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DET Å BOKDEBUTERE HAR FÅTT noe mytisk over seg. Bokutgivelsesopplevelsen blir aldri så intens og skjellsettende som første gangen. Etablerte
forfattere snakker om debuten i sentimentale ordelag, en ubesudlet tid før
prestasjonsangsten tok grep og jakten på bokklubbhonorarer begynte. Selv om
mange førstegangsforfattere har hatt urealistiske forventninger til mottagelsen
av verket, er dette første trinnet på karrierestigen det aller vanskeligste å bestige.
Da Tove Nilsen sendte inn sitt første manus til Gyldendal forlag i 1973 fikk hun
klar beskjed: «Vi takker for Deres vennlige tilbud, men
håper at De finner noe annet å drive med i fremtiden».
De fleste forlagene har blitt mer fintfølende siden den
gang, selv om et standardbrev kan virke hjerterått når
man har vrengt sjela i manuset som akkurat ble returnert, vedlagt upersonlige formuleringer. En oppfordring, noen nyttige råd, godord om enkeltpassasjer i
teksten, slike bemerkninger kan avgjøre om man tør forsette skriveforsøkene. Men det foregår også mye rart på
redaktørkontorene: En venn av meg fikk nylig et avslagsbrev på sitt debutmanus der forlagsredaktøren skrev pene ord om språk og
historie i generelle vendinger og avsluttet med en parentes om at redaktøren særlig falt for scenen på postkontoret. Dessverre foregikk ingen episoder i manuset
på noe postkontor.
Det sies at halvparten av alle bokdebutanter aldri følger opp med bok nummer
to. Noen har bare én bok i seg og finner ut at livet har mer å by på enn å være
underbetalt litteraturarbeider, andre får det ikke til tross utallige forsøk.
Tall for de siste 30 år viser at debutantantallet har holdt seg relativt jevnt. Med
et bunnår i 1984 med 17 voksenbokdebutanter og et toppår i 1977 med 45 voksenbokdebutanter, ligger debutantgjennomsnittet i rundt 30 årlig. Blant barne- og
ungdomsbokforfatterne er debutantgjennomsnittet ni per år for de siste ti årene.
For mange er det en forvirrende opplevelse å debutere. Men kanskje enda merkeligere er det å komme med bok nummer to. Mens debutanten haster fra intervju til opplesning til nytt intervju og får boka si anmeldt overalt, opplever ofte
forfatteren med bok nummer to under armen en uinteressert offentlighet. Visst
har du blitt en bedre forfatter, men anmeldelsene er færre, opplesningene få og
ingen vil intervjue deg.
I dette nummeret setter vi fokus på fokuset: Hva pokker er så interessant med
bokdebutantene?
ARNE SVINGEN
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SKRIVEOPPHOLD
I HAVGAPET
Har alltid drømt om å bo på et fyr. Drømt om et forrevet
skjær langt ute i havgapet, sitte i en fyrvokterbolig og
høre høststormene rase, se havet slå over svabergene. Jo
lenger ute i havet, jo bedre.
Så fikk jeg bo på Obrestad. Opphold i skrivestua fire
uker i august. Helt gratis.
Et fyr på Jæren. Fantastisk! Riktignok et landfast fyr,
men siden jeg skulle bo der alene mesteparten av tiden,
var det for så vidt greit. Huset var stort, fikk jeg beskjed
om, og fullt utstyrt. Altså pakket jeg klær, pc og en lettere motvillig tenåringssønn i bilen og dro av sted.
Spent.
Man kan utmerket godt bo på Obrestad uten bil,
hadde jeg fått beskjed om på forhånd. Men jeg hadde
tenkt en blanding av skriveopphold og ferie, og siden
Obrestad ligger omtrent midtveis mellom Egersund og
Stavanger, og det var muligheter til det min sønn kalte
titter-turisme, valgte jeg å kjøre bil. For dem som velger
annen kommunikasjon, kan man bestille taxi, den kjører
til faste tider tur/retur Nærbø – Obrestad (ca 6 km) til
busstakst. Nærbø har flere butikksentre, bank, post og
(iallfall da jeg bodde på Obrestad) ølutsalg. Og kanskje
viktigst: stasjon med togforbindelse til Egersund og
Stavanger. De sykkelglade kan låne sykkel på fyret.
Sent en ettermiddag fant vi fram til Hå gamle prestegård og fikk utlevert nøkkelen. Så kjørte vi ut til fyret.
Tre hvite hus, ingen hadde fortalt oss hvilket av dem vi
skulle bo i, så vi prøvde nøkkelen i flere dører, før vi fant
«vårt». Vet ikke helt hva jeg hadde ventet meg, men inntrykket var så absolutt positivt. Fullt utstyrt kjøkken med
spiseplass, stue, spisestue, tre soverom (et med dobbeltseng) og bad med badekar. Et ekstra soverom var det
også i nevnte kjeller. Pene møbler, billedkunst, skulpturer og keramikk av rogalandskunstnere. Jo, definitivt et
godt sted å være.
Bortsett fra doen. Vi var blitt gjort oppmerksomme på
at denne også ble benyttet av turister som besøkte fyret
og museet der i åpningstiden. Turistene benytter den
ytre kjellerdøra inn til denne bekvemmeligheten. Helt
greit hadde jeg tenkt, inntil jeg dag 3 fant to hollandske
sykkelturister på kjøkkenet. Da begynte vi å låse døra fra
entreen til kjellertrappa, og problemet var eliminert,
iallfall fra vår side.
Sammen med sønnen utforsket jeg Jæren den første
uka, Heiene på Høg-Jæren, Garborghuset, Varhaug
gamle kirkegård ved havet, Obrestad havn og selvsagt
Stavanger. Sønnen utforsket også de bunkersene som
omkranser Obrestad fyr, en del av «Hitlers hai-tenner,»

og vi gikk deler av den gamle kongeveien langs kysten,
den passerer like utenfor gjerdet til fyret. Sønnen surfet
ved Brusand, noen få km sør for Obrestad (praktfulle
sandstrender der, for øvrig!), og tilga dermed mora som
hadde dratt ham med på Jær-ferie. Så dro sønnen hjem,
mens jeg skulle gå løs på skrivinga.
Bo alene på Obrestad? Jeg har forfatterkolleger som
har kommet, blitt ei natt og reist. For ensomt, for stille,
for mørkt, sier de. Herlig, sier jeg. Jo, visst er det stille,
selv om det av og til bor folk i de andre husene, Hå kommune leier ut fyrvokterboligen, hvor det finnes en hybel
og en leilighet, på korttidsbasis til turister og kunstnere.
Men den perioden jeg bodde der, så jeg lite til andre
beboere. Desto bedre mulighet til skrivero. Ingen andre
forstyrrelser enn breking fra sauene som beiter rundt
fyret, et og annet raut fra kyrne som beiter på utsiden av
gjerdet langs kongeveien, en og annen bil på veien ut til
Hå gamle prestegård og gårdene rundt. Og så utsikten
da, rett til havs. Jeg så, skrev og stirret; mot horisonten,
skyene, lysets skiftninger. Vakkert! Vakkert i all slags
vær. For vær er det mye av. For en østlending, som er
vant til at når tåka først legger seg over Oslo så blir den
der en tre-fire dager, er det til å begynne med et under at
været endrer seg fire ganger i løpet av et par timer.
Tre ting bør man like, eller i det minste finne seg i,
om man skal bo på Obrestad: vind, lukta av gjødsel og
husdyr.
Det blåser mye. Rundt husene og fyret er det satt opp
det jeg i ren uvitenhet først kalte gjerder, men som jeg
etter hvert oppdaget var le-vegger. Det betyr at man kan
nyte sola uten å blåse til havs. Gjødsellukta vente jeg
meg relativt fort til. Luktesansen ble antakelig lammet
(vet lite om landbruk, men må bøndene gjødsle hele
tida?). Sauer er jeg svak for, ikke noe problem. Det er
verre med kuer. Der har jeg en fobi, men skal man rusle
langs den gamle kongeveien eller langs stranda, vel, da
må man gå mellom kyr som beiter. De virket relativt
vennlige, regner med at de er vant til turfolk, jeg holdt
meg imidlertid på god avstand fra dem.
Et halvt manus, og tre uker senere pakket jeg sammen. Mettet av havluft og vind og eget selskap.
Forresten: når trangen til å se andre mennesker melder
seg, er Hå gamle prestegård god å ha. En kaffepause, en
titt på kunstutstillingen der, eller en vandring på gravfeltet fra folkevandringstida, anbefales på det varmeste.
Fint avbrekk i skrivingen.
Obrestad beit seg litt fast i meg, ikke bare Obrestad
faktisk, men selve Jærlandskapet; grønt, forblåst og skif-
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tende. Etter å ha passert Egersund, begynte jeg å
lengte litt tilbake.
Og tilbake kom jeg …
I oktober to år senere var jeg Månadens
Forfatter i Hå, jeg satte bare en eneste betingelse: å få bo på Obrestad. Og det ble innvilget,
etter at de ansvarlige hadde forsikret seg om at
jeg virkelig ville bo der alene.
Denne gangen ble det leiligheten i fyrvokterboligen jeg fikk tildelt. Kjøkken, stue, tre soverom og bad med wc. Ikke like fin utsikt som fra
skrivestua, ettersom dette huset ligger mer
tilbaketrukket, men like hyggelig innredet. Jeg
var heldig. Fikk oppleve virkelige høststormer
rase, så havet i fullt opprør. Hørte huset knake i
sammenføyningene, og det var ikke en turist å se
på mils avstand. Men kyrne var på plass.
Ensomt? Ja visst. Det var jo akkurat det jeg
ønsket. Men greit nok å takke for seg etter to
uker. Dessuten var prestegården stengt for
sesongen …
Hvem bør søke om opphold på Obrestad?
Familier med barn bor godt der, men bør nok ha
bil, for det er ikke uendelig mye å finne på på
selve fyret og det nærmeste området for unger.
Forfattere, og eventuelt illustratører, som har
fellesprosjekt på gang, har gode arbeidsforhold i
skrivestua, 6-7 gode sengeplasser finnes. Og de
som ønsker å oppsøke havet og ensomheten, slik
jeg gjorde, bør absolutt reise dit, helst utenom
sommersesongen og turisttida.
P.S. Tv-slaver må ta med en reise-tv, for slikt
finnes ikke i noen av husene (heldigvis).
TEKST OG FOTO: KARI SVERDRUP
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ETTER BRUDDET I FORHANDLINGENE mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen om ny bransjeavtale på forsommeren, og kulturministerens påfølgende
møter med alle berørte parter, har det vært nokså stille.
Spørsmålet om vi får faste eller frie bokpriser fra nyttår står
fremdeles like åpent.
I Norsk Kulturråds siste nyhetsbrev før sommerferien
foreslo kulturrådsdirektør Ole Jacob Bull en vei ut av uføret
ved at staten bør kreve faste priser på alle bøker som
omfattes av innkjøpsordningene. Umiddelbart kan forslaget synes å ha noe for seg, ihvertfall når det gjelder de to
ordningene for ny norsk skjønnlitteratur og barne- og ungdomslitteratur, siden disse er så å si altomfattende. Men
hva med de selektive innkjøpsordningene for oversatt
skjønnlitteratur og fagbøker for barn og ungdom? Eller den
lovede ordningen for litterært verdifull sakprosa, som også
vil bli selektiv?
Ifølge bransjestatistikken ble det ifjor utgitt 284 oversatte skjønnlitterære titler for voksne og 290 titler for barn. Av
disse til sammen 574 titlene ble 59 innkjøpt av kulturrådet.
At ordningen er selektiv innebærer at bare de titlene som
finnes lødige nok, blir innkjøpt. Det er ikke vanskelig å se for
seg hvordan det ville gå med disse 59 lødige titlene dersom
bare disse skal ha faste priser i en bokbransje der alle andre
oversatte titler skal konkurrere på pris. Resultatet ville antagelig bli høyere priser og en ytterligere marginalisering av
den delen av den oversatte skjønnlitteraturen som ikke er
direkte innrettet mot bestselgermarkedet. Det samme vil
gjelde for bøker som kjøpes inn under andre selektive ordninger.
Men Ole Jacob Bull har rett i at staten har en viktig rolle
å spille dersom fastprisen skal bevares, når partene i
bransjeavtalen ikke synes i stand til å komme til enighet;
men veien ut av uføret er snarere en lov som regulerer bokmarkedet enn at staten krever faste priser på bøker innkjøpt
under innkjøpsordningene. Slike lover finnes som kjent i en
rekke europeiske land, og flere er i ferd med å følge etter.
Verd å merke seg her er at det ikke
er snakk om noen EU-harmonisering, men at de enkelte land har
utformet sine lover ut fra nasjonale
hensyn og behov.
I norsk sammenheng vil en litteraturlov bl.a. måtte ta hensyn til
bokklubbene, som den største
salgskanalen for skjønnlitteratur,
og deres rett til å selge bøker med
medlemsrabatt i fastprisperioden. Samtidig som en lov vil
måtte stille definerende krav til hvordan en bokklubb skal
fungere, og på den måten bidra til å stanse de verste utglidningene, f.eks. i form av krav om kjøpsforpliktelser for
medlemmer og å begrense den stadig mer rundhåndede
utdelingen av gratisbøker.
Vi får sette vår lit til Valgerd og kulturdepartementet.

APPELL TIL SKJØNNLITTERÆRE FORFATTERE
FRA DEN INTERNASJONALE OVERSETTERFØDERASJONENS LITTERÆRE KOMITE
Nasjonal litteratur blir internasjonal gjennom litterære oversettelser, og det skrevne ord, låst inne i ett enkelt språk, kan
slippes fri og bli lest rundt om i verden på tvers av lingvistiske
og kulturelle grenser.
En litterær oversetters kunst er en enestående kommunikasjonshandling som krever både skapende og akademisk kunnskap om minst to språk og kulturer, samt en evne til å skrive på
oversettelsesspråket med stemmen til mange forskjellige forfattere. Det er en kunst som krever tid, skikkelige honorarer og
profesjonell anerkjennelse.
I bokindustrien blir oversettelsen alt for ofte betraktet som en
salderingspost for å kunne kutte utgifter eller et arbeid som kan
presses inn i en altfor snau deadline. Det tas ikke hensyn til oversetternes profesjonelle behov dersom de skal kunne produsere
kvalitetsoversettelser. I mange land blir romaner eller skuespill
oversatt på alt for kort tid, uten profesjonelle kontrakter som
sikrer oversetternes rettigheter til egne oversettelser, royalties
eller et honorar som er noe i nærheten av en vanlig timelønn.
Det er i forfatternes (og likeledes i forlagenes og de litterære
agentenes) interesse at oversetterne gis profesjonelle betingelser for å kunne utføre sitt arbeid. Støtte til oversetterkunsten
bidrar til å skape oversettelser som kan bringe videre originalens
kvaliteter.
Dette er også i lesernes interesse og vil bidra til å fremme
lesning og lesekunsten i verden. I mange land er mer enn femti
prosent av publiserte verker oversatt. Kvaliteten på disse oversettelsene avhenger av oversetternes gjenskapende evner og
arbeidsvilkår.
Vi ber alle skjønnlitterære forfattere om støtte til dette oppropet som skal presenteres på bokmesser og ved kulturarrangementer over hele verden.
Profesjonelle kontrakter som sikrer oversetterne opphavsrett
og skikkelige godtgjøring for deres arbeid.
Tidsfrister som gir oversetteren tid til å gjøre forundersøkelser og gjenskape oversettelsene
Forfatterne skal sammen med sine agenter og forlag gjøre sitt
beste for at dette skjer.
Jeg støtter FITs appell om støtte til de litterære oversetterne

NAVN:
ADRESSE:
LAND:
E-POSTADRESSE:
(Send din støtteerklæring til Fédération Internationale des
Traducteurs
2021, avenue Union, bureau 1108
Montréal (Québec), H3A 2S9
Canada
E-post: secretariat@fit-ift.org )

EN SEIER FOR
OPPHAVSRETTEN
Vel fem år har en konflikt mellom oversetter og forlag
brukt på å klatre hele veien til topps i det tyske rettsapparatet. Nå har en sak mellom oversetteren Karin
Krieger mot Piper Verlag blitt avgjort av den tyske
føderale høyesterett med seier til oversetteren.
Bakgrunnen er som følger: I tidsrommet 1995 – 1998
inngår den erfarne oversetteren Karin Krieger flere
kontrakter med Piper Verlag der hun forplikter seg til å
oversette fem verker av den italienske forfatteren
Alessandro Baricco fra italiensk til tysk. Kontraktene
fastsetter ikke eksplisitt at forlaget er forpliktet til å utgi
hennes oversettelser av Bariccos bøker. I tråd med vanlig
praksis blir det fastsatt et honorar per ark. Alle kontraktene
inneholder en passus om at oversetteren skal få en mindre
andel av overskuddet så snart et visst antall eksemplarer er
solgt. Royalty-betingelsene er forskjellig i alle kontraktene.
Det første verket, Silke, kom i februar 1997. Det fikk en
strålende mottagelse og kritikerne roste Kriegers oversettelse spesielt. Ved slutten av samme år hadde det syvende
opplaget av Silke kommet ut, og oversetteren fant det
naturlig å kreve sin andel av denne sjeldne økonomiske
suksessen. (Den tyske opphavsrettsloven inneholder en
passus om godtgjøring i slike tilfeller.) Oversetteren og
forlaget gikk inn i forhandlinger, og oversetteren fikk sin
godtgjørelse. Etter at Krieger hadde oversatt to verker til
(Rasende kasteller og Novecento/Nittenhundre), og disse
hadde kommet ut, ble oversetteren plutselig informert om
at forlaget ville inndra alt hun hadde oversatt og at alle
videre utgaver av Bariccos verker skulle oversettes av
andre. Også de to verkene Havoseanet og L'anima di Hegel e
le mucche di Wisconsin som Krieger da hadde oversatt skulle
komme ut i andre, nye versjoner. Deretter kom de fleste av
disse verkene ut oversatt av andre oversettere. Krieger anla
sak mot forlaget, og fikk medhold på delstatsnivå og altså
nå føderalt nivå.
Tysk høyesterett har gitt Krieger medhold i hennes
hovedkrav: Forlaget skal ikke gi ut andre versjoner av
Bariccos verker enn hennes. De av hennes oversettelser
som allerede er publisert skal trykkes opp igjen så lenge det
er etterspørsel og også de to upubliserte verkene skal
komme ut i hennes oversettelse.
Selv om den tyske føderale høyesterett har gitt forlaget
rett på punktet om at de har rett til ikke å gi ut nye opplag,
kan forlaget likevel ikke gi ut andre utgaver uten skjellig
grunn.
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TEKST: ELLINOR KOLSTAD
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Denne domsavsigelsen er helt klar og viser at
rettighetshaverne står sterkt i Tyskland og kanskje
særlig etter at opphavsrettsloven ble revidert i 2003.
Hvordan en slik sak ville ende i Norge har vi heldigvis
til gode å se.
I vår kontekst er det imidlertid interessant og
direkte pinlig at gjentatte appeller fra de tyske oversetterne til forfatteren om å gi Krieger støtte, ikke
førte frem. Alessandro Baricco var uinteressert i oversetterens problemer.
Det er nokså oppsiktsvekkende at en forfatter ikke
stiller seg solidarisk med sin oversetter så sant oversetteren gjør en samvittighetsfull jobb. Forlagene er
vår normale motpart, og det er viktig at vi får frem et
budskap som forteller at de skjønnlitterære forfatterne støtter oversetterne også fagpolitisk. Den internasjonale Oversetterføderasjonen har derfor sendt en
appell til alle sine medlemsorganisasjoner for å støtte
kravet om anstendige kår for skjønnlitterære oversettere i alle land.
Et oversetterseminar i Paris høsten 2003 viste til
fulle at svært få oversettere i verden står så sterkt fagpolitisk som de nordiske og tyske. I forbindelse med
det globale fenomenet Harrry Potter hadde vi samlet
en gruppe oversettere fra forskjellige land, og der
kom det frem at flere steder hadde oversetterne
måttet arbeide under svært strenge forhold med
hensyn til tidsfrister, ordet slavearbeid ble nevnt.
Bare den norske oversetteren hadde oppnådd en liten
royalty, og et alvorlig problem for oversetterne var at
forfatteren selv var inkommunikabel når det gjaldt å
løse problemer i teksten.
De norske litterære oversetterne vil derfor på
vegne av utenlandske kolleger be alle norske skjønnlitterære forfattere om å støtte appellen til venstre.
Kravene kan synes selvsagte for oss, men er det langt
fra for de aller fleste av våre kolleger.

ER FORFATTERROLLEN I FERD med å endres? Temaet har
vært diskutert i flere fora og omganger, og meningene er delte.
Forfatternavn som merkevare, bøker som produkter, manus
som prosjekt. Begrepene svirrer. I forbindelse med forhandlingene om en ny bransjeavtale i våres, ble det snakket og skrevet
mye om boka som produkt, men svært lite ble sagt om forfatteren som leverandør.
De færreste forfattere tenker vel på seg selv som råvareleverandør. Vi omtaler oss som skribenter, forfattere eller kunstnere, og tenker lite på at det åndsverket vi leverer fra oss faktisk
er en råvare forlagene ikke kan eksistere uten.
Forfattere, og spesielt de som gir ut bøker på større forlag, har
merket at tidsfristene er mer rigide. Det er snakk om forsidedesign og katalogtekster nesten før boka er skrevet. Manus skal
selges inn til bokhandlerkjedene, ofte et halvt år før boka kommer ut. Det kan virke som om markedsavdelingene har like stor
innflytelse som redaksjonene. Forlagenes rolle er uten tvil endret,
men er forfatterne klar for å ta endringene til seg?
«Jeg er Gyldendøl», «jeg er på Aschehoug», «Cappelen er
mitt forlag». Lojaliteten til forlaget har preget den norske forfatterstand i nesten forbausende grad. Spørsmålet er om forlagenes lojalitet til forfatterne er like godt vedlikeholdt.
Sett fra formannsstolen i NBU ser det ikke alltid slik ut. En god
del av sakene medlemmene kontakter foreningen om, befinner
seg i det vi kan kalle gråsonen av, eller utenfor normalkontrakten.
Forlagene ønsker bruk eller etterbruk av tekster til minimale
honorarer. I disse tider da boka har en levetid på et lite år, er det
selvsagt gledelig for forfatterne at bøker og tekster brukes i nye
sammenhenger, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal godta
at det skjer med tvilsomme kontrakter og minimale honorarer.
Et annet fenomen som også dukker opp, er aktører som
ønsker å benytte forfatteres tekster gratis. Det kan være snakk
om teksthefter som trykkes i store
opplag og sendes ut til tusenvis av
barn og ungdom. For forfatteren kan
markedsverdien være stor, og fravær
av honorar kan muligens veies opp
mot dette. Men barn og ungdom er
ikke den ivrigste bokkjøpergruppa,
slik at her bør forfatteren gå en runde
eller to med seg selv før hun/han går
inn på en slik avtale. En forfatter som
ble spurt om å donere et kapittel til et
slikt teksthefte sa det omtrent slik:
«Her får alle betalt: de som arbeider i
foreningen, designere, trykkeriarbeidere, postverket, alle unntatt meg som har forfattet teksten.
Det er i og for seg ikke pengene som er det viktigste, det er
prinsippet.»
Vi er vel alle blitt besnæret av det gode formålet: skrive litt for
et medlemsblad, gi bort noen frieksemplarer av ei bok til en
skole, («de jobber jo så godt med litteratur der»). Og gleden ved
å gjøre slikt, skal ingen ta fra oss. Det er når de profesjonelle
aktørene begynner å benytte seg av de samme midlene at vi bør
tenke oss om. En forlegger fortalte meg at de nesten ukentlig får
brev fra skoler med bønn om gratiseksemplarer av bøker, men de
ga alltid høflig avslag. «Vi kan jo ikke undergrave vårt eget
marked,» sa forleggeren.
Ja, nettopp!

