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Den første kritikk

Jeg glemte ryggen; stolpestablete bokstaver, sammenpresset tittel og forfatternavn samt forlagets logo, og restene
av den omkringliggende illustrasjonen,
som om ryggen er en overgitt plass, så
overgitt at tittelen troner som en
forvist konge, trangbodd med sin
trofaste våpendrager – forfatteren,
skriver Ole Robert Sunde.

Ellers laget jeg ustanselig historier
som jeg fortalte mine fire yngre
søsken, og av de to yngste fikk jeg min
første litterære kritikk: Det skal bare
være en fare i hvert kapittel! Jeg hadde
nok smurt litt for tykt på, forteller
Jo Tenfjord

Navn og titler peker mot noe, og ved å
gjøre det kan de bli emblematiske.
Navnet blir stående, det virker utover
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Titler er en del av kulturarven,
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skriver Øystein Rottem.
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JA, EH? TITTEL? Og så sitter man der, eller står foran forlagsredaktøren, og
markedsavdelingen kan stikke hodet inn og spørre: Tittel, og se tungt
bebreidende på de andre, tittel? Katalogen skal trykkes, dere vil vel selge
denne boken, eller?
Ja, ja, tittel kommer, og så skjer det et under eller redaktøren trekker ut en
skuff full av ubrukte titler eller lynet slår ned, og så er den der eller har alltid
vært der, om det nå var Kniven på strupen, Ingen er så trygg i fare,Virgo, Rand,
Fyr og flamme, Lasso rundt fru Luna, Lillelord, Våkne om
natten og ville noe annet,Vente og ikke se,Etter kaffen,Ål,
Stengd gitar,Det er greit for meg,Roman 1987, Evig din,T.
Singer, Tom Rebers siste retrett, Men livet lever, Ingens,
Gjeld, Gift, Stillheten, Om fjorten dager.
Eller bare, rett og slett: Hærverk
Dette skulle handle om noe annet, bokpriser,
bransje med og uten avtale, Sindre Guldvog enda en
gang, hva er det med den mannen? Han presser seg
inn i skriften, her er han igjen og er sint eller oppbrakt
over høye bokpriser og han peker, nok en gang, mot Sehested Plass der
Trollet bor, og Trollet har skylden, og så rasler han med tallene. Og jeg kan
ikke for det, tanken er der: Om direktør Guldvog virkelig ville, er det noen
som helst - bortsett fra aksjonærene borte i Sverige – som kunne hindre
ham i å sette i gang en fryktelig priskrig og redusere Cappelens bokpriser til
det halve? Det ville vel vinne markedsandeler? Og kanskje ville Trollet
sprekke av angst eller sinne eller grubling over marginer?
Forfattere og royalty er det åpenbart ingen som er bekymret over likevel.
Har forfattere marginer?
Da heller titler. De er der og de lever sitt eget hylleliv, sammentrengt på
bokryggene, de er der, og plutselig kan det slå ned: Tittelen har overtatt
boken, tittelen lever som om boken allerede var lest.
Men så er han der igjen, markedsavdelingen, stikker det alltid like
smilende ansiktet inn på redaktørens kontor og spør – nei, nei det er ikke
spydig: Denne tittelen? Kommer den i dag? Dere ville selge denne
romanen?
En dirrende redaktørfinger over tastaturet, han kan si, han kan rope det
ut, gjennom døråpningen, helt ut i korridoren kan det lyde:
Ørretfiske. På Frogner.

www.forfattersentrum.no
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ALL WE NEED IS LOVE
– OG EN TITTEL
AV INGRI LØNNEBOTN

TITTELEN er tekstens døråpner, men hvor ofte og lenge
må ikke forfatteren lete før hun finner sitt sesam.
Litteraturen er krydret med anekdoter om hvor ofte tilfeldighetenes spill avgjør jakten på den perfekte overskrift. Det hevdes at Samuel Becketts gåtefulle skuespill
Mens vi venter på Godot aldri ble offentlig kommentert
av sin irske opphavsmann. Men Beckett, som bodde i
Frankrike og skrev på fransk, skal ha sagt at «If Godot
were God, I would have called him that». (Som mange vil
vite er det franske ordet for Gud/God Dieu ). Det sies
også at han likte franskmennenes ord for støvel godillot –

dialektordet wuthering, som folk i nord-England kjente
som en psykologisk beskrivelse av følelser som utløses av
en, ja, nettopp; meteorologisk storm. Eller James M.
Cains Postmannen ringer alltid to ganger, Cains debutroman, senere kjent som skuespill, film og opera.
Forfatteren selv serverte to ulike historier om hvordan
tittelen ble til. Etter avtale med sitt lokale postbud, ga
denne to støt med ringeklokken om han kom med
regninger, og bare ett om posten inneholdt personlige
brev. En nesten daglig leveranse av regninger drev Cain
til vanviddets rand, noe som også manifesterte seg i

Tittel følger … Men livet lever Om fjorten dager Etter kaffen
og føtter spiller jo en viss rolle i stykket hans. Nok en forklaring – og de lever ved publikums hjelp – er at Beckett
en gang i Paris la merke til at folk ble stående etter at feltet med racersyklister hadde passert. Og ganske riktig: Vi
venter på Godot, var svaret. Monsieur Godot var eldste og
siste deltaker i sykkelrittet. Endelig heter det at forfatteren en gang ventet på bussen i gaten «Godot de
Mauroy» – et strøk som var kjent for sine prostituerte.
Høflig avslo han tilbudet fra en av kvinnene, hvorpå hun
tørt spurte om han sparte seg til noe bedre: «Godot, kan
hende?»
En kamp
Selv Adolf Hitler måtte skifte tittel på sin eneste bok.
Originalforslaget til Mein Kampf var «Fire-og-et-halvtårs kamp mot løgner, idioti og feighet».
Mange kjenner til Lewis Carrolls levende Alicemodell – tiårige Alice – datter av en Oxfordrektor. Hun
elsket å høre Carroll (alias presten Charles Lutwigde
Dodgson) fortelle om den oppdiktete Alices eventyrlige
opplevelser. Alice’s Adventures Under Ground var bokens
originaltittel, senere endret til Alice in Wonderland. Og
Emily Brontës Wuthering Heights, dette merkelige
4

manuskriptet. En annen variant fra samme manns
munn, er at postbudet ville ringe to ganger om han
brakte refuserte manus – og Cain var refusert så ofte at
han ventet å høre dørklokkens dobbeltstøt hver eneste
dag. Men en dag lød det kun ett ring, og Cain ble så glad
at han kalte romanen sin opp etter den pine han tross alt
hadde gjennomlevd i arbeidet med å skrive den.
Først og sist
Noen forfattere klarer ikke starte selve skriveprosessen
før de har tittelen inne. Andre må vente til de er helt
ferdige. Ernest Hemingway påsto at han skrev først,
dernest laget han en lang liste for så å bruke eliminasjonsmetoden. Ofte endte det med at han strøk samtlige
tittelforslag.
Tennessee Williams ventet alltid til han var ferdig med
en tekst før tittel ble satt. Opphavet til En sporvogn til
begjær (A Streetcar Named Desire) var enkel nok, siden to
sporvogner daglig krysset forbi huset der han bodde.
Den ene var merket Desire, den andre bar skiltet:
Cemeteries. Og Blanches første replikk i stykket lyder:
– They told me to take a streetcar named Desire, then
transfer to one called Cemeteries.

Katt på hett Blikktak (Cat on a Hot Tin Roof) sies å ha
utspring i Williams far som ofte brukte uttrykket «you’re
making me nervous as a cat on a hot tin roof» når han ble
stresset.
Milan Kundera, på sin side, hevder at hver eneste av
hans romaner kunne bære samme tittel, f.eks.
Tilværelsens uutholdelige letthet fordi samtlige omhandler det knippe temaer «som til enhver tid piner, regjerer
og begrenser meg».
En forfatter som Aldous Huxley, som allerede i 1932
skrev sin berømte fremtidsroman Brave New World,
hentet tittelen fra Shakespeare. I Stormens 5. akt heter
det: «How beauteous mankind is! O’ brave new world
That has such people in’t!»
Han var ikke alene om å formulere destruktive fremtidsfantasier. George Orwells 1984 er velkjent, og der
bare snudde forfatteren tallet for det året romanen ble
skrevet – altså 1948. Men før dette var andre titler
utprøvd; blant annet The Last Man in Europe, som ble
forkastet.

whiskyflaske under nesen) er populær. Det samme er
den irske mytologiens «Finn» , helten med nasjonens
fremtidsvisjoner. Også ordet wake har ulike betydninger,
som likvake, oppvåkning, våkenatt. Joyce erklærte seg
svært fornøyd med det endelige resultatet.
Slik kan man fortsette. En tittel kan være nøkkelen inn
i forfatterens hode, den første gnisten i en grunnmur,
eller skiltet som settes på døren når huset står ferdig. De
fleste forfattere lider mange kvaler før nøkkelen passer,
og klaffer det ekstra bra, blir det styrende for det som
følger. Både inn i teksten og ut i vinduet mot publikum.
Og hvem vet, kanskje skjebnen hadde blitt en annen for

n Evig din Arild Asne sVente og ikke se Stillheten Ingen er s
Jaktet på – eller jaget
Forhistorien til James Joyces Finnegans Wake syder av
oppfinnsomhet. Under arbeidet med romanen ble Joyce
spurt hva han hadde tenkt å kalle den. Svaret var alltid at
han var rådløs. «It’s like a mountain that I tunnell in from
every direction, but I don’t know what I will find».
Omsider bestemte han seg for en tittel som pekte tilbake
på noe genuint irsk. Balladen om Tim Finnegan
(murersvennen som faller ned fra en stige, og som blir
erklært død, men våkner opp igjen når han får en

Dylan Thomas’ Under Milk Wood om det hadde beholdt
sin opprinnelige tittel Llareggub, eller om F. Scott
Fitzgeralds The Great Gatsby ikke var blitt endret fra
Trimalchio in West Egg?

OG HVEM VET, KANSKJE SKJEBNEN HADDE BLITT EN ANNEN FOR
DYLAN THOMAS’ «UNDER MILK WOOD» OM DET HADDE BEHOLDT
SIN OPPRINNELIGE TITTEL «LLAREGGUB»
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OM TITLER
AV OLE ROBERT SUNDE

1.
I Adornos velkjente variasjon over Lessing: Titlar, siterer
han den sistnevntes bastante credo: «Ein tittel må ikkje
vere nokon handlelapp. Jo mindre den røper om innhaldet, jo betre er den», og Adorno tilføyer, like bastant:
«Titlar må, som namn, treffe det utan å seie det,» naturligvis, tenkte jeg, som navn, som verkets egennavn, det
som ikke engang verket selv kjenner, og som ofte som en
miniatyr av teksten, liksom det er forfatteren som kommer i veien, påpekende i sitt konsentrat, som en mindre
plakat, som en bokstaveliggjort essens; ved å lese tittelen

den; for slik illustrasjonene krampaktig konkurrerer
med tittelen og innholdet, eller forlagets logo som spiser
seg større og større, er det som om det som skal fortelles
fordobles, banaliseres, uttynnes, og ryggen, glemte jeg
ryggen, det som blir synlig når bøkene går til hvile på
biblioteket, jeg glemte ryggen; stolpestablete bokstaver,
sammenpresset tittel og forfatternavn samt forlagets
logo, og restene av den omkringliggende illustrasjonen,
som om ryggen er en overgitt plass, så overgitt at tittelen
troner som en forvist konge, trangbodd med sin trofaste
våpendrager – forfatteren.

ngen er så trygg i fare Virgo Rand Pan Stillheten Fyr og flam
har vi lest kortversjonen av boken, «som namn», men tilføyelsen «treffe det utan å seie det» viser til noe annet, det
som forteller vekk, og lar det som er innholdet tildekkes,
ikke for å dyrke det hemmelige, men for å avholde tittelen fra å bli for dum, for tydelig, for evig og alltid den
overflatiske nevøen til teksten, og de titlene som røper
noe annet ved å fortelle bort fra seg selv, er det ikke de
som inngir mest tillit, ved å gå store omveier, og kommer
fram, har framkommet uten at vi, som lesere, merker det;
tenk bare på Beckett, som Adorno nevner, og hans utkrøpenhet, det må da inngi tillit og få oss alarmerende på
tå hev, men hva da med de som tilsynelatende miniatyriserer hele boken, essensaktig fullstendig, til Lessings
avsky, men som under lesningen tar oss ved nesen, og da
er det ikke de muntre sabotasjene jeg har i tankene;
pikante bøker som selges som julefortellinger, men for
eksempel en bok som Fuglane, for bak tittelen, i dens
skygge, så å si, avdekkes den hypersensitive «Tusten»; en
sansningens intellektuell, som så grusomt går til grunne,
nå nei, de fleste titlene markerer tekstenes brennpunkt;
som glattslipte prismer for den rastløse skuelystne og
med omslaget, innbrettene, baksideteksten, forfatternavnet, forlagets logo, øker prismene til en slags penetrering, som om vi har lest boken bare ved å legge blikket på
6

2.
Uten å skjele til Adorno og det han skriver om Becketts
Den unevnelige: … «som ikkje berre treffer saka, men og
sanninga om det namnlause i diktinga i dag. lkkje eit
einaste ord duger for samtidas dikting, om det ikkje seier
det useielege at ein ikkje kan seie det», idet jeg kunne
tenke meg å nevne noen av de titlene som jeg bærer med
meg, innomhusaktig oppe i hodet, som et alltid mumlende mantra, og spørre hvorfor, kukelure om hvorfor,
om jeg tar noen av dem, Xenofons bøker, Erindringer om
Sokrates og Anabasis er praktfulle titler, eller like gjerne
Evripides' Ifigenia i Aulis og for alltid nydannelsen til
Montaigne, Essais, slik jeg heller ikke vil unnslå Den
unevnelige og Om jeg skulle skjele til Adorno: «Titlar må,
som namn, treffe utan å seie det», og hvem av disse titlene
treffer uten å fortelle at de har truffet, og med Lessing i
mente: «Jo mindre den røper om innhaldet, jo betre er
den», da blir vel Anabasis og Essais foretrukket mens
Erindringer om Sokrates og Ifigenia i Aulis er for fortellende og ved å fortelle for mye treffer de for tydelig, ettersom den ene, altså den førstnevnte, er minner om dagdriveriet til kverulanten og grubleren Sokrates, og at
Ifigenia i Aulis er om den greske kongen Agamemnon og

hans datter, som må ofres siden grekerne har blitt rammet av vindstille på deres ferd til Troja; det eneste som vil
gi dem god bør, er at han dreper sin datter, ettersom
Agamemnon, det tror spåmannen Kalkas, har fornærmet gudinnen Artemis, men idet han skal til å gi
Ifigenia det grusomme nådestøtet, full av anger og skam,
legger gudinnen en tåke over alteret og bytter Ifigenia
med en hind; nesten strupeoverskåret reddes hun og den
gode brisen fyller de ventende skipene, som om det skal
koste, etter at gudinnen har fått sin hevn ved å se
Agamemnon på det dypeste av sin sorg, å gå til krig, ikke
bare dens omfattende demolering, men at den rammer
dine nærmeste; hardt og nådeløst, som et preludium på
det som skal komme; 10 år med blod og fortvilelse, er det
ikke det tittelen kan fortelle, omringet som vi er av den
historiske fortellingens fortid, og som vi ikke unnslipper;
uslippelige Sokrates, fra den gangen det greske havet var
yngre, friskere og klarere i fargene, slik lyset lyste klarere,
og jordens eventyrlige eim; fra dyreholdet, fra olivenlundene, torgene, templene, skipene, som noe usedvanlig og
vigorøst, er det det som lyser fra tittelen, «Erindringer
om Sokrates», eller er det den uslippelige Sokrates, på
dypet av historien og på dypet av mytene; omkringruslende, sandalskodd, grublende i en enkel kjortel, kanskje
halt, ustoppelig kranglete, ustoppelig spørrende for å
påpeke den ene selvmotsigelsen etter den andre, og alltid
med publikum, lynskarp uhyggelig, fiffikus, men det er
Platons Sokrates, er det ikke det, og Xenofons Sokrates,

tittelen, bare på grunn av ordet «Erindringer. . .» som om
det minner om noe fra 1700-tallet, liksom det har en
aura av noe borgerlig over seg, ikke adelig, siden de fikk
andre til å jobbe for seg, mens «Erindringer. . . » er som
tatt fra et liv i arbeid og ikke et liv i lediggang, om ikke
som et vitne om begge deler; hvems arbeid og hvems
lediggang, eller hva med en annen tittel, kunne det ha ristet vekk preget av 1700-tallet, som Minner om Sokrates,
slik har jeg lest den oversatt til et annet språk, vil det få
Platon til å forsvinne, eller alt det andre som fortiden forteller kontinuerlig; minner om en annen Sokrates, den
som var utsatt, gudfryktig og rettferdig – stadig vekk
omkringgående, som om det ikke vil forsvinne, men mer
innrettet etter en praktisk akt, som det heter hos Kant;
Tenk selv og ved hjelp av venner, ta vare på din familie og
ditt eget liv; dine venner glemmer deg aldri, kan det
stemme, på grunn av en annen tittel, og hvem av dem
ville jeg ha valgt, utvilsomt begge.

