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Det finnes noen få verker i verdens
litteraturhistorie som utmerker seg
ved at de fungerer som en slags
krystallkule hvor hele verkets samtid,
fortid og nåtid kan ses på én gang,
skriver Erik Ringen.

Jeg er ganske sikker på at svært få
norske forfatteres bankkonto overhodet ville ha registrert det hvis
antallet norske bokhandlere for
eksempel ble halvert, ganske enkelt
fordi så mange bokhandlere selger så
få bøker, skriver Terje Holtet Larsen.

Før jeg blir sint
Kanskje. Jeg sier kanskje, og jeg er glad
for å kunne si det. Det er et av de
ordene jeg setter høyest: Kanskje. Og:
jeg tror. Ikke det at jeg på død og liv
skal slå et slag for tvilerne, de som ikke
kan ta et valg, de som ombestemmer
seg og skifter hest midt i elven, det er
ikke det. Men de som sier kanskje, som
kjører på, fordi det kan jo tenkes at det
ordner seg. Optimistene. Kanskje,
skriver Johan Harstad.
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JA, SELVFØLGELIG er man for faste bokpriser. Standpunktet er som en nedarvet refleks. Men hvorfor er man motstander av frie bokpriser? Jah? Eh? Er
det helt sikkert at alle argumentene er holdbare over tid? Er noen argumenter verd å pirke i? Terje Holtet Larsen kan helt sikkert provosere til debatt når
han i dette nummeret skriver: «Jeg er ganske sikker på at svært få norske forfatteres bankkonto overhodet ville ha registrert det hvis antallet norske bokhandlere for eksempel ble halvert, ganske enkelt fordi så mange bokhandlere selger så få bøker.»
Bransje og bokpriser diskuteres i andre land også,
Danmark, for eksempel. Der har de Bonnier-eide forlagene – blant andre Lindhardt & Ringhof, Carlsen og
Børsens Forlag – innført fri pris på alle bøker de utgir. At
dette kommer fra Bonnier, gir en bakgrunn for
Cappelen-sjef Sindre Gullvågs iherdige og langvarige
innsats for frie bokpriser i Norge.Har Bonnier-konsernet
i Sverige bestemt seg for å endelig å velte fastprissystemet i hele Norden? Gullvåg mener ganske sikkert
det han sier, han mener bare helt tilfeldig det samme som Bonnier-ledelsen
i Danmark. Og Sverige.
Mens man nå er i Danmark, kan man jo ta en snaps og gruble over hva
avdelingssjef i Forbrugerrådet Villy Dyhr har sagt til Politiken: «Samtidig tror
jeg også, at snævre bøger ofte bliver læst af folk, der ikke er særlig følsomme
over for prisen».
Da er det jo ikke så farlig om prisen på smal litteratur skulle gå opp med
frie bokpriser? Er det vel?
HVOR GOD ER? Kritikerlaget har hatt en rekke møter under tittelen «Hvor
god er» – og så har forfatternavn etter forfatternavn kommet til. Det er en vel
kjent selskapslek å diskutere bøker og forfattere i sene nattetimer. Bøkene er
verd å snakke om, de betyr noe, de er ikke likegyldige. Men Kritikerlaget må
gjerne være mer dristige og også stille spørsmålet: Hvor god er lesningen av
for eksempel Dag Solstad, Hanne Ørstavik, Linn Ullmann etc & etc.
Og - om man virkelig skal være modig, kan en aften eller flere brukes til å
diskutere: Hvor god er Terje Stemland, Ingunn Økland, Tonje Tveite,
Cathrine Sandnes, Øystein Rottem – bare velg et navn. Altså: Lesning av en
kritikers anmeldelser gjennom en sesong, et år eller to. Det ville også være
å ta kritikken alvorlig – som tekst i det offentlige rom.
Det burde interessere både kritikere og forfattere.
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EN
GANSKE
LITTERÆR
REISE
AV PER QVALE
I herreekviperingen på Valkyrie plass, da jeg ekviperte
meg for min sveitsiske researchreise, ble jeg anbefalt å
prøve Geschnetzeltes Zürcher Art på Veltliner Keller i
Schlüsselgasse, og dagen etter satt jeg ved et damaskbeduket bord og iakttok dresskoden i parterrerestauranten dersteds. At jeg selv ukorrekt nok var ubeslipset,
kom godt med da soppsausen dryppet fra kalvefileten
eller var det fra röstien.
Thomas Mann satt her. Iført stripete slips og stram
snipp rundt den langstrakte, snodde halsen, med overarmene og albuene korrekt fastholdt mot ribbena som
nesten syntes gjennom dressjakken, med hodet litt på
skakke, skar han med presise bestikkbevegelser opp
den geschnetzelte, kelneren hadde foretatt vinvalget,
selv så han frem mot dessertvinen, hans store utskeielses stille sødme.
Jeg er sikker på at han satt her, Thomas. Ikke det at vi
er på fornavn, det er hans oversetter som er på fornavn
med ham, og bare såvidt, og litt på trass. Thomas Mann
er ingen likemann, betraktet ingen som sin like, han

var i egne øyne tysk dikterhøvding, nasjonaldikter, og
sjelden har vel noen hatt så tungt for å oppgi et
nasjonalborgerskap som Thomas Mann, for å bosette
seg i Zürich i noen år før de mange år i USA, og så et
otium i Zürich, nei, ikke otium, Mann arbeidet og
tjente til sitt brød så å si like til sin dødsdag.
I Thomas-Mann-Archiv har de gjenskapt hans
prydelige arbeidsværelse, ingen dikterhule dette, på
skrivebordet den russiske sigarettesken med lakkarbeidet, en troika i fullt firsprang pryder lokket, den
samme som Madame Chauchat oppbevarte sine russiske sigaretter i. I bokhyllen til venstre, like ved siden
av Ibsens samlede, står en liten bronsefole, den kunne
være av Ørnulf Bast, en nydelig liten bastianfole. På
veggen over sofaen det meget omtalte maleri «Die
Quelle» av Ludwig von Hofmann som hadde fulgt
Thomas Mann det meste av livet: smekre unggutter,
nakne, som drikker av en kilde, vakre blåtoner
dominerer maleriet. På veggen bak døren et
renessansemaleri, muligens Botticelli, av et tvillingaktig kjærestepar, med fyrstelig dresskode, det slår en at
dette er enda et tilfelle av tvilling- og androgynmotivet
hos dikteren. Thomas-Mann-Archiv holder til i et vakkert hus fra tidlig 1700-tall, gråpusset og med grønne
skodder, her i Schönberggasse 15 vanket Goethe,
Klopstock, Wieland, de besøkte litteraten Bodmer,
Johann Jakob Bodmer, som bodde her fra 1739 til 83.
Det knirker og knirker i søttenhundretallshuset, når
det knirker i trappa, er det dama med mappa. Hun som
advarte meg mot å oversette Der Zauberberg, det var
den vanskeligste boken Mann hadde skrevet, sa hun.
Etter en uke i arkivet knirker jeg meg ut, klokere på
Thomas Mann, men uten å ha fått løst så mange oversetteriske problemer: Ingen hadde tenkt på å arkivere
korrespondansen med oversetterne opp gjennom
årene. Jeg vil ikke si det er forunderlig. Jeg vil si det er
skandaløst.
På vei til Thomas-Mann-Archiv passerer jeg hver
dag en vakker bronseskulptur på hjørnet av
Gladbachstrasse og Kraftstrasse. Det er en fole, en
bastianfole, in levi cursu, med halen til værs, den gjør et
ekstra byks hver gang jeg går forbi.
Et vidunder av en bokhandel i Bahnhofstrasse,
Buchhandlung Orell Füssli, en hel vegg med Max
Frisch i anledning av Max Frisch-jubileet. Og vidunderlige antikvariater, fulle av Insel Taschenbücher, av

MEN MUSIL DA? TENKER SIKKERT NOEN NÅ. MEN
MUSIL DØDE UTFATTIG I GENÉVE I 1942. ROBERT
MUSIL HAR FAKTISK INGEN GRAV. INGEN GRAV.
primær og sekundær Thomas Mann-litteratur, Max
Frisch-litteratur,Veza Canetti plukker jeg også med meg.
Hva Klio Buchhandlung ikke formår, skaffes fra Klio
Buchantikvariat, en utmerket samkjøring av virksomheter. Fra Central, like ved Klio, tar man den nusselige
røde funicularen, verdens minste og korteste – den går
hvert tredje minutt, turen tar tre minutter, koster en
sveitserfranc – og spaserer videre, forbi den tekniske
høyskolen Eidgenössische Technische Hochschule,
ETH, hopper kanskje på blåtrikken, forbi Universitätsspital og et stykke videre oppover Gloriastrasse, i retning av rikmannsstrøket Zürichberg, klatrer opp den
siste kneiken i Oberer Gloriasteig: til Kirche Fluntern.
Fra terrassen ser man utover byen og mot åsene og
alpene i disen på den andre siden av Zürcher See, det
rolige landskapet blir forstyrret av en abrupt oppstikkende skyskraper, det er nok høyhuset der Max Frisch
raskt installerte seg i toppetasjen, men kan det stemme
med adressen? Er det gamle høyhuset revet?
Fleur Jaeggy er født her i byen, tenker man kanskje der
man står, hun bodde visst nede på Limmatquai, nå har
hun forlengst gjort italiener av seg, hennes Proleterka
kom på norsk iår, fremragende lesning ved Tommy Watz.
Enda lenger oppover, langt oppi Zürichbergstrasse,
ligger Friedhof Fluntern – her hviler James Joyce (gravnr.
FG 80398) og Elias Canetti (FG 80426), Elias som i sene
tenår omsider klarte å frigjøre seg fra moren og hennes
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høytyske mentale livtak på ham, scenetysk, idet han
lærte seg zürichtysken som ble hans lingua franca med
skolekameratene …les Canettis Den reddede tungen! Det
er et stykke Zürich, også.
Disse Prominentengräber: det blir nokså komisk når
prominensen legitimeres med at «her hviler skaperen av
Bambi» og «her hviler skaperen av Heidi», ikke et vondt
ord om hverken Felix Salten (1869-1945), ikke engang
om det faktisk var han (hypotesen står meget sterkt) som
også skapte Josefine Mutzenbacher, boken er stadig på
indeks, ikke et vondt ord om Johanna Spyri-Heusser
(1827-1901), den tilknappede Spyri-damen i sort kjole,
som også hviler her i Zürich.
Men Musil, da? tenker sikkert noen nå. Men Musil
døde utfattig i Genève i 1942. Robert Musil har faktisk
ingen grav. Ingen grav.
Uwe Johnson, Günter Grass, Christa Wolf, Bertolt
Brecht og Ingeborg Bachmann, Ingeborg Bachmann,
Ingeborg Bachmann flimrer over TV-skjermen hele
uken, i sort-hvitt eller bleke farver, de er aktører i Max
Frisch-jubileet (Hvilket jubileum egentlig? 10 år siden
han døde? 90 år siden han ble født?), Max Frisch selv
kjører Jaguar, han skal til sitt elskede hus i Berzona i nærheten av Locarno i Tessin, her bodde han fast i nærmere
tyve år før han forla hovedbasen til Zürich, han ligger
midt i veien i en jævla fart, tuter før svingen, i dødsforakt
og med ideelt sporvalg for en som er alene på veien,

fytterakkern, stakkars Bachmann, tenker man og har
straks tatt parti.
Hvor hviler så Max Frisch? Han fikk sin aske strødd
utover Lago Maggiore for å unngå en Prominentengrab.
Selv hviler Thomas Mann på den lokale kirkegården i
Kilchberg, sitt siste bosted, ved Zürcher See, der familien
fortsatte å bo etter hans død. I boken I brokiga Blads
vatten har Torgny Lindgren en ubetalelig gjendiktning av
hans begravelse; den monumentale æreskransen fra
DDR-myndighetene har slike dimensjoner at den til
slutt ender som fyllmasse i Zürich-sjøen.
Viktig research ble foretatt på Café Odeon, det som er
igjen av litteratenes kafé, selv har jeg vanket her år om
annet fra 1973, litt kaldt å sitte ute ennå ultimo april, et
overraskende snevær tok nesten knekken på påskeliljene
i haveanlegget omkring Thomas-Mann-Archiv ved
ETH. Bestiller en burgunder, utforsker gehalten i det
utsagn Max Frisch tillegger Homo Faber, som finner sin
Côte de Beaune 1933 litt kort og dessuten «leider zu
wenig trübe». Han kan da aldri mene «dessverre for lite
grumset»? Hva mener kelneren om problemstillingen?
Hvilken valør hadde «trübe» i ønologisk sammenheng
for en zürichborger i 1954? To vinhandlere kommer
heller ikke til bunns i saken. Etter adskillige dykk er man
imidlertid kommet opp med løsningen «dessverre også
litt for lite tett i farven»; man venter seg vel at en tyve år
gammel vin, selv en burgunder, ikke ser ut som bringebærsaft, i det minste.
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Toget tøffer, nei, tog tøffer ikke lenger, langs
Zürichsee, forbi Kilchberg og Pfäffikon og Lachen,
videre langs Walensee. Etter å ha skiftet i Landquart
som også Hans Castorp gjorde, legger man snart vinrankene i dalsidene bak seg og nå tøffer man liksom
oppover i alpene med koffert og pleddrull – på en
jernbanestrekning som riktignok ikke er så snirklete og
smalsporet som i 1907. Man klatrer opp i femtenhundremeters høyde, i strålende solskinn, for å stige av på
stasjonen Davos Dorf, som Hans Castorp gjorde. Og i
likhet med Hans Castorp, får man appetitt her oppe. På
Restaurant Caprice serverer de verdens største og mest
velsmakende asparges, grønne som hvite, de er virkelig
digre, med sauce hollandaise eller maltaise og
Graubünden-spekeskinke samt kokte poteter, en hvit
Malanser er en lokal fulltreffer av et vinvalg, et fortreffelig måltid som avsluttes midt i Davos-natten, dalen
ligger øde, det er off-season, turistsesongen sluttet igår,
nei, tiden er stilt tilbake, det er Thomas Manns tid som
flyter videre, kanskje er dette en ny tidssyklus, det er
som om dalens sportshoteller er blitt til sanatorier
igjen, pasientene ligger ute på balkongene og kurer i
vinternatten, noen hoster.
Ens eget hotell er like øde. Om det stadig heter
Waldsanatorium? Eller Waldhotell Bellevue? Höhenklinik
Valbella? Her har forskningen funnet ut av dikterens frie
omgang med lokalitetene. Ens hotell heter iallfall ikke
Berghof, men siden det går så hardnakkede rykter om at en

MATEN ER HALVE DEN ÅNDELIGE FØDEN.DEN
BØR DERMED KUNNE UTGIFTSFØRES DOBBELT, DENNE RESEARCHMATEN. MED DET
SVEITSISKE PRISNIVÅET ER DET SÆRLIG
ANBEFALELSESVERDIG.
har sovet i Hans Castorps egen seng, vil det være fåfengt å
forsøke å gjendrive dem.
Plutselig væromslag, det er som tatt ut av
Trolldomsfjellet! Tungt snedrev, tåke som legger seg over
Jakobshorn, Rinerhorn, Schatzalp og Brämabüel (som
den viser seg å hete, det må rettes opp i manus!) og siger
ned mot dalbunnen, dette kan da ikke være godt for
lungene, tenker man, riktig rått og fuktig er det, ingenting for sportsturister, nei. Men for lungesyke?
Alle som har dødd her. De blir så nærværende.
Etter et par dager har man har fått peiling, funnet sine
koordinater, vandret i fotspor, funnet den lille fossen og
benken på vandringsveien, fastslått avstander, stigninger,
fall, høyder, beliggenhet for heng, skråninger, skogteiger,
tregrensen, fjelltopper og pass. Man skulle ha foretatt
research på alpeblomstene, kunne Pechnelken være fjelltjæreblom – og marianøklebånd med blå, purpur og rosa
klokker, var det mulig? Men sneen laver ned, hvor gikk
Hans Castorps fatale skitur, mon tro, jo oppover der, og så
bortover og utfor og oppover igjen, så lange turen kan det
ikke ha vært, nei. Skulle man leie ski og dra opp i tåka? Nei.
Ikke i tåka. Selv uten feber og portvin på innerlomma ville
det være å friste skjebnen. Oversetterisk research er ikke
bare å gå opp løypa etter forfatterne, iblant nettopp ikke
det, ikke når snestormen truer rundt hjørnet i tåkeheimen.
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Oversetterisk research er rett som det er å plukke opp
smuler fra litteratenes bord. Jeg inntar et bord på Café
Choccolino og videre en Apfelstrudel, helt ufyselig søtt
er bakverket, men ved hjelp av en vidunderlig grappa –
det ville riktignok ikke vært Thomas Manns valg, men en
vermouth, kanskje – glir den nesten ned. Her har Edith
Södergran sittet og spist Apfelstrudel, Arthur Conan
Doyle også. Og Erich Maria Remarque. Ikke nettopp på
Choccolino, et konsept fra 1990-årene, men visst har de
spist Apfelstrudel i Davos. Og spist fondue har de, alle
litteratene, samt raclette, ganske visst. Og Frisch formodentlig en Kaninchen Bedretto-tal med risotto al
verde, som han skylte ned med en hvit Mezzana eller en
Merlot del Ticino. Det blir etterhvert en variert researchmeny for oversetteren. Kan man på noe annet vis komme
sitt avdøde litterære studieobjekt fysisk så nær? Neppe. Å
klappe på prominente gravstøtter gir ikke den samme
fornemmelsen. Maten er halve den åndelige føden. Den
bør dermed kunne utgiftsføres dobbelt, denne researchmaten. Med det sveitsiske prisnivået er det særlig anbefalelsesverdig.
Når jeg tenker meg om, bar ikke Thomas Mann slips,
men sløyfe, da han avnøt sin geschnetzeltes, det var nok i
en spesiell anledning, som betinget sløyfe. Sløyfe er
praktisk ekvipering med særlig henblikk på sauser og
supper; det er en erfaring å ta med seg tilbake til herreekviperingen på Valkyrie plass.

RABELAIS’
UTOPIA – ET
KATOLSK PARADIS
FOR EN FORPINT
PROTESTANT
HVA GJØR MAN HVIS MAN I UNGDOMSÅRENE FIKK
OVERDOSE AV EN MIKSTUR AV NORDISK PIETISME OG
70-TALLSFEMINISME, MEN IKKE LIKER FOTBALL
OG DERFOR ER AVSKÅRET FRA EN VIKTIG FRISONE
HVOR MENN KAN AVREAGERE I RITUELLE ØL-ORGIER?
TJA ... MAN KAN FOR EKSEMPEL REISE TIL RABELAIS’
UTOPIA, SKRIVER ERIK RINGEN.
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Jeg sitter på en trebenk ved et langbord i en mørk bule. Belysningen
kommer fra vokslys og peisild, samt
noen små glugger i veggene. Ved
samme bord sitter 6–8 andre støyende
karer og skåler og skråler. Vinen flyter
høyt, og i den svømmer stemningen
lett og lystig. Samtalen går hovedsakelig på fransk, og pendler fritt og uforutsigbart mellom fyllerør og filologi,
mellom vittigheter og vitenskap.
Innimellom siterer og deklamerer de
også noen strofer latin og gresk. Og
latteren runger, og drikkebegrene
svinges. Jeg er på reise, og turoperatøren heter Rabelais.
Å sammenligne leseopplevelsen
med det å reise, er en gammel og selvfølgelig metafor. Så da er det vel ganske naturlig at det å
oversette skulle gi en tilsvarende form for metafysisk forflytning. Hvilken av disse forflytningene som er mest
fengende, er jeg sannelig ikke sikker på. Leseren kan tross
alt stenge av for all kommunikasjon med omverdenen og
gi seg totalt hen til teksten på en måte som oversetteren
ikke kan. Oversetteren er nettopp nødt til å ha en solid og
kontinuerlig kontakt med nåtiden og Norge mens han
arbeider med teksten.
Leseren kan danse med lukkede øyne til musikken og
bare la hjernen og hjertet løpe fritt og impulsivt i alle
retninger, mens oversetteren er nødt til å holde hodet relativt kaldt og dekonstruere hele partituret, for deretter å
rekonstruere det for en helt annen instrumentbesetning –
alt mens han hele tiden forsøker å forestille seg hvordan
det vil være å danse til denne nye musikken med lukkede
øyne. Oversetteren slipper aldri unna dette evinnelige
meta-perspektivet som kan være slik en pest og en plage
også i mange andre situasjoner i livet. Ofte misunner jeg
leseren. Men, selvfølgelig, følelsen av å bidra med noe
kreativt i utformingen av en tekst kan i seg selv ofte gi en
euforisk rus (oops, der kom det ordet allerede – «rus»;
tenkte jeg skulle drøye det i det lengste, men), så man skal
ikke akkurat gjøre seg til martyr heller.
Men, tilbake til saken: Hva innebærer det egentlig å
reise? Jo, man forflytter seg til et annet sted, hvor man får
andre sanseinntrykk og hvor det gjerne gjelder andre
koder for sosial omgang og tolkning av omverdenen enn
9

dem man har på sitt faste tilholdssted.
Ellers er sanseinntrykkene gjenkjennelige nok til at vi klarer å kategorisere
dem, men allikevel annerledes nok til
at de pirrer. Lyder og synsinntrykk er
annerledes. Maten smaker annerledes,og alkoholmoralen er (for nordmenn) de fleste steder eksotisk og
trivelig. Og nå begynner vi å nærme
oss Rabelais.
Noe av det første den norske
turist reagerer på når man reiser i
Rabelais’ verden, er at svært mye
handler om kopulering og pokulering.1 Vel, så har vi nevnt elementene
sex og fyll. Men hva mer har han å by
på? Hva slags forfatter er egentlig
denne fyren, og hvorfor fortjener han
en plass i litteraturviternes hyller? Det finnes nok av småsure epiteter som ville passe utmerket på Rabelais: forfyllet
åndssnobb, misogyn elitist, den euforiske rusens panegyriker, en analfiksert sjikanør, raljerende filolog-nerd ...
etc.Alt dette stemmer. Men det må vel være noe mer også?
Jo da,og siden vi nå bruker reisen som metafor,så er det
et aspekt ved Rabelais’ forfatterskap som gjør ham særdeles velegnet i denne sammenheng. Det finnes nemlig
noen få verker i verdens litteraturhistorie som utmerker
seg ved at de fungerer som en slags krystallkule hvor hele
verkets samtid, fortid og nåtid kan ses på én gang. Et slags
gravitasjonspunkt som absorberer stråler synkront, fra et
større geografisk og sosialt område, og diakront, fra en
lang historisk tradisjon, for så å eksplodere og slynge ut en
ildkule med nye fargesammensetninger. Slike verker gir et
helt fabelaktig rikt bilde av sin samtid, idet de også peker
bakover på den historien som har vært med å forme deres
egen virkelighet, samtidig som de slår an helt nye strenger
og spiller de første tonene av det som skal bli senere tiders
samtidsmusikk. Dantes komedie er i europeisk sammenheng det første virkelig store verket av denne kategorien (i
alle fall om vi ser bort fra Bibelen). Og jeg skulle mene at
Rabelais’ fem bøker om Pantagruel, Gargantua og
Panurge kronologisk sett må være nummer 2 på denne
meget eksklusive listen. (De mange huller i min litteraturhistoriske dannelse gjør at jeg må overlate til andre å
bestemme hvem som skulle være nr. 3.)
Hos Rabelais gjelder dette aspektet både språk og inn-

1)
Unnskyld, men jeg
kunne ikke dy meg.
Siden Rabelais bruker
alle de kilder hans nære
og fjerne språktilfang kan
forsyne ham med, så blir
nesten oversetteren nødt
til å utvide sine beitemarker også. Og, altså,
ordet står faktisk i norske
ordbøker, selv om u.t. aldri
tidligere har lest eller hørt
det. Se f.eks. Guttu,
Norsk illustrert ordbok:
«pokulere: drikke;
svire [avledet av
poculum
(drikkebeger)]»

NOEN GANGER KAN DET NESTEN BLI FOR MYE AV HANS
ENCYKLOPEDISKE VITEN. MIDT I DEN USTOPPELIGE STRØMMEN
AV KUNNSKAP KAN HAN IBLANT FREMSTÅ SOM ENKELTE AV DISSE
UNGE MENN MED IDÉHISTORIE MELLOMFAG SOM TILSYNELATENDE HAR SLIKT ET JAMIE OLIVER-KJEKT GREP PÅ KULTURHISTORIEN, OG SOM GJERNE SKAL VISE DET I TIDE OG UTIDE. MEN
SIDEN DETTE ER RABELAIS, SÅ ER JO OGSÅ MOTSETNINGEN
REPRESENTERT.
hold. På innholdssiden øser han fritt av en åpenbart uhyre
lærd og nærmest uttømmende kjennskap til antikkens
forfattere, særlig greske og romerske, men også bysantinske og arabiske. Han spiller på fabler og symboler fra
særlig romersk mytologi, men også fra gresk, egyptisk og
gallisk. Dette krydrer han med en solid porsjon lokale
folkelige legender og skrøner fra provinsens bondekultur
og vandrehistorier fra vertshusene i Paris. Videre blander
han inn både temaer og stilistiske elementer fra middelalderens heltekvad. Han kan dessuten spe på med utrolig
allsidig kjennskap til forskjellige vitenskaper: Han var for
eksempel en av samtidens desidert fremste leger, og hadde
i tillegg solid utdannelse innen jus og teologi. Og hans
teologiske viten og engasjement plasserer seg midt i en av
kristendommens viktigste og mest stormfulle faser:
renessansens store feider mellom humanister, forskjellige
reformatoriske retninger og den konservative pavetro
delen av kirken.
Noen ganger kan det nesten bli for mye av hans
encyklopediske viten. Midt i den ustoppelige strømmen
av kunnskap kan han iblant fremstå som enkelte av disse
unge menn med idéhistorie mellomfag som tilsynelatende har slikt et Jamie Oliver-kjekt grep på kulturhistorien, og som gjerne skal vise det i tide og utide. Men
siden dette er Rabelais, så er jo også motsetningen
representert. Den intellektuelle elitismen har nemlig sitt
motstykke i forfatterens store kjærlighet til den joviale og
ujålete provinskulturen – først og fremst fra hans egne
kjære hjemtrakter ved elven Loire. Rabelais er på en måte
en akademisk snobb i sitt arrogante oppvigleri, men en
totning i sitt naivistiske (men alt annet enn naive) og jordnære forhold til keiserens nye klær og til innbilske moralister. Så når han angriper kirkelig hykleri, kan han gjøre
det fra to sider samtidig: både med den nådeløst nøkterne
og demonstrativt ornamentfrie bondefornuft som i sitt
innerste ikke respekterer noen annen autoritet enn værgudene, og med den bedrevitende urbane kverulant.
Når det gjelder den språklige siden av denne krystallkulen, finner vi den samme utrolige rikdommen. Hans
vokabular har sterkere innslag av gammelfransk (ca.
900–1350) enn andre samtidige forfattere jeg har lest,men
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han høster også helt hemningsløst ord og uttrykk fra alle
mulige samtidige franske dialekter, samtidig som han gjør
sport ut av å finne på nye ord – vi snakker om i alle fall flere
hundre slike. Noen ganger dreier det seg om nærmest
onomatopoetiske uttrykk hentet fra fantasien, men som
oftest lager han disse nyskapningene ut fra et gresk eller
romersk ord, og svært mange av dem er siden blitt stående
og brukes ennå i dag.
Som en følge av hans svært kreative språkbruk kan man
si at en oversettelse av Rabelais ikke bare blir en reise i
fransk renessansespråk, men også nødvendigvis en reise i
dagens norske språk. For etter fattig evne å kunne yte
teksten et minimum av rettferdighet blir man jo nødt til å
utforske – for meg – ukjente avkroker i vår egen språklige
verden. I løpet av en arbeidsdag går det ofte med opp til
flere timer hvor man lar ordboken og synonymordboken
spille ping-pong med hverandre. Og dette er jo nettopp
noe av det mest verdifulle ved å reise i fremmede land:
Møtet med det fremmede gjør at man får et nytt blikk for
sin egen kultur. Og i den språklige sammenheng vi her
snakker om, gjør møtet med Rabelais at oversetteren
tvinges til å utforske alle kriker og kroker i det norske
språk, idet man hele tiden konfronteres med spørsmålet
om hvor dets yttergrense egentlig ligger. Man blir nødt til
å ty til sære ord, men hvor sære har de lov til å være før den
moderne leser går trett? Samtidig blir man tvunget til hele
tiden å måle og veie nyanseforskjeller mellom norske ord
og uttrykk, og finne ut ganske nøyaktig hvilke undertoner
og overtoner som ligger i dem.Dette gjelder selvfølgelig alt
oversetterarbeid, men med Rabelais blir det nesten ekstra
påtrengende, siden han selv spiller på så vanvittig mange
språklige instrumenter.
Et annet viktig element hos Rabelais er humoren. Og
den har mange ansikter. Noe av den er simpelthen bare
vås. Totalt meningsløst vås (med mindre den skjuler ett
eller annet som samtiden forstod). Visse innslag har for
mye tiss og bæsj og promp til at de burde slå an andre
steder enn i barnehagen.Andre ting er bare filologisk fyllevrøvl og name dropping. Ved første øyekast. Men når det
første snerpete sitrongrinet rundt munnen har gitt seg, og
man har tittet rundt seg og konstatert at ingen andre kan