SITERT:
«Øl om morran kan jeg ikke tenke meg lenger.»
Ingvar Ambjørnsen til VG
«Rykker det ikke litt ekstra i debattfoten når det
nærmer seg juli og jordbærene er røde og fine?»
Vidar Kvalshaug til Klassekampen
«Trygve Hegnar må ha drukket i arbeidstiden
når han snakker om albanske tilstander i bokbransjen.»
Bjørn Smith-Simonsen til Dagsavisen
«Då eg debuterte i 1998, var eg skalla. Sidan har
redaktøren min sagt at eg har blitt betre jo lenger
hår eg har fått. Eg tenkjer at no er håret mitt langt
nok til at eg kan få dette stipendet.»
Olaug Nilssen til Bergens Tidende
«Man kan jo se normale kvinner i dusjen på
treninga, men aldri i media.»
Linda Skugge til Klassekampen som kler av
seg for å promotere sin nye bok
«James McMurtry, Guy Clark og Townes Van
Zandt, som forteller historier på tre minutter, har
betydd like mye for meg som Ernest Hemingway,
Raymond Carver og Richard Ford.»
Levi Henriksen til Dagbladet
«Et helt år var jeg ute av stand til å skrive. Da jeg
begynte på igjen, oppdaget jeg til min store
forbauselse at jeg faktisk brukte begge pekefingrene.»
Ingvar Ambjørnsen til VG
«Når jeg var liten kunne jeg tilbringe en halv dag i
sola og to uker med å bli behandlet for solbrenthet. Det var et helvete.»
Lars Ramslie til Bergens Tidende
«Når det gjelder den omtalte vennekretsen, tror
jeg den skiller seg fra tidligere norske litterære
nettverk ved å være dogme- og ideologifritt.»
Henrik Langeland til Dagbladet

ESSENSIELT
FOR FORFATTERE
Det er enkle regler for hvordan forfattere og oversettere
bør forholde seg til sitt forlag – for å få mest mulig ut av
dem.
1. AVTAL ALLTID MØTE MED FORLAGET NÅR
KANTINA ER ÅPEN
En kommentar om at du ikke rakk å spise før du kom
burde holde.
2. SI ALLTID NOE MEDFØLENDE OM ARBEIDSBYRDEN
Alle redaktører klager over hvor mye de har å gjøre. Noen
sympatierklæringer skaffer deg verdifulle bonuspoeng.
3. BE REDAKTØREN ANBEFALE NOEN GODE
BØKER
Slik får du med gratiseksemplarer hjem.
4. SI AT DU VET OM EN OMSLAGSDESIGNER
HELT I SÆRKLASSE
Slik får du en designerbekjent hyret inn til omslaget, noe
som gir deg kontroll over sluttresultatet.
5. NEVN AT DU TRAFF EN HYGGELIG REDAKTØR
PÅ ET KONKURRERENDE FORLAG
Uten å antyde at du har tenkt å skifte, gjør du din redaktør
nervøs og får bedre oppfølging.
6. SI AT DU SER FRAM TIL HØSTFESTEN
Slik kommer du endelig på invitasjonslista.
7. LEGG ALDRI AN PÅ REDAKTØRER
OG REDAKSJONSSJEFER
Det blir fort mye klabb og babb. Men ha deg gjerne med
de på markedsavdelingen.
8. KLE DEG SJUSKETE
Skjorteflak utenfor buksa og forskjellige farge på sokkene
får forlaget til å tro at du jobber hardt for tiden.
9. GI RESEPSJONISTEN EN BLOMST
Slik slipper du ydmykende ventestunder i resepsjonen. Si
for all del ikke «vet du ikke hvem jeg er», da slipper du
aldri inn.
10. KLE DEG GJERNE NAKEN PÅ FESTER
Da tror forlaget at du vil gjøre det samme i media og gir
deg prioritert lansering.
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Det går mot egen forfatterutdanning for barne- og ungdomsbokforfattere i Norge. Kari Sverdrup, formann i Norske
Barne- og Ungdomsbokforfattere og Karin Beate Vold,
direktør i Norsk Barnebokinstitutt, har planene klare.
Hvorfor trenger vi en egen barnebokforfatterutdanning i
Norge?
Sverdrup: – Vi trenger en barnebokforfatterutdanning i
Norge fordi ingen av de eksisterende forfatterutdanningene i
Norge konsentrerer seg spesielt om barne- og ungdomslitteratur. Vi ønsker derfor en forfatterutdanning hvor
studentene kan fordype seg spesielt i dette.
Vold: – Initiativet til forfatterutdanning innen barne- og
ungdomslitteratur kom fra NBU. Henvendelsen er positivt
mottatt av NBI, som absolutt ser det som et interessant
prosjekt å legge en slik utdanning til instituttet, med samlingene, dokumentasjonsmaterialet og ekspertisen som der
fins. NBI ser også NBUs poeng med en rendyrket barne- og
ungdomsbokforfatterskole med full konsentrasjon om dette
fagfeltet, og knyttet til det aktive barnebokmiljøet.
Hvordan bør en slik utdanning legges opp?
Sverdrup: – Forfatterutdanningen bør strekke seg over tid,
ett eller to år og legges opp som en deltidsutdanning.
Har vi gode nok lærekrefter til en slik utdanning i Norge i dag?
Vold: – Lærekrefter til slik utdanning skulle ikke være
vanskelig å finne når den tid kommer, blant fagfolk ved
universitet og høyskoler, fra bokbransjen og selvsagt blant
forfatterne selv.
Hvorfor kunne ikke en slik utdanning vært underlagt en av de
eksisterende forfatterskolene?
Sverdrup: – Det har hittil ikke vært noe ønske fra de
eksisterende forfatterskolene å utvide studiet med fordypning i barne- og ungdomslitteratur, kanskje det er et
kapasitetsproblem?
Når kan en slik utdannelse komme i gang?
Vold: – Konkrete undervisningsplaner er foreløpig ikke
lagt. Finansieringsmuligheter undersøkes, og oppstart tenkes
rundt høstsemesteret 2006.
Hvorfor har det ikke skjedd tidligere?
Sverdrup: – Tanken på en slik forfatterutdanning har nok
vært der, men det var først da vi så muligheten til et samarbeid med NBI at vi tok et initiativ. NBU som organisasjon
kan ikke drive en slik utdanning alene.
Har våre naboland utdanningsinstitusjoner som er spesielt
rettet mot barne- og ungdomslitteratur - og hvordan fungerer de?
Sverdrup: – Danmark har en barnebokforfatterutdanning
knyttet til Center for Børnelitteratur, og det er erfaringer fra
denne vi vil bygge på.
Vold: – De har holdt på i to-tre år og tilbudet er ansett som
absolutt vellykket. Flere har debutert.
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GEIR POLLEN SKRIVER

NY FORFATTERSKOLE

STILLE FØR STORMEN? Kvikksølvet i gradestokken
stangar mot 30 varme grader mens Boknorge ristar liv i
seg etter ferien. Når desse linjene når deg, kjære lesar, er
det full bokhaust – kanskje den siste vi får oppleve i Det
gamle Boknorge da det enno fanst særskilte konkurranseregulerande ordningar i bransjen, som t.d.
faste bokprisar. Det siste som skjedde før ferien fall over
oss, var som kjent at bokhandlarane braut bransjeforhandlingane med forleggarane. Det skjedde på eit
tidspunkt då det var oppnådd semje på heilt sentrale
punkt, først og fremst om å innføre frie prisar på skolebøker, og å halde på dei faste prisane på skjønn- og
generell litteratur. Som mange hadde spådd, var det
bokklubbspørsmålet som velta forhandlingane. Det
seier litt om den sentrale – og i internasjonal samanheng
unike – posisjonen bokklubbsystemet har fått her til
lands, utan at dét skal vere hovudpoenget i denne kommentaren. Når bokhandlarane valde å kaste korta på
dette punktet, gamblar dei altså med at politikarane vil
ha større sympati enn forleggarane for krava deira om
like konkurransevilkår med bokklubbane. Forleggarane,
på si side, set si lit til at politikarane skal skjerme bokklubbane, t. d. ved å vise til at klubbane har vore viktige
for folks lesevanar. Det kan fort vise seg å vere eit for
høgt spel frå begge partane, for kvifor skal politikarar
med avgrensa innsyn i ein komplisert bransje vere
flinkare problemløysarar enn partane sjølv, som kjenner
bransjen ut og inn? Uansett ligg kortstokken på
kulturministerens bord no. Måtte ho få kabalen til å gå
opp. For dei spelar vel ikkje poker i hennar parti?
Neste gong eg treffer kulturministeren, vil eg kviskre
henne i øyret: Ikkje tru på tilhengarane av frie bokprisar
når dei insisterer på at faste prisar har utspelt si rolle i den
moderne norske bokmarknaden. Samanlikn heller
sentrale, relevante tal frå fastprislandet Norge, friprislandet Sverige og både-fastog-fripris-landet Danmark –
justert mot folketal og rekna
om til norske kroner: Bokklubbane omset for 1500 mill.
kroner i Norge, 260 mill. i
Danmark og 460 mill. i
Sverige. Bokhandlaromsetnaden er på 1050 mill. i Norge,
1490 mill. i Danmark og 740
mill i Sverige. Andre salskanalar, t. d. daglegvarehandel
og bensinstasjonar, sel bøker for kr. 950 mill. i Norge,
230 mill. i Danmark og 770 mill. i Sverige. På bakgrunn
av desse tala nøler eg ikkje med å påstå: Den norske
fastprisen har aldri fungert betre enn i dag. Ta vare på
han!

Det har vært en hektisk tid i Elvis Presley Boulevard og vi
driver hele tiden og rydder sommeren inn og ut. Sjøl rydder
jeg tid til å skrive, skrive den store norske romanen. Jeg har
gledet meg til sommeren. Sommeren har alltid virket forløsende på meg. Skrev jeg ikke halve debuten min nattestider på et lite toalett i Vimmerby, mens familien tilbrakte
sommerferien i Astrid Lindgrens Värld kanskje? Jeg har
derfor latt hovedpersonene mine, Hans Parker og Knut
Woody, få drive med sine egne greier oppe i huet mitt, uten
at jeg har forsøkt å begrense handlingene deres gjennom å
få noe ned på papir. Da jeg går ut og setter meg under gullregnen (egentlig er det et
rognebærtre,

meg, «en moderne Prøysen». En karakteristikk som var
ment som en morsom greie innad, men som allikevel slapp
ut til en avis helt i begynnelsen.
Da min kone kommer med ferske aviser og rundstykker
fra byen har jeg allerede halvveis slitt ned spissen på den
første blyanten, og synes jeg fortjener en kopp pulverkaffe,
«instant Amerika» som jeg kaller det. Fin tittel forresten, og
noe jeg muligens har tenkt å bruke på en diktsamling en
gang, en diktsamling i Raymond Carvers ånd.
Jeg forter meg å notere ned tittelen mens jeg blar
gjennom Dagbladet. «En annerledes Alf Prøysen» står det
over to sider, og jeg studerer først to kule bilder av Prøysen
som guitarslinger, og tenker på hva Erik Bye har fortalt
meg om at de to konkurrerte om å være landets dårligste
gitarist (Prøysen vant). Så begynner jeg å lese
ingressen, og knekker brått spissen på
den første av blyantene med
hardhetsgrad to.
Å skrivevegring! Det går plutselig opp for meg at jeg har
begått et av de mest homoseksuelle anslagene i norsk litteraturs historie. «Jeg stuper».
Hva annet kan den handle om
enn bokstavelig talt å kaste seg
ut i det. Jeg kommer til å bli
avslørt. Jeg kommer til å bli
avkledd. Allerede da jeg hadde
en litt ænsles dresskode på ungdomsskolen ble jeg stemplet
som homse i min bredskuldrede
hjemby, så det gjør meg ingenting,
men diktingen min da mann, diktingen! Hva vil røsbakerne
nå si? Ja, for jeg ser det plutselig selv, utrolig at dette har
gått meg hus forbi tidligere. Bare ta titlene på mine første
bøker «Feber» og «Ned Ned Ned», opplagte homsekoder,
og som om ikke det var nok, hvilken farge var det på
debutboka mi? Jo, nettopp: gul! Den eneste andre boka
jeg har sett med en slik farge var ei bok jeg fikk som tullepresang av Vidar Kvalshaug for mange år siden. Og tittel?
«A gay guide to San Francisco». Ja, og har ikke samme
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men
litt Hamsun-ballast
er ikke å forakte), tar med meg et
knippe blyanter med hardhetsgrad nummer 2
(når jeg har slitt ned sju av blyantspissene kan jeg som
Hemingway være fornøyd med en god dags arbeid) og lokker katta til å legge seg i stolen ved siden av, slik jeg har sett
bilder av Dylan Thomas i den blå skrivestua i Laugharne.
Så er jeg klar. Klar til å riste på ketchupflaska. «Jeg stuper»,
skriver jeg og kjenner årene bli fylt av helium. Dette kommer
til å bli bra. Dette kommer til å sparke. Jeg kan se for meg
smilet til sjefen min, Einar I., når han vil snakke om boka til
pressen. «Kongen av skittenromantikken» vil han si, eller
«Erik Bye og land hand i hand». Kanskje kommer forlaget til
å børste støvet av den første karakteristikken de satte på
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Ikke alle gjester er like velkomne. Spesielt ikke de som uinvitert dukker opp på datamaskiner. Jeg har flere ganger tidligere skrevet om virus og hva som kan gjøres for å stoppe
dem. Denne gang er det små programsnutter du ikke har
bedt om det skal handle om.
Mange har opplevd det. Råskinnet av en datamaskin du
kjøpte for en tid siden virker ikke så rask lenger. Faktisk er
den ganske så treg. Det er ikke sikkert at det er du som har
blitt bortskjemt og trenger en enda raskere maskin. Det kan
skyldes gjester på harddisken og i maskinens minne.
Mange Internettsider sender med informasjonskapsler,
«cookies», som er nødvendige for at visse datatyper kan
utveksles. Det er problemfritt. Det som er verre er de ondsinnete kapslene, de som kan prøve å finne passord du
måtte ha lagret på harddisken, for å sende dem til stygge
kjeltringer. Et annet problem er reklame som måtte bli lagret
på din maskin, og som kan hoppe opp når du minst venter
det. Og så er det problemet med kidnappere, programmer
som forsøker å få deg til å ringe et sted du ikke vil ringe.
Kidnappingsprogram gir seg ut for noe annet enn de
egentlig er. Selvsagt. Det de gjør er å forsøke, via ditt
modem, å ringe er dyrt nummer i et land langt borte. Hvor
dyrt det er får du vite når du får telefonregninga. Siden ganske mange ikke bruker vanlig telefonlinje til Internett, men
har ISDN eller breibånd i stedet, kan et slikt program forgjeves forsøke å kontakte et modem uten å komme noen
vei. Da er ikke faren for høy regning til stede. Likevel er det
et problem, fordi forsøket på å finne en slik forbindelse
bruker mye av datamaskinens kapasitet.
Slike uønskede program og programsnutter kan komme
på maskina di uten at du gjør noe som helst galt. Du har
bare vært innom et litt lugubert sted på nettet, kanskje. Et
sted med tilbud om gratis musikkfiler eller snuskete bilder.
Problemet er størst for de som lar yngre medlemmer av
husstanden bruke PCen, steder som ungdom liker å titte på
er ofte de som sprer slik skitt også. Programmer for fildeling
av musikk er nesten en åpen dør for slike uønskede gjester.
Alt som krever at du svarer «ja» for at noe skal bli installert er
også farlig. Ofte utgir slike program seg for noe så uskyldig
som å skulle installere et program for å holde klokka på
datamaskina oppdatert.
Det finnes mange program som tilbyr seg å fjerne forurensingen. Ad-aware er et gratisprogram mange har gode
erfaringer med å bruke for å rense maskina. Søk gjerne
eksperthjelp om du er redd for å gjøre noe galt eller ikke vet
hvordan du skal få undersøkt maskinparken din. Og bli ikke
forskrekket om det finnes noen hundre uønskede programsnutter på din maskin.
Da er det i hvert fall ikke rart om det går langsomt.

Kvalshaug og jeg vært på fisketur på Averøya sammen?
Kleppet sei på størrelser med småunger, og nedklint av
blod gitt hverandre en karslig klem over fiskelykken. Er
det ikke noe veldig homo over dette også? Hah. Hører
du til de som trodde på Hemingway da han forsøkte å få
folk til å tro at den fisken i «Den gamle mannen og havet»
bare var en fisk? Fisk, my ass. Dette er et oppgjør
Hemingway holder med sin egen homoseksualitet, et
forsøk på å kaste masken. Er ikke min egen novelle
«Søstrene Bergkvist», der en hjemvendt sjømann blir
gruppeforført av de vakre nabosøstrene, rett og slett så
overdreven at den handler om det stikk motsatte av hva
den gjør. Er ikke moren til de åtte søstrene, Ellen
Bergkvist, egentlig et bilde på den mørkeste skam
hovedpersonen føler, en skam over ikke å klare å mestre
sin egen legning. I «Ned Ned Ned» har jeg riktignok en
historie der en gammel homofil norskamerikaner vender
tilbake til hjembygda for å stå frem etter 40 år, men dette
er åpenbart et røykteppe. Jeg ser det helt klart nå. Jeg
forstår plutselig hva Leonard Cohen mente da han ble
spurt om hva en av sangene hans handlet om, og han
repliserte: «Hvordan skal jeg vite det. Jeg har bare
skrevet den». Gjennom å skrive denne historien om
norskamerikaneren, gjennom liksom å late som jeg er
åpen for litt skitten homsing, så har jeg forsøkt å ta oppmerksomheten bort fra det faktum at det går en åpen
homoseksuell tråd gjennom hele mitt forfatterskap. Se
bare på titler som «Mannen som aldri gråt i brylluper»,
«20 centimeter og det stiger» og «Hjemover», snakk om
å stille seg laglig til for outing.
– Hvorfor sitter du og gråter, spør min kone, da hun
kommer ut for å hente avisene.
– Jeg stuper, sier jeg. – Jeg stuper inn i skapet. Så griper
jeg etter henne på utstudert litterært heteroseksuelt vis.
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PC-TERAPEUTEN BJØRN INGVALDSEN
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KIDNAPPERE OG SMÅKAKER

DANSEN RUNDT DEBUTANTENE

Debutanter er godt spaltestoff og forlagene kjører sine nye navn av året hardt
fram i proffe lanseringskampanjer. Er alt fokuset på ferske forfattere en hemsko, eller drahjelp for norsk litteratur? Ingvald Bergsagel har spurt de som
setter debutantfokuset. Illustrasjon av Reidar Kjelsen.
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Minst to mager styrer vår informasjonshunger, også
innen de litterære sfærer; Den ene vil ha fôr den kjenner
godt fra før. Den andre vil stadig prøve noe nytt.
– For få år siden ble det klaget over at alt fokus var rettet mot etablerte, kjente forfattere, sier kulturredaktør i
Dagbladet, Hege Duckert.
– Det ble hevdet at det var alt for vanskelig å slå igjennom for de unge. I dag ser det ut til at kritikken går motsatt vei.

Har forlagenes fokus på de nye navnene blitt sterkere de
siste årene?
– Forlagene er blitt mye mer proffe på godt og vondt.
De bruker mediene mer bevisst, og vi må dermed bruke
vårt skjønn i stadig større grad. Når en forlagsrepresentant sier at «denne skal dere få først» og «denne er fantastisk» om annenhver bok og forfatter, kan vi ikke lytte
til dem.
SUNT MED SUPERSTJERNER

ANMELDER ALLE DEBUTANTER
Dagbladet har som utgangspunkt at de skal anmelde alle
norske skjønnlitterære debutanter. Det utgis uhorvelig
mange bøker her i landet. En del utgivelser av etablerte
forfattere kan ikke få spalteplass. Duckert mener stoffprioriteringen er lett å forsvare.
– Mediedekning styres ikke etter sosialdemokratiske
prinsipper. Jeg mener ikke at alle aviser har plikt til å
dekke alle debutanter, men vi gjør altså det. Vi skal være
med på å gi de nye stemmene en stemme. For de fleste
andre kunstformer er det aldeles ingen selvfølge å få oppmerksomhet rundt en debut.
– Vi kan ikke gjøre intervjuer eller lage reportasjer om
alle debutanter, men det viktigste både for offentligheten
og de ferske forfatterne, er at vi gir bøkene en seriøs vurdering.
Det er de som mener at en anmelder bør kjenne alle de
tidligere utgivelsene til en forfatter for å skrive om vedkommendes siste. Gjør slike krav det mer fristende for media
å prioritere debutanter?
– Jeg synes et slikt krav er urimelig. Det finnes norske
kunstnere som synes at de må bli sett hele tiden og at de
som ser dem må ha fantastiske kvalifikasjoner til å vurdere nettopp deres verker. Selvsagt er det viktig at anmeldere er godt litterært skolert, men man kan ikke stille for
strenge og absolutte krav.
Det snakkes mye om «den vanskelige andreboka»,
både fordi den kan være tyngre å skrive og fordi stillheten
ved lanseringen kan bli en psykisk nedtur etter all oppmerksomheten rundt debuten.
– Jeg føler ikke at mediene har ansvar for å følge opp
andregangsforfattere. Det er et vanskelig valg å leve som
forfatter, og det kan ikke være medias ansvar å pleie dem
som tar dette valget dersom ikke bøkene fortjener det.
Hvilke typer forfattere risikerer å drukne i dagens medievirkelighet?
– Her i landet har vi mange forfattere som jobber
jevnt, solid og godt, men i periferien. Andre- og tredjegangsforfattere som fikk halvgod kritikk på sin første bok
kan nok være i en risikosone. Men det ville likevel forbause meg om det finnes helt bortgjemte litterære genier.
Med det trykket og den interessen som finnes for norsk
litteratur skal det mye til for at ingen legger merke til en
bok eller forfatter som virkelig fortjener det.
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En annen av landets kulturredaktører, Cathrine Sandnes
i Dagsavisen, er enig i at fokuset på litterære debutanter
er stort, men mener at alternativet er langt verre.
– Vil avisene plutselig skrive masse om Kari Bøge dersom de sluttet å skrive om Mads Larsen? Jeg tror ikke det.
Summen av avisoppslag om litteratur vil gå ned dersom
ikke de mest medievennlige forfatterne dro i front.
– Det store mellomsjiktet ville neppe fått mer oppmerksomhet dersom vi ikke hadde hatt debutantfokusering, litterære superkjendiser og bokklubber. Jeg tror ikke
disse skygger for andre, men de er heller med på å definere det litterære feltet som mer interessant for media.
Har debutantfokuset blitt sterkere de siste årene?
– Da jeg begynte i avis for over ti år siden satt jeg bak i
kroken og var mye opptatt av debutanter og andre uoppdagede forfattere. Jeg ble nok oppfattet som litt sær, men
utover 90-tallet har debutantene blitt mer og mer interessant avisstoff.
– Senest i dag ville vi intervjue en debutant. Hun ville
gjerne, men vi fikk nei av forlaget siden hun skal inn i
deres lanseringskabal. En slik holdning ville vært helt
fjern for ti år siden. Da var forlagene bare glade for at
noen i det hele tatt var interessert.
Sandnes’ inntrykk er at de fleste kulturredaksjoner her
i landet definerer populærmusikk, film, tv og litteratur
som sine viktigste områder, mens for eksempel billedkunst, dans og teater taper. I en stadig mer markedsstyrt
medievirkelighet står med andre ord litteratur, som den
siste av de «klassiske» kunstformene, fremdeles sterkt.
En årsak til dette er i følge Sandnes at bokbransjen har
vært gode til å tilpasse seg en mer markedsorientert
virkelighet.
– Interessen for litteratur er generelt sett stor her i
landet, og det er bra. Kultur generelt og litteratur spesielt
ansees for å være langt bedre stoff i Norge enn i mange
andre land, og om det er overdrevent mye fokus på de
unge, så er det i alle fall bedre enn at alle drukner.
– Dessuten finnes det et litterært liv i Norge som ligger
og ulmer under all kommersialisme, et litterært liv som
virker og oppdager de som fortjener det. Dette litterære
livet får drahjelp i media av for eksempel debutantene.
Er det mindre kompetansekrevende og dermed mer
attraktivt å anmelde debutanter?
– Det kan være det. Jeg tenkte den tanken selv da jeg

drev og anmeldte. Jeg vil gjerne kjenne forfatterskapet
grundig. Men det er stor forskjell på å anmelde i for
eksempel Vagant eller VG. En redaksjon kan godt si at
anmelderen skal gå til verket som en gjennomsnittlig
leser. Jeg synes det er en renhårig strategi. Det er forskjellige typer lesninger og man skal ha ulike innfallsvinkler.
Det vil være en innsnevring av offentligheten dersom det
ikke aksepteres.
NYHETER SELGER
– Fokuset på debutanter er, om ikke rettferdig, så i alle fall
naturlig, mener Einar Ibenholt som er redaksjonssjef for
norsk skjønnlitteratur i Gyldendal.
– Mediene vil ha en nyhetsorientering og forandringer. Debutanter representerer noe nytt i seg selv. Vi prøver
å gjøre det beste ut av situasjonen slik den er, og ser hvilket potensial enhver utgivelse har i mediene.
– Når boka representerer en kontinuitet i et forfatterskap og forfatteren ikke er superstjerne, er nyhetsverdien
lav, men det føles ikke naturlig å klage over mediedekningen. Verden er ikke rettferdig, men generelt sett er
oppmerksomheten rundt bokutgivelser veldig bra her i
landet.
Det snakkes om den vanskelig andreboken. Er den også
vanskelig etter at den er skrevet?
– Dette blir veldig generaliserende, men å gi ut den
andre boka kan være skuffende for forfatteren. Det ligger
i medienes dramaturgi. Det er en vanskelig bok å skrive
sier klisjeen, og med en viss sannhet. Det kan være et personlig løft å debutere; man ser seg selv i avisa og får mye
oppmerksomhet. Da kan lanseringen av bok nummer to
kjennes som en nedtur. Dette er ingen universell lov, men
det skjer.
Er kampen forlagene i mellom om å presentere «de nye
stemmene» blitt mer intens de senere årene?
– Hvis man som forlagsperson er ignorant i forhold til
debutantenes rolle og posisjon i mediene gjør man ikke
jobben sin.
– Min erfaring er likevel at det er høy grad av oppriktighet i norsk skjønnlitterært forleggeri. De som kun går
etter salg er lite utbredt. Man ønsker å være stolt av gode
forfatterskap, og min erfaring er at de fleste forleggere
ønsker å selge mye av sine gode bøker. Det er lite salgshoring innenfor den seriøse, norske bokbransjen.
Enkelte har hevdet at terskelen for å debutere er blitt for
lav. Hva svarer du til slikt?
– Jeg synes ikke det er slik, men du spør jo bukken med
havresekken her. Jeg vil beskrive norsk skjønnlitteratur
som vital heller enn preget av overflod. En og annen
debuterende slenger kan man stille spørsmål ved, men
det er ikke mye av det og det er ikke blitt verre.
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TÅLMODIGHET ER EN DYD
Redaktør i Samtiden, Knut Olav Åmås, har tidligere
markert seg med krass kritikk av norsk kulturjournalistikk. Når det gjelder dansen rundt debutantene retter han derimot fokuset mer mot forlagenes
utålmodighet i kampen om å sikre seg nye talenter.
– Enkelte forfattere som ikke har debutert sender sine
manus til flere forlag, selv om dette ikke er god kutyme.
Dette vet forlagene, og de blir engstelige for å miste nye
talenter. Det kan føre til raske avgjørelser, mener Åmås.
Han tror ikkedebuterte forfattere som er inne i en prosess hos et forlag og som møter motstand der, kan bli fristet til å gå til et annet forlag som er villig til å gi ut boka
deres mer uredigert.
– Dermed kan redselen for å miste en debutant ved å
være for streng føre til at enkelte forlag slipper bøker for
tidlig. Mitt inntrykk er at dette er en tendens som har tiltatt de siste årene.
Synes du norske kulturredaksjoner har et edruelig forhold
til debutanter i forhold til etablerte forfattere?
– Journalistisk interesse for de nye er forståelig.
Samtidig blir dimensjonene ofte voldsomme. Vi har en
ekstremt privilegert situasjon for debutanter i Norge,
siden flere aviser har som prinsipp at de anmelder alle
skjønnlitterære debutanter.
– Men i medienes fokus på debutantene avdekkes også
genrehierarkiet innen den litterære verden. Avisene innser ikke at det er like viktig å debutere for eksempel faglitterært. Dersom noen har debutert med en fagbok, barnelitteratur eller diktsamling blir vedkommende likevel
framstilt som debutant når den første romanen er klar.
Både markedsføringen og mottakelsen sier mye om det
litterære systemet og hierarkiet.
Har du inntrykk av at medias fokusering på debutanter
påvirker forlagenes valg?
– I en del tilfeller der forlaget er i tvil, kan nok vektskålen tippe i utgivelsesretning dersom man har en
person med høy mediekompetanse, en som kan gå inn i å
dyrke den sosiale rollen som forfatter.
– Det virker som om enkelte forlag tenker mer enn før
på hvordan en forfatter gjør seg i det offentlige rom.
Forfatterrollen er blitt mer omfattende, med medieeksponering, litterære arrangementer, bokbad, opplesninger og så videre. Jeg kan ikke huske at det noen gang
har vært så mange arrangementer som det er nå for tiden.
– Mange unge mennesker blir fascinert av «popstjernerollen» som er blitt enkelte forfattere til del.
Forventningene til å innta rollen som Forfatter med stor
«F» får enkelte ikkedebuterte forfattere til å opptre mer
utålmodig enn før. De vil bli forfatter snarest mulig, om
tiden er moden eller ei.
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EN DEBUTANTS BEKJENNELSER
Hvorfor i helvete kan ikke folk holde kjeft hvis de ikke liker boken min? Hvorfor skal
håpløse anmeldelser få stå uimotsagt? Har jeg skrevet min siste roman? Slike spørsmål stiller en debutant seg. Mikael Godø har noen bekjennelser som må ut.