3.
Men er de dermed gode titler, og uten å tenke på Adorno,
hvis det er mulig, hva er en god tittel, som nydannelsen til
Montaigne, Essais, som på en måte blir preget av å være
en overskridelse, og hvem vil vel bestride at ikke det er et
gode, og som alle overskridelser ødelegger den en sjanger
ved å danne en ny sjanger, og om det er av det gode, er det
likefullt en god tittel; ufortellende alt eller fortellende;

mme Lasso rundt fru Luna Lillelord Våkne om natten og ville
hvordan er den, eller om den hadde vært ulest og bare
med tittelen sto til rådighet; rygget på et bibliotek, snarere et antikvariat, om den forteller rett på sak, som en
miniatyr av boken som ville ha vært ulest, og bare hadde
lest hist og her av Platons Sokrates, som kunne ha vært en
platonsk oppfinnelse; en antimotsigelsesmaskin som
lukter seg fram til andres motsigelser, uten å merke sin
egen medbrakte selvmotsigelse, ettersom Platon, som
forfatter, ikke kunne unngå, i sin fornyelse av romankunsten, å ta i bruk, som Homer, litterære virkemidler, og
følgelig ekskluderte seg selv fra sin påtenkte stat, men
Xenofons Sokrates, den såkalte historiske, hvordan er
den, ulest som bok men lest som tittel; Erindringer om
Sokrates, hva er det tittelen kan fortelle, rett på sak som
den er; triviell, prosaisk, tørr – kanskje kjedelig, noe som
Platon, lest som sagt, hist og her, om så var, ikke er, om
den skarpsindige og etterrettelige Sokrates, måteholden i
alt, en utpreget stoiker, nei, det er Platon som dukker
opp, Platon hist og her, og det som historien strør om
seg, uansett om vi hører etter eller ikke, det er som et
glemt håndtrykk, kanskje gitt til en av våre forfedre og
videre arvet, våre forfedre, tenker jeg, og akkurat det, den
nære fortiden, det er det jeg kommer til å tenke på, om
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Essais, som kan oversettes med Forsøk, hva kan det utsi,
nei, det er vanskelig å ha Adorno utenkt i tankene, eller
Lessing, for ikke å snakke om Kant, og en av hans titler
Kritikk av dømmekraften, og en av de maksimene, hentet
fra den samme boken, som han kaller «den fordomsfrie
tenkemåten», eller «forstandens maksimer»: «Tenk
selv», med andre ord, selvtenkende; hva er en god tittel,
og hvorfor er Essais en god tittel, eller for å holde meg til
mitt språk, videre arvet, pussig nok, fra engelsk; Essays,
hvorfor ikke Forsøk, og da selvfølgelig isolert, antikontekstuelt, uhistorisk, ikkeparatekstuelt, som om det
er mulig, slik det er like umulig å være selvtenkende, for
meg, den aller første gangen, nesten som Persiske brev,
men da var benevnelsen en sjanger, du verden for en
heder, glem det, det er uforglemmelig, men uansett;
hvorfor er Essays en god tittel, slik Kritikk av dømmekraften er en fortreffelig tittel, eller Anabasis, Xenofons andre
erindringer, også kalt De ti tusen, om et felttog til det
indre av Persia, betalt av Kyros den yngre, bror av perserkongen Artaxerxes, som intetanende, slik også de ti tusen
greske leiesoldatene anført av Xenofon, ble tatt ved nesen
av Kyros; han ville selv bestige tronen ved å avsette
Artaxerxes; grekerne seirer på sin fløy; Kyros taper, og de

ti tusen befinner seg omringet av fiender, langt hjemmeifra og etter mange strabaser, gjennom de armenske fjellene til Svartehavet, kolonisert av grekere, får de øye på
havet, og i glede utroper de Thalatta, thalatta, hvilken
vidunderlig tittel hadde ikke det vært Havet, havet men
om det var slik at jeg skulle tenke selv; hvorfor er Essays
en praktfull tittel, nesten som en ikketittel, siden den
virker meningsmessig fratatt mening, som et etui;
fonetisk vislende e og dobbelt s før a, y og s'en tvinger
kjeven til et lite hakeslepp, som etter en mindre overraskelse, liksom for å antyde hva som kommer etter tittelen,
eller det som kan ha gått til hvile inne i etuiet; alt det som
fantasien kan oppfinne, all den stund det er en tittel som
ikke avgrenser for mye, som Essays; todelt ess og ays, to
delt med tre bokstaver, tilsammen seks, som oversettelsen Forsøk; forsøk som en skisse, som en nølingens
utkast, famlingens utkast, fomlete famling forsøk, men
da tenker jeg med Montaigne og for lite på tittelen isolert, og med forsøk; tenk selv, ettersom det å være forfatter, er å være en fantasiens tekniker, så hva kan jeg få ut av
tittelen Essays; at den er knapp, knapp og fyndig, fyndig
og på en måte myndig, og slik den er myndig, har den
også autoritet, men en myndighet uten krone og kappe,
den er mer, hva skal jeg si, mer protestantisk, ikke uten
ornamentikk, ornamentene er bare svakt synlige som
skygger, og det får meg til å tenke på Bach og hans stykker
for cembalo eller Vermeers intriører, men er det gode
nok grunner til at dette er en god tittel, slik Anabasis

dobbelte metaforene, men den udoble, den enkelte uten
å være enkel; Den aristoteliske kikkert, hva kan den være
en metafor for det filosofiske blikket, da Aristoteles;
langtrekkende, ettertenksomt, partikulært, antikt, lærd;
det lærde blikket som forstørrer alle objekter; utgransket
til det minutiøse, dernest for å finne den metaforen som
får oss til å skjelve av glede eller ryste av sorg, om ikke
muntert falle for det melodiøse; er det det som gjør at jeg
faller for titler som Essays, Anabasis, Kritikk av dømmekraften, Erindringer om Sokrates og Den aristoteliske kikkert; deres lydklingende kraft, deres fonetiske rytme,
deres elokvens, er det grunn nok, hvis ikke enda en grunn
til å kunne falle for dem, ennå selvtenkende tenker jeg,
uten å tenke for mye på det jeg husker om boken Den
aristoteliske kikkert, og kikkert, først konstruert av nederlandske optikere på begynnelsen av 1600-tallet, dernest
som kjent, i 1609, Galileis første kikkert, først i 1655 utgis
Den aristoteliske kikkert, ombyttet fra en type optikk til
en annen, og med historiens langsomhet, måtte det ha
vært et nytt begrep; kikkert, og som en nydannelse også
et nytt grep, en ny metafor, og dermed en ny kikkert; med
en historisk avstand på ca 2000 år; en gresk filosof møter
en barokk oppfinnelse; som om et gresk blikk, etterplatonsk, postsokrat stirrer inn i et barokt apparat, og som
en sum, av de to, nye metaforer, doble metaforer; en syntaksens kikkert, en formens kikkert, en fantasifull kikkert
og eo ipso en god tittel, men er det nok, er det mer enn
nok, det var det jeg funderte over da jeg hadde skrevet

tengd gitar Det er greit for meg Roman 1987 T. Singer Arild A
er en god tittel eller slik Kritikk av dømmekraften er en
god tittel, og en annen av mine favoritter, Den
aristoteliske kikkert.

min førte roman, og hadde kommet fram til en tittel, om
det var en god tittel; den eneste tittelen som denne boken
kunne ha båret?

4.

5.

Lenge, svært lenge, fra den gangen jeg detaljleste
litteraturhistorien, har Den aristoteliske kikkert vært en
av mine favoritt-titler, og som en benevnelse i seg selv, all
den stund dette er et verk som jeg ikke har lest, og nå også
har glemt, eller som jeg tror at jeg har glemt, hva en aristotelisk kikkert kan være; langtseende – men mot hva,
ikke opp til stjernene, hvis de skulle ha vært som ideene;
lysende og ankommende, hvorfor ikke, på grunn av
Platon; omkringhviskende fra alle av historiens kanter,
om ikke opp mot stjernene, så kanskje vannrettliggende,
skarpstilt mot det fysiske livet i aIle dets fysiologiske former, som en fortelling om metoder, nei vent nå litt, for nå
husker jeg det, det som jeg leste for så lenge siden, om
Den aristoteliske kikkert, at det er en lærebok om metaforer; finstilt, som det heter, mot det som gir metaforer,
og forstørrer aIle detaljer, de som bokens forfatter,
Tesauro, dyrket selv, og aller mest, som det sublime; de

«Tittelen er minnesteinen over nederlaget i den permanente striden mellom forfatteren og verkets struktur. Eg
uttaler meg med vona om å blande eit giftstoff i tittelen,
som kunne få den til å være som ein mumie. Då ville den
ikkje skade boka så mykje», som om, er det det Adorno
mener, tittelen dør før boken, og at de to går hver sin vei,
liksom tittelen er en forfatteroppfinnelse, mens bokens
struktur, siden Adorno også skriver: «. . . eit verk veit like
lite om sin sanne tittel som ein Zadik om sitt mystiske
namn», se det, hvem hadde trodd det om Adorno, verkets
sanne tittel, i en analogi med jødisk religion, en Zadik, en
hellig mann – som om ikke Adorno alltid har vært en
metafysiker, men hva kan verkets sanne tittel være,
reverenter talt det som er sant for verket, hva er sant for
verket, dets riktige tittel, som verket er uvitende om, så
også forfatteren, han er kanskje den siste, for leseren,
mener Adorno, er uvitende om forfatterens intensjoner,

8

derfor kan leseren gi en sannere tittel, og en bedre tittel,
liksom det er der det blir en kollisjon, mellom verket og
forfatterens intensjon, som jeg kunne ha trodd at jeg
hadde lyttet meg til da jeg hadde skrevet ferdig min aller
første roman, ikke konflikten mellom dem, men at jeg
hadde lyttet til teksten for å finne dens tittel, det er ikke
sant, hva er da sant, det som er sant er at jeg skriver
tittelen før jeg skriver teksten, sånn er det, om sant skal
sies, at hver gang jeg skal til å skrive en bok, først, etter
mange skisser, utkast, nedtegnet, kartaktig, som for å
kunne skue, alle de praktiske hendelser, for det å være en
fantasiens tekniker medfører et talent for orden og administrasjon, som det heter; å ha orden i sysakene, som
petimeter, ja mer enn det; hyperpetimeter, finner jeg en
tittel, og av alle ting, det er en tittel som må ha gehør, innoverlyttende mot det som ber om å få oppmerksomhet;
som om dens rett til oppmerksomhet går gjennom tittelen; så lite skal lyse for så mye, eller får den kraft av det
som den representerer, om det er det den gjør; hva er det
med en tittel, og hva er en god tittel, god i forhold til hva,
ikke til seg selv, ikke nå, men i forhold til en bok, den
boken som jeg skal til å skrive, og før den blir skrevet,
lyser tittelen for seg selv, lyser mot det som ennå ikke er
skrevet, sammen med skissene, utkastene, tegningene;
alle de små tingenes styrke, innbefattet et godt antall titler, før jeg bestemte meg for den ene, men hvorfor det ble
«den lange teksten historie», det vet jeg ikke, sågar med
minuskel, som et forsøk på å gjøre tittelen enda mindre,

gal, ustemt, feiltonet tittel, det var ikke mulig, og for å
bøte på skaden tok jeg til å tenke, og tenksomt tok jeg til
å skisse den ene tittelen etter den andre, side opp og side
ned; det hjalp ingenting, jeg sto fast, lenge sto jeg fast,
som fastfryst, for jeg våget ikke å fortsette med ensetningsteksten, ettersom den fryktelig ustemte tittelen
kunne påvirke det som jeg skulle til å skrive, nå som jeg
visste at den var floskulent, idiotisk, feiltonet, eller som
Adorno bemerker om en av sine egne titler, avvist av sin
forlegger som «føljetongprega og billig», at den var temmelig dum, en vits «bonmot», som min, den var en vits,
men så, til alt hell, var det som om jeg ble anropt, slik en
Zadik vil hevde at han blir det; påkalt, anropt, var det slik,
slik kunne det ha vært, slik var det, som om den krøkkete, leddaktige, ensetningsteksten bad om sin rette tittel,
og påpekte hvor jeg skulle gå for å finne den, og gjett om
jeg hoppet i stolen idet jeg oppdaget hva jeg kunne gjøre,
rett under nesetippen, så å si, og hvor blind hadde jeg
ikke vært, ettersom tittelen hadde vært der hele tiden, og
det eneste jeg behøvde å gjøre, uten at det forstyrret den
ensetningslangeteksten, jeg bare forkortet den, ved å ta
vekk åpningsordene, som kunne minne om en ordinær
setning og isolerte den som en tittel og jeg var ikke i tvil;
det var dette som var den rette tittelen: Naturligvis måtte
hun ringe.

Asnes Evig din Tom Rebers siste retrett Men livet lever Ingen
slik også bokens begynnelse begynner med minuskel;
liksom noe maskinelt ustoppelig, noe mindre og ustoppelig, om ikke kort, så mindre, som små bokstaver, men
er det en god tittel; prosaisk, direkte, påståelig, om hva;
om historie, ikke hva slags historie, om lengde, ikke hva
slags lengde og tekst, ikke hvilken tekst, dermed direkte
udirekte, fravendt og framvendt, kan det smitte over på
de titlene jeg faller for, hvis ikke det er de som har smittet
meg, som Essays, Anabasis, Erindringer om Sokrates,
Kritikk av dømmekraften og Den aristoteliske kikkert.

6..
Og naturligvis den gangen, da jeg var i gang med min
tredje roman, uttegnet til den minste detalj; en eneste
setning på 400 sider, med et vell av frislipte parenteser;
idiosynkratiske, hysteriske, fjollete, og etter tre års arbeid
oppdaget jeg til min forskrekkelse at det var noe som ikke
stemte; det var tittelen som ikke stemte, på en måte var
den ustemt vis a-vis den voksende ensetningsteksten;
ustemt og med feil tone, og etter så mange år, og med de
jeg hadde igjen, for jeg hadde utregnet tiden det ville ta;
det ville ta fem år og det tok fem år, men ikke to år til med
9

7..
Og det var det som skjedde, men ikke oppringt fra en
kvinne, men min redaktør på Gyldendal, så langt tilbake
da en essaysamlig umiddelbart ble utgitt på dokumentaravdelingen, slik er det ikke lenger, for å fortelle meg at
den tittelen jeg hadde valgt, var et uheldig valg, den passet ikke, i hans øyne, vel og merke, og om jeg kunne tenke
meg å finne en annen, og jeg tenkte, etter å ha sagt til ham
at jeg skulle tenke på det, hva som kunne være galt med
den, og om det var noe som var galt; den førstnedskrevne
tittelen som fikk meg til å gjennomtenke hele boken, hva
kunne være galt med den, og hvorfor så ikke han det som
jeg kunne se, hadde han rett, som Adorno påsto, om leseren som ikke kjenner forfatterens intensjoner; «derfor er
det mykje enklare å finne gode titlar for arbeida til andre
enn for sine eigne», og etter å ha fortalt ham at jeg skulle
tenke på det, kunne jeg ikke dy meg for å spørre ham om
hva som var uheldig, for å bruke hans egne ord, med tittelen, siden jeg, sa jeg, med omhu hadde valgt den, den og
bare den av flere gode, til og med en svært god som lenge
var en av de beste, den er, svarte han begynnende, og jeg
ventet, han trakk pusten, hvordan skal jeg si det, bare si

OG NATURLIGVIS DEN GANGEN, DA JEG VAR I GANG MED MIN
TREDJE ROMAN, UTTEGNET TIL DEN MINSTE DETALJ; EN ENESTE
SETNING PÅ 400 SIDER, MED ET VELL AV FRISLIPTE PARENTESER;
IDIOSYNKRATISKE, HYSTERISKE, FJOLLETE, OG ETTER TRE ÅRS
ARBEID OPPDAGET JEG TIL MIN FORSKREKKELSE AT DET VAR NOE
SOM IKKE STEMTE; DET VAR TITTELEN SOM IKKE STEMTE, PÅ EN
MÅTE VAR DEN USTEMT VIS A-VIS DEN VOKSENDE ENSETNINGSTEKSTEN; USTEMT OG MED FEIL TONE, OG ETTER SÅ MANGE ÅR,
OG MED DE JEG HADDE IGJEN, FOR JEG HADDE UTREGNET TIDEN
DET VILLE TA; DET VILLE TA FEM ÅR OG DET TOK FEM ÅR, MEN IKKE
TO ÅR TIL MED GAL, USTEMT, FEILTONET TITTEL, DET VAR IKKE
MULIG, OG FOR Å BØTE PÅ SKADEN TOK JEG TIL Å TENKE, OG
TENKSOMT TOK JEG TIL Å SKISSE DEN ENE TITTELEN ETTER DEN
ANDRE, SIDE OPP OG SIDE NED; DET HJALP INGENTING, JEG STO
FAST, LENGE STO JEG FAST, SOM FASTFRYST, FOR JEG VÅGET
IKKE Å FORTSETTE MED ENSETNINGSTEKSTEN, ETTERSOM DEN
FRYKTELIG USTEMTE TITTELEN KUNNE PÅVIRKE DET SOM JEG
SKULLE TIL Å SKRIVE

Gjeld Gift Stillheten Om fjorten dager Stille som graven Jonas P
det, tenkte jeg, er den ikke litt underlig, litt uessayistisk,
om du forstår hva jeg mener, og jeg nikket usett for ham,
mer som en tittel for en diktsamling, fortsatte han, og jeg
la på etter å ha forsikret ham om at jeg skulle tenke på det,
hvorfor skulle jeg tenke på det, det var ingenting å tenke
på, han tok feil, hvorfor tok han feil, siden han ikke
kunne se det jeg kunne se når jeg stirret på tittelen og
tenkte på de essayene som dekket seg bak den, bak det
som var forgjengelighetens seier i tittelen, og dens
musikalitet, dens tone, og den ene benevnelsen, det ordet
som lyste på papiret og som lå så godt til rette i munnen,
og så det motsigelsesfulle i sammensetningen, men hva
hadde det med essayene å gjøre; alt tenkte jeg, og noe som
jeg ikke vil si høyt, eller kunne, som en anelse, av hva da,
av bokens rette tittel, det som ingen vet, selv ikke bøkene,
og deretter det som drar seg vekk fra fornuften, eller den
fornuften som er i forklaringene, hvor er fantasien i forklaringene, dens rå ukokthet, var det det redaktøren ikke
kunne se, men om han ikke kunne se det så måtte han se
at det var en praktfull tittel, uforklart praktfull, bare ved
å lese den, det var uforståelig og jeg visste ikke hva jeg
skulle gjøre, selv med en annen ventende tittel, som var
en god ventende tittel, og da jeg, på nytt oppringt, foreslo
den andre tittelen, slo han til, svært sjarmerende, og det
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ante meg hvorfor, som om hans temperament sto nærmere en slik tittel enn den opprinnelige, eller hans vidd,
skolerthet, kanskje utdannelse, og jeg tenkte det gjør
ingenting, jeg kan legge den første tittelen på is, og flere
år senere, da den hadde ligget på is, fikk Gyldendal en ny
direktør, og oppringt fikk jeg forspørselen fra han, om
jeg ikke skulle skrive en bok med den opprinnelige tittelen, den som så lenge hadde ligget på is, kunne det la seg
gjøre, å skifte en tittel fra en bok til en annen, hva ville da
skje med boken, ville det hende noe; det hadde allerede
hendt, jeg hadde gjort det, det var min andre essaysamling, og på en måte byttet de titler; den første essaysamling og den andre, for den som jeg hadde tatt i bruk
hadde jeg tenkt skulle bli liggende til en annen gang, til
den neste gangen jeg skrev en essaysamling; den andre
tittelen ble den første og den første den andre: 4. person
entall og Støvets applaus.

