøyles av avtalefestet prisregulering hvis det ikke skal gå ut over bredde og tilgjengelighet. Uten fast pris vil bestselgerne riktignok bli billigere,
men den øvrige litteraturen vil bli tilsvarende dyrere.
Dessuten vil det bli enda sterkere fokus på de bestselgerne som allerede fokuseres mer enn nok. Bokhandlene,
særlig i distriktet, vil få store problemer med å overleve,
og det samme vil de mindre, frie bokhandlene i byene.
Generelt vil de store og sterke bli større og sterkere, mens
de små og svake vil bli mindre og svakere.
Bøker koster for mye! Til tross for en rekke ordninger
som man skulle tro virket prisdempende (fastpris,
momsfritak, innkjøpsordninger), har prisstigningen de
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siste femten årene vært ca. 60 % høyere på bøker enn på
andre varer. Heller ikke bokklubbene, som skulle gi folk
billige bøker, virker prisdempende. Tvert imot: Bøker
som skal i bokklubb, prises høyere enn ikke-bokklubbbøker. Det drives et skjult prissamarbeid mellom forlag
og bokklubber, som rammer lesere og bokhandlere.
Bøker er riktignok dyrere i Norge enn i mange andre
land, men det er fordi Norge er et høykostland.
Redaksjonelt arbeid og markedsføring er det som først
og fremst koster, og med en eksplosjon i titteltallet de
siste årene sier det seg selv at prisstigningen på bøker blir
merkbar. Friprislandet Sverige har hatt en tilsvarende
sterk prisstigning på bøker. Det kan ikke dokumeneters
at bokklubber og forlag prissamarbeider.
Avskaff momsfritaket på bøker. Den uforholdsmessig
store prisstigningen på bøkene våre viser at momsfritak
ikke er noe prisdempende middel. Det ville være bedre
for eksempel å innføre seks prosent moms på bøker, som
i Sverige, og pløye disse momsinntektene tilbake til litteraturen i form av ulike selektive statlige støtteordninger.
Forsvar momsfritaket! Uten det ville bøker bli enda
dyrere, og det ville bli enda vanskeligere å drive kvalitetsforlag i det bitte lille høykostlandet Norge.
Den sterke vertikale integrasjonen i bokbransjen, dvs. de
store forlagenes eierskap i bokhandler, bokklubber, distribusjon etc., har skapt en kronisk troverdighetskrise i
bokbransjen, som undergraver hele den kulturpolitiske
tenkningen som ligger bak det offentliges engasjement i
litteraturpolitikken (innkjøpsordninger, momsfritak
osv): Forleggeri handler om beinhard kapitalisme, ikke
kulturansvar, og hvorfor skal da skattebetalerne være
med på å betale gildet? Innfør eierskapsbegrensninger!

DAG LARSEN SKRIVER
Vertikal integrasjon er nødvendig for å skape sterke
norske motaktører i en bokverden som mer og mer blir
styrt av internasjonale mediegiganter. Det er bedre at
Gyldendal eier bokhandler enn at Røkke gjør det. Og det
er bedre at norske Erik Must har den største aksjeposten i
Gyldendal enn at svenske Bonnier har den. Det er en myte
at de to store på Sehsteds plass misbruker sin makt. Det er
også en myte at de er så store; Cappelens eier Bonnier er
mye, mye større! Eierskapsbegrensninger vil legge norske
forlag åpne for utenlandske oppkjøp.
Bokklubbenes posisjon må svekkes! Bokklubbene vokser
seg store på lettselgelige bestselgere + avtalefestet eksklusiv rabatt på 25 prosent + nesten-gratis vervebøker, og
utkonkurrerer dermed bokhandlene, som er tvunget til å
sitte inne med et stort tittelassortiment, selge bøkene til
fullpris, og som ikke har lov til å gi bort bøker for å kapre
kunder. Det bør innføres karens som sikrer boken et liv i
bokhandelen før den pushes gjennom bokklubbsystemet.
Forsvar bokklubbene! Samtidigbokklubbene har spilt en
sentral rolle for å utbre lesning av skjønnlitteratur i Norge.
Godt bokklubbsalg genererer godt bokhandelsalg. Det er
ingen tilgjengelige fakta som tyder på at noen vil få det
bedre hvis bokklubbene får det verre.
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«Programme for International Assessment» er det noe som
heter, forkortet til PISA, som nylig gjennomførte en stor
undersøkelse i 31 land om 15-åringers kunnskaper og
evner innen lesing. Her havner Norge midt i feltet – på 13.
plass, men det har vakt oppsikt at forskjellene er så store i
leseferdigheter mellom gutter og jenter. Det er jentene
som er best, og det samme gjelder også blant de voksne.
Rollemodellen Mann er dessverre sjelden en leser. Dersom
norske menn skal komme på samme lesenivå som norske
kvinner, må 250.000 karer slutte seg til de boklesende.
Situasjonen er annerledes i Finland. Etter alt å dømme
har en stor innsats for biblioteker og skolenes tilrettelagte
undervisning for lesesvake spilt størst rolle. På biblioteksida bruker Finland dobbelt så mye penger med mer enn
dobbelt så mange bibliotekansatte, du kan gange landets
mobile enheter med fem i forhold til de norske, og innen
IKT er Finland langt foran. Dette bør være interessant for
norske politikere flest,som lever i den villfarelse at Norge er
en kulturnasjon og ikke en naturnasjon.
Forfatterne skal selvsagt trå til for vekke større leseinteresse. Det gjør vi også,ved et stort antall forfattere som
hele året besøker skoler over hele landet, og forfatternes
foreninger, som arbeider aktivt i landsomfattende tiltak
som for eksempel Bibliotekaksjonen og !les. Likevel får jeg
noen ganger inntrykk av at noen tror at forfatterne kan løse
problemet. Men en forfatter har ikke stort annet å komme
med enn sitt stoff og sin stemme, som sjelden er skapt for
bestemte målgrupper. God litteratur blir drept når den
presses inn i formålsrasjonalitetens tvangstrøye. Leseinteressen blant barn og ungdom,og kanskje særlig gutter,
dempes kraftig når forfatterens stoff og stemme blir
omgjort til pensum og prosjekter i skolestua. God litteratur
er i stedet pustehull for alle,
og bare fristilt fra vanetanker,
obligatoriske øvelser og den
rituelle skolehverdagen kan
forfatterne gi sine beste bidrag til å øke interessen for
lesing og litteratur.
Men det er langt fra nok.
Eksemplene fra Finland forteller noe annet,og av en merkelig og nesten typisk norsk grunn, har det ikke nådd inn til
bevisste hjernehalvdelene i det politiske Norge.Der drøftes
for tida hva som kan gjøres med de foruroligende nyhetene
om gutters leseferdigheter. De bekymrede truer samtidig
med å vedta en lov som fritar kommunene fra å ha eget folkebibliotek. En nasjonal standard for skolebibliotek finnes
ikke, og utdanningsministeren ser ut til å gjøre alt for å
fremme egne skoler for de rikes barn.
Jeg er sikker på at forfatterne kan gjøre sin del av jobben,
ved å by på seg selv så vel som stunt og spontaniteter. Det
gjenstår at det offisielle Norge, politikere og myndigheter,
skjønner at de må bygge opp en skole med likeverdighet
og ressurser til å prioritere lesing, og store og små biblioteker som er åpne og velutstyrte.Det er deres jobb.