En debutant er usikker innad og eplekjekk utad. Så
kommer anmeldelsene og han blir irritert innad, samtidig som han forsøker å holde fasaden. Han er barnslig
stolt over de gode anmeldelsene, men godtar ikke de
negative. Det må være noe galt med disse boksynserne,
tenker han. Her kaster jeg boken min til løvene, men
løvene har ikke tenner. I stedet setter de seg oppå deg og
venter til du har sluttet å puste. De positive løvene, derimot … nei, glem det. Glem løvene, glem debutanten i
tredjeperson. Det var jeg som debuterte, året var 2002,
det var tidlig høst og romanen het Galleri Oslo. Jeg var
litterær jomfru og høy på pæra, helt til de negative
anmeldelsene kom blafrende inn fra den litterære
offentligheten som remser av brukt dopapir.
Alle de negative eller lunkne kritikkene var urettferdige. Jeg kunne ikke forstå at det fantes presumptivt
litterære mennesker der ute som ikke likte mine saker.
De måtte være skvetne og innesnødde, fornærmet på
vegne av en romantisert og høyverdig kulturell dannelse som de har valgt å regne seg som en del av. Hvorfor
i helvete kunne ikke folk holde kjeft hvis de ikke likte
boken min? Det måtte være noe galt med dem.
Så jeg satte meg fornærmet på bakbeina og dagdrømte: Det må føles deilig å skrive bestselgere som
ingen gidder å anmelde. Hvis jeg hadde valget mellom å
være en storselgende forfatter av rett-i-kiosken-romaner
og en småselgende forfatter av skrekkelig originale og
kunstnerisk uerstattelige punktromaner, så ville jeg
etter to sekunders fundering valgt alternativ én.
I stedet havnet min debutroman mellom to klosetter.
Den var lettlest som en bokklubbroman, men den handlet ikke om den norske middelklassens drømmer og
mareritt. Selv betraktet jeg Galleri Oslo som en realistisk
skildring av idealismens vilkår i dagens urbane Norge,
men jeg ble i stedet utropt til utelivs-kronikør og nøkkelromanforfatter. Det var selvsagt flattende at noen i det
hele tatt gadd å rope dette ut, selv om hensikten sjelden
var å gjøre min romans fødsel så smertefri som mulig.
Omtrent halvparten av anmeldelsene var lunkne eller
negative. De ga meg ingenting. Ingen råd om hvordan
jeg konkret kunne ha gjort dette bedre. Ingen form for
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hint om at anmelderen forsto mine intensjoner eller
hadde lest liknende romaner som han likte bedre.
Kritikken fungerte utelukkende som bruksanvisning
for dem som leser bokanmeldelser med samme forbrukerblikk som de skummer gjennom avisenes vaskemaskintester og restaurantanmeldelser. Denne typen
leser/forbruker resonnerer gjerne på følgende vis:
«Hvis en proff og verdensvant restaurantanmelder
synes maten er vond, så må den jo være objektivt vond
(selv om jeg kanskje liker den).»
Men selv om jeg syntes at anmelderne virket dovne,
usofistikerte og smålige, så ble jeg irritert. Slik vil det
alltid være, så lenge anmelderrollen har en innebygget
autoritet som selv de mest udugelige utøverne av faget
drar nytte av. Det verste med snørrhovne anmeldere er
ikke at de er negative, men at de argumenterer så dårlig
og samtidig tror de er smartere enn både sine lesere og
forfatteren de anmelder. Jeg opplevde anmeldelsene av
Galleri Oslo som en diffus motvilje i møtet med min litterære smak og mine ideer om hva som var verdt å
behandle i romanform.
Men jeg kunne ikke bare gå rundt og være instinktivt
irritert; jeg måtte finne en uangripelig stråmann som
kunne lindre min forurettethet. Derfor besluttet jeg at
mottakelsen av min stakkars lille roman var markant
eksempel på slavemoralen i fri utfoldelse. Ikke det at jeg
husker særlig mye fra Blindern, men Nietzsches slavemoral er kjekk å ha for alle med sårbare ego. Når det
gjelder temaet litterær debutering, valgte jeg å misbruke
Nietzsche slik: Det puslete kulturpolitiets hevn er å
fremheve puslingens egenskaper på bekostning av de
herskende trender i samfunnet, de populære. Kunsten
skal være et fristed for puslingene. Hvordan skal man
ellers tolke det når litteraturkritikken i norske aviser
ikke bare er dårligere skrevet enn bøkene de omhandler,
men hakesleppende dårlig skrevet? Det holder ikke å si
«Jeg synes ikke Christina Aguilera er noe populær, jeg».
Man må si: Kvalitativt holder ikke dette mål. Og deretter
gi en god begrunnelse for hvorfor.
Noen vil kanskje hevde at jeg reagerte som et såret
dyr, krenket og utilregnelig. Men du blir ikke såret når
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DET VERSTE MED
SNØRRHOVNE ANMELDERE
ER IKKE AT DE ER NEGATIVE,
MEN AT DE ARGUMENTERER
SÅ DÅRLIG OG SAMTIDIG
TROR DE ER SMARTERE
ENN BÅDE SINE LESERE
OG FORFATTEREN DE
ANMELDER.
du anser motstanderne for å være idioter. I stedet blir du
irritert og du føler deg forurettet.
Norsk kulturoffentlighet, tenkte jeg, styres av feighet
og fordommer. De forfatterne og anmelderne som snakker med hverandre, skravler om andre forfattere som de
ikke liker. Og siden forfattere er presumptivt fantasirike
mennesker, dikter de opp personlighet hos de forfatterne
de ikke liker. Og hver gang de treffer vennene sine, forsterkes disse fordommene: «Nå har han kødden vært ute
og slengt med leppa igjen.» «Mm, fy faen/filler’n.»
På dette tidspunkt i mitt egenterapeutiske essay er det
kanskje på sin plass å servere noen avsnitt selvbiografisk
navlelo. Jeg vokste opp i Groruddalens semi-litterære
OBOS-helvete og leste knapt en bok før jeg var nitten,
bortsett fra MacLean og Tarzan. Men etter gymnaset
våknet jeg og tok høylydt og innbitt avstand fra alt jeg
hadde gjort. Naturfag var noe dritt. Matte, Bon Jovi og
bilmekking likeså. Alt dette som hadde ødelagt min
ungdom, skygget veien for litteraturen, det sanne. Nå
skulle det leses: Ibsen, Bjørneboe, Camus. Disse kule
greiene som mine jevnaldrende fra vestkanten og
bygde-Norge hadde lest før de fikk hår under navlen.
Jeg begynte å skrive dagbok om damer og diktning og
meningen med livet. Jeg skrev et dikt som havnet i en
antologi. Da jeg var rundt tyve, skrev jeg noveller.
Sendte dem til Vagant og andre steder. Fikk konsulentuttalelser fra et par forlag. Og det var det neimen ikke
mange som fikk, sa folk. Bare noen få prosent. Men
ingen ville ha novellene mine.
Jeg tok littvit grunnfag på et høstsemester og hadde
hele våren til å skrive roman. Sendte papirbunken til
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flere forlag. Ingen ville ha den. Deretter gikk det om lag
ti år. Jeg hadde lite lyst til å skrive bok. Begynte i stedet
å anmelde. Og skrev om kultur. Man skal skrive om
kultur mens man er ung, mente jeg. I tillegg til mote,
glam og trender, siden det er der de pene damene er.
Politikk kan man skrive om senere, når man blir moden
og erfaren og ser bedre ut med skjegg enn uten.
Etter ti års skjønnlitterær pause og et par oppfordringer, samlet jeg petiter fra Morgenbladet til et
slags Oslo-manus. Og fikk svar fra Aschehoug etter to
dager. De spurte om jeg kunne lage en roman ut av disse
greiene. Klart jeg kunne. Men jeg ville heller begynne
helt på nytt.
Som anmelder tenkte jeg at debutanter skal behandles på linje med etablerte forfattere. Ja, har du først blitt
med på leken, så får du tåle å bli spiddet på en påle og
grillet som et helstekt offerlam. Men du må gjerne bjeffe tilbake eller hyle som en stukken gris. Eventuelt kan
du stikke hodet i sanden som en … hm, jeg registrerer at
de dyriske metaforene hoper seg opp som kyllinger etter
en låvebrann.
Etter å ha blitt anmeldt i samsvar med mine egne
prinsipper, syntes jeg synd på meg selv og alle andre
debutanter. Stakkars oss, tenkte jeg. Kanskje er det ikke
så dumt å ha visse etiske retningslinjer? Du skal ikke slå
gamle damer. Du skal ikke lure små barn. Og du skal
under ingen omstendighet være hard mot debutanter.
Dette gjelder også debutanter som i et tidligere liv har
slaktet både debutanter og forfattere med klippekort i
Bokklubben Nye Bøker.
Uten tvil en patetisk reaksjon. Verden gikk meg litt
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HER KASTER JEG BOKEN MIN TIL LØVENE, MEN
LØVENE HAR IKKE TENNER.
imot og jeg søkte tilflukt i slavemoralen. Men det er et
faktum at dårlig kritikk fører til skam. Jeg har ikke orket
å åpne Galleri Oslo siden siste høytlesning senhøstes
2002.
En negativ anmeldelse kan sammenliknes med forbrenning: første grad er til å leve med, tredje grad holder
deg våken om nettene. Noen anmeldelser er som en tent
fyrstikk under håndflaten. Andre gir en følelse av å bli
helstekt på grillen, mens eimen av brent debutantkjøtt
brer seg ut over de dannede mellomklasselag, som i sin
tur holder seg for nesen til giftskyen har passert. Men for
noen er grillingen velduft, særlig for anmelderkolleger og
en del forfattere. Folk flest, derimot, gir som kjent blaffen
i intern forfatterkrangling.
Det er bare én ting som er mer søvnforstyrrende enn
å bli angrepet av anmeldere og det er å gå til angrep på
anmeldere. Men jeg klarte ikke å la være. Denne fyren
er jo fullstendig ute og sykler, tenkte jeg. Han skjønner
ingenting av boken. Noen måtte gjøre den norske
offentlighet oppmerksom på at mannen famler i mørket
og noen måtte gjøre avisen hans oppmerksom på at den
faktisk ble lest av flere enn bikkja til Jon Michelet.
Anmelder biter forfatter er ingen nyhet. Forfatter biter
anmelder, derimot, er gefundenes tabloid-fressen.
Særlig hvis anmelderen er en «top dog», en kjent forfatter. Jeg skrev derfor et innlegg til konkurrenten i
Akersgata. Innlegget ble satt på trykk ved siden av et
intervju, der jeg argumenterte mot at forfattere anmelder kolleger, spesielt hvis forfatteranmelderen tidligere
er blitt anmeldt av den han blir bedt om å anmelde.
Samme kveld fikk jeg en anonym sms, der det sto:
«Har du runka, eller?» Og det hadde jeg jo, i den forstand at debatten oppsto fordi jeg var fornærmet. Jeg
brukte prinsippet om at forfattere ikke skal anmelde
forfattere som brekkstang for å skape blest om min egen
bok.
Hvorfor skal håpløse anmeldelser få stå uimotsagt?
Hvorfor skal vi la anmeldere være i fred? Kan vi noen
gang stole på en anmelder som hyller en roman ved å
skrive at «klisjeene glimrer med sitt fravær», slik en
toneangivende terningkaster gjorde for noen år siden.
Hun fremsto som prototypen på en norsk bokanmelder:
språklig bevisstløs hinsides det parodiske. Det er som
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om George W. Bush skulle holde kurs i taleteknikk,
tenkte jeg.
Hanne Ørstavik argumenterte i Morgenbladet tidligere i år for at en anmelder må vise sin utsagnsposisjon. Dette er vanskelig, siden en anmelder alltid
har sine preferanser og holdninger. Men for den som
blir negativt anmeldt er det selvsagt frustrerende å bli
offer for en anmelder som skråsikkert fremfører sine
påstander uten å reflektere inn bakgrunnen for disse
preferansene. Den anmeldtes eneste håp er at anmelderen tar seg bryet med å argumentere overbevisende for
sine meninger.
En anmelder som etterstreber denne typen «ærlighet», vil fange min interesse, nettopp fordi det skjer så
sjelden. Som regel bruker anmelderen språket til å
skjule sitt ståsted, noe som går ut over den anmeldte –
og beskytter anmelderen, som slipper å spesifisere. En
spesifisering ville avslørt mer om anmelderens preferanser, og disse har han som regel reflektert svært lite
over. Hvorfor? Fordi anmelderen ofte er en ureflektert
person og fordi redaktørenes eneste krav til nye bokanmeldere, er at de er «glad i å lese bøker».
Om femti år skrives alle norske romaner på engelsk.
Bokmålet vil ha samme posisjon som nynorsken har i
dag. Selv leser jeg så mye engelsk at språket mitt er i ferd
med å bli ødelagt. Når jeg bommer på mål i fotball, sier
jeg «føkk» og når jeg tenker på Dick Cheney eller en
uspiselig anmelder, tenker jeg «føkk ju, ju føkking
føkk!» eller noe i den retning. Men instinktivt merker
jeg at norsken min fremdeles er svært mye bedre enn
engelsken. Å skrive på engelsk er som å elske med
hansker på: På et visst plan kan det være pirrende, men
du har ingen «fingerspitzgefühl», for å bruke et glemt
fremmedspråk. Hvis jeg skriver en roman til, så blir det
fremdeles på plain norsk.
Et av temaene i Galleri Oslo er den norske tilværelsens
uutholdelige letthet. En av hovedpersonene i boken tar
konsekvensen av dette og bryter ut; en annen lar være.
Så jeg spør meg selv: Skal jeg satse på å skrive bøker,
gjøre en karriere av det? Hva trives jeg med? Kan ikke
journalistikken gjøre mer nytte? Kanskje har jeg skrevet
min siste roman allerede før jeg oppfyller kriteriene for
medlemskap i Forfatterforeningen. Og jeg som så

JEG VAR LITTERÆR
JOMFRU OG HØY PÅ PÆRA,
HELT TIL DE NEGATIVE
ANMELDELSENE KOM
BLAFRENDE INN FRA DEN
LITTERÆRE OFFENTLIGHETEN SOM REMSER AV
BRUKT DOPAPIR.
gjerne ville bli en del av den eksklusive gjengen som forlaget øser penger på, som forlagssjefen tar med på forretnings- og forlystelsesreise til Barcelona og Istanbul!
Men oddsene er dårlige. Jeg er ikke engang spesielt glad
i skjønnlitteratur. Å lese en roman gir meg stadig oftere
en følelse av å sitte innendørs på en sommerdag. Livet er
et annet sted. Og forfattere er ikke de beste tolkerne av
dagens virkelighet. Altfor mange av dem har lest seg til
erfaring, for deretter å skrive romaner om denne erfaringen. Tredjehåndserfaring. Poetiske portretter av
innvandrere man aldri har møtt. Avstandsskildringer av
finansmenn, politikere og andre maktmennesker. Denne
typen romaner er ofte forsøk på å flykte fra det navlebeskuende. Det må føles merkelig å være forfatter når du
har valget mellom introspeksjon på tomgang og lapskaus
som er varmet opp for tredje gang.
Og på toppen av det hele velger mange å leve ut den
romantiske kunstnermyten. Det må de gjerne gjøre;
det handler antakeligvis om temperament. Og for
noen er det en maske de tar i bruk for å skjule at de har
et middels talent. I Norge kan hvem som helst snakke
høyt om døden og havet og sin egen navle; det finnes
alltid et publikum som lengter etter det transcendentale og som i mellomtiden tar til takke med
kunstnermytisk tåkeprat.
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Konklusjon: Etter en håndfull tid finner den grillete
debutanten ut at han er en halvstekt baguette. En gang i
fremtiden vil han kanskje selge som varmt hvetebrød –
eventuelt smaksfattig Rimi-kneipp – men han har innsett at debutromanen var en øvelse. Han er ikke lenger
bitter på norske bokanmeldere. Dessuten er han takknemlig overfor forlaget, som har trykket boken hans i
pocket.
Hvordan skaffe debutromanen et langt liv? Selg ut
førsteopplaget, slik at forlaget mener du fortjener å
komme i pocket. Andreopplaget av den innbundne
utgaven bør være så stort at resten havner på neste
mammutsalg. Jeg gleder meg til å se Galleri Oslo i egen
mammut-stabel.
For en falmet debutant med motivasjonsvansker, er
det også stas når oppmuntringene kommer fra uventet
hold. I et lørdagsportrett i Dagens Næringsliv i sommer,
nevner Francis Sejersted at han for øyeblikket leser
Galleri Oslo. «En lettere bok, men artig,» sier Sir
Francis, og legger til: «Jeg forsøker å følge med på hva
ungdommen driver med.»
Jeg ble selvsagt stolt som en eks-debuterende hane,
både fordi en sprenglærd nobelprisutdeler med kred
nedlater seg til å lese min bok, men også fordi han inkluderer meg i «ungdommen». Det er fortsatt håp.
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DEBUTANT 1945
Av alle tidspunkt å debutere på, må fredssommeren 1945 ha vært det mest
spesielle. Da bokdebuterte Ebba Haslund. Her er hennes historie.

Fredssommeren 1945 debuterte jeg med novellesamlingen Også vi. Det ble en pangdebut, ikke på grunn
av boken i seg selv, men fordi den kom ut under særdeles
gunstige omstendigheter. Novellene ble til høsten 1944
på en hytte som mine foreldre leide i Eggedal. Der hadde
jeg bodd med de to småbarna mine siden mars måned.
Hytta lå ensomt til. Vi måtte ro over Solevann for å
komme til landeveien og melkerampen der postkassen
hang. Jeg følte meg som vrakgods kastet opp på en fremmed strand. Alt for mye hadde hendt. Nå skjedde ingenting. Hjemme i Oslo hadde jeg lest en svensk roman
smuglet inn fra Sverige. Handlingen foregikk i det okkuperte Norge og skildret dagliglivet i et hærtatt land. Den
irriterte meg grenseløst, for det var jo ikke slik det var.
Det var helt annerledes. Om kvelden etter at barna var i
seng, satte jeg meg til å skrive. Det var blitt maktpåliggende å fortelle hvordan det egentlig var.
Jeg skrev ikke om det som var hendt meg selv. Det tok
meg mange år før jeg fikk dét ned på papiret. Jeg skrev
om oppdiktede personer, vanlige menn og kvinner som
opplevde det uvanlige. Hvordan det føles når bunnen
med ett blir slått ut av tilværelsen, hvordan terror og vold
blir en del av hverdagen, en tilværelse gjennomsyret av
angst. Jeg skrev først for hånd, så på en liten reiseskrivemaskin som hadde fulgt meg fra studietiden. Den kom
vel med da jeg skrev noveller for et ukeblad, reisebrev for
tidsskriftet «Urd».
Når jeg var ferdig med en novelle, rullet jeg den sammen, bandt et lyserødt silkebånd rundt (en rest fra babytøyet), puttet den på et Norgesglass og grov den ned i
blomsterbedet utenfor hytta. Representanter for okkupasjonsmakten hadde ennå ikke hjemsøkt dalen (det
skjedde først i april 1945), men trygg var man aldri. Om
disse novellene skulle falle i hendene på Gestapo, ville
jeg være ille ute. Jeg visste av erfaring hvor grundig de
gikk til verks ved sine husundersøkelser.
Seks noveller var i boks, eller rettere i glass, da en
onkel kom uventet på besøk for å ligge i dekning. Da han
dro tilbake til Oslo hadde han med seg manuset mitt. Så
vidt vi visste var de store forlagene under nazioppsyn,
men onkel kjente eieren av et mindre forlag, Nasjonalforlaget, og leverte novellene til ham. Konsulentuttalelsen ved Lalli Knutsen var positiv, så forlaget lovte
å utgi manus når det ble fred.
At boken kom ut under mitt pikenavn, skyldtes ingen
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form for feminisme. Mine studiekamerater brukte pikenavnet sitt som mellomnavn. Men jeg hadde vært så lykkelig over å bli fru Halvorsen at jeg gladelig sløyfet
Haslund. Ukebladnovellene hadde jeg sendt inn under
pseudonym, et mannsnavn typisk nok. Et essay om den
svenske dikteren Harry Martinson, trykt i Samtiden i
1941, samt et par bokanmeldelser, var ved Ebba
Halvorsen. Som nybakt magister i litteraturvitenskap
hadde jeg følt meg på trygg grunn. Men gudene måtte
vite hva slags mottakelse novellene ville få. Da kontrakten skulle undertegnes, hadde jeg ennå ikke hørt noe fra
mannen min. Vi hadde bare vært gift i 2 år da han ble
arrestert og jeg hadde ikke rukket å bli ordentlig kjent
med hans familie (de bodde på Ringerike, langt fra Oslo
i krigens tid). For å skåne både mannen min og familien
hans for å bli offentlig uthengt, flådd og partert ville jeg
bruke mitt eget navn. Det falt meg ikke inn at
Halvorsennavnet var så vanlig at selv om boken ble dømt
nord og ned, ville det neppe skade dem. Nei, novellene
var min egen baby og bare min. Gjemme meg bak et
pseudonym ville jeg heller ikke. Om dette gikk bra, ville
jeg fortsette å skrive skjønnlitteratur, helst romaner.
Grunnen til at jeg begynte med noveller var at jeg ikke
hadde hatt mulighet for å samle meg om et større verk.
Det foresvevet meg for øvrig at det kunne bli greit for
fremtiden å skille mellom forfatter og privatperson. Lite
ante jeg hvor ugreit det skulle bli.
Ved korrekturlesningen fant jeg tre – 3 – feil, ikke
særlig graverende heller. I alle de årene jeg siden måtte
foreta utallige rettelser i korrekturen tenkte jeg med
vemod tilbake på debutboken som faktisk ble trykket og
utgitt på rekordtid.
Før utgivelsen måtte jeg troppe opp i Osloavisenes
kulturredaksjoner – flaut, flaut! Men journalistene tok
vel imot den «unge» debutanten. Ung! Jeg var 28 og følte
meg eldgammel.
Det ble som nevnt en pangdebut. Folk kastet seg over
de første bøkene som kom ut i det frie Norge og min var
blant de aller første. Dertil kom at den handlet om okkupasjonstiden, brennaktuelt nå som man endelig kunne
skrive fritt. Da to opplag hver på fem tusen eksemplarer
var utgitt (utsolgt ble de også) kunne ikke forlaget trykke
flere pga papirrasjoneringen. Nå måtte andre forfattere
få sin del av kvoten. Jeg fikk inntrykk av at alle bøker
solgte så langt papiret rakk.
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Bildene er tatt ved Solbu, hytta i Nedre Eggedal, der novellene til Også vi
ble skrevet. Foruten Ebba selv, viser bildene Ragnhild 3 år, og Sverre 16
mnd. Bildet på side 20 er tatt ved Solevann.

Det var visst ikke mange debutanter det året. Jeg husker
bare én, men det kan være fordi hun kom til å sette varige spor etter seg i litteraturhistorien: Torbjørg Nedreaas.
Hun kom med hele to novellesamlinger, Før det ringer
tredje gang samt Bak skapet står øksen. Begge var preget av
krigen og okkupasjonen, men det var den siste som fikk
særlig oppmerksomhet.
Straks boken min var utkommet begynte jeg å abonnere på klipp fra Argus, utklipningsbyrået der jeg selv
hadde jobbet noen måneder som ung. I uker og måneder
fremover brakte posten hver lørdag en tykk konvolutt
fullproppet med anmeldelser fra alle landets kanter. Litt
ergerlig var det at de fleste viste seg å være kopier av
vaskeseddelen eller mine egne uttalelser fra intervjuene.