Ole Robert Sundes nyeste bok heter Løsøre (2003)

WE ARE THE WORLD
– WE ARE THE CHILDREN
AV ARILD ABRAHAMSEN

Mens høsten sleper sin stumme ettermiddagspust og
med sint kloakk angriper våre hjerterytmer, virker det
naturlig å skrive om tittelens underkjente betydning. En
av grunnene er melankolien. Litteraturen tilhører høsten
og dyrker melankolien som intellektuell moderator, slik
poteter er grunnlaget for nordisk matlaging. Fra Henrik
Ibsen forlot sin 17 år gamle Emilie i Gossensass og skapte
noe så irrelevant som Hedda Gabler i protest, har den
absolutte gleden vært hjemløs i litteraturen. Kanskje før
det. Relativiteten rammet forfattere som en halv
influensa og innførte tilbakeholdenhet som uskreven
arbeidsinstruks. Forfattere flest er halvt skeptiske til
politikken, kjærligheten, vellykketheten, familien,

Allerede før det vi kjenner som tabloiditeten overtok
Norge og den ikke-tilbedende delen av Jorden som vi
kaller Vesten, var Frankfurter Allgemeine Zeitung en vits
blant de som må anstrenge seg. Grunnen var titlene. De
var demonstrativt lyse og små, og de meddelte sitt budskap defensivt, som navneskiltet på Skomaker Andersens
nedsnødde hageport. Allgemeine unngikk signalord.
Det var som om den milde tysken forsøkte å snike seg
forbi vaktpostene for at ingen skulle oppdage dens opphav, sånn at hundene ikke skulle få ferten av språkets dramatiske historie. En edel tilbakeholdenhet. En hvisken
tiltenkt de opprinnelige, de som i all beskjedenhet fant
opp Gud og ikke trenger anstrenge seg.

På gjengrodde stier Fuglane Ute av verden Ei Vinbterreise Bare
arbeidslivet, historien, heltemotet og alle ting som beveger seg fortere enn botforer.
Journalisten er forfatterens tilbakestående bror, for han
dyrker begeistringen. Den som lurer på hvordan begeistringen egentlig ser ut, kan finne den i avistitlene. Når
tabloid-forsida i haiku-knapp kortprosa røper Victor
Normans kontor-kjæreste, blir verden levende igjen, selv
om det er høst. Synd for Norman. Fantastisk for oss.
Avistittelen tar den klostertunge relativiteten ut av budskapene og gjør verden enhetlig. Der er det den er til for.
Absolutt, rå enkelhet. Norman føler seg naturlig nok
uthengt, men han er dagens helt; vi ser ham for oss som
den sterke forfører, et forbilde for alle som eier et skrivebord på mer enn tre kvadratmeter. Titler er sånn. De
skaper størrelse og ekstase.
Bøker trenger ikke titler. Forfattere har det rike barns privilegium: De behøver ikke anstrenge seg. Henrik Ibsen
kunne kalle et manisk skuespill om en totalt uskjerpa
entreprenør for Byggmester Solness, og ingen lo av ham.
Byggmester Solness er fremdeles en dramatittel som tiltaler den gode smak og reflekterer åndskampen mellom
de som må anstrenge seg og de som ikke trenger.
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Uanstrengte menn i bukser med høyt liv elsket
Frankfurter Allgemeine. Menn i bukser med høyt liv visste alt. De kunne alt. Hvis jeg nå skriver: «Jasper Kleines
kjente teaterteorier om Die Anderen Dingen», tror de at
de har lest det og nikker. Menn som ikke trengte
anstrenge seg, tilhørte det gamle samfunnets elite av
Antydere. Den som lærte latin, gresk og salmevers, behøver bare den lette antydning for å bryte ut i uhemmet
humring.
Ekspertene har alltid dyrket den nepotistiske signalsvakhet. Sportsautister kommer sammen og bare nevner
1500-meter-tidene til Roald Aas, den evige toer. Hvis
man sier «15.46.6» til dem, røres de som av nasjonalsangen. Antyderne tilhører alltid en gruppe oppsamlere
av sekteriske mengder informasjon, og det skrevne
signalet skal tilhøre deres utkrøpne gruppe-kryptologi;
det skal bekrefte at de fremdeles tilhører de foretrukne.
Mot den belærte eliten står alltid journalistene. Ingen vil
ha dem, alle vil være dem fordi de med sine sjeldne
gjeterhund-egenskaper jager saueflokkene i fine formasjoner over morgenmarkene. Det er et paradoksalt syn.
Så vakkert og så tragisk. Ulne nordmenn i vekslende

BØKER TRENGER IKKE TITLER. FORFATTERE HAR DET RIKE
BARNS PRIVILEGIUM: DE BEHØVER IKKE ANSTRENGE SEG.
HENRIK IBSEN KUNNE KALLE ET MANISK SKUESPILL OM EN
TOTALT USKJERPA ENTREPRENØR FOR «BYGGMESTER
SOLNESS», OG INGEN LO AV HAM.
grupper, som en nasjonal masseballett til ære for en
ufødt despot.
Alle vet at de ikke kan føres av Shakespeare-sitater.
Hvis kronprinsessen snart føder ei jente som i framtida
skal drive nordmenn fra sans og samling med sin ironiske John Lennon-karisma, da skriver ikke journalistene:
«Kongelig fødsel». De skriver: «Mette-Marit supermor». «Dronning Margrethe født» eller «52 cm storhet».
Kanskje «Haakon klippet snoren». Grunnen er ikke at
det selger flere aviser, for aviser selger seg selv og er en
organisk nødvendighet som bare av og til opplever foreløpige tilbakeslag. Grunnen er at Mette-Marit ikke har
født noe barn før den aller beste avis-tittelen har sett
dagens lys. Da er historien omsider skapt. En hver jour-

Det er egentlig bare titler som leses, akkurat som de fleste
litteratur-elskerne bare leser replikkvekslingene i lange
bøker og deretter rydder i bokhyllene. Det som står etter
tittelen heter ingress. Den leses av enkelte intellektuelle.
Etter ingressen kommer brødteksten. Den leses bare av
den som blir intervjuet eller omtalt, før han ringer redaktøren eller sin advokat, og redaktøren kan ikke si det rett
til ham: «Det betyr ingenting».
Det er journalistens oppgave å skape folks opplevelse
av akkurat den dagen gjennom fire eller fem små ord.
Hvis Brå har brukket staven, blir det en gudelig styrelse at
mannens navn og handling utgjør en alliterasjon. Det
nesten norrøne i uttrykket «Brå brakk» tilhører tilfeldighetenes nødvendighet.

dmenneske Huset med den blinde glassveranda Oppfordring til
nalist vet at han er dikter. På samme måte som forfatterne egentlig bare er journalister som ikke gadd ringe
noen, er avisenes reportere diktere som finner opp verden for folk hver eneste dag. OK, den observasjonen er
banal. Alle vet at journalistikk ikke beskriver, men lager.
Medielærerne i videregående vet det. Steinerskolebarn
på Oslo Vest vet det. Men påminnelsen må med, for titlene er det viktigste redskapet i fullendelsen av Guds skaperverk, og den gode tittelen røper hva forventningene
til skaperverket egentlig var.

TV-kommentatoren er ikke en skaper. Han deltar i
øyeblikket, akkurat som skiløperen. Han skriker «Gi
ham en stav», men utsagnet er ikke journalistikk, det er
ikke tilbakemelding, det tilhører bare naturens vidunderlige forråd av råvarer.
Så holder folket pusten. Ikke fram mot Dagsrevyen, for
fjernsynet tilhører virkeligheten, og i det sitter også historiens anspente deltakere og kommenterer ting, som
om de var leger i et Ibsen-skuespill. Fjernsynet sier at Brå
brakk en stav, eller var det en pinne? Maria! Brakk han

JOURNALISTEN ER FORFATTERENS TILBAKESTÅENDE BROR, FOR
HAN DYRKER BEGEISTRINGEN. DEN SOM LURER PÅ HVORDAN
BEGEISTRINGEN EGENTLIG SER UT, KAN FINNE DEN I AVISTITLENE.
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sin ski? Ingen vet. Ingen vet om mannen i Dagsrevyen sa
at Brå brakk staven. Ingen vet om det regnet eller snødde
før avisen kommer. Og langt inne i menneskets røde
mørke forventer ormen at tittelens slagkraft skal avgjøre
hendelsens storhet. Slik blir de voksne barn igjen, fordi
deres verden blir laget av barn. We are the world, we are
the children. Øyeblikkets guddommelige naivitet representerer den enkelhet som alle ønsker av livet. Ikke den
frankfurtske enkelhet, fordi den har som hensikt å smiske for de allerede smigrede. Men den egentlige enkelhet.
Hat. Krig. Kjærlighet. Løgn. Galskap. Mor. Svindel.
Mord. Død. Sex. Fart. Rikdom. «Gal byggmester hoppet
i døden». «Impotent dagdriver druknet i foss».
«Handikappet jente skjøt seg på skittent loft».
Da jeg jobbet for Verdens Gang, en avis jeg nå beundrer
mer enn Drillo, lærte jeg verdens mest fantastiske regel:
«Du fortsetter intervjuet til du har en tittel». Så det gjorde vi.Vi snakket og snakket inntil intervjuobjektet hadde
sagt tre oppsiktsvekketheter som kunne bli en tittel. Da la

vil at kriger skal starte om morgenen og bli avsluttet om
kvelden, vi vil ha sportsutøvere som Bente Skari og Bjørn
Dæhlie, som er så perfekte gjenbruks-ikoner at navnene
deres i 84 pkt halvfet får hjertet til å skjelve på samme
måte som «KrF-sex».
Av avistitlene kunne forfattere oppdage hva folk har
behov for å bli fortalt. En leser er et menneske på desperat jakt etter en eller annen form for ekstrem storhet eller
stor litenhet. Ikke minnet om en innadvendt 14-åring
som spiller flekkete lp-plater og ikke får det til med
jentene. Ikke om en innadvendt kunstner på 28 år som
drar på tur i Østen og treffer politisk interessante menn
og har trist sex med verdens ildfulleste, men mest kompliserte kvinne. En skarp fortelling med skikkelig bra
folk, dårlige folk, blaut romantikk, penger, biler, familier,
kriger og ikke minst heltemot.
De gode avis-titlene dikter helter og skurker. Hver dag.
De lager dem av tynn luft fordi verden ikke kan eksistere
uten og fordi tynn luft er et magisk råstoff.

dans Ikaros Koloss Historien om Gottlob De vergeløse Stille som
vi på. Så skrev vi tittelen. Så skrev vi de to setningene i
ingressen. Så spiste vi.
Fordi journalister jobber sånn, bestemmer de over
verden. Vi er alle religioners presteskap. Vi er alle
regjeringers overhoder. Ingen tror på oss, men de lever
oss. Lars Saabye Christensen kan opptre i alle de snakkeprogrammene som finnes i det utvidede kanalbegrepet,
men han har ikke vært der før vi har skrevet at han var
der. «TV-suksess for Saabye Superselger», «Lars en millionbutikk». «Utlandet elsker ham».
Av de vellykka titlene kan vi lære hva folk egentlig foretrekker. Vi vil ha Rambo og Hitler. Hver dag. Vi vil ha
Kennedy-mordet og Titanics forlis. Hver eneste dag. Vi
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Verden er nok ennå ung, for ingen norsk bokhelt ble
skapt denne uka heller. Bare moderate hverdagsmennesker eller flirende ironier eller avslørte skurker. Vi vender
oss til VG så lenge og venter videre.
Arild Abrahamsen er journalist, filmanmeleder
og deskhai i Stavanger Aftenblad

SVAK FOR TITLER

JEG TILSTÅR UTEN VIDERE AT JEG ER SVAK FOR TITLER. OG DET VET JEG MED
SIKKERHET AT JEG IKKE ER ALENE OM. LIKEVEL ER TITLER ET FORSØMT
FORSKNINGSOBJEKT I LITTERATURVITENSKAPEN, JA, DET FOREKOMMER OFTE AT
VITENSKAPELIGE ARTIKLER OG AVHANDLINGER IKKE INNEHOLDER EN ENESTE
KOMMENTAR TIL DE VERKENE SOM OMHANDLES, SKRIVER ØYSTEIN ROTTEM.

Og systematiske undersøkelser av titler og titteltyper, allment eller innenfor en gitt periode, finnes meg bekjent
ikke, i hvert fall ikke i Norge. Pussig nok. For titler gir
viktige signaler. Som oftest er tittelen vårt første møte
med en bok. Det hender til og med at folk lar seg styre av

endog løsrevet fra selve boka. De har en virkning i kraft
av seg selv. Kanskje ville vår kulturhistorie sett anderledes ut hvis Shakespeare og Ibsen hadde valgt å kalle to av
sine mest kjente skuespill for noe annet enn Hamlet og
Peer Gynt.

att av kvinnen Lul Huset med den blinde glassveranda Oppfor
tittelen når de går på bokinnkjøp, selv om den vel som
regel ikke er en utslagsgivende faktor. For leseren har
likevel en tittel avgjørende betydning. Den skaper noen
bestemte forventninger som i neste omgang virker inn
på den måten han/hun leser og tolker boka på.
For forfatteren må tittelen også antas å være viktig.
Den er neppe tilfeldig valgt. Vi har rikelig med vitnesbyrd om at forfattere har grunnet lenge over hva de skulle kalle verket sitt. Noen ganger faller tittelen først på
plass etter at boka er skrevet, muligens endog etter samråd med forlaget. Andre ganger vet forfatteren hva boka
skal hete allerede før han begynner å skrive den.
Muligens tillegger vi tittelen større betydning enn forfatteren selv gjør. Det er jo ikke alltid forfattere oppviser den
største oppfinnsomhet når det gjelder valg av titler. I
visse tilfelle kan man endog mistenke dem for å være
dovne eller likegyldige. Men det er neppe hovedregelen.
En bok er som et barn. Et navn skal barnet og boka ha.
Navnet skjemmer som kjent ingen. Men det er ikke helt
sant. Et godt navn og en god tittel er i alle fall ikke noe
handikap. Navn og titler peker mot noe, og ved å gjøre
det kan de bli emblematiske. Navnet blir stående, det
virker utover seg selv. Boktitler får sitt eget liv. Vi kjenner
til dem uten å ha lest boka. Titler er en del av kulturarven,
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Alle bøker har en tittel, motsatt av hva tilfellet er
innenfor billedkunst hvor det finnes en konvensjon for
at det er mulig å presentere bilder under benevnelsen
«Uten tittel». Jeg kan se hensikten. Likevel føler jeg meg
snytt. Jeg savner det signal en tittel gir. Det samme er rett
nok ikke tilfelle innenfor (klassisk) musikk. Men her er
det da heller ikke tale om en tematisk kunstart. Hvorom
alt er, en bok uten tittel er en abnormitet. Det ville være
som om et menneske gikk navnløs omkring. En bok
betitlet «Uten tittel» eller «Tittelløs» har også en tittel.
Selv i negasjonen oppheves ikke titteltvangen. Og om en
bok faktisk manglet en tittel, så ville tittelfraværet i seg
selv være det surrogat som boka gjenkjennes på.
Dette er spissfindigheter all den stund vi er innringet
og okkupert av titler, i alle fall vi som steller med litteratur til daglig. Å nevne en tittel er som å trykke på en
knapp. Straks dukker det en rekke bilder og forestillinger
opp på vår indre TV-skjerm. Tittelen er det første og
siste. Den setter oss på sporet av innholdet i boka. Derfor
er det desto underligere at det er forsket så lite på titler.
En rekke interessante empiriske undersøkelser kunne
foranstaltes. Man kunne operere med en rekke ulike
kategorier – titler som uttrykker et hovedsymbol i boka,
metaforiske titler, stedsnavn, slektsnavn, navn på