se hva man egentlig sitter og leser, så oppdager man fort
dypere klangbunner og eleverte overtoner, som for
eksempel intelligente parodier og hasardiøst dristig samfunnskritikk, mer eller mindre forkledd som allegoriske
fortellinger eller som lett forvrengte versjoner av kjente
myter og fabler. Eller simpelthen i form av direkte hån.
Så blir man til slutt nødt til å innrømme at uansett hvor
mye forakt eller forargelse man føler ved hans humor, så
var den faktisk uhyre farlig sprengstoff i hans samtid. Ikke
minst var den livsfarlig for ham selv. Bare det å oversette
humanisten Erasmus fra Rotterdam til fransk, var nok til å
bli brent på bålet. Rabelais’bøker ble svartelistet av kirken,
og den eneste grunnen til at han slapp fra dette med livet i
behold, var sannsynligvis at han hadde så mange gode
venner i kongens aller nærmeste kretser. Hvorfor han
hadde det, blir mer gjetning fra min side, men siden han
var personlig lege for en del av dem, kan vi anta at hans
store anseelse innen faget ga ham svært solide aksjer.
Dessuten må det være grunn til å anta at han var en usedvanlig morsom svirebror, og det er en attributt som gir
status i mange mannlige miljøer. Den gang som i dag.
Et annet kjennetegn ved hans verker er at det myldrer
av ordspill som bugner av beleste referanser og/eller griseri. Denne kjærligheten til raffinerte ordspill er noe som
lever videre i den franske folkesjelen ennå i dag, og får i
blant den nordiske puritaner til å tenke at jammen er de
noen barokke form-onanister disse froskespiserne.
Ordspill har ellers lett for å bli enten knusktørr og forutsigbar filolog-humor eller vulgære plattheter. Det som
kan redde dem fra å bli det, er f.eks. nettopp kombinasjonen av det lærde på den ene side, og sjarmerende
politisk ukorrekt snobberi eller sex og fyll på den annen.
Det er ellers fristende å sammenligne Rabelais med
dagens stand-up komikere,dog utelukkende for å fremheve hans kvaliteter. I likhet med dem, nyter han å drite ut
folk, men i motsetning til dem, har han som regel både
politisk og religiøst budskap med det, og han gjør det bokstavelig talt med livet som innsats, og med kjetterbålet
eller andre avstraffelser som en stadig overhengende
trussel. Hans humor har dermed noe heroisk ved seg. Han
kan også – i likhet med dagens komikere – sies å være
kroppsfiksert, men for Rabelais dreier det seg om ublu
omtale av menneskers nedre kroppsdeler, mens derimot
en del moderne stand-up komikere elsker å gjøre narr av
offentlig kjente personers fysiske attributter, som f.eks. en
nese som er for stor eller en hake som er for liten. (Så kom
ikke her og si at det bare er reklamen som bygger opp
under unge menneskers komplekser for kroppen sin.)
Som sagt, Rabelais var ikke nådig overfor kirken,
paven, klostervesenet, tiggermunker og alt annet geistlig.
Enkelte vil kanskje endog stille spørsmålet: Var han
kristen? Vel, han var jo tross alt utdannet prest, uten at det
behøver å si så mye. Men personlig stiller jeg meg tvilende
til at man kan angripe andres hykleri på en så intens måte
som Rabelais gjør, uten samtidig å ha en idé om Gud og
om hvordan menneskets ideelle forhold til denne guden
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burde være. Dessuten bør det bemerkes at en av de fire
viktigste heltene er munken broder Hans (frere Jean).
Denne viser seg for øvrig også å være en fabelaktig soldat –
virkelig en drapsmaskin. Men her må vi være forsiktige
med å dømme vårt ferievertskap etter våre egne normer.
Menneskelivet hadde en helt annen pris på denne tiden
enn i våre dager.
Som eksempel på dette, tillater jeg meg å trekke frem en
episode som ikke er hentet fra Rabelais’ fiksjonsverden,
men fra hans virkelige verden i Paris, om enn noen år før
hans tid. Det står å lese i en dagbok skrevet av en anonym
pariser snaut 100 år før Rabelais innledet sitt forfatterskap:2 Folk sultet i Paris. Men de hadde også behov for
underholdning. Følgelig plasserte man fire skrubbsultne
blinde menn sammen med en gris i en innhengning og ga
dem hver sin kølle. Den som slo ihjel grisen, skulle få den.
Men man kan jo tenke seg at de neppe traff bare grisen når
de sto der og veivet foran den jublende folkemengden.
Hvilket gir meg anledning til å slenge frem en av mine
kjepphester: Man må være ganske historieløs for å hevde
at verden blir hardere og hardere.Det er jo nettopp fordi vi
har utviklet en stadig større «barmhjertighet overfor vår
nestes lidelser», eller «forståelse av den annens ansikt»,
eller «evne til empati», eller hva man velger å kalle det, at vi
nå faktisk har en anelse om hvilket ideal vi skal strebe etter,
og forstår at vi fortsatt har et stykke igjen før vi er kommet
dit. (Det samme gjelder selvfølgelig likestillingen, dersom
noen av de eventuelle gjenværende kvinnelige lesere skulle
betvile undertegnedes renhårighet på det området.)
Renessansen er vakker. Kunsten er ren og enkel, og har
samtidig et meget høyt teknisk og intellektuelt nivå.
Arkitekturen har rene linjer og klokkeklare harmonier.
Som moderne tilskuere besnæres vi i ettertid av at malerkunsten begynner å tilfredsstille vårt krav om realisme i
figurgjengivelser og perspektiver. Et blikk inn i Rabelais’
renessanse fremviser den samme dyrkelse av antikkens
idealer kombinert med en relativt moderne vitenskapelig
holdning. Men det minner på sitt vis også om det faktum
at vel er det fascinerende for moderne mennesker å fråtse i
renessansens estetikk både innen litteratur, kunst og
arkitektur, og gjenoppdage antikkens klassikere sammen
med dem, men det er også godt at vi slipper å kjenne
lukten av den, lukten av piss, dritt, søppel og sykdom i alle
gater. Vi slipper å plages med syfilis, lepra og annen
styggedom. Vel er det fornøyelig å lese om denne frodige
verden som er så rik på farger og lukter ..., men jammen er
det også deilig å lukke boken i blant og reise hjem igjen, gå
ut på et rent og hygienisk toalett, gjøre det man skal i lusog loppefrie omgivelser, vaske sine hender, gå ut på
kjøkkenet og ta en ostebit som man vet er fri for uhumskheter, ta en slurk velsmakende vin som man lar hvile litt i
munnhulen mellom et sett relativt friske tenner som
takket være moderne tannleger ikke ødelegger hverken
nattesøvnen eller dagslysets gleder, svelge ned, og fylle sitt
glass opp igjen. Man blir jo tørst av å lese Rabelais.

2)
Journal d’un bourgeois de
Paris, 1405–1449.
(utg. Le Livre de Poche
1990).

AV UNNI NIELSEN

MATIGARI

Matigari blir til en slags messiansk skikkelse som blir til stadig flere
matigarier og stadig flere spørsmål, ett eller annet sted, en eller
annen gang, hele tida.

Matigari, tenker jeg, hver gang jeg tenker meg den virkelig store litterære eventyrreisen. Skjønt historien om
Matigari er en helt sann historie om en litterær reise, og
ikke bare det, men en historie som hender om og om
igjen, hele tida, forskjellige steder i verden, ikke bare på
scenen, men i virkeligheten også. Og sjøl har jeg vitterlig
møtt Matigari, opptil flere ganger, selv om han egentlig
bare er en litterær person. Eller er han?
I begynnelsen var Matigari hovedpersonen i en
roman og et teaterstykke med samme navn av den
kenyanske forfatteren Ngugi Wa Thiong'o. I boka og på
scenen er Matigari en frihetskjemper i et eller annet land,
12

et eller annet sted, fjernt eller nært, nå eller en annen
gang. Mot slutten av den store frihetskrigen gikk
Matigari seg bort i skogen, men i går kom han tilbake
igjen og begynte å gå rundt i landet og leite etter de
verdiene han vant frihetskrigen for, Sannheten og
Rettferdigheten. Han spør studenter og arbeidere, politi
og politikere, og det blir han satt i fengsel for, og til slutt
blir han drept, og ikke finner han noen særlig gode svar
på spørsmålene sine heller. Men historien om Matigari
slutter ikke der, slutter i grunnen aldri. For Matigari fortsetter å leve og vokse på folkemunne og stille stadig flere
spørsmål med stadig flere munner stadig flere steder.
Matigari blir til en slags messiansk skikkelse som blir til
stadig flere matigarier og stadig flere spørsmål, ett eller
annet sted, en eller annen gang, hele tida, og her slutter
romanen og teaterstykket, men ikke Matigaris litterære
reise.
Ngugi skrev romanen om Matigari på kikuyu i 1983, i
eksil i England. Den kom ut i Kenya i 1986, ble forbudt
nesten med det samme og fikk, som vanlig i slike tilfeller,
et litterært liv vi andre, dødelige, bare kan drømme om.
En kort stund, i 1987, ble Matigari gjenfødt som menneske også, av Daniel Arap Mois sikkerhetspoliti. De
utstedte for sikkerhets skyld arrestordre på romanpersonen Matigari som de hadde fått høre om og trodde var en
farlig opposisjonell. Så, i 1989 gikk Matigari også i eksil.
Da kom han ut på engelsk, og den litterære reisen hans
begynte for alvor.
Samtidig fortsatte teatergruppa til Ngugi, ledet av
Ngugis kone, å reise rundt fra landsby til landsby og
spille gateteater, ettersøkt av politiet, inntil teaterstykket
også ble forbudt. Siden har Matigari fortsatt å vandre
rundt likevel, i Kenya og et og annet land, et og annet sted
i verden.
For noen år siden var jeg med min venn Gregory i
Kenya og fikk et intervju med Ngugis kone, som ble igjen
i landsbyen for å ta vare på familiens jord. Hun fortalte
stolt at hun og teatergruppa til Ngugi holdt sammen og
drev på ennå. De er gamle mennesker nå, en slags litterær
Buena Vista Social Club, men har fortsatt å spille, andre
stykker enn Matigari, som ikke var forbudt. Innimellom
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ble de trakassert av politiet. Det var de stolte av. De så det
som beviset på at Matigari stadig var i live, i Kenya også.
Og folk i Kenya laget stadig nye dikt, viser, sketsjer og
vitser om Matigari. Det har de holdt på med i tjue år. Og
her og der har det stadig dukket opp folk som påsto at de
både hadde sett og hørt ham. Og hvem vet om det ikke er
sant? At Matigari lever, er i hvert fall helt sikkert.
I 1998, for eksempel, møtte jeg Matigari igjen. Da kom
han ut av skogen en tur og vandret rundt på bokmessa i
Harare og spurte etter de verdiene han vant frigjøringskrigen for, Sannheten og Rettferdigheten. Det er helt
sant. På den provisoriske scenen i hjørnet av bokkafeen
på messa var Matigari en av gutta fra en lokal amatørteatergruppe, og i avisa den dagen sto radiotalen til
president Mugabe gjengitt. Han advarte fagforeningslederne som destabiliserte landet og undergravde demokratiet med streikene sine, sa han. Ikke flere streiker nå.
Dere kan bare prøve dere, vi er beredt, sa Mugabe. Og
universitetet i Harare var stengt på ubestemt tid siden de
siste studentdemonstrasjonene, og noen dyr blir stadig
mindre like enn andre i Zimbabwe også, men Matigari
lever og fortsetter å spørre etter det han var med å vinne
den store frihetskrigen for, Sannheten og Rettferdigheten.
Nylig var det valg i Kenya, kanskje er det blitt sånn at
Matigari kan få svar på noen av spørsmålene sine i Kenya
etter hvert. Og Ngugi kan kanskje rett og slett komme
hjem og høste helt nye historier om Matigari, historier
som har vokst ut av andre folks munner mens han har
vært i eksil. Matigari er blitt historie i Kenya, historien
om reisen til en historie om en litterær reise.
Men imens vandrer han stadig omkring andre steder i
verden, Matigari, på leiting etter Sannheten og
Rettferdigheten. Han har det mer travelt enn noen gang i
det siste. Det kommer stadig flere spørsmål nå, fra stadig
flere Matigarier. Over hele verden kommer stadig nye
folk strømmende ut av forskjellige slags skoger og spør,
overalt, nå, hvor det er blitt av Sannheten og
Rettferdigheten.

Etter at årsmøtet i NO vedtok å gjøre prøveordningen med
generalsekretær permanent, skulle stillingen lyses ut. Det
skjedde i begynnelsen av mai og har i mangt vært en selsom
opplevelse. Annonsen kom først i Aftenpostens søndagsutgave. Nå leveres ikke avisene like tidlig på søndager som
ellers i uka, så jeg var ihvertfall oppe da telefonen ringte første
gang. Det gjaldt annonsen. Det var en representant fra at et
konsulentfirma som gjerne ville headhunte generalsekretær til
oss. Jeg takket for tilbudet, men svarte at vi i første omgang
ville nøye oss med å annonsere i Aftenposten og Dagbladet.
Det gikk noen timer, så ringte det igjen.Nok et konsulentfirma.
Utover mandagen ringte det minst tre til. Det begynte å bli
vanskelig å svare like høflig hver gang. Deretter ringte det en
kar fra NRK. Det tok en stund før jeg skjønte hva han ville. Dette
er midt i blinken for oss, sa han. Vi er veldig opptatt av å
eksponere denne typen jobber. Javel? På tekst-tv. Takk, men
… I tillegg begynte det å ringe fra annonseavdelingene i
andre aviser. Om vi ikke egentlig ville annonsere hos dem
også? Redaktøren i en samisk avis ville ha oss til å oversette
annonsen til samisk. Jeg gjentok det jeg allerede hadde sagt
noen ganger, at vi regnet med å nå de fleste søkere som kunne
være aktuelle gjennom de to før nevnte avisene. På mandagen kom også den første mailen. Var annonsen i Dagbladet
ment som en morsomhet? Og mailene strømmet på, det rant
inn et tyvetalls søknader på stilling som korrekturleser i NO. Så
fakset et medlem oss Dagblad-annonsen. Korrekturlest. Du
verden.

Som jeg senere på dagen forklarte annonse-

avdelingen i Dagbladet, ville en oversetter som leverte et
manus med tilsvarende mange og
grove feil nok få en kort karriere.
Om de ville være så vennlige å
trykke annonsen en gang til ledsaget av en beklagelse. Den kom
på onsdagen. Beklagelsen også.
Det som kom på torsdagen var derfor nokså overraskende. Da hadde
en av avisens egne journalister endelig lest mandagsavisen og
funnet annonsen så fornøyelig at han ikke kunne dy seg for å
bringe en faksimile av den, med kommentarer. Han hadde funnet «intet mindre enn 12 skrivefeil». Vårt medlem hadde funnet 20. Skjønt ingen av dem kunne måle seg med den forfatteren Diderik From jr. (var det vel) var utsatt for da hans diktsamling Jegeren kneler ved en inkurie kom ut under tittelen Jeg
er en kelner.

NATTKJOLENS FLUKT OVER VAL D`ORCIA
DET VAR SYNET AV NATTKJOLENS FLUKT OVER DALEN VAL D`ORCIA OG DEN VARME VINDEN SOM
STARTET ROMANEN PURPUR. I TANKENE HADDE JEG LENGE HATT LYST TIL Å UTFORSKE PAVE PIUS,
MANNEN SOM I MIDTEN PÅ FJORTENHUNDRETALLET UTTALTE AT KVINNEN VAR MER KROPP EN ÅND,
SKRIVER VIBEKE LØKKEBERG.

Romanen om purpurfargersken Anna fra Norge og hennes oppdragsgiver Pave Pius II, er forlengst ferdig. Det
tok meg tre år å skrive Purpur, men tretten år å forberede
den.
Det er mai morgen i Val d`Orcia. Jeg kan se Pavens
rennessansepalass fra vinduet mitt og høre kirkeklokkene fra kirken han bygget i byen Pienza. Solen er i
ferd med å vise seg bak fjellet i øst, og jeg må skynde meg
ut i hagen for å vanne nyplantet lavendel før det blir for
varmt. Det har ikke regnet på over to uker. Også i dag vil
gradestokken komme til å krype opp til trettifem grader,
og den opphetede luften vil hensette meg i en tilstand
som minner om da jeg for ett år siden satt i skyggen
under en pergola og skrev boken ferdig. Den intense
varmen fører til drømmer i våken tilstand. Det passer bra
for en forfatter.
For en uke siden kom Sciroccovinden fykende innover dalen, og brakte med seg varm luft fra Sahara. Den
pleier å komme i mai. I vår er det tre år siden den samme
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vinden løftet nattkjolen som hang til tørk på en drueranke og førte den med stor kraft ut over dalen.
Det var synet av nattkjolens flukt over dalen og den
varme vinden som startet romanen Purpur. I tankene
hadde jeg lenge hatt lyst til å utforske Pave Pius, mannen
som i midten på fjortenhundretallet uttalte at kvinnen
var mer kropp en ånd. Jeg var også utfordret av at han ved
siden av å regnes som en av Italias største humanister og
diplomater, var berømt som forfatter av erotiske skrifter.
Da han senere ble pave, forsøkte han iherdig å få sin
menighet til å glemme skriftene om erotikk og kjærlighet. Han benyttet alle anledninger til å si; Husk Pave Pius,
og glem dikteren Aeneas.
Men kunnskapen om det faktiske var ikke nok for
meg til å starte en fortelling. Det var Sciroccoen, vinden
fra Sahara, som åpnet opp for en roman. Det var i
varmen fra den, skikkelsene ble født, halvt levende, halvt
i drømme.
Det var styrken i den varme vinden som forvandlet en

I MANGE ÅR SÅ JEG
SKIKKELSENE MINE
VANDRE I LANDSKAPET
OMKRING GÅRDEN. NÅ
HAR DE FORLATT MEG OG
JEG STÅR TILBAKE I MITT
EGET ÅRHUNDRE OG
FØLER MEG EGENTLIG
LITT FATTIGERE
hvit nattkjole til en flyvende engel. Skikkelser oppsto helt
løsrevet fra den faktiske historien. Grodde opp av jorden
foran øynene mine, der ute på valmueåkeren hvor nattkjolen endte sin flukt i et tusen år gammelt oliventre. I
flere år virket det som om engene fylt av valmuer og
kløver var befolket.
De flyttet inn i det gamle huset vårt og holdt meg alltid med selskap. Det er kanskje ikke så rart at både huset
og dalen inspirerer til slike syn, der det ligger plassert på
en kolle i en historisk dal midt i Toscana. Vendt mot
etruskernes hellige fjell «Monte Amiata».
Pave Pius som bygget den utopiske byen Pienza, ble et
bakteppe for en historie om en purpurfargerskes makt
og avmakt, fortalt gjennom henne og de av maktens
menn hun var omgitt av.
Når jeg står her ett år etter at romanen er skrevet
ferdig og ser utover markene som min fantasi fylte med
mennesker, ser jeg ingen. På markene går bare enslige
flokker med sauer omgitt av hvite gjeterhunder. Min
gjetergutt fra Konstantinopel går ikke sammen med dem
lenger. Han sover ikke i Dantes uthulte trestamme, for å
verne seg mot ulver og mennesker.
I mange år så jeg skikkelsene mine vandre i landskapet
omkring gården. Nå har de forlatt meg og jeg står tilbake
i mitt eget århundre og føler meg egentlig litt fattigere:
Purpurfargersken Anna og hennes datter Lucretia,
gjetergutten Andropolus, presten som ønsker å bli
biskop, paven som er besatt av ideen om å føre korstog
mot Konstantinopel, pavens livvakt og hærfører Lorenzo
gift med Purpurfargersken Anna, arkitekten Rosselino
som bygget byen - de finnes ikke lenger på scenen blant
statisteri av muldyr, folk og kardinaler. Men dalen vil
aldri slutte å fascinere og paralysere meg.
Nasjonalparken Val d`Orcia er en historisk dal hvor
pilegrimer har vandret langs Via Francigena fra Europa
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til Roma. En dal som pave Pius planla å sette under vann
for å hindre muslimene å invadere Toscana. For meg er
pavens virkelige historie en fortelling som har opptatt
meg fra vi kom hit for femten år siden. I romanen blir
Pave Pius opplevd gjennom den norske purpurfargersken og maleren Anna.Anna er en kvinne som blir hentet
fra vestlandet i Norge til Pavens dal. Hennes virke for
Paven som farger av geistlig tøy, og hennes giftemål med
hans hærfører, gir henne stor makt. Makten hennes er
bygget på fargesekretet fra en ørliten snegle. Når purpurfargen tar slutt, lyses hun i det lille bann, og blir forvist til
fattigdom og avmakt, inntil hun finner det Paven aller
helst ønsker seg: Alun. Historien slutter med at hun løses
fra «det lille bann» etter å ha funnet alun. Produksjonen
av alun finansierer Pavens korstog mot Konstantinopel.
Han trenger ikke lenger støtte fra det uvillige Europa for
å gjenerobre Konstantinopel.
Hva skal til for å skrive troverdig fra en fremmed
kultur fra en tid som ikke lenger finnes? Det begynte
med at jeg satt i en fluktstol i trettifem graders skygge og
stirret ut i et tidløst og uforandret landskap. Jeg døset i
varmen og lot blikket følge sauene langs de buktende
åsene. Slik satt jeg ofte. Når det er så varmt, er det lite
annet å gjøre. Bevisst planla jeg ingen roman, (men jeg
vet at jeg alltid planlegger en roman, en fortelling for
bøker eller film).
Mens jeg satt slik oppsto vinden, og skikkelsene trådte
frem som på en scene.
Femten år har gått siden min mann Terje og jeg kjøpte
et femhundre år gammelt hus i dalen. Det var tilfeldig at
det ble akkurat dette huset. Vi var de første i den øde
dalen som kjøpte og restaurerte hus. I løpet av de femten
årene som har gått, har alle andre hus omkring oss i dalen
blitt restaurert. Først etterhvert lærte jeg historien om
Val`d Orcia og middelalderbyene rundt den. Da jeg hørte

om Pave Pius II skapelse av byen Pienza – dalens by – forsto jeg at vi hadde havnet i sentrum for renessansen.
Først etter tretten år oppsto romanens scenerier for
mitt indre, og når alt hadde kommet i gang, fortsatte
skikkelser og scenerier å melde seg gjennom sansninger
og drømmer. Langsomt grodde dalens skjønnhet med
sin historie fast i underbevisstheten, og jeg skjønte at jeg
begynte å bli moden for å kunne skrive en roman fra en
kultur jeg ikke var født og oppvokst i.
Jeg undret meg over jordens egenart, kalt «le crete.»
Det sies at Dante var den som ga jorden navn. Den hvite
fargen som skilte seg fra vår jords svarte, de dype furene
som lignet elefanthud og som tegnet seg i den ved tørke.
Når jeg forsøkte å sette en spade i den, skjønte jeg at det
er tungt å arbeide med jorden i denne dalen, «Le crete»
betyr leire. Jeg lærte å kjenne dalens vekster; ginestra,
lavendel, rosmarin, oliventrær og sypresser. Duftene fra
dem virket annerledes på meg enn bjørken og lyngen
hjemme. Jeg lærte smaksforskjellen på en god og mindre
god olivenolje. Ideen om at oliventreet bør klippes i fullmåne og at Toscanas kjøkken skriver seg fra etruskernes
tid. Navnet på alle vindene, solens hete i august, veggenes
tykkelse i huset, taket som løftes av enorme eikestammer.
Alt det jeg her forsøker å beskrive, ga meg historiske
linjer som åpnet for kontakt med mennesker langt tilbake i tid. De diktede blant dem ble de mest kjære for
meg.
For å gi romanens skikkelser troverdighet som
bønder på toscansk jord, var det nødvendig å tilegne seg
kunnskap om hvordan et oliventre klippes, til hvordan
oliven høstes og presses, frostens innvirkning på olivenoljens smak, hva som ble regnet som slavekost, på hvilket
tidspunkt tørrfisken kom til landet, hvordan terrakotta
legges i mønster på gulvet, hvilket fjellområde marmoren travertini kommer fra, og at steinen «Tuffo» er
brent lavajord som romerne brukte til å bygge elegante
hus og kirker med. Vi la lavahellene som gangvei rundt
huset, for at den skulle gå mest mulig i ett med det gamle
huset. Først senere fikk jeg vite at det var brent lavajord.
Hver stein som huset består av er hentet fra jordene
omkring, av mennesker som en gang levde på gården.
Min nysgjerrighet stanset ikke ved noe. Derfor var det å
gjenskape huset i gammel renessansestil med på å åpne
romanen fra samme tid. Andre kunnskaper måtte jeg
lese meg til. Det ble lest mye, men jeg hadde i løpet av de
tretten årene som hadde gått, tilegnet meg mer kunnskap enn jeg var klar over. Av og til får jeg høre at jeg har
vært flink til å gjøre research til romanen min. Det er jo
ikke i det kunsten ligger.
Den ligger i hvordan man anvender og integrerer
kunnskapen i materialet man skriver på. Det er der
utfordringen ligger for forfattere av historiske romaner.
Det meste av romanen er ikke sann. Foruten Pave Pius og
arkitekten Rosselino, er alle oppdiktet. Rosselino bygget
byen for Paven. Paven kritiserte ham for å ha gått over
budsjettet, men hedret ham likevel med en purpurkappe
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Val d`Orcia og byen Pienza.

for å ha skapt et av de vakreste byggverk i Italia.
Purpurkappen var det høyeste symbol på heder.
En italiensk journalist fortalte meg at italienske forfattere ofte skriver kjedelige og akademiske romaner når
de henter materiale fra renessansen. Hun mente at det
kommer av at forfatterne blir bundet av frykt for Italias
professorer og spesialister på renessansen .
Min frihet ligger i at en norsk kvinne ser makten
nedenfra, med et nordisk blikk. Dette blikket gjennomsyrer romanen. Purpur kunne ikke ha foregått noe annet
sted enn i Toscana, og kunne heller ikke ha blitt fortalt
uten at jeg lærte meg den toscanske overklassens ritualer
og levesett. Det var kun gjennom å tilhøre de høyere klasser kvinner kunne utdanne seg og få makt. Likevel krevdes det av dem at de skulle styres av religionen, på linje
med muslimske kvinner i dag. For menn var det annerledes. Både paver og hærførere var styrt av makt og forfengelighet, selv om det ble gjort i Guds navn. Antikkens
yppersteprester pleide å smøre purpurfargen over
pannen når de etter en seier sto på Capitol for å ofre til
Jupiter. Det er etter antikkens yppersteprester Pave og
hærfører har arvet purpurfargen i sine messedrakter og
togaer.
Alexander den store så på sin purpursamling som mer
verdifull enn sin gullsamling. Maktsymbolenes historiske
betydning er både dramatisk og fascinerende. Ikke minst
for en kvinnelig kunstner som stort sett er henvist til å lese
historien gjennom menns fortolkning.
Arbeidet med denne romanen i et fremmed land, i en
fremmed kultur har på mange plan utvidet min egen
virkelighet. Min glede er selvfølgelig å kunne inspirere
andre til det samme.

EN GANSKE ANNEN TID
JEG HATER TELEFONSALG. DE RINGER ALLTID NÅR DET PASSER SOM DÅRLIGST, OG JEG
KLARER MEG SOM REGEL UTMERKET GODT UTEN DET DE HAR Å TILBY. MEN DA TUROPERATØREN CAPPELEN RINGTE OG GA MEG ET GODT TILBUD PÅ EN TUR TIL LONDON,
BLE JEG NYSGJERRIG. INTERESSEN SANK IKKE DA JEG FIKK VITE AT REISEN SKULLE FINNE
STED FOR HUNDRE OG TRETTI ÅR SIDEN, SKRIVER STIAN OMLAND.