De store avisene brakte imidlertid fyldig omtale, stort
sett positiv med én fryktelig unntagelse: Arbeiderbladets ved Paul Gjesdahl, en av landets fremste kritikere. Godordene ble fort glemt. Hans kritiske bemerkninger derimot etset seg inn i hukommelsen. Den dag i
dag minnes jeg at han bl.a. sammenlignet meg med
«taleren Hambro», den ordrike E.H. Uuh. Jeg krympet
meg. Men kritikken tok jeg til meg. Da jeg i 1951 flyttet
over til Aschehoug, hevdet Mads Nygaard at man burde
ta tyren ved hornene og overleverte meg til sin fremste
konsulent – Paul Gjesdahl! Deretter fulgte et ideelt samarbeid. På grunn av lærdommen fra den forsmedelige
anmeldelsen i Arbeiderbladet ble det aldri snakk om
strykninger, bare om tilføyelser og utdypning. «Dette
kan jeg ikke se for meg,» sa han da, og det Paul Gjesdahl
ikke kunne se for seg, ville heller ingen andre kunne se.
Samarbeidet fortsatte med godt resultat, helt til han
nøyde seg med å konstatere at «E.H. har igjen skrevet en
utmerket bok». Da var det på tide å se seg om etter konsulenthjelp fra annet hold.
Bortsett fra Gjesdahls slakt var det lite å lære av
anmeldelsene. Tvert imot ble jeg fullstendig forvirret.
Andre novellister har gjort samme erfaring. Den novellen som kritiker A roser som samlingens beste, blir av
kritiker Y stemplet som den dårligste og vice versa. Ikke
en av novellene vakte unison begeistring eller unisont
misnøye. Torbjørg Nedreaas opplevde det samme med
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NÅR JEG VAR FERDIG MED EN NOVELLE, RULLET
JEG DEN SAMMEN, BANDT ET LYSERØDT SILKEBÅND RUNDT (EN REST FRA BABYTØYET), PUTTET
DEN PÅ ET NORGESGLASS OG GROV DEN NED I
BLOMSTERBEDET UTENFOR HYTTA.
sine novellesamlinger og harsellerte over dette merkverdige fenomen.
Særbehandling fordi jeg var kvinne fikk jeg ikke,
verken positiv eller negativ.
Det skjedde først da den tredje boken (som var i jegform) utkom, at mitt portrett på bokens bakside ble
«anmeldt», flatterende for så vidt, men det hadde jo vært
hyggelig om anmelderens begeistring gjaldt bokens innhold, ikke forfatterens utseende.
Noen debutantpris fantes ikke den gangen. I så fall
ville den nok gått til Bak skapet står øksen. Den ble først
opprettet i 1964, da Tarjei Vesaas ga sin Nordisk Råds
pris (for Isslottet) til et legat som skulle utdele en årlig
pris til en ung debutant. Meningen var først og fremst å
skape blest om prisvinneren, gi ham/henne en god start.
Selv hadde han skrevet en rekke bøker før litteraturviterne fikk øynene opp for hans forfatterskap. Penger og
PR strømmet først på da han ikke lenger trengte dem.
Ettersom jeg i mange år var medlem av Forfatterforeningens styre, og siden av Det litterære Råd, som
fungerer som jury for Vesaasprisen, burde jeg kunne fortelle hvordan situasjonen var for senere tiårs debutanter.
Dessverre; jeg husker bare de enkelte debutanter fra den
gang jeg som formann hadde gleden av å overrekke
prisen. Karin Fossum var en av dem. Men én oppsiktsvekkende debut noen år før den tid minnes jeg: Johan
Fredrik Grøgaards omfangsrike roman Dyvekes grav
(1967) som ble belønnet med Vesaas-prisen. For å bli
medlem av DnF må man ha utgitt minst to verker «av
kunstnerisk verd», men m.h.t. Grøgaard ble det gjort en
unntagelse. Hans debutroman var av en slik gehalt at den
kvalifiserte til umiddelbart medlemskap.
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I 1971 innførte vi debutanttreff i Forfatterforeningen,
en årlig sammenkomst før jul. Hensikten var at debutantene skulle få kontakt med den foreningen de siden
forhåpentligvis ville bli medlemmer av, treffe hverandre
samt mer etablerte kolleger. Denne tradisjonen har fortsatt i alle år og er blitt en stor suksess.
De fleste debutanter fra de siste tiårene virker sikrere
enn i gamle dager. Og med god grunn. De kan sitt håndverk. Det skyldes nok de mange skrivekursene. De fulgte
i kjølvannet av etableringen av forfatterstudiet på Bø
som vel er og blir det fremste. Ikke desto mindre hadde
det en trang fødsel. I proposisjonen om kunstneres
utdannelse fra slutten av 1960-årene ble forfatterne
avspist med en og en halv side tåkeprat om mulige seminarer. Daværende nestformann i DnF, Finn Carling,
skrev da på vegne av styret en lengre betenkning der han
hevdet nødvendigheten av et forfatterakademi på linje
med andre kunstskoler, samt trakk opp retningslinjene
for en forfatterutdannelse. Ingen respons fra Departementet. Hånlatter fra publikum og mange innen foreningen. Man kan da ikke «lære» å bli dikter! Sant nok,
like lite som man kan lære å bli en stor maler eller komponist. Men man kan lære seg det håndverk som enhver
kunstart bygger på.
Det forekommer meg at det er blitt stadig mindre
blest om mottagerne av Vesaas-prisen i de siste årene.
Det ville ha bedrøvet stifteren. Hensikten var jo nettopp
å gi en ung forfatter en «flying start». Som debutant 1945
fikk jeg all den oppmerksomhet man kunne ønske seg.
Det skyldtes som før nevnt de helt spesielle omstendighetene den gang.
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DA JEG DEBUTERTE …
Alle har en debutanthistorie. Vi oppfordret et knippe forfattere og oversettere til
å fortelle sine.

Levi Henriksens blanke sider
Jeg har god erfaring med å prøve og debutere. Fra
Ansgar Forlag til Landbruksforlaget, så er jeg blitt
refusert av dem samtlige. Det smått pussige er at også
Feber – altså debuten – først ble refusert på Gyldendal,
og da la jeg virkelig opp som forfatter. Vanligvis når jeg
var blitt refusert for et av mine manus, så la jeg opp i en
dag. Men denne gangen så la jeg opp i en uke.
Konsulentuttalelsen var forsåvidt oppløftende, men jeg
ble knekt av at det var enkelte noveller som ble fremhevet som smått uforståelige med litt rare slutter og
lignende. Da jeg begynte å se gjennom manuset viste
det seg imidlertid at det manglet cirka 15 sider.
Manuset var riktig paginert og alt det der, men 15 av
sidene var blitt blanke. Den dag i dag vet jeg ikke hva
som skjedde, men min kone printet manuset ut på
jobben sin, og jeg gadd ikke å se over det før hun sendte
det inn. Hun faket min signatur and there we go. Etter at
jeg så sendte manuset inn med alle sidene, ble jeg
nesten med en gang antatt og det er veldig bra. Det er
bare en ting jeg lurer på: Novellen Bønnebarn fikk jeg
veldig ros for åpningen på under den første manusgjennomgangen. Her manglet hele den første siden ...

Tom Lotheringtons dobbeltdebut
Jeg debuterte dobbelt den høsten, 22 år dessverre;
altfor tidlig i bokform, skammelig sent seksuelt.
Dobbeltsidig immaturitet. Vel hadde jeg lenge før dette
puslet med skriveredskap og publisert litt her og der,
slik også med det seksuelle, fra skoleavis på ungdomsskolenivå til selve gullnummeret av et seriøst forretningsblad. Jo, det var ikke fritt for aktivitet før
debuten. Enkeltstående dikt, premature ejakulasjoner,
one night stands; det teller ikke. Det er snakk om å
debutere som forfatter, innlede et varig forhold. Den
ene debuten førte den andre med seg. Det er ikke for
mye sagt at kveldens debutant var en annen enn gårsdagens student, slik også elskeren var en annen enn
onanisten. Som debutant introduserte jeg meg selv for
en anerkjent dikter, som introduserte meg for kvinnen
jeg skulle debutere med samme kveld. Skjønner? Som
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student ville jeg latt dikteren sitte i fred. Men jo da:
kjære kollega! Rett fra trykkeriet foregrep jeg sperrefristen, delte ut debutbok med dedikasjon. Så gikk vi og
drakk vin i lag med kvinner. Improviserte livsvalg eller
skjebnens laissez-faire? Utgivelsen og orgasmens
triumf ga anfall av overmot. Da kulturredaktøren ba
debutanten kommentere anmeldelsen, kom euforien på
trykk i Dagbladet under overskriften: Debutere necesse
est. Ingen systematisk tenkning lå til grunn for det
inseratet. For hva er da ikke nødvendig? Ekteskapet
varte 22 år. Forfatterskapet ble mindre intenst. På en
kirkegård ved havet sier Valéry dette: Le vent se lève.
Il faut tenter de vivre. Tenkte i årenes løp ofte på å oversette den linjen, men ble aldri fornøyd med resultatet.

Bjørn Ingvaldsens fengselsdebut
Da jeg debuterte i 1995 var jeg nettopp idømt 90 dagers
fengsel. Myndighetene og jeg hadde ikke samme syn på
militærtjeneste. Jeg hadde i flere år vært klar over at
det kom til å ende med fengsel. Det som var litt ubeleilig
var at dommen skulle sones om høsten og at jeg på den
måten ville gå glipp av alle de litterære arrangementene jeg hadde blitt invitert til. En som soner en så kort
dom har nemlig ikke rett til permisjon, i hvert fall ikke
den første måneden av soningen. Men et lyst hode,
Frank i Forfattersentrum i Bergen, mente at de ikke
kunne være så strikse. Derfor sendte han et brev til
fengselet. Det samme gjorde arrangørene av arrangementene. Da jeg møtte til soningen så inspektøren
lenge på meg og uttalte: «Deg har jeg hørt mye om.»
Jeg opptrådte på Kapittel 95, på Sting og på
Forfattersleppet. Med permisjonsseddel fra
Fengselsvesenet. Og fikk mye oppmerksomhet av den
grunn. Johan Brox skrev i Dag og Tid at jeg burde være
en sterk kandidat til å få «fristad for forfølgde forfattarar» i Stavanger. I fengselet hadde den mest
berykta av alle betjentene, han som gikk under navnet
«Gestapo», hørt intervju med meg på P3 og bestemt seg
for å like meg. Under resten av soningen gikk det på fornavn oss i mellom og jeg fikk forsyne meg med så mye
kjøttpålegg jeg ville i matsalen. Det var nesten en nedtur å bli løslatt.
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Bodil Engens navn på trykk
Da jeg studerte nederlandsk i Oslo midt på 70-tallet,
slumpet jeg til å få oversette et medisinsk leksikon i fem
bind fra dette språket, for et av de store forlagene. Det
var vanvittig moro og eventyrlig godt betalt, syntes jeg:
600 kroner pr normalark. Arbeidet gikk som en lek og
pengene trillet inn, og jeg så for meg en karriere som
oversetter: en fremtid i frihet, med mitt navn på tittelbladet i en lang rekke bøker. Etter et par år var de første
to leksikonbindene endelig ferdig trykt. Noen frieksemplarer fikk jeg ikke, men jeg så de tykke, flotte,
glossy bøkene i vinduet hos Tanum og strenet inn, stolt
som en hane. Holdt pusten mens jeg slo opp på tittelbladet for å lese hvem som hadde stått for oversettelsen. Det hadde øyensynlig ingen. Jeg bladde og
lette både foran og bak i begge de to bindene, men nei.
Ingen oversetter var nevnt noe sted. Da jeg fremførte
min skuffelse for redaktøren, ble hun unnvikende i
blikket og kvekket noe om at teksten var bearbeidet for
norske forhold. Så da …
Jeg ga meg, men ga ikke opp. Snart fikk jeg kontakt
med et lite forlag som to fyrer drev fra en kjøkkenbenk
på Møre. De utga kiosklitteratur av diverse slag, og mitt
første oppdrag for dem var å oversette noen westernromaner. Romaner! Men her var det ikke snakk om
kontrakter eller 600 pr ark, man fikk ta til takke med et
svært beskjedent, muntlig forhåndsavtalt beløp. Helt i
orden for meg, bare jeg fikk oversette. Kjøkkenbenkforlaget sendte frieksemplarer, hele tre av hver
bok. I dem sto det Oversatt av B. Engen. Hvem var det?
Jeg ble ikke så fryktelig lei meg; det hadde uansett ikke
vært mye ære å hente. Men jeg ringte og spurte forleggeren/redaktøren hvorfor de hadde forkortet navnet
mitt til det ugjenkjennelige, og fikk vite at forklaringen
burde være innlysende: Hvis det fremkom at oversetteren var av hunkjønn, ville det svekke tekstens troverdighet i en råbarket westernroman. Man måtte la
leseren tenke seg at det kunne være en Bjørn eller
Birger som sto bak.
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Neste oppdrag for kjøkkenbenkforlaget var en
amerikansk dameroman som het Platinum, en slags
Sex og singelliv i bokform. Arbeidet gikk unna, pengene
kom og jeg ventet på frieksemplarene. Nå måtte da
navnet mitt stå der det skulle, uavkortet! Månedene
gikk, men ingen frieksemplarer kom, tross purringer.
Et par år senere, da jeg jobbet for et noe mer etablert
forlag og nesten hadde glemt hele Platinum, vandret
blikket mitt en dag over billigbokhylla i dagligvarebutikken og falt på nettopp den. Jeg tok den opp og så på den,
kjente igjen teksten. Den var utgitt av et større pocketbokforlag, og på tittelsiden sto det Oversatt av og navnet
til redaktøren på kjøkkenbenkforlaget! Han hadde
rappet mitt … åndsverk og solgt det videre. Hva gjør
man – uten kontrakt, uten kopi av manus, uten harddisk? Jeg håper fremdeles å støte på ham en dag.
Det har gått bedre siden.

Ingelin Røsslands pupp
Haustlanseringa på forlaget er svære greier. I alle fall
var dette min tanke då eg debuterte sånn godt over midten på 90-talet. Men ugreie ting var i vente.
Ut på kvelden, ganske seint ut på kvelden, får eg ei
forfattarinne på veg ut av sin ungdoms vår ved sida av
meg. Og eigentlig ganske ut av det blå, kjem det ei hand
bort og dreg ned utringinga på kjolen min. Pupp ute, var
min skrekkslagne tanke. Men det var ikkje så gale, for
BH-en var framleis på plass så det blei ingen stor
katastrofe. No skal det seiast at det heile gjekk ganske
fort for seg. Så fort at eg håpar ingen fekk det med seg.
Faktisk håpar eg at min eldre langfingra kollega ikkje
fekk det med seg ho heller. Håpar at ho var for full til
det. Eg har i alle fall ikkje tenkt å fortelja kven som eig
desse småfrekke fingrane. Men viss du spør meg, og eg
når du spør er så full at eg har mista all integritet, i
regelen klokka eitt tretti eller der om kring, kan det
henda at eg seier det likevel. Snakkast.

Per Qvales Daffydebut
«‹BOING!› Gongongen lød, og første runde begynte. Jeg
stormet frem fra hjørnet mitt og gjøv løs på motstanderen.» Sto det å lese i Daffy Duck nr. 18 i 1959. Det er
åpningsordene i novellen Den gigantiske boksekampen,
et bidrag til bladets novelleserie Tidsmaskinen, ført i
pennen av bladets unge lesere.
Teknikken, in medias res, hadde jeg allerede brukt i
stilene mine i flere år, ikke uten suksess. Nå skulle jeg
slå mynt på den. Og slo til med en boksekamp i science
fiction-stil.
Kampen går mellom fortelleren og verdensmesteren i
tungvekt: «Motstanderen, tidligere verdensmester 18
ganger, bar et ikke ukjent navn innenfor boksingen; Joe
Louis. Men tro ikke at det er den gamle Joe Louis som var
verdensmester en gang i en fjern fortid. Nei, det er hans
tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-tipp-topp-atom-jet-oldebarn jeg
slåss mot.
Boksingen har vært holdt høyt i ære i Louis-familien.
De har faktisk en ubrutt rekke strålende boksere å se
tilbake på, helt ned til stamfaren som levde i det 20.
århundre. Vi er nå i året 3021.»
Behendig bringer fortelleren oss tilbake til forløpet i
bokseringen: «Joe Louis parerte nettopp, og rettet ut en
lang, hårete venstrearm som lignet svært på en gorillas.
Radaren på hjelmen min hadde advart meg, så jeg
trykket på en knapp i beltet, jetmotorene i skoene trådte
i funksjon, og jeg føk bakover. Joe Louis startet også
jetmotorene sine og kom etter meg. Jeg trykket på en
annen knapp på boksehansken og så skjøt det ut
springfjærer fra hælene mine og jeg spratt opp i taket
og ble hengende fast i en krok. Joe skrudde på en håndtak på vesten og en lang arm med gripesakser hentet
meg ned igjen.»
Miljøet er ellers preget av moderne komfort. Ikke
bare sitter publikum i lenestoler, også bokserne har det
bekvemt:
«En elektrisk fløyte meddelte at første runde var
over. Min manager og trener bar meg bort til lenestolen
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min og ga meg soda. Etterpå la de en pute bak hodet
mitt.»
Så blir det alvor igjen i neste runde: «Da gongongen
lød, gikk jeg på med større mot og besluttsomhet enn
før. Plutselig kjente jeg en knallhard uppercut som
slengte meg som en dott mellom de elastiske tauene.
Men da ble jeg for alvor sinna. Jeg sendte ut den
mekaniske armen fra brystet. Joe prøvde fortvilet å
dekke seg, men skjønte snart at mitt drepende slag
hadde avgjort kampen. Den elektriske armen hadde
truffet ham på en knott på haken. Knotten hadde
elektrisk forbindelse med noe under gulvet, og straks

stakk det opp to mekaniske føtter som sparket ben
under kjempen. Han gikk i gulvet med et brak. Like etter
hørte vi fredelige snork fra Joe Louis.»
Det er mye elektriske remedier her. Etermediene er
imidlertid ikke på banen, men avisoverskriftene dagen
etter handlet nesten bare om kampen. Overalt ble jeg
hyldet. I en av plastavisene fant jeg følgende overskrift:
«Verdensmesteren Joe Louis slått ut! Per Qvale heter
den nye mester for året 3021». Novellen ender med å
avsløre at unge Qvale sitter og ser på en oppvisningskamp med Ingemar Johansson, verdensmester av året
1959, og har drømt seg bort, kanskje dormet av. Gutten
med tungvektsdrømmene hadde da en matchvekt på 46
kilo og raget 146 centimeter over canvasen.
Honoraret fra Daffy (redaktør Elsa Akre-Aas i Allerskonsernet) var raust, hele 50 kroner. Det er faktisk bortimot 500 kroner i dagens pengeverdi.
Jeg hentet pengene på Majorstuen postkontor. Arne
og Jens og Nils og Lars og Morten og enda noen av
guttene i klassen var med meg, de hadde insistert på å
være livvakter. Ferden gikk til Thor Is i Bogstadveien.
Den feterte forfatteren fôret halehenget med softice og
7-Up, jeg tror jaggu hele femtilappen forsvant.
Så er det noe rart at jeg prøver å slå mynt på debutnovellen en gang til?

Bjørn Herrmans ordbok
Da jeg begynte å oversette i 83, var jeg antagelig
grønnere enn de fleste. Min akademiske bakgrunn
besto av en ikke særlig imponerende naturfagartium,
noen praktisk erfaring med norsk som litterært
uttrykksmiddel hadde jeg ikke, og den eneste ordboken
jeg eide var en tynn liten sak i rødt plastbind fra
Fabritius & sønner. Jeg hadde lest en bok om
Shakespeare, hvor flere av skuespillene ble gjennomgått, og ble så opptatt av det forfatteren skrev om
Coriolanus, at jeg bare måtte lese akkurat dét stykket.
Noe som viste seg å være lettere sagt enn gjort, siden

28

ingen tydeligvis hadde oversatt det. Resultatet var at jeg
måtte prøve å lese det på engelsk. Det tok tid, siden jeg
måtte slå opp så godt som alt – til og med noteapparatet
og forklaringene til teksten, som utgjorde omtrent like
mange sider som selve skuespillet. Det ble et tidkrevende stykke håndarbeid, og jeg tror det var først da jeg
satt der med en manusbunke på rundt 300 håndskrevne
sider at jeg skjønte at jeg faktisk hadde oversatt et
versedrama. Og det var først da det falt meg inn at det
kanskje kunne utgis. Jeg skrev hele stykket for hånd to
ganger – i tillegg til kladden – før jeg kjøpte skrivemaskin og skrev det om to ganger til. Jeg begikk antagelig
alle de feil det er mulig å begå, inkludert den å benytte
rettskrivningsnormalen fra 1907 fordi jeg hadde forlest
meg på Peter Wessel Zapffe. Alt i alt tok det drøyt fire år
og to forlag før det kom ut i 88.
Det var i den anledning en eller annen kom og spurte
om jeg hadde lest Arnulf Øverlands versjon for
Nationaltheatret fra 1933 ...

Ingeborg Arvolas slippdato
Da jeg debuterte fikk jeg vite at bøker kommer ut på en
bestemt dato. Jeg fikk også vite Korellhusets nøyaktige
slippdato. Jeg trodde jeg kom til å huske den datoen for
bestandig, datoen da jeg virkelig – virkelig – ble forfatter, men nå har jeg visst glemt den. Det kan ha vært 24
august. Eller 27. Noe der omkring.
I 1999 hadde slippdatoen en uhyrlig, magisk og storslagen karakter. Den var beviset på at jeg hadde greid
noe jeg hadde ønsket å greie svært lenge: å bli forfatter.
To uker før tiden dro jeg min mann Vidar med i bokbutikker. Vi så på hyllene med årets bøker. Særlig så vi
på raden der bøkene til forfattere på A sto. Der kommer
boka mi til å stå, hvisket jeg og forestilte meg hvordan
det ville føles: å bli forfatter.
To dager før slipp-datoen, gjentok vi turen til bokbutikkene. Rett nok spurte Vidar hvorfor vi ikke heller
kunne dra når Korellhuset var kommet, så vi hadde noe

å se på. Jeg svarte at da var det ikke sikkert jeg turte, og
dessuten ville jeg forberede meg, forestille meg hvordan det kom til å bli.
Først gikk vi på Norli, og det var da jeg begynte å
skjelve. Boka mi sto der allerede! Noen hadde satt
Korellhuset for tidlig i hyllene! Jeg var forfatter før tiden,
og hvem vet hvor mange som hadde sett boka mi før jeg
var klar over at de gjorde det! Jeg veltet en stabel bøker
som Vidar stablet opp igjen. Jeg skalv. Jeg ville ikke gå i
flere bokbutikker. Jeg husker ikke lenger hvilken dato
det var, men det var to dager før tiden, og nå ser jeg at
det kanskje var like greit. All verdens forestillinger
kunne ikke forberedt meg på hvilken sjokkartet opplevelse det er å bli forfatter.
Senere fikk jeg mine første anmeldelser med både
ris og ros, jeg leste opp noen steder, magen roet seg, og
jeg tok meg selv i å smile selsomme smil mens jeg
pusset tennene. I midten av september gikk jeg inn i en
bokbutikk og beundret årets bøker utgitt av forfattere
på A.

Olaug Nilssen som ung
Mi første bok, Innestengt i udyr, kom ut i 1998. Det var
det året det var førti skjønnlitterære debutantar, og ein
bortimot var garantert å drukne i dei andre, som til
dømes var Linn Ullmann, Karl Ove Knausgård og Trude
Marstein. Eg kunne imidlertid skilte med å vere den
yngste av alle, og dette sørga eg for å framheve i alle
samanhengar. Eg var berre tjue! Eg er født seint på året
i 1977, og hadde ikkje fylt tjueein, så eg tolte ikkje å bli
presentert som eit år eldre enn eg verkeleg var. Eg
hugsar til dømes at eg skulle bli intervjua i programmet
som på den tida heitte herfra til halv ti, at eg sat åleine i
studio i Bergen og venta på at nokon skulle snakke med
meg og fortelje meg kva eg skulle bli spurt om når eg
skulle på, like etter nyheitene klokka ni. Men tida gjekk,
og ingen tok kontakt med meg, endå eg sat der med
høyretelefonane på, og ikkje hadde anna å ta meg til enn
å glane på dei som sat bak glasveggen. Det slo meg at
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dei bak glasveggen kunne sjå på meg òg, og dette blei
eg sitjande med eit stivt fjes og tenke på, ispedd meir og
meir engsteleg opprømte tankar om når dei kom til å
kontakte meg frå Oslo for å fortelje meg kva dei skulle
spørje meg om. Då eg ikkje blei kontakta før klokka var
eitt minutt over ni, og nyheitene var godt i gang, var det
ikkje tid til anna enn at den stressa programleiaren som
eg aldri hadde snakka med, og som knapt nok hadde
høyrt navnet mitt før, babla fram nokon fraser ho skulle
bruke i intervjuet, og at eg sa «ja, ja vel, jada», framleis
med det stive fjeset, som var så prega av nokon sat bak
glasveggen og såg.
Det som hende, kan best beskrivast i dialogform, og
etter det svikefulle minnet:
Programleiar: Olaug Nilssen, du er tjueèn år, kommer fra Solheimsdalen i Førde, og har gitt ut din første
bok.
Olaug: (held stilt)
Olaug: (tenkjer) kvifor stiller ho ikkje noko spørsmål?
Og forresten.
Olaug: (seier opprørt): Eg er berre tjue! (idet ho innser kor pinleg det er å seie akkurat dette, og at ho
dummar seg ut)
Olaug: (taus, bortvend frå dei som sit bak glasveggen)
Eg hugsar ikkje meir av intervjuet, og det er mogeleg
at eg tar feil når eg trur det var ein lang pause mellom
programleiaren si vesle tale og min snurte kommentar.
Men denne episoden gjorde i alle fall så sterkt inntrykk
på meg at eg framleis har problem med å vere på radio.
Eg har også slutta å skryte av kor ung eg var då eg ga ut
mi første bok, men det er mest fordi det var tre seksten
år gamle debutantar i 2000.
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DEN RUNGENDE STILLHETEN
ETTERPÅ
Det finnes et kastesystem i litteraturens verden. Cecilie Winger debuterte
på nivå åtte.
«Du som har så mange hatter,» sier redaktør Svingen.
Det er april og etter stengetid, og byen er i ferd med å
dekkes av snø igjen, etter noen optimistiske våruker.
«Du som er forlagsredaktør, oversetter og kritiker, og i
tillegg har gitt ut en bok, du kan vel skrive noe velformulert om det å debutere?»
«Hah, det er ikke stort å si om det! Gjort på fem
minutter. Jeg har jo bare gitt ut en faktabok for barn,
det er liksom paria over all paria det.»
Jeg starter en lang utreding om kastesystemet i litteraturens verden, en rangering over debutanter som
betyr noe, og den går som følger: På første plass, romaner (voksne), andre, noveller (voksne), tredje, sakprosa (voksne), fjerde, poesi (voksne), femte, ungdomsromaner, sjette, romaner for barn (nå nærmer vi oss pariastadiet!), sjuende, dikt for barn- og ungdom (utgis
nesten aldri), åttende, faktabøker for barn. Og omsider
niende, nemlig dikt på eget forlag. Men innen jeg kommer så langt, er redaktøren i ferd med å runde neste
sving i snøkavet.
En måned senere sendte redaktør Svingen en presiserende e-post: «… mange hatter ... noe velfundert om
det å debutere. Veien fram til debut, det enorme fokuset på debutanter, hvor mye som forandrer seg etterpå,
følelsene rundt det å debutere etc.»
Jeg skriblet raskt ned et svar: «Min første innskytelse er at artikkelen min ikke vil handle om voldsom medieblest, men være mer barnebokvinklet
(arb.tittel: Den rungende tausheten etterpå). Frist i
august, sier du?» og trykket send, før jeg pakket med
meg alle hattene og tok toget til litteraturfestivalen på
Lillehammer.
Det var mai og byen krydde av debutanter. Alt var lagt
til rette for research. Debutantene var på debutantseminar. De leste egne tekster i parken på dagtid, og yrte på
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Håkons Pub når mørket senket seg. Rundt bardisken
fortalte de eksotiske (i mine ører, fordi jeg som mangeårig barnebokredaktør er vant til usynliggjorte forfattere) historier om tallrike opplesninger i inn- og utland,
om bokhandelopptredener og intervjuer og anmeldelser en masse. Det var den mannlige poeten som stort
sett hadde jobbet fulltid med opplesninger, signeringer
og intervjuer hele det siste halvåret, og den kvinnelige
romanforfatteren som var lei av alt oppstusset og
lengtet etter roligere dager: Sikkert sånne historier som
tidsskriftet du akkurat nå holder i hånden kryr av.
Nå vet jeg selvsagt at ikke alle voksenbokdebutanter
får like mye oppmerksomhet – også i den kategorien er
det mange som har lyttet til rungende stillhet etterpå,
men sistnevnte gruppe var forbausende nok fraværende i festivalstatistikken min.
På spørsmålet mitt om hvem som ble bedt til
debutantseminaret, lød svaret «Alle skjønnlitterære
debutanter». Med tilføyelsen: «Men det er ikke alle
som får lese.» Ikke overraskende var det ikke en eneste
debuterende barne- eller ungdomsbokforfattere som
leste. Jeg er ganske sikker på at de ikke var invitert til
seminaret engang. Ut fra gjengs oppfatning har de jo
faktisk ikke debutert på ordentlig ennå. Det er derfor
det ikke er uvanlig at en forfatter som har gitt ut ti barnebøker, likevel blir omtalt som debutant når vedkommende kommer med sin første bok for voksne. Dette
fenomenet har forlagenes egne markedsavdelinger ironisk nok storparten av skylden for. De vil gjerne ha
stempelet Debutant flest mulig steder i katalogen for å
skape mest mulig blest om bøkene, og følgelig få flest
mulig personer med på debutantfotografiene fra høstlistelanseringene. Jeg tror ikke engang de er seg bevisst
at de dermed kolporterer og forsterker samfunnets
forestillinger om første- og annenrangsforfattere.