Å NEVNE EN TITTEL ER SOM Å TRYKKE PÅ EN KNAPP. STRAKS DUKKER
DET EN REKKE BILDER OG FORESTILLINGER OPP PÅ VÅR INDRE TVSKJERM. TITTELEN ER DET FØRSTE OG SISTE. DEN SETTER OSS PÅ
SPORET AV INNHOLDET I BOKA. DERFOR ER DET DESTO UNDERLIGERE
AT DET ER FORSKET SÅ LITE PÅ TITLER.
personer (fordelingen mellom kvinne- og mannsnavn i
gitte perioder), sitatlignende titler, titler som henviser til
andre titler, osv., osv. – og funnene vil ganske sikkert ha
kulturhistorisk relevans. Man har forsket på navneskikker. Titler er minst like interessante. Man kunne også
bevege seg bort fra det empiriske og studere tittelens
funksjon og betydning fenomenologisk i spenningsfeltet
mellom forfatter, verk, leser. Det er nok å ta fatt på.
Steds-, familie- og personnavn er noen av de mest
brukte og opplagte titler. Titler som Huset Buddenbrook
og Garman & Worse etterlater ingen tvil om at vi har med
familieromaner å gjøre, og fra Don Quijote til T. Singer
har titler markert at bokas hovedperson bør stå i
sentrum for leserens oppmerksomhet. At den første
inneholder en henvisning til personens stand og den
annen har erstattet fornavnet med en initial, gir et ekstra
signal hvis betydning vi først blir klar over når vi leser
boka. Mer finurlig er en tittel som Jeg. Et enslig ubeskrevet pronomen er en temmelig uvanlig tittel på et

imidlertid fungere som en posisjonsmarkør, som et
signal fra forfatterens side om hvor han plasserer seg som
forteller i forhold til det fortalte. Og slik er det i dette tilfelle. I Herbjørnsruds noveller er fortellerinstansen
perifer eller nøytral. Når det er er tale om en jeg-forteller,
står denne jeg-forteller ikke i sentrum. Han er derimot
lyttende, iakttakende, utforskende. Det er Den Annen,
tredjepersonen han, som er hovedpersonen, og det er
‹han› som på en måte trer fram for oss, gradvis og parallelt med at fortelleren selv lytter seg fram til denne ‹han›s
hemmeligheter. På et abstrakt plan kan vi derfor si at
tekstene handler om hva som foregår når et menneske
identifiserer et annet, når et anonymt han utfylles med et
levende menneskes mangfold av egenskaper, når han trer
fram for deg som et jeg.
Så subtil kan en tittel være. En tittel som i første omgang
kan virke ‹tom› eller i verste fall misvisende, viser seg å
falle på plass når man går tekstene nærmere etter i sømmene. Han voldet meg i sin tid en smule hodebry, men til

rdring til dans Ikaros Koloss Historien om Gottlob De vergeløse
litterært verk. Av den grunn er den ikke mindre
treffende. Johan Borgens roman handler om en person
hvis identitet er spaltet i to, det vil si at den utforsker vår
jeg-forståelse. Følgelig er romanens hovedtema flyttet
opp i tittelen.
Etter Jeg kan jeg bare komme på én norsk bok som
har et enkelt pronomen som tittel, nemlig Hans
Herbjørnsruds novellesamling Han. Den dypere mening
med denne er vanskeligere å utrede – rent bortsett fra at
den kan oppfattes som en godt forkledd tributt fra
Borgen-beundreren Herbjørnsrud til et av hans fremste
litterære forbilder. Leser man hans noveller grundig, trer
imidlertid en annen mulig mening fram. Som navnet er
menneskets basale identifikasjonspunkt er tittelen det
litterære verkets. Som allerede nevnt utgjør tittelen vårt
første møte med en bok. Boka presenterer seg så å si for
oss gjennom den. En tittel som Han fungerer imidlertid
ikke som en slik presentasjon. Hvordan fungerer den så?
Pronomener er ‹tomme› ord. De får sitt innhold
gjennom den kommunikasjonssammenhengen de opptrer i. Et pronomen som tittel på en bok virker derfor
underlig malplassert og på en måte utilfredsstillende.
Tittelen gir ingen ledetråd. Den forteller oss ingenting
om bokas motiv eller tema. Som i dette tilfelle kan den
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slutt grublet jeg meg fram til at det var en treffende tittel.
Andre titler kan være misvisende, eller de kan forutsette
en viten som ikke alle lesere besitter. Når Erlend Loe
valgte å kalle sin første roman for Tatt av kvinnen, gikk
han sannsynligvis ut fra at flertallet av hans potensielle
lesere kjente til Margaret Mitchells tåreperser Gone with
the wind, eller i det minste filmversjonen. Når boka oversettes til dansk, går imidlertid dette intertekstuelle
poenget tapt ettersom den i dansk oversettelse heter
Borte med blæsten, ikke Tatt av vinden.
Atskillig skumlere er tittelen Abborfiske i Norge, som
den oppfinnsomme Arild Nyquist er opphavsmann til.
Kort etter romanens utgivelse befant jeg meg i Svolvær,
det vil si ikke langt fra Stamsund hvor forfatteren hadde
sitt hjem den gang. Slik jeg pleier å gjøre uansett hvor jeg
befinner meg hen, oppsøkte jeg stedets bokhandel.
Ettersom jeg er en pasjonert lystfisker, kastet jeg et blikk
på avdelingen for «Jakt og fiske». Kanskje burde jeg ikke
ha blitt forbauset, men det ble jeg da jeg oppdaget at
romanen til Nyquist var plassert her. Det må derfor desverre formodes at Nyquist ikke var så kjent i Lofoten som
jeg trodde. Og helt sikkert er det at de ansatte i bokhandelen ikke kjente til Richard Brautigans kultroman
Trout Fishing in America. Lest boka til Nyquist hadde de

nok heller ikke gjort. Da ville de ha oppdaget at den har
lite med ørretfiske i tradisjonell forstand å gjøre. Tittelen
er nemlig identisk med romanens hovedperson!
Nyquist er en av de som kan det der med fantasifulle
titler. Eller hva har dere å si til titler som Løp, Johan – vent!
(BRANNEN) og ? romanen novellen. En annen norsk
forfatter som gjør det sterkt i tittelbruk, er Tor Åge
Bringsværd. En av mine yndlingstitler er Syvsoverskerens
dystre frokost. Dårlig er heller ikke Den som har begge
beina på jorda står stille. Den fulle tittelen er forøvrig Den
som har begge beina på jorda står stille (eller: alveolene
kommer!). Om de merkelige hendelser som lørdag 26. og
søndag 27. mai 1973 rystet London. En digresjonsroman.
Vel blåst! Det må være bortimot norgesrekord i tittellengde. Her må selv Dag Solstad gi tapt selv om
Gymnaslærer Pedersens beretning om den politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land ligger pent plassert på
listen.
Sterkest virkning har kanskje likevel titler som rommer en pregnant metafor eller et metaforisk uttrykk.
Hvis ikke Ibsen hadde valgt vekk tittelen Nora til fordel

seg langt utover selve boken. Det gjelder selvsagt også for
titler som er mindre slående, for eksempel Krig og fred og
Den afrikanske farm. La oss ta den første. Uttrykket er så
allment at det kan tenkes brukt i alle mulige sammenhenger. For litterært interesserte mennesker vil det imidlertid alltid bringen tanken hen på Tolstoj.
Du kan vandre langs bokhyllene uten å ta ut en eneste
bok. Titlene møter ditt blikk uansett. De taler sitt eget
språk. Det henviser både til bøkene og til deg som ser. En
slik vandretur er også en vandring tilbake i ditt eget liv.
Langt de fleste er titler på bøker du aldri mer vil få lest.
Slik blir titlene det første og siste i ditt møte med boka

an som elsket livet 1984 Hugo og gressklipperen Skinnende dag
for Et dukkehjem, er det ikke sikkert at skuespillet hadde
fått den virkningshistorie den har fått. I feministisk
sammenheng er det i alle fall få metaforer som har hatt
en slik gjennomslagskraft. Og titler som En flyktning
krysser sitt spor og Det svundne er en drøm, gjør noe med
vår lesning av romanene. Det vil ikke vært det samme om
Sandemose for eksempel hadde valgt å kalle dem for
«Jante» og «John Torson».
Sult, Hærværk, Den fremmede og Mens vi venter på
Godot er også titler med sterk gjennomslagskraft. De
første tre er metaforer med stor rekkevidde samtidig som
de peker direkte inn mot den tematiske kjernen i
romanene. For alle fire gjelder det slik det gjelder for
mange andre av verdenslitteraturens klassikere at de
omgir seg med et helt felt av assosiasjoner som strekker
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Noen favoritt-titler
(nedtegnet etter et raid i den hjemlige bokhylle)
Norske
SULT (Knut Hamsun)
JEG (Johan Borgen)
SYVSOVERSKENS DYSTRE FROKOST
(Tor Åge Bringsværd)
GYMNASLÆRER PEDERSENS BERETNING OM DEN
STORE POLITISKE VEKKELSEN SOM HAR HJEMSØKT VÅRT LAND (Dag Solstad)
NAIV! SUPER! (Erlend Loe)

Utenlandske
HEART OF DARKNESS (Joseph Conrad)
DER MANN OHNE EIGENSCHAFTEN
(Robert Musil)
MEMOIRS OF A SHY PORNOGRAPHER
(Kenneth Patchen)
YOU CAN'T GO HOME AGAIN (Thomas Wolfe)
TOUGH GUYS DON'T DANCE (Norman Mailer)

FORELØPIG HETER DEN ROMAN
AV MORTEN MOI

1.
Det er tittelens betvingende magi, tenker jeg, det at man
setter noen ord, kanskje bare ett, øverst på et ark, eller på
en side for seg selv – og så må det som følger innordne
seg. I og for seg kan det gjerne protestere, trasse, gå i dialog med tittelen, men på et eller annet vis må det ubønnhørlig forholde seg til den, til innskriften som skal gi retning til skriften, gjøre den mulig å skrive. Er det ikke slik
det er med titler? Det fungerte i hvert fall slik for meg da
jeg studerte. Jeg klarte ikke å skrive hovedoppgave før jeg
visste hva den skulle hete, selv om jeg godt visste hva som
skulle stå i den. Det lot seg bare ikke gjøre å få ordene ned
på papiret i noen fornuftig rekkefølge uten den retningsgivende innskriften. Med den på plass, så kom alt det
andre, nærmest rasende gjennom tastaturet. Og det fort-

sorteres, hva som hørte sammen og hva som kanskje
heller hørte skuffen til, og romanene kunne kanskje ha
funnet fram til kjernen i konflikten sin og enden på
historien. Tenkte jeg. Og det er helt rett i noen tilfeller,
tror jeg fortsatt. Men altså fullstendig feil i andre, skulle
jeg til min forbløffelse oppdage.
For plutselig en dag satt jeg og hadde lest et romanmanus som lyste av talent, selv om det ikke hadde noen
tittel. Et manus som riktignok ikke var helt ferdigskrevet,
men der retningen var klar, konflikten rystende, språket
overbevisende, karakterene originalt tenkt. Ja, ja, tenkte
jeg, her har nok den håpefulle debutanten bare glemt å
sende med tittelarket. Og ringte og sa at dette manuskriptet vil vi nok svært gjerne utgi når det blir ferdig, og
spurte: «Men hva heter romanen din, da?» «Vet ikke,»
svarte forfatteren. «Foreløpig heter den bare roman.»

ger Glør i oska Sukkertøysmytologi Ingen reel fare Tre kamerat
satte på samme måte mens jeg var bokanmelder. Uten
tittel, ingen anmeldelse. Telefon til redaktøren med
beklagelse om at jeg dessverre ikke syntes jeg hadde noe
fornuftig å si om den boka jeg var blitt tildelt. Det var
blank løgn: Jeg kunne si masse om boka, jeg kunne bare
ikke skrive om den fordi jeg ikke klarte å finne noen
brukbar tittel til anmeldelsen. Å jobbe i en leksikonredaksjon var derfor en drøm for en som meg. Der var jo tittelen alltid gitt: Australia, film, Brannfjell, Collett, Peter
Jonas – enkle, greie titler i alfabetisk orden som ba om å
få en tekst etter seg. Og som fikk det.
Da jeg begynte som redaktør for skjønnlitteratur på
Gyldendal, klarte jeg også å fastholde troen på tittelens
styrende magi, en stund i det minste. Jeg fikk manuskripter mellom hendene der forfatterne på forbilledlig
vis hadde titlene på plass: Oppdateringer i anledning
tausheten, kunne det stå utenpå ett manus, Avløsning på
et annet, En ordinær høyde på et tredje. Og – det er i hvert
fall sånn jeg husker det – det var også gjerne slik at de
manuskriptene som ikke hadde noen tittel, enten var
usorterte bunker med dikt eller litt utydelige og ofte også
uferdige romanmanuskripter. Tenk om de forfatterne
bare hadde tatt seg bryet med å finne en tittel først? Da
hadde de sikkert også sett hvordan diktbunkene kunne
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2.
Boktitler kan forholde seg til teksten som følger på svært
ulike måter. De tre titlene jeg nevnte ovenfor, er eksempler på tre ulike tittelstrategier, av mange mulige. Den
første av dem peker rett på tekstens tematiske kjerne.
Den er omstendelig og gåtefull, men presis. Taushet er et
sentralt ord hos Sigmund Mjelve, hos ham representerer
det væren, det forsvinningspunktet der språk og handling går sammen i noe mer, og som blir taust fordi det er
hinsides kategorien ord. Ved å bruke ordet oppdateringer peker Mjelve ikke bare på bokas tematikk, men også på
sammenhengen i sin egen poetiske praksis, som var en
mangslungen, permanent poetisk tilnærming til spørsmålet om «hvordan væren kan fremtre i et liv», slik han
selv formulerte det.
Den andre tittelen er kort og konsis, og umiddelbart
knytter den an til et sentralt komposisjonelt aspekt ved
boka: Tor Ulvens roman er strukturert som en serie
historier, glimt av menneskeskjebner, som gjennom subtilt utporsjonerte språklige glidebevegelser nærmest
umerkelig avløser hverandre. Men ved å la tittelen peke
på romanstrukturen, gir Ulven selvfølgelig en viktig til-

JEG KUNNE SI MASSE OM BOKA, JEG KUNNE BARE IKKE SKRIVE OM
DEN FORDI JEG IKKE KLARTE Å FINNE NOEN BRUKBAR TITTEL TIL
ANMELDELSEN. Å JOBBE I EN LEKSIKONREDAKSJON VAR DERFOR EN
DRØM FOR EN SOM MEG. DER VAR JO TITTELEN ALLTID GITT:
AUSTRALIA, FILM, BRANNFJELL, COLLETT, PETER JONAS
leggsinformasjon: Dette er ikke en roman som skal leses
i henhold til en konvensjonell romanmålestokk. Så er
selvfølgelig tittelen mer flerbunnet enn som så.
Strukturen i boka danner en analogi til sinnets struktur,
kan man si, og til blikkets, til hvordan vi stadig flytter
fokus slik at en betraktning glidende avløses av en annen,
og så en ny igjen. Og egentlig kan det være fristende å
spørre seg om ikke det i dette ene ordet, avløsning, også
antydes et metaforisk nivå, at det relaterer til en oppfatning av tilværelsen generelt. Jeg vet ikke om Ulven tenkte

gori titler som bare nøkternt og ærlig sier hva som
befinner seg mellom permene; rent forbrukeropplysende titler som Digtninger, gamle og nye eller Prosa
i samling, eller titler som modererer nøkternheten med
en forsiktig karakteriserende adjektivbruk: Entusiastiske
essays, Syv fantastiske fortellinger. Slike titler er det ikke
noe tøys med, og det er av og til bra. Men så fins det også
titler av prinsipielt identisk type som slett ikke har nøkternt ærlig forbrukeropplysning på programmet, men
som tvert imot etablerer et spill mellom tittel, sjanger og

s og Baktus Dragsugm Operaelskeren Spionen som kom inn fra k
det slik da han ga sin eneste roman tittel, men det ligger
der som en fortolkningsmessig mulighet.
Den tredje tittelen klinger poetisk flertydig, og angår,
når man ser nærmere etter, i liten grad bokas tema eller
struktur, men snarere romanens kunstneriske holdning,
til tenkningen i teksten: Ved å sitere Mallarmé, fra et av
den franske modernistens mest kompromissløse dikt,
proklamerer Ole Robert Sunde gjennom sitt tittelvalg at
dette er en roman som tenker dristig modernistisk og
som fører en dialog med den typen tekster som skrives
med ryggen mot verden. Og som har guts til å ville være
en slik tekst selv. Samtidig har den humor, slik Sundes
titler ofte har; ordet ordinær på tittelbladet nikker
muntert-ironisk til en tekst som definitivt ikke domineres av det ordinære verken språklig eller tankemessig.

3.
I tillegg til titler som sier noe om tema, struktur,
holdning, tenkning, hovedperson, sted, tid eller ulike
kombinasjoner av disse variablene, uttenkt av forfatteren (eller andre, venner, forlagsredaktører, familie) i
forkant av skriveakten eller i etterkant, fins det en kate18

leserforventninger. Johannes Ewalds Levnet og
Meeninger og Tomas Espedals Dagbok er begge eksempler på det, bøker som ikke er dagbok eller levnetsbrev i
egentlig forstand, men som heller ikke er tenkelige uten
sjangrene levnetsbrev og dagbok. Slike tekster tror jeg
det er vanskelig å skrive uten at en bevissthet om tittelen
er til stede i skriveprosessen, mens det med de nøkterne,
forbrukeropplysende selvfølgelig er stikk motsatt. Selv
ikke Conrad Nicolai Schwach ville vel ha satt seg til å
skrive en bok fra scratch som het Digtninger, gamle og
nye? Selv om han debuterte med Samlede Digte, og dermed, hvis man skal lese den tittelen helt bokstavelig,
avsluttet forfatterskapet idet det kom i bokform: samlet
er samlet, ikke sant? Det kommer ikke noe mer da?
Stikk motsatt og litt forvirrende er det med titler som
man ser at først og fremst må være skapt for å vekke oppsikt. En ting jeg virkelig lurer på, er om Dave Eggers satte
seg ned og begynte med å skrive A Heartbreaking Work of
Staggering Genius øverst på siden, dvs. på den blanke pcskjermen, og så gjorde det, satte seg til pc-en og skrev det
forbløffende talentfulle, dypt rystende verket (som det
ble hetende på norsk). Eller om også han skrev noe som
først bare het «roman» og så oppdaget hva han hadde

skrevet og kalte den det. Kanskje det satt et helt batteri av
markedsanalytikere og tittelkonsulenter hos Simon &
Schuster i New York som i dagevis, gjerne i uke- eller
månedsvis lette etter en så ubestridelig oppsiktsvekkende tittel at til og med en fullstendig ukjent debutant
uten noen kjendisfaktorer knyttet til sin person bare
måtte bli lagt merke til i det nådeløse amerikanske bokmarkedet? Jeg syns det hadde vært utrolig kjekt om det
første var tilfelle, og nokså trist om det var den siste typen
think tank-virksomhet som dannet tittelens opphav.
Men en bemerkelsesverdig tittel er det uansett, og fenomenet Eggers understreker betydningen av å legge innsats i titteldiktningen, enten det skjer før eller etterpå,
særlig hvis ikke forfatteren har et navn som trekker
publikums oppmerksomhet til seg.
Det er de to ordkonstellasjonene som skal gjøre den
første delen av jobben: Forfatternavn og tittel. Er forfatternavnet kjent, er tittelen mindre viktig. Er man en
ukjent debutant og i tillegg heter Hansen, tror jeg det

lene tror jeg først kommer til i samspill med det som
kommer etter, selv om det som kommer etter ikke er
skrevet enda. Lister med dårlige titler kan man sikkert
finne på nettet, titler som falbys forfattere med tittelsperre, titler som ville kunne resultere i mange fryktelig
dårlige bøker, tror jeg, hvis de hadde kommet til anvendelse. Og hvis jeg likevel skulle ha vært i besittelse av en
personlig tittelliste, en med gode titler, så ville jeg ikke ha
delt den med alle og enhver. Ikke med andre enn de forfatterne som med ujevne mellomrom kommer inn på
kontoret mitt med det lysende manuset som foreløpig
heter roman. Det er et nytt manus hver gang, selvfølgelig,
men benevnelsen er den samme. Og likedan er det med
innsatsen for å lokke en tittel ut av den gjenstridige
teksten: Kunne vi bruke et sitat, kanskje? Noe som
relaterer til bokas tema? Som bare limer seg metonymisk

kulden Orions belste han som elsket livet I første krets To mi
ikke er så dumt å kalle boka si En ambolt av en viss størrelse, for eksempel. Thomas Hansens tittel breier seg på
ingen måte slik Eggers' tittel gjør, men man husker den,
selv om forfatternavnet skulle gli unna en. I hvert fall
husker jeg alltid slike titler, titler som får meg til å lure på
hva slags bok som kan skjule seg bak den.