Mannen bak reisen heter Michel Faber. I mange år har
han sittet i Skottland og langsomt, men sikkert, smidd
den ferden Cappelen har invitert meg til å delta på og tilrettelegge for reiselystne nordmenn. Jeg har vært norsk
bearbeider på en av reisene hans før, et urovekkende
møte med en meget fremmed kultur i det skotske høylandet, en reise jeg bokstavelig talt fikk Under huden.
Nå har Faber rettet blikket mot den engelske hovedstaden i 1870-årene. Turoperatøren mener at reisemålet
i sin nåværende form er for eksotisk for mange norske
reisende. Cappelen har bedt meg fordype meg i stedet og
alle dets aspekter, og deretter formidle mine erfaringer til
nordmenn, i en form som er mer tilgjengelig for målgruppen til turoperatøren.
Forhastet avreise
Se deg for. Hold hodet kaldt, du vil trenge det. Byen jeg tar
deg med til er en vidstrakt labyrint, og du har ikke vært
her før. Basert på andre fortellinger du har lest, forestiller
du deg kanskje at du kjenner den godt, men fortellingene
smigret deg, ønsket deg velkommen som en venn og
behandlet deg som om du hørte til. Sannheten er at du er
en fremmed fra en ganske annen tid og et helt annet sted.
Slik begynner reisen. Jeg vakler usikkert gjennom
mørke smug, omgitt av fremmede lukter, og det går opp
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for meg at jeg er sørgelig dårlig forberedt. Forsiktig trekker jeg meg tilbake til begynnelsen, trekker pusten dypt
og vurderer hva jeg må gjøre for å ruste meg til denne
ferden.
Forberedelser
Det første jeg behøver er et godt kart, slik at jeg ikke går
meg bort i storbyens lys- og skyggeverden. Heldigvis er
Londons historie full av samvittighetsfulle menn som
med stor nøyaktighet har tegnet detaljerte oversikter
over den «vidstrakte labyrinten» som venter meg på den
andre siden av advarselen «Se deg for».
En av dem var Edward Stanford, som i 1862 ga ut
Library Map of London & Its Suburbs og senere samme
år fikk pris for arbeidet på verdensutstillingen i London.
Juryen ved utstillingen uttalte at «ingen kart overgår Mr
Stanfords hva angår skjønnhet og nøyaktighet». Til min
store begeistring er Stanfords praktverk tilgjengelige på
CD-ROM og med gatene jeg skal vandre i behørig lastet
ned på harddisken i min trofaste, bærbare følgesvenn,
føler jeg meg litt tryggere på at jeg skal finne veien tilbake
når reisen er over.
Dit er det langt. Turen Cappelen sender meg ut på vil
ta meg resten av året, mange måneder med nye ansikter
og steder. Men viktoriatidas England er lykkeligvis

Hovedpersonene i denne fortellingen, som du så
gjerne vil bli fortrolig med, befinner seg ikke engang i
nærheten av dette stedet. De venter deg ikke, du betyr
ikke noe for dem. Hvis du tror at de vil stå opp fra de
varme sengene sine og reise mange kilometer for å treffe
deg, tar du feil.

West End og St.Giles anno 1862.

grundig formidlet av kolleger, reisende til de mest
eksotiske verdenshjørner, som også har tilrettelagt reiser
av folk som Dickens, Hardy og Brontë. Disse verkene
blir reisehåndbøkene mine, mine parallelle følgesvenner
på turen.
På bunnen
Jeg må advare deg – jeg lar deg begynne helt på bunnen,
hos de laveste av de lave. Overfloden forbundet med
Bedford Square og British Museum er kanskje bare noen
hundre meter unna, men New Oxford Street strekker seg
mellom der og her, som en elv som er for bred å svømme
over, og du er på feil side.
Det slår meg brått at reisen til London i 1870 kan være
farlig. Faber forteller at jeg skal begynne turen hos de
«laveste av de lave» … var det ikke omtrent der og da Jack
The Ripper gjorde natta utrygg? Ferden er heldigvis av en
slik art at jeg ikke behøver å bekymre meg for andre
fysiske skader enn eventuelle, uheldige konsekvenser av
for mye stillesitting. Dessuten kommer ikke Jack til å
hjemsøke Londons simplere strøk før en god del år etter
at jeg er trygt hjemme igjen. Og jeg tilhører vel ikke akkurat målgruppa hans …
Jeg må forresten passe meg for å spøke om akkurat
det. Hovedpersonen på reisen er «den beste lille fitta i
hele London», den prostituerte Sugar. Men du må ikke
tro at jeg skal på en slags sexreise. Min rolle er observatørens. Revet med, ja, men like fullt utenfor selve
handlingen, en kritisk kronikør med fullmakt til å bygge
bro fra reisemålets tid og sted, hjem til alle de som skal bli
mine medreisende, som skal foreta ferden i mine fotspor.
Det er nok like greit. Sugar høres ut som et besnærende
bekjentskap. Og så overveldende at Faber, skaperen av
reisen, sørger for å utsette møtet med henne og de svært
mye finere menneskene hun etter hvert skal omgås. Og
som jeg gleder meg til å stifte bekjentskap med.
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Bagasje
Som mitt første, forhastede forsøk på å gi meg i kast med
viktoriatidas London viste, er selve turen til reisemålet
påtakelig enkel, og reisetida ubetydelig. Den tar ikke
lenger tid enn et besøk i en bokhandel, for eksempel.
Grensekontroller behøver jeg ikke bekymre meg for,
verken i tid eller rom. Bagasjen er lett, men akkurat
denne kofferten blir jeg egentlig aldri helt ferdig med å
pakke.
Eksempelvis skiller begrepsapparatet til innbyggerne
i London i 1870 seg på en del vesentlige punkter fra det
tilsvarende i Norge i 2003. Heldigvis lyttet jeg allerede
tidlig i min karriere som reiseleder til erfarne kolleger og
gikk til anskaffelse av en rekke generelle oppslagsverk og
ordbøker som til sammen bør kunne bistå meg godt i
møtet med fremmedartede ord og uttrykk på et sted som
foreløpig er meg svært fremmed, men som jeg etter hvert
vil komme til å bli intimt kjent med. Med tiden har stadig
flere av disse oppslagsverkene vært så vennlige å flytte
inn i min tidligere nevnte, bærbare følgesvenn, og derfor
veier bagasjen gradvis mindre og mindre, selv om den
består av stadig mer. Og som sagt aldri blir ferdigpakket.
Valuta behøver jeg ikke å bekymre meg for. Turoperatøren dekker reise og opphold, inkludert kost og
losji. Ikke på de flotteste hotellene, men jeg skal nok klare
meg.
Pass er overflødig på denne turen, men det er absolutt
påkrevd med erfaring fra liknende reiser. Ikke nødvendigvis til samme reisemål i tid og rom, men for å
kunne gjennomføre og formidle en tur av et slikt omfang
og en slik kompleksitet som denne, er det helt nødvendig
å ha sett andre deler av verden enn sin egen lille avkrok.
Temareise
Man vil med rette kunne hevde at ferden jeg er i ferd med
å legge ut på er en slags temareise. En del av mitt oppdrag
består av å gi reisen et klingende navn som markedsavdelingen kan bruke i sin presentasjon av reisen overfor
kundene. Michel Faber, reisens skaper, har valgt å sitere
en annen storhet i reiselivsbransjen, Sir Alfred Lord
Tennyson, og har kalt ferden The Crimson Petal and the
White.
Hmm.
Den må jeg nok komme tilbake til.
Nå drar jeg til London. Sugar venter.
I 1870.
Takk til MOTCO Enterprises Ltd., London (www.motco.com)
for utlån av kartillustrasjon.

I BEGYNNELSEN VAR NAVNET OG
STEDET: WINFRIED GEORG
MAXIMILIAN SEBALD OG
WERTACH AM ALLGÄU.
AV GEIR POLLEN

Foto: Gyldendals bildearkiv

. G. Sebald – slik foretrakk han å skrive navnet
sitt – er tysk forfatter bosatt i England mesteparten av sitt voksne liv, foreløpig representert
på norsk med to av sine tre mest kjente prosabøker, begge
i undertegnedes oversettelse og utgitt på Gyldendal: De
utvandrede, Fire lange fortellinger (2001) og Saturns ringer.
En engelsk valfart (2002). Den tredje, Austerlitz, er i
skrivende stund under langsom, møysommelig omforming til norsk. Én periode hver dag, gjennomsnittlig.
Wertach er en liten landsby med 2 900 innbyggere i
regionen Allgäu helt sør i Tyskland, mot grensen til
Østerrike og Sveits, kjent blant annet for sine mange soldager – flest i hele Sør-Tyskland – og sin helsebringende
luft, et klima som har gjort stedet til «ein staatlich anerkannter Luftkurort». I fortsettelsen taler turistbrosjyren
også entusiastisk om «imposante Berge», «saftige
Wiesen», «tiefe Wälder» og «unsere grosse Badewanne,
der Grüntensee», før den forsikrer oss om at har du en
gang feriert i Wertach, vil du alltid komme tilbake dit. I
denne sørbayeriske landidyllen blir altså Winfried Georg
Maximilian Sebald, eller kort: W. G. Sebald, født 18. mai
1944, som det ene av Rosa og Georg Sebalds fire barn.
Faren kommer fra en glassmester-familie, går inn i Den
tyske hær i 1929 og blir der under nazistenes terrorregime,
noe som bidrar til å sikre familien Sebald noenlunde
velstand også i Das dritte Reich. I 1947, etter to års internering i Frankrike, vender Georg Sebald hjem til sin tre år
gamle sønn, som i mellomtiden naturligvis har glemt sin
far. Hva Sebald senior må ha opplevd under den fem år
lange krigsinnsatsen som offiser i Adolf Hitlers
Wehrmacht, blir siden pakket inn i tett, ugjennomtrengelig taushet. Bare fotoalbumet den fremmede faren
bringer med seg hjem, med bilder fra for eksempel den
såkalte polske kampanje i 1939, gir visse hint om hva det
kan ha vært.

W
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Gymnaset går den unge Winfried Georg Maximilian –
blant venner Winfried? Georg? Max? – i vintersportsstedet Oberstdorf, der elevene får se filmavisklipp fra
Belsen, uten at lærerne finner grunn til å ta opp noen
samtale eller diskutere hva de ser med sine unge elever.
Noen år senere, som tyskstudent i den gamle, vakre universitetsbyen Freiburg, følger Sebald rettsoppgjøret mot
de ansvarlige for gasskamrene og krematoriene i
Auschwitz, og blir som flere andre slått av at de som stod
bak den rasjonelle, hypereffektive avlivningsfabrikken,
var vanlige mennesker, på ingen måte ulik dem han har
kjent og omgåttes i sin barndoms sorgløse Wertach.
Deretter, da han er ferdig med studiene i tysk litteratur i
1965, blir han utnevnt til lektor ved University of
Manchester, en stilling han innehar i fire år før han får et
universitetslektorat ved skolen for europeiske studier
under det nystartede University of East Anglia. I 1987 tildeles han et professorat i tysk litteratur samme sted, og
blir endelig, i 1989, utnevnt til direktør ved The British
Centre for Literary Translation. I mellomtiden har han
sammen med sin kone Ute, som han giftet seg med i
1967, kjøpt seg hus i landlige omgivelser ved
Wymondham i East Anglia.
Ved siden av denne ikke ubetydelige akademiske løpebanen rekker W. G. Sebald å skrive flere vitenskapelige og
essayistisk-kritiske arbeider om tysk og østerriksk litteratur og teater, og – fremfor alt – dyrke et skjønnlitterært
forfatterskap som plasserer ham i aller fremste rekke av
den europeiske samtidslitteraturen. Så, 14. Desember
2001, kort tid etter at Austerlitz er kommet ut og blitt
mottatt med ovasjoner fra så godt som en samlet litterær
verden, omkommer Winfried Georg Maximilian
Sebald, 57 år gammel, i en trafikkulykke på motorveien i
nærheten av sitt hjem ved Norwich.

ukrenkelige forteller/forfatter-distinksjonen direkte på
det jeg oppfatter som en tematisk kjerne i forfatterskapet: Er det i det hele tatt mulig å gjenskape en «sannferdig» biografi, tegne et «autentisk» bilde av et livsløp,
som i følge sin natur må være fortidig og strengt tatt bare
kan erindres eller rekonstrueres via diverse kilder, for
eksempel tekster, fotografier, andres muntlige vitnemål
osv? Spørsmålet kan naturligvis utvides til å gjelde
historien overhodet: Kan den gjenoppleves, gjenopplives
i språket?
Det er dette Sebald gjør i sine bøker: Han utforsker
mulighetene for å rekonstruere livshistorier. I De
utvandrede gjelder det selvmorderne dr. Henry Selwyn,
en litauisk emigrant og forhenværende kirurg fortelleren
treffer ute på den engelske landsbygda i nærheten av
Norwich mens han er på boligjakt sammen med sin
kone, for anledningen kalt Clara – og dessuten Paul
Bereyter, angivelig Sebalds gamle folkeskolelærer fra
Allgäu. Ambros Adelwarth på sin side er en grandonkel
av fortelleren/forfatteren, som var butler hos en styrtrik
amerikansk-jødisk bankierfamilie ute på Long Island,
New York, mens Max Aurach er en kunstmaler og
Holocaust-flyktning den unge Sebald angivelig blir kjent
med under en av sine ensomme søndagsvandringer i det
grå, forfalne, spøkelsesaktige Manchester rett etter at han
er kommet dit. Det er i alle fall det forfatteren utgir dem
for å være.
Felles for disse fire ensomme, hjemløse og alt annet
enn veltilpassede sjelene som Sebald har gjort til hovedpersoner i hver sin lange fortelling, er at de er eksilerte
både i bokstavelig og overført betydning: De har måttet
forlate hjemlandet sitt og søke opphold i det fremmede –
navnene deres røper at de har røtter helt andre steder enn
i det England eller USA hvor de lever sine voksenliv når
leseren møter dem. Den grunnleggende fremmedheten
en biografien som er stiplet opp ovenfor, lar seg de erfarer i og omkring seg, gjør at de både er ute av stand
uten vanskeligheter etterspore i W. G. Sebalds til å gå opp i den tiden og de omgivelsene de er dømt til å
bøker, om det nå er i skikkelse av den par og tjue være en del av, og i dypere forstand også at de faller som
år gamle studenten som høsten 1966 tar nattflyet fra offer for indre konflikter de verken er i stand til å forstå
Kloten til Manchester i fortellingen «Max Aurach» (De fullt ut eller langt mindre mestre. Det er den uutryddeliutvandrede), den tjueseks år eldre forfatteren som i ge fortiden som hjemsøker dem og setter dem utenfor
august 1992 legger ut på en fottur gjennom det øst- tiden og stedet, og i så sterk grad gjør dem til livsudugeliengelske grevskapet Suffolk «i håp om å kunne unn- ge tilværelsens utlendinger. De lider alle av en uhelbredeslippe tomheten som bredte seg i meg etter at jeg hadde lig hjemlengsel, ikke bare til det hjemstedet de en gang
avsluttet et større arbeid» – det må være De utvandrede som barn ble tvunget til å forlate, men til seg selv, så å si;
det siktes til?) – slik det lyder i åpningen av Saturnsring- den de en gang var, eller den de kunne ha blitt. Den gamle
er, eller jeg-fortelleren i Austerlitz, som minnes hvordan eksistensielle konflikten i bokstavelig forstand, med
han midt på 60-tallet kom over en merkelig mann ved andre ord: Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal
navn Austerlitz på jernbanestasjonen i Antwerpen, og jeg hen? Dr. Henry Selwyn og lærer Paul Bereyter tar altså
gav seg i prat med ham. Men at Sebald ikke går av veien livet av seg til slutt, Ambros Adelwarth dør språkløs av
for å invitere leseren til å forveksle den jeg-fortelleren – depresjon på et mentalsykehus i USA og Max Aurach på
for det er alltid en navnløs jeg-forteller – som opptrer i en stusslig sykehussal på Withington Hospital i
bøkene hans med forfatteren selv, betyr naturligvis ikke Manchester, uten evne eller vilje til å nyttiggjøre seg den
det samme som at bøkene handler om W. G. Sebald, eller kunstneriske anerkjennelsen som omsider blir ham til
at fortelleren er forfatteren i egen person. Snarere peker del. Tilsvarende skikkelser – mistilpassede eksentrikere
dette bevisste spillet med den tradisjonelle, lenge og envise individualister i randsonen av samfunn og
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LIKEVEL KAN JEG IKKE LESE TEKSTENE
HANS UTEN Å TENKE AT DET ER I PERIODEN –
I ORDENE SOM SLYNGER SEG NEDOVER
SIDEN, FRA PUNKTUM TIL PUNKTUM – DEN
KOMPROMISSLØSHETEN HAN SNAKKER
OM, KOMMER RENEST TIL SYNE; I DEN
SNART SYNGENDE, SNART STOTRENDE,
ALLTID SØKENDE SEBALDSKE PERIODEN.
samtid – møter man også i Saturns ringer, om de nå heter
Thomas Browne og er engelsk barokkdikter, Konrad
Korzeniowski alias Joseph Conrad og er polsk forløper
for den moderne romanen, eller Algernon Charles
Swinburne, engelsk romantisk estetiker med utsvevende
fortid før han trekker seg tilbake til ravnekroken
Lowestoft, dit Sebalds forteller også kommer på sin
vandring – for å trekke fram noen av de forfatterbiografiene Sebald forsøker å rekonstruere deler av i
denne boken.
gjenfortelle et liv som er levd, vil si å erindre, dvs.
forsøke å fastholde i ord noe som ikke lenger er
for hånden og kan fastholdes endelig. Alle
Sebalds bøker er overflatisk betraktet blant annet
mosaikker av biografier som føyer seg inn i hverandre,
hvorav den ene er forfatterens egen (og i parentes bemerket: verken mer eller mindre «autentisk» eller «troverdig» enn de andre). I alle bøkene står med andre ord
erindringsakten helt sentralt: Sebald forsøker å restaurere noe som er borte, tapt, forlatt, og som det bare finnes rudimenter igjen av: et sted, et landskap, en tid, en
hendelse, men som likevel lever i personene som forestilling om noe helt, for ikke å si Det Hele. Nå er som kjent
erindringen vår en ustadig og troløs tjener som bare så
altfor lett lar seg føre vill i tidens vinder. «Det siste ødelegger erindringen ikke» lyder symptomatisk nok mottoet til fortellingen om dr. Henry Selwyn: Bare døden
unnslipper erindringens ødeleggelser, dvs. erindringens
uunngåelige hang til å forvrenge, fortegne, forenkle. I
begynnelsen var Navnet og Stedet, skrev jeg. Det finnes
en drøm om et hjem et sted langt bak i fortiden, hvor
navnet var nytt og nesten ubrukt, verden ennå overskuelig og håndterlig, men for forfatteren/fortelleren W.
G. Sebald eksisterer det virkelige Stedet først og fremst
som det man kommer til eller reiser fra. Han valgte selv
det frivillige eksilet midt på sekstitallet, og han skriver

Å

22

om de eksilerte, hjemløse, reisende. Som en følge av dette
kretser han gang på gang rundt det flyktige møtet, ikke
det varige samværet. Mennesker jeg-fortelleren treffer
underveis, eller mennesker han oppsøker for å stille noen
spørsmål og i beste fall få noen svar av, før man skilles
igjen. Man forteller og fortelles historier, den ene inni
den andre, som kinesiske esker. Alltid er det menneskets
historie som fascinerer, enkeltindividets lille og fellesskapets store. Kunstmaleren Max Aurach og industribyen
Manchester. Konrad Korzeniowski og landadelens
Polen, senere Joseph Conrad og Belgisk Kongo. Mørkets
hjerte. Om igjen og om igjen viser Sebald hvordan den
lille, individuelle historien fletter seg inn i og beveger den
store, kollektive – og vice versa. Og hvordan nåtid og fortid lever i et symbiotisk forhold til hverandre. Austerlitz,
hovedpersonen i boken med samme tittel, har aldri
brydd seg om å eie en klokke eller et ur av noe slag; han
lever så å si utenfor tiden. Den samme suverene og
nonchalante holdningen til tiden som målbar størrelse
finner man også i Sebalds tekster: De beveger seg ut og
inn, frem og tilbake, på kryss og tvers, mellom alle tider,
akkurat slik de ikke hviler i, men vandrer mellom
sjangrene.
Den melankolien som hviler over hver setning Sebald
har skrevet, og som hans grandonkel Ambros Adelwarth
til slutt tilsynelatende tar sin død av, skriver seg imidlertid ikke bare fra erkjennelsen av at det fører ingen veier
tilbake, som det visst het i en slagertekst den gang jeg var
barn, men også fra erkjennelsen av at det heller ikke går
noen pålitelige veier mellom språket og det livet som
leves eller levdes. Sebald skriver vel vitende om at han
aldri vil lykkes i å fortelle det han vil fortelle, aldri vil nå
helt til bunns i den historien eller de historiene han ikke
kan la være å streife omkring og grave i. Herav melankolien. Lik Max Aurach, som begynner hver arbeidsdag i
atelieret sitt med å ødelegge det portrettet han brukte
hele den foregående dagen på å pine fram av lerretet

fordi han aldri greier å få bildet til å vise det han vil vise,
dyrker han i bunn og grunn en umulig og utsiktsløs
kunst:
«Det forundret meg igjen og igjen hvordan Aurach
når arbeidsdagen var slutt, hadde fått frem et svært
umiddelbart portrett av de linjene og skyggene som
hadde unnsluppet tilintetgjørelsen, og enda mer forundret det meg at han den påfølgende morgenen, straks
modellen hadde inntatt plassen sin og han hadde kastet
et første blikk på ham, med usvikelig sikkerhet visket ut
portrettet igjen, for deretter på nytt å grave frem fra bakgrunnen, som var sterkt redusert etter de vedvarende
ødeleggelsene, de til syvende og sist, som han sa, ubegripelige ansiktstrekkene og øynene til den som satt
overfor ham, og som ofte heller ikke var lite redusert av
denne arbeidsprosessen. Hvis Aurach, etter å ha forkastet eller rettere sagt gnidd inn i papiret kanskje førti
varianter og dekket dem med nye utkast igjen, bestemte
seg for å gi slipp på bildet, mindre av overbevisning om at
det var ferdig enn av en følelse av utmattelse, så virket det
for betrakteren som om bildet var utgått fra en lang
anerekke med grå, kremerte ansikter som fortsatt gikk
igjen i det istykkerskrapte papiret.»
Slik maler Max Aurach, og slik skriver W. G. Sebald:
som en slags utgraver, utvasker. Det er som om disse
setningene, liksom gjennomlyst av fem hundre års tysk
syntaks, forsøker å tenke, huske, se seg omkring i et
glemselens mørke mens de langsomt og omstendelig
famler seg fram mot målet; som om den tanken eller
meningen som skal uttrykkes, først må letes opp og samtidig gjennomgå en nitid språklig foredlings- eller
renselsesprosess før den kan bringes opp i lyset til leseren
og punktum endelig settes. «I don’t think one can write
from a compromised moral position» sier Sebald i et ofte
sitert utsagn. Det lyder utidsmessig i en tid da forfattergjerningen gjerne betraktes som en karrierevei på linje
med en hvilken som helst annen karrierevei, f. eks. å slå
seg fram i verden som børsmegler eller IT-konsulent
eller programleder i fjernsynet. Den kompromissløsheten Sebald gir uttrykk for i sitatet ovenfor, kommer
mest direkte til uttrykk i hans konsekvente kritikk av det
han har opplevd som tysk historieløshet og ansvarsfraskrivelse i omgang med den nære fortiden, les: Hitler og
Holocaust – en hang til å snu seg bort og late som man
ikke husker eller vet, som han lærte å kjenne allerede i
sine tidligste år hjemme i Allgäu. Eller for den saks skyld:
i kritikken av den kitschaktige Holocaust-industrien
som har ett av sine hovedseter i Hollywood og livnærer
seg av vår sentimentalitet og våre uforpliktende
stakkars-er-det-ikke-forferdelig-med-disse-jødenereflekser. De tyske KZ-leirene kaster mørke skygger inn i
Sebalds verk, for eksempel i de to fortellingene om de
beslektede skjebnene Aurach og Austerlitz, som i tidlige
barneår begge overlates til seg selv i henholdsvis England
og Wales da nazistene sender foreldrene deres i leir. Men
fortelleren/forfatteren gjør aldri noe forsøk på å gå inn i
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dødsleirene og late som om det er mulig å medoppleve
lidelsene der, rett og slett fordi disse lidelsene i all sin
uhyrlighet ikke lar seg medoppleve av en utenforstående
i ettertid, uten at de blir redusert til «kitsch», føleri, uforpliktende sentimentalitet på et eller annet nivå.
Det er den samme type kompromissløshet i forhold
til å kunne stå inne for det skrevne, kravet om å skrive «i
sannhet», for å vri på et gammelt Kierkegaard-sitat, som
gjør at Sebald aldri har slått seg til ro med den rene
romanformen, men har funnet det nødvendig å skape
sin egen urene hybridsjanger i krysningspunktet mellom
biografi, memoarer, reiseskildring og roman. Den rene
fiksjonen, slik den dyrkes i den tradisjonelle romanformen, står han like fremmed overfor som den rene dokumentaren. I møtepunktet mellom fiksjon og fakta trer
«sannheten» tydeligst og mest ukorrumpert fram. Når
han limer svart-hvitt-fotografier inn i tekstene sine – et
kjennetegn ved Sebalds bøker – er det ikke for å dokumentere virkeligheten, men snarere for å underliggjøre,
rokke ved det bildet leseren har dannet seg av den:Var det
virkelig slik? Er den mannen virkelig forfatterens grandonkel, eller er det en annen? Stod forfatteren virkelig
under den lønnen? Fotografiene blir gåtefulle, tvetydige
tegn fra en tid som ikke lenger finnes.
Å leve og skrive som tysker etter 2. Verdenskrig har
uten tvil vært en grunnleggende moralsk utfordring for
Sebald, som vanskelig kan tillegges for stor betydning.
Likevel kan jeg ikke lese tekstene hans uten å tenke at det
er i PERIODEN – i ordene som slynger seg nedover
siden, fra punktum til punktum – den kompromissløsheten han snakker om, kommer renest til syne; i den
snart syngende, snart stotrende, alltid søkende sebaldske
perioden som aldri går på akkord med sitt eget alvor
uansett hvor mange adverb, leddsetninger, apposisjoner
det kreves for å få sagt det som må sies, og som utstråler
en egen, kall det gjerne utidsmessig skjønnhet og
meningsfullhet, akkurat slik alt det halvglemte, oversette, tilsidesatte – det være seg levende vesener eller døde
ting – Sebald elsker å løfte fram i sin prosa, utstråler
mening og skjønnhet for den som har øye for slikt.
«Og fordi melankoliens tyngste sten er angsten for vår
naturs håpløse endelikt, leter Browne i det som unngikk
tilintetgjørelsen, etter sporene av den hemmelighetsfulle
evnen til transmigrasjon, som han så ofte har studert hos
larver og sommerfugler. Den lille purpurfargede silkefillen i Patroklos’ urne, som han forteller om, hva kan
altså den bety?» Slik slutter den første delen av Saturns
ringer, som for en stor del handler om den engelske
barokkforfatteren Thomas Brownes forsøk på å komme
til klarhet over verden. Og slik kunne man også sammenfatte drivkraften i W. G. Sebalds altfor tidlig avbrutte,
men besettende skrift: Den leter utrettelig etter livgivende og meningsfulle tegn i det tilsynelatende livløse
og meningsløse.