ILLUSTRASJON: ELLEN SJØWALL

Jeg har også debutert, men man kan godt si at det
foregikk i fredeligere former enn beretningene jeg
hørte på Lillehammer. I fjor høst ga jeg ut en faktabok
for barn, Godteriboka, på Gyldendal. Vel ble den ingen
kioskvelter, men etter mange år som forlagsredaktør
var det nyttig og lærerikt å sitte med flunkende forfatterflosshatt på den andre siden av skrivebordet. Nye
innsikter (eller i hvert fall tiltrengte påminnelser) som
bør nevnes her, er hvor umettelige forfattere er på
informasjon, hvor vanskelig det er å minne seg selv på
at redaktøren faktisk har ansvaret for mange andre
bøker i tillegg til din, og hvor utrolig deilig det er både
å se illustrasjoner og omslag for første gang, og å få den
aller første tilbakemeldingen fra en leser.
Men det er klart, jeg visste bedre hva jeg gikk til enn
de fleste andre debutanter. Jeg kjenner barnebokbransjen og var klar over at livet mitt ikke kom til å forandres fundamentalt, at ikke bankkontoen ville mangedobles og at jeg neppe ville bli nedringt av journalister.
Ikke at jeg har noe å klage over, boka gikk som hovedbok i bokklubb, og den fikk, så vidt jeg vet, hele to
anmeldelser: i en Hamaravis (husker ikke hvilken, har
bare fått sitert anmeldelsen) og i Dagbladet.
Selvsagt var det et stort og stolt øyeblikk da jeg mottok førsteekset av ferdig bok, for den lå så godt i hånden
og luktet så deilig av lunken trykksverte, men stort sett
er det ikke mer å si om mine fifteen seconds of fame –
bortsett fra at jeg allerede før boka hadde vært i salg et
halvår, fikk melding fra forlaget om at den skulle nedskrives: det ga meg innsikt i hvor mye enklere det er å
sende, enn å motta sånne brev ...
Alle debutanter in spe har sommerfugler i magen.
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Som forlagsredaktør har jeg ofte opplevd at forfattere
som er i ferd med å debutere får kalde føtter, og foreslår
å utsette utgivelsen. Grunnen er stort sett ikke at de er
nervøse for å blottlegge seg eller kaste «babyen» sin til
ulvene, men at de er engstelige for at de får det for travelt med jobb og annet i tiden som kommer, til at de får
tid til intervjuer og spetakkel. Det er alltid med en viss
galgenhumor jeg må forklare dem at barnebøker omgis
av en himmelropende mangel på interesse, og at pressepågangen neppe kommer til å bli påtrengende sjenerende.
Pressens manglende interesse for barnebøker ble
for øvrig behørig demonstrert i en debatt om barnebokkritikk av paneldeltager og daværende kulturredaktør i Dagbladet, Eva Bratholm. På spørsmål om hvorfor
avisen hennes skrev så lite om barnebøker, svarte hun
at det finnes for mange særinteressegrupper som krever spalteplass – enten det nå er barnebokforfattere
eller folk med utlagt tarm – til at de av hensyn til leserne kan tilfredsstille alle sammen.
Nå kan det godt tenkes at Bratholm ikke mente det
fullt så syrlig. Kanskje hun barsket seg for å dekke over
at hun hadde vært for opptatt av å sende viktige tekstmeldinger, til å kunne følge med i debatten? Resultatet
ble likevel et sekunds rungende/vantro stillhet i salen.
Meningen bak ordene var selvsagt ikke noen bombe for
de tilstedeværende (det var det bare den temmelig
søkte sammenligningen som var). At barnebokforfattere ikke får plass på parnasset, er gammelt nytt.
Men idet jeg plasserer mine hatter på hodet og går,
tenker jeg at jaggu er det verdt det, likevel …
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ETTER DEN SØTE SKRIVEKLØE …
En ting er å debutere. Noe annet er å komme med bok nummer to. Det tok Lise
Gundersen et hav, 7 år, 19 land og mye bortkasta grubling og bekymring å fullføre den
vanskelige andreboka.

ALLE FOTO: LISE GUNDERSEN

Jeg debuterte med en diktsamling i 1997. Den het
Sprekkvekst og kom ut på Aschehoug. Tittelen fant jeg i
Teknisk Ukeblad. Det var morsomt å debutere, og
fantastisk å bli antatt. Jo, det var fint å bli antatt, utgitt
og lest. Jeg hadde noen, men ikke så mange forhåpninger om å redde poesien, men likevel var det stas for en
student å presse ut en bok etter 30 vekttall litteratur på
ett år. Det var litt slitsomt, og veldig uvant, og plutselig
befinner man seg på Aschehougs hageselskap.
Debutant-te ble inntatt med direktøren, som klokelig og minneverdig sa: «Man skal ikke se seg selv som
forfatter i første omgang, men som et skrivende menneske.» Jeg siterer Nygaard etter minne, men er neppe
langt fra ordrettheten. Et forfatterskap er noe ganske
annet enn én bok. Og man er ikke forfatter uten å ha et
forfatterskap. Men likevel ga det meg en følelse av å
være en bunadskledd unge på 17. mai som verken fikk
flagg eller pølser eller is. Nygaard; du skylder meg en
ostebaconpølse med agurksalat og stekt løk! Nei forresten, glem det, jeg liker ikke pølse.
SPREKKVEKSTEN
Jeg har som mange av mine talentfulle skrivende medmennesker tilbrakt et viktig år i skyggen av Lifjell i
Telemark for å utvikle meg under kyndig veiledning. Jeg
var altså, for ti år siden, et skrivende menneske, hadde
kjent meg som et i ti år, og var faktisk lei av å være
«bare» det. Men hvorfor et forfatterstudium? Man kan
som kjent ikke lære å skrive. Man må også ha noe å
skrive om, man må ha livserfaring. Og får man dette i
Bø? Selvfølgelig hører man dette skvipet fra uvitende
folk. Selvfølgelig blir man usikker. Jeg var ikke i risikosonen for å ha manglende livserfaring, og mener for
øvrig at det å anklage en forfatter for å mangle levd liv er
sprøyt. Erfaring er noe alle har. Handler det ikke om
observasjon og evne til å kommunisere den? Og forresten, kan man lære å skrive? Ja. Man kan alltid bli
bedre. Man kan til og med bli bra. Jeg skulle ønske at
ingen spurte en forfatterstudent dette teite spørsmålet
igjen. Det er for lengst utgått på dato.
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Uansett: fra å være et usikkert, skrivende menneske
ble jeg i løpet av et år i Bø et mer sikkert, skrivende menneske. Sikker på at jeg ville dette. Jeg skylder vel Eldrid
Lunden en pølse. Med potetsalat og chiliketchup. Men
jeg var også klar over det alle undervisere sa: Alt er gjort
før.
Bok nummer en kom ut, tilbakemeldinger og fryktede anmeldelser var underveis. Jeg måtte få nødhjelp fra
naboen da Fædrelandsvennen ikke kunne se noen fremtid for meg som lyriker. Det var min første anmeldelse.
Heldigvis ble det bedre, det ble så bra at jeg sa meg brukbart fornøyd. Det var en grei debut, jeg likte å lese for
folk, folk likte visst å høre på. Jeg var heldig, og privilegert som kom gjennom nåløyet. Men jeg turte ikke å
være forfatter, jeg var bare takknemlig for «å få lov» til å
utgi en bok. Hvor fruktbart var egentlig det? Minimalt.
SKÅRUNGE UNDER EN SUGENDE SKY
To år etter debuten kjøpte jeg seilbåt. Da snakker vi om
privilegier! Det var en litt stillestående, regnvåt og småkjedelig høst i 1999. Jeg og samboer ville se enda mer av
verden, så vi kjøpte «Anna Helena» og døpte henne
«Kornelia». Jeg var allerede godt i gang med diktsamling nummer to, og syntes alt virket lovende. Jeg ble
til og med tildelt et lite reisestipend for å komme meg på
jordomseiling. Men kan du seile, da?, fikk jeg stadig
høre. Litt, svarte jeg, og så lærer man helsikes mye
underveis.
Jeg hadde fine visjoner om meg selv og inspirasjonen
hånd i hånd langs ukjente kyster, gjennom nattevakter,
i ly av palmetrær. Lange samtaler om det ukjentes
vesen, møter med nye kulturer. Netter over papirene …
grensesprengende poesi sendt via email fra Tahiti.
Forskudd hentet ut på Samoa. Lanseringsflyturer hjem
fra New Zealand. Bruk av stipender på Andammene,
Madagaskar, Brasil … Skulle bare fullføre diktsamling
nummer to, så kunne vi dra.
Omsider dro vi. Med et fortsatt frustrert, veldig uferdig manus i en plastpose. Vi kunne ikke vente mer på
den vanskelige andreboka. Pc’en ble stua i vanntett bag.
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Mannskapet på farkosten «Redemteur» utenfor Haiti. Til høyre: «Kornelia» for anker utenfor kysten av Kapp verde-øyene.

(Til informasjon bør bagen også fores med isolerende
materiale så den ikke dannes kondens ved temperatursvingninger.)
Og plutselig var vi bare oss to, vi var i vindstilla og det
var som vi ikke eksisterte. Alt var horisont. Ingen båter
å se, bare fnisende delfiner. Det var faktisk akkurat som
å prøve å bli tatt alvorlig som kommende andreboksforfatter. Den tidligere debutant sitter i kreativ vindstille
og gruer seg til responsen. Føler av at forlaget ikke VIL
at du skal gi ut enda en bok, at det plutselig ikke er et
eneste sted du kan gå til for å vokse som forfatter fordi
du er for langtkommen for det ene, for ung til det andre.
Ikke noe brukbar input, bare ulne avvisninger. Ikke en
gang følelsen av at det er bra at man produserer tekst.
Som å være en jævla byrde. Vinden og bølgene ler av
deg, fuglene flyr forbi og hvalene fiser. Båten kaster seg
i alle retninger og det hjelper ikke med popkorn eller
yndlingsplater.
Vi fikk vind i seilene etter hvert, men da hadde faktisk poesien blåst vekk. Fæ’vennen vant. Manuset var
bare en trist lefse ord. Alt jeg så var elendig språk, haltende rytme, dvask magi. Jeg deppa over det i La
Coruña, i Lisboa og hele veien til Marokko via Algarve.
Så lot jeg diktmanuset fortsette mugningsprosessen og
begynte å rote i papirer og dokumenter. Grov pc’en ut av
Aquapacken. Det begynte å ligne noe. Og det begynte å
ligne noe mer. Det var prosa, og seileren så det var godt.
Blåser det i skrifta er det også vind i seilene, og etter
hvert forflytta vi oss mye, mye lengre. Nytt manus, ny
plastpose, nye ideer. Vi kryssa Atlanterhavet. Vi lå noen
dager utenfor en forlatt spedalskkoloni. Kolonien ble
brått forlatt tidlig på åttitallet og journaler, medisiner og
tydelige rester etter de utstøttes liv slenger omkring. På
en morgentur ble jeg sittende i jolla en time mens jeg
stirret inn i ruinene. Trær var i ferd med å vokse inn i
jernsengene, barnslige veggmalerier begynte å falme og
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hundrevis av ravner dro feite mark fra jorda. Andre
steder besøkte jeg folk som for alvor viste meg hva det
betyr å ikke eie noen ting. Det var fortellinger over alt.
Men livet var rett og slett for varmt og interessant til å
stenge seg nede i båten og skrive. Nå skulle jeg dykke,
deale hummer med fiskere i Venezuela, drikke øl, gå
meg bort på markeder, bli bedre i fransk, labbe gjørmestier på Haiti, vedlikeholde skute, møte venner i New
York. Dessuten var jeg ikke klar for å gi fra meg manus.
Faktisk vettskremt. For mye dårlig erfaring. Jeg skulle
vente til jeg kom tilbake til Norge, til jeg hadde kommet
lengre i manus, følte meg sikrere. Det var langt hjem
ennå. Men jeg hadde kommet langt med manus.
Innen denne tid hadde vi innsett at det ikke ble noen
jordomseiling. Jaja, så får vi ta til takke med Karibien.
Mye å oppleve der og, for den som vet hvor hun skal seile.
Det var et lite nederlag å innse at ikke Stillehavet skulle
bestiges denne gangen. Samtidig er det å komme seg på
en så lang tur et privilegium stort som noe, og vi hadde oss
selv å takke. Hadde jeg bare fått ut den boka før vi dro...
Rundt 17. mai i fjor var havet utenfor østkysten av
USA i kok. Storm. Digre bølger, og vi var midt i. Jeg
holdt meg fast etter beste evne mens jeg knasket kjeks
og holdt vakt. Fint lite is og pølser og bunad. Men jeg var
ikke redd! Det var en interessant følelse å ikke være det,
men sitte, fire, fem dager fra land i et helsikes drittvær
og bare være der. Jeg var litt våt, litt trøtt, litt sulten, men
trygg. Jeg hadde seilt gjennom det svarteste jeg noensinne har sett; et mørke så svart at du bare ser morilden i
bølgene som bryter. Om dagen kjeda jeg meg gjennom
Jan Guillous Arn-bøker. Det var ni plussgrader. Jeg syns
litt synd på meg selv, men tross alt var jeg på vei til New
York, som jeg aldri hadde besøkt før. Og båten var under
kontroll. Jeg, det vil si vi, kontrollerte båten. Så dette tør
jeg, tenkte jeg. Men sende fra meg manus? Nei, det er
for skummelt. Forlagsredaktører er skumlere en storm.

Men noen uker senere holdt pc’en på gå i stykker,
tross all mulig isolering og vanntett pakking. Da ble jeg
litt redd. Så jeg tok en rask og effektiv gjennomgang,
emaila manus fra Newport Public Library, seilte til
Canada og kryssa Atlanterhavet for andre gang.
Etter vindstille og tåkestille og hvaler og delfiner og
lesing av Krig og Fred, etter 31 dager med ufattelig lite
vind kom vi til Irland, sultne på dusj, mat og mennesker.
Vi feiret 13 000 seilte nautiske mil og en veldig positiv
telefon fra nytt forlag.
Jeg: et skrivende, seilende menneske. I storm og stille.
Å komme seg gjennom et manus er faktisk som å
krysse et hav. Først legges planer, du lytter til andre, legger til rette. Mer eller mindre ubevisst har du for lengst
stukket ut kursen. Så tegnes noen streker på overseilingskartet, og du drar. Du drar ikke TIL Tobago. Du
drar MOT Tobago. Kanskje ender du i Surinam, men i
alle fall kom du deg godt over. Det er bedre enn å miste
masta. I en kreativ prosess er det av og til vanskelig å snu
eller endre retning, men faren ligger ikke i for mye vind,
faren ligger i vindstille.
MAN LÆRER HELSIKES MYE UNDERVEIS, HVIS
NOEN ER INTERESSERT …
For å bli forfatter må man skrive, skrive, skrive. For å bli
en seiler må man seile. For å bli en danser må man … og
så videre. Men hva om noen hadde fortalt meg at jeg
ikke kunne seile? Eller skrive? At jeg ikke ville klare å
lære, bli bedre? At jeg ikke burde kjøpe båt? At jeg aldri
ville komme meg ut på havet? Jeg har hørt alt dette i mer
eller mindre skjulte former, og det tar meg ingen steder.
Da blir man blir bare mer usikker, mer hjelpesløs, mer
dum og begynner å venne seg til å være overflødig.
Det skal stor styrke til for å komme seg ut av en sånn
mølje når ingen er interessert i deg mer. Men hvorfor er
de ikke det? Er du så dårlig? Venter kanskje forlaget på
spennende debutanter i stedet? Gidder de ikke mer?
Har noen skylda? Alle sier man skal utvikle et forfatterskap, men hvordan gjør man egentlig det? Det er ingens
ansvar at debutant gir ut en bok nummer to eller tre.
Ikke skal man være forfatter, ikke kan man lære å bli det.
Man må jobbe, masse. Og enda mer. Men hva hjelper
det når man ikke fins i noens øyne? Jeg veit ikke hva et
forfatterskap er utover at det er et vanskelig skap å
komme inn i.
Man utvikler seg ikke uten å kommunisere med noe
større, noe utenom seg selv. For meg ble løsninga å gå ut
av min standard-sammenheng. Å slippe å forholde meg
til mer eller mindre tabloide versjoner av det litterære
Norge, til kanon, til hvem som er en gjeldende stemme,
hvem som er flinkest. Dermed slippe min egen prestasjonsangst. Jeg kom nærmere selve poenget; nemlig at
man ikke blir forfatter uten å skrive jævlig mye.
Ute i det store blå var det vanskelig å aldri ha
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skrivende mennesker rundt seg. Med fare for å virke
snobbete møtte jeg svært få underveis som jeg kunne
snakke «ordentlig» med om litteratur og skriving. Det
var et savn. Jeg ville gjerne treffe en nevrotisk likesinnet. Men kanskje det ikke hadde vært en god ide
likevel ...? Jeg ville styrt unna et rotete og surt seiler/forfatterhode som forbannet laptoper og emailer forlaget
aldri svarte på. Jeg hadde styrt unna meg selv.
Stadig vekk byttet vi bøker med andre seilere. Det var
ikke alltid like morsomt å bytte, siden man ofte endte
opp med drittbøker man ellers aldri ville lest. Samtidig
rådde tilfeldighetene over smaken, og tilfeldigheter er
en gave man må ta i mot. Jo mer jeg leste av dette og
hint, magasiner, aviser, bra og mindre bra bøker, jo mer
merket jeg en ny iver komme. Selvsensuren begynte å gi
slipp. Og denne gangen ville jeg bli lest. Og hvis jeg ville
bli lest måtte jeg skrive. Og for å skrive må jeg glemme
alt jeg har lært, alt jeg kan, alt jeg behersker.
Nå som båten er trygt ankommet Norge spør alle oss
om noe gikk galt underveis, om vi hadde noen kriser,
nestenulykker, pirater og hai. Jeg pleier å svare at det er
som å kjøre bil; de fleste opplever nestenulykker på
veien, men de færreste dveler ved det. De lærer (håper
jeg) og kjører videre, letta over at det gikk bra. De er ikke
redde for å kjøre bil dagen etterpå. Bilister forteller ikke
skrekkhistorier med skrytemine, men alle seilere lyger.
Kanskje hadde vi et nestenhavari der ute, kanskje ikke.
Det hadde vært verre å havarere i mine forsøk på å bli
forfatter. Kanskje vi må slutte å se på andreboka som
vanskelig? Kanskje den skal få lov til å være en overgang,
og lov til å være litt dårlig, lov til å være mer eksperimentell og annerledes enn debutboka. Kanskje
debutantene kan få en forelesing i kunsten å takle ødeleggende selvkritikk på debutantseminarene? Andreboka kan være så vanskelig den vil, forlagene kan være
så teite de vil, men identiteten må tas nøye vare på.
Hvem er man mellom bok en og to? Definerer man seg
selv som en refusert noksagt, er det ingen som tror på
deg. Etter denne turen kaller jeg meg forfatter, for det
var det jeg ble.
Det tok meg 7 år og 19 land, et hav og mye bortkasta
grubling og bekymring å fullføre den vanskelige andreboka. Nå høres alt ut som et vanvittig privilegium. I
ettertid ser jeg at jeg gjorde mye av det jeg trodde jeg
skulle. Det kjentes bare ikke sånn ut da. Heldigvis var
det noen der ute som skjønte hva jeg dreiv med.
Heldigvis skjønte jeg det selv etter hvert. Men kanskje
jeg bare hadde flaks?

Tilegnes Henrik Nor-Hansen som allerede er forfatter,
men kaster loss likevel.
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I FØLGE THOMMESSEN
Forfatterne og leserne er de viktigste partene i en ny litteraturavtale, mener Olemic
Thommessen, Høyres mektige kulturpolitiker. Dag Larsen har intervjuet ham om fastpris, biblioteket og Norge som kulturnasjon.
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Olemic Thommessen holder hus med familie i
Lillehammer, godt i høyden med utsikt til Mjøsa,
omringet av Maihaugen. Det er Stortingsferie, men
som eneste Høyrerepresentant fra Oppland innebærer ferien mye reising i landets nest største fylke, også
med tanke på neste års valg. Men det er ikke grunnen
til at vi ønsker å høre hva han mener. Blant Stortingspolitikere er Thommessen sentral, både som
representant i Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, saksordfører for kulturmeldinga og fordi han
har markert at han er en stortingspolitiker med kunnskaper om og interesse for kunst og kultur.
Neppe så underlig, Thommessen er utdannet jurist
med spesialområde åndsverkslovgivning og opphavsrett, men arbeidet fra 1994 med kunst- og kulturformidling som leder av KALAS (Kulturarrangement
Lillehammer). Han tilstår et visst «synderegister på
teater og musikk», dvs. at han spiller fiolin, og ennå er
med i amatørteater. Gjennom ti år i Høyres sentralstyre
har Thommessen arbeidet mye med partiets kulturpolitikk. Og det mer enn anes en arvelig sak her:
Thommessen har rettighetene etter Nils Collet Vogt. I
følge ham selv gir det magre inntekter. Ikke så underlig
at han ba om den komitéplassen i Stortinget som han
har nå. Olemic Thommessen insisterer likevel på at han
er en allround-politiker som ønsker at kulturpolitikk gis
en mye større del av Stortingets arbeid og at kulturspørsmål blir trukket inn i flere saker enn nå. Hans
viktigste sak så langt har vært behandlingen av Kulturmeldinga i Stortinget. Som saksordfører har det gitt
ham mye å sette seg inn i.
– Meldinga er viktig, sier han. – Den streker opp
linjene 10 år framover og har betydning også for forfatterne. Men når kultursaker generelt ikke når høyt opp i
Stortinget, er det fordi Stortinget er et speilbilde av
befolkningens interesser.
Så du kan være enig med dem som mener at Norge er en
naturnasjon, ikke en kulturnasjon?
– Det er å ta hardt i, likevel er det mye riktig i et slikt
synspunkt. Men når man ser på
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grunnlagsundersøkelsene for meningsmålinger om hva
vi publikum er interessert i, er det ikke kultur som topper lista. Tvert om står kultursakene langt nede.
Bekymrer det deg at Stortinget ikke har kulturen høyere
opp på sin prioriteringsliste?
– Kulturlivets arbeid handler ikke bare om penger,
og kulturelle og kunstneriske uttrykk skal ha en friest
mulig stilling i forhold til staten. Likevel må vi se i øynene at offentlig deltakelse er en forutsetning for at vi skal
kunne ha kulturproduksjon av noe omfang. Vitale deler
av norsk kulturliv kan ikke leve av markedet alene. Og
det dreier seg heller ikke bare om hvor høyt oppe på lista
kultursakene står, men om vi har med kunst og kultur
når vi drøfter for eksempel skole, næringsliv og helse.
Men familie, kultur og administrasjon i en komité? Det
høres ut som om kulturen blir klemt mellom tidas to mest
omdiskuterte trosretninger; kjernefamilien og byråkratiet.
– Det er en veldig krevende komité å være med i.
Saksfeltet er svært bredt. Men kulturen blir aldeles ikke
klemt inne, tvert om er det kultursakene som overskygger de andre. Og kulturlivets representanter er flinke til
å gjøre seg gjeldende. Trond Giske har sagt at de er så
dårlige lobbyister, men det er jeg helt uenig i. Vi har en
betydelig pågang derfra.
Fra skribentenes foreninger også?
– Nei, ikke så mye dem alene. De har for det meste
opptrådt sammen med Bokhandlerforeningen og
Forleggerforeningen i bransjesaker som innkjøpsordningene og bransjeavtalen. Men vi kjenner godt til
forfatternes standpunkter om de viktigste sakene, og
det er jo ingen grunn til å springe dørene ned for å fortelle oss noe vi allerede vet. Vi som sitter i komiteen får
rett som det er høre at vi er heldige som kan besøke
festivaler og kulturarrangementer, men når jeg kommer
dit og alt er spesialsesjoner om hvordan festivalene kan
få mer ut av statskassa, er det ikke så mye innhold vi får
med oss. Jeg synes ikke kulturlivets folk skal være så veldige «proffe» i forhold til politikere. Vi gjennomskuer
den typen profesjonalitet med en gang. Noen ganger
føler jeg meg kraftig undervurdert, som når noen har