Ryktet om forfatterens død
er sterkt overdrevet
Av Tommas Torgersen Skretting

«Dag Solstad» sto på den andre sida av gata og stirret på
de opplyste vinduene i den leiligheten han hadde vokst
opp. Nå og da kom noen av festdeltakerne helt bort til
vinduet, og sto slik i profil, mens de konverserte med
hverandre, med champagneglass i hendene. Men ingen
av dem så ned på gata der han sto. Selv ikke når en av dem
helt tilfeldig kom bort til vinduet og sto vendt mot det en
face, og kunne ha sett ned på gata, så de ned på gata, hvor
de ville ha oppdaget han som sto der og vinket.
Der står altså «Dag Solstad», i sitt «nakne jeg». Han
har gått rundt i Sandefjords gater ved nattestid. Gatene
har vært regelmessig opplyst med gatelykter, men folketomme. Han står der i sin fødeby og utøver sin forventede nølen. Han vinker – men makter ikke å påkalle noens
oppmerksomhet. Han finner ikke den rette ringeklokka
– men våger ikke å rope selv om vinduet står på vidt gap
og formelig bare venter på å bli tilropt.
Der står «Dag Solstad» sosialt utilstrekkelig og uten
den nødvendige handlekraften. Han står utenfor og
hører lyden av de andres skolejubileum.
Men det er en god tid han har valgt. For bare få år
siden ville visse lesere knapt kastet så mye som et blikk på
Solstads eventuelle barndomshjem og i hvert fall vært
helt likegyldige til hans gamle klassekamerater. Han ville
stått der til ingen nytte. Nå er han i det minste gjenstand
for litteraturforskeres nysgjerrighet.
«I norsk litteraturvitenskap er forfatteren holdt nede i
grava,» som Tore Rem sier til Stavanger Aftenblad. Han
er førsteamanuensis ved Institutt for britiske og amerikanske studier ved Universitetet i Oslo. «Forfatterens
død har vært et dogme mye lenger enn den burde.»
Forfatteren døde en gang etter krigen, eller ble i hvert
fall hardt metaforisk skadet. Den gangen litteraturvitenskapen var et ungt fag med stort behov for å markere sin
selvstendige vitenskapelighet. Da kom nykritikken som
bestilt. Denne amerikanske retningen insisterte på at den
litterære teksten var autonom, så altså på kunstverket
som et avgrenset og isolert analysefenomen. Nykritikken
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var kommet for å befri litteraturforskningen fra mer eller
mindre feilaktige slutninger basert på forfatterens intensjoner, forfatterens biografi eller de rådende samfunnsmessige forhold. Metoden var nærlesning, og gjennom
denne avdekket man gjerne spenninger og motsetninger; strukturer. Og fagets anseelse vokste.
At Roland Barthes i 1968 erklærte Forfatterens død i
et essay var dermed bare rimelig og naturens gang, forfatteren hadde vært svak lenge. Denne var ikke lenger
noen garantist for meningen i en tekst, sa Barthes «teksten er en sammenvevning av sitater som stammer fra
tusener av tilholdssteder i kulturen». Leseren var den nye
meningsprodusenten: «Leserens fødsel må betales med
forfatterens død».
«Litteraturvitenskapen er et ungt fag i Norge, preget av
sterk institusjonalisering», mener Tore Rem. «Noen
sterke personer har vært veldig toneangivende. 68-erne
var en sterk og dyktig generasjon som gikk rett inn og tok
alle posisjoner.» Tore Rem mener de har beholdt dem,
sammen med sin grunnleggende formalistiske overbevisning. Moteretningene var mange, særlig magisk var
en stund ordet intertekstualitet, som jo løftet blikket
også over til andre tekster, men øynene hvilte stødig på
selve verket. Nå kommer generasjonen som mener nærlesning også kan føre til nærsynthet.
«Det er først nå det kommer inn noen justerende
generasjoner. Noen som røsker opp i noe som er blitt litt
for komfortabelt.»
De nye retningene kommer utenfra, særlig fra USA.
Nyhistorismen, homoforskning, kjønnsstudier, bokhistorie, postkoloniale studier, skoler som har til felles at
de tar oppgjør med den rene formalismen. «Return to
history» og «return to context» har vært slagordene de
siste par årene.
Disse skolene tar historien og konteksten alvorlig. En
tekst greier ikke å unnslippe øyeblikket den er skapt i
eller øyeblikket den leses i. Også vi lesere preges av vår
samtid og av hvilke erfaringer og forventningshorisonter