4.
«Og skriv gjerne lister,» avsluttet redaktøren da han
spurte om jeg kunne tenke meg å skrive noe om titler i
Forfatteren. «Lister over titler på bøker du ønsker at noen
skal skrive.» Men det vil jeg ikke gjøre! For det første tror
jeg ikke jeg så lett ville kunne komme opp med en slik
liste. Ikke en liste med gode titler, i hvert fall. De gode tit-
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inntil? Noe som vekker oppmerksomhet uten å relatere
så mye til noe som helst? En stormetafor? Noe som bryter
tvert? Som garantert vil sjokkere? Eller noe som bare
klinger godt, rett og slett? Mulighetene er utallige, prosessen ofte strevsom og løsningene i ulik grad vellykket,
er nå min erfaring.
Jeg tror de fleste forlagsredaktører både én og flere
ganger er blitt møtt med spørsmål om de ikke selv har
ambisjoner om å skrive bok. Det har i hvert fall jeg gjort.
Og neste gang vet jeg hva jeg skal svare: «Joda, jeg har
tenkt tanken. Men foreløpig heter den bare roman. Og
derfor lar den seg ikke skrive.»
Morten Moi er forlagsredaktør i Gyldendal

NAVNENE
AV LISE MÄNNIKKÖ

Jeg likte jenter som var fra steder. Astri fra Taterhytta,
Anne fra Bjørkely, Grete fra Bekkestua. Og jeg likte klangen av navnene bedre enn tegningen av ansiktene, og jeg
visste hvordan stedene var, selv om omslagsbildet var
skjult bak en grønn eller brun perm.
Jeg syntes det var så flott med navn.
De rene portrettene var liksom finest. Bare navnet og
ansiktet. Jeg hadde en bok med grått omslag, Hedvig, et
ansikt tegnet i rødkritt, en slik tittel og et sånt ansikt ville
jeg gjerne hatt kloa i en gang.
Litt kjedelig kanskje, denne Hedvig, når alt kom til alt.
Miriam. Hun var jøde, blek, alvorlig, litt stille som
navnet sitt.
Astri fra taterhytta. Å, hvilke usle kår hun kom fra,
men så edel hun var.
Hedvig. Som slett ikke het det i den danske originalutgaven, viser det seg, men «Lille Husmor» Glad jeg ikke
visste det.

Elvis av Maria Gripe. Ikke hvemsomhelst som kaller en
guttunge det, her ligger det noe bak. Og det som ligger
bak er jo en mamma som digger rockestjernen Elvis, og
som gang på gang blir skuffet over den virkelige Elvisen
hun har fått. Pappa Pellerins datter, hun har et annet navn
også, selvfølgelig, men dette er om henne Loella drømmer om og lengter etter å være. Jim Knapp og Lukas
Lokomotivfører av Mikael Ende, Jim Knapp er gutten som
knepper opp og igjen sitt eget buksebakhull, Lukas er
lokomotivfører like mye som han er Lukas, og dette er
selvfølgelig bare en smakebit på et helt land av folk med
navn som forteller biter av historier. Og snart er man på
vei vekk fra norsk navneleksikon, og møter folk som

undre års ensomhet Døden tar buss Drep ikke en sangfugl Barn
Grete fra Bekkestua. Ikke Bekkestua i Bærum, men ei
fattig dansk stue som igjen var en arena for et forbyttet
barn.
Slike bøker var som land og riker, hva annet kunne de
hete, de inneholdt akkurat det de lovet: Du og jeg skal
være sammen en stund. Det er som en vei vi går på, jeg
liker alt her, landskapet, årstiden, ting vi snakker om.
Ting som hender deg gjør inntrykk selvfølgelig, både på
deg og meg. Men etterpå er du heldigvis ikke så veldig
forandret. Jeg kommer tilbake. Vi kan gå den samme
veien og la det samme hende deg en gang til. Og kanskje
en dag, når vi begge er klare for det, inntreffer helt nye
begivenheter. Du forlater plassen, byen eller bygda, Anne
og Regnbuedalen, Emily reiser bust. Men hva du enn
finner på, blir til, gifter deg med, vil alltid Stedet være en
del av deg, og ikke minst meg. Og nå som du tok skrittet
og flyttet, blir Hjemstedet heldigvis liggende uberørt.
Nå for tida er visst ingen fra steder lenger. Men navnetitlene finnes.
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heter riv ruskende rare ting som for eksempel
Dustefjerten.
Navnene, de vanlige navnene er plutselig litt trette.
Vi må liksom trekke opp portrett-klokka på nytt.
Det trenger jo strengt tatt ikke være noe navn i persontitlene heller.
Gutten som ville være en av gutta. Gutten som sov med
snø i sin seng, Hunden som sprang mot en stjerne.
Nå for tida, da navn ikke lenger lover meg så mye som
før, er det egentlig slike titler jeg liker best. Går jeg inn bak
forsiden av slike bøker vet jeg riktignok at det forplikter.
Noen med et ganske alminnelig navn holder fast i meg,
lar meg ikke stikke av gårde ut på enga, eller ned til
stranden på egenhånd. Men det er sånn jeg liker det nå.
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Da jeg postet den grå konvolutten til forlaget med en liten
bønn om leppene og håp om en dag å få debutere og bli
forfatter, tenkte jeg lite på at det noen år seinere skulle
medføre lange turneer i skolen. Uker i strekk der ute på
landeveien, fra grendeskole til byskole, fra lærerværelse til
ferjekø … Og fra det ene hotellrommet til det neste.
Selv om man er på farten vil man gjerne holde litt kontakt med resten av verden. Telefon, selvsagt, men også
epost. Enten man benytter kvelder på hotell til å jobbe
med neste bestselger, eller man vil sende en hilsen til
venner og familie. I nyere bærbare datamaskiner er som
regel modem innebygd.Det gjør at man kan ta ut ledningen på hotellrommets telefon, og plugge den inn i maskina
for å få forbindelse med verden. Det er ikke veldig vanskelig å sette opp forbindelsen på sin maskin, man må vite
telefonnummeret til aksesspunktet samt ha en brukeridentitet og et passord. De fleste steder må man slå «0» for
å få bylinje,men vær oppmerksom på at det enkelte steder
kan være «00» eller «9» som er valget for bylinje. Spør i
resepsjonen. Enkelte hussentraler har ikke vanlig summetone,noe modem har litt vanskelig for å takle.Det er derfor
lurt å ha med litt dokumentasjon på modemet sitt, slik at
man kan velge bort «vent på summetone».
Et annet alternativ for kontakt med verden er å bruke
en mobiltelefon som modem. En trenger da et dataabonnement fra telefonselskapet og en mobiltelefon som
kan kommunisere med den bærbare.En butikk som selger
både datamaskiner og mobiltelefoner er det rette stedet å
spørre om hjelp for å få dette til å fungere. Har man først
fått en slik forbindelse til å virke har man mulighet til å
hente og sende epost hvor man måtte befinne seg.
Et tredje alternativ er å benytte trådløse internettsoner.
Man trenger da et trådløst nettverkskort i datamaskina,
det koster omtrent tusen kroner.Noen maskiner har et slikt
kort innebygd. På mange hoteller og flyplasser, og noen
kafeer,kan man betale et beløp og få tilgang til deres trådløse nettverk. Hastigheten på nettforbindelsen vil være
mye høyere enn ved bruk av modem eller mobiltelefon.
Uansett hvilken løsning man velger for å koble sin
bærbare datamaskin mot Internett når man bor på hotell:
Det er dyrt å bruke.Tellerskritt koster en formue når hotellet har tatt sin avanse (minibaren er billigsalg i forhold),
mobil data koster det samme pr. minutt som vanlige samtaler, og tilgang til trådløst nettverk …, tja. Det er selgers
marked.
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Forfatterne som skriver for barn og ungdom, har fått noen
færre grunner til å si «synliggjøring» med trist stemme.For det
første er barne- og ungdomslitteraturen blitt et stort område.
Den omfatter både skjønn- og faglitteratur, og spenner fra
triviallitteratur til bøker med avanserte kunstneriske uttrykk.
Den har i seg de fleste av sjangrene og har bildeboka som en
egen skapning. Samtidas bøker for barn og ungdom her til
lands er i dag en så stor litterær eksportvare at spørsmålet om
deres betydning oftest stilles av folk som har trodd de har tatt
et dykk, men i stedet har duppet av i det ankeldype bokbadet.
Men vesentlige deler av litterær nyskapning i Norge de siste åra
kommer fra barne- og ungdomslitteraturen, og ennå er det
muligheter for mer. Det gir oss noen utfordringer som det går
an å nyansere og presisere:
Utfordring 1 gjelder litteraturen generelt: Svært mye av
salget konsentreres om et mindre antall titler, og mang en god
bok blir overlatt til tausheten.De fleste sjangere presses til side
av oppmerksomheten om romaner for voksne mellom 30 og
50. Barne- og ungdomsbøkene kommer et godt stykke bak i
køen. De kan selge bra, ikke minst takket være innkjøpsordningen som sikrer et godt førsteopplag. Den gode, men
ukjente voksenboka er i dag under sterkere press enn mange
barne- og ungdomsbøker. Men forutsetningene kan bli langt
dårligere for de aller fleste, om bokbransjen liberaliseres enda
mer og fastprisen på bøker blir borte.
Utfordring 2 gjelder bokhandelen. Det er ikke mange nok
bokhandlere som har gode barne- og ungdomsavdelinger. Og
nesten alle vet ikke hvor de skal plassere ungdomsbøkene. Det
kommer mange voksne kjøpere til disse avdelingene. De er
ofte dårlig informert om andre barnebøker enn dem de har lest
selv.Og hvor gamle var de da?
Utfordring 3 er knyttet til formidling. Det trengs bedre
skolering av de som formidler bøkene våre.Mange av dem gjør
godt arbeid,men det er få tiltak som holder dem oppdatert, og
det er ikke en sammenheng i tiltakene. Formidlingen bør i
tillegg omfatte media i større grad; litteratur er også omtalestoff.
Utfordring 4 er kritiske instanser.Det er like meningsløst å si
at den norske barne- og ungdomslitteraturen er god som å si at
den er dårlig. Dersom ikke
denne litteraturen skal dø av
selvtilfredshet og taushet, bør
den utfordres konkret: Bøkene
bør få kritikk.Det fører til debatt,
skjerper oppmerksomheten og
styrker litteraturen.
Utfordring 5 gjelder skolering og forskning. Det er behov
for å samle skoleringen om kunsten å skrive for barn og ungdom. Samtidig trengs en bredere forskning på barne- og ungdomslitteratur,og at de instansene som arbeider på dette feltet
samarbeider.
Disse utfordringene er ikke nye. Det har vært gjort ganske
mye med dem, og enda mer må gjøres. Jeg håper bare at vi
slutter å kalle det «synliggjøring». Denne språklige slappheten
har sneket seg inn i seminaristenes vokabular,på linje med ord
som «fokusere på» og «føle». For noens del er det kommet så
langt at de synliggjøres best når de føler at de må fokusere på
at bankkontoen er tom. Slikt blir det graut av. Og «synliggjøring» er et ord som bare kan sies med trutmunn. Det er et
syteord. Utfordringene vi har, bør vise dette: Forfattere som
skriver for de yngste,kan ha så mange gode grunner til å syte,at
de bør avstå fra det.

Den
vanskelige
femteboka: IV
Av Arne Svingen

– Oj,dritmye folk. Dette er helt konge, sa debutanten.
Bjørnstjerne hadde registrert et fjernt sus av stemmer, men trodde det kom fra bokhandelteltet. Han
hadde sittet over en time i sofaen backstage og
drukket kaffe,man kom ikke for sent til opplesning på
Bok i sentrum.
– Er det veldig mange mennesker? spurte
Bjørnstjerne.
– Sjekk, da.
Bjørnstjerne reiste seg og løftet det svarte stoffet til
side. Hvert sete var fylt, noen sto bakerst.
– Dette blir helt killer, fortsatte debutanten. Han
hadde skrevet en utelivsroman med mye sms-språk.
Ved trappa sto hun som ingen snakket til.Ansiktet var
konsentrert, øynene lukket. Bjørnstjerne forsto at
presset var formidabelt på forfatteren nittifem
prosent av publikum kom for å oppleve. Selv slet
han med nervøse oppstøt. For mange kaffekopper
hadde gjort ham rastløs.
En fyr dukket opp med en halvsirkel ståltråd som
skulle tres inn på hodet hans. Den ble hektet rundt
ørene slik at den spikertynne mikrofonen lå klemt
mot kinnet.
– Føles det greit? spurte fyren.
Bjørnstjerne nikket. Best å ikke si noe. Man visste
aldri hvor sløve slike teknikere var. Plutselig ba han om
mer kaffe gjennom PA-anlegget. Eller utvekslet smisk
og høfligheter med fru forfatterkanon til alles
vemmelse. Han hatet bøkene hennes, i hvert fall den
han hadde lest. Dessuten burde debutanten lese
først. Ikke han som hadde skrevet fem romaner
– Fem minutter til vi starter, sa
teknikeren.
Bjørnstjerne
hastet ut av teltet og fant den
portable doen.
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Han lot det stå til, men kom på at plask og pinlige
kroppslyder kunne ljome ut av høyttalersystemet, og
satte straks i gang med å synge «Felicia adjö» av alle
lungers kraft.
Da han kom inn igjen,sto redaktøren der med strak
tommel og et stivt smil.
– Ville bare ønske lykke til, Bjørnstjerne. Dette kan
bli gjennombruddet, sa han.
Bjørnstjerne skjønte at han snakket om opplesningen, og nikket kort.
– Og ikke bry deg om kritikken i Aftenposten i dag.
Bare legg det bak deg, fortsatte redaktøren.
– Hvilken kritikk?
– Å, så du har ikke … begynte redaktøren og hilste
på debutanten.– Ikke tenk på det nå, i hvert fall.
– Hvilken kritikk?
– Noen ganger får man feil kritiker. Iblant dukker
det opp en som ikke har nubbesjans til å skjønne greia
di. Du har utgitt fire bøker før, dette vet da du.
– Er det … slakt?
– Man kan jo ikke skrive at «fortelleren har knudret
og knølet til manuskriptet» eller at du skriver «retningsløst og uten empati», det blir for drøyt. Ikke sant?
– Står det det?
– Bjørnstjerne, nå er det bare å gjøre seg klar, sa
teknikeren. Programlederen, som til daglig hadde et
relativt snobbete litteraturprogram på P2,sto allerede
øverst i trappa opp til scenen og børstet dressjakka.
– Good luck, sa redaktøren, viste tommelen på nytt
og gikk.
– Er det noen som har Aftenposten her? spurte
Bjørnstjerne stresset. Forfatterkanonen så overbærende på han. Debutanten pekte mot scenen.
Programlederen virket rådvill.
– Jeg kan da ikke gå på nå. Jeg er slaktet i
Aftenposten, sa Bjørnstjerne.
– Get used to it, sa forfatterkanonen.
– Used to it? Herregud, jeg er da ikke debutant.
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Slakt er kanskje greit for deg, man må jo være vant til
sånt med de bøkene du skriver.
Hun åpnet munnen så alle kunne se fyllingene i jekslene hennes.
– Dette er dritbra. Forfatterkrangel, kommenterte
debutanten lavt.
– Vi må gå på nå for å holde tidsskjemaet, sa programlederen.
– Ikke ta den derre nedlatende radiotonen til meg.
Du har sikkert tenkt å slakte meg, du også.
– Vi kan ikke stå her og diskutere boka di. Men skal
jeg være helt ærlig, så er jeg ikke veldig begeistret.
Plutselig gikk det opp for Bjørnstjerne. Han hadde
slett ikke skrevet noen gjennombruddsroman, han
hadde begått et personlig makkverk som til og med
utleverte mor.
– Greit, hveste han, strenet opp trappa og fulgte programlederen ut på scenen.
På første rad satt moren.
– Du sa du ikke skulle komme, glapp det ut av ham.
– Ja, velkommen hit, begynte programlederen nervøst. – Vi har en velassortert bokkafé i kveld. Og først
ute er en spennende forfatterstemme som ikke alle
har oppdaget ennå. Mannen ved min side heter
Bjørnstjerne Andersen, litt av et fornavn å leve opp til …
– Jeg er så lei av det der, avbrøt Bjørnstjerne. – Se på
omslaget, der står det B. Andersen, det heter jeg nå. Og
kom ikke her og smisk med de derre spennende forfatterstemme-greiene, du sa nettopp at du ikke var
særlig begeistra for boka mi. Og vet dere hva? Jeg har
ikke møtt en kjeft som liker den nye romanen min.
Ingen! Jeg tror ikke en gang redaktøren min liker den.
Sånn er det bare.Helt greit.Det var mora mi som ville at
jeg skulle bli forfatter. Men nå er det slutt! Over og ut!
Jeg kan like gjerne bli … Stand Up-komiker!
Det var stille i teltet. Ikke et knyst. Moren dekket
ansiktet med hendene.
Så humret det mørkt fra en av de bakre rekkene. En
dame hekta seg på latteren, noen studenter på første
rad flirte plutselig godt, og øyeblikket etter klukklo
hele teltet. Bjørnstjerne så utover smilene, hodebevegelsene, hendene som klappet. Så falt alt på plass. Det
var hans tur nå.
Og da latteren hadde lagt seg, begynte han å lese.