REISEN
TIL OG
FRA TOVE
AV LISE MÄNNIKKÖ

gentlig var jeg litt i villrede, allerede før reisen tok
til. Leste noen steder at mummihuset var inspirert
av gamle kakkelovner. Mens andre kilder oppga
fyret på en liten holme i Finskebukta som forbilde. Fyret
på Glosholm i Pellinge skjærgård var nå bare en ruin, øya
dessuten eid av kystvakta, så man kunne ikke bare gå i
land der uten videre. Men jeg hadde tenkt å få det til. Jeg
hadde også tenkt å få tak i noen som kunne kjøre meg ut
til den ytterste holmen i skjærgården, den holmen som
heter Klovharun, der Tove Jansson hadde sin sommerhytte, siste øy i havet, siste sommerlige oppholdsted. Og
om nødvendig kunne jeg kanskje ro dit selv, på dette tidspunkt var jeg vel nesten villig til å sette livet til.
Alt var mulig, slik det er før en reise. Og jeg hadde dessuten reist før og jaktet på ånder. Som i en slags indianerlek. Finne merker på trestammene. Iaktta strå som ennå
rører svakt på seg fordi noen nettopp har gått forbi.
Lukten av røyk i lufta. Gjenglemte saker, fraflyttede hus.
En gang på en øy som heter Prince Edward Island traff
jeg en dame som drev og lukte i åkeren like ved grunnmuren av barndomshjemmet til en ganske berømt forfatterinne i traktene der. Det viste seg at damen var gift
med fetteren, eller var det nevøen til den samme forfatterinne. Hun forklarte meg iallefall vennlig at det nok
ikke var alt i bøkene som hadde sitt opphav i traktene
omkring. «Her Blue Castles of Spain», sa damen og refererte til steder og landskap alle forfattere burde kjenne
veldig godt til. De diktede.
Så jeg burde jo ha lært. Dette mummihuset. Hadde
det i grunnen noe med den finske skjærgården å gjøre?
Hva ventet jeg egentlig å finne der?
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Hva jeg slett ikke ventet var i alle fall en islagt fjord.
Det var sent i april, men Pellinge-skjærgården sør for
Borgå by var uinntakelig. Så langt og ikke lenger. Hadde
syklet flere veier som førte til havet, de høye furutrærne
holdt trofast vakt mot utsyn helt ned til hver eneste vik.
Og i tillegg til is på fjorden var lufta tett av tåke.
Var nesten lettet. Å ta seg utover ville ha bydd på en del
bryderi, uansett. Telefoner hit og dit, banking på ukjente
folks dører. Og selv om en var en annerledes turist utenom sesongen, antakelig blitt oppfattet som en av de vanlige, masete. Langt der ute i tåkehavet lå nå Klovharun
der Tove Jansson og Tuulikki Pietilä bygde hytta så langt
fra nysgjerrige folk og båter som det var mulig. Der tilbrakte de godt og vel tjue lange somre. Til Tove en sommer merket at det var tid for oppbrudd, at hun nå var i
ferd med å bli gammel, og dessuten at en forferdelig ting
holdt på å skje: Hun var blitt redd for havet. Hele den
sommeren pakket de, og skrev små lapper, for de hadde
besluttet å gi hytta til Pellinge kommune til glede for
noen og enhver. På lappene sto det for eksempel: «Stäng
inte spjället, det rostar fast», «nyckeln är vid dörrposten»
eller «yllestrumpor och sockor under støvelhyllan».
(Anteckningar från en ö, Jansson og Pietilä 1996) Og så
farvel. Og siden ville ikke Tove snakke om Pellinge en
gang, når hun var på tråden med gamle lokale bekjentskaper.
Så jeg sto der og tenkte: Hun har reist nå. Jeg kom for
tidlig på våren, men kanskje også for sent. Det er ingen
spor etter verken henne eller mummifamilien her.
Men så skjedde det noe. Tåken letnet. Nei, den drev
bort som om noen dro den til side, som tynne gardiner,

Tåken letnet. Nei, den drev bort som om noen dro den til side, som tynne gardiner, og i fjorden kom øyene til syne. Det var som på en
scene, skogkledte små holmer og skjær seilte inn som silhuetter, som kulisser.

og i fjorden kom øyene til syne. Det var som på en scene,
skogkledte små holmer og skjær seilte inn som silhuetter,
som kulisser. Scenografien var enkel og stram. Og hver
eneste liten øy var tegnet av henne. Satt andektig på en
rullesteinstrand og så og så. Så drev nye tåkeskyer mot
land, og det var som om hun var der oppe på himmelen
og pustet og sa litt strengt: Är du nögd nu?
Det var jeg jo egentlig ikke, men tilbake i Borgå, i en av
de to bokhandlene der, skjedde dette lykketreffet, det
som kanskje er det viktigste på en reise av dette slaget: Jeg
fant boken. Den het Resa med Tove, og nå kunne jeg reise
videre med den.
Tove Jansson døde i 2001, denne boka viste seg å være
en minnebok med bidrag av venner, bekjentskaper og
yrkeskontakter gjennom årene. (Resa med Tove, en minnesbok om Tove Jansson, Schildts 2002). Mye er personlig.
Broren Per Olov Jansson bidrar med utvalgte øyeblikk,
noen foreviget med fotografiapparat, andre etset fast i
minnet, som da han prøvde å få søsteren til å forstå konsekvensene av hennes intense forhold til sine sigaretter.
Men uten sigarettene, hvordan skulle hun da kunne
arbeide? Til slutt døde hun ganske riktig av lungekreft.
Men levde ganske lenge. Og arbeidet var det aller viktigste i livet hennes. Og sen kjärleken.
Kjärleken var Tuulikki. På Klovharun delte de hytte, i
Helsinki hadde de hvert sitt atelier. Tove var jo utdannet
billedkunstner, og hadde en karriere som det ved siden
av den med mummibøkene og etter hvert litteraturen for
voksne. Litteraturen begynte med kommentarer til vitsetegningene i vittighetsbladet Garm. Så kom småtrollene
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først og ble til mummitroll. Hun tegnet og skrev. Og selve
Mummidalen kom til å likne «en lång grön eng som var
kantad av skog och berg så att den liknade paradisets
dal», og denne enga var i Stockholms skjærgård der morfar og mormor hadde hus. Men dro Mummiene til havs,
minte alt straks mer om Pellinge skjærgård. Og landskapet for øvrig har, antar jeg, etter som jeg i boka har reist
med Tove til Bretagne, Hellas, Italia, Amerika, trekk fra
alle steder i verden hvor det finnes hav og fyr.
Og det gjør det jo mange steder. Blant annet på Hvaler
i Østfold hvor Mummitrollene egentlig alltid har bodd
for meg.
Men nå var jeg i Finland. Havet hadde jeg knapt sett.
Reiste videre. I Kotka hadde jeg utsikt til en isbryter, i
Hamina regnet det, ved den russiske grensen var det bare
skog. Dro derfor like godt innover i landet, til Tampere,
der Mummidalen i kunstmuseumsvariant befant seg i
underetasjen til byens bibliotek.
– Muumilaakso, sa den sure garderobedamen, ansiktet sprakk et sekund i et smil.–Behind the column, down
the stairs.
Det kostet 4 euro, men den russiske pappaen slapp å
betale full pris, de ville ikke ha den store, litt vel ferske
seddelen hans. Så gikk vi inne i halvmørket, den russiske
familien og jeg, til en utstilling som har sin egen historie:
Det begynte egentlig med at den unge medisineren
Pentti Eistola moret seg med å bygge et mummihus da
han hadde vært syk. Senere laget Tuulikki mummifigurer i samband med en mummiopera. Det ble fler av dem,
og hun satte dem inn forskjellige tredimensjonale tablå-

er, Filifjonka alene og redd i den tomme entreen i
Mummihuset, vinter i Mummidalen, Mummimammas
sommerlige drømmehage. Så ble det store huset til, et
samarbeid mellom Tove, Tuulikki og Pentti, med alle
slags detaljer fra karelske vinduer til bittesmå syltetøyskrukker i kjelleren. Huset dro til Bratislava, var innom
Helsinkis arkitekturmuseum, var til og med i Norge,
men står nå altså i sin egen dal, sammen med originaltegningene fra bøkene og tablåene. Og det var denne
utstillingen leser jeg, som tidlig på 70-tallet førte til stadig flere beundrerbrev, til og med båtlaster med barn
som ankom hennes sommerøy.
Nå var det sånn at mitt første møte med Tove Jansson
og Mummidalen nok fant sted en gang på 50-tallet i min
barndom. Men det inderligste møtet skjedde i 1968, da
vokste vi liksom ut av Mummidalen sammen, Tove
Jansson og jeg. I Sent i november, den første boka jeg eide
på svensk, er Mummihuset tomt, og filifjonker, hemuler
og andre skikkelser fra Mummidalens univers, virrer
rundt og leter, etter mummisommer, trygghet og seg
selv. Etter denne boka skrev Tove Jansson «bare» for
voksne. Den barnslige undringen så vel som den voksne
innsikten tok hun med seg inn i de nye fortellingene.
Tonen fra Mummidalen levde, men nå var det «ordentlige» mennesker hun skrev om. I 1978 kom novellesamlingen Dockskåpet och andra Berättelser (1978).
Tittelnovellen handler nettopp om en voksen mann som
blir besatt av å bygge et dokkehus. Det er ingen lek, alt
skal stemme til minste detalj. I kjelleren på biblioteket i
Tampere var det også tenkt på alt. Jeg ble vel litt trett der
jeg gikk og ikke fikk leke med tanken på hvordan jeg
kunne ha gjort det (bedre) selv.
Kanskje var det på dette tidspunkt jeg rett og slett ble
litt lei av hele Tove. Det var jo ikke hennes skyld. Men jeg
sto der omgitt av originaltegninger og tablåer og lengtet
etter noe annet. Tilbake til noe, antok jeg, kanskje til min
Mummidal. Et øyeblikk lengtet jeg faktisk litt tilbake til
Pellinge og den usynlige skjærgården også.
I Tampere fantes det nesten ingen bøker på svensk.
Men det fantes en fornøyelsespark som ikke var del av
reisen med Tove, som ikke engang var åpnet for sesongen, men jeg tok heisen opp i et høyt, høyt tårn der man
kunne se ned på den. Og kjente den plutselig igjen. Dette
er også noe av det min fascinasjon handler om, tenkte
jeg. Karuseller med stripet tak og berg og dalbaner
omgitt av svære skoger og sjøer med is. Et sted som ikke
er åpent på den vanlige måten, men hvor man kan flytte
inn og bruke det på sitt vis. Og jeg husket plutselig flere
fornøyelsesparker i mummilitteraturen, blant annet en
av fortellingene i Det osynliga barnet, den om Hemulen
som elskade tystnad. Hemulen pensjonerer seg endelig
fra jobben med å klippe billetter i en bråkete fornøyelsespark, da den en sommer regner helt bort. Så trekker han
seg tilbake i en stor stille park han arver etter sin tante
istedet. Men barna der ute redder alle ødelagte husker og
karuseller og vil i beste mening gi dem til Hemulen. Som
27

motstrebende bygger parken opp igjen på det nye stedet,
der barna også får adgang igjen. Men bare for å more seg
der inne i total stillhet. Et tivoli uten lyd. Et mummitroll
som våkner midt på vinteren. En reise utenom sesongen.
Plutselig er alt annerledes.
Majlis Qvickström heter en av bidragsyterne i Resa
med Tove. Tove Jansson ble Majlis kjent med som radiojournalist i Finlands Rundradio, og bidraget handler
blant annet om da Tove leste egne tekster inn på bånd.
Majlis Q. var også en stor beundrer, og hadde fått mer
enn en advarsel av sine kolleger mot å servere dem flere
mummisitater på redaksjonsmøtene. Til Tove Jansson
selv betrodde hun engang at av alle mummifigurene
skulle hun helst ville være Ti-ti-oo, det lille dyret som
Snusmumrikken synliggjorde i novellen Vårvisen. Svaret
fra Tove lød: Kan du inte vara dig själv eller vil du inte forsök åtminstone!
Dette er det siste jeg leser i Resa med Tove på denne
reisen. Det er nok for en stund nå. (Men i neste bokhandel var jeg naturligvis på jakt igjen. Jeg samler, og på
hytta mi ved havet (på Hvaler i Østfold) skal samlingen
en dag bli komplett.)
Tilbake i Norge: Jeg blar i gamle og nye bøker, leser en
side her, en side der. Sommarboken har jeg fått med meg
på svensk, og vissheten om at dette handler om Toves
egen mamma og hennes brordatter Sophia, er interessant, og gir meg noen nye assosiasjoner. At øya de er på
virkelig skal være en av de skogkledte holmene i Pellinge
skjærgård gir også tilskudd til bildene i hodet, selv om jeg
altså knapt så en eneste av holmene der ute i havet. At
boka delvis er skrevet i det franske kvarteret ved
Bourbon Street i New Orleans er en påminnelse jeg også
kan dra nytte av.
Blar også i Sent i november, som jeg ikke har lest på
mange år. Slik begynner den: En tidig morgon i
Mumindalen vaknade Snusmumriken i sitt tält og kände
att det var höst og uppbrott i luften. Og kapittel tre: En
torsdag i november slutade det att regna og Filifjonkan
beslöt tvätta fönster i vindsvåningen.
Er det derfra jeg har det, tenker jeg, denne hangen til å
begynne en fortellingen omtrent på samme vis.
Kan du ikke være deg selv, sa Tove til Majlis.
«Och jag forsöker», skriver hun, «det er ganske svårt,
men det går.»
Jeg forsøker vel jeg også. Kanskje er det derfor jeg gjør
slike reiser, rister dem av meg, disse jeg beundrer slik.
Men også, tror jeg for å knytte nye, ennå litt hemmelige
bånd.

BRUA VED
KNARESBOROUGH BY
AV ARNT BIRKEDAL
1.
If you should come to Knaresborough Town,
look for a woman that knows me well,
light are her eyes and fine her gown,
and she goes by the bridge at Knaresborough Town.
Skriveøving 1 og 2: «Ri rillene».
Her er oppskrifta på ei skriveøving eg nyttar med ujamne mellomrom, den fødde mellom anna mange av tekstane i boka Øya bortanfor den til King Kong (1995):
Finn fram ei plate, helst ei tilfeldig ei, la gjerne alfabetet
styra. Men det må vera ei du har hatt og har eit forhold
til, ei som rettelig høyrer heime i samlinga. Set den på
spelaren. Og set deg godt til med skrivebok og kaffi. Pust
godt ut, og prøv å «blanka» hovudet. Innan seansen byrjar har du bestemt spelereglane: Når albumet er
gjennomspela skal det stå noko på papiret. Noko som
kan brukast vidare. Stundom kjem det noko mest med
ein gong; eit bilete blir kalla fram: Ei scene frå ein drivein-kino i det California du bare har vitja i draumane. Ei
scene frå ein marknadsby i Devonshire. Av og til får du
bare ei linje sist i siste songen, av og til har den ikkje noko
med musikken å gjera. Somme tider lar ikkje minne,
landskap seg frammana. Det må ein rekna med. Ein kan
skulda på at ein ikkje er heilt i slag den dagen, ein svevde
ikkje med. Men noko kom på papiret, ein følgde den speleregelen.
Ei anna øving, ei noko meir kostbar og tidskrevande
ei, er denne:
Ta med litt pikk og litt pakk, kladdebok og penn. Og
dra dit songane blei til. Eller staden som blir omsungen.
Etter at eg blei forfattar på heiltid midt på nittitalet, har
eg late det gå sport og rytme i dette: Å ta dei stutte og dei
lange nullane.
Innskoten note: Å bruka stadnamn i song og i dikt:
Dei visste det, alle dei store «låtskrivarane»; Robert
Burns, Carl Michael Bellmann, Woody Guthrie, Alf
Prøysen, Chuck Berry, Kris Kristofferson: Stadnamn er
tingen, dei gjer den skilnaden. Dei drar det ned på bakken, det heile. Det blir meir støv og mold og graslukt av
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det. Det blir meir ekte, meir sant.
Folkesongane, folkrocken, roots- og køntri-musikken er
spekka med stadnamn. Og på 60-talet lurte dei seg òg inn
i popen og rocken, i lag med dei meir forteljande tekstane:
«Now, somewhere in the black mountain hills of
Dakota, there lived a young boy named Rocky Racoon»
(The Beatles: «Rocky Racoon»),
«Counting the cars on the New Jersey Turnpike» (Simon
& Garfunkel: «America»),
«Terry meets Julie at Waterloo Station every Friday
night» (The Kinks: «Waterloo Sunset»).
Osb, osb.
Eller noko meir heimslig:
«Me hong ner’ på Havnaberg / ein sommarkveld sista
året / eg og han Ola Dverg / og han Malvin med magasåret » (Kolbein Falkeid, som sungen av 3 Busserulls).
Mange såkalla «tekstforfattarar» har noko å læra her.
Den vanlige vrien, som me oftast høyrer på engelsk; «eg
elskar deg, kjære, ja visst gjer eg det,» blir ikkje heilt det
same som; «eg elskar ei jente frå Randaberg.» Vel ein
varianten med stadnamnet blir det liksom lettare å
komma vidare òg, lettare å køyra utanom klisjear. Det
blir nyare og friskare, det heile. Stadnamnet opnar rom,
banar veg for yr, gjødsla åkrar, leskur, kolonihagar og
sidensvans-trekk i versa som kjem.
«Eg elskar ei jente frå Randaberg,
ho har slik ein lubben lått,
me bremsar i fjæra kvar tysdagskveld…»
Og no skal altså fjerde linja rima på den med låtten: godt,
blått, rått, snott, nått - eller kått, om du vil.
Ein skal sjølvsagt ikkje bruka for mange stadnamn i ei
vise heller. No er det nok for ei stund i denne. To tette kan
vera for mye. Tre blir som regel for heavy.
Stadnamna, stadene i songane har alltid inspirert
meg. Dei har vore ein plett, ei husklynge, eit vegkryss på
ein mo, ei hamnekneipe, å kvila tanken på. Medan grammofonplata snurra og ein sat og lengta.

Skriveøving 2 ( framhald):
Dei stutte og dei lange nullane. Spasera den stutte daglige. Og reisa den lengre årlige:
Mellom skriveøktar, mellom bøker må eg bare
komma meg ut og vekk. Må eg bare bli borte over dei
haugane. Og ofte blir det altså til at eg drar inn i eit landskap eg først vitja i ein song.
Og det blir – mest alltid – til at eg reiser til
Storbritannia. Eg kjem ikkje lenger. Det ser negativt ut på
prent, men eg tenker vel om lag slik: Ein opplever ikkje
noko fundamentalt nytt i min alder likevel. Det er
meir fornuftig bruk av tid og krefter å utforska landskap ein alt har «inne». Derfor
går eg nett same nullen kvar dag, derfor vitjar eg England. Kvernar vidare
på dei gamle draumane. Ser dei
same filmane endå ein gong.
Spelar same plata, eller ei som liknar. Og opplever stadig noko
nytt. Med draumane er det nemlig slik: Dei må ha noko velkjent å
hekta seg på.
Draumane om Ville Bill Hickoks
ville vest, Vlad Tepes’ Transilvania,
Esaus Kanaan, Jægers Patagonia og Brian
Wilsons California med vidare med vidare, lar
eg sveva – for the time being. Altså; heilt til eg går lei –
som om det er mulig – drar eg til dei britiske øyane.
Me hugsar alle tida det bare var «ut og pæss’ og inn og
dains’». No blir det mest «ut og sjå» og «inn og skriv». Alt
her har England, Irland, Skottland føremoner framfor til
dømes Jæren eller dei djupe finske skogar: Det finst alltid
ein stad å gå inn. Alle hekkerekker, alle ley-linjer, fører til
ein pub. Dei kan ha stengd nokre timar på ettermiddagen, men elles. Du får sitja i fred med kladdeboka di –
eller pc’en – så lenge du ønskjer. Og – lo and behold – dei
sel lokalt øl, som du kan feira dei ferske linjene dine med.
Og så har du alle toga, alle dei gamle bussane, som går,
frå stad til stad, sjølv om dei går tomme. Der tida står still,
og ting fell på plass.
Men nett kvar skal ein dra? Kartet er fullt av spennande stadnamn; Bethlehem, Black Dog, Mousehole,
Wormegay, Maidenhead. Kvar skal ein byrja?
Eg brukar byrja, slik det meste brukar byrja her på
berget; med ein song.
II.
Now, you who listen, mind you well,
for twice the time has come around.
The bridge did fall, so who knows when
there’ll be no world for Knaresborough Town.
Og med hovudet i ein song byrjar eg sjå på kartet.
«Knaresborough Town» er ein song som har gått
rundt på platetallerken min sidan dei tidlige tenåra. Den
har vore med på soundtracket til alle utsikter eg har sett
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sidan. Gruppa heiter Magna Carta, som er Chris
Simpson, ein av dei gamle travarane, slitarane i bransjen,
pluss dei han ringer til når han treng folk. Han, dei,
greidde planta denne og «Airport Song», «Lord of the
ages», «Father John», «Isle of Skye», «Seasons» og mange
fleire i dette hovudet. Innan eg rakk snu og rå meg, hadde
dei okkupert svære – engelske – heiområde her inne.
Knaresborough (Town) ligg i Simpsons Yorkshire.
Med songen spinnande byrjar eg bla i referansebøkene.
Finst her nokon heilage kjelder, sjøormar, folkrockfestivalar, skal tru? Og det gjer det alltid. Med
Knaresborough som sentrum finn ein innan
radiusen av ein Yorkshire-pint til dømes
dette:
Whitby, der Dracula kom til
lands som ein svær hund i si tid, i
romanen. (No mest kjent for kjærleiks- og smuglar-scenene i
Heartbeat.)
Scarborough, kjent frå den
andre songen, med Robin Hood’s
Bay, med tilhøyrande segn, like i
nærleiken. Marston Moor, der slaget –
som ELO song så sært om på 1. plata –
stod i 1644. Landsbyen Nunnington, der Sir
Peter og hunden hans kverka draken, nei Ormen
(the Worm), i si tid, og trygga ei framtid for
Nunningtons jomfruer.
Landsbyen Cottingley, nær Bradford, der dei to jentene i 1917 fotograferte alvane; fotografia som Sir Arthur
Conan Doyle alle sine seinare dagar insisterte på var ekte.
Noko veit ein frå før. Mye finn ein ut medan ein rører
på seg.
Og så sjølvsagt dei mjuke grøne Yorkshiredalane som
bølgjer seg gjennom det heile. Med herlige små landsbyar, mellom dei vesle Grassington, der Chris og Linda
Simpson bur når dei er i landet, skulle eg våga å plinga på.
(Eg vågar, han er nett nede i London, eg gir ei bok til
nabodama som vatnar blomane. Når eg kjem heim ligg
ein pakke frå han og ventar på meg.)
Teksten i «Knaresborough Town» spelar på dette med
Mother Shipton (1488 – 1561, i følgje bøkene), Englands
svar på Nostradamus. Ho budde i ei hole ved elva Nidd
som renn gjennom byen. Der spådde ho prinsar og geistlige. Ho etterlét seg skrifter, der ho i vers såg det aller, aller
meste: Bilar, fly, krigar – og verdas undergang: «When
the high bridge is thrice fallen».
Så eg drog til Knaresborough i –99. Brua hadde trass
alt ramla to gonger. Og dei legg ned pubar og bryggeri i
ein rasande fart.
Ut og sjå og inn og skriv.
Og mye av det eg såg og noterte meg brukte eg i boka
eg unnfanga på den turen, Ein halvtimes stille i himmelen
(2000). Ein finn både Cottingley-feane, dommedag og
Mother Shipton, kyrkjegardskråkene i Whitby og
Dracula der viss ein leiter. Mye er brukt i dei to bøkene

Reisetips: Skaff deg ei bok å ha med i taska.
Når ein veit sånn cirka kva ein vil sjå og vitja, er det sjølvsagt lurt å ha med ei lita bok som dekker nett dette. Om
den finst. Eller kjøpa ei i bokhandelen – eller på postkontoret – nærast pilegrimsmålet, ei å lesa på resten av turen.
Skal ein gjendikta noko bør ein sjølvsagt ha lese bøker
om og rundt det ein gjendiktar. Og skal ein bare «røra seg
innan songane», er ei bok om den, dei som syng beste reisefølgje. Då eg vitja Cropredy-festivalen sist august, skaffa
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som er komne etterpå.
Det finaste ein finn er ofte det ein slett ikkje hadde
venta å finna. Noko blir brukt, noko blir brukt opp. Noko
kjem ein alltid tilbake til.
*
Og når ein har sete med kartet, bøkene, funne stader ein
vil vitja, somme bare for løye, somme fordi ein kjenner på
seg ein kan bruka det til noko, lyt ein finna seg ein stad å bu
inni der, ein stad å slokna, vakna. Det er viktig ikkje å stressa for mye rundt.
Ein stad å snakka med lokalfolk.
Eg har hamna på kneiper i Cornwall, med lokalfolk
som har krypskyting som leveveg, med dialektar tjukkare
enn ølet dei bryggar bak veggen. Og etter nokre timar, pintar, skjønar ein heilt kva dei seier. Me har streifa borti dei
digre kattane på moen.
Eg har opplevd menneske reisa seg og gå frå ein pub ved
Loch Ness, då eg kviskra Alisteir – the beast – Crowleys
namn. (Jimmy Page, som seinare kjøpte huset hans ved
breidda der, var ein grei og spandabel kar.)
Ein medlem av Fairport Convention fortalde meg på
ein pub i Oxfordshire at Sandy Denny går att. Han røpte
kva han brukte å seia henne, gjenferdet hennar, kvar gong
ho brått kom fram på sida hans på scena i Cropredy, for å
«gjera sitt». Og han var dødsalvorlig. Det var han òg då
han sa kva han meinte om Jethro Tulls Ian Anderson.
Men han nekta å komma inn på kva dei mest kryptiske
tidlige tekstane til Richard Thompson, som «Farewell,
farewell» og «Now be thankful» eigentlig betydde. Der
stilte me likt. Så eg gav opp den førstnemnde, med tanke
på boka eg dreiv «research» for det året, To veker sist sommar, og tolka – trulig - sistnemnde for fritt.
Eg har drøfta pixies – småfolk – med Claude Greengrass
sin fetter i ein kjellarpub på Dartmoor. Han kom inn på dei,
eg lét som eg bare var sånn passe interessert. Det er ofte det
beste. I alle fall når du alt har sagt at du skriv bøker.
Forresten: Å vera forfattar er faktisk ofte ein føremon
vil ein komma i prat med folk på landsbygda i England.
Dei opnar seg, har noko dei vil fortelja. Og tipsar deg om
ei du bør snakka vidare med. Ho sit gjerne like rundt hjørnet. Ja, eg veit, det er stikk motsett her.
Bare tanken: 78 000 landsbyseriar går av stabelen på
likt der borte. Plutselig kjem du inn døra i ei av dei.
Skrivartaska over aksla. Og du veit aldri kor stor rolle du
endar opp med.

Da innkjøpsordningen ble foreslått for Stortinget i 1964, skrev
Cappelens daværende sjef Henrik Groth, at ordningen og
Norsk Kulturfond var en «grovkornet form for censur og statsdirigering av åndslivet». Ikke uvanlig fikk han mest innpåslitent
følge av bl.a. reaksjonære Morgenbladet og erkereaksjonære
Farmand. Innkjøpsordningen kom likevel, og snart sluttet alle
forleggerne opp om den, særlig etter at det ikke ble moms på
bøker.I ettertid er det ingen kunst å påvise at innkjøpsordningen ikke ble det sovjetiske systemet som skapte slik situasjonsbestemt angst hos noen forleggere. Dersom vi ser innkjøpsordningen i forhold til visse sider av samtidig og framtidig boksalg, er det liten tvil om at ordningen har styrket norsk ytringsfrihet. At det har forekommet overtramp og åpenbare feilvurderinger,hører med i en ordning som er skjønnsmessig basert.
Det er langt verre med en byråkratisk ordnet og fastlagt vurdering av litteratur, som noen gærninger faktisk har foreslått. Det
er da alminnelighetens stålbriller kan komme til å glimte eichmannsk over det statlige skrivebordet til den byråkraten som
ikke må stå til rette for sine avgjørelser. Debatten om enkelte
innkjøp og avslag har ikke svekket, men styrket ordningens
legitimitet. I dag må vi arbeide hardt for å bevare og forbedre
ordningene, og det er gledelig at forfatterne denne gang har
forleggerne og bibliotekarene på lag.
Men i et år da forleggerne diskuterer bokbransjens vilkår så
markedsandelene fyker, skulle jeg ønske at de la sakspapirene
litt ut til venstre og gikk inn i bokholderiet sitt for å se om det
kunne finnes grothske spøkelser i bokmarkedet selv. I mange
år er det blitt tatt for gitt at et fritt bokmarked er forutsetningen for en fri litteratur.Slik argumentasjon framføres gjerne med
pjolter-oslosk diksjon for å overbevise gudsordene fra landet.
Men det «frie» bokmarkedet kan komme til å bli svært ufritt om
en tid, dersom forleggere og bokhandlere ikke tar farvel med
forestillingen om at de virker i en «sektor» og unnlater å ta et
ansvar som er langt større. Det vi kaller «litteraturpolitikk» har
som forutsetning at litteraturen
ikke er selvtilstrekkelig, men
angår alt ord kan frambringe av
kultur. Konflikten oppstår når
«sektoren» litteratur, den såkalte «bransjen», med sine
ømme eiere og drømmende
økonomer, er eneste instans
som får vedta dagsorden for
bokas framtid. Da kan maktkonsentrasjonen blant forleggere og bokhandlere bli farlig
stor. Og da kan presset på lønnsomhet i utgivelsene føre til at
markedsavdelingen blir en langt viktigere redaksjon enn
redaksjonen selv.
Jeg mener ikke at denne tendensen har vært spesielt
merkbar til nå for norske forfattere. Det har mest vært noen
ukoordinerte forsøk på avsnitt i forordet til den store markedsboka. Men jeg mener at det er en mulig utvikling som forleggerne og bokhandlerne plikter å forebygge. Hvis ikke kan
bokbransjen ikke falle for statens, men for sitt eget grep. Da
kommer et spøkelse til å gå gjennom bok-Norge. Da kommer
gamle Groth til å gå igjen fordi han tok så feil.Vis litt dannelse.
Gi nå den mannen fred.

eg meg den flunkande nye biografien over Fairports
grunnleggjar Ashley Hutchings. Den gjorde både turen
og festivalen rikare. For ikkje å snakka om kor mye kjekkare det blei å kjøpa platene hans etterpå, han har laga
skammelig mange. Den fekk meg òg til å tenka at gjendiktingane av Fairport-tekstar som eg gjorde i –99 slett
ikkje var så dumme.
10 andre trykksaker og handbøker eg kjem på i farten,
som eg av ulike grunnar har bore med meg gjennom
landskapa:
1) Henry H. Bauer: The Enigma of Loch Ness. 1986
2) Joe Cooper: The case of the Cottingley Fairies. 1990
3) Tidsskriftet Skepsis nummer 5, 1994. Med artikkel
som omhandlar »heksemordet « på Meon Hill,
Oxfordshire.
4) Patrick Humphries: Nick Drake. 1997
5) Rev. C.C. Dobson, M.A.: Did our Lord visit Britain as
they say in Cornwall and Somerset. 1936
6) Maartin Allcock & David Gleeson (red.): Fairport
Convention Songbook. 1993
7) Dylan Thomas: Under Milk Wood. 1953
8) Animals & Men, Issue six. 1995. Der det mellom anna
handlar om «Uglemannen i Mawnan-Smith.»
9) Helleve, Hovland og Kaldestad: Vegen til Navan. 1995
10) Bram Stoker: Dracula. 1897
+ alltid siste nummer av Mojo.