Nå skriver vi 2003: Forfatteren har gjenoppstått og lever i
beste velgående. Og ikke bare det. Kanskje inspirert av denne
fornyede akademiske interessen for biografi, kanskje som et
mer eller mindre lekent svar på samfunnets uuttømmelige
behov for regissert virkelighet – som uren lydighet overfor
intimitetstyranniet:
Forfatteren gjør seg selv til karakterer i egne verk.
vi bærer med oss, forutsettes det. En rekke trekk ved forfatterne er også interessante; kjønn, hudfarge, sosial
klasse. Men ikke lenger på en naiv historisk-biografisk
måte. Bokhistorie, for eksempel, undersøker de sosiale
systemene rundt boka. De tre hovedretningene er boka
som materielt objekt og denne materialitetens betydning for tekstens betydninger. Leseren og lesemåter. Og
forfatteren. Forfatterens status i historiens ulike epoker.
Nå skriver vi 2003: Forfatteren har gjenoppstått og
lever i beste velgående. Og ikke bare det. Kanskje inspirert av denne fornyede akademiske interessen for biografi, kanskje som et mer eller mindre lekent svar på
samfunnets uuttømmelige behov for regissert virkelighet – som uren lydighet overfor intimitetstyranniet:
Forfatteren gjør seg selv til karakterer i egne verk.
Primitive lesere med kikker-tendenser står ikke høyt i
kurs hos Geir Pollen, men han innrømmer at han ville
iscenesette seg selv som romanperson i Når den gule solen
brenner – han ville undersøke hva slags energier denne
«fiktive og faktiske biografien» kan utløse og skriver om
et samlivsbrudd. Hanif Kureishi gjorde like godt opp
med eks-kona i romans form (Intimitet). Carina
Rydberg! Noen mente Vigdis Hjorth var pinlig privat
utleverende i Om bare. Lars Ramslie fortalte om Kissdiggeren Lars Ramsli i Destroyer, Erlend Loe har skrevet
om Erlend som drar på ekspedisjon til en Stillehavsøy
sammen med kompiser, L, noe Erlend Loe har gjort sammen med kompiser, deriblant Kim Hiorthøy, Kim
Hiorthøy skriver naivunderfundig om Kim i sin litterære debut Du kan ikke svikte din beste venn og bli god til å
spille gitar samtidig. Ragnar Hovland offentliggjør dagboknotater om egen alvorlige sykdom i «Ei vinterreise»,
Steffen Sørum skriver om en mors selvmord i Du elsker
meg. Og Even Arntzen fra Tromsø dukker opp i litte28

raturviter Even Arntzens bok om en litteraturviter fra
Tromsø, kalt Veien til Ngàje Ngài.
Og sist, men ikke minst. Dag Solstads hovedperson
heter Dag Solstad og tittelen på romanen fra i fjor,
16.07.41, er forfatterens fødselsdato.
Men det er mer. Det er alltid mer. Dokumentarfilmer
handler om livene til dokumentarfilmskapere. Populære
radio-programmer handler om livene til populære
radioprogramledere. Fotokunstverk framstiller fotokunstnere. Spaltister skriver om spaltister.
Om vi spurte en mye klokere venn, i den nye generasjonen litteraturforskere, ville han sikkert minne oss om
at denne selvbiografiksjonen likevel ikke er noe nytt.
Tenk på bekjennelseslitteraturen, Augustin og Rousseau.
Ovid har referanser til egen eksil i Tristia, det lar seg lese
som en form for selvbiografi, selv om skillet mellom
skjønnlitteraturen og den andre litteraturen først oppstår i romantikken. Hva med Platons dialoger? De dreier
seg om Sokrates, men Platon iscenesetter vel seg selv som
deltaker og tilhører? På 1700-tallet benytter flere forfattere alter egoer som fiktive forfatternavn, noe som kanskje kulminerer i dansk romantikk og Kierkegaards nesten paranoide maskespill og pseudonymlek. Hamsun
brukte mye av seg selv lenge før stiene grodde igjen og
Strindberg skrev om kjemiske eksperimenter og personlig helvete i Inferno.
Kanskje har pseudonymet i dag slått over i sin egen
motsetning. Kan man tenke seg at dagens forfattere heller søker å velte avstanden mellom forfatter og forteller
over mot en mer intim relasjon? Eller kanskje heller en
mer intim retorisk språkbruk? Ikke nødvendigvis for å
søke tilbake til nære ting, kanskje heller tvert i mot for å
slå mot intimiteten og framvise den som falsk, konstruert, men med et sterkt språklig potensial?
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Problemet med litteraturvitenskap er at alt kan bli til
alt, ville han kanskje sukke.
Alt kan bli til alt. Gjerne ved hjelp av underliggjøring.
Solen er grå, eller brun eller grønn eller hva det nå heter i
minste pedagogiske anskuelighet. Og fra lærebøkene:
«Enhver betydelig roman er en anti-roman, bryter ned
genrekonvensjoner og skaper sin egen genre.» Som Erik
Bjerck Hagen skriver: «gode tekster gir inntrykk av å
være klokere enn leseren, av å inneholde en sannhet det
er verdt å lytte til». Eller en usannhet. En usannhet som
ser ut som en sannhet i et annet land, for eksempel
Kirgisistan, eller til en annen tid, for eksempel om hundre år.
Alt kan bli til alt. Gunnar Nerhus kan for eksempel bli
mye rundere med årene. Andre klassekamerater fra
gymnaset i Sandefjord kan få seg helt nye navn og personligheter på 40 år. Dette kan Dag Solstad studere i
smug. Han kan ta fram en blokk fra dresslommen og
notere karakteristikker på toalettet. Dette kunne kanskje
bli til noe.
Ut på kvelden, ja, for han var på festen. Dag Solstad var
på hele festen, det sto i Sandefjords Blad. «Han både spiste, drakk og hadde det veldig gøy. I det hele tatt var det en
veldig hyggelig kveld.» Kan hende går han ut på kvelden
helt bort til vinduet, og står slik i profil, med champagneglass i hånda. Eller han helt tilfeldig kommer bort til
vinduet og står vendt mot det en face, og kan se ned på
gata, og ser ned på gata.
Kan hende han da oppdager en mann som står der
nede og vinker.
Han må smile.