BOKHAUST:Den som slår opp i Den Store Sitatboken,får mistanken
sin stadfesta: Det er få ting i denne verda små ånder og store
ånder har forsøkt å seie så mykje åndfullt om som bøker – og med
så vekslande hell, kunne ein legge til. For alt er langt frå like fullt
av ånd – og slett ikkje like sant. Eit ganske tilfeldig, gjennomsnittleg bokhaust-inspirert sitatutval kunne t.d. sjå slik ut – eg seier
ikkje kven som står bak sitata, men det er i alle fall ikkje eg, heldigvis: «Noen bøker blir ufortjent glemt; ingen blir ufortjent
husket.» «Det er ingen ende på de bøker som skrives.» «Gamle
bøker er til for forfatterne, nye for leserne.» «Bøker er en del av et
hederlig menneskes plikt.» «Døm aldri omslaget etter boken.»
«En bestselger er det middelmådige talents kalkede grav.» «Hvis
en bok er verd å lese, er den verd å kjøpe.» «Så lenge vi har bøker,
kommer vi ikke til å henge oss.» «Man ærer en god bok med motstand, annet er ikke bryet verdt.»
Heldigvis og dessverre har eg ikkje bok ute i år. For å oppleve
ein bokhaust utan eiga bok, er sjølvsagt ei blanda oppleving. På
den eine sida forsøker eg å ikkje undervurdere den sinnsroa som
ligg i å vere tilskodar til annan suksess eller fiasko enn min eigen,
på den andre sida må eg berre vedgå den misunnelege kjensla av
å stå ved ei lakseelv midt i sesongen, og ikkje ha fiskekort sjølv.
Slik er det: Bokhaust er ein vanskeleg haust, om ein ser på eller
deltar sjølv. La det då vere ei trøyst at den sikkert ikkje hadde vore
lettare for våre gamle kollegaer, heller. Franz Kafka, t.d., han som
skreiv Prosessen, verdas beste roman, ifølgje medlemmene i De
norske Bokklubbene, hadde sikkert synst den var minst like vrien.
La oss sjå bort frå at ingen av Kafkas mest kjende verk kom ut
medan forfattaren var i live, og tenke oss at han blir intervjua av
Dagbladet dagen etter at hovudanmeldar Rottem under overskrifta «Talentfull alvorsmann» har slått fast med stort ettertrykk
at «når årets debutant skal prises, vil jeg se det jurymedlem som
våger å gå utenom Franz Kafka». Kva skulle den utsende journalisten spørje alvorsmannen om; kva ville denne magre, melankolske unge mannen svare på, som kunne interessere eit breitt
publikum? «Ser du like svart på livet som man kan få inntrykk av
når vi leser romanen din?» blir i dummaste laget. «Hva gjør deg skikkelig
glad, Franz?» er om mogleg enda dummare. Eller la oss tenke oss ein annan
av romankunstens store meistrar,
Robert Musil.Som kjent brukte han dei
siste tjueto åra av sitt dyrebare liv på å
skrive ein roman som ein kvar middels
begava forlagsredaktør umiddelbart
ville innsjå aldri kunne bli ferdig og
aldri kunne seljast i eit opplag som sikra forfattaren eit levebrød
medan han enno levde. Stakkars dei som skulle marknadsføre det
første bindet; skaffe intervjuplass i avisene, vindaugsplass og
stabelplass i Bokhandlane. Eg ser for meg Robert Musil plassert
midt i vår norske bokhaust, t.d. i Det smale telt i Bok i sentrum.
Hypotetisk spørsmål frå ei skurrande Anne Grosvold: «Men du,
hva er egentlig din fremste egenskap, Robert?» (Forfatteren vrir
seg på stolen og ber om å få en Farris til.). Slik kunne ein halde
fram med Joyce, Broch,Proust, Woolf, Beckett osv. Og som vanleg
er ingen poet nemnd.

MITT LIV MED BARNEBØKER
AV JO TENFJORD

Nå kan jeg ikke lenger minnes hvilken bok jeg først leste
på egen hånd, men blant de første var Robinson Crusoe
«med 11 bilder»; som det sto på tittelbladet. Jeg fikk den
til min åtte års fødselsdag, og har den fremdeles. Noen av
bildene er fargelagt av den lykkelige eier. Boka er naturligvis en sterkt forkortet og forenklet utgave av Defoes
verk, men i ettertid slår det meg hvordan man den gang
regnet med at et åtte års barn måtte kunne lese uten forenklet ordvalg og typografiske fiksfakserier.
Omtrent samtidig, i ni-, tiårsalderen fikk jeg mitt første skriftlige arbeid på trykk, et lite dyre-eventyr, offentliggjort på barnesiden i Tidens Tegns lørdagsnummer.
Ellers laget jeg ustanselig historier som jeg fortalte mine
fire yngre søsken, og av de to yngste fikk jeg min første litterære kritikk: Det skal bare være en fare i hvert kapittel!
Jeg hadde nok smurt litt for tykt på.
Bibliotekserfaringer
Selv om vi barn fikk en del bøker til jul og fødselsdager,
var ikke dette nok til å stille leselysten. Etter hvert ble det
muligheter til å få tak i flere bøker. Fars søster, tante Ra
(Hanna Giæver) var ansatt i Kirke- og undervisningsdepartementet med ansvar for folke- og skoleboksamlinger. Hun tok oss med til Åkebergveiens filial av
Deichmanske bibliotek. Der sto barnebøkene bak et gitter like ved skranken. Det var ikke mulig å få bla litt i dem
før lån, men de vendte ryggen ut mot oss, så vi kunne
velge ut fra tittel. Vi dyttet på dem med en finger, slik at
bibliotekaren så hvilken bok vi ville ha.
På Gamlebyen skole var det bokutlån en dag i uken
etter skoletid. Da kom lærer Schjelderup med en stor
protokoll, og bøker som hadde vært lånt ut, ble levert
inn. Han leste opp titlene, og de som ville låne, skulle
rekke opp hånden. Det var ikke alltid man fikk det man
helst ville ha, for de store pikene i sjuende klasse hadde
førsterett. Men det hendte at Schjelderup låste opp et
skap som sto i dette klasserommet og hentet ut flere
bøker derfra.
Det ble ikke gitt ut så mange norske barnebøker den
gangen, men i bibliotekene pøste man på med danske og
svenske bøker på originalspråket. Og svært mange barn,
blant dem jeg, kunne uten særlige vansker lese svenske og
særlig danske barnebøker fra ti-årsalderen av.
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Bibliotek på en ny måte
I 1938 tok jeg artium og begynte på Oslo Handelsgymnasiums høyere avdeling, men interessen for handelsregning og en rekke andre fag var laber. Så kom tante
Ra og fortalte at Deichmanske bibliotek skulle ta opp tre
elever. Jeg søkte og fikk en elevplass. Og så kom jeg til
barneavdelingen ved Hovedavdelingen på Deichman
med den legendariske Rikka Deinboll som leder. Det var
bare fem år siden det nye bokpalasset på Hammersborg
sto ferdig, og her var det ikke snakk om barnebøker bak
noe gitter, her var det åpne hyller og frie valg, utstillinger
og eventyrtimer og høytlesning. Som elev hadde jeg jo
praksis i alle bibliotekets avdelinger, men det var barneavdelingene som sto mitt hjerte nær.
Høsten 1939 ble det så bibliotekskole som fikk lokaler
i Deichmansbygningen. Undervisningen ble dramatisk
avbrutt da krigen kom til Norge i april 1940.Vi bibliotekelever var på en måte ansatt i kommunen, og to av oss ble
overført som tolker til Ullevål sykehus, men det er en
annen historie.
Skolen kom omsider i gang igjen, jeg fikk eksamen og
ble nokså fort fast ansatt. Tiden ved barneavdelingen på
Grünerløkka filial ble uforglemmelig. Jeg fortalte eventyr og holdt kåserier om sjørøvere og annet spennende
stoff, og ungene sto i kø langt ut på gata for å komme inn
og høre på. Det var jo krigstid og ikke så meget underholdning ellers.
Nå var jeg jo omgitt av barne- og ungdomsbøker og
fikk lyst til å skrive noen selv. Fristelsen ble for stor, men
flau var jeg over å gjøre noe så unyttig som å skrive bok i
en tid som kalte på annen innsats. Derfor kom boka
Valsesommer ut med psevdonymet Guri Gla i 1941. Den
ble på en måte en kjærlighetserklæring til Oslo. All reisevirksomhet var jo sterkt begrenset, men å reise innen sin
egen by kunne også gi opplevelser. Omslaget tegnet jeg
selv. Året etter kom Hannemor vil ikke gifte seg under
samme psevdonym og med egentegnet omslag,
gjennomsyret av en slags mild og humoristisk kvinnesak.
Flere bøker ble det ikke foreløbig. Det ble forfatterstreik og andre ting å tenke på. Like før freden satt jeg en
stund i fengsel på Bredtvedt, men det er også en annen
historie. Så ble det jo fred, og gleden var stor! Attpå til
fikk jeg stipendium for å reise til et ett semesters spesial-

kurs for barnebibliotekarer i København våren 1946. Vi
var to på kurset fra Norge. De andre kom fra alle deler av
Danmark, og vi norske skjønte fort at her ble det satset
atskillig mer på bibliotekene enn i vårt hjemland.
Gode forelesere hadde vi, og kurset ble holdt på
Fredriksberg bibliotek, Barneavdelingen var åpen for
oss, så vi kunne fritt orientere oss i dansk barnelitteratur.
Et avgjørende år
1947 ble et vendeår for mitt liv med barnebøker. Det
begynte med at jeg om våren dro til Uppsala stadsbibliotek for å vikariere ved barneavdelingen. Under krigen
hadde barnebibliotekaren der, Viveca Hänninger, gjort
en stor innsats for norske flyktningebarn. Norsk
Bibliotekforening ville gi henne et norgesopphold som
takk, men det kunne hun bare ta imot om det ble skaffet
vikar for henne. Jeg hadde nå av forskjellige grunner sagt
opp stillingen min og gått inn for et yrkesliv som free lancer. Altså var jeg fri, og Norsk Bibliotekforening presset
meg til å dra til Uppsala, selv om det passet dårlig med
privatlivet akkurat da.
Men jeg angret ikke, Viveca Hänningers barneavdeling var i mangt et mønster på hva en slik avdeling kunne
tilby, og jeg syntes jeg hadde lært en masse da jeg vendte
hjem til Oslo igjen.
I etterkrigstiden var barnelitteratur et mer aktuelt
emne enn før, og hjemkommet fra Sverige begynte jeg å
arbeide med en liten bok, en slags grunnlag for studiesirkler der jeg brukte mine erfaringer og iakttagelser fra
bibliotekarbeidet. Boka kom til å hete Barn og lesning og
ble gitt ut høsten 1947.
Men først skulle den illustreres, og Aschehoug ga oppgaven til en tegner som het Thorbjørn Egner. Jeg kjente
litt til ham, for under krigen hadde han gjort en innsats
ved å få til små, gode billedbøker som også var rimelige.
Dette ble min første erfaring med noe som kom til å bety
meget: Samarbeid med illustratør. Egner var perfeksjonist og fant ut at satsbildet ville bli meget vakrere om jeg
strøk et ord der og føyde til et der og fant et noe lenger
uttrykk nederst på siden. Og jeg strøk og føyde til og fant
på etter beste evne. Vi strevde virkelig begge to, men det
typografiske resultatet ble sørgelig, for trykkeriet slurvet
sånn. I ettertid er jeg likevel litt stolt over at Kinck og jeg
er de eneste forfattere Egner har illustrert, bortsett fra seg
selv.
Før jeg går videre, vil jeg gjerne nevne litt om barnebokforfatternes kår den gangen. Det fantes ikke
stipendier og ikke organiserte skolebesøk og ikke faste
forlagsavtaler. Stort sett måtte de som skrev for barn ha
annet arbeid ved siden av. Men vi var færre den gang enn
nå, så bøkene kunne komme i større opplag. Noen av oss
ble i høy grad underbetalt, men jeg opplevde at mitt forlag, Aschehoug, tok på seg et visst ansvar. Jeg var jo uten
fast arbeid, men man fant ut at jeg kunne oversette, og
ved gamle direktør Møllers initiativ begynte min løpebane som oversetter.
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Den varme sommeren 1947 satt jeg og svettet over en
engelsk barnebok av Mary Treadgold som på norsk kom
til å hete: Siste båt er gått. Det viste seg jo snart at jeg
verken kunne engelsk eller oversette. Jeg hadde latinartium, og da var tysk fremmedspråket. En skulle tro at
forlaget ville gi meg opp etter misèren, men nei, barneavdelingen fikk ordre fra høyeste hold om fortsatt å
bruke meg og selv rette opp tabbene. Noe slikt ville
neppe hendt i våre dager.
At jeg ikke selv ga opp, skyldtes nok at forlaget Tiden
omtrent samtidig ville ha meg til å oversette den under
krigen forbudte Lisa Tetzners bøker om de misbrukte
feierguttene fra Milano, og det var fra tysk så det gikk
bedre. Og alt året etter oversatte jeg Alle vi barna i
Bakkebygrenda for Tiden. Det var en fryd å overføre
Astrid Lindgrens smålandske setningsrytmer og jordnære ordvalg til norsk. Gjennom den svenske barnebibliotekaren og barneteaterentusiasten Elsa Olenius ble jeg
også personlig kjent med Astrid Lindgren som gjerne ble
venner med sine oversettere og forleggere.
Lenger ut i verden
Barn og lesning skaffet meg et litt ufortjent ry som en
forståsegpåer når det gjaldt barnelitteratur. Den skaffet
meg også et UNESCOstipend til USA. Der skulle det
holdes et seminar for journalister og andre skribenter
om hvordan de kunne informere almenheten om De forente nasjoners oppbygging og målsetting. Etter å ha lest
min bok syntes Åse Gruda Skard at jeg måtte passe til noe
sånt og sørget for at jeg fikk stipendiet. Sommeren 1948
reiste jeg til seminaret sammen med Gunnar Jenshus,
daværende redaktør av Norsk Skoleblad. Det ga som
resultat at jeg i flere år anmeldte barne- og ungdomsbøker for Norsk Skoleblad.
Men resultatet av oppholdet ved Adelphi College,
Long Island, sammen med folk fra Øst- og Vest-Europa,
Midt-Østen og Asia ble utslagsgivende for en annen del
av mitt liv, nemlig det med internasjonale organisasjoner. Men det hører ikke hjemme her. Kurset ga imidlertid
også som resultat en barnebok Venner verden over som
kom i 1949 med Edvarda Lies illustrasjoner, en ikke helt
vellykket historie om FN. Litt mer vellykket var min innsats som en slags hoffdikter for FN-Sambandet gjennom
1950-årene, med sangen Noen barn er brune som første
eksempel.
Venner verden over ble oversatt til svensk og dansk.
Det skjedde med alle mine første bøker. De ble så å si
automatisk oversatt uten at det ble tatt noe særlig initiativ for det. At vi var færre barnebokforfattere den gang
enn nå, gjorde det atskillig lettere å bli oversatt.
I mange land var det nå en større interesse for barnelitteratur enn før. En flom av tegneseriehefter økte i
samme grad som papirrasjoneringen opphørte, og
mange ville gjøre en innsats for mer verdifull barnelesning. Barnelitteraturens evne til å skape internasjonal
forståelse ble også understreket, blant annet av Jella