Dei løynde partia er ofte dei vakraste, der orda mest
druknar i i sitarar og mellotron og baklengs gitarar.
Knapt nokon Lennon-ord har gjort meir inntrykk enn
tranebærsausen («cranberry sauce, cranberry sauce») i
«Strawberry Fields Forever». Kven av oss har ikkje dikta
oss inn i Jagger sine mumlingar. Me har følgd han opp
trapper til snuskete soverom, der grove saker føregår, om
me ikkje heilt får tak i kva. Grove saker er det i alle fall.
(Og når me må gissa og famla slik, blir det jo straks mye
grovare òg.) Mange av orda skulle fått vera løynde til
evig tid. Men med internett blir dei gjerne kalla fram
etter få klikk.
Dra ut. Hovudet i ein song. Kladdebok (utan linjer) i
skuldertaska.
Etterpå er det heim og sortera alle bussbillettane.
Reinskriva notata. Det tar dagar, det er eit hekkan. Men
det brukar å vera verdt det.
Skriveøving 3: Ta like godt og gjendikt heile songen
( i alle fall halve):
Ja, legg du vegen om Knaresborough by,
leit opp ei kvinne, hels ifrå meg,
blikket er klårt, kledd i gildaste ty
går ho støtt brua ved Knaresborough by.
(…)

Alt dette finn ein spor av i bøkene mine. Ja, eg har fått
høyra eg har sære interesser. (Eg kom nett på at eg har
nemnd «Uglemannen» – ein kryptozoologisk skapnad
på linje med yetien, bare meir sjeldsynt – i tre ulike bøker.
Noko i meg skjemmest, pittelitt.)
Innskoten note: Om rocketekstar, og gjendikting av slike.
Der kan vera mange grunnar til å villa gjendikta ein song,
somme av dei er gode. Nokon songar er så gode, blir så
gode at du kan bruka dei i ei bok. Mange er det ikkje. Det
er ein måte å dvela ved songen på, bli endå betre kjent
med den. Vera i universet den strekar opp ein tanke til,
stikka inn på den kroa, før ein må seia na na att.
Svært mange av oss «poetar» byrja vel laupebanen
med å gjendikta Dylan eller Cohen eller nokon. Me gjorde det av kjærleik. Og ser etterpå at det var eit viktig og
riktig steg på vegen. Sjølv har eg gjendikta «pop/rocksongar» i fleire av bøkene mine. Songar som fortener å bli
gjendikta og songar som slett ikkje gjer det. Av kjærleik.
Det er lett å bli geniforklart som låtskrivar. Melodi og
arrangement, kjærastar, himlar, utsikt, stemning kan kle
dei styggaste bytingar i brureskrud. Det er lett å la seg
forføra og trollbinda. Den største «rockepoet» blir ofte
ståande att bukselaus, blir han beden om å lesa opp tekstane sine.
Du vil så gjerne at ein song du likar skal vera fin tvers
gjennom. Ta ein 60-tals song, med 60-tals produksjon.
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Kvart ord blei sanning; brua ho fall,
rasa to gonger, og fell ho på ny,
kan inga verd, skal inga tid
halda fast henne eller Knaresborough by.
Chris Simpson: «The bridge at Knaresborough Town»
(vers 1 og 4*)
Frå Magna Carta: Songs from Wasties Orchard, 1971.
Noko slikt. (* Resten skal, ved nærare ettertanke, få leva
sitt eige løynde liv bak sitarane.)

EN REISE I TID OG ROM
AV GUNNAR STAALESEN

edaktøren av Forfatteren har bedt om et litterært
reisebrev. Det skal han få, på følgende premisser.
For de fleste mennesker er det å reise i vår tid
blitt en dagligdags affære. Går vi knappe hundre år tilbake i tiden, var det en dagsreise fra Sunnfjord til Bergen og
derfor noe man bare foretok seg av ren nød eller ved
meget høytidelige anledninger i livet. I dag kommer man
til vestkysten av USA på like lang tid, og det er ikke
engang noen høytid knyttet til turen. Det å reise er blitt så
alminnelig at det nesten innbyr til det motsatte. Én ting
er at miljøorganisasjonene oppfordrer oss til å redusere
reisevirksomheten, av hensyn til CO2-utslippene. En
annen ting er at tidsånden kanskje fordrer meditasjon og
ettertanke likeså meget som utagerende reisevirksomhet, med reformer i ryggsekken. Tidene skifter hele
tiden, og intet er nytt under solen.
Som forfatter må man likevel med jevne mellomrom
ut å reise, men da som oftest ved skrivebordet, og ikke
sjelden både i tid og rom. Det krever en annen form for
reisevirksomhet enn den man kan bestille gjennom et
reisebyrå. Den reisen vi alle, først som lesere, senere som
skrivere, gang på gang har lagt ut på, er reisen i fantasiens
verden, etter alle solemerker å dømme den beste reisen
av dem alle.
Mine egne litterære reiser har stort sett utspilt seg i
nærmeste omegn av Bergen. Varg Veum drar sjelden
lenger enn til Sotra og Sunnhordland, og de gangene
livets tilskikkelser har ført ham til metropoler som Oslo
og Stavanger, har noen korte turer i privatetterforskerens
fotefar vært bakgrunnsarbeid nok.
Dette har vært reiser i samtiden. Verre blir det straks
når reisen også ligger tilbake i tiden. Det krever selvsagt et
mer utfyllende bakgrunnsarbeid med ulike grader av
intensitet.
To ganger har jeg lagt ut på slike reiser. Første gang var
i 1990, 92 og 94, da jeg skrev tre røverromaner for unge
lesere, Vikingskattens hemmelighet, Vikingskattens forbannelse og Vikingskattens voktere. Handlingen finner
sted i 1927, og de to første bøkene i serien beskriver en
omfattende reise, fra Sunnfjord og Bergen via Frankrike,
Portugal og Marokko til «mørkets hjerte» dypt inne i
Congo; deretter med småfly over Østafrika til Egypt,
videre til Istanbul og til sist med Orientekspressen til
Paris og hjem igjen til Norge. Selvsagt kan man oppsøke
alle disse stedene i dag, men det ville for mitt vedkommende så allikevel ha vært mer enn seksti år for sent, og
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selv steder som Lisboa og Casablanca, for ikke å snakke
om det indre av Afrika, har nok gjennomgått en del fundamentale forandringer siden slutten på 1920-tallet.
Løsningen ble den åpenbare: å oppsøke min gamle
hovedkilde, Bergen offentlige bibliotek, og gå på storviltjakt i bokhyllene der. Reisebøker, kartbøker, historiske
verk; det kom straks til nytte alt sammen, og var en god
skole, skulle det vise seg, da jeg noen år senere la ut på en
enda mer omfattende reise, i alle fall hva tidsrom og
intensitet gjaldt.
I årene fra 1996 til 2000 befant jeg meg stort sett i en
annen epoke, riktignok ikke så fjern, men likevel: det
som nå er blitt det forrige århundret, det tyvende. Igjen la
jeg ut på en reise i tid og rom. Moskva og Berlin kan man
selvsagt reise til, men Moskva i 1933 befant seg i en annen
verden enn Moskva i 1996, og det Berlin som lå der i
1936, ble bombet sønder og sammen under annen verdenskrig. Paris i 1949 er en helt annen by enn den vi kan
besøke i dag, for ikke å snakke om hvor annerledes den
omfattende reisen opp gjennom Eksingedalen må ha
vært, en januardag i 1900 … Den litterære reisen som
førte til hundreårstrilogien 1900. Morgenrød, 1950. High
Noon og 1999. Aftensang var en reise jeg aldri kunne
gjennomført uten mine uunnværlige hjelpere ved
Bergen offentlige bibliotek. Salmonsens leksikon ble en
portal til den forgangne verden, like fra detaljerte bybeskrivelser til opplysninger om menstruasjonsbind fra
tidlig på 1900-tallet. Men denne gangen var det ikke nok
med å hjemsøke hyllene; denne gangen måtte tunge
dører åpnes, til kunnskapens katakomber, der uante
mengder informasjon ligger lagret. Gamle aviser ble lett
frem på mikrofilm, fotosamlinger ble dissekert, biografier og annen sakprosa lest: bøker om idrettsklubber,
buekorps, politistyrke og fagbevegelse; krigserindringer,
teaterhistorie, politiske skrifter og bygdebøker.
Det var fem år på reise, bokstavelig talt. Om jeg noen
gang kom hjem igjen, er jeg sant å si ikke sikker på. Noen
strander på Bali, andre i 1910. Det siste kan være vel så
bra som det første, og én ting er iallfall sikkert: Det blir
færre CO2-utslipp av det.

forbindelse med årsmøtet i nordisk forfatter- og oversetterråd har det vært arrangert seminar i forfatternes
hus under tittelen Er frie priser det beste? Her ble ulike
nordiske erfaringer samt Terje Fredriksens «Bok og
Musikkbransjen – komparativ studie av markeds og distribusjonsforhold» presentert og diskutert.

I

SKAL DET
VÆRE EN D
POSE?
ELLER
KANSKJE
HELLER EN
SEKK?
JATAKK?

agen etter inviterer Victor Norman partene
(konkurransetilsynet og aktører i bokbransjen)
til dialog om en ny form for avtale i en tale på
Forleggerforeningens årsmøte. Forleggerne er positive.
Selv om konkurransetilsynet er fullstendig utvetydig i
sin markedsliberale ideologi fripris = billigere bøker =
SANT! Det spiller overhodet ingen rolle om andre ut fra
studier av eksisterende markeder skulle ha kommet til
andre konklusjoner enn fripris = billigere bøker, for
eksempel at fripris ikke nødvendigvis = billigere bøker.
Den tanken er utenkelig i et konkurransetilsyn.
Sindre Guldvåg har trukket seg fra Forleggerforeningens styre fordi Forleggerforeningen har vedtatt
fortsatt arbeid for fastpris. Cappelen er for fri pris, men
ikke mot avtaler som sørger for distribusjon av friprisboka. Aschehoug og Gyldendal derimot er for fastpris
gjennom frivillig bransjeavtale, og vil også ha avtaler
som sørger for distribusjon av boka. Konkurransetilsynet oppfatter Aschehoug og Gyldendal som ett. Det
vil si sannsynligvis som ulovlige i alt sitt underlige samarbeid. Cappelen er sikkert enig. Samlaget vil ha fastpris,
men litteraturlov og ikke bransjeavtale.
I 2004 går dispensasjonen for bransjeavtalen ut.
Uansett konklusjon har vi trolig ikke noe annet valg enn
å diskutere og diskutere og diskutere i det kommende
året. Det vil si om vi ikke klarer å bekjenne oss til den
markedsliberale ideologien. Og for meg er det å bekjenne seg til den markedsliberale ideologien som å tro
på Gud. Selv om det i og for seg er mulig, hindrer ikke det
at det av og til kan framstå som en smule irrasjonelt.

BESTSELGERNE BLIR BILLIGERE.
DET BLIR ET STØRRE FOKUS PÅ
DEM. DE SMALE BLIR DYRERE. DET
BLIR ET MINDRE FOKUS PÅ DEM.
MEN VI VIL JO HA BREDDE I UT-

akta fra Terje Fredriksens rapport: For boka gjelder
momsfritak og fastpris. Vi har ca. 590 fagbokhandler spredd over det ganske land, vi har en
abonnementsordning som sørger for at bøkenes førsteeksemplarer distribueres til ca. 250 av disse (til 75
prosent rabatt fra forlaget), bokhandlere utenfor abonnementsordningen kan få spesialrabatt (60 prosent) på
førsteeksemplaret. Vi har også en innkjøpsordning verdt
ca. 65 millioner kroner. Sammenlikn så dette med
musikkbransjen. Her har man 24 prosent moms på sine
varer, man har frie priser (selv om storparten av cd-ene i
virkeligheten overraskende nok selges til akkurat den
samme prisen overalt: 189 kroner). Innkjøpsordningen
for musikk er verdt 5 millioner kroner, det finnes 150200 faghandlere, men ingen bransjeavtale med abonnementsordninger som sørger for distribusjonen av
såkalt «smal» musikk. Store deler av den seriøse samtidsog kunstmusikk er i ferd med å bli helt borte i forhand-
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GIVELSENE, OG DISTRIBUSJON
PÅ BREDDEN. DET ER JO DET
ALLE VIL? HVOR LETT ER DET Å
FÅ I POSE OG SEKK? OG HVIS
IKKE VI KAN DET, VIL VI HA
POSEN ELLER SEKKEN, SPØR
ANNE OTERHOLM
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anskje er ikke alle distriktsbokhandler så veldig
mye verdt for den smale, skjønnlitterære forfatter
som sådan. Kanskje er salg over Internett av bøker
like greit som salg av juleengler i distriktsbokhandelen,
men da skal det samtidig sies at det faktisk finnes 250 bokhandlere som er med i en abonnementsordning, det vil si
som tar ett eksemplar av hver bok. Pluss de som tar inn et
førsteeksemplar til spesialrabatt. Jeg vet ikke hvor mange
det er. Noen må det vel være. Kanskje det er 300 bokhandlere som tar i hvert fall ett eksemplar av alle innkjøpsordningens bøker? 300 i bokbransjen mot 10 i cd-bransjen?
Hvor de som er med i abonnementsordningene faktisk
også har gjenkjøpsplikt, selv om gjenkjøpsplikten ikke alltid overholdes. For alle har sannsynligvis hørt en eller
annen variant av historien om forlagsmannen som var på
besøk i distriktsbokhandelen hvor han lette litt rundt uten
å finne den forfatteren han var ute etter. Hvorpå han fant
fram til betjeningen og høflig spurte om hvor nå denne
boken kunne befinne seg? Det var da betjeningen gledesstrålende kunne fortelle ham at nei, den hadde de rett og
slett solgt! Ingen grunn til å skaffe boken en gang til, når en
hadde vært så heldig! Spørsmålet er, er det at gjenkjøpsplikten ikke alltid overholdes en grunn til å gi opp ordningen eller en grunn til, og da særlig for partene i den
nåværende bransjeavtalen, å gjøre noe med at den ikke
overholdes? Det finnes vel når alt kommer til alt kanskje
ikke så mange gode alternativer til å ha distribusjon på
boka?

K

kke at det egentlig ser ut som om det er noen av partene innen bokbransjen som mener at man skal gi opp
abonnementsordningene. Jeg har ikke hørt noen som
mener at man skal gi opp abonnementsordningene. Men
jeg har heller ikke hørt noen si at det kanskje til og med
kunne være nødvendig, om man nå skal ha avtaler, å sørge
for at disse blir fulgt, og da gjerne nokså konsekvent? Det
høres mer ut som at man på ulike hold forestiller seg at
dette er en litt umulig oppgave.

I

i vet at den faste bokprisen øker mer enn gjennomsnittlig prisøkning, vi vet at den frie prisen på en cd
nærmest har gått ned de siste åra. En årsak er for
eksempel at produksjonskostnadene for cd-en har gått
ned, og at dette har kommet forbrukerne til gode. En
solskinnshistorie! Trykkekostnadene på bøker har også
gått ned, men bøkene har blitt dyrere. Det motsatte av en
solskinnshistorie! Og grunnen kan noen si er rett og slett
at bøker innenfor et fastprissystem blir uforholdsmessig
dyre fordi de unndras normal priskonkurranse.
Konkurransetilsynet er sikkert ikke i tvil. Utredere av
spørsmålet, som Anton Fjeldstad, er litt mer i tvil: «Det er
hittil ingenting som tyder på at frie priser vil gjøre bøker
reint allment billegare, slik konkurransestyresmaktene
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GEIR POLLEN SKRIVER

lerleddet. Denne typen cd-er forhandles i dag kun av 1015 cd-forretninger i hele Norge.

Årsmøtene 2002 og 2003 har med overveldende flertall vedtatt at
DnF skal gå inn for å bevare fastprisen på bøker, om nødvendig
ved en fastprislov.Styret er naturligvis forpliktet av et slikt vedtak,
som for øvrig er nedfelt i de handlingsprogrammene det selv
fremmet forslag om for årsmøtet de respektive årene. Faste eller
frie bokpriser er med andre ord ikke lenger noe diskusjonsspørsmål i foreningens styre. Det er FOR fastpris. Hvilket ikke
innebærer at det er umulig eller ulovlig for enkeltpersoner å
problematisere dette standpunktet, slik det blir gjort annet sted i
dette nummeret av Forfatteren. Man kan for eksempel mene at
det ikke er noe godt argument for fastpris at fripris ganske sikkert
effektivt vil avlive et større antall bokhandler, særlig utenfor de
store befolkningssentrene: Hvorfor holde liv i bokhandler som
allikevel har mer påskepynt enn påskekrim i hyllene sine, for ikke
å snakke om essaybøker, diktsamlinger osv? Moderne mennesker
bestiller dessuten bøkene sine over Internett, uansett.
Jeg har levd mesteparten av mitt voksne liv ute i det såkalte
Distriktsnorge og er tilbøyelig til å mene noe annet: Det er bedre
med en blek og puslete bokhandel enn en død bokhandel. Jeg
tror folk som ikke ferdes daglig på Karl Johan eller
Torgallmenningen stort sett vil nikke og være enig i dette
pragmatiske synspunktet, selv om de ikke tilfeldigvis er distriktsbokhandler på bytur eller styremedlem i DnF.
Mine viktigste argumenter for å gå utvetydig inn for fastpris er
likevel helt andre. Det ene er at frie priser ganske sikkert vil bli til
større velsignelse for den sterke enn den svake. Slik virker nemlig
fri konkurranse i kulturmarkedet: Den belønner helst den som er
Størst, Flest, Mest, ikke nødvendigvis den som er Best. «Nothing
succeeds like success,» som Dylan sier. Her vil jeg imidlertid peke
på et annet argument som ikke har vært så mye fremme i
debatten, kanskje fordi det verken kan lenkes til ja-ord som
«distrikt» eller nei-ord som «bestselger», nemlig royaltygrunnlag.
Kort sagt: Hvilken pris skal forfatterens royalty beregnes ut fra når
en og samme bok kan ha sju-åtte-ni forskjellige priser alt etter
hvilket utsalgssted den selges fra? Tenk dere Norge: Rimi, Norli,
Narvesen, Tronsmo, Shell, Tanum,
Seven Eleven, Trangvik Ski og Bok …?
Med fastpris er saken grei: Royaltygrunnlaget er den prisen som boken
har overalt i kongeriket Norge i utgivelsesåret og følgende kalenderår.
Det er lett å vise til andre når egen
ulykke resp. lykke skal profeteres. For
eksempel: I friprislandet Sverige, der
har forfatterne det ille der! Vel, de
svenske forfatterne har i alle fall en royalty som ligger helt ned
mot 10 prosent, mens den norske ligger mellom 15 og 22,5 prosent, som kjent. F-prisen kalles den prisen svenske forleggere
bruker som royaltygrunnlag. Det er en nettopris fastsatt av det
enkelte forlag, og de svenske forleggerne bruker selvfølgelig sin
friprisfrihet til å presse den lengst mulig ned, vel vitende om at
den likevel ikke er reell for andre enn dem selv og forfatteren.
Resultatet er forleggere som smiler og vil ha fripris, og forfattere
som er sinte og vil ha fastpris, som i Norge.

KANSKJE DET ER 300 BOKHANDLERE SOM TAR I HVERT
FALL ETT EKSEMPLAR AV ALLE INNKJØPSORDNINGENS
BØKER? 300 I BOKBRANSJEN MOT 10 I CD-BRANSJEN
hevdar.» (Fra Anton Fjeldstads utredning Å sette pris på
bøker.« Bestselgerne blir billigere. Det blir et større fokus
på dem. De smale blir dyrere. Det blir et mindre fokus på
dem. Men vi vil jo ha bredde i utgivelsene, og distribusjon på bredden. Det er jo det alle vil? Hvor lett er det å få
i pose og sekk? Og hvis ikke vi kan det, vil vi ha posen eller
sekken? Men uansett: Cd-ene blir gudskjelov ikke
dyrere! Selv om cd-forhandlerleddet ifølge Terje
Fredriksens studie er i ferd med å utarmes. «Problemene
i platebransjen synes å være av en mer grunnleggende
karakter, og er i første rekke knyttet til en gjennomgående lav avanse som over tid må ha utarmet forhandlerleddet.» Og: «Tvert imot synes problemet å være
at cd-forhandleren generelt underpriser sine varer ved å
holde en «flat» fullpris.189 kroner …»
tter at den nåværende bransjeavtalen ble vedtatt i
1998 har prisøkningen på bøker vært større enn
tidligere. Den nye bransjeavtalen førte til økte
utgifter til salg og markedsføring. Kanskje også fordi
man ikke lenger hadde faste rabatter til forhandlerne,
men frie rabatter åpne for forhandlinger. Mer konkurranse? Men ikke lavere priser. Høyere priser, faktisk?
Er det mulig at mer konkurranse fører til at det brukes
mer penger på å konkurrere, ikke mer penger på å lage et
bedre produkt, men mer penger på å selge det samme
produktet som tidligere til de ulike forhandlerne? Det er
ikke urimelig at den tanken slår en? Når en ikke er blant
de troende. Ikke drømmer dagdrømmen om at produktet blir bedre og bedre for konsumenten jo mer
markedet får råde grunnen, helst alene. Så da sier vi:
Abonnementsordninger ja takk, fast pris nei takk, for da
blir det i hvert fall litt bedre? Er det ikke mer komplisert
enn som så? Det er umulig å forestille seg at en eventuell
bransjeavtale i 2005 kommer til å være lik den vi har nå.
Det virker ikke rasjonelt å fortsette å forestille seg det når
jeg nå engang har bestemt meg for å bruke rasjonalitet
som et pluss ... Men dereguleringsargumentene høres til
forveksling ut som læresetninger. Jeg forsvarerer ikke alt
som er nedtegnet i den nåværende bransjeavtalen. Noe
er vel verdt å se på. Diskutere. Endre. Eller om man ikke
syns de nåværende læresetningene er så ille, så må man.
For det er andre som syns det. Fri oss bare samtidig fra
fripristroen.

E

et finnes selvfølgelig mange ulike former for
støtteordninger i ulike land som regulerer bokmarkedet, enten man opererer med frie eller
faste priser. Produksjonsstøtte, distribusjonsstøtte, bok-
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handlerstøtte og så videre kanskje. Problemet med disse
ordningene er ikke at de ikke virker.
I Finland har de frie priser og et bredt sortiment på
bøker i bokhandelen ettersom de har et kommisjonssystem som sørger for at de store bokhandlerne til
enhver tid lagerfører 4600 bøker, de mellomstore 3600
bøker og de små 2600. 80 prosent skal stå i hyllene.
Bokhandlerne har et godt sortiment og forlagene får
spredt bøkene sine. Ordningen fungerer kanskje like bra
som vår ordning. Det er imidlertid en ordning under
press. De store bokhandlerne forlater den. Bokhandeltallet går igjen ned. Det er for tidlig å trekke noen konklusjoner, men det råder usikkerhet.
I Sverige er forfatterne stort sett de eneste som er for
faste bokpriser. Bokhandlerne og forleggerne kunne ikke
tenke seg annet enn fripris. Men så er det kanskje forfatterne som er de første og mest åpenbare taperne når man
har fjernet fastprisen som royaltygrunnlag. Forfatterroyalty beregnes i Sverige ut fra forlagets nettopris. Dette
behøver ikke føre til lavere royaltyinntekter, men har
gjort det. For forleggerne har større makt enn forfatterne, og forleggerne bestemmer nettoprisen, som ikke er
noen form for utsalgspris.
I Danmark nærer forfatterne de samme bekymringene for royaltygrunnlaget sitt, der er det for tiden en slags
blanding av faste og frie priser, en form for veiledende
forlagspriser. Systemet er under evaluering. På en måte
kan det se ut som om man ikke diskuterer faste og frie
priser i så stor utstrekning som her i våre naboland
lenger. Selv ikke på forfattersiden. Ganske enkelt fordi
man vet at det ikke er noen vei tilbake. Frie priser er rett
og slett utopi. Friprisdiskusjon er nostalgi.
I Norge er vi imidlertid ikke der ennå. Og problemet
med produksjonsstøtte, distribusjonsstøtte etc etc er i
grunnen at disse støtteordningene ikke gir mulighet for
langsiktig tenkning. La oss si at det tar ca. 10 år å bygge
opp et forfatterskap. Ops der forsvant produksjonsstøtten i revidert nasjonalbudsjett? Ja ha … og da?
Det er ikke sikkert det er én løsning på hvordan en skal
organisere bokmarkedet. Men det er ikke så lett å se hva
bokmarkedene som helhet tjener på de såkalt frie prisene. Det er veldig vanskelig å ikke innbille seg at det nok
skulle kunne føre til hardere konkurranse på en del
områder, og som kommer konsumentene til gode i form
av billigere bestselgere, men bedre bøker? Billigere i sin
helhet? Det er kanskje helt irrelevant i denne sammenhengen?