NOEN GANGER FØLER JEG MEG KRAFTIG
UNDERVURDERT, SOM NÅR NOEN HAR SITTET
OG TENKT SEG HVA MON EN HØYREMANN VIL
HØRE. DET ER IKKE GOD LOBBYING.
sittet og tenkt seg hva mon en høyremann vil høre. Det
er ikke god lobbying.
Du er også mediepolitisk talsmann for Høyre.
– Ja, og det er et spennende område. Endringene er
store. Skribenter vil kanskje mene at det ikke er noe for
dem, men det bør de ikke være for sikre på. Det dreier
seg om den daglige kommunikasjonen som de også gjør
bruk av.
Det norske mediebildet ble endret voldsomt da NRKmonopolet ble opphevet. Til det bedre, synes du?
– Grepet som Langslet tok, var helt riktig og nødvendig. Det ble mer vellykket i Norge enn i andre, større
land. Men kvalitet og bredde i mediene må sikres, og
NRK hører til i det offentlige eierskapet for å opprettholde dette. Markedsmekanismen retter seg inn mot
store, betalingsdyktige markeder, og dersom de skulle
vært enerådende, ville mye bli marginalisert i et lite
land som Norge. Vi er en liten kultur og et lite marked
som skal hevde seg i internasjonal konkurranse. Vi må
sammenligne oss med de beste i verden for å opprettholde de forventninger vi selv har til livs- og levestandard. For å klare det, kan ikke kvalitet i Norge være
et elitefenomen slik det er i store nasjoner og befolkninger. Vi er nødt til å trekke flest mulig med, fordi vi er
så få. Denne bredden er en viktig forutsetning for å
skape forståelse for at den fremste kompetansen for
nyskapning finnes i kulturlivet.
Men la oss være mer konkret. Det er vanskelig – iallfall
for meg – å godta at Norge er et sivilisert land uten at folkebibliotekene er mange og sterke. Men det motsatte skjer;
bibliotekfilialer legges ned, bibliotekene får mindre ressurser samtidig som utlånet stiger. Hvordan ser du for deg
framtidas folkebibliotek i Norge?
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– Det er sikkert mange nyanser i oppfatningene om
hvor viktig biblioteket er. Kommunene selv skal
bestemme hvor mange filialer de vil ha. Men det gleder
meg at det blir spetakkel nesten hver gang et bibliotek
skal legges ned. Det viser publikums engasjement og
bibliotekets betydning. Bibliotekenes framtid handler
også om det kommunale selvstyret. Men ved nesten
hver eneste korsvei hvor Erna Solberg vil gi kommunene større frihet, blir det bråk i Stortinget. Jeg må ta inn
over meg at jeg ikke kan be alle andre stortingspolitikere gi fra seg makt på sine områder og så ikke
gjøre det selv. Derfor må jeg stole på at kommunepolitikerne gjør jobben sin.
Men når noen av dem gjør det og andre gir blaffen eller
ikke tar seg råd, betyr det at bibliotektilbudet blir svært
ulikt. Synes du ikke et mest mulig likt folkebibliotek-tilbud
er en statlig oppgave?
– Bibliotek er en felles oppgave, men jeg er ikke så
sikker på om det er Stortinget som bør sikre et likt
bibliotektilbud landet over. Det er store forskjeller på
kommunene i Norge. Behovene vil også være forskjellige. Og det er for eksempel en avsporing å vedta at
bibliotek bare skal være i eget hus. I kommuner med
1600 innbyggere vil de neppe klare å få til et moderne
bibliotek. Vi bør spørre oss: Hva er det et moderne menneske vil etterspørre på et bibliotek? Hvordan bør det se
ut? Kanskje er det ikke så store forandringer som skal
til?
Hvilken betydning synes du at innkjøpsordningene har
hatt for bibliotekene?
– Uten tvil stor. Ordningene har sørget for at litteraturen er tilgjengelig. I tillegg har innkjøpsordningene
for litteratur banet vei for tilsvarende ordninger for film

og musikk. Og jeg håper at vi snart får en innkjøpsordning for faglitteratur også.
Det har jo vært en hovedsak for skribentorganisasjonene
de siste åra. Hvordan vurderer du muligheten for at Norsk
Kulturråd får en ny innkjøpsordning for faglitteratur i år?
– Det er vanskelig å si med sikkerhet. Kulturministeren er opptatt av saken, og jeg synes hele situasjonen som bokbransjen nå er kommet i, er et godt
utgangspunkt for å få til dette nå. Det viktige er at innkjøpsordningene er gode og vel verd å bevare og utvikle.
Under forleggernes og bokhandlernes årsmøter her på
Lillehammer i mai i år, holdt du et innlegg der du bl.a. sa
dette: «Hvis det ikke blir en bokbransjeavtale vil regjeringen og politikerne ikke forholde seg passive. Vi vil sikre
fundamentet for boka.» Hva mener du er fundamentet for
boka?
– Først og fremst de to viktigste partene: Forfatterne
og leserne. For små kulturer og språk som det norske er
det viktig å ha en stor litterær produksjon. Og da vil jeg
gjerne tilføye: Når vi snakker om litteratur, ikke glem
poesien og dens betydning for språket. Distribusjonen
– at folk får tak i bøkene – er viktig, særlig når vi har et
så litteraturinteressert folk som det norske. Og alt
arbeid for å styrke lesningen er viktig. Jeg vil særlig peke
på den innsatsen Kristin Clemet gjør for å styrke lesing
i skolen. Så altså, politikernes oppgave dersom bransjen
ikke blir enige om rammene for bokomsetningen, blir å
sikre forholdene for de jeg her har nevnt.
Ja vel, men hvordan skal dere gjøre det? Dersom det blir
frie bokpriser og en ytterligere liberalisering av bokmarkedet, har både Konkurransetilsynet og Cappelens sjef
tatt til orde for øremerket markedsstøtte, for eksempel til
distriktsbokhandlere. Er det noe slikt du støtter?
– En slik støtte som du nevner, er jeg i mot. Det er
større samfunnsmessige endringer og ikke en bokbransjeavtale alene som gjør det vanskelig å drive bokhandel i utkant-Norge. En slik støtte vil derfor ikke
holde i lengden. Både bokhandel og bibliotek bør gjøre
mer for å være sosiale møtesteder og arenaer for litteraturformidling og skjele mer til kafeen som har tatt over
mye av den tidligere rollen til posthuset, banken og
butikken.
Forfattene har gått inn for en fastprislov etter forhandlingsbruddet. Bokhandlerforeningen har også noe overraskende tatt til orde for en fastprislov. Det vil i tilfelle si en lov
om prisregulering for en begrenset tidsperiode i en boks
levetid. Kan du støtte et slikt forslag?
– Det vil jeg ikke si noe om nå. I første omgang
mener jeg det er på tide å se på mulighetene for å få vedtatt en forskrift om veiledende pris på bøker, slik at vei
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JEG HAR ENNÅ IKKE
SETT EN FULLGOD
FORKLARING PÅ
HVORFOR BØKER MÅ
KOSTE SÅ MYE HER
TIL LANDS.
ledende pris kan være grunnlag for forfatternes
kontrakt. Jeg går som sagt inn for en innkjøpsordning
for faglitteratur og at de andre ordningene sikres. Og vi
må se nærmere på stipendordninger som sikrer tilveksten av forfattere, og at de som har holdt på lenge
heller ikke faller utenfor.
Direktøren i Norsk Kulturråd, Ole Jacob Bull, har tatt til
orde for at staten bør kreve at bøker som kommer inn under
innkjøpsordningene får faste priser. Hva synes du om det?
– Det kan godt være en riktig løsning. Vi bør se nærmere på det.
Store nasjoner i EU har fastprislover. Hvorfor kan ikke
Norge ha det?
– Vi bør selvfølgelig se nærmere på hvordan fastprislovene virker, men vi er nå et utenforland. Dessuten er
situasjonen i Norge uansett spesiell. Selv med faste
priser og bransjeavtale har vi hatt en sterk prisstigning
på bøker. Jeg har ennå ikke sett en fullgod forklaring på
hvorfor bøker må koste så mye her til lands. Dessuten:
Det er naivt å tro at en bransje med eiere som har en så
betydelig markedskontroll i alle ledd av omsetningen,
også skal ha en så stor kontroll over prisdannelsen som
bransjeavtalen ga. Bokbransjens dominerende aktører
har rett og slett strukket fellen alt for langt.

HJEMME HELE TIDEN
Vil du kommunisere med dine lesere bør du ha en hjemmeside på nettet. Widar Aspeli
gir deg de gode tipsene.
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Noen snakker villig med verden gjennom nettet. Andre
vil at boka skal være stemmen. Noen søker oppmerksomheten, mens andre skyr tilgjengeligheten. Stadig
flere forfattere får det. Mange holder igjen. Med hjemmeside kan du være borte, samtidig som du er hjemme
hele tiden.
De fleste av de som leter etter informasjon om deg
som forfatter vil starte med å søke på Internett. Vil du
bli sett, må du være synlig. Ei hjemmeside i verdensveven er ei dør med din navnelapp på utsiden. Ei hjemmeside er et sted på nettet som samler nyttig (og gjerne
litt unyttig) informasjon om deg og skriveprosjektene
dine. Det er åpent og tilgjengelig hele tiden. Noen sier
nei – jeg trenger det ikke. Bøkene snakker selv. Greit
nok. Men selv om du ikke trenger hjemmeside, kan det
være verdt å vurdere om leseren (og leteren) kan trenge
en side hvor du alltid er «hjemme».
KAN DU SVARE MED EN GANG?
Du har fått en rekke spørsmål på e-post eller i brev.
Spørsmål du har hørt og svart på et utall ganger tidligere. Kanskje gjelder det ei særoppgave (som skal
leveres i morgen ...), og du setter deg til ved tastaturet og
starter på nytt. En gang til. Svar på spørsmål du ofte får,
kan være en del av hjemmesiden din.
Men det er mer: Vil du at journalister skal ha tilgang
til bakgrunnsstoff og backliste? Vil du at bilder du er fornøyd med skal brukes av pressen? Ønsker du å åpne
noen dører i forlengelsen av boka, kanskje skrive en
alternativ slutt? Vil du fortelle at du er nominert til en
pris, at neste bok er underveis? Ønsker du lett tilgjengelighet av hele produksjonen – ikke bare bøkene forlaget har på lager? Kanskje du vil selge restopplag eller
fortelle om det som inspirerer deg til å skrive. Du kan
bare fylle på med dine egne spørsmål. Sannsynligheten
for at du svarer ja på ett eller flere av dem er stor.
Forlaget hjelper deg muligens med noe av dette, men
alt? Leser du videre kan du få med deg noen tanker til på
veien mot et eget dørskilt i verdensveven.

41

HVOR ER EGENTLIG HJEMME?
En hjemmeside er rett og slett en samling med informasjon som er tilgjengelig for alle hele tiden. Uansett hvor
leseren/leteren er i verden kan søkeordet (som forfatternavn eller boktittelen) tastes inn i søkemotoren
(som Google, Kvasir, Yahoo osv.). En liste med aktuelle
sider du kan klikke deg videre til dukker opp på
skjermen. De ligger alle tilgjengelig på en eller annen
maskin i det nettverket som kalles Internett.
Det spiller ingen rolle hvor hjemmesiden bor. Men
hjemmesiden trenger en datamaskin – et sted som er
koblet opp mot det store nettet 24 timer i døgnet. 365
dager i året. For å få tilgang til Internett trenger du en
nettleser (som Internett Explorer, Netscape, Opera).
Det er et program som kan hente og lese informasjon
som er laget for presentasjon på nettet. Herfra kan man
grave seg ned i ord, uttrykk og forkortinger som kan få
de fleste hjernecellene til å vri seg. Men det er ikke nødvendig. Vil du vite mer om det tekniske, finner du nok
både ut hvor og hvordan – og kanskje hvorfor. Men ikke
i denne sammenhengen. Du kan trygt lese videre.
FORFATTERE MED HJEMMESIDE
Det kan det være en god idé å se hvordan andre forfattere har laget sin hjemmeside. Gå til Norsk Forfattersentrum – www.forfattersentrum.no – og velg
«forfattere med hjemmeside» i venstre meny. Bruk litt
tid på å besøke disse sidene. Som du vil se er det et utall
løsninger både når det gjelder form og innhold. Noe vil
du like, andre ting liker du ikke. Da er du i gang. Hvis du
i tillegg tenker, tegner og noterer hvordan du egentlig
vil ha din side har du kommet et godt stykke videre.
Bruker du litt tid på dette vil du se at forfattere med
hjemmesider velger å presentere seg og forfatterskapet
svært forskjellig både når det gjelder form og innhold.
Det samme gjelder hvor sidene «bor». Om du ikke vil
klikke deg gjennom hele lista, kan du foreksempel sjekke ut sidene til Jon Ewo, Tor Åge Bringsværd, Ann Kavli,
Jan Kjærstad, Sverre Henmo, Grete Randsborg Jenseg,

Bjørn Ingvaldsen, Erna Osland, Torild Wardenær,
Ingvar Ambjørnsen og Marit Nicolaysen.
TRE TING PÅ EN GANG
Hjemmesider er en helhet. Hvordan siden ser ut er en
følge av innholdet, på samme måte som formen er en
følge av funksjonen, hva du vil at hjemmesiden din skal
være. Det er noen hovedmomenter (som igjen spiller på
lag) du bør få et forhold til: tekst og bilde, layout og organisering av stoffet.
1: TEKST OG BILDE
Hva vil du formidle? Du kan selvsagt bruke noe av den
teksten du allerede har, men det kan også være nødvendig å formulere noe på nytt. Internett er bygget opp
av hypertekst (du kan klikke deg videre), og du bør
skrive kort og konkret. Rett på poenget. Det er informasjonen som er viktig. Utfyllende stoff kan være tilgjengelig på sider som er linket til hovedsiden(e). Det er
ikke nødvendig å skrive om igjen det som er tilgjengelig
andre steder. Du kan lage en link som peker ut i veven.
Bilder er viktige – men tar stor plass, og må lages for
skjermpresentasjon. Om brukeren må vente for mange
sekunder på at siden din dukker opp på sin skjerm klikker han/hun seg videre. Hjemmesiden skal ikke være ei
tålmodighetsprøve. Du skal åpne døra med en gang
noen banker på.
2: LAYOUT
Det er viktig hvordan siden ser ut. Det er her
leseren/leteren ser inn til deg! Nok en gang handler det
om smak og behag. Noen hjemmesider er full av «dup42

peditter» som hopper, spretter og forsvinner før de dukker opp igjen. Andre krever at du laster ned ekstra
programvare for å få med deg alt. Det kan være spennende første gang – men er kanskje ikke nødvendig? Jeg
tror på det enkle og oversiktelige.
Du bør ha en fast layout, og tenke igjennom fargebruk, tekststørrelse og type m.m. (Her finnes det imidlertid noen omveger som handler om skjermoppløsning
og nettleser og pc/mac som gjør at sidene ikke nødvendigvis ser like ut i hver datamaskin – men overlat det til
den som gjør det tekniske). De samme elementene bør
gå igjen på alle sidene. En viktig del av layouten er
fargevalg, skriftstørrelser og hvordan knappene/navigasjonslinkene skal se ut og reagere. Det som er «in»
endrer seg kontinuerlig. Let etter farger og uttrykk du
liker og kan leve med i lang tid. Det enkle er oftest det
som fungerer best. En mulighet er å ta utgangspunkt i et
bokomslag eller en illustrasjon du er fornøyd med.
Grunnlayouten bør ikke ha mer enn tre – fire farger.
Det er også et poeng å finne utseende og uttrykk som
harmonerer med innholdet på siden. Vi ender igjen opp
med smak og behag. Stol på det du ser og liker, ikke det
en technofreak vil prøve ut.
3: ORGANISERING
Hjemmesiden skal ikke være en tålmodighetsprøve på
skjulte meninger og kryptiske løsninger. Det skal hele
tiden være lett å finne fram – og tilbake! Musepekeren
skal ikke på oppdagelsesferd på skjermen for å finne
døra/linken til mer informasjon. Derfor er organiseringen av hjemmesiden viktig. Det er samme er navigeringen, hvordan du kommer deg fra den ene siden til
den andre siden, hvordan du kommer deg fram og tilbake. Se hvordan andre har løst dette, og tegn opp organisering av stoffet på siden til det blir slik du vil ha det.

HVA SKAL VÆRE PÅ HJEMMESIDEN?

HVORDAN FÅR JEG SIDENE FRA MIN
DATAMASKIN OG UT I VEVEN?

Bestem deg for hva slags informasjon om deg og forfatterskapet du ønsker skal være tilgjengelig. Og hvordan
du kan kontaktes. Det enkleste og ryddigste her er
enten å legge ut adressen til din egen e-postadresse –
eller å henvise all kontakt via NF (Da slipper du søppelpostproblemer).
Hjemmesiden bør grovt sett gi en oversikt over forfatteren (biografi, bibliografi, spørsmål og svar m.m.)
og skriveprosjektene. Hvor mye som skal tastes inn om
hvert av emnene er opp til deg. Fordelen med nettet og
bruken av hypertekst er at du kan lage en link til informasjon som allerede er skrevet (som forlagets presentasjon av boka, anmeldelser osv.).
Du bør imidlertid gå en grundig runde med ønsket
om å ha nyheter på siden din. For det første krever det
hyppig oppdatering av sidene, men det viktigste er at du
faktisk må ha noe å skrive om! Forteller hjemmesiden
det viktige om det du driver med når siste nyhetsoppdatering var for sju måneder siden? Tenk igjennom
hvem du først og fremst tror sidene vil bli lest av – kanskje er ikke siste nytt det viktigste?
HVORDAN FÅR JEG INNHOLDET FRA PAPIRET
TIL SKJERMEN?
Det er kanskje først og fremst her du trenger hjelp. Eller
tilgang til et program som gjør denne overføringen like
enkel som å skrive i et tekstbehandlingsprogram. Det er
i bunn og grunn enkle prinsipp – men det må læres, og
det tar litt tid. For noen vil det være en spennende utfordring, andre vil sky den som presten. Vil du lære
dette må du rett og slett bruke den tiden det tar. Du kan
lese deg til en del – og spørre de som kan litt mer enn
deg om resten. Er du ikke interessert i å lære dette
henter du inn hjelp med en gang.
For at en nettleser skal lese sidene må innholdet
skrives som et web-dokument. Det finnes program som
gjør dette automatisk, og du skriver inn det du vil ha på
hjemmesiden som om det var et vanlig tekstdokument.
Du kan også lære deg et kodespråk som nettlesere forstår. Da trenger du en enkel teksteditor (som Notepad),
som allerede er på datamaskina di. Men det holder å
kjenne noen som kan hjelpe deg. Det finnes garantert
ungdom i nærheten som har dette under huden. For det
tekniske om hvordan og hvorfor er ikke så viktig. Du
skal ha fokus på innholdet av hjemmesiden.
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Som sagt innledningsvis: Sidene må «bo» et sted. Ha
en adresse som nettlesere finner. Her er det flere
muligheter. Når du har et Internett-abonnement vil
du mest sannsynlig i samme pakken ha gratis hjemmesideplass (adressen vil være for eksempel http://home.online.no/~brukernavn eller http://home.broadpark.no/~brukernavn). Men som forfatter kan
du også la hjemmesiden din «bo» på www.skrift.no –
og få adressen www.skrift.no/forfatternavn. Dette
koster heller ingenting. Du kan også kjøpe deg serverplass (altså leie plass i et hybelhus). Det er mange som
vil selge deg plass til hjemmesiden.
Når sidene bor et sted – kan du vurdere om du vil
kjøpe og eie ditt eget domenenavn. Da kan du få en
hjemmesideadresse som er www.navnetditt.no . Det er
igjen mange leverandører og ulike priser. Du kan fremdeles la siden «bo» hos skrift.no eller på plassen hos den
du kjøper internett-tilgangen av (sjekk for eksempel
www.henmo.no – en forfatter med eget domene med
sidene plassert på skrift.no/henmo). Hjemmesidene
kan like gjerne bo i ei datamaskin på Skjervøy som ei i
Hong Kong. Poenget er tilgjengeligheten: Over alt og
hele tiden.
Når du har laget sidene slik du vil ha dem må de flytte
inn på den adressen alle andre kan finne dem på. Du må
publisere, altså overføre filene fra en lokal maskin til
Internettet. Flere programmer – som Frontpage og
Dreamweaver – gjør dette automatisk når du oppgir
brukernavn og passord. Overføringen kan også gjøres
ved egne små (gratis) filoverføringsprogram (ftp-program). Du trenger igjen adressen på hjemmesiden din,
et brukernavn og et passord. Så er det bare å sende filene
ut i verden.
SÅ ER DET BARE …
For vanskelig? Det kan virke som en umulig utfordring.
Det er ikke det. Det er en mulig utfordring! Det vanskeligste er kanskje å be om hjelp, og når du finner ut at du
bør ha ei hjemmeside har du kanskje allerede ryddet
den største hindringen av veien.
Vil du vite mer kan du lese deg til mye kunnskap i
bøker og – ikke minst – på nettet. Bruk søkemotorene
og klikk deg videre.
Husk: Når du har fått hjemmesiden, så si ifra til Norsk
Forfattersentrum og Litteraturnettet slik at siden din ligger
tilgjengelig der. Det samme med forlaget.

TEATER I RESPIRATOR
AV INGVILL SKJOLD THORKILDSEN

I tre år har jeg bodd og studert ved teaterskolen i Edinburgh.
Jeg har lært om Skottlands kultur, språk og scenekunst, jeg har
naturligvis sammenlignet med Norge, jeg har merket meg
likheter og forskjeller, og undret meg mye over disse.
I Skottland som i Norge er den mest populære og best
besøkte teatersjangeren musikalproduksjoner. I Skottland er
disse som regel på turne fra London, og besøker store teaterhus som sjelden eller aldri selv produserer forestillinger.
På andreplass i popularitet kommer klassikerne; enten
Shakespeare og den slags, eller gode gamle skotske beretninger fra et lokalmiljø som publikum kjenner, som for eksempel The Prime of Miss Jean Brodie av Muriel Sparks.
Dette er jo ikke så ulikt norsk teaterrepertoar, hvis man bytter ut
Muriel Sparks med Gunnar Staalesen eller Frode Grytten.
Men Skottland tilbyr også noe annet, noe eget, noe nytt og
moderne på sine scener. Ettersom skotsk er definert som et
eget språk, bør det ha en plass i nasjonalt kulturliv, i litteraturen
og i teateret. Teateret er en spesielt passende arena, siden
skotsk ikke har et normert skriftspråk, men er kun et talespråk.
På den måten er det helt motsatt av både nynorsk og bokmål,
som begge er mer eller mindre konstruerte skriftspråk.
Siden teateret Traverse ble startet for 41 år siden har
bevisstheten og stoltheten over Skottland som et unikt sted
grodd og blomstret i teateret. Noe som i fjor resulterte i åpningen av en nokså unik form for nasjonalteater.
Traverse er et teater for ny dramatikk, i hovedsak skotsk,
men også internasjonal. Nå er ikke dette det eneste stedet som
setter opp nye stykker. På andre viktige og anerkjente scener
spilles samtidsdramatikere, ledet an av blant andre David
Greig (The Architect, Outlying Islands), Gregory Burke (Gagarin
Way, The Straits), David Harrower (Knives in Hens) og Sue
Glover (Bondagers). Også uavhengige teatergrupper bestiller
verk av og samarbeider med dramatikere.
Skottland er et lite land, og en trend får gjerne godt feste.