Lepman som arbeidet med informasjonsvirksomhet i
etterkrigstidens Tyskland. Hun ville gjerne få i stand en
internasjonal organisasjon som kunne samle alle som
var interessert i barnelitteratur.
En av hennes kontakter var forlagssjefen hos Damm,
Øyvind Blom, som var en utrettelig forkjemper for god
barnelitteratur. Da Jella Lepmans organisasjon skulle
stiftes i Zürich i 1953, ville Øyvind Blom av forskjellige
grunner ikke reise selv. Han fikk sendt meg i stedet. Slik
ble jeg involvert i International Board on Books for
Young People, med det tungvinte tyske navnet
Internationales Kuratorium. Og det var dette navnet,
Norsk kuratorium for barne og ungdomsbøker som ble
brukt da en norsk underavdeling ble stiftet i 1956. I dag
heter den Norsk barnebokforum. I flere år satt jeg i styret
for International Board, også som viseformann. I en
årrekke var jeg formann for den norske avdelingen. Fra
1956 deler International Board ut H.C.Andersen-prisen,
barnelitteraturens Nobelpris. To ganger har jeg sittet i
juryen, en frustrerende og umulig oppgave. Man skal
måle og vurdere mot hverandre ting som i virkeligheten
unndrar seg måling og sammenligning. Likevel har jeg
sagt ja til en juryplass på grunn av den innsikt den gir i
mange lands barnelitteratur. Det er også grunnen til at
jeg har sittet i juryen til biennalen i Bratislava der det er
billedbøker som skal vurderes.
Travle år med opplysningsvirksomhet
Også her hjemme kom barnelitteraturen i fokus for
manges interesse i etterkrigstiden. Vi var ikke så mange
som beskjeftiget oss med emnet, så de få som gjorde det,
ble meget benyttet. Boka Barn og lesning førte til at jeg ble
foreleser ved Statens bibliotekskole, ved Kommunal-og
sosialskolen, ved lærerskoler og mange kurser. Men det
var også annet slags arbeid på barnebokfronten. I 1950årene hadde en norsk forretningsmann, Erik Heiberg,
noen penger han skulle ha plassert, enten i hermetikk
eller barnebøker. Han kjøpte antologien Mitt skattkammer fra Sverige, og fikk i stand en norsk redaksjonskomite som besto av Alf Prøysen, forfatteren Aimée
Sommerfelt, forfatter og bokanmelder Olaf Coucheron,
bibliotekar Dagny Vennesland, sivilingeniør Gunnar
Oxaal og meg. Vi laget en selvstendig norsk utgave og
hadde mye moro sammen før verket kom ut i ni bind i
1956 og ble en knallsuksess. Det ble ikke solgt gjennom
bokhandel, men ved kolportører som fortalte publikum
hvor viktig det var med god barnelitteratur, og her kunne
de finne den. Opplag etter opplag ble trykt, og Heiberg
ble millionær.
I femti-årene hadde jeg det så travelt med å snakke om
barnelitteratur at det ble lite tid til å skrive selv. Et par
bøker kom det likevel, blant annet Skjønnhetsdronning,
1956, min mest oversatte – til dansk, svensk, islandsk,
finsk, tysk, engelsk og spansk. Den ga jeg ut under psevdonym – Hannebo Holm – for nå var jeg så pass etablert
at jeg hadde lyst til å se hva folk syntes om den når de ikke
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visste at det var jeg som hadde skrevet den. Men
hemmeligheten varte ikke lenge. På et møte der vår
fremste barnebokkritiker, Sonja Hagemann, roste den i
høye toner, klarte jeg ikke å holde tett. Det ble beklaget at
man ikke visste hvem forfatteren var. Jeg reiste meg og sa:
Det er meg!
I 1957 kom jeg som representant for Ungdomslitteraturens forfatterlag inn i Kirke- og Undervisningsdepartementets rådgivende komité for skoleboksamlinger, og der satt jeg til og med 1981. I alle disse årene
leste jeg så å si hver eneste barne- og ungdomsbok som
kom på norsk – tidkrevende, for nå var det atskillig flere
enn i min barndom – men interessant var det.
Samarbeid på forskjellig vis
Antagelig lokket av suksessen med Mitt skattkammer
besluttet det svenske storforlaget Bonnier å få til noe
lignende, og man satte i gang arbeidet med en nordisk
antologi. Her i landet skulle Gyldendal være utgiver, jeg
fikk ansvaret som norsk redaktør. Det ble mange spennende redaksjonsmøter med bibliotaker Anine Rud fra
Danmark, barnebokkjenner og anmelder Eva von
Zweigberg fra Sverige og forlagsredaktør Aili Palmén fra
Finland. De ga oss innsikt i nabolandenes litteratur, og
samarbeidet var inspirerende.
Verket kom ut med åtte bind i 1965. En sammenligning med Mitt skattkammer kan fortelle meget om
barnelitteraturens utvikling i Norden. Mitt skattkammer
har illustrasjoner i svart-hvitt eller to farger, mens
Barndomslandet spraket av farger.
Å oversette er også en slags samarbeid mellom forfatter og oversetter, enten det skjer helt konkret slik at
oversetteren i tvilstilfeller eller i valgets kval tar direkte
kontakt med forfatteren, eller det skjer på en mer
abstrakt måte. Med Astrid Lindgren tok jeg ofte kontakt,
men det skjedde ikke med Laura Ingalls Wilder som ved
siden av Astrid er den forfatter jeg har hatt mest glede av
å oversette. Boka om det vesle huset på prærien og fortsettelsene ble oversatt i 1960-årene. Særlig morsomt var
det å gi norsk språkform til alle de viser og sanger Lauras
felespillende far hadde på repertoaret.
I 1960-årene var ellers mangelen på norske billedbøker påtagelig, men en kunstner som gikk inn for å bøte
på dette, var Reidar Johan Berle. Etter hvert syntes han det
ble vanskelig å finne tekster som egnet seg og ba meg om
hjelp. Og mitt forfatterskap i 1970-årene ble preget av
billedboktekster han kunne illustrere. Først skulle vi lage
en bok med eventyr fra hver av de fem verdensdeler. Jeg
sendte mange eventyr så han selv kunne velge hvilke han
ville lage bilder til. Slik var opplegget for Ønsketreet som
kom 1971. Det samme skjedde da vi planla Regnbuebroen
(1972), en samling med skapelsesmyter.
Reidar Johan Berle var fra Bergen, men han hadde
mange skisser fra Nord-Norge som han gjerne ville
bygge videre på. Og så ba han meg om å skrive en tekst
der han kunne vise sommerlyset over Nordland.

Resultatet ble boka Jørgen fra Helgeland (1973). Etterpå
ville han ha en tekst med vinterlys over Troms og en med
vårlys over Finnmark. Slik ble bøkene Tre trylleord
(1976) og Tre trudelutter (1979) til. AIle disse bøkene
kom ut på Eides forlag i Bergen, for Reidar Johan ville stå
ved maskinene og kontrollere resultatet på hver eneste
side. Så kan også disse illustrasjonene gå rett opp på veggen som fine trykk.
Høydepunktet i min karriere som forfatter var nok da
Reidar Johan og jeg – eller rettere sagt Tre trylleord fikk
Certificate of Honor av International Board on Books
for Young People. Et høydepunkt ble det fordi sertifikatet ble tildelt i en av Europas aller vakreste barokksaler på
slottet i Würzburg. Jeg hadde kledd meg for anledningen
i fotsid, sølvglinsende kjole med solide hjalliser under,
for dette var senhøstes og bikkjekaldt i en sal som aldri
blir oppvarmet på grunn av brannfare. Ellers er vel Tre
trylleord den av mine bøker jeg selv er mest glad i på
grunn av Petter Dass-tradisjonene den prøver å levendegjøre.
Nye utfordringer
Bror Knut var blitt direktør for Den norske bokklubben,
og da han i 1971 stiftet en bokklubb for yngre lesere,
Bokklubbens barn, tydde han til storesøster som hovedkonsulent. Dette varte til jeg ble pensjonist. Med til
arbeidet hørte det at jeg hver vår skulle være på barnebokmessen i Bologna, hver høst på bokmessen i
Frankfurt, og i den store og forvirrende masse av bøker
finne noen titler til Bokklubben. Det var slitsomt, men
spennende.
Mange forlag bruker disse bokmessene til å finne
bøker de vil utgi. Slik hendte det også at min egen
Sistemann støtt fra 1987 ble utgitt i Japan. Først kunne jeg
ikke skjønne at denne hverdagsskildringen der jeg hadde
portrettert mine egne barnebarn kunne ha appell i et så
fjernt land. Men etterhvert forsto jeg at den hadde en viss
misjon i et samfunn der beinhard konkurranse starter så
tidlig i barns liv.
Samarbeid med illustrator fortsatte, nå med Harald
Nordberg. Her var det enda mer å lære, fordi han er så
flink til å redegjøre for intensjoner og valg av løsninger. I
vår Påskemåne – ønskesol (1986, også oversatt til japansk)
er billedoppslagene redigert som på en film. Men den
vakreste boken jeg har på min liste, er Tulipanens hemmelighet (1992), et eventyr om hvordan tulipanen kom
til Europa.Ved forarbeidet med denne boken dro Harald
og jeg til Istanbul, og Harald ble inspirert av gamle
tyrkiske miniatyrer.
Min siste skjønnlitterære bok, Sally Sjørøverdatter
(1994) er inspirert av barndommens lesning. Som så
mange var jeg helt fascinert av skurken Lange John Silver,
den virkelige hovedpersonen i Stevensons Skatten på sjørøverøya. Uten å vite om det, er Sally hans datter, og fortellingen gir anledning til mange ytterst dramatiske opptrinn, smuglerliv ved Bristol, sjørøveroverfall i Karibien,
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slaveauksjoner på Jamaica, henging som folkeforlystelse
i London osv. Boka ble oversatt til tysk og utnevnt som
månedens ungdomsbok for januar 1997, noe som ga
meg litt underfundig underholdning, for man skulle
bare vite at forfatteren raskt nærmet seg åttiårsdagen.
Sally ble også oversatt til russisk, og er kommet både som
bok og som gjennomillustrert føljetong i et utbredt tidsskrift for barn.
Her har jeg ikke kommet inn på reiser jeg har hatt i
regi av internasjonale organisasjoner: UNICEF, Internasjonale barneleire, CARE. Men ett trekk ved disse reisene hører også hjemme i mitt liv med barnebøker.
I alle land jeg har vært, ville jeg se to ting: Stedet folk
kjøpte maten sin og et barnebibliotek. Det siste kunne
være vanskelig å finne, men ved ikke å gi opp kunne vi
alltid komme frem til noe, om det så bare var et dusin fillete bøker på en hylle i et klasserom i en indisk landsby
eller noen velbrukte hefter i et skrin i en lærerbolig langt
inne i fjellene i Guatemala.
I stedet for kryssord
Nå skriver og oversetter jeg for skrivebordsskuffen.
Parkinsonmedisin gjør meg trett, så jeg disponerer bare
noen få arbeidstimer hver dag, men da er det også fint å
være litt aktiv. Det jeg holder mest på med, er gamle
eventyr fra 15- og 1600-tallet. Vi har en tendens til å tro
at eventyrsamlere vesentlig fantes på 1800-tallet, sånne
som brødrene Grimm og Asbjørnsen og Moe, men også
her i Europa finnes det eventyrsamlere atskillig tidligere.
Mange av motivene i deres eventyr er kjente, men utformingen er annerledes enn vi er vant til. Askepott
myrder f. eks stemoren sin, bare for å få en som er enda
verre. Tornerose blir voldtatt mens hun sover og føder
tvillinger i søvne. Dette er ikke historier for småbarn,
men fra en tid da eventyr ble fortalt der folk kom sammen, i vertshus, på torg, i soldatbrakker.
Mitt liv med bøker slutter altså med eventyr for
voksne. Det har vært et travelt liv, men spennende og
fargerikt. Det har gitt mange gode opplevelser og mange
gode venner!
Foredrag holdt for Norske barne- og ungdomsbok
forfattere 17. oktober 2003

DEN STORE

BOK

HANDEL

ARGH!

TESTEN

BOK I HANDEL
ANDRE AKT
AV ANNE KARIN TORHEIM

Bokhandelturen går vidare til Sandnes og Stavanger, til
to bokhandlarar i kvar by, dvs fire stykke. Underteikna
tar over etter sin gode kollega Lønnebotn og er bedt om
å bruke hennar mal, meir eller mindre.
Sommaren er for lengst over. Vi er no heilt i slutten av
oktober og bokhausten er i gang for fullt. «Skriv det du
ser,» sa redaktøren. «Ja,» seier eg og tenkjer at romkjensla
er viktig. «Gi poeng som om det var ein restaurant.» Jo,
men det er forskjell på å drive bokhandel i Langgata i
Sandnes og på Karl Johan i landets hovudstad. Ein kan
heller ikkje ha dei same krava til ein stor og ein liten bokhandel som ligg i same gata. Premissene for poenggjeving blir med andre ord ikkje så vitskaplege at det gjer
noko. For det er snakk om eit subjektiv blikk, i denne
samanhEng det subjektive skjønnet til ein skjønnlittærforfattar som prøver seg på journalistikk, med hovudfokuset på bokhandlarane si servering av skjønnlitteratur på norsk.
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Korleis ser menyen ut? Korleis blir den presentert og
servert? Det er her poenggivinga kjem inn, men eg rår
lesaren til å ta den med ei klype salt. Sulten på bok? Skal
det vere forrett, hovudrett eller dessert? Heile pakka eller
tre forrettar? Noveller, romanar og lyrikk. Bøker for barn
og ungdom. Smak av fugl? Nei, eg skal ikkje drive meir
metaforsering. Men heller vise til bransjeavtalen mellom
forleggarane og bokhandlarane.
Her finst noko som heiter Skaffe og leveringsplikt. Dvs
at ein bokhandel har skaffe og leveringsplikt så lenge ei
bok finst på forlaget. Noko heiter Lager og gjenkjøpsplikt.
I praksis betyr det at det året ei bok er komen ut og heile
året etterpå skal ei bok bestillast inn igjen når siste
eksemplaret er utselt. Det betyr at fjorårets bøker skal
vere i bokhandelen i år. Dette gjeld velassorterte bokhandlar med full abonnementsordning hos forlaga.

DAHLE LIBRIS, SANDNES

Dahle Libris er ein triveleg hundreåring som satsar på eit vaksent publikum.

Dahle Libris 100 år står det å lese på utsida når eg kjem bortover
gågata. Det korrekte er 101 år gammal, seier dei inne i butikken.
Tradisjonar å ivareta, tenkjer eg og ser meg rundt. Her verkar det
roleg og ryddig. Kortavdelinga ligg nærmast utgangen og det
gjer rimelegvis disken med kassaapparatet også. Der bryt eit
snakkande bursdagskort roa med å seie «Happy Birthday.» Men
denne kommersen viser seg ikkje å vere typisk her i garden.
Eg har ikkje gått mange stega innover i lokalet før «Romanar
på norsk» kjem i fokus. Dei har god hylleplass langs veggen på
venstre side i lokalet. Der har den slags «alltid» vore å finne seier
ein som er meir innfødt enn meg. Her ser det ut for at det som
finst av skjønnlitterær prosa på norsk frå i år er representert.
Ikkje noko hysterisk forsøk på bestseljarsal i stablar her. Rett nok
ligg det nokre bøker på bord framfor hyllene med titlar som
kjem litt meir i fokus; nyheiter, men her er også prosa i pocket.
Og her er god plass mellom bord og hyllene som heldt fram med
krimbøker. Lenger inne på same sida finst lyrikk på ein reol litt
ute i rommet. Her er eit relativt bra utval. Får hjelp med å finne
den nett utkomne gjendiktinga til Finn Øglænd av James
Wright. No summar eg meg litt og merkar at romkjensla er god.
Her er faktisk svært ryddig og uvanleg oversikteleg. Rikeleg med
plass for føtene. Og eg treng slett ikkje spørje for å finne fram til
dei ulike sjangrane. Det er faktisk så oversikteleg her at det får
meg til å minnast ein klassisk bokhandel i Oxford.
Barnebøker finn eg godt over på høgre side i ein litt intim
krok. På veg mot denne kroken står ungdomsbøkene for seg

sjølv, eit bra trekk, for ungdom går neppe inn i barneavdelinga
for å kjøpe seg ei bok. Mellom barnebøkene er den Brageprisnominerte Dustefjertenboka til Rune Belsvik på plass med
framsida ut.
Ved å krysse tilbake til venstre sida og svinge til venstre forbi
lyrikken, opnar det seg ein brei korridor for skule og faktabøker. På høgre side av denne korridoren finn eg ei ganske
rikhaldig hylle med norsk skjønnlitteratur frå i fjor, for eks. Lars
Amund Våges roman Kunsten å gå. Gjenkjøpsplikta ser ut til å bli
respektert langt på veg.
Denne bokhandelen blei med i Sentralbokhandelkjeden tidleg på 70-talet og blei seinare med i Libriskjeden, men på mitt
spørsmål om eigarforhold får eg å vite at Dahlefamilien har 100
prosent av aksjane. På spørsmål om dirigering frå sentralt hald,
seier dei at dei får tilsendt kampanjemateriell, men brukar det
som dei sjølve vil. «Det er ikkje alltid det som passar i Oslo passar her hos oss.» Så sant som det er sagt. Vidare legg dei vekt på å
ha bredda av norsk skjønnlitteratur. Utifrå plasseringa i butikken synest det også som det blir presentert som hovudretten. I
andre etasje har dei kontorrekvisita. På spørsmål om kva publikum dei satsar på er svaret,«eit vakse publikum». Det forstår
seg for her kan ein gå i ro og fred finne fram til det ein vil. Skulle
ein trenge hjelp, får ein det. Men her er mest ingen teikn til at
nokon vil styre bokkjøpet mitt. Og godt er det!

Poenggivning
6 for oversikt
6 for skjønnlitterær prosa
5 for lyrikk
5 for barne og ungdomsbøker
5 for betjening

Sluttsum:
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27 poeng

ARK, SANDNES
verda enn bokhandlarverda, vil eg tru.) Ho har også ei hylle med
anbefalingar som ho seier ikkje er heilt oppjustert, men Roy
Jacobsens roman Frost er no å finne der. Og ho seier ho har hatt
Flaubert der, og då blei boka kjøpt.
Barnebøker er på endeveggen bak i lokalet. Når eg spør om ho
prøver å anbefale barnebøker, finn ho fram ei av dei sjarmerande
Janoschbøkene om bjørnen og den vesle tigeren som Samlaget
gir ut. Namnet på forlaget er det ho som nemner. Dette er altså
bøker ho likar godt sjølv og prøver å formidle vidare.
Jo, dette er ein liten, relativt oversiktleg og ganske intim bokhandel med ein styrar som har bra peiling, men det er ikkje det
ein kallar ein velassortert bokhandel med full abonnementordning hos forlaga. Til det er lokalet for lite. Men skjønnlitteratur står i fokus, om ikkje akkurat lyrikken gjer det.
Styrar fortel også at fokuseringa på prinsessegemalen og
boka hans er dirigert frå sentralt hald. Det er altså ikkje hennar
val. (Ho har heller ikkje selt mange eksemplar.)

Ark Sandnes ein ung liten, relativt oversikteleg og ganske intim bokhandel.

På skrå over gata for Dahle Libris starta Ark-kjeden opp bokhandel i fjor i desember. Ein ung bokhandel med andre ord og
det på fleire vis. Prinsessegemalen smiler på skiltet som står ute i
gata. Inne i butikken heng same plakatsmilet og siste boka hans
ligg i stablar. Styrar av butikken er aleine her og ho er også ung,
sjølv om ho har jobba i bokhandel før ho kom hit. Det viser seg
også at ho har ganske god greie på kva ho styrer med. Sidan ho
er aleine i butikken får ho også meir fokus på seg enn dei tre-fire
eg trefte over på hi sida.
I det heile tatt er denne bokhandelen svært ulik konkurrenten
på hi sida av gata. Lokalet er lite og rektangelforma med trendy
grå innreiing. Styrar fortel at dei satsar helst på eit ungdommeleg publikum. Såleis finst pocketbøker på eit bord nærmast inngangsdøra og fantasybøker finst i vindauget ut mot gata.
Ny skjønnlitterær prosa på norsk på høgre side langs veggen,
men hylleplassen er såpass liten at dei knapt kan få plass til årets
bøker. Likevel finst også nokre bøker frå i fjor på dei to nedste
hyllene, for eks. Liv Køltzows roman Det avbrutte bildet.
Lyrikken får eg ikkje auge på og må spørje. Det viser seg at den
knapt er representert. Når eg etterlyser lyrikken så seier ho at ho
i dag har bestilt den Brageprisnominerte diktsamlinga Trask av
Inger Elisabeth Hansen. (Nomineringa blei offentleggjort i går.)
Men mellom små dillete gåvebøker, finn eg ei diktsamling av Jon
Fosse. Og styraren seier ho likar Fosse godt. Det er ho som nemner namnet til forfattaren først. Det borgar for ein viss sakkunnskap. (Vel er Fosse ein kjent forfattar, men meir kjent i teater31

Poenggivning
5 for oversikt
5 for skjønnlitterær prosa
2 for lyrikk
5 for barneavdeling
6 for betjeningmed sakkunskap

Sluttsum:

23 poeng

ARK BERGE, STAVANGER

Ark Berge sin barnebokavdeling imponerar.