FRIPRIS NÅ!
AV TERJE HOLTET LARSEN

Lille Trille lå på hylle
Lille Trille ramlet ned
Ingen mann i dette land
Lille Trille redde kan.
eg er ganske sikker på at svært få norske forfatteres
bankkonto overhodet ville ha registrert det hvis antallet norske bokhandlere for eksempel ble halvert,
ganske enkelt fordi så mange bokhandlere selger så få
bøker. Heldigvis finnes det, enn så lenge, bibliotek i dette
landet, også i distriktene.
Like fullt skal man ikke ha vært forfatter lenge i dette
landet, før man har lært seg å si at det er viktig å ta vare på
distriktsbokhandelen, uten den barbariseres nemlig
landsbygda, og derfor er det viktig med Bransjeavtalen og
fastpris på bøker, hvis ikke får vi såkalte svenske tilstander, hvilket vil si alt det verste vi kan forestille oss satt
i system, bestselleri og kommersialisering.
Vi er med andre ord for fastpris på bøker og vi er for
en Bransjeavtale som regulerer de forretningsmessige
forbindelsene mellom medlemmer av Den norske Bokhandlerforening og Den norske Forleggerforening. Vi
er med andre ord for at ting skal forbli som de er. Hvis
det viser seg umulig, ønsker vi oss en ny virkelighet som
er til forveksling lik den forrige. I mellomtiden skal vi
være enige om at Konkurransetilsynet, Høyre og
Fremskrittspartiet representerer hensynsløs markedsliberalisme.
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et siste er det vanskelig å si seg uenig i. Samtidig er
det ikke vanskelig å oppleve denne holdningen,
altså vår egen, som en frykt for enhver forandring, en holdning som ikke lar seg bortforklare med at
man ikke er for endringer før man er sikker på at de er til
det bedre. Det kan man aldri vite. Det tryggeste vil alltid
være å motsette seg alle forsøk på endringer, til tross for at
vi vet at temmelig mange av de hellige distriktsbokhandlerne gir faen i den eneste kulturforpliktelsen
Bransjeavtalen påfører dem som en gjenytelse for monopol på salg, eller nei, ikke salg, men fakturering av skolebøker, nemlig lagerplikten av bl.a. norsk skjønnlitteratur,
og til tross for at vi vet at forleggerne lar bokhandlerne få
lov til å gi faen, noe de kan tillate seg ganske enkelt fordi
det ikke betyr noe fra eller til, det er gjennom bokklubbene at skjønnlitteratur for voksne selges. Så det spørs om
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vi ikke må erkjenne at vi, forfatterne og Forfatterforeningen, fremstår som dønn konservative, for ikke å si
reaksjonære, hver gang forholdene i bokbransjen diskuteres offentlig.
Spørsmålet mitt er om vi virkelig befinner oss der vi
burde befinne oss, i en situasjon hvor det virkelig er
grunn til å tro at bokbransjen vil oppleve radikale
endringer i løpet av de neste to årene.
Er det sikkert, som vi så langt tydeligvis har ment, at vi
tross alt befinner oss i den absolutt beste av alle verdener?
Er det sikkert, som vi tydeligvis har ment, at enhver forandring vil være til det verre? Er det, som vi tydeligvis
mener, for eksempel sikkert at fripris på bøker vil presse
siste rest av luft ut av en forfatter som meg?
fjor kunne tidligere Aschehoug-direktør, nå forsker
Terje Fredriksen presentere sin undersøkelse av
mulige løsninger for bokbransjen uten dagens
Bransjeavtale, gjort for Kulturrådet. Hans visjon var en
frivillig fastprisavtale der de tre partene, altså Forfatterforeningen, Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen fremstår som garantister i et fellesskap ingen forhåpentligvis vil våge å melde seg ut av, fordi det vil koste
for mye, i form av kulturell prestisje. De økonomiske
sidene ved bokbransjen, som for eksempel alle problemstillinger som berører bokklubbene, skal dette fellesskapet ikke beflitte seg med. Her er det snakk om et
kulturelt bolverk. Ja vel!
Enkelte har med dette utgangspunktet fremholdt at
Forfatterforeningen bør bestrebe seg på å bli en part av
Bransjeavtalen, for på den måten å være med på å sikre en
god spredning av bokhandlere som sprer norsk skjønnlitteratur ut over det ganske land. Disse må mene at det er
en flott opplevelse å gå inn i en norsk bokhandel. Jeg
hører ikke med blant dem. Jeg blir som regel nedstemt når
jeg går inn i en norsk bokhandel, og jeg kan selv ikke med
min beste vilje se hva det er ved den gjennomsnittlige
norske bokhandel som gjør den verneverdig. Det er nå
min oppfatning, men ønsker virkelig norske forfattere å
være med på å diskutere og bestemme hvilke betalingsbetingelser, hvilke rabatter og hvilke returbetingelser
norsk bokhandel skal ha? Det er dette bransjeavtalen går
ut på. Er det virkelig ved å delta i disse forhandlingene at
vi mener å ha noe å hente og noe å bidra med?
Jeg har fremdeles vanskelig for å tro at forfattere som
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HVIS DET ER DISTRIKTSBOKHANDLERNE SOM SØRGER FOR AT
BØKENE NÅR FREM TIL ALLE I DETTE LANDET, ER DET LENGE SIDEN
MAN UTENFOR BYENE SÅ ANDRE BØKER ENN DEM BOKKLUBBENE ALLEREDE HAR FORSYNT DEM MED.
uttaler at Forfatterforeningen bør bli en part i Bransjeavtalen, virkelig vet hva de snakker om.
et viktigste er imidlertid at Bransjeavtalen mistet
enhver legitimitet som kulturpolitisk virkemiddel da Aschehoug og Gyldendal lot millionene
suse, og brått og i et voldsomt tempo begynte å kjøpe opp
bokhandler. Etter at Aschehoug kjøpte alle de gode bokhandlene og Gyldendal alle de ikke fullt så gode, og
Cappelen ble stående igjen uten noen i det hele tatt, mens
flaggskipet blant de uavhengige bokhandlene, Tanum på
Karl Johan, fremstår som et iøynefallende eksempel på
hvordan en kvalitetsbokhandel kan forvandles til en
gjennomkommersialisert tredimensjonal bokklubb, har
det for meg blitt komplett umulig å forstå hvordan det i
det hele tatt er mulig å håpe på en ny Bransjeavtale eller
fortsatt å argumentere kulturpolitisk for den.
En ny Bransjeavtale vil utelukkende sementere maktforholdet i dagens bokbransje, inkludert bokklubbenes
totalt dominerende markedsposisjon, og en sementering
av disse maktforholdene burde vi som forfattere ha liten
interesse av å gjøre oss til forkjempere for, hvis da ikke
også vi er av den oppfatning at det er Cappelen som
utgjør den største trusselen mot norsk åndsliv og den selvstendige norske skjønnlitteraturen.
Tilbake står en mulighet for populistiske partikarrierister som ønsker å fremstå som kulturansvarlige. Det siste
eksempelet på dette fikk vi i mai, da det ble gjort kjent at
flere av de statlige tilsynene skal flyttes ut av hovedstaden
og at Konkurransetilsynet skal flyttes til Bergen. Da
kunne Aps Trond Giske fortelle at Ap støttet dette mot
lovnader om at man selvfølgelig skulle beholde politisk
kontroll over tilsynet, noe for eksempel nettopp
Bransjeavtalen skulle være et godt eksempel på nødvendigheten av.
Det som kanskje burde bekymre oss mest i denne
sammenhengen, er at vi risikerer en fragmentert og svekket Forleggerforening som forhandlingspart for våre kollektive avtaler. Dette sagt ut fra teorien om at en svekket
Forleggerforening på sikt også vil svekke Forfatterforeningen, både som kulturpolitisk aktør i bokbransjen,
og som forkjemper for de kollektive avtalene norske forfattere etter hvert begynner å bli alene i verden om å ha.
Til slutt vil kanskje disse avtalene gjenstå som vårt
eneste argument for en ny Bransjeavtale og for fastpris på
bøker.
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eir Morks forgjenger i Gyldendal, Nils Kåre
Jakobsen, kunne på Forfatterforeningens årsmøte i 2001 forklare oss at Bransjeavtalen er til for
den smale litteraturen. Det likte vi å høre. I en annen forsamling ville han selvfølgelig ha sagt noe annet, for
eksempel at den er til for distriktsbokhandelen, eller enda
bedre, distriktsnorge, men han er like fullt sannsynligvis
den forlegger som har brukt mest av sitt yrkesaktive liv på
nettopp denne avtalen.
Han representerte dessuten den siste generasjonen
forleggere som virkelig trodde på denne avtalen. Derfor
er det ikke så lett å tro på forleggerne i Forleggerforeningen når de går ut i offentligheten og sier at de
ønsker seg en bransjeavtale også etter utgangen av 2004,
da dagens utløper, slik de nå gjør. Det ikke bare fordi først
og fremst Cappelen representerer dissens, men fordi
representantene for Gyldendal og Aschehoug rett og slett
har mistet sin troverdighet når det kommer til dette
spørsmålet. Det er ikke lenger noen som gidder å høre på
forlagssjefer som med landsfaderretorikk forklarer hvordan norsk bokkultur vil bukke under hvis Cappelen, som
det aggressive Bonniers brohode inn i den lille og skjøre
norske bokheimen, får det som de vil, med avtalefrie tilstander og frie bokpriser. Det er ikke mange som gidder å
høre på dem når de forsøker å få oss til å forstå hvilke
tunge kulturbyrder de bærer og hvor farlig det kan være å
leke med ilden. Man risikerer nemlig irreversible beslutninger.
Jeg har alltid ment at det er tåpelig å betrakte forleggerne som våre fiender. Men denne white mans burdenretorikken tror jeg norske forleggere har mye å tjene på å
gjøre seg ferdig med, og kanskje burde også vi, forfatterne, gjøre oss ferdige med den.
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et finnes ingen aktører i bokbransjen som ikke
ønsker å tjene penger og som ikke hele tiden forsøker å tjene penger på det de holder på med.
Hvis man ikke innrømmer aktørene denne retten, påstår
man at bokbransjen bør baseres på idealisme og at enhver
som på en eller annen måte har med bokbransjen å gjøre,
bør tjene pengene sine et annet sted, eller aller helst være
skjønnånd og personlig formuende. Det må man sannsynligvis være norsk kulturjournalist for ikke å forstå,
eller redaktør i de selvstendige forlagene Det Norske
Samlaget eller Pax, og i mine øyne blir det litt patetisk,
hver gang den som skal se litt kritisk på bokbransjen, kan
slå fast at Geir Mork, som konserndirektør i Gyldendal
ASA, til daglig er opptatt av andre ting den siste romanen
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til en eller annen. Eller nei, ikke patetisk, men dumt. Jeg er
ikke sikker på at utviklingen i bokbransjen ville ha dreid i
en mindre kommersiell retning hvis Geir Mork bare sørget for å anbefale en diktsamling utgitt på Gyldendal hver
gang han opptrådte offentlig.
På grunn av fastprisen, og til tross for et unikt momsfritak (allerede i Danmark er den på rekordhøye 25 prosent, i Sverige ble den etter politisk budsjettforlik redusert
fra 25 til seks), til tross for at innkjøpsordningen finansierer forlagenes utgivelser av norsk skjønnlitteratur,koster
en norsk roman kjøpt i bokhandelen i dag ganske raskt
350 kroner. Det er en vanvittig pris, i alle fall for den stakkars jævelen som er så uheldig at han eller hun må betale
den, altså bokkjøperen, som holder, eller burde holde, liv i
oss alle. Hvis dette er resultatet av alle de kulturelt betingede særfordelene bokbransjen nyter, er det lett å slå fast at
denne politikken ikke har fungert til bokkjøpernes beste.
Spør du en norsk forlegger eller en norsk bokhandler
hva de mener om saken, vil de svare at bøker ikke er dyre
i Norge, og så kommer de trekkende med den gamle visa
om at en bok skal koste det samme som en skjorte, og at
du godt kan kjøpe deg en billig skjorte, men at en god
skjorte osv... Det viser bare hvor langt unna virkelighetens verden alle særfordelene har ført dem, men til og
med i en så vakker såpeboble som den norske bokbransjen tar oksygenet før eller siden slutt.
Med sin overprising i ly av momsfritaket, fastprisen og
bransjeavtalen, er det absolutt ingen grunn til å vise norske forleggere noen form for kulturpolitisk tillit.Ved hver
eneste korsvei de siste 10-12 årene har de rett og slett vist
seg for grådige. Og vi bør kanskje gi opp vår ønsketenkning om at distriktsbokhandlerne, eller for den saks
skyld enhver bokhandler, ikke driver sin forretning i håp
om å tjene så mye penger som mulig, men for å spre den
såkalte smale skjønnlitteraturen. Skal så vi, forfatterene,
gjøre oss til talsmenn og forkjempere for fastprisen og
bransjeavtalen? Gjør vi oss til de markedsorienterte
kulturkremmernes nyttige idioter?
an skal kanskje være forsiktig med å gjøre seg til
talsmann for fripris på bøker, eller i alle fall
gjøre seg til talsmann for tvilen på at en ny
Bransjeavtale er en sak verd å kjempe for. For alt jeg vet
risikerer man å havne på en ny skammens liste. Den
sjansen får jeg ta.
Når en norsk forlegger snakker om svenske tilstander,
mener han eller hun alt som er vondt satt i system. Dette
nevnt fordi det for tiden skjer interessante ting i
Danmark.
For to år siden opphørte bokhandlernes monopol på
salg av bøker og det ble innført fripris på bøker. Men det
siste var det ingen som merket, de store forlagene var
nemlig enige seg i mellom om å fortsette som før. 1. april
i år gjorde Bonniers i Danmark det kjent at man aktet å
praktisere friprisen, og altså overlate til forhandlerne å
bestemme utsalgsprisen på bøker utgitt av Lindhardt og
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Ringhof, Forlaget Carlsen, LR Uddannelse, Akademisk
Forlag og Børsens Forlag. Dette skapte naturligvis debatt.
Et påfallende trekk ved reaksjonene i Danmark, er at
motstanderne frykter det samme som vi frykter, at den
nasjonale kulturen skal trues, noe som i mer jordnær
retorikk er frykten for at det skal bli vanskeligere å drive
distriktsbokhandel, og at den smale litteraturen skal bli
relativt dyrere og dermed enda mer uselgelig. Samtidig
skuer tilhengerne av at noen endelig bryter de danske forleggeres enighet om ikke å konkurrere på pris, nettopp til
Sverige og England, og det de ser er dette: Bøkene blir
billigere og totalsalget øker når fripris innføres, samtidig
som salgstallene til den såkalte smale litteraturen ikke
synker, fordi de som ønsker den kjøper den uansett.
Distriktsbokhandelen blir taperen. Men, blir det påpekt,
den som går inn i en dansk distriktsbokhandel vet at man
ikke akkurat finner det brede utvalget av den verdifulle
kvalitetslitteraturen som alltid blir trukket frem når slike
ting diskuteres, man finner lys og servietter, og en lett
blanding av bøker av det slaget som er lettest å selge.
Hvis det er distriktsbokhandlerne som sørger for at
bøkene når frem til alle i dette landet, er det lenge siden
man utenfor byene så andre bøker enn dem bokklubbene
allerede har forsynt dem med. Hva som egentlig er
distriktsbokhandlernes bidrag til norsk kultur og befolkningens generelle dannelsesnivå, blir det til slutt
ganske vanskelig å få øye på. Og som jeg sa innledningsvis: Jeg er ganske sikker på at svært få norske forfattere
overhodet ville ha merket det hvis antallet norske bokhandlere for eksempel ble halvert, ganske enkelt fordi så
mange bokhandlere selger så få bøker.
or seks år siden, da forhandlingene om dagens
Bransjeavtale hadde tilspisset seg, skrev jeg: Hvis
partenes felles påstander om kulturansvar er noe
mer enn tillærte fraser, hvis de virkelig skal kunne stå for
sine ord om at de tar forvaltningen av norsk litteratur og
skriftkultur på alvor, vil de komme frem til en avtale for
omsetningen av våre bøker. Noe annet vil være en
ansvarsfraskrivelse, og vise at de aksepterer litteratursosiologenes nivellering av kvalitetsbegrepene.
Dette mener jeg at det ikke lenger er mulig å mene.
Jeg mener derimot at det er fåfengt å tenke seg en fremtidig bransjeavtale som har noe annet enn navnet til felles
med dagens avtale, og at vi ikke vil ha noe å tjene på en
strategi som har som mål at forleggerne og bokhandlerne
skal komme frem til en ny bransjeavtale når dagens utløper ved utgangen av 2004, fordi jeg ikke lenger kan
finne kulturelt betingede argumenter.
Jeg mener at en videre debatt for eller imot fripris på
bøker må føres uten at man tar ordet distriktsbokhandel i
sin munn, ganske enkelt fordi vi først da kan få de virkelige argumentene på bordet. Noe annet vil, slik jeg ser det,
være en skinndebatt.
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Den
vanskelige
femteboka: II
Av Arne Svingen

– Det er rett og slett lekkert, Bjørnstjerne.
Han så ned på fargeinfernoet, bort på de ivrige
rykningene i ansiktet til redaktøren og tilbake på det
glansete papiret som skulle bli omslaget til hans
femte roman.
– Interessant kontrast til tittelen, fortsatte redaktøren og ventet utålmodig på reaksjonen.
En gang i tiden var arbeidstittelen Albuerom,ingen
direkte elendig romantittel, men kanskje litt søkt.
Listene med tittelforslag hang fortsatt på veggen
over PCen, men ingenting ble det samme etter at
redaktøren fikk øye på Rosa silkekrepp,nederst i høyre
kolonne, navnet på den erotiske novellen hovedpersonen hadde liggende i hulrommet mellom
sengeplankene og finerplata. Og nå sto Bjørnstjerne
og så ned på den støvgrå verktøykassa som dominerte omslaget, den sjokkrosa tittelfonten, navnet
hans i lakserødt og den lingule bakgrunnen som gikk
over i tinnblått. Hvordan kunne han vise dette til sin
bibliotekarmor? Hun kom sporenstreks til å ringe
hele litteraturkontaktnettet sitt og be dem forhindre
at allmuen noen gang fikk se sønnens skandaleroman. Og det var før hun hadde kommet så langt
som til innholdet. Hvis hun kom dit, vil han trolig bli
gjort arveløs og tvunget ut på leilighetsjakt.
– Dette kommer til å vekke skikkelig oppsikt. Den
har full stoppeffekt i bokhandelen, sa redaktøren
fornøyd.
- Jeg tror …,begynte Bjørnstjerne, men stanset da
redaktøren grep fatt i skulderen hans, som for å si at
de delte dette øyeblikket og det ville feste
seg som et gulnet fotografi
på netthinnen.
Ikke het han
Bjørnstjerne
lenger heller,
bare B.Andersen.
Rosa silkekrepp.
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Endelig, etter sju omskrivinger, tre konsulenter, utallige møter, mailer, telefoner, hadde han fått nok og
bare skrevet noe som var så hinsides, så rått, så personlig, at redaktøren glødet da han ringte og sa at
omslagsarbeidet var i gang.«Omslag?» hadde
Bjørnstjerne spurt.«Alle drar på sommerferie om totre uker, dette blir høstbok, markedsavdelingen jobber på spreng,» hadde redaktøren svart. Nå lå de så
tett opp til trykkedato at designeren ikke hadde tid
til noen ny runde på omslaget.
– Eller vil du vente til neste bokhøst? spøkte redaktøren.
Minstehonoraret kunne komme godt med. Hadde
han bare hatt en jobb, en utdannelse, en anstendig
hobby. I sjuendeklasse hadde moren kastet modellflyene, hun bestakk ham bort fra universitetsstudier
og understreket at ingen vellykkete forfattere skrev
seg til storhet ved siden av full jobb. Det var lenge
siden han fant ut at Alice i Eventyrland var skrevet av
en matematiker og Det suser i sivet ble forfattet av en
statstjenestemann, men da var det liksom for seint å
ta steget ut i arbeidslivet. Inn på hvilket lager skulle
det steget føre ham?
Men denne gangen kunne han kanskje trengt litt
livserfaring, så slapp han å utlevere livet sitt i en bok
med verktøykasseomslag som het Rosa silkekrepp.
Tittelen hørtes ut som en paperback for tenåringsjenter. Sammen med omslaget passet boka best for
håndverkere med transvestitt-lyster. Hvorfor hadde
han ikke bare forkastet hele prosjektet og beveget
tastene mot nye, episke utfordringer, ikke fortapet
seg i historier fra sinnets komplekse avgrunner? Der
hadde han allerede befunnet seg i fire bøker som
bare morens lesesirkel hadde kommet seg gjennom.
Samtidig ble han en smule beroliget da han så sitt
amputerte navn i lakserødt, redaktøren hadde
endelig gitt opp maset om at han skulle få et forfatterpseudonym.
– Jeg sender deg et tekstforslag til bakside og klaff
på mail. Okay? sa redaktøren.
De kunne ikke utgi boka uten at forfatteren hadde
godkjent omslaget, kunne de vel? Han hadde sett for
seg noen frie assossiasjoner av en kunstnerisk anlagt
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Spam– nok en gang

Uønsket epost har vært tatt opp før i denne spalten. Men
problemet blir bare større og større og med det vokser også
ønsket om å gjøre noe med det. Jeg selv får mellom femti og
hundre slike meldinger hver dag. Det er straffen for å ha
epostadressa liggende på hjemmesidene.
Spam – søppelpost – blir sendt ut av firma som vil spre
reklame for et produkt eller tjeneste. De benytter seg av
datamaskiner som leiter seg gjennom alt som finnes på
Internett, for å finne epostadresser. Disse blir så brukt til å
sende ut ymse tilbud. Alt uberørt av menneskehånd. Et
kontor med et antall datamaskiner og den rette programvaren er det som skal til for å pøse ut millionvis av spammail
i timen.
Det finnes to måter å fjerne posten på slik at du slipper å
lese gjennom dette. Den ene er å bruke filter-funksjonen i
epostleseren din. Der kan du sette opp valg hvor all epost
som inneholder bestemte ord, som«Viagra»,«penis»,«mortage rates» osv. blir sendt rett i søppelboksen. Den andre
metoden, som passer best for dem som har fast Internetttilknyttning, er å bruke et søppeldreperprogram (spam killer). Det sjekker epostkontoen med små mellomrom, og
fjerner alt du ikke vil ha før det blir lastet ned.
Dette vet selvsagt de som sender ut søppelpost også, og
unnlater oftere og oftere å skrive fyordene riktig. Vi ser
gjerne «V*I*A-gra» eller meningsløse bokstavkombinasjoner som «qweaxv» i emnefeltet. Da er disse mottiltakene nokså nytteløse.
Mange av de uønskede epostmeldingene som detter inn
bruker Hotmail og Yahoo som avsenderadresser, mens
andre har eksotiske avsenderadresser fra Taiwan og Belgia.
Den mest radikale metoden for å slippe unna slikt er å la kun
meldinger som har .no som avsender komme gjennom, og
så plusse på med de adressene man vet man ønsker å få
epost fra bli definert som unntak i det filteret man setter
opp.
Farlig lever en epostmottaker uansett.
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designer som tonet ned tittelen, ikke et flyplasscover
som ropte og skrek.
– Og du, sa redaktøren med lav, fortrolig stemme,–
markedsavdelingen mener at det er høstens mest salgbare omslag. Det skulle ikke forundre meg om vi
snakker gjennombrudd.
Det ble vanskelig å puste, som om lungene krympet
og halsen tilstoppet seg. Redaktøren grep neven hans,
ristet kort, før han tok telefonen som hadde kimt en
stund og snakket ivrig i kvinmål,stemmen han bare fikk
når en av forfatterkanonene ringte. Det handlet om
bokmessen i Frankfurt. Tenk om han også skulle ligge
på tyske bokbord i selvlysende pornorosa? Rosa silkekrepp, månedens bok, anbefalt i Bindestreken av Lars
eller Jan eller en av de andre store han ikke engang var
på hils med? Kanskje romkameraten på gamlehjemmet, om 30-40 år, ville klø seg i skjegget og si: «Var det
ikke deg som skrev den derre Rosa silke-et-ellerannet?»
Han fikk seg ikke til å gå. Bare sto der midt i kontoret,
mellom bokreolene, gløttet kort på redaktøren i
Frankfurt-fistel, og lot hånden søke seg fram til en
bunke manus som lå i en hylle, alle holdt sammen av
hver sin hvite strikk.Han begynte å lirke strikkene av, en
etter en. Redaktøren lo skingrende inn i røret.
Så skjedde resten av seg selv. Papirbunken med ord
og setninger i dobbel linjeavstand raste ned fra hylla,
seilte ut i rommet og la seg som et teppe på gulvet.
Redaktøren så på kaoset og ropte: – Hva er det du
gjør?
– Oj. Jeg kom bare borti. Skal jeg rydde opp?
– Nei, det her må sorteres på nytt. Herregud for en
jobb!
Redaktøren tok farvel i telefonen og gikk ned på alle
fire for å sortere ark. Bjørnstjerne sto i døråpningen. Nå
var det han som hadde kontrollen. Mens redaktøren lå
på gulvet, fortvilet og svak, skulle han endelig si i fra.
Bjørnstjerne kremtet. Og så sa han det: – Kan jeg slippe
bilde på klaffen?
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FØR JEG BLIR SINT.
AV JOHAN HARSTAD

a! – nervøs – veldig, veldig fryktelig nervøs hadde jeg
vært og er; men hvorfor insisterer du på at jeg… skal
gjøre dette, tenker jeg. Jeg pleier ikke å bli så nervøs
lenger. Det pleier gå bra. Men å snakke for forfatterforeningen? Årsmøtet? Snakke, stå der og ralle foran haugevis av forfattere som jeg sikkert hadde hatt plakater av
hengende på rommet i Stavanger for syv-åtte år siden,
om bare noen hadde funnet på den gode ideen å slå seg
opp på plakatproduksjon av forfatterportretter.
Men hva skal det handle om da, hadde jeg spurt Geir
Pollen, hadde jeg spurt Einar O. Risa som ringte meg en
morgen. Jeg hadde vært syk, hadde ligget i feberfantasier
i en uke, var ikke helt med, tror jeg. Det kunne handle om
så mye. Veien til skriften, tror jeg ble sagt. Blant annet.
Tror det var Risa. Sorgen. Sangen. Veien. Så det er det
dette skal handle om da, veien til skrift. Og litt annet. Jeg
får se. Det høres fint ut. This is freestyle. Så, altså:
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or noen uker siden, våknet jeg opp, alt for sent,
langt utpå formiddagen, med den store panikken.
Litteraturpanikken. Den som slår inn, for min del,
før et prosjekt, og i kjølvannet av det. Det er ikke godt å si
hva som traff meg denne morgenen, om det var redselen
for at det bokprosjektet jeg holder på med skal gå til helvete, eller enda skumlere, at det skal fungere, eller om det
var etterskjelvene, flodbølgen, tsunamien etter et halvt år
med stadige opplesninger og lignende, påminnelser om
boken man ga ut høsten før, en novellesamling som skal
få meg til å huske den med tvang hver eneste gang jeg
hører lyden av en ambulanse (ikke planlagt), og som
skulle få meg til å slutte å være redd for alt for mye (tilsiktet, men dog ikke helt innfridd). Det var ikke godt å si
om morgenen, vårmorgen i Trondheim, hvilken panikk
det var snakk om. Jeg husker at jeg sto opp, så gjennom de
siste notatene, huskelappene jeg hadde skrevet kvelden i
forveien, at jeg leste noen sider fra manuset, sjekket et par
detaljer, forsøkte å unngå å irritere meg over naboen i
etasjen over, som ustanselig øver på gitar, som har fått
meg til periodevis sitte og jobbe med gule ørepropper og
hørselvern for flyplassansatte over der igjen. Det var
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uansett håpløst å forme en fornuftig tanke på dette rommet, så jeg kledde på meg, gikk ut, begynte å gå utover
mot Ila, forbi Hospitalsløkkan, helt ut til Ilaparken, et
sted jeg ikke pleier å gå, mer enn en gang annen hvert år.
Omtrent. Men jeg gikk ut hit, og selv om det var fint i
været, var det ingen barn her, ingen mødre med unger på
slep, ikledd parktantens drøm, hoiende unger som skal
rutsje i rutsjebanen, leke i fontenen uten vann.
Ingenting. Jeg var alene i parken, omgitt av trafikken på
begge kantene.
Jeg ble sittende på en av benkene der, i min park, og jeg
kom til å tenke på Erlend Loe. Det er ikke en mann jeg
vanligvis går rundt og tenker på, han har riktignok skrevet noen fine bøker, og ser ut til å være en veldig hyggelig
fyr, men jeg tenker nok ikke så ofte på ham likevel. Men
nå gjorde jeg det. Tenkte på Erlend Loe. Jeg tenkte på de
siste sidene i romanen hans, L, de siste sidene som gjorde
meg så trist, eller oppløftet, da jeg leste dem den høsten
romanen kom, høsten 1999. Jeg hadde akkurat flyttet til
Trondheim, jeg kjente ikke en kjeft her, jeg hadde et
påbegynt, fragmentert manus inne hos Gyldendal, og jeg
bodde på et gudsforlatt sted, sammen med en italiener
og en inder med sterke matvaner. Nå satt jeg igjen i
Ilaparken, tenkte på de siste sidene i romanen hvor
Erlend og vennene hans har kommet hjem etter oppholdet på Rarotonga, uten å ha gjort de store oppdagelsene,
uten å ha fått stukket hull på byllen, Erlend fikk ikke sove,
gikk ut, bort til Ila-parken, og mens han står der og lyser
med lommelykten, får han øye på turkameratene sine,
som heller ikke har fått sove, som også står der, lysende i
parken, noe tafatt, men enige om hva som skal gjøres. «Vi
ser det an, sier de» til hverandre. Vi ser det an.
Det var det jeg også tenkte, alene i Ila-parken, midt på
lyse dagen, i rushtrafikken, med panikken hengende i
nakken, panikken som jeg nå hadde skjønt kom fra euforien over å ha et nytt prosjekt på gang, en plan, erfaringen som sier deg at det neste bokprosjektet ditt, som de to
forrige, skal gi deg noen av de beste dagene i livet ditt,
dager det ikke går mange av på dusinet, men også noen
av de svarteste dagene det går an å oppdrive. Jeg sto der

og visste at jeg nesten hadde planen helt klar, og at de for
meg elementære spørsmålene som hindret meg fra å
stikke hull på prosjektbyllen, kun var avhengig av å få tid.
Det er ingenting å stresse med, tenkte jeg. Det går seg til.
Ingen grunn til å rushe av gårde. ’Vi får se det an’, sa jeg til
meg selv, kjente at det hjalp.
For dem som har gitt ut en del bøker, er dette kanskje
en selvfølgelighet. Men det kan også hende at det er en
tanke man blir glad for å høre. Vi får se det an. Det går seg
til. Stort sett gjør det det. Ikke det at jeg mener forfatteren
skal sitte på gjerdet og vente, ikke jobbe med stoffet, rive
ned og bygge opp, hale og slite til det blir ok, til det blir
skrift, men bare vente og se hva som skjer. Jeg ser på meg
selv som en minst like pervertert perfeksjonist og hardt
arbeidende som neste mann. Men noen ganger tror jeg
også det er viktig å vente. Lære seg å vente. Se det an. Vite
om det er viktig, det man holder på med, eller bare et forsøk på å tilfredsstille noe som aldri kan tilfredsstilles, om
det er et forsøk på å tilfredsstille en gjeng kritikere man
liker eller hater, eller om man faktisk, helt oppriktig, gjør
det man mener er rett. Skriver den boken man synes
trengs. For min egen del er tanken enkel i sin helhet. Hvis
jeg ikke får til å skrive det, har jeg enten ikke nok lyst, eller
så er det for tidlig, eller så er det ikke viktig nok for meg.
Jeg tror ikke på skrivesperren, dette skrekkelige dyret
som lusker rundt omkring på folkehøyskolene, skrivekursene, og ikke minst, kafeene. Jeg tror ikke på den. Det
kan være den finnes, men jeg tror likevel ikke på den. Det
kan være arrogant, men slik er det nå engang. Det er ikke
historiene det skal stå på. Det kan gå dager uten at jeg
skriver noe av verdi, bevares, dager med bare vissvass,
sikkert ikke unaturlig det. Det er ikke å gå å vente på at
noe skal dukke opp, at det skal bli ord. Det er, for min del
å gå rundt og vente på følelsen, kicket, det som ikke kan
skrives helt frem, men som kan skrives opp til overflaten,
den plutselige, innskytende ideen: ja, slik skal det være!
dette er viktig! Dette skal være mitt prosjekt! Det er en
stormannsgal tanke, om enn bare i selvet, men den er like
fullt det jeg setter som absolutt krav for et bokprosjekt.
Det må føles livsnødvendig. Det må være snakk om førstehjelp. Ikke at boken i seg selv skal ha som sin enkle
oppgave å redde verden, forandre klodens rotasjon og få
folk til å gå mann av huse, selv om nok forlagene helst
hadde sett det. Og kanskje også forfatteren. Det handler
om en annen type viktighet, for meg, viktigheten av
dokumentasjonen. Å si: se her, se på dette. Slik var vi, en
gang. Dette var vi opptatt av. Både det som bokens handling, og det at man har skrevet en bok som ser slik eller
slik ut, handler om det eller det, er endelige bevis på det,
på dokumentasjonen.
Da jeg var fjorten, femten, gikk jeg i gang med et
gigantisk prosjekt. Ideen hadde jeg fra Andy Warhol,
som klarte å gjennomføre det, uten at det noen gang fikk
noen konsekvenser for noen, egentlig. Jeg samlet sammen pappsylindere, femti centimeter høye og med en
diameter på 30 cm. Årssylinderen. Tanken var forsvin44

nende enkel, hvert år skulle ha sin sylinder, 1993, 1994,
1995, 1996 osv. Og i sylinderne skulle jeg oppbevare
objektene fra det året, som en konserveringsprosess.
Tilfeldige kvitteringer, brev, opptak av musikk som var
viktig det året, slike ting, alt kunne legges i sylinderen, i
Årsberetningen, og sylinderne skulle stables inntil veggen, bli flere, til slutt skulle de stå der, klare til å beundres,
kanskje så mye som åtti sylindre. Det ble med den ene.
Den står på rommet enda, i Stavanger, pinlig alene. Men
det kan ha vært den dagen jeg innså at dokumentasjon
var ekstremt viktig for meg, og at dokumentasjonen i
siste instans handlet om å holde det gående. Behovet for
dokumentasjon kommer fra frykten for å dø. Kanskje.
Jeg sier kanskje, og jeg er glad for å kunne si det. Det er et
av de ordene jeg setter høyest: Kanskje. Og: jeg tror. Ikke
det at jeg på død og liv skal slå et slag for tvilerne, de som
ikke kan ta et valg, de som ombestemmer seg og skifter
hest midt i elven, det er ikke det. Men de som sier kanskje,
som kjører på, fordi det kan jo tenkes at det ordner seg.
Optimistene. Kanskje. Men altså, dokumentasjonen, den
ligger dypt i meg, og det er en av de sterkeste grunnene til
at jeg gir ut bøker. Dokumentaren, dokumentasjonen,
ikke nødvendigvis bare av det realistiske, betraktningene
om hvor vi gikk, hvilke plater vi kjøpte, hva vi sa. Ikke
bare regnet, vinden, været. Men også hvem vi var: hva vi
drømte om mens vi hørte platene, mens vi gikk i regnet,
hva vi brydde oss om. Ikke bare at vi mente det var galt av
USA å angripe Irak, galt av NATO å bombe Serbia nesten
nøyaktig fire år tidligere, ikke bare det, men også hvorfor
vi var så redde da det hendte, hvorfor jeg ikke fikk sove de
nettene, og hvem jeg tenkte kunne redde oss nå. Det jeg
forsøker å si, er at de fleste bøkene som betyr, eller har
betydd virkelig mye for meg, er lest fra dette dokumentariske ståstedet. Det er jubelen over å lese Beatles som
fjorten-femtenåring og forstå at din egen far hadde de
samme opplevelsene som du har nå, derav hans rynkete
panne, hans hentesveis. Det er jubelen over å lese Tore
Renbergs Mannen som elsket Yngve i forrige uke, og vite,
ja, slik var det i Stavanger på begynnelsen og midten av
nittitallet, du har fått med ordene, stemningen, det geografiske der. Men det er også jubelen over å lese en bok
som for eksempel Hallgrimur Helgasons nesten dystopiske islandssaga 101 Reykjavik, eller Sjóns Dine øyne så
meg, en roman som ikke umiddelbart tenkes puttet i
boksen med bøker som dokumenterer oss. Men jo, den
gjør jo det. Sjón skriver en melodramatisk og sentimental kjærlighetsroman med handling under andre
verdenskrig, en klassisk historie, tjenestejenta som får
barn med den mystiske fremmede, det er gråtekonenes
bok, daytime-soap, weepie med stort innhold. Det er
Kiellands Karen igjen, og jeg tenker: jo, vi trenger det
fortsatt. Kiellands mennesker trengte det, og vi trenger
det. Historiene. Forsøkene på å bryte igjennom. Men vi
trenger de samme historiene, kjærlighetsromanene,
oppvekstromanene, reiseromanene, de psykologiske, de
introverte, hele røkla, om igjen og om igjen trenger vi