På Dagbladets nettsider lærer Helge Torvund det norske
folket å skrive poesi (dagbladet.no/kammeret).Her kan du
også søke i ein database med meir enn 4000 dikt frå Edda
og fram til i dag (dagbladet.no/diktbasen).Til bruk for skoleverket er det også lagt ut ei lærebok i lyrikkhistorie.
Skoleelevar kan publisere eigne dikt som blir vurdert av
ein jury.I 2000 sto Øystein Hauge bak Dagbladets kurs i å
skrive haikudikt (dagbladet.no/haikuskolen).
Deichmanske bibliotek i Oslo har også ein diktbase
(www.deich.folkebibl.no/cgi-bin/websok-dikt) der du kan
søke etter forfattar,tittel – eller berre eit ord i første line.
I eit organ for profesjonelle skribentar, må det vera lov å
meine at mykje av poesien på nettet er reinhekla amatørisme.På godt og vondt.Eitt av dei mest seriøse tiltaka for
uetablerte, er www.poeten.no. Dette er ein nettstad for
meir enn poesi, mellom anna med bokmeldingar og andre
artiklar.Det viktigaste er likevel å vera ein skriveverkstad
for folk med ulikt ambisjonsnivå.
Mange etablerte poetar har lagt ut dikt på heimesidene
sine.Somme les tekstane sine høgt for deg, mellom andre
Laila Stien (www.nb.no/ndlc/sound/poetry/eks/stien.html),
Gro Dahle og Margaret Skjelbred
(www.tonsberg.folkebibl.no/tbg/forf/forf.html) – alle tre
som del av eit prosjekt i regi av Nasjonalbiblioteket.
Elles ligg det ute mykje poesi skrive av forfattarar som er
døde for meir enn 70 år sia.Ein del tekstar av yngre årgang
er dessutan lagt ut ulovlig.
Fleire lenker til poesi finn du på litteraturnettet.no/lenker
og kvasir.no/c/art/lit/poetry.
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Somme vil meine at det er ein grunnleggande motsetnad
mellom poesi og moderne datateknologi.Uansett:
Tilgangen på ny poesi har trulig aldri vore så stor som etter
at internettet tok av for alvor.

Den
vanskelige
femteboka: I
Av Arne Svingen

– Den autorative tonen mangler, liksom. Og handlingsvegring kombinert med et oppblåst indre sjeleliv får verken hevnmotivet eller tankepassasjene til å
gnistre, og monologene på t-banen må omskrives, i
det minste strammes kraftig inn. Og så er det moren,
da. Hun må ut. Men det er egentlig en helt annen sak
jeg vil snakke med deg om.Navnet ditt.
– He?
Endelig satt han i stolen som knirket, den foran
redaktørpulten med bordplaten som ingen hadde
sett på årevis,der papirer og manus svømte i sin egen
litterære sjø. Da møtet ble utsatt på kort varsel ved to
anledninger, slo skrivesperren ned og lot seg ikke
fjerne med verken alkohol eller fisketurer. Signalene
ble til neonskilt, romanen var på vei ned i omskrivningshelvete, derfra bare de mest robuste historier
gjenoppstår,omkledd og nysminket,med ferske operasjonssår oppe og nede. Ideer skulle avgå ved
døden, personer skulle forsvinne sporløst og nye
motiver, tanker, handlinger skulle forandre alt. Hvis
ikke redaktøren hadde tenkt å makulere hele manuset med et kort «dessverre»,og dermed kjøre hele forfatterkarrieren inn på Aetat.
Men «Albuerom» (arbeidstittel) skulle ikke dø
enda.
De hadde kommet til andre kaffekopp, i det tredje
møtet på den femte romanen,andre konsulentrunde,
og det var kommet minst femten innsigelser som
krevde sikkert tre-fire stipendløse måneders omskrivninger. Han hadde hundre spørsmål, men visste
at svarene ville være få, det gjaldt å
komme seg hjem og få
strukturert tankene, tatt ut moren,
strammet
inn
monologene,
dempet egoet
i det indre
sjelelivet, og
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hentet fram Den autorative tonen, hva nå det var.
Men det var noe som redaktøren ville si, og for en
gangs skyld lette han etter ordene.
– Eh,jo.Du heter Bjørnstjerne,fortsatte redaktøren.
– Det er ikke helt heldig som forfatter. Du vet hvordan media er, det skal ikke mye til før fokus blir feil.
– Jeg heter jo Andersen til etternavn. Og vi har vel
bygget opp noe med fire bøker.
– Ja, har vi det? Uansett, jeg sier bare at du skal
tenke på det.Det kan være greit å starte litt på scratch,
liksom.
Ingen av romanene solgte ut førsteopplaget, og
mediedekningen hadde stupt bratt siden debutanten med det sjeldne forfatternavnet prydet kultursidene. Det hendte han forbannet sin ambisiøse
bibliotekarmor for akkurat det navnet, men han
kunne ikke bare skifte navn uten videre, sånt overlot
man til kriminelle og folk som het Langballe.
Den forrige romanen, Den skjøre freden, ble stort
sett oversett av kritikerne. En flott anmeldelse i
Oppland Arbeiderblad medførte sjelden vindusutstilling hos Tanum på Karl Johan. Denne gangen
handlet det om en manns indre og ytre reiser, det
meste foregikk til og fra jobben på t-banen,og til slutt
slo han sin mor,selv om han tydeligvis ikke gjorde det
lenger, fordi moren skulle ut. Han visste at det ikke
luktet bokklubb av prosjektet.Selv ikke et navneskifte
ville hjelpe på det.
Redaktøren flyttet manusbunker fra den ene siden
av bordet til den andre,for å fortelle at møtet var over.
Bjørnstjerne ble sittende og lot blikket vandre langs
bokryggene som omringet ham, fra titlene med evig
liv på øverste hylle til mammutkandidatene nede ved
gulvet.
– Men hva skal jeg hete,da? spurte Bjørnstjerne og
så opp fra bokryggene.
– Bare tenk på det. Du har et fornavn som er for
uvanlig og et etternavn som er for vanlig. Du trenger
ikke å skifte navn i Folkeregisteret, vi bruker det som