Ark Berge ligg på hjørnet Skagen/Prostebakken, eit steinkast frå
torget, altså sentral plassering i sentrum. Alle som handlar i byen
går forbi dette hjørnet. Fleire vindauge ut mot gata.
Prinsessegemalen har fått eitt for seg sjølv. (Og viser seg ikkje
overraskande nok å vere overeksponert også inne i butikken.)
Eit par steg inn døra er det som om her er bøker overalt med
knapt plass for folk å røre seg. Hovudreolen der ein før – og før
tyder for ca. to år sidan før Berge Libris blei Ark Berge – fann
skjønnlitteratur på norsk. No er denne reolen delt i to:
«Nyheter» og «Arktoppen». Mange bøker av kvar utgåve og
sjangerblanding, krim, dokumentar, roman. Fleire øyar med
bøker på golvet framfor reolen. Litteraturveka på Sting er representert på ei øy, men den har også stablar med bøker av andre
forfattarar enn dei som deltek på litteraturveka. Ei øy ved sidan
av med dokumentar og biografiar, men også noko krim.
Pocketbøker finst på høgre hand med same ein kjem inn i butikken. Romanar frå i år har ein hylle på venstre side og ser ut til å
vere representativ. Finn Carol Shields siste roman omsett til
norsk. (Hvis ikke).
Når eg spør etter skjønnlitteratur frå i fjor, er svaret at det har
dei ikkje plass til i butikken, men har på lager. Korleis det ligg an
med gjenkjøpsplikta er såleis ikkje så godt å seie. Men dette skal
vere ein velassortert bokhandel med full abonnementsordning,
så litt på kanten er det at skjønnlitterær prosa frå i fjor ikkje finst
i butikken.
Litt lenger opp på eit platå midt i lokalet er fleire øyer med
sjangerblanding. Rundt hjørnet til venstre finst lyrikken som eg
må spørje etter. Ikkje akkurat så synleg, men med utval som held
til ein 4-ar. Ungdomsbøker er plassert ved sidan av og altså ikkje

inne i barneavdelinga. På høgre side på dette platået er reisebøker. Kikkar etter Fløgstads Hotell Tropical, men må be om hjelp.
Det viser seg at den står på ei av øyene på platået. Eg burde vel fått
auge på den utan hjelp, men det er forvirrande med mange øyer
og sjangerblanding. Betjeninga som er hyggeleg nok, opplyser
elles at det ikkje berre er eksponeringa av prinsessegemalen som
er bestemt frå sentralt hald, men også mykje av plasseringa av
øyer og sjangerblanding. For meg verkar det som bøker som er
spådd eit liv som bestseljar er putta inn nesten vilkårleg same
kva sjanger dei tilhøyrer.
Vidare innover i lokalet finst barnebokavdelinga. Her er det
meir oversikteleg Bra utval i faktabøker for barn. Siste
Dustefjerten-boka er på plass på toppen av ei øy ute på golvet.
Ser elles at Tormod Haugen si bok Prins Susse Klura og Tellus er
på plass i hyllene i to eksemplar.
I det heilt tatt meir ryddig og oversikteleg i barnebokavdelinga og etter mitt skjønn ei bra breidde. Bra poengskåring her.
Frå denne avdelinga går eg opp i 2. etasje for kontorrekvisita og
skulebøker. Er ikkje før komen opp trappa før unge Langelands
Wonderboy står der frimodig med framsida mot meg på toppen
av ein stabel. (For den som ikkje veit det er Wonderboy ein intelligent underhaldningsroman.) Når eg spør kva den gjer her
mellom skulebøker, svarar dei at boka har med «bedrift og
ledelse» å gjere. Jaha.
Over i avdelinga for kontorrekvisita kjenner eg suget etter ei
notatbok med blanke ark. Kjøper ei og pratar litt med hyggeleg
betjening som m.a. seier at dei også har merka forandringar etter
at butikken blei oppkjøpt av Gyldendal dvs Ark-kjeden. Det forstår seg.
Står over avdelinga med engelske bøker i kjellaren – for no vil
eg ut på gata.

Poenggivning
4 for oversikt
4 for skjønnlitterær prosa
4 for lyrikk
6 for barneavdeling
5 for betjening

Sluttsum:
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23 poeng

GARDUM A/S, STAVANGER

Gardum A/S i Stavanger er ein uavhengig kvalitetsbokhandel med lokal forankring.

To hus og to inngangsdører midt i Søregata; ei handlegate i sentrum av Stavanger. I nr. 22 starta Gardum bokhandel for 50 år
sidan. Då, i 1953, var der 12 bokhandlarar i Stavanger, fortel
betjeninga. «Jøss» seier eg. «Ja, det var jo før bokklubbane si tid».
No er her berre to i sentrum å rekne med. (Men ut i november
opnar Nordli bokhandel lenger opp i gata her.)
Det er verdt å merke seg at dette er ein frittståande bokhandel
med Øivind Gardum, son av grunnleggaren, som sjef. (Han
kjøpte ut bror sin for nokre år tilbake.) At dette er ein bokhandel
med lokal tilknyting, merkar eg når eg kjem inn døra i nr.22.
Langs veggen til høgre finst eit stort utval bøker om lokal geografi og historie. Men reisebøker er også godt representert på
motsett vegg. Eit par trappetrinn ned forbi kassaapparatet kjem
eg til skjønnlitteraturen. Og dette er ein velassortert bokhandel
med fullt abonnement hos forlaga.
Lyrikk på ein reol til venstre. Her er Løvleids Spilt frå 2001 og
Øklands både siste og forrige diktsamling. Øglænds siste står
godt synleg mot publikum. Øglænd bur jo i Stavanger og er her
eit eksempel på at denne butikken kjenner eit viss ansvar for forfattarar som bur i distriktet.
På ei stor øy midt på golvet er mange bøker i ulike sjangrar
eksponert. Men på den breie sentrale bakveggen finst «Ny
skjønnlitteratur». Får auge på Laila Stiens siste novellesamling
av året og her står også skjønnlitterær prosa frå i fjor. Like ved
«Ny skjønnlitteratur» er to gode stolar med eit bord i mellom for
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den som vil. Her slår eg meg gjerne ned, men kanskje ikkje i dag,
for her er litt meir rotete enn vanleg, med svære pappesker og
styr. Litt unntakstilstand, men hyggeleg betjening fortel at det er
fordi dei skal opne ny butikk i Sola denne veka. I det heile er
betjeninga her triveleg og gir inntrykk av at dei veit kva dei steller med. Her er ein jamn pågang av kundar sjølv på ein måndags
formiddag. Men stemninga er roleg og avslappa, passande for
ein bokhandel, men så er det no ennå ei stund til jul.
Herifrå går eg rett inn i nr. 24. Der er mellom anna barneavdelinga, med ungdomsbøker for seg og faktabøker for barn for
seg. Bra utval i bildebøker. Nyheiter på ei øy ute i rommet der
siste Dustefjertenboka er plassert. Brukar litt tid på å orientere
meg her. Kunne kanskje vore litt meir oversikteleg, men her er jo
også kort- og papiravdeling i same rommet.
Når eg spør eigaren Øivind Gardum om fordelar og bakdelar
ved å ikkje vere med i ein bokhandlarkjede, vil han helst snakke
opp fordelane.
Han seier at dei kan bruke marknadsføringspengane her i
Stavanger, i det distriktet dei faktisk driv bokhandel og treng
ikkje spytte dei inn i noko kjedesamarbeid. Vi er heller ikkje
avhengige av å følgje opp kjedekampanjar. Vi kan forhandla
direkte med forlaga, for eks. om kva bøker som skal eksponerast
utan omsyn til overstyring frå eit eller anna sentralt hald. Men
det å vere uavhengig krev gjerne meir arbeid. Likevel synest ikkje
Gardum vere i tvil om at det er verdt det.

Poenggivning
5 for oversikt
6 for skjønnlitterær prosa
5 for lyrikk
5 for barnebokavdeling
6 for betjening

Sluttsum:

27 poeng
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NORLI, Oslo:
6 for presentasjon av skjønnlitteratur
6 for god oversikt
6 for betjening/service
6 for lyrikkavdeling
4 for barneavdeling
Sluttsum: 28 poeng

NORLI, Trondheim:
6 for moderne lokaler
6 for oversikt og presentasjon
5 for lyrikk og synlighet
4 for skjønnlitterær plassering
4 for barneavdeling
Sluttsum: 25 poeng

TRONSMO, Oslo:
6 for originalitet i utvalg
6 for betjening/service
6 for tegneserieavdeling
5 for presentasjon
4 for barneavdeling
Sluttsum: 27 poeng

ARK, Sandnes
5 for oversikt
5 for skjønnlitterær prosa
2 for lyrikk
5 for barneavdeling
6 for betjening med sakkunskap
Sluttsum: 23

DAHLE LIBRIS, Sandnes
6 for oversikt
6 for skjønnlitterær prosa
5 for lyrikk
5 for Barne og ungdomsbøker
5 for betjening
Sluttsum: 27 poeng

ARK BERGE, Stavanger
4 for oversikt
4 for skjønnlitterær prosa
4 for lyrikk
6 for barneavdeling
5 for betjening
Sluttsum: 23

NORLI, Galleriet i Bergen:
6 for flott barneavdeling
6 for plassering av lyrikk
6 for sitte-oaser
5 for god service
4 for trangboddhet
Sluttsum: 27 poeng

TANUM, Oslo:
6 for god kunstbokavdeling
5 for skjønnlitteraturavdeling
4 for plassering av lyrikk
4 for generell oversikt
3 for barneavdeling
Sluttsum: 22 poeng

GARDUM A/S, Stavanger
5 for oversikt
6 for skjønnlitterær prosa
5 for barnebokavdeling
5 for lyrikk
6 for betjening
Sluttsum: 27

ARK Beyer, Bergen:
6 for god utenlandsavdeling
5 for betjening/sevice
4 for generell oversikt
4 for barneavdeling
3 for plassering av lyrikk
Sluttsum: 22 poeng

CENTRUM LIBRIS, Tromsø:
6 for betjening/servive
6 for oversikt
5 for lyrikkplassering
5 for skjønnlitt. utvalg/plassering
3 for inneklima
Sluttsum 25 poeng

ØKSENDAL INTERBOK, Trondheim:
6 for plassering av lyrikk
5 for stor barneavdeling
3 for oversikt
3 for plassering av skjønnlitteratur
3 for rotete innredning
Sluttsum: 20 poeng
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BREV & ETC
Skandinavisk forening i Roma
I anledning Nordisk Ministerråds møte i Oslo 29.oktober har noen
kunstnere skrevet et opprop der de begrunner aktualiteten av foreningen.Ministerrådet er ansvarlig for foreningen idag.
Til de nordiske kulturministre.
Hva er det spesifikt europeiske?

Hälsning från Skandinaviska Föreningen i Rom till
Norges kulturminister
Sveriges Ambassad
Rom
Fru Minister,

Spørsmålet stilles i dag med ny kraft, innenfor rammene av en ny
europeisk bevissthet og stolthet.Det Europa som vokser fram
mens øst-vest-skillet holder på å viskes ut, søker tilbake til de
kultursentrene som utgjør vår felles bakgrunn – ikke for å fortape
seg i nostalgi, men for å bygge en plattform for framtiden.
Kontakten med den italienske kulturarven har en spesiell stilling i
hele verdensdelens historie.Skandinavisk Forening i Roma
representerer en ubrutt tradisjon for praktisk nordisk samarbeid
gjennom over 140 år, men bygger ikke av den grunn på en foreldet
tankegang.Sett fra et kreativt ståsted er vår tilknytning til dette
tyngdepunktet i europeisk åndsliv mer aktuell enn noen gang før.
Skandinavisk Forenings tilholdssted i Roma, særlig slik det framsto i
lokalene i Via Garibaldi, representerer verdier som vanskelig kan
måles økonomisk eller i antall kvadratmetre atelier-plass.I
Trastevere er man i sentrum av historien, samtidig som man tar del i
det fargerike, moderne romerske dagliglivet.Nordiske kunstnere
med forskjellig nasjonal og kunstfaglig bakgrunn lever tett på
hverandre mens de står midt i strømmen av inntrykk som
genererer assosiasjoner, tanker og ideer.Slik stimuleres den
kreative prosessen som skal nedfelle seg i tekst, bilder eller musikk.
Et institusjonalisert nordisk nærvær i Roma har også en annen side.
Det kan skapes et miljø der moderne nordiske kulturutrykk blir lett
tilgjengelige for et italiensk publikum.Til tross for EU-medlemskap
og (presumptivt) samarbeid med Sverige, Danmark , Finland og
Island er bevisstheten om nordisk kultur fortsatt lav i Italia,
samtidig som nysgjerrigheten på hva Norden representerer
kulturelt, klart er til stede.Slik oppstår muligheter til en verdifull
kulturutveksling mellom Italia og de nordiske landene på samtidskunstens område.Moderne europeisk kultur er ikke først og fremst
formidling av impulser fra prestisjetunge sentra til passive mottagere i periferien, men et stadig samspill mellom aktører med ulik
regional bakgrunn og historisk ballast.
Det spesifikt europeiske i dag er blant annet at bevisstheten om
historiens tunge nærvær lever tett sammen med modernitetens
flimrende konstruksjoner og iscenesettelser og med framtidens
visjoner.Knapt noen andre steder på kontinentet kan denne
symbiosen oppleves så sterkt og konkret som i Roma.
Oslo – oktober 2003
Atle Næss,Anne Marie Komissar,Marianne Bratteli
Dag Solstad

Skandinaviska Föreningen var i början av året tvungna att lämna
det hus på Via Garibaldi i Trastevere som föreningen under ett antal
år hyrt med bidrag från Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn sedan
ägarinnan förklarat sig vilja sälja huset och föreningen hyr nu en
större lägenhet i ett annat klassiskt Romdistrikt, Aventinen. Men
det av konstnärerna framförda önskemålet att föreningen borde
sträva efter att äga ett hus i Rom för att inte vara så beroende av
hyresvärdars eventuella nycker är starkt.Det är framför allt huset på
Via Garibaldi, där många skandinaviska konstnärer har hämtat
inspiration och för det konstnärliga skapandet givande intryck,
som anses erbjuda den miljö och det läge som en konstnärsförening i Rom bör ha.Sedan det för några år sedan stod klart att
ägarinnan avsåg sälja huset har olika individuella men ej samordnade kontakter tagits med kulturministerierna och tänkbara
fonder i de nordiska länderna för att utröna vilka möjligheter som
kan finnas för att erhålla ekonomiskt stöd för ett köp.Vissa men tillsammans dessvärre otillräckliga utfästelser har gjorts, bl.a.från en
av Era företrädare som norsk kulturminister om ett bidrag på
1 miljon norska kronor.
Föreningens styrelse med de fyra ganska nytillträdda nordiska
ambassadörerna som alltmer aktiva pådrivare har nu fattat
beslutet att inleda en gemensam aktion för att inom en relativt kort
period utröna möjligheterna att erhålla stöd från tänkbara fonder
och finansiärer i de nordiska länderna.Denna aktion inleds med att
den juridiska ramen för vad som krävs för att köpa ett hus i Rom,
t.ex.förvandling till stiftelse, klargörs.Tänkbara former för stöd bidrag från fonder etc.och/eller delägande genom köp av andelar i
en fastighet - kommer att diskuteras.Kontakter skall tas med
ägarinnan till huset i Trastevere för att få en uppfattning om vilket
pris hon begär - den summa som tidigare uppgivits ligger någonstans i området 2-2,5 milj.euro.Vissa jämförande uppgifter vad
gäller andra jämförbara fastigheter skall också inhämtas.Med ett
genomarbetat paket avser vi sedan i en samordnad aktion vända
oss till kulturministerierna och till tänkbara fonder och finansiärer i
våra respektive länder för att undersöka om det skulle finnas
möjligheter att samla in nödvändiga medel för ett köp.
Vi skulle dessutom också gärna vilja försöka finna former för ett
ökat deltagande från konstnärernas sida i styrelsearbetet och
fortsätta den diskussion om bl.a.en aktivering av föreningens
kontakter med det italienska kulturlivet som kom till uttryck i
svaren på en enkät till de nordiska konstnärsorganisationerna.En
enkät som innehöll en rad andra intressanta synpunkter.
Vi hoppas också på ett aktivt och positivt stöd från Er och Era
nordiska kollegor i det arbete som nu inletts.
Med vänlig hälsning
Staffan Wrigstad
Sveriges ambassadör i Rom
(Utdrag av brev fra formannen i Skandnavisk forening , den svenske
ambassadør Staffan Wrigstad til den norske kulturministeren)

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland har møtt årets norske
utstiller på venezia-biennalen, Kristina Bræin, forfatterne Paivi
Laakso og Atle Næss for å snakke om Skandinavisk forening i
Roma.Kunstnerne ønsker hjelp til å skaffe den nesten 150 år
gamle foreningen et fast tilholdssted.

35

HVEM VIL FORMASTE SEG TIL Å DIKTE NOE OPP, NÅR DET FINNES SÅ
MANGE LIV SOM FORTJENER Å BLI FORTALT, HVERT AV DEM EN
ROMAN, EN MASKE MED FORGRENINGER SOM FØRER TIL ANDRE
ROMANER OG ANDRE LIV
ANTONIO MUÑOZ MOLINA
«SEFARAD»
OVERSATT AV KARI OG KJELL RISVIK
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