Med unntak av Tsjekhov, Ibsen, Sofokles og et par Traverserproduksjoner, er alt som foregår på scenen fremført på
originalspråket. Det vil si at omtrent all dramatikk er skrevet på
engelsk; i all hovedsak fra Skottland, men godt representert er
også England, Irland og USA. Interessen for for eksempel
skandinavisk, fransk eller østeuropeisk teater finnes omtrent
ikke.
Jeg har fortalt mine meddstudenter, instruktører og lærere
at i Norge er teateret åpent for dramatikk fra hele verden, i alle
fall fra Europa. Vi er flinke å se utover landegrensene, plukke
opp signaler, verdsette og oversette. Mine meddstudenter
spør hvorfor.
Jeg svarer at kanskje fordi vi er et lite land med et lite språk,
er vi redde for å bli kulturfattige og henter inspirasjon i rikdommen fra utlandet. Eller fordi vi ikke har nok kultur å bli introvert i.
Men hvor kulturrike blir vi egentlig hvis vi glemmer oss helt
bort i jakten på inspirasjonen som skal berike oss. Norsk teater
virker så opptatt av å mikse med europeere og verdensborgere, men bare som konsumenter og ikke som produsenter.
Hvor flinke er vi til å ta på alvor det som faktisk skjer i vårt
eget land?
Jeg spurte av nysgjerrighet en produksjonsleder på et
teater her i Norge om de har noe særlig norsk dramatikk på
repertoaret. Jeg var ikke nysgjerrig på svaret, svaret var jeg
nokså kjent med. Jeg var nysgjerrig på selve leveringen av
svaret. Ville han flaut se ned i bordet, presentere stykkene og
deres forfattere, med en påklistret unnskyldning om at det
kanskje ikke var noe originalt og spennende, men understreke
at valgene såklart ikke hadde vært hans?
Ville han bli alvorlig og voksen i stemmen og forklare at når
alt kommer til alt så vet de som har litt erfaring i bransjen hva
publikum vil ha, og uansett hva for ungdommelige ideer jeg
måtte ha, så må teateret velge som publikum velger?
Eller ville han smilende og stolt brette ut om den imponerende mengden norsk dramatikk som ble spilt ved teateret, og
flotte seg med bredden av sjangere og dramatikere som var
representert?
Til min store overraskelse ble svaret levert på sistnevnte
måte. Han kunne stolt og fornøyd fortelle at det siste året var
stykker av både Holberg, Ibsen og Fosse blitt satt opp på
teateret, til stor suksess og gode kritikker.
Med den kvaliteten de største norske teatrene holder, med
sine gode skuespillere, instruktører og designere, er jeg ikke et
sekund i tvil om at både klassikere og moderne dramatikk kan
bli presentert på spennende og treffende måter. Jeg har selv
sett det.
Men det blir noe besynderlig når de fleste tekstene som
brukes nesten utelukkende er flere hundre år gamle, og når
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samtidsteateret kort oppsummert kan kalles Jon Fosse.
Jeg er jo klar over at det har vært gjort en del adapsjoner av
bøker og noveller og filmer, som i og for seg kan kalles både
nye og norske. Og at det vekker glede og teaterlyst når lesere
kan få oppleve kjente og kjære karakterer på nært hold, live og
levende. Og at når teksten snakkes fra en scene kan den kalles
dramatikk.
Men vi er i ferd med å ende opp med et teater som har tre
funksjoner:
– Museum over kulturell arv
– Et vindu til europeiske scener.
– En arena for suksesshistorier fra andre formidlingsformer.
Med andre ord: Puster ikke teateret lenger selv? Finner ikke
teateret noen fortellinger fra samtiden å formidle? Funker ikke
teateret som kommunikasjonsform for originalhistorier?
Holder vi teateret kunstig i live?
Vil vi virkelig ha et teater i respirator?
Min generasjon har lite innflytelse på teater. Film er derimot
et medium vi er mye mer fortrolig med. Men jeg tviler på at
mange hadde giddet å se den syvende filmatiseringen av
verken Et Dukkehjem, Star Wars eller Hakkebakkeskogen når
den kom på kino, uansett hvor aktuell og ny settingen var,
uansett hvilke spesialeffekter som var tatt i bruk. Og hadde I
Blanke Messingen blitt laget en gang til som musikalfilm, kan
jeg aldri tenke meg den hadde hatt suksess.
Filmens fordel i forhold til teateret er ikke dens naturalisme
og fullendte illusjon. Filmens vinnerkort er at den stadig
forsøker å finne nye historier, nye måter å nå publikum på, nye
måter å forvirre, forføre, skremme eller sjarmere. Klart det skal
være rom for adapsjonene, klassikerne og publikumsfrieriene.
Men disse kan bare forsvares så lenge de ikke undergraver
utviklingen og blir det eneste tilbudet. Teatrene virker så opptatt av å forestille seg hva publikum vil ha at de skreddersyr et
teater for dem som vil bli fortalt den samme historien om igjen
og om igjen.
Er det greit at teateret er blitt et museum som lar ett og
annet nytt tilskudd få stille seg ut, så museumsteateret om to
hundre år skal ha noen klassikere å fremføre som stammer fra
vår tid? Den nevnte produksjonslederen syntes tydeligvis så.
Men hvorfor må det være sånn?
Vi er muligens for få i dette landet som vil skrive for scenen.
At norske forfattere er redde for å skrive en tekst som skal
leses, analyseres, vrenges inn og ut, stadig forandres, og
freidig kritiseres av veldig kyndige skuespillere, instruktører og
designere. Teaterteksten er aldri dramatikerens eiendom i den
forstand romanen er. Man er aldri alene om den, og resultatet
er alltid uforutsigbart.
Eller skrives det rett og slett for dårlige tekster?
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Men kanskje er det hele et praktisk problem. For kommunikasjonsbanene mellom teater og dramatiker er ikke like
opplagte som de er mellom romanforfatter og forlag.
Eller er norske dramatikere bare gode nok for norsk teater
når de har fått anerkjennelse i utlandet? Lider vi av et Ibsenkompleks: det er for tungt å vandre i kjempers fotspor? I så fall
skulle britisk dramatikk stå med snø til halsen etter
Shakespeare.
Men jeg har på følelsen at ny, norsk dramatikk hos norske
teatre er som et barn som aldri har fått anerkjennelse av sine
foreldre. Som aldri kan bli god nok eller leve opp til foreldrenes
forventninger. Som sliter med selvtilliten. Som gjør seg selv
usynlig.
Men da bør barndommen snart være over. Da er det på høy
tid med et ungdomsopprør. Ikke i tema eller budskap. Ikke
som Bjørneboes okkupasjon, ikke i et rebelsk blaff som egentlig streber etter konformitet og faderlig aksept.
Men med mot og med gode tekster må vi gjøre teateret
levedyktig, relevant og viktig som seg selv. Et teater som har
sine egne historier å fortelle. Historier som er best egnet å fortelle fra scenen, for et publikum tilstede som lever akkurat nå.
Jeg tror ikke teateret blir holdt i live i respiratoren! Jeg tror
det dør en langsom og uverdig død!

SKRIVEOPPHOLD I TYRKIA
Det er nå mulig å låne en 170 år gammel ottomansk
villa innenfor middelaldermurene i Alanya, Tyrkia for et
skriveopphold – helt gratis. The McGhee Center er eid av
Georgetown University, men er bare i bruk deler av året.
Derfor er det nå mulig å låne et av de tre rommene for
kortere eller lengre perioder fra juni til oktober. Huset
har i tillegg bibliotek, store oppholdsrom, kjøkken
– og en fantastisk beliggenhet. Send en mail til
nilkiz@superonline.com for nærmere informasjon.
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HVORDAN OVERLEVE SOM FORFATTER
AV MERETE WIGER

Antagelig drømmer enhver forfatter om å få leve videre
etter sin død, som Ebba Haslund er inne på i forrige
nummer av FORFATTEREN. Og når hun hevder at
kvinnelige diktere lettere er blitt skubbet ut av litteraturhistorien enn mannlige, har hun naturligvis rett.
Historisk sett overdådig rett. Konklusjonen er jeg likevel
uenig i. Selv om jeg gjerne kaller meg feminist, går jeg
ikke uten videre med på at diskriminering av kvinnelige
forfattere er et problem, i Norge, i dag. Kanskje hvis det
dreier seg om utvalget av hvilken dramatikk teatrene
setter opp. Når det gjelder bøkene? Visst blir mange
forfatterinner stadig sjikanert av fordomsfulle menn,
som for eksempel Georg Johannessen. Ser vi bort fra
meningene hans, virker det som pendelen har svingt i
retning av litterær balanse mellom alle kjønn. Så for
min del tror jeg altså ikke det er her kjæledyret ligger
begravet.
Dette skriver jeg, selv om jeg personlig har all mulig
grunn til å føle meg uglesett. I Cappelens litteraturhistorie bind 6, skrevet av Øystein Rottem, utgitt i l995,
heter et kapitel «Solveig Christov og Merete Wiger: tradisjon og fornyelse.» Da dette bindet var kommet ut,
skjedde det merkelige at det var nesten umulig å få tak
i. I l997 ble det erstattet av en ny utgave, redigert av
Willy Dahl, hvor nevnte kapittel hadde forsvunnet.
Omtalen av mitt forfatterskap var her skrumpet inn til
fire små linjer.
Hvorfor dette har skjedd, er naturligvis jeg den siste
som kan si noe objektivt om. At det handler om kvinnediskriminering, tror jeg imidlertid ikke. Min personlige
paranoia strekker seg, som allerede antydet, i kjønnsuavhengig politisk retning. Fordi jeg var styremedlem i
DnF fra l978-84 og fordi jeg var ml-ernes kanskje
farligste motstander der, innbiller jeg meg at jeg er blitt

46

sveipet vekk av rent politiske årsaker. I alle fall kostet
det å stå imot det kulturrevolusjonære suget. Straks jeg
hadde sluttet i Styret, ble jeg skjøvet ut av alle verv. Hva
jeg selv hadde fått trumfet igjennom, som leder for
DnFs komite for ytringsfrihet, fikk jeg ikke være med på
å videreføre. Min mistanke mot hvem som raderte meg
ut av Cappelens litteraturhistorie, går derfor i retning av
Pål Steigan. Min anklage retter jeg mot hans arbeidsgiver Anders Heger, som lot det skje. Men naturligvis
kan jeg ta feil. Kanskje vurderte Øystein Rottem galt da
han spanderte spalteplass på mitt forfatterskap.
Kanskje var en revisjon nødvendig, fordi Øystein
Rottem hadde tatt feil. Mange vil sikkert mene at
Merete Wiger ikke fortjener noen plass i litteraturhistorien. Blir hennes ord fremdeles lest? Kanskje noen
småstykker hist og pist, skrevet under merket Miss
Medina. Muligens noen bidrag i lesebøker og antologier, samt hennes novelle i Levi Henriksens samling
Mannen som ikke var fra Kongsvinger, som kom ut på
Magerdal Forlag i 2004. Dessuten ble hennes verk
Spillet om innvandrerne sett i sommer på Finnetunet i
Svullrya, for ellevte år på rad som utespill. (Urpremieren
foregikk innendørs.) Er dette nok til å sikre henne et liv
etter døden? Umulig å vite. Å ha debutert så tidlig som i
l955 (under psevdonymet Stella Danner) og ha fått gitt
ut en nyskrevet novelle så lenge etter som i 2004 er
muligens rekord – kanskje kan hun håpe på en plass i
Guinness Rekordbok?
Hvorfor nettopp jeg ble en slik markert fiende av
sekten omkring Pål Steigan, har mange årsaker. Siden
min pure ungdom har jeg vært en slu fanatiker når det
gjelder å gå til åtak på totalitære tankeganger. Står
demokratiet på spill, forenes mine åndsevner med mine
sterke morsinstinkter; da satser jeg nærsagt alt for å få
trollet til å sprekke. Langt på vei har jeg lyktes, ikke bare
med egne etterkommere. Innbiller jeg meg, i alle fall. Og
jeg tror jeg har lyktes takket være min solidaritet med
fengslede forfattere i mange land, blant dem den tidligere politiske fangen Vaclav Havel, som vi i l980
innvoterte som æresmedlem i DnF. Det var jeg som
hadde gleden av å legge Styrets forslag frem for
årsmøtet. Ikke mange stemte imot.
Dengang striden om den væpna revolusjonen i
Norge raste som verst innen alle landets fagforeninger,
var Ebba Haslund en venn av Bjørn Nilsen, mens jeg
var hans fiende. Tross dette tviler jeg ikke på at Ebba
har sin personlige integritet i behold. Selv om hun, i god
tro, ga Bjørn Nilsen en legitimitet han etter min mening
ikke fortjente, har jeg respekt for henne. Som mottaker

KRUTT
INNSPILL,
UTSPILL,
LADNINGER
av pensjon fra NFOF står jeg dessuten i takknemlighetsgjeld både til henne og samme Bjørn Nilsen. Som
et resultat av deres (og andres) drabelige innsats i
fagforeningen vår, er jeg i dag ingen fattig minstepensjonist. Forrige setning er ingen innrømmelse av at
jeg tok feil under den store politiske vekkelsen som
sveipet over landet. Fremdeles mener jeg at jeg valgte
riktig, selv om jeg et par ganger kanskje siktet litt skeivt,
fordi det var umulig å vite hvem den farligste motstanderen var.
Forøvrig var det i hine dager bare èn person som
utsatte meg, personlig, for vondt press. Det var PaalHelge Haugen. Dessverre tok jeg ikke opp på bånd den
timelange telefonsamtalen han og jeg hadde dengang
han var formann i valgkomiteen og jeg var Styrets
representant der. Han ville ha en enstemmig innstilling
av Bjørn Nilsen til et eller annet verv, mens jeg tviholdt
på min dissens. Som den eneste i valgkomiteen lot jeg
meg ikke overtale til å gå inn for Bjørn Nilsen. Lett var
det ikke den gang å sitte på kontoret i Rådhusgata 7 og
holde på sitt! Tanken på den løslatte fangen Vaclav
Havel styrket meg.
Ja. Jeg visste inn til margen at solidaritet med
fengslete forfattere i alle land kunne redde ikke bare

enkelte av de fysisk innesperrete, men også noen av
oss andre, fra tyranniet. Sammen med Bernt Vestre
kjempet jeg derfor for å få bokført vedtekter formann
Thorvald Steen senere fulgte, når han gjestet Tyrkia for
å be de herskende der om å slippe samvittighetsfanger
fri. Politisk hadde da Bernt og jeg (og mange andre,
bl.a. min etterfølger som leder for DnFs komite for
ytringsfrihet, Erna Moen) vunnet kampen om forfatterforeningens sjel. I dag undrer det meg at Thorvald
Steen aldri har fortalt hvordan og hvorfor han gikk rett
fra medlemskap i AKP til å bli en aktivist for menneskets rettigheter. Slik sett inkarnerer Thorvald Steen den
gåten ikke så få av dagens historikere grubler over.
DEN ERKETYPISKE NORSKE GÅTEN OM MAOISMENS VEKST OG FALL, MED PÅFØLGENDE OPPSTANDELSE I NYE SKIKKELSER.
Konklusjon: Min egen filosofi går ut på at verden vil
bevege seg i riktig retning først når sunn egoisme kombineres med innsats til beste for fellesskapet hos såvidt
mange mennesker at det kan holde maktbegjæret hos
de grådige tyrannene i sjakk. Enten disse nå er stalinister, maoister, kapitalister eller fascister. Eller religiøse
fundamentalister.

LEDIG SKRIVESTUE
Trenger du et rolig sted i nydelige
omgivelser hvor du kan sitte og skrive? I så fall
kan du leie frittliggende enebolig i vakker og
levende grend på Grue i Finnskog. Dersom små
barn bringes med, stiller du lengst fram i køen!
Ypperlige muligheter for bærplukking, friluftsliv,
fiske og småviltjakt.
Bredesen Opset Skoger v/Kjell Skaraberget,
Løvhaugen, 2256 Grue Finnskog.
Tlf: 958 53798 eller 62 94 59 20.
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SKRIVEOPPHOLD
I HAVGAPET
Har alltid drømt om å bo på et fyr. Drømt om et forrevet
skjær langt ute i havgapet, sitte i en fyrvokterbolig og
høre høststormene rase, se havet slå over svabergene. Jo
lenger ute i havet, jo bedre.
Så fikk jeg bo på Obrestad. Opphold i skrivestua fire
uker i august. Helt gratis.
Et fyr på Jæren. Fantastisk! Riktignok et landfast fyr,
men siden jeg skulle bo der alene mesteparten av tiden,
var det for så vidt greit. Huset var stort, fikk jeg beskjed
om, og fullt utstyrt. Altså pakket jeg klær, pc og en lettere motvillig tenåringssønn i bilen og dro av sted.
Spent.
Man kan utmerket godt bo på Obrestad uten bil,
hadde jeg fått beskjed om på forhånd. Men jeg hadde
tenkt en blanding av skriveopphold og ferie, og siden
Obrestad ligger omtrent midtveis mellom Egersund og
Stavanger, og det var muligheter til det min sønn kalte
titter-turisme, valgte jeg å kjøre bil. For dem som velger
annen kommunikasjon, kan man bestille taxi, den kjører
til faste tider tur/retur Nærbø – Obrestad (ca 6 km) til
busstakst. Nærbø har flere butikksentre, bank, post og
(iallfall da jeg bodde på Obrestad) ølutsalg. Og kanskje
viktigst: stasjon med togforbindelse til Egersund og
Stavanger. De sykkelglade kan låne sykkel på fyret.
Sent en ettermiddag fant vi fram til Hå gamle prestegård og fikk utlevert nøkkelen. Så kjørte vi ut til fyret.
Tre hvite hus, ingen hadde fortalt oss hvilket av dem vi
skulle bo i, så vi prøvde nøkkelen i flere dører, før vi fant
«vårt». Vet ikke helt hva jeg hadde ventet meg, men inntrykket var så absolutt positivt. Fullt utstyrt kjøkken med
spiseplass, stue, spisestue, tre soverom (et med dobbeltseng) og bad med badekar. Et ekstra soverom var det
også i nevnte kjeller. Pene møbler, billedkunst, skulpturer og keramikk av rogalandskunstnere. Jo, definitivt et
godt sted å være.
Bortsett fra doen. Vi var blitt gjort oppmerksomme på
at denne også ble benyttet av turister som besøkte fyret
og museet der i åpningstiden. Turistene benytter den
ytre kjellerdøra inn til denne bekvemmeligheten. Helt
greit hadde jeg tenkt, inntil jeg dag 3 fant to hollandske
sykkelturister på kjøkkenet. Da begynte vi å låse døra fra
entreen til kjellertrappa, og problemet var eliminert,
iallfall fra vår side.
Sammen med sønnen utforsket jeg Jæren den første
uka, Heiene på Høg-Jæren, Garborghuset, Varhaug
gamle kirkegård ved havet, Obrestad havn og selvsagt
Stavanger. Sønnen utforsket også de bunkersene som
omkranser Obrestad fyr, en del av «Hitlers hai-tenner,»

og vi gikk deler av den gamle kongeveien langs kysten,
den passerer like utenfor gjerdet til fyret. Sønnen surfet
ved Brusand, noen få km sør for Obrestad (praktfulle
sandstrender der, for øvrig!), og tilga dermed mora som
hadde dratt ham med på Jær-ferie. Så dro sønnen hjem,
mens jeg skulle gå løs på skrivinga.
Bo alene på Obrestad? Jeg har forfatterkolleger som
har kommet, blitt ei natt og reist. For ensomt, for stille,
for mørkt, sier de. Herlig, sier jeg. Jo, visst er det stille,
selv om det av og til bor folk i de andre husene, Hå kommune leier ut fyrvokterboligen, hvor det finnes en hybel
og en leilighet, på korttidsbasis til turister og kunstnere.
Men den perioden jeg bodde der, så jeg lite til andre
beboere. Desto bedre mulighet til skrivero. Ingen andre
forstyrrelser enn breking fra sauene som beiter rundt
fyret, et og annet raut fra kyrne som beiter på utsiden av
gjerdet langs kongeveien, en og annen bil på veien ut til
Hå gamle prestegård og gårdene rundt. Og så utsikten
da, rett til havs. Jeg så, skrev og stirret; mot horisonten,
skyene, lysets skiftninger. Vakkert! Vakkert i all slags
vær. For vær er det mye av. For en østlending, som er
vant til at når tåka først legger seg over Oslo så blir den
der en tre-fire dager, er det til å begynne med et under at
været endrer seg fire ganger i løpet av et par timer.
Tre ting bør man like, eller i det minste finne seg i,
om man skal bo på Obrestad: vind, lukta av gjødsel og
husdyr.
Det blåser mye. Rundt husene og fyret er det satt opp
det jeg i ren uvitenhet først kalte gjerder, men som jeg
etter hvert oppdaget var le-vegger. Det betyr at man kan
nyte sola uten å blåse til havs. Gjødsellukta vente jeg
meg relativt fort til. Luktesansen ble antakelig lammet
(vet lite om landbruk, men må bøndene gjødsle hele
tida?). Sauer er jeg svak for, ikke noe problem. Det er
verre med kuer. Der har jeg en fobi, men skal man rusle
langs den gamle kongeveien eller langs stranda, vel, da
må man gå mellom kyr som beiter. De virket relativt
vennlige, regner med at de er vant til turfolk, jeg holdt
meg imidlertid på god avstand fra dem.
Et halvt manus, og tre uker senere pakket jeg sammen. Mettet av havluft og vind og eget selskap.
Forresten: når trangen til å se andre mennesker melder
seg, er Hå gamle prestegård god å ha. En kaffepause, en
titt på kunstutstillingen der, eller en vandring på gravfeltet fra folkevandringstida, anbefales på det varmeste.
Fint avbrekk i skrivingen.
Obrestad beit seg litt fast i meg, ikke bare Obrestad
faktisk, men selve Jærlandskapet; grønt, forblåst og skif-

tende. Etter å ha passert Egersund, begynte jeg å
lengte litt tilbake.
Og tilbake kom jeg …
I oktober to år senere var jeg Månadens
Forfatter i Hå, jeg satte bare en eneste betingelse: å få bo på Obrestad. Og det ble innvilget,
etter at de ansvarlige hadde forsikret seg om at
jeg virkelig ville bo der alene.
Denne gangen ble det leiligheten i fyrvokterboligen jeg fikk tildelt. Kjøkken, stue, tre soverom og bad med wc. Ikke like fin utsikt som fra
skrivestua, ettersom dette huset ligger mer
tilbaketrukket, men like hyggelig innredet. Jeg
var heldig. Fikk oppleve virkelige høststormer
rase, så havet i fullt opprør. Hørte huset knake i
sammenføyningene, og det var ikke en turist å se
på mils avstand. Men kyrne var på plass.
Ensomt? Ja visst. Det var jo akkurat det jeg
ønsket. Men greit nok å takke for seg etter to
uker. Dessuten var prestegården stengt for
sesongen …
Hvem bør søke om opphold på Obrestad?
Familier med barn bor godt der, men bør nok ha
bil, for det er ikke uendelig mye å finne på på
selve fyret og det nærmeste området for unger.
Forfattere, og eventuelt illustratører, som har
fellesprosjekt på gang, har gode arbeidsforhold i
skrivestua, 6-7 gode sengeplasser finnes. Og de
som ønsker å oppsøke havet og ensomheten, slik
jeg gjorde, bør absolutt reise dit, helst utenom
sommersesongen og turisttida.
P.S. Tv-slaver må ta med en reise-tv, for slikt
finnes ikke i noen av husene (heldigvis).
TEKST OG FOTO: KARI SVERDRUP

ETTER BRUDDET I FORHANDLINGENE mellom Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen om ny bransjeavtale på forsommeren, og kulturministerens påfølgende
møter med alle berørte parter, har det vært nokså stille.
Spørsmålet om vi får faste eller frie bokpriser fra nyttår står
fremdeles like åpent.
I Norsk Kulturråds siste nyhetsbrev før sommerferien
foreslo kulturrådsdirektør Ole Jacob Bull en vei ut av uføret
ved at staten bør kreve faste priser på alle bøker som
omfattes av innkjøpsordningene. Umiddelbart kan forslaget synes å ha noe for seg, ihvertfall når det gjelder de to
ordningene for ny norsk skjønnlitteratur og barne- og ungdomslitteratur, siden disse er så å si altomfattende. Men
hva med de selektive innkjøpsordningene for oversatt
skjønnlitteratur og fagbøker for barn og ungdom? Eller den
lovede ordningen for litterært verdifull sakprosa, som også
vil bli selektiv?
Ifølge bransjestatistikken ble det ifjor utgitt 284 oversatte skjønnlitterære titler for voksne og 290 titler for barn. Av
disse til sammen 574 titlene ble 59 innkjøpt av kulturrådet.
At ordningen er selektiv innebærer at bare de titlene som
finnes lødige nok, blir innkjøpt. Det er ikke vanskelig å se for
seg hvordan det ville gå med disse 59 lødige titlene dersom
bare disse skal ha faste priser i en bokbransje der alle andre
oversatte titler skal konkurrere på pris. Resultatet ville antagelig bli høyere priser og en ytterligere marginalisering av
den delen av den oversatte skjønnlitteraturen som ikke er
direkte innrettet mot bestselgermarkedet. Det samme vil
gjelde for bøker som kjøpes inn under andre selektive ordninger.
Men Ole Jacob Bull har rett i at staten har en viktig rolle
å spille dersom fastprisen skal bevares, når partene i
bransjeavtalen ikke synes i stand til å komme til enighet;
men veien ut av uføret er snarere en lov som regulerer bokmarkedet enn at staten krever faste priser på bøker innkjøpt
under innkjøpsordningene. Slike lover finnes som kjent i en
rekke europeiske land, og flere er i ferd med å følge etter.
Verd å merke seg her er at det ikke
er snakk om noen EU-harmonisering, men at de enkelte land har
utformet sine lover ut fra nasjonale
hensyn og behov.
I norsk sammenheng vil en litteraturlov bl.a. måtte ta hensyn til
bokklubbene, som den største
salgskanalen for skjønnlitteratur,
og deres rett til å selge bøker med
medlemsrabatt i fastprisperioden. Samtidig som en lov vil
måtte stille definerende krav til hvordan en bokklubb skal
fungere, og på den måten bidra til å stanse de verste utglidningene, f.eks. i form av krav om kjøpsforpliktelser for
medlemmer og å begrense den stadig mer rundhåndede
utdelingen av gratisbøker.
Vi får sette vår lit til Valgerd og kulturdepartementet.