PANIKKEN SOM JEG NÅ HADDE SKJØNT KOM FRA
EUFORIEN OVER Å HA ET NYTT PROSJEKT PÅ
GANG, EN PLAN, ERFARINGEN SOM SIER DEG AT
DET NESTE BOKPROSJEKTET DITT, SOM DE TO
FORRIGE, SKAL GI DEG NOEN AV DE BESTE DAGENE
I LIVET DITT, DAGER DET IKKE GÅR MANGE AV PÅ
DUSINET, MEN OGSÅ NOEN AV DE SVARTESTE
DAGENE DET GÅR AN Å OPPDRIVE
dem, fordi vi hele tiden trenger dem på ny, på nye måter.
Vi har andre grunner til å behøve Sjóns roman enn
Kiellands mennesker hadde for å behøve en novelle som
Karen. Det vil si, grunnene er for så vidt de samme, vi
trenger dem fordi vi trenger trøst, kanskje det, noe så
banalt som trøsten, man skal ikke undervurdere det. Og
vi trenger bekreftelsen. Du er ikke alene der ute. Også de
andre der ute, vi, er triste, sinte, glade, i ferd med å gå til
helvete. Vi har muligens de samme grunnene for å behøve de forskjellige bøker som man alltid har hatt, men
likevel, vi leser dem fordi de stadig snakker om oss,
bøkene. De vitner om hvem vi er. Oss.
Men herregud, Johan, dette er så selvsagt!
Er det?
Ja, alvorlig talt, du står og snakker til folk som har
skrevet bøker siden dine besteforeldre strevde med å få dine
foreldre født.
Men likevel…
Men likevel hva?
Men likevel kan det være godt å høre?
Hæ?
De har godt av å høre det igjen. At det er så selvinnlysende. At vi fortsatt trenger de samme bøkene, også de helt
nye, selvsagt, men altså også de gamle. Vi trenger dem kanskje mer enn noen gang.
Men de vet det jo!
Gjør de det? Jeg vet ikke, selv har jeg noen ganger glemt
det. Midt i krigen, midt i regnskapet, midt i selvangivelsen.
Når de siste ukene, månedene går med på å følge CNN eller
Al-Jazeera (for dem som har) tolv timer i døgnet, og de
andre tolv går med på å holde forfatterskapet over vannet,
samle kvitteringer, kontrakter, skrive av på skatten, søke
stipender, lese om salgstall, hate eller elske bokklubben,
innkjøpsordningen, bransjeavtalen, pocketproblemet,
holde styr på flybillettene, det som skal refunderes, det som
ikke skal, bunken med rapportskjemaer til Norsk
Forfattersentrum, ja i telefonen, det koster 1260,- for en
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opplesning. Mer enn en halv time, ja, da skal vi se… Det er
lett å glemme.
Lett å glemme hva da?
At vi lager presanger. Jeg husker ikke hvem som sa det
først, jeg har hørt flere forfattere si det, og jeg stiller meg bak
det. Ikke glem at dere lager presanger for folk der ute, gaver,
at det er viktig. Det betyr noe for folk der ute at Stig
Sæterbakken endelig taler de fortapte kjøpmenns sak. Det
betyr noe at Ola Bauer har vært her, at Obstfelder har vært
her, det betyr noe at John Erik Riley skriver om vårt retrospektive forhold til hukommelsen, til Kosovo, i Mølleland,
selv om boken neppe solgte i bøtter og spann. Det er viktig.
Ikke glem det. Bare ikke gjør det.
or en drøy uke siden var jeg på Chateu Neuf i forbindelse med et slags studentbokbad på Bokkafeen
der, og som seg hør og bør, fikk jeg spørsmålet:
hvorfor skriver du?
Jeg svarte at jeg skrev fordi jeg mente det var viktig.
Fordi jeg mente jeg hadde noe å fortelle, som jeg
hadde lyst å fortelle. At det var ting i min verden og fra
mine erfaringer som jeg hadde et behov for å utforske.
Jeg svarte at jeg skrev fordi jeg satt og håpet at de
bøkene jeg har gitt ut skal få betydning for en eller annen
der ute, at noen skal plukke opp boken, lese den, og at
den skal ha betydning for dem, akkurat slik de bøkene jeg
leste som tenåring, og de bøkene jeg fortsatt leser, innimellom forandrer alt, eller bare noe av min verden. At
noe kan forandres.
Igjen, gammelt nytt. Dette har blitt sagt av mange.
Nesten alle.
Og det var det en av kompisene mine også sa, etterpå:
Du må finne på noe annet enn det der, alle sier det.
Jojo, de gjør jo det.
Og så? Kanskje er det slik da? Man kan jo aldri vite?
Og selv om tanken er svulstig i sin egen forgodhet,
pretensiøs eller hvilket navn man på død og liv må prøve
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å sabotere det med, bøker gjør inntrykk på folk. Også de
dårlige bøkene, de du ikke liker, de forandrer potensielt
livet til en eller annen. Og de virkelige gode bøkene? Bare
tanken er skremmende.
Som med eksempelet Virginia. Virginia Woolf, en av
mine absolutte helter. Som jeg har såpass respekt for at
jeg sparer bøkene hennes. Faktum er, at jeg bare har lest
et par av romanene hennes. Pluss et par essays. Pluss litt
biografisk materiale her og der. Resten sparer jeg. Som
barnet som pakker inn playmobilen i esken igjen om
kvelden på julaften, får mor til å legge på nytt innpakningspapir, pakke det hele opp igjen morgenen etter. Så
de står i hyllene, alle sammen. Romanene. På rekke og
rad. Og jeg tenker på dem som presanger. God jul, fra
Virginia til Johan.
Og jeg tenker på Woolf, fordi jeg sammen med
kjæresten min var på kino i Trondheim forleden, og så
The Hours. Kino i Trondheim bruker å være en nokså
støyende affære, men denne gangen var det helt lydløst.
Og i The Hours får du det svart på hvitt. Woolf skriver en
bok, Mrs. Dalloway, og et eller annet sted, nesten tredve
år senere, plukker en amerikansk leser opp boken, leser
den, hun er også på samme sted, den perfekte vertinnen
med det ødelagte hjertet, og hun forlater familien sin en
formiddag, forlater sønnen sin, forlater mannen sin, som
har bursdag, John C. Reilly, han som alltid spiller den
misforståtte, han som alltid blir lurt, den evige underdog. Hun tar inn på hotell, skal ta livet av seg, leser Woolf.
Og hun dør ikke. Noe skjer. Og noe skjer femti år senere,
for Meryl Streep, forleggeren i New York, også hun en
Woolf-skikkelse in persona, og Ed Harris, poeten som
ville beskrive alt, men som ikke fikk det til.
Fikk noe bekreftet der, under den filmen. At det fortsatt er viktig. At vi fortsatt trenger disse bøkene. Til helvete med Oprah Winfrey som endelig har innsett at det
kanskje finnes flere lesverdige bøker, etter at hun i årevis
hadde latt sin egen bokklubb ligge brakk. Til helvete med
dem som syter og klager på stakkarslige tilstander i litteraturen som skrives. Til helvete med dem som sier at vi
burde la være å skrive bøker, sette inn alt på å stoppe en
krig vi ikke har startet. Vi trenger bøkene nå også, i disse
CNN-fargede dagene. Vi trenger dem som aldri før. Til
helvete med dem som sier at vi trenger mer av denne og
denne typen litteratur, og mindre, eller ingen ting av
denne. Til minne om all den litteraturen vi har mistet (av
syne) fordi den ikke passet inn i notene, ikke passet inn i
motene, romantikken, modernismen, det hele, alle lappene vi har klistret opp og krevd som mal. Vi trenger alt,
fortsatt.
Men du har jo nettopp forsøkt å slå et slag for denne
dokumentarismen, for de dokumentariske bøkene?
Mitt poeng er ikke alene å slå et slag for en dokumentarisk
litteratur som sådan, det har blitt gjort før, og det er heller
ikke det jeg streber etter å få til, en rent registrerende litteratur, det journalistiske! Vi trenger ikke bare dokumentere
verden, men også oss i verden. Ikke utelukkende med det for
46

øyet at lesere om to hundre år skal lese oss og tenke at vi var
jammen noen luringer, vi var opptatt av det og det. Men
også for at leseren, for at jeg om to år skal kunne se tilbake
og se at ja, i 2002/2003, da var man opptatt av å nagle fast
nittiårene, av å fortelle om et skakkjørt velferdssamfunn og
pengegalopp, at politikk begynte å bli lovlig grunn til engasjement igjen, at det gjaldt å holde ut. Dette var det vi gjorde i 2002/2003, sier bøkene. Dette var det vi tenkte og sa. Og
dette var det vi egentlig tenkte, inne for oss selv, etter at
lysene var slukket. Altså ikke bare å dokumentere det fysiske. Også resten må med.
Men da blir jo ordet nesten helt meningsløst, da passer jo
alt omrent inn i den kategorien!
Nettopp. Da trenger vi alle bøkene da. Eller, nei, kanskje
ikke, jeg kommer på noen jeg tror vi ikke trenger, egentlig.
Men vi trenger alle typene bøker. Ja! Vi er ikke i mål enda.
Hans Herbjørnsrud, hvor er du? Vi vet så mye! Vi forstår så
lite!
Jeg har gitt ut to bøker. Det er ikke store bunken. Jeg
må fortone meg som en forfatter med alle barnesykdommene, for en del av dere. Det får så være. Jeg er fortsatt
frustrert over at forfatterskapet er 50 prosent litteratur
og 50 prosent papirarbeid, de nevnte kvitteringene, kalkulatoren rødglødene om kveldene, går dette opp? Jeg
tok avsluttende matematikk på videregående, det lå aldri
for meg, og her sitter jeg og regner mer enn noen gang.
Minimumshonorar på 1/3 av førsteopplag, royaltysatser
20 prosent av bokens utsalgspris pr. solgte eksemplar i
heftet stand (heftepris), for pocket: 5 prosent av heftepris
for de første 5000, 7 prosent for de neste 3000, 10 prosent
deretter. Det er ikke lett å holde følge. Det er nærmest
umulig å ha oversikten. Til jul ønsker jeg meg sekretær,
revisor og dobbeltgjenger. Sekretæren skal holde orden
på alle kvitteringene, oppdrag og møter, revisoren skal
redde meg fra forskuddskatten, og dobbeltgjengeren skal
ta telefonen når Adresseavisen ringer klokken halv ni om
morgenen for å spørre hva jeg mener om at Ari Behn og
Märtha Louise gir ut bok sammen, Dagbladet som vil ha
mer eller mindre vettuge ord til ukens dilemma,
Magasinet. Jeg blir mumlete av sånt, legger på røret
begge gangene. Likevel, som de aller fleste her inne, jeg
jobber med det som jeg er mest glad i, og det blir penger
på et eller annet vis, såpass at man klarer å holde seg fast
i isfjellet. Jeg vil ikke gjøre noe annet. Ingenting, egentlig.
Jeg er glad for at jeg har valgt å skrive bøker, eller: at noen
har valgt å gi dem ut. At jeg ikke ble jagerflyger, som jeg
en gang ville, før jeg kom ut av militærskapet og skjønte
at jeg var pasifist. Jeg er glad jeg våget å tenke det, allerede
som femten-sekstenåring, i all sin aggressivitet, i alt sitt
ungdommelige overmot – jeg vil skrive bøker. Det er
ingenting i verden jeg brenner sterkere for. Dette er viktig
for meg! Dette er meg! Her.
Jeg jobbet på søppelbil en liten stund.
Hang bakpå, vi hentet 8 tonn papp og papir hver dag.
Å henge bakpå en søppelbil i femti kilometer i timen,
klokken seks om morgenen, henge med en arm, tenke på

en bok man skriver. Det er en bra følelse. Å være nyttig på
to fronter samtidig. Slik føltes det.
Jeg var han rare på den arbeidsplassen.
Han som skrev.
Han som leste bøker.
Annerledesrenovatøren.
Folk kastet så mye bøker den sommeren. Og blader.
Jeg tok ut bøkene, la dem i fremsetet.
Sjåføren gjorde det samme. Med pornobladene.
Så dro vi hjem og leste.
Og jeg håper, jeg håper virkelig, og egentlig er jeg også
helt overbevist: at vi begge tenkte at det vi gjorde, var viktig. Tømme søppelet, lese bøkene, operere inn pacemakere, fjerne blindtarmer og legge ny asfalt. Kjøre ambulansene. Jeg liker å tenke at vi alle jobber med det samme,
forfatterne, ambulansesjåfører og søppelmenn, lærere,
vaskehjelpene.
En eneste stor redningsaksjon. Slik tenker jeg. Og jeg
skammer meg ikke. Dette er ikke naivt. Dette er ikke barnesykdom, jeg nekter å være med på det!
Men noen ganger begynner man likevel å tvile.
Får panikk.
Noen ganger tenker man at det er for mye utenom.
For mye energi brukt på det hele rundt skrivingen. Det
blir vanskelig å holde på fokus. Det roter seg til, en mølje
av litteratur og papirarbeid, bransjedebatter. Krig. Dritt i
hjørnene. Er det ikke lett å miste oversikten i blant?
Er det ikke en liten krise? Et anfall av panikk her i Ilaparken, Trondheim.
Jo, det er en liten krise.
Hva faen holder jeg på med?
Du skriver bøker. Du gjør det du alltid har hatt lyst til,
kanskje helt siden du var ti og gjorde det der tåpelige forsøket på å skrive en roman. Det var bøker du ville lage.
Skrive bøker. Lage omslagene. Henge deg opp i alt også
utenom skriften, ned til papirtykkelsen, skriftstørrelsen,
innbindingen. Det var derfor du leste en bok på 200 sider
om limfresing av bokrygger. Fordi det er dette som interesserer deg mest. Det er dette du vil gjøre. Lage presanger.
Og du er overbevist om at det er viktig. Du ville jo ikke
bli lege. Eller søppelmann. Du ville skrive. Og det er jo det
du gjør da. Også legen må lese en bok når det går trått, ikke
sant? Så enkelt som det?
Jo.
Og det går fremover, gjør det ikke?
Jo.
Egentlig går det absolutt etter planen, kanskje til og med
foran planen!
Jo det gjør det.
Du har begynt på den nye boken også, ikke sant?
Jo.
Og det føles bra?
Jo. Det føles faktisk veldig bra. Jeg er der jeg vil være. Jeg
har det bra.
Kunne det kanskje være at den panikken du blir slått av,
her i parken, er panikken fremskapt av tanken på at du
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kanskje har valgt rett? At ting går veien, at det du driver
med føles ekstremt viktig?
Det kan være.
Du må bare se det an. Det ordner seg, dette.
Det gjør det.
Ja.
Full fres nå.
Ja.
g så, jeg er på de siste linjene nå. Er dere leie? Det
er snart slutt. Men han har jo ikke sagt noe viktig, har han? Bare det vanlige? Han har jo ikke
sagt noe særlig provoserende, egentlig, har han? Kanskje
litt overmot her og der, men. Ikke noe særlig kontroversielt, vel? Hvordan stiller han seg for eksempel til bokklubbspørsmålet? Og hva med fastprisspørsmålet?
Herregud, fastprisspørsmålet!
Jeg mener jeg har sagt hva jeg mener om det. Og om
andre ting. Det er gode tilstander i litteraturnorge, innholdsmessig. Det skrives gode bøker. Jeg nekter å bli med
på noe annet. Jeg skulle selvsagt ønsket innimellom at vi
ble tatt like godt vare på som skiløperne. At vi hadde en
kulturminister som ikke kan tenkes å ljuge om bøker hun
ikke har lest, som kanskje likte litteratur litt bedre. Og jeg
skulle nok ønsket at bokhandlerne jevnt over visste litt
mer om hva de faktisk selger, at de var litt mer interesserte i det de driver med. Jeg skulle nok ønske at bokklubbene ikke gjorde det mer og mer poengløst for bokhandlerne å være frempå, at det faktisk var helt uforståelig når
de ansatte på en av bokhandlene i Trondheim ser spørrende på meg, henvender seg til hverandre og sier: Stig
Sæterbakk, har vi noe av ham, har han kommet med noe
nytt? I forrige uke. Jeg skulle ha ønsket mye av dette bort.
Og jeg gjør jo det. Men i dag, akkurat i dag er jeg mest
opptatt av å minne oss på, i tilfelle vi skulle glemme det,
det som dere egentlig alle vet, men som dere har godt av
å høre lest opp innimellom, ja, inntil det kjedsommelige,
nærmest: det er bra det vi gjør. Vi må fortsette å skrive
gode bøker. Er det tannløst? Er det selvsagt? Er det under
det vi kan forvente? Vel, jeg er optimist i dag. Klart det
ikke alltid er sånn. Herregud! Men den aggresjonen jeg
måtte ha i forhold til litteraturen som sådan, og alle dens
problemer og tidvis håpløse utfall, den aggresjonen og de
problemene jeg måtte ha, skal jeg foreløpig ha for meg
selv, det er ikke et poeng i å komme øsende med den her
og nå. Så det får stå slik, som en begynnelse. Det er mye
jeg elsker, og det finnes ting jeg ikke utstår ved enkelte
bøker, ting jeg river meg i håret av, helt klart. Men i det
store bildet, glad for å være her. Kanskje blir jeg sint
snart.

O

Foredrag, Forfatterforeningens årsmøte 2003

FORFATTERHUS
I KABUL
VI KOM MED ADRESSER OG RÅD I BAGASJEN, MEN UTEN NOE KLART BILDE AV HVA
VI VILLE FINNE, HVEM VI VILLE FINNE - OG HVOR MANGE FORFATTERE DET KUNNE
VÆRE IGJEN I KABUL ETTER MER ENN TO TIÅR MED KRIG. I FLERE EUROPEISKE
LAND BOR OG VIRKER AFGHANSKE LYRIKERE OG PROSAISTER, MANGE HAR BLITT
VÆRENDE I PAKISTAN ELLER IRAN, NOEN HAR DRADD HELE VEIEN TIL CANADA.

AV EUGENE SCHOULGIN

Khaleda Froagh, den første kontakten vi oppsøkte, skulle vise seg å være en ideell døråpner. Hun lyttet til oss og
forsikret at hun skulle gi beskjed når hun hadde fått spurt
seg rundt. To timer senere hadde hun og en kollega kontaktet rundt 50 forfattere, et par dager senere skulle vi
møte dem. En restaurant ble reservert til begivenheten.
Og de kom. Gamle og unge, 41 menn – og åtte kvinner
(ikke noen dårlig prosentandel i et land som Afghanistan.) Det ble et langt og livlig møte. Etter vår introduksjon og beskrivelse av P.E.N. og hva vi sto for kom spørsmålene haglende: Hva hadde vi gjort for forfatterkollegaene i Iran? Hvordan ville vi holde kontakten i framtiden. Hvor mange sentre kunne man åpne. Hva med de
afghanske forfatterne i utlandet. Hvor hadde vi vært
under Taliban, og hvordan kunne vi hjelpe dem. Hvem
kunne bli medlemmer? Var P.E.N. også åpen for
journalister?
De åtte kvinnene deltok ivrig, og meningene gikk
tydeligvis ofte i ulike retninger, men stemningen var
upåklagelig.Vi fortalte om våre anstrengelser for å hjelpe
de iranske forfatterne og journalistene, om hvordan vi
hadde søkt kunnskap om forholdene i Afghanistan
gjennom eksilforfattere i Norden og andre land.Vi framholdt også betydningen av et afghansk P.E.N. inne i lan48

det, av at eksilforfatterne søkte seg til et Kabul-senter
som det naturlige tilholdsstedet. Vi la særlig vekt på
behovet for å skape samhold på tvers av de etniske, politiske og kjønnsmessige grensene. Vi fortalte om våre
komiteer, og innså selv mens vi snakket i hvilken utstrekning samtlige hadde sin aktualitet for våre kollegaer:
Fredskomiteen, Kvinnekomiteen, Komiteen for minoritetsspråkenes rettigheter, Eksilforfatternes komité, og
Fengslede skribenters komité til forsvar for truede forfattere.
Men først og fremst la vi vekt på at vår rolle bare var
initiativtakernes, og rådgivernes – i den grad de selv
ønsket råd: At et Afghansk P.E.N. skulle være like suverent som alle andre sentra så lenge man overholdt charteret og de sentrale vedtektene. At et Afghansk P.E.N. i
første rekke måtte ivre etter å tilgodese deres egne behov.
Åpenhet var nøkkelordet: P.E.N. burde bli et sted å være
for alle.
En gammel drøm
Dermed kom spørsmålet: Et sted å være. Det var nettopp
det, da ... Etter Taliban sto forfatterne igjen uten lokaler,
uten bibliotek, uten seriøse forlag, spredd for alle vinder
og med en alvorlig skadet selvfølelse som et resultat av de

traumatiske opplevelsene de hadde gjennomlevd helt
siden slutten av 1970-tallet.Vi trakk opp mulighetene for
å bidra til å realisere en drøm: Opprettelsen av et forfatternes hus i Kabul. En nærmest andektig stemning senket seg blant de forsamlete da disse utsiktene kom på
tapetet. Et hus som kunne bli et samlingssted, der planer
kunne klekkes, samtaler føres, gjester fra nær og fjern
huses, et nytt bibliotek skapes, kanskje en bokhandel
åpnes? I forlengelsen skimtet noen allerede et trykkeri, et
forlag som tok vare på forfatterne og deres rettigheter,
som ikke stjal manuskriptene deres, men hjalp dem med
utgivelser og distribusjon. Bare å kunne erklære at man
hadde rettigheter til sine verk! Bare å tenke en slik
utopisk tanke!
Mot slutten av møtet ble det så holdt avstemning. 15
forfattere ble valgt til et foreløpig styre i et framtidig
P.E.N. Til vår glede ble fire av kvinnene valgt inn i styret.
Vi ble enige om å sees igjen en av de siste dagene av vårt
besøk til et konsolideringsmøte.
Før vi skilte lag reiste den aldrende forfatteren
Quayum Qaween seg og sa:
Vi har ventet lenge på at dere skulle komme, vi visste
bare ikke at det var dere vi ventet på!
Forventninger og besluttsomhet
To dager før Nowroz, afghanernes nyttår, da våren og
naturens gjenfødelse feires, møtte vi ni av interrimstyrets
medlemmer. En av de fraværende møtte vi samme kveld
i hennes eget bryllup. Hun hadde lovlig forfall, de andre
var sikkert opptatt med forberedelsene til den kommende festen. De var fremdeles like ivrige, men hadde en
bekymring vi fant både rosverdig og sympatisk, men
samtidig til hinder for framdrift. De var ikke sikre på om
de kunne tillate seg å sette i gang og fatte beslutninger så
lenge mange forfattere ikke var rådspurt, og kollegaene i
landflyktighet ikke var klar over hva som var i ferd med å
skje. Til slutt skar Khaleda Froagh gjennom og foreslo at
de ikke skulle la seg bremse av dette, men i stedet være
åpne for revisjoner underveis.
Vedtektene ble gjennomgått og skisser for et framtidig
hus drøftet. Som et første skritt ble man enige om å bruke
en av de tilstedeværendes kontor som møtested, kanskje
senere finne et rom der man kunne treffes, diskutere –
over de sedvanlige teglassene pluss en skål eller to med
sukkertøy.
Vi skiltes som gamle venner. Den afghanske kulturen
så befriende fri for statustenking og arroganse hadde
gjort sitt til å skape en fornemmelse av nærhet mellom
oss trass i alle ulikheter. En hjertelighet bygget på inn49

sikten om felles vurderinger og felles drømmer, for også
vi så nå for oss den utopien vi hadde mant fram sammen:
Et forfatterhus i Kabul.
Og nå …?
Hjemme igjen har vi avlagt rapport både til Utenriksdepartementet, som finansierte reisen vår, og til Norsk
Kulturråd som har bidratt og lagt den økonomiske
grunnsteinen til huset; til Norsk P.E.N. og på siste årsmøte i Forfatterforeningen. Overalt har vi blitt møtt med
entusiasme og interesse. Kulturrådet har allerede signalisert fortsatte bidrag, foreningen vår har gjort det samme.
Nå starter en vandring i Norden for å høste inn midler
slik at planene kan spire til neste Nowroz, når veteranforfatteren Habibullah Rafis blomster igjen folder seg ut.
Kanskje kan et forfatternes hjem da reise seg blant
Kabuls altfor mange ruiner.

På vegne av International P.E.N. reiste Eugene
Schoulgin og Elisabeth Eide i mars til Afghanistan for å
undersøke mulighetene for et afghansk P.E.N. De fant
mange forfattere med store problemer, men også med
framtidshåp. På DnFs årsmøte fremmet de to forslag
om at foreningen skulle støtte et Forfatternes hus i
hovedstaden Kabul. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

HÅPETS
STEMMER

Forfatterne kan være et slags lim i den forrevne afghanske
nasjonen, en samvittighet som plager dem som spiller på
motsetninger eller misbruker makt. Kanskje.

FORFATTERE SAMLER SEG TIL ÅPNE OG

Slik skriver poeten Samay Hamed, som har publisert diktsamlingene Nattens passord og Vinden og vinduet. I mars
ledet han informasjonsmøte om P.E.N. i et restaurantlokale i Kabul. Et femtitall skribenter og forfattere var til
stede. Vindene blåser ennå hardt i Afghanistan, men, som
Hamed sier, i valget mellom svart og grått, så er det best å
velge grått. Noe hvitt valg finnes ikke, verken for intellektuelle eller andre afghanere. Ikke ennå.
De grå elementene (eller er det svarte elementer som
danner prikker på hvitt lerret og skaper gråtoner?) er så
mange. En regjering der majoriteten er fundamentalister,
flere med mye blod på hendene, innsatt på amerikanske
bajonetter. Amerikanske soldater som oppfører seg som
flodhester i porselensbutikken. Et konservativt tyngdepunkt i afghansk høyesterett, der 137 menn advarer mot
reformer og mer frihet for kvinnene. Mange rapporterte
overgrep mot kvinner, og begrenset ytringsfrihet.