31

Når de ikke vil

Noen ganger opplever man at dokumentet ikke vil. Det kan
enten være at det er et gammelt dokument, som det tekstbehandlingsprogrammet man har i dag ikke takler, eller det
kan være ei skada fil, som ikke lar seg åpne i tekstbehandlingsprogrammet.
En løsning på det kan være å forsøke å åpne dokumentet
i en tekst editor. En editor er, litt grovt sagt, et tekstbehandlingsprogram som åpner fila akkurat slik den er.
Uansett om det er et Word-dokument eller noe annet vil
man kunne åpne det i editoren. Det samme kan man med
alle andre datafiler, om det er aktuelt. Åpner man noe i en
editor,vil man se det akkurat slik det ser ut i datafila.Det vil si
at alle formateringer og koder også kommer med.
Åpner man et tekstdokument fra et program man ikke
har og som ikke kan importeres i det tekstbehandlingsprogrammet man bruker,vil man i editoren først se en rekke
uforståelig tekst. Et stykke ned i dokumentet kommer
teksten.De norske tegnene æ, ø og å vil som regel ha blitt til
noen merkelige koder.
Det man nå kan gjøre er å markere den teksten man vil ha
tak i, kopiere denne og hente det inn i et vanlig tekstprogram, for eksempel Word. Etter at det har blitt lagret der,
kan man markere kodene som har oppstått der man forventer å finne æ, ø og å, og så lime det inn i «søk»-feltet i søk
og erstatt. Slik kan man søke på disse kodene og erstatte
dem med hhv.æ,ø og å.Det er forskjellige koder for store og
små bokstaver, så om disse tre tegnene også finnes som
store bokstaver må man søke også på dem.
Det finnes flere forskjellige editorer som kan lastes gratis
ned fra Internett, som for eksempel TextEd.Til mindre dokumenter kan man bruke notisblokken i windows.
Litt tungvint er dette, men om alternativet er å miste et
eldre manus eller å måtte skrive inn noe på nytt,er metoden
til god hjelp.
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et forfatterpseudonym, uten klaffbilde, ingen intervjuer, skikkelig mystisk. Om du velger Harry Fuge eller Abo
Bolero eller Homo Lowbrow eller veitdafaen, så kan det
være en måte å få fart på en bok som jeg, dessverre, må
si er vanskelig å selge, selv om jeg absolutt har tro på at
det kan bli bunnsolid litteratur til slutt. Bare finn den
autorative tonen.
– Ja, den ja.
– La oss holde mailkontakt framover.
Bjørnstjerne reiste seg og la arkene med konsulentkommentarene i lomma. Det knakte i hånda da redaktøren klemte til.
– Good luck.
Bjørnstjerne ruslet ut av kontoret og ble stående i
gangen foran internposten.Skulle han i stedet gå i gang
med noen noveller skitten bygderealisme? Realisere
seniordrapsetterforskeren og syvendedagsadventisten Gunnar Fiken? Skrive ut barneboka om muldvarpen som ble skogens Sid Vicious? Også var det jo
den Kerouac-inpirerte road-fantasien fra E6 som han en
gang hadde skriblet tredve sider på. Eller den episke
kjærlighetshistorien som begynner under den spanske
borgerkrigen og ender i tragedie på et eldrehjem utenfor Hamar.
Han så inn i posthyllene der manus og tidsskrifter og
bøker ventet på redaktører og redaksjonssjefer og markedsansvarlige. Det skjedde nærmest mekanisk, han
trakk ut papirene fra øverste hylle og plasserte dem i
nederste, og fortsatte bortetter til alle hyllene hadde
fått nytt innhold. Så trakk han opp kragen på duffelcoaten og gikk ut.Mor ventet på ham.

0101
0110
0110
0110
0110
0110
010

Fortellingene
Av Ingvill S. Thorkildsen

in første historie handlet om
Prinsessen og Mannen. De var
kjærester, giftet seg, og når de
ble gamle kom de heldigvis på samme
gamlehjem. Jeg kunne ikke skrive ennå,
jeg og Karianne tegnet, og Elin, førskolelæreren i barnehagen førte pennen. Det
ble en suksess; Prinsessen og Mannen ble
utstilt på biblioteket på Landås, sammen
med fortellingene til de andre i barnehagen.Vi kom til og med i avisen.
Min neste historie skrev mamma for
meg. Den handlet om min usynlige venn
Katrine. En slags Skybert. Hun var seks år
når jeg var fem, og var min vise kamerat
som hadde begynt på skolen. Men
mamma mente det var bedre å fortelle
om Katrine da hun var fem år, siden jeg
ikke hadde noe førstehåndskunnskap om
det å gå på skolen. Vent litt, sa jeg, og stilte
meg bak en gardin. Jeg skrudde tiden tilbake inni hodet, og vips var Katrine like
gammel som meg Hun hadde massevis av
søsken og en heks til nabo og en morfar
som hadde vondt i hjertet, hun spilte
klarinett og hadde bursdag og besøk, og
gikk feil når hun skulle på besøk til morfaren og banket på døren til heksen
istedenfor. Jeg dikterte og mamma skrev,
og kom aldri med fornuftige innspill.
Kanskje hun spurte om det virkelig var
sånn det foregikk; at kameraten til
Katrine virkelig klatret opp i trærne i
barnehagen og hentet bananer til alle
barna. Men hun protesterte ikke da jeg
insisterte på at det stemte. På en prikk.
Fortellingene er overalt. Det klokeste
rådet jeg noen gang har fått, var av
mamma en sommer vi dro på ferie til
Sørlandet. Mamma hadde nettopp lest en
biografi om Amalie Skram, og fortalte
meg hvordan Amalie Skram som liten

M

jente i Bergen skrev ned historier om
mennesker hun så og opplevelser hun
hadde. Som en slags personlig minnebok.
Senere brukte hun disse skikkelsene og
fortellingene som inspirasjon for bøkene
sine. Mamma rådet meg til å gjøre det
samme. Vi leste indianerbøker og bøker
om vikingtiden om kveldene mens jeg
spiste kvelds. Om erobringer og treller,
om indianere som tråkket i hverandres
spor når de løp gjennom ørkenen, for å
lure blåjakkene til å tro at de var færre enn
de egentlig var, og om bøflene som ble
færre og færre på slettene. Om mennesker
som brukte naturen på en helt annen
måte, at det var tider hvor biler og fabrikker ikke fantes og ozonlaget var fritt for
hull. Og når jeg lærte meg å skrive selv, var
det akkurat det jeg bestemte meg for å
skrive om; hvordan det var før, og hvordan og hvorfor det ble sånn som det ble.
Jeg hadde det for meg at penger hadde
mye med forandringen å gjøre. Tittelen
var Begynnelse og Slutt. Jeg brukte en rød
kladdebok jeg hadde fått på skolen. I
begynnelsen er de to barna ute og leker
sammen. Tegningene viser grønt gress og
skjønne blomster. Og en mynt kommer
trillende inn i bildet. De to barna blir
overrasket over synet, de har aldri sett noe
lignende. Men enda mer overrasket skal
de bli, for det neste som skjer er at en
rasende sint mann skjeller dem ut fordi
han har mistet en mynt. Barna vet ikke
engang hva en mynt er, og mannen forsvinner mens han kjefter og smeller. Så
kommer vaskemaskiner og biler og
fabrikker og hullene i ozonlaget er helt
tydelige på det siste bildet: over fabrikkpipene er det makabre hvite flekker i den
grå himmelen.
Skyene drypper av sur nedbør. Slutt.
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Noen fortellinger lever sitt eget liv.
Noen fortellinger lar en bli kjent med
mennesker man er helt sikker på finnes.
Jeg har mange usynlige venner. Jeg er
helt sikker på at de finnes. De er mine
lekekamerater. De lever sitt eget liv.
Likevel kan de ikke finnes uten meg.
Jeg bestemmer over dem. De er mine.
Det beste med fortellingene er at alt
kan skje. Virkeligheten har sine begrensninger. Virkeligheten er bare et utgangspunkt, en plattform, en trampoline, en
rot. Fra virkeligheten sier man: HVA
HVIS, og trampolinen spretter, en stige
synliggjør seg, roten får stilk og blader, og
fortellingene begynner. De fleste barn vet
alt om dette. De er eksperter. Og jeg tror
barn som leser bøker blir enda flinkere til
å si
HVA HVIS!
I barnebøker er ofte fantasien sluppet
løs, og fortellingene er gjerne eksistensielle, filosofiske eller sosiale, men spennende, vittige eller dramatiske.
De handler om drømmer og mysterier; hva som skjer etter døden, hva som
ligger utenfor himmelen, hva som er
meningen med livet, hva som er ensomhet og hva som er fellesskap, hva som er
lykke.
Og ungdomsbøker trenger ikke nødvendigvis å handle om ungdommer og
sosialt press; spiseforstyrrelser eller seksuelle debuter. Ungdommer tenker også
på drømmer og mysterier.
Dette er min fortelling.
Jeg vil spørre alle jeg møter; barn,
voksne, ungdommer, gamle: Hva er din
fortelling?