FRAMTIDSRETTEDE DISKUSJONER I KABUL.
FOR TO ÅR SIDEN VILLE DET VÆRT UMULIG.
SELV OM KRIGSHERRENE FORTSATT HAR
STOR MAKT, EKSISTERER DET LOMMER
AV FRIHET SOM GIR FORFATTERE OG
SKRIBENTER MOT TIL Å SATSE PÅ
ET LIV I HJEMLANDET. ET LIV DER
ALTERNATIVENE TIL FORTSATT
KRIG OG FUNDAMENTALISME
VOKSER OG DER ETNISKE OG
POLITISKE KONFLIKTER BLIR
DEMPET. FOR FOLK FLEST ER
AVSINDIG TRØTTE AV KRIG,
ETTER 23 ÅR UTEN FRED.

AV ELISABETH EIDE
(TEKST OG FOTO)

Jeg ble et sverd
Fylt av hevnens vulkan
Stolt av versenes fortellinger
Ble jeg et skjold, men i glassmonter
Ble jeg et sverd, men gjemt i sliren*

Optimismens alternativ
Når den nære fortidens redsler har vært store nok, er folk
villige til å utholde mer. Slik ser det ut blant intellektuelle
i Kabul. En del av dem våger å være optimister nå, av to
grunner. For det første fordi de nyter en viss grad av frihet;
og for det andre fordi alternativet til optimismen er så mye
verre. Etter tiår med krig og unntakstilstander prøver forfatterne å bruke luftehullene for alt de er verdt mens de
håper på en form for normalisering bortenfor nået, der
afghanere får beskikke sitt eget bo, der amerikanerne er
ute og FN-styrker sørger for det som ennå trengs av hegning om den høyst relative freden.
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- Hvis det nå finnes restriksjoner så aksepterer folk
dem gladelig, siden de er få sammenlignet med mørketiden, sier poeten Khaleda Froagh, med fem diktsamlinger
bak seg.
Årene under Taliban går under navnet mørketiden hos
flere enn henne. Da måtte litteratur og tidsskrifter – ikke
minst publikasjoner av og for kvinner – spres i det skjulte.
Nå selges både diktsamlinger og mange tidsskrifter åpent
i basarene. – Vi har en viss grad av ytringsfrihet nå, men
den er begrenset, som den var det i fortiden, sier Khaleda
Froagh. I likhet med en rekke andre forfattere ivaretar hun
flere funksjoner. Hun arbeidet i Nettverket for beskyttelse
av forfatternes rettigheter, og dessuten for CCA, en organisasjon til forsvar av menneskerettigheter. Og hun er
redaktør av kvinnemagasinet Sadaf, perlemor.
Forfattere søker forlag
– En hovedgrunn til at vi ikke presser så hardt for å
utvide rettighetene våre, er at forfatterne har mye annet de
må ta seg av, sier hun. De skal forsørge seg og sine, de må
ta andre jobber. Men innenfor disse rammene gjør vi vårt
beste.
Men hva med diktningen? Bare i seine kveldstimer?
Blir det over hodet tid til poesi?
– Det finnes så mange problemer, poesien lever i sin
egen tid, og det gjelder å finne et særegent lys å skrive i. Det
er lettere på full tid. De fleste forfatterne er fattige, bare
noen få er veldig populære og tjener på skrivingen.
Forleggeri i Afghanistan er mangel på system.
Forfatterne skriver sine bøker, og betaler for å få dem
trykt. Så selger de dem selv, eller via en bokhandel som tar
store deler av inntekten. En del forfattere er oversatt til
engelsk eller andre språk uten å vite om det, og piratkopiering er svært vanlig. En mye omtalt bokhandler i Kabul
kan trykke utdrag av bøker, samle antologier uten at forfatterne selv vet at de er representert i disse.
Blomster henger sammen
Under Taliban søkte mange intellektuelle som ikke dro i
eksil, tilflukt hos de frivillige organisasjonene. Disse tilbød jobb til de skriveflinke, de språkmektige og utdannete; de ga en viss beskyttelse og dessuten lønn. En tidligere
rektor ved Kabul universitet jobbet for Oxfam, andre
kjente intellektuelle for Redd Barna. De unngikk journalister, men kunne under løfter om full anonymitet fortelle
at de følte seg ranet for selvtillit.
Ikke underlig, i et samfunn der de som hadde hatt makten i overskuelig fortid var sovjetiske generaler, afghanske
militære kommandanter og ikke minst et spesielt politisk
sjikt av presteskapet.
– Det siste tiåret har den afghanske nasjonen blitt splittet i mange fraksjoner, sukker veteranforfatteren
Habibullah Rafi. – Nå må vi samle oss. Utenlandsk innblanding har skapt hat afghanere imellom. Se teppene
våre; de har mønstre der blomstene er knyttet sammen –
det må nasjonens ulike grupper også være. Et mål for oss
51

Øverst: Poesien har sin egen tid og forfatterne trenger et eget lys
til å skrive i.Det er vanskelig med full jobb ved siden av, sier poet
og redaktør Khaleda Froagh.
Midten: Den afghanske nasjonen er splittet i mange fraksjoner.
Vi må forene den, sier veteranforfatter Habibullah Rafi, som også
arbeider i Kulturdepartementet.
Afghanske forfattere er klare til å søke opptak i P.E.N.
International. Her er interrimstyret, med nordiske gjester: Fra
venstre: Ghafoor Lewad, Ustad Quayoum Qaween, Assadullah,
Walwaliji, Habibullah Rafi, Eugene Schoulgin (P.E.N.), Gabriella
Håkansson ( Svenska Författarförbundet (SF)), Elisabeth Eide
(P.E.N), Yagana Yusuf, Magnus Utvik (SF), Gulnoor Bahran,
Khaleda Froagh, Partaw Naderi. Sittende: Waheed Warasta.

nå må være å viske ut skillene, slik at dette ødelagte og
forkrøplete landet kan bli ett igjen.
I likhet med poeten Froagh er Rafi en sentral skikkelse
i Nettverket til forsvar av forfatternes rettigheter.
Dessuten arbeider han i Kulturdepartementet med radio
og TV-spørsmål, han er romanforfatter og skriver i en
rekke publikasjoner. Som Froagh er han en ’dobbel intellektuell’: kunstner, men også med andre viktige roller i
landets kulturliv.
Sangfugler uten stemme
Mediene blomstrer i Kabul. Over hundre blader og aviser
har dukket opp etter Talibans fall, og de blir i liten grad
sensurert. En grunn er at de nye aktørene vet hvor grensene går og ikke tøyer dem i utrengsmål. Med høyt utviklet selvironi innrømmer forfattere og andre skribenter
grader av selvsensur. De er redde for å provosere fram
taliban-liknende krefter og nye restriksjoner. Dermed er
det snakk om en skrittvis utvikling.
Noen stemmer blir lite hørt; kvinner får ikke synge på
TV, og knapt nok i radioen. Igjen er det fundamentalister
som stikker fram hoven. – Her presser Kulturdepartementet virkelig på, forsikrer Rafi.
Mye mangler, føyer en yngre forfatter fra Panjshir,
Razak Mahmoon, til. - For eksempel går det knapt en
novelle per uke ut over eteren. Det kunne vært mye mer.
Det kunne vært mye mer. Internasjonale forlag har
interessert seg lite for afghanske forfattere – kanskje med
unntak av noen få som befinner seg i vestlig eksil. – Det er
seint, sier Mahmoon, og det høres som en svært mild
anklage, eller bare en påminnelse? – Forfattere i
Afghanistan har vært under hardt press. De skal holde en
hånd på den jobben som skaffer dem brød. Den andre
skal de skrive med. Og så er de forkrøplet når det gjelder
forleggeri. Det trengs en tredje hånd. Utlandet har vært
lite opptatt av våre problemer med å publisere bøker,
nesten bare av afghansk politikk. Årsaken er at det finnes
få oversettelser. Men hvordan kan det bli noen oversettelser når vi knapt kan ta oss råd til å gi ut bøkene våre?
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Åtte år i fengsel
Razaq Mahmoon har selv opplevd å bli straffet for sin
motstand mot sovjeterne under okkupasjonen. Han ble
arrestert som 16-åring og tilbrakte åtte år i Poul-eCharkhi-fengselet utenfor Kabul. Hans andre bok heter
Selvmord og handler om disse erfaringene, som nå har
modnet. – De siste tjuetre årene har alle regjeringer kommet hit via støtte fra fremmede makter. Ingen regjering
har kommet av seg selv, men den vi har nå, er jeg fornøyd
med. Alle vet hvem som brakte dem hit, men likevel er vi
fornøyde, vi føler oss frie.
Habibullah Rafi erklærer seg enig, men er samtidig
bekymret for kommandantene som ennå har stor makt –
utenfor Kabul. ISAF (FN-styrkene) burde utvide sitt
engasjement til andre provinser, og koalisjonsstyrkene
bør trekke seg ut. Krigen er over, nå gjelder det gjenreisningen, og til det trenger vi ingen hær! ISAF kan ta seg av
sikkerheten.
– Amerikanerne snakker om demokrati, og så får vi
nyheter om at to fanger er drept under tortur på Bagrambasen. Og så vidt jeg vet er flere afghanere drept nå som
følge av bombingene, enn de som ble drept 11. september. Engelskmennene og amerikanerne er her for sin
egen skyld. Dette er ikke noe nytt. Russerne sa også at de
kom som ’venner’ – når det gjelder amerikanerne, ser vi
hva som skjer. De andre europeerne er våre virkelige venner, alle unntatt Storbritannia.
Og hva skriver forfatterne om? Afghanistans vakre
natur? – Endringer har skjedd de siste tiårene.
Forfatterne skriver mer om tragiske begivenheter enn
om naturens skjønnhet, medgir Khaleda Froagh. –
Poesien er en gave, og den kan være et samlende element
i et land som har lidd under splittelse.
Til mennesket og skogen
Jeg gråt for mennesket, for skogen
Her var selveste galgen en trærnes martyr…*
*Samay Hameds dikt er oversatt til engelsk av forfatteren Waheed
Warasta – og gjendiktet til norsk av Elisabeth Eide

TIL IZZAT AL-GHAZZAWIS MINNE
en palestinske forfatteren Izzat al-Ghazzawis sjenerøse
visjonære ømme tålmodige poethjerte brast fredag 4.
april. Han ble 52 år gammel.
Vi er mange som har lidd et stort tap.
Å få kjenne denne mangeårige formannen i Palestinsk forfatterforening, å få arbeide sammen med han og å ha han som venn
har betydd dyp inspirasjon og håp. Izzat var en «crossover». Han
hadde en formidabel kapasitet til å krysse grenser og samtidig
forbli trofast mot sitt eget folk, sin familie, sin lille jordflekk, sin
skriving, sine venner og kollegaer. Han kunne snakke med alle
og var til enhver tid og under alle forhold talsmann for dialog.
Han var en åpen mann. Både i liten og stor målestokk eide han
en omfattende kjærlighetsevne og omsorgsevne. Han var en
klok person og en virkelig intellektuell som var i stand til å heve
seg over den dagsaktuelle politiske situasjonen han selv sto i, og
å se den andre og bevare tvisynet. Men det mest påtagelige i samværet med Izzat var hans vilje og evne til tilgivelse. I en av de siste
samtalene vi hadde sa han til meg at han mente at ethvert samfunn har en innebygd fleksibilitet i seg til å hele seg selv, også
samfunn med erfaringer slik som Palestina.
Dette sier mannen som i 1993 måtte oppleve at israelske
geværkuler tok livet av hans 16 år gamle sønn Rami i skolegården. To år senere sto Izzat på Nasjonalteaterets scene på
Fredsprisforestillingen sammen med Rabin og Peres.
Ved siden av at han selv hele tiden har skrevet sine egne
romaner, har Izzat vært en utrettelig formidler av poesi og
skjønnlitteratur og forsvarer av det frie ordet. Han har også vært
ukentlig spaltist i palestinske aviser. Han har ledet Palestinsk
forfatterforening siden tidlig på 90-tallet, og han har ledet et
utgivelsesprosjekt i samarbeid med Den norske Forfatterforening, Norsk Barne og Ungdomsbokforfatterforening og
NORAD. Mer enn hundre titler er publisert; barnebøker, romaner, novellesamlinger, litteraturkritikk og historie, oversettelser
av moderne palestinsk lyrikk til engelsk, og noe såpass kontroversielt og oppsiktsvekkende som oversettelser fra hebraisk til
arabisk. Sine egne bøker har han skrevet om morgenene før alle
andre hadde stått opp, mellom klokka fire og seks. Resten av
dagen har tilhørt studentene på Bir Zeit-universitetet hvor han
underviste i engelsk litteratur, den har tilhørt forfatterforeningen og utgivelsesprosjektet Ogarit og den har tilhørt familien
som han elsket.
Denne mannen som så standhaftig har kjempet for det gode,
har måttet være vitne til at alt allikevel ble verre, ikke bare en
gang, ikke to ganger, men mange ganger. Når jeg ringte han opprørt over israelske kollektive avstraffelser og portforbud, trakassering og bomber, sa han bestandig; i morgen blir det bedre, i
neste uke, om et år. Han nektet å vende seg bakover og å la mismotet få feste En av de siste gangene vi snakket sammen fortalte
han at selv om disse to siste årene hadde vært de vanskeligste
siden 1967, hadde han erfaring med at det alltid oppsto et lys i
sinnet hans når alt så som mørkest ut. Dette lyset og håpet er det
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vi som kjente han og alle som har lest bøkene hans har fått ta del
i. Dette lyset merket vi i hjemmet hans, den muntre kjærlige
tonen mellom barna. Jeg sa ofte til han at jeg beundret han og
kona for den glade stemningen til tross for krigen og de stadige
beskytninger fra det israelske settlementet vis a vis. Svaret var:
Barna er de viktigste. Barna må vi ta vare på!
Jeg møtte Izzat al-Ghazzawi første gang i Palestinsk forfatterforening i Jerusalem på slutten av åttitallet. Vi møttes igjen i
1991. Da hadde han i mellomtiden sittet to år i fengsel, hvorav
åtte måneder i enecelle, for sitt medlemskap i Al Fatah. I isolatet
skrev han romanen Brev underveis, en diktet samtale for å overleve isolasjonen, med forfattere han holdt av, som Nasrim
Hikmet som også skrev dikt fra fengslet. Manuskriptet ble smuglet ut ark for ark av kona som tok imot i kyss da hun en sjelden
gang fikk tillatelse til å besøke sin mann. Jeg fikk med meg den
engelske oversettelsen til Norge, og Brev underveis ble hans første bok på norsk. Siden er det blitt to oversettelser til og en ny står
for tur. Jerusalem Post skriver at Izzat al-Gazzawi er en fornyer
av den palestinske litteraturen. Han bruker de gamle mytene og
tradisjonene samtidig som han skriver om komplekse og lengtende mennesker av kjøtt og blod. Det er rått og vart og virkelig.
Izzat har mottatt De palestinske selvstyremyndighetenes høyeste utmerkelse for sin litteratur.
Siden 1991 har Izzat al-Ghazzawi og jeg samarbeidet om
ulike prosjekter. Han ble min venn. Det begynte med at Den
norske Forfatterforening, hvor jeg var ansvarlig for det internasjonale arbeidet, tok initiativ til å starte planleggingen av et forfattermøte mellom palestinske, israelske og norske forfattere.
Møtet fant sted i Oslo i 1993, og varte i hele ti dager med seks forfattere fra hvert land. Det vi ikke visste, var at Osloavtalen var i
ferd med å ta form på samme tid. Mange skjær og miner lå innbakt i vårt møte, og at det ikke strandet skyldtes ikke minst Izzat
al-Ghazzawis ro og veloverveide fornuft.
Siden har vi på oppdrag av Den norske Forfatterforening og
Norsk PEN reist to turer til Yemen sammen med Kari Vogt,Wera
Sæther, Anders Heger og Eugene Schoulgin for å få løslatt den
yemenitiske poeten Mansur Rajih fra fengsel. I 1998 lyktes
bestrebelsene, og Mansur og hans kone Afrah kom til Stavanger
for å bo i fribyasylet for forfulgte forfattere.
På oppdrag fra Den norske Forfatterforening, Norsk Barneog Ungdomsbokforfatterforening og Palestinsk Forfatterforening har vi også samarbeidet om å etablere og drive et utgivelsesfond for skjønnlitteratur, nå kalt Ogarit cultural project,
med mer enn hundre utgivelser bak seg.
I 1997 samarbeidet vi om arrangementet av Den første internasjonale forfatterkongressen i Palestina, med deltakere fra 28
land. Det var en stor og viktig begivenhet, og tittelen på kongressen var: Nye tider, nye temaer? Det var håpefulle år i
Palestina.
Og vi var også sammen i Stavanger på Palestinsk kulturfestival da beskjeden kom om at Rabin var skutt.

For sin modige, uavhengige stemme har Izzat alGhazzawi mottatt Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris, og i fjor ble han tildelt Europarådets fredspris.
Siste gang jeg var sammen med Izzat al-Gazzawi var i
Tromsø under hundreårs-feiringen av Nobel Fredspris.
Hans tale der var som Izzat selv; en stolt, utstrakt hånd.
Den israelske forfatteren Amoz Os reiste seg umiddelbart
etter avsluttet innlegg og ba om ordet. Han sa: Ikke et ord
som her er sagt er jeg uenig i. Et verdigere innlegg har aldri
blitt holdt av noen av forfatterne på begge sider i den
israelsk/palestinske konflikten.
I løpet av de vel to siste årene har lesere av Dagbladet
kunnet følge med i Izzat al-Gazzawis personlige og innsiktsfulle dag til dag skildringer av hvordan den israelske
okkupasjonen og de kollektive straffemetodene fortoner
seg sett med hans øyne fra Vestbredden og fra Ramallah.
Jeg snakket med Izzat kort tid før han døde. Han var da
i ferd med å forberede et forfattermøte hvor truslene om
deportasjon av alle palestinske fanger i israelske fengsler
sto på dagsorden. Det gledelige, sa Izzat, var at mer enn
hundre israelske intellektuelle hadde rykket inn en
annonse i Daily Telegraph for å protestere mot planene.
Han var ofte skuffet over de israelske forfatternes og intellektuelles manglende vilje og evne til overskridelse, men
denne dagen var han fornøyd.
Da jeg spurte, sa han som alltid: Men vi (d.v.s. familien)
har det bra! Men det var hjemme i stua at Izzats store
hjerte brast mens han så TV-reportasjene fra krigen i Irak.
Datteren fortalte meg dagen etter at han led tungt med
sivilbefolkningen i Irak. Også slik rammer denne krigen
enkeltmenneskene.
Izzat var min nære venn. Jeg vet ikke hvordan det vil bli
uten han. Hans glede over livet var omfattende. Han
hadde venner over hele verden. Han har besøkt flere steder i Norge enn de fleste nordmenn. Kirkenes, Vadsø,
Karasjok, Tromsø, Tynset, Stavanger, Kristiansand,
Hamar.
Israel og Palestina trengte Izzat. Hans usentimentale
menneskevennlighet og stolthet. Arbeidet for ytringsfriheten trengte Izzat. Verden kjennes som et mer umulig
sted uten han. Hans vilje til å respektere og å ha innlevelse
i den andre og seg selv på samme tid, ser ut til å være en
sjelden ferdighet i våre dager. Takknemlige må vi være vi
som har kjent han og alle vi som har tilgang til bøkene
hans.
Tankene går til familien som har mistet sin trofaste,
kjærlige Izzat.
Kirsti Blom

BREV & ETC
Overvåking og ytringsfrihet
- like aktuelt som før
På årsmøtet i Norsk Forfattersentrum 20.mars 2003 fikk vi et lite glimt inn
i en bisarr historisk virkelighet. Helge Rykkja presenterte utdrag fra
mappa si – dokumenter han har fått utlevert fra Innsynsutvalget.
Essensen i dette var at aktive medlemmer av Forfattersentret – og
arrangementer i Forfattersentrets regi - ble overvåket på 1970-tallet.
Og det som bl.a.bekymret POT sterkt, var forfatteres påvirkningsmuligheter overfor barn og unge.
Fristen for å søke om innsyn gikk ut ved årsskiftet.Innsynsloven er en
meget begrenset lov.Til tross for at det var hele miljøer og organisasjoner
som ble tett overvåket, er det bare enkeltindivider som har hatt rett til å
søke innsyn. Hvis vi skal prøve å danne oss et bilde av hvor omfattende
den ulovlige politiske overvåkinga på kulturområdet var, er den eneste
muligheten at folk som har søkt innsyn, sier fra når de får mappene sine.
Organisasjonen mot politisk overvåking (OPO) tar i mot materiale
(mapper eller enkeltdokumenter) som kan belyse overvåkingen av
enkeltmiljøer og grupper. Materialet blir behandlet i tråd med
eierens ønsker.
Dette er et viktig ytringsfrihetsspørsmål. Begjæret etter å overvåke er
ikke blitt mindre i en terrorfiksert verden. De nye terrorlovene åpner for
mye. Det er ingen tvil om at PST (Politiets sikkerhetstjeneste, det tidligere POT) og deres slektninger i andre land jobber hardt for å oppdatere sine registre, f.eks.ved å skaffe seg oversikt over globaliseringsmotstanden og andre folkelige nettverk, ja alt som kan se altfor
skummelt og arabisk ut.Det er heller ikke slik at det ble slutt på
registrering og lagring av personopplysninger med den nye sikkerhetsinstruksen fra 1977.POT strittet imot, og fikk i 1981 tillatelse av justisdepartementet til å tolke instruksen slik de hadde gjort hele tida. Dette
er de færreste klar over. Og nå ser vi at fredsdemonstrantene i gatene blir
portrettfotografert av politispanere. Vi har sett det før.
Overvåkinga i vår tid er altså et viktig spørsmål som ikke bare gjelder
noen hel- og halvgamle som var aktive i gamle dager. Særlig må de
yngre få øynene opp for at dette er aktuelt nå. Den elektroniske overvåkingen som er i gang overgår alt annet vi har sett, det gjelder f.eks.
e-post. Husk at den internasjonale bevegelsen av koordinerte krigsprotester ikke hadde vært mulig hvis ikke folk på grasrotplan hadde tatt
disse nye mediene i bruk.Dette berører ytringsfriheten direkte og er en
viktig demokratisk rettighet som det ikke skal tukles med. Men Storebror
insisterer på å holde et øye med oss. Såpass bør vi ha lært.
Sammen med Norsk Forfattersentrum planlegger OPO et åpent møte
i Rådhusgt.7 om dette temaet over sommeren.
OPO har egen hjemmeside med adresse http://home.no.net/overvak.
Søk informasjon der, og ta kontakt.
Wenche Blomberg
wenche@skrift.no
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Forfatterleilighet i Kristiansand

Den Norske Forfatterforening
og Irak-krigen
Det er sagt at Robinson Crusoe er det einaste upolitiske menneske som har levd.Heilt til dagen då den nakne Fredag landa på
hans idylliske øy. Frå då av blei også alt han gjorde politikk.
Spora skremmer i Den Norske Forfatterforening. Redsla for å
komme oppi politisk uføre har skremt medlemane såpass kraftig
at det nærmar seg sjølvkastrering. Når årsmøtet i DNF ikkje
eingong vågar å nærme seg eit Irak-vedtak som gjekk problemfritt gjennom hos Barne- og Ungdomsbokforfattarane, då er det
noko som skurrar. Dei fleste som var så sterkt imot forslaget, var
nok redde for å komma i konflikt med formålsparagrafen. Nokre
truga også med å melda seg ut om vedtaket gjekk gjennom.Om
også desse tenkte på formålsparagrafen eller om dei meinte Bush
har rett til å tukte alle tyrannar i verda utanom folkeretten og utan
godkjenning frå FN, veit eg ikkje. Men som Ebba sa – DNF er for
alle medlemar. Også for eventuelle Bush-tilhengarar. Og kanskje
det var rett å trekkja forslaget slik det låg føre.
Men noko burde vore sagt.Når verdas einaste supermakt,
verdas fremste demokrati, vår største og sterkaste allierte
(lika det eller ikkje, slik er det!) oppfører seg som politiske og
kulturelle bøllar, då bør både ordets forsvararar og andre
kulturelle organisasjonar seia frå. Når McCarthy-metodane igjen
tar til å blomstra, då bør DNF meina noko.Vi høyrer om sensur
og sjølvsensur, om lover som tar demokratiske rettar frå folk. Vi
høyrde om kunstnarar som blei boykotta, om skribentar og
reporterar som blei oppsagde. Vi såg at pressehotell og
kringkastingshus var bombemål, vi høyrde om protestar frå
skribentar og mediefolk som meinte dette var knebling av ordet.
Folk i USA opplevde ei velregissert mediadekning der blod og
gørr blei halde borte, mens nedrivne statuer og jublande menneske fekk brei plass. Når okkupantane let mobben forsyne seg
av uerstattelege kulturskattar utan å løfta ei geværpipe, då bør
snevre tolkingar av formålsparagrafar vika.
Burde ikkje DNF sagt noko om dette? Burde ikkje DNF gitt si
støtte til landets statsminister som meinte at ein krig som også får
slike følgjer, er ulovleg og umoralsk?
«Min drøm og min trassige tro», skreiv Rudolf Nilsen. Draumen
om og trua på at me eingong skulle komma så langt at me fekk
ein internasjonal rett som fungerer, har fått ein alvorleg knekk.
Ein rett som fungerer når det gjeld manifest vald. Men også ein
rett som fordømmer den strukturelle valden som går ut over
kunst og kultur på alle plan. Dette gjeld også forfattarar. Dette
gjeld også Den Norske Forfatterforening.
Kolbjørn Hauge

Kulturkontoret i Kristiansand kommune disponerer en
forfatterleilighet på Andøen Gård, 10 km.vest for Kristiansand
(fastlandsforbindelse med buss)
Leiligheten ligger i idylliske omgivelser nær hav og natur.
Det er sengeplass til to, kjøkken, bad, vaskemaskin
og bibliotek tilgjengelig.Leie er 75,- pr døgn.
Kontakt:Terje Dragseth, tel.38 07 51 90, mobil 909 77 674
e-post: terje.dragseth@kristiansand.kommune.no

Ferie eller langtidsopphold i Italia
Vakkert gammelt hus til leie i middelalderlandsbyen
Tovo-Faraldi ved den liguriske kysten, med vid utsikt
over fjell, olivenlunder og Middelhavet.
Tovo-Faraldi ligger 350 moh og åtte kilometer fra kysten,
der det er barnevennlige strender og voksne klippestrender.
Selve huset, Casa Orizzonte ligger usjenert til,
men likevel midt i landsbyen.
Huset er en frittstående enebolig , type: restaurert
landsbyhus på ca 200 kvm, samt terrasser og balkonger.
2 bad og soveplass til syv personer.
Pris: Per uke for 2-4 personer: EUR 650 – 800 (sesongavhengig), betales forskuddsvis. Pris etter avtale for flere
gjester. Langtidsleie mulig til annen pris.
Kontakt:
Casa Rossa,Via Trieste 13
I-18010 Villa Faraldi/Im
Telef.+39 0183 421501, faks.42 1900
e-post: kijewski.peters@libero.it
Flere opplysninger hos Tordis, DnF
og Ellinor Kolstad, 61 33 49 16

Leiligheter i Praha
Mrs.Blanka Kubesch, Baldismoosstr.47, 6043 Adligenswil,
Schweiz.fax: 0041 41 4510233, tlf: 0041 41 3701976.
Hun disponerer en to-romssentralt i Praha.Hun oppholder seg i
Sveits frem til august, da erleiligheten i Praha ledig for
bytte eller rimelig leie.
Mrs.Vera Plivova-Simkova, Chuchelna 266, 51301 Semily,Tsjekkia,
tlf: 004202 431 623125, disponerer en ett-roms meget sentralt i
Praha.Hun vil gjerne bytte for en måneds tid, når som helst.
Flere opplysninger hos Michael Konupek, tlf 22608135

Oversetter søkes i norsk-samisk
Bill.mrk.«Dikt»
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HØR DERE ANDRE OGSÅ, SA HAN TIL TRE BOKHANDLERMEDHJELPERE
SOM DUKKET FREM FRA BOKHAUGENE DA DE HØRTE DEN KOLERISKE
STEMMEN TIL SJEFEN, SOM HADDE STILT SEG I POSITUR OG BE TRAKTET NEGLENE PÅ SIN PENE HÅND. DERE SKAL SPØRRE ALLE SOM
KOMMER INN MED MANUSKRIPTER OM DET ER DIKT ELLER PROSA.
HVIS DET ER DIKT, SÅ SEND DEM PÅ DØR ØYEBLIKKELIG. DIKT TAR
KNEKKEN PÅ BOKHANDELEN.
HONORÉ DE BALZAC
TAPTE ILLUSJONER
1837-43
OVERSATT AV BIRGER HUSE

B - BLAD
RETURADRESSE:
DNF
DEN NORSKE
FORFATTERFORENING
POSTBOKS 327
SENTRUM, 0103 OSLO.