BREV
Dramatikkens nødvendige innhold
Hvem skal være fremtidens innholdsleverandører og hvem
skal diktere hva slags innhold de ulike medier og arenaer
skal formidle til publikum? Har forfatterne noe de ønsker å
si og i hvilke medier lar det seg gjøre å si noe?
Er det motsetning mellom det vi vil skrive og det
produsentene vil ha? Ikke hvis vi er generelle.Vi vil skrive
noe som er godt.Produsentene vil ha noe som er godt.De
skrivende vil helst tjene penger på det de skriver, de
produserende vil helst tjene penger på det de produserer.
Er dette en situasjon som gjør den skrivende til den svakere
part? Eller som tvinger den som vil ha kontroll over sitt eget
kunstneriske arbeid til å produsere seg selv?
Man kan tvile på om teatret, filmen, fjernsynet eller
radioen er mulige arenaer hvis man ønsker å skrive tekster
som har kunstnerisk kvalitet og som formidler en eller
annen form for mening.Det er vanskelig å komme i dialog
med dem som sitter innenfor institusjonene, og hvis det
blir produksjon er det vanskelig å ikke føle at man må gå
inn på mange urimelige kompromisser.Dramatikeren føler
maktesløshet kanskje fordi det er for mange kokker, det er
lav kompetanse i produksjonsgruppen, og det som var
meningsfullt i teksten forsvinner.De som sitter øverst i
hierarkiet ser ikke viktigheten av å formidle noe som er
meningsfullt for publikum.
Den optimale produksjonssituasjon er der det er
sammenfallende interesser, at man vil ha det som vil
skrives.Ofte velger den som skriver eller initierer innholdet
også selv å være produsent.Konsekvensen er selvsagt ikke
at enhver dramatiker blir produsent, selv om det heldigvis
skjer.Ofte er det de tunge institusjonene som setter i gang
de prosjektene de vil produsere.
Men hvis det er slik at produsentene i stor grad selv
skaper de tekstene som de ønsker å produsere, da blir det
avgjørende hva slags beslutningstagere som sitter innad i
hver institusjon. Da handler det om hvordan de initierer
nye prosjekter, om hvor mange som får henvendelser og
hva slags henvendelser de får.
Beslutningstagerne i teater og film eller fjernsyn bør
klare å lese tekster, de bør være profilert hva angår både
verdensanskuelse og kunstsyn.Det rare er at de aller fleste
tenker overraskende likt – de er styrt av pengene og av det
samme markedet, som de selv har gjort så snevert som
mulig.
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Hvis publikum over flere år bare får tilbud om fjernsynsdrama som ikke utfordrer, må de til slutt bli preget av det.Hvis
vi får en ungdomsgenerasjon som bare ser voldelige filmer
strukturert etter den mest radikale spenningsstruktur, vil
det gjøre noe med det nye publikums måte å forholde seg
til historier på.Når blir markedstankegangen selvoppfyllende? Publikum fordummes i takt med at de ikke blir
utfordret til å assosiere, trekke linjer eller oppdage noe om
seg selv gjennom de historiene de ser.
Tiden går og samfunnet endres.Hva er kunst og hva
slags samfunn skal kunsten fungere i, hva slags rolle skal
den ha i samfunnet? Slaget er tapt hvis vi aksepterer
institusjonsteatrenes politikk og godtar at de ikke vil ta
ansvar for å vise publikum nye teatertekster skrevet i,
for og om det samfunnet vi lever i.Slaget er tapt hvis vi
godtar at NRK legger seg på nivå med TV2 og andre
kommersielle kanaler og ikke produserer seriøst fjernsynsdrama. Hvis ikke forfatterne kan samle seg om å kreve at
NRK skal forholde seg til dramatikeravtaler og andre fremforhandlede avtaler, men godtar individuelle avtaler, vil
hele systemet rakne. Fjernsynet blir nybegynnernes og
dilettantenes arena hvis fjernsynsprodusentene kun
igangsetter produksjon av lette langtidsserier og fortsetter
å underbetale manusforfatterne.
Slaget er tapt hvis det ikke finnes reelle historiefortellere
med noe på hjertet, som vil og får lage historier som er
strukturert og formet til ulike formater og sjangre.Slaget
er tapt hvis den meningsfylte historiefortellingen fra det
som til enhver tid er nåtiden ikke vil ha annen plass enn
mellom to permer – hvis den skal kunne defineres som et
kunstnerisk uttrykk.
Det er et tankekors at så mange av oss som leverer innhold i vårt informasjonssamfunn, i vår fjernsynsverden, i
vårt underholdningshelvete, føler så mye avmakt, så liten
kontroll og så stor usikkerhet med hensyn til vårt eget
arbeid.Det er et paradoks at det er så mange av dem som
virkelig har noe på hjertet som føler seg usikre og dumme
når de står overfor fjernsyns- og filmprodusentene eller de
store teaterprodusentene.Og at mange som ikke har noe
på hjertet opererer som innholdsleverandører i nær sagt
alle medier.
Den eneste måten å forholde seg til utviklingen på, er å
innse at det er mulig å formidle mening i nesten alle
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medier – hvis bare produsenten er interessert i det samme.
Det er hos produsenten ansvaret ligger, forfatterne må ikke
legge seg langflate! Hvis man anser slaget for tapt ender det
med at interessen for kultur blant folk tørker helt ut.Da er
det sant, når produsentene snakker om hva folk vil ha.Det er
det ikke nå.
Denne systematiske nedbyggingen av det kulturinteresserte publikum, denne systematiske ghettoifiseringen av det
som kan kalles seriøs kultur gjennom blant annet språkbruk
som smal litteratur, finkultur m.m., får vanlige folk til å sky
kunst som de tror er vanskelig tilgjengelig.Til slutt vil det
heller ikke finnes eksistensberettigelse for fiksjon med et
meningsfullt innhold i Norge.
Paradokset er at innholdsleverandørene sannsynligvis vil
få mer og mer makt i årene som kommer.Faren er at innholdsleverandørene blir styrt av produsenter som arbeider
utfra fjernsynets rating-prinsipp og andre kommersielle
prinsipper når de velger ut stoff til sine arenaer. Det vil bli
vanskelig å holde kunstnerorganisasjonene i gang når det
kommersielle samfunnet tar overhånd.For hvorfor skal vi
dele ut stipendier og ha støtteordninger hvis de eneste som
kan leve av å levere innhold er dem som lar seg «kjøpe» av
det kommersielle presset?
Teatersjefene unnskylder seg også med at det ikke er
midler til å produsere ny norsk dramatikk.Dermed leter de
heller ikke etter nye tekster, og myter som at det ikke finnes
gode stykker oppstår.Til slutt finnes de selvsagt heller ikke.
I likhet med andre statsstøttede institusjoner vil heller ikke
teatrene til slutt ha eksistensberettigelse i forhold til sine
formålsparagrafer.Blant annet innebærer det at teatrene
skal presentere kunst og ikke reproduksjon, og at det skal ha
aktualitet for publikum her og nå.
Det er nødvendig å se at det skjer noe med historiefortellingen i vår tid.Fjernsynsserier og spenningsfilmer
påvirker måtene folk oppfatter alle fortellinger på, og hvordan de selv forteller.Vi kan ikke la arenaene for god historiefortelling fordufte uten å gjøre noe.Spesielt ille er selvsagt
holdningene i NRK-Drama og i de teaterinstitusjonene som
satser på nye norske teatertekster.Det viktigste for dem er å
få driften til å gå rundt og vise eierne at driften er forsvarlig.
Nå må eierne spørre etter vilje til et innhold med mening.
Av Lene Therese Teigen

Om åpne øyne og om de blinde
Minneord for Bernt Vestre (1927-2002)
– og litt om Camilla (1930-1990)
Først i dag tok jeg meg tid til en nostalgisk mimring med
Bernt Vestre i fokus.Han og jeg kom på årsmøtet i l978
begge inn i DnF’s styre, etter å ha vært med i et komplott
ledet av Carl Hambro.På årsmøtet året før var Carl Hambro
nominert til å overta som formann etter Bjørn Nilsen.Det
beryktede årsmøtet i l977 var dominert av marxistleninistiske kadre, som delte forsamlingen opp i små
grupper, med en sterk leder i hver gruppe.Etterpå skulle
lederne legge fram resultatene i plenum. Systematisk
prøvde åpne og hemmelige medlemmer av partiet å presse
oss andre dit de ville.Så ille var det, at Carl Hambro før
valgene «tok sin hatt og gikk», som det sto i avisene.
Deretter rykket nestformann Camilla Carlson opp som
formann.
Allerede dagen etter at Carl Hambro vandret ut fra møtesalen, satte han i gang med å danne hva vi kalte en skyggeregjering, med det klare mål å slå motparten ved neste
korsvei.Først og fremst måtte vi knekke den karismatiske
forføreren Bjørn Nilsens makt over de mange pene unge
ml-erne og de ikke så få ensomme forfatterinnene i foreningen. Dessuten: For å beskytte flertallet av norske
forfattere mot et evindelig press som ville sprengt deres
arbeidsfred, måtte hemmelige uravstemninger sikres.
Etter å ha vært med på et års konspirativ planlegging, gikk
Bernt og jeg med vidåpne øyne inn i løvens hule. Så mange
fattige medlemmer som den søkkrike forfatterforeningen
har, visste vi at norsk åndsliv ville korrumperes, dersom
Bjørn Nilsen ble satt til å passe stipendiesekken. Takket være
mitt glødende engasjement og Bernts kloke hode, og fordi
vi – naturligvis! – hadde flertallet bak oss, ble vi et uslåelig
par. Underveis fikk vi god støtte av formann Camilla Carlson
– selv om hennes øyne var temmelig blinde. Når Nils Johan
Ringdal i Ordenes pris skriver at «Merete Wiger var på gråten
rett som det var», underforstått at det var Camilla som drev
meg til tårer, er det ikke sant. Aldri såret Camilla meg, jeg
tror snarere det må ha vært omvendt.Camilla led under et
krysspress, som gjorde henne sjuk.Inni hurlumheien hjalp
hun Bernt og meg med å få vedtatt vårt forslag til regelverk
for hvordan foreningen skulle forholde seg til ytringsfriheten. Dermed ble det slutt på det tyranniet som krevde
at norske forfattere enstemmig skulle støtte enhver streik i
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Norges land. Med dette var også kimen lagt til foreningens senere så oppsiktsvekkende innsats for
fengslede forfattere i mange land; det skjedde på et
tidspunkt da ml-eren Tor Obrestad var nestformann,
ære være ham for det. Han var nemlig ikke blind og
kanskje allerede da en forræder mot saken (den
væpna revolusjonen). Det samme kan man mistenke
også ml-eren Thorvald Steen for å ha vært, da han
senere som foreningens formann førte en storartet
kamp for ytringsfrihet i mange land.
Nå er det flere år siden jeg møtte Bernt, men få
menn har jeg hatt så god vennskapelig kontakt med,
så lenge det varte.Riktig nok kunne han i blant være
litt for dominerende og snakkesalig – men det var
bare å ta ham i armen og si fra, så ble han verdens
beste lytter.
I Øystein Rottems litteraturhistorie er Bernt Vestre
nevnt bare i en eneste setning, som forteller at han i
tillegg til mange fagbøker har utgitt en kriminalroman.Men han har forfattet både skuespill, hørespill,
romaner og noveller av verdi.Hvordan henger dette
sammen? Da jeg ba Nasjonalbiblioteket om å taste
for meg, resulterte det i nesten seks tettskrevne sider
om Bernt Vestre. Hele 75 referanser. Jeg aner skjulte
sammenhenger her.Fordi Bernt Vestre var filosof til
bunnen av sitt sinn, råket han i heftige disputter om
og med mange av det tjuende århundres utopiske
tenkere, fra tankespinneren Marcuse over
Glucksmann til Dag Østerberg. Jeg tror det er her
svinet ligger begravet. Tittelen «Faren for russisk
okkupasjon er ikke noe emigranter dikter opp»,
intervju med Michael Konupek, sier kanskje sitt.Jeg er
av den oppfatning at mange av rent politiske årsaker
må ha bidratt til å usynliggjøre Bernt Vestre og hans
betydelige forfatterskap. Jeg innbiller meg også at de
som motarbeidet kommunismen her til lands, er blitt
utsatt for mer finurlige former for undertrykkelse, enn
de uskyldshvite kommunistene påstår at de sjøl er
blitt rammet av – både da og nå.Om bestialitetens
historie i øst er verre enn hva Mossad og CIA har
utsatt menneskeheten for, kan kanskje diskuteres.For
sin del ble Bernt den betydelige tenkeren han ble på
grunn av sjokket over å oppdage hva kommunismen i
øst utsatte menneskene for. Dette er nå min teori,
take it or leave it. Litt blind var han kanskje for farer fra
vest, det har jo de fleste vært. Litt naiv, muligens
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også, på vegne av den stringente tangegang. Men du
verden, så stringent! Tvers igjennom ukorrupt har
han analysert verker av Voltaire, Jean-Paul Satre, Karl
R.Popper, David Hume, Peter Wessel Zappfe, Albert
Camus m.fl. Hele hans forfatterskap røper høy etisk
standard.
«Middag hos Hertog», skrevet av Bernt Vestre, ble
sendt av Radioteatret i l988. Jeg vil be NRK om å gi
lytterne dette hørespillet i reprise.
Merete Wiger

BEHRENS STIPENDIEFOND FOR
KUNSTNERE
Stipend til forfattere 2003
Stipend til utenlandsreise for utdannings- eller
utviklingsformål utdeles i år på inntil kr 10.000,til en norsk forfatter under 45 år.
Søknad sendes undertegnede innen 15 mars 2003.
I søknaden må opplyses om søkeren har fått
stipend tidligere og om hun/han nå søker andre
stipendier og i tilfelle hvilke.
Kontakt:
Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
v/advokat Bernt Jacob Pettersen
Postboks 1970 Nordnes,5817 Bergen

Til Spania?
HumbleBee Home Andalucia er et overnattingssted
hvor du finner ro, avspenning og atmosfære
balansert med lokal kultur, lokale aktiviteter og et
internasjonalt miljø. Vi har norsk vertskap og vi snakker bl.annet spansk. Kort-og langtidsopphold.For
mer informasjon og bestilling kontakt vår webside:
www.humblebeehome.com
info@humblebeehome.com
eller vår norske kontakt Grete: 975 71 505
E-mail: gkalfoss@hotmail.com
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