APPELL TIL SKJØNNLITTERÆRE FORFATTERE
FRA DEN INTERNASJONALE OVERSETTERFØDERASJONENS LITTERÆRE KOMITE
Nasjonal litteratur blir internasjonal gjennom litterære oversettelser, og det skrevne ord, låst inne i ett enkelt språk, kan
slippes fri og bli lest rundt om i verden på tvers av lingvistiske
og kulturelle grenser.
En litterær oversetters kunst er en enestående kommunikasjonshandling som krever både skapende og akademisk kunnskap om minst to språk og kulturer, samt en evne til å skrive på
oversettelsesspråket med stemmen til mange forskjellige forfattere. Det er en kunst som krever tid, skikkelige honorarer og
profesjonell anerkjennelse.
I bokindustrien blir oversettelsen alt for ofte betraktet som en
salderingspost for å kunne kutte utgifter eller et arbeid som kan
presses inn i en altfor snau deadline. Det tas ikke hensyn til oversetternes profesjonelle behov dersom de skal kunne produsere
kvalitetsoversettelser. I mange land blir romaner eller skuespill
oversatt på alt for kort tid, uten profesjonelle kontrakter som
sikrer oversetternes rettigheter til egne oversettelser, royalties
eller et honorar som er noe i nærheten av en vanlig timelønn.
Det er i forfatternes (og likeledes i forlagenes og de litterære
agentenes) interesse at oversetterne gis profesjonelle betingelser for å kunne utføre sitt arbeid. Støtte til oversetterkunsten
bidrar til å skape oversettelser som kan bringe videre originalens
kvaliteter.
Dette er også i lesernes interesse og vil bidra til å fremme
lesning og lesekunsten i verden. I mange land er mer enn femti
prosent av publiserte verker oversatt. Kvaliteten på disse oversettelsene avhenger av oversetternes gjenskapende evner og
arbeidsvilkår.
Vi ber alle skjønnlitterære forfattere om støtte til dette oppropet som skal presenteres på bokmesser og ved kulturarrangementer over hele verden.
Profesjonelle kontrakter som sikrer oversetterne opphavsrett
og skikkelige godtgjøring for deres arbeid.
Tidsfrister som gir oversetteren tid til å gjøre forundersøkelser og gjenskape oversettelsene
Forfatterne skal sammen med sine agenter og forlag gjøre sitt
beste for at dette skjer.
Jeg støtter FITs appell om støtte til de litterære oversetterne
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EN SEIER FOR
OPPHAVSRETTEN
Vel fem år har en konflikt mellom oversetter og forlag
brukt på å klatre hele veien til topps i det tyske rettsapparatet. Nå har en sak mellom oversetteren Karin
Krieger mot Piper Verlag blitt avgjort av den tyske
føderale høyesterett med seier til oversetteren.
Bakgrunnen er som følger: I tidsrommet 1995 – 1998
inngår den erfarne oversetteren Karin Krieger flere
kontrakter med Piper Verlag der hun forplikter seg til å
oversette fem verker av den italienske forfatteren
Alessandro Baricco fra italiensk til tysk. Kontraktene
fastsetter ikke eksplisitt at forlaget er forpliktet til å utgi
hennes oversettelser av Bariccos bøker. I tråd med vanlig
praksis blir det fastsatt et honorar per ark. Alle kontraktene
inneholder en passus om at oversetteren skal få en mindre
andel av overskuddet så snart et visst antall eksemplarer er
solgt. Royalty-betingelsene er forskjellig i alle kontraktene.
Det første verket, Silke, kom i februar 1997. Det fikk en
strålende mottagelse og kritikerne roste Kriegers oversettelse spesielt. Ved slutten av samme år hadde det syvende
opplaget av Silke kommet ut, og oversetteren fant det
naturlig å kreve sin andel av denne sjeldne økonomiske
suksessen. (Den tyske opphavsrettsloven inneholder en
passus om godtgjøring i slike tilfeller.) Oversetteren og
forlaget gikk inn i forhandlinger, og oversetteren fikk sin
godtgjørelse. Etter at Krieger hadde oversatt to verker til
(Rasende kasteller og Novecento/Nittenhundre), og disse
hadde kommet ut, ble oversetteren plutselig informert om
at forlaget ville inndra alt hun hadde oversatt og at alle
videre utgaver av Bariccos verker skulle oversettes av
andre. Også de to verkene Havoseanet og L'anima di Hegel e
le mucche di Wisconsin som Krieger da hadde oversatt skulle
komme ut i andre, nye versjoner. Deretter kom de fleste av
disse verkene ut oversatt av andre oversettere. Krieger anla
sak mot forlaget, og fikk medhold på delstatsnivå og altså
nå føderalt nivå.
Tysk høyesterett har gitt Krieger medhold i hennes
hovedkrav: Forlaget skal ikke gi ut andre versjoner av
Bariccos verker enn hennes. De av hennes oversettelser
som allerede er publisert skal trykkes opp igjen så lenge det
er etterspørsel og også de to upubliserte verkene skal
komme ut i hennes oversettelse.
Selv om den tyske føderale høyesterett har gitt forlaget
rett på punktet om at de har rett til ikke å gi ut nye opplag,
kan forlaget likevel ikke gi ut andre utgaver uten skjellig
grunn.

Denne domsavsigelsen er helt klar og viser at
rettighetshaverne står sterkt i Tyskland og kanskje
særlig etter at opphavsrettsloven ble revidert i 2003.
Hvordan en slik sak ville ende i Norge har vi heldigvis
til gode å se.
I vår kontekst er det imidlertid interessant og
direkte pinlig at gjentatte appeller fra de tyske oversetterne til forfatteren om å gi Krieger støtte, ikke
førte frem. Alessandro Baricco var uinteressert i oversetterens problemer.
Det er nokså oppsiktsvekkende at en forfatter ikke
stiller seg solidarisk med sin oversetter så sant oversetteren gjør en samvittighetsfull jobb. Forlagene er
vår normale motpart, og det er viktig at vi får frem et
budskap som forteller at de skjønnlitterære forfatterne støtter oversetterne også fagpolitisk. Den internasjonale Oversetterføderasjonen har derfor sendt en
appell til alle sine medlemsorganisasjoner for å støtte
kravet om anstendige kår for skjønnlitterære oversettere i alle land.
Et oversetterseminar i Paris høsten 2003 viste til
fulle at svært få oversettere i verden står så sterkt fagpolitisk som de nordiske og tyske. I forbindelse med
det globale fenomenet Harrry Potter hadde vi samlet
en gruppe oversettere fra forskjellige land, og der
kom det frem at flere steder hadde oversetterne
måttet arbeide under svært strenge forhold med
hensyn til tidsfrister, ordet slavearbeid ble nevnt.
Bare den norske oversetteren hadde oppnådd en liten
royalty, og et alvorlig problem for oversetterne var at
forfatteren selv var inkommunikabel når det gjaldt å
løse problemer i teksten.
De norske litterære oversetterne vil derfor på
vegne av utenlandske kolleger be alle norske skjønnlitterære forfattere om å støtte appellen til venstre.
Kravene kan synes selvsagte for oss, men er det langt
fra for de aller fleste av våre kolleger.
TEKST: ELLINOR KOLSTAD
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ER FORFATTERROLLEN I FERD med å endres? Temaet har
vært diskutert i flere fora og omganger, og meningene er delte.
Forfatternavn som merkevare, bøker som produkter, manus
som prosjekt. Begrepene svirrer. I forbindelse med forhandlingene om en ny bransjeavtale i våres, ble det snakket og skrevet
mye om boka som produkt, men svært lite ble sagt om forfatteren som leverandør.
De færreste forfattere tenker vel på seg selv som råvareleverandør. Vi omtaler oss som skribenter, forfattere eller kunstnere, og tenker lite på at det åndsverket vi leverer fra oss faktisk
er en råvare forlagene ikke kan eksistere uten.
Forfattere, og spesielt de som gir ut bøker på større forlag, har
merket at tidsfristene er mer rigide. Det er snakk om forsidedesign og katalogtekster nesten før boka er skrevet. Manus skal
selges inn til bokhandlerkjedene, ofte et halvt år før boka kommer ut. Det kan virke som om markedsavdelingene har like stor
innflytelse som redaksjonene. Forlagenes rolle er uten tvil endret,
men er forfatterne klar for å ta endringene til seg?
«Jeg er Gyldendøl», «jeg er på Aschehoug», «Cappelen er
mitt forlag». Lojaliteten til forlaget har preget den norske forfatterstand i nesten forbausende grad. Spørsmålet er om forlagenes lojalitet til forfatterne er like godt vedlikeholdt.
Sett fra formannsstolen i NBU ser det ikke alltid slik ut. En god
del av sakene medlemmene kontakter foreningen om, befinner
seg i det vi kan kalle gråsonen av, eller utenfor normalkontrakten.
Forlagene ønsker bruk eller etterbruk av tekster til minimale
honorarer. I disse tider da boka har en levetid på et lite år, er det
selvsagt gledelig for forfatterne at bøker og tekster brukes i nye
sammenhenger, men det betyr ikke nødvendigvis at vi skal godta
at det skjer med tvilsomme kontrakter og minimale honorarer.
Et annet fenomen som også dukker opp, er aktører som
ønsker å benytte forfatteres tekster gratis. Det kan være snakk
om teksthefter som trykkes i store
opplag og sendes ut til tusenvis av
barn og ungdom. For forfatteren kan
markedsverdien være stor, og fravær
av honorar kan muligens veies opp
mot dette. Men barn og ungdom er
ikke den ivrigste bokkjøpergruppa,
slik at her bør forfatteren gå en runde
eller to med seg selv før hun/han går
inn på en slik avtale. En forfatter som
ble spurt om å donere et kapittel til et
slikt teksthefte sa det omtrent slik:
«Her får alle betalt: de som arbeider i
foreningen, designere, trykkeriarbeidere, postverket, alle unntatt meg som har forfattet teksten.
Det er i og for seg ikke pengene som er det viktigste, det er
prinsippet.»
Vi er vel alle blitt besnæret av det gode formålet: skrive litt for
et medlemsblad, gi bort noen frieksemplarer av ei bok til en
skole, («de jobber jo så godt med litteratur der»). Og gleden ved
å gjøre slikt, skal ingen ta fra oss. Det er når de profesjonelle
aktørene begynner å benytte seg av de samme midlene at vi bør
tenke oss om. En forlegger fortalte meg at de nesten ukentlig får
brev fra skoler med bønn om gratiseksemplarer av bøker, men de
ga alltid høflig avslag. «Vi kan jo ikke undergrave vårt eget
marked,» sa forleggeren.
Ja, nettopp!
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«Øl om morran kan jeg ikke tenke meg lenger.»
Ingvar Ambjørnsen til VG
«Rykker det ikke litt ekstra i debattfoten når det
nærmer seg juli og jordbærene er røde og fine?»
Vidar Kvalshaug til Klassekampen
«Trygve Hegnar må ha drukket i arbeidstiden
når han snakker om albanske tilstander i bokbransjen.»
Bjørn Smith-Simonsen til Dagsavisen
«Då eg debuterte i 1998, var eg skalla. Sidan har
redaktøren min sagt at eg har blitt betre jo lenger
hår eg har fått. Eg tenkjer at no er håret mitt langt
nok til at eg kan få dette stipendet.»
Olaug Nilssen til Bergens Tidende
«Man kan jo se normale kvinner i dusjen på
treninga, men aldri i media.»
Linda Skugge til Klassekampen som kler av
seg for å promotere sin nye bok
«James McMurtry, Guy Clark og Townes Van
Zandt, som forteller historier på tre minutter, har
betydd like mye for meg som Ernest Hemingway,
Raymond Carver og Richard Ford.»
Levi Henriksen til Dagbladet
«Et helt år var jeg ute av stand til å skrive. Da jeg
begynte på igjen, oppdaget jeg til min store
forbauselse at jeg faktisk brukte begge pekefingrene.»
Ingvar Ambjørnsen til VG
«Når jeg var liten kunne jeg tilbringe en halv dag i
sola og to uker med å bli behandlet for solbrenthet. Det var et helvete.»
Lars Ramslie til Bergens Tidende
«Når det gjelder den omtalte vennekretsen, tror
jeg den skiller seg fra tidligere norske litterære
nettverk ved å være dogme- og ideologifritt.»
Henrik Langeland til Dagbladet

ESSENSIELT
FOR FORFATTERE

NY FORFATTERSKOLE
Det går mot egen forfatterutdanning for barne- og ungdomsbokforfattere i Norge. Kari Sverdrup, formann i Norske
Barne- og Ungdomsbokforfattere og Karin Beate Vold,
direktør i Norsk Barnebokinstitutt, har planene klare.
Hvorfor trenger vi en egen barnebokforfatterutdanning i
Norge?
Sverdrup: – Vi trenger en barnebokforfatterutdanning i
Norge fordi ingen av de eksisterende forfatterutdanningene i
Norge konsentrerer seg spesielt om barne- og ungdomslitteratur. Vi ønsker derfor en forfatterutdanning hvor
studentene kan fordype seg spesielt i dette.
Vold: – Initiativet til forfatterutdanning innen barne- og
ungdomslitteratur kom fra NBU. Henvendelsen er positivt
mottatt av NBI, som absolutt ser det som et interessant
prosjekt å legge en slik utdanning til instituttet, med samlingene, dokumentasjonsmaterialet og ekspertisen som der
fins. NBI ser også NBUs poeng med en rendyrket barne- og
ungdomsbokforfatterskole med full konsentrasjon om dette
fagfeltet, og knyttet til det aktive barnebokmiljøet.
Hvordan bør en slik utdanning legges opp?
Sverdrup: – Forfatterutdanningen bør strekke seg over tid,
ett eller to år og legges opp som en deltidsutdanning.
Har vi gode nok lærekrefter til en slik utdanning i Norge i dag?
Vold: – Lærekrefter til slik utdanning skulle ikke være
vanskelig å finne når den tid kommer, blant fagfolk ved
universitet og høyskoler, fra bokbransjen og selvsagt blant
forfatterne selv.
Hvorfor kunne ikke en slik utdanning vært underlagt en av de
eksisterende forfatterskolene?
Sverdrup: – Det har hittil ikke vært noe ønske fra de
eksisterende forfatterskolene å utvide studiet med fordypning i barne- og ungdomslitteratur, kanskje det er et
kapasitetsproblem?
Når kan en slik utdannelse komme i gang?
Vold: – Konkrete undervisningsplaner er foreløpig ikke
lagt. Finansieringsmuligheter undersøkes, og oppstart tenkes
rundt høstsemesteret 2006.
Hvorfor har det ikke skjedd tidligere?
Sverdrup: – Tanken på en slik forfatterutdanning har nok
vært der, men det var først da vi så muligheten til et samarbeid med NBI at vi tok et initiativ. NBU som organisasjon
kan ikke drive en slik utdanning alene.
Har våre naboland utdanningsinstitusjoner som er spesielt
rettet mot barne- og ungdomslitteratur - og hvordan fungerer de?
Sverdrup: – Danmark har en barnebokforfatterutdanning
knyttet til Center for Børnelitteratur, og det er erfaringer fra
denne vi vil bygge på.
Vold: – De har holdt på i to-tre år og tilbudet er ansett som
absolutt vellykket. Flere har debutert.

Det er enkle regler for hvordan forfattere og oversettere
bør forholde seg til sitt forlag – for å få mest mulig ut av
dem.
1. AVTAL ALLTID MØTE MED FORLAGET NÅR
KANTINA ER ÅPEN
En kommentar om at du ikke rakk å spise før du kom
burde holde.
2. SI ALLTID NOE MEDFØLENDE OM ARBEIDSBYRDEN
Alle redaktører klager over hvor mye de har å gjøre. Noen
sympatierklæringer skaffer deg verdifulle bonuspoeng.
3. BE REDAKTØREN ANBEFALE NOEN GODE
BØKER
Slik får du med gratiseksemplarer hjem.
4. SI AT DU VET OM EN OMSLAGSDESIGNER
HELT I SÆRKLASSE
Slik får du en designerbekjent hyret inn til omslaget, noe
som gir deg kontroll over sluttresultatet.
5. NEVN AT DU TRAFF EN HYGGELIG REDAKTØR
PÅ ET KONKURRERENDE FORLAG
Uten å antyde at du har tenkt å skifte, gjør du din redaktør
nervøs og får bedre oppfølging.
6. SI AT DU SER FRAM TIL HØSTFESTEN
Slik kommer du endelig på invitasjonslista.
7. LEGG ALDRI AN PÅ REDAKTØRER
OG REDAKSJONSSJEFER
Det blir fort mye klabb og babb. Men ha deg gjerne med
de på markedsavdelingen.
8. KLE DEG SJUSKETE
Skjorteflak utenfor buksa og forskjellige farge på sokkene
får forlaget til å tro at du jobber hardt for tiden.
9. GI RESEPSJONISTEN EN BLOMST
Slik slipper du ydmykende ventestunder i resepsjonen. Si
for all del ikke «vet du ikke hvem jeg er», da slipper du
aldri inn.
10. KLE DEG GJERNE NAKEN PÅ FESTER
Da tror forlaget at du vil gjøre det samme i media og gir
deg prioritert lansering.

STILLE FØR STORMEN? Kvikksølvet i gradestokken
stangar mot 30 varme grader mens Boknorge ristar liv i
seg etter ferien. Når desse linjene når deg, kjære lesar, er
det full bokhaust – kanskje den siste vi får oppleve i Det
gamle Boknorge da det enno fanst særskilte konkurranseregulerande ordningar i bransjen, som t.d.
faste bokprisar. Det siste som skjedde før ferien fall over
oss, var som kjent at bokhandlarane braut bransjeforhandlingane med forleggarane. Det skjedde på eit
tidspunkt då det var oppnådd semje på heilt sentrale
punkt, først og fremst om å innføre frie prisar på skolebøker, og å halde på dei faste prisane på skjønn- og
generell litteratur. Som mange hadde spådd, var det
bokklubbspørsmålet som velta forhandlingane. Det
seier litt om den sentrale – og i internasjonal samanheng
unike – posisjonen bokklubbsystemet har fått her til
lands, utan at dét skal vere hovudpoenget i denne kommentaren. Når bokhandlarane valde å kaste korta på
dette punktet, gamblar dei altså med at politikarane vil
ha større sympati enn forleggarane for krava deira om
like konkurransevilkår med bokklubbane. Forleggarane,
på si side, set si lit til at politikarane skal skjerme bokklubbane, t. d. ved å vise til at klubbane har vore viktige
for folks lesevanar. Det kan fort vise seg å vere eit for
høgt spel frå begge partane, for kvifor skal politikarar
med avgrensa innsyn i ein komplisert bransje vere
flinkare problemløysarar enn partane sjølv, som kjenner
bransjen ut og inn? Uansett ligg kortstokken på
kulturministerens bord no. Måtte ho få kabalen til å gå
opp. For dei spelar vel ikkje poker i hennar parti?
Neste gong eg treffer kulturministeren, vil eg kviskre
henne i øyret: Ikkje tru på tilhengarane av frie bokprisar
når dei insisterer på at faste prisar har utspelt si rolle i den
moderne norske bokmarknaden. Samanlikn heller
sentrale, relevante tal frå fastprislandet Norge, friprislandet Sverige og både-fastog-fripris-landet Danmark –
justert mot folketal og rekna
om til norske kroner: Bokklubbane omset for 1500 mill.
kroner i Norge, 260 mill. i
Danmark og 460 mill. i
Sverige. Bokhandlaromsetnaden er på 1050 mill. i Norge,
1490 mill. i Danmark og 740
mill i Sverige. Andre salskanalar, t. d. daglegvarehandel
og bensinstasjonar, sel bøker for kr. 950 mill. i Norge,
230 mill. i Danmark og 770 mill. i Sverige. På bakgrunn
av desse tala nøler eg ikkje med å påstå: Den norske
fastprisen har aldri fungert betre enn i dag. Ta vare på
han!
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EN DEBUTANTS BEKJENNELSER
Hvorfor i helvete kan ikke folk holde kjeft hvis de ikke liker boken min? Hvorfor skal
håpløse anmeldelser få stå uimotsagt? Har jeg skrevet min siste roman? Slike spørsmål stiller en debutant seg. Mikael Godø har noen bekjennelser som må ut.

En debutant er usikker innad og eplekjekk utad. Så
kommer anmeldelsene og han blir irritert innad, samtidig som han forsøker å holde fasaden. Han er barnslig
stolt over de gode anmeldelsene, men godtar ikke de
negative. Det må være noe galt med disse boksynserne,
tenker han. Her kaster jeg boken min til løvene, men
løvene har ikke tenner. I stedet setter de seg oppå deg og
venter til du har sluttet å puste. De positive løvene, derimot … nei, glem det. Glem løvene, glem debutanten i
tredjeperson. Det var jeg som debuterte, året var 2002,
det var tidlig høst og romanen het Galleri Oslo. Jeg var
litterær jomfru og høy på pæra, helt til de negative
anmeldelsene kom blafrende inn fra den litterære
offentligheten som remser av brukt dopapir.
Alle de negative eller lunkne kritikkene var urettferdige. Jeg kunne ikke forstå at det fantes presumptivt
litterære mennesker der ute som ikke likte mine saker.
De måtte være skvetne og innesnødde, fornærmet på
vegne av en romantisert og høyverdig kulturell dannelse som de har valgt å regne seg som en del av. Hvorfor
i helvete kunne ikke folk holde kjeft hvis de ikke likte
boken min? Det måtte være noe galt med dem.
Så jeg satte meg fornærmet på bakbeina og dagdrømte: Det må føles deilig å skrive bestselgere som
ingen gidder å anmelde. Hvis jeg hadde valget mellom å
være en storselgende forfatter av rett-i-kiosken-romaner
og en småselgende forfatter av skrekkelig originale og
kunstnerisk uerstattelige punktromaner, så ville jeg
etter to sekunders fundering valgt alternativ én.
I stedet havnet min debutroman mellom to klosetter.
Den var lettlest som en bokklubbroman, men den handlet ikke om den norske middelklassens drømmer og
mareritt. Selv betraktet jeg Galleri Oslo som en realistisk
skildring av idealismens vilkår i dagens urbane Norge,
men jeg ble i stedet utropt til utelivs-kronikør og nøkkelromanforfatter. Det var selvsagt flattende at noen i det
hele tatt gadd å rope dette ut, selv om hensikten sjelden
var å gjøre min romans fødsel så smertefri som mulig.
Omtrent halvparten av anmeldelsene var lunkne eller
negative. De ga meg ingenting. Ingen råd om hvordan
jeg konkret kunne ha gjort dette bedre. Ingen form for
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DET Å BOKDEBUTERE HAR FÅTT noe mytisk over seg. Bokutgivelsesopplevelsen blir aldri så intens og skjellsettende som første gangen. Etablerte
forfattere snakker om debuten i sentimentale ordelag, en ubesudlet tid før
prestasjonsangsten tok grep og jakten på bokklubbhonorarer begynte. Selv om
mange førstegangsforfattere har hatt urealistiske forventninger til mottagelsen
av verket, er dette første trinnet på karrierestigen det aller vanskeligste å bestige.
Da Tove Nilsen sendte inn sitt første manus til Gyldendal forlag i 1973 fikk hun
klar beskjed: «Vi takker for Deres vennlige tilbud, men
håper at De finner noe annet å drive med i fremtiden».
De fleste forlagene har blitt mer fintfølende siden den
gang, selv om et standardbrev kan virke hjerterått når
man har vrengt sjela i manuset som akkurat ble returnert, vedlagt upersonlige formuleringer. En oppfordring, noen nyttige råd, godord om enkeltpassasjer i
teksten, slike bemerkninger kan avgjøre om man tør forsette skriveforsøkene. Men det foregår også mye rart på
redaktørkontorene: En venn av meg fikk nylig et avslagsbrev på sitt debutmanus der forlagsredaktøren skrev pene ord om språk og
historie i generelle vendinger og avsluttet med en parentes om at redaktøren særlig falt for scenen på postkontoret. Dessverre foregikk ingen episoder i manuset
på noe postkontor.
Det sies at halvparten av alle bokdebutanter aldri følger opp med bok nummer
to. Noen har bare én bok i seg og finner ut at livet har mer å by på enn å være
underbetalt litteraturarbeider, andre får det ikke til tross utallige forsøk.
Tall for de siste 30 år viser at debutantantallet har holdt seg relativt jevnt. Med
et bunnår i 1984 med 17 voksenbokdebutanter og et toppår i 1977 med 45 voksenbokdebutanter, ligger debutantgjennomsnittet i rundt 30 årlig. Blant barne- og
ungdomsbokforfatterne er debutantgjennomsnittet ni per år for de siste ti årene.
For mange er det en forvirrende opplevelse å debutere. Men kanskje enda merkeligere er det å komme med bok nummer to. Mens debutanten haster fra intervju til opplesning til nytt intervju og får boka si anmeldt overalt, opplever ofte
forfatteren med bok nummer to under armen en uinteressert offentlighet. Visst
har du blitt en bedre forfatter, men anmeldelsene er færre, opplesningene få og
ingen vil intervjue deg.
I dette nummeret setter vi fokus på fokuset: Hva pokker er så interessant med
bokdebutantene?
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hint om at anmelderen forsto mine intensjoner eller
hadde lest liknende romaner som han likte bedre.
Kritikken fungerte utelukkende som bruksanvisning
for dem som leser bokanmeldelser med samme forbrukerblikk som de skummer gjennom avisenes vaskemaskintester og restaurantanmeldelser. Denne typen
leser/forbruker resonnerer gjerne på følgende vis:
«Hvis en proff og verdensvant restaurantanmelder
synes maten er vond, så må den jo være objektivt vond
(selv om jeg kanskje liker den).»
Men selv om jeg syntes at anmelderne virket dovne,
usofistikerte og smålige, så ble jeg irritert. Slik vil det
alltid være, så lenge anmelderrollen har en innebygget
autoritet som selv de mest udugelige utøverne av faget
drar nytte av. Det verste med snørrhovne anmeldere er
ikke at de er negative, men at de argumenterer så dårlig
og samtidig tror de er smartere enn både sine lesere og
forfatteren de anmelder. Jeg opplevde anmeldelsene av
Galleri Oslo som en diffus motvilje i møtet med min litterære smak og mine ideer om hva som var verdt å
behandle i romanform.
Men jeg kunne ikke bare gå rundt og være instinktivt
irritert; jeg måtte finne en uangripelig stråmann som
kunne lindre min forurettethet. Derfor besluttet jeg at
mottakelsen av min stakkars lille roman var markant
eksempel på slavemoralen i fri utfoldelse. Ikke det at jeg
husker særlig mye fra Blindern, men Nietzsches slavemoral er kjekk å ha for alle med sårbare ego. Når det
gjelder temaet litterær debutering, valgte jeg å misbruke
Nietzsche slik: Det puslete kulturpolitiets hevn er å
fremheve puslingens egenskaper på bekostning av de
herskende trender i samfunnet, de populære. Kunsten
skal være et fristed for puslingene. Hvordan skal man
ellers tolke det når litteraturkritikken i norske aviser
ikke bare er dårligere skrevet enn bøkene de omhandler,
men hakesleppende dårlig skrevet? Det holder ikke å si
«Jeg synes ikke Christina Aguilera er noe populær, jeg».
Man må si: Kvalitativt holder ikke dette mål. Og deretter
gi en god begrunnelse for hvorfor.
Noen vil kanskje hevde at jeg reagerte som et såret
dyr, krenket og utilregnelig. Men du blir ikke såret når

DET VERSTE MED
SNØRRHOVNE ANMELDERE
ER IKKE AT DE ER NEGATIVE,
MEN AT DE ARGUMENTERER
SÅ DÅRLIG OG SAMTIDIG
TROR DE ER SMARTERE
ENN BÅDE SINE LESERE
OG FORFATTEREN DE
ANMELDER.
du anser motstanderne for å være idioter. I stedet blir du
irritert og du føler deg forurettet.
Norsk kulturoffentlighet, tenkte jeg, styres av feighet
og fordommer. De forfatterne og anmelderne som snakker med hverandre, skravler om andre forfattere som de
ikke liker. Og siden forfattere er presumptivt fantasirike
mennesker, dikter de opp personlighet hos de forfatterne
de ikke liker. Og hver gang de treffer vennene sine, forsterkes disse fordommene: «Nå har han kødden vært ute
og slengt med leppa igjen.» «Mm, fy faen/filler’n.»
På dette tidspunkt i mitt egenterapeutiske essay er det
kanskje på sin plass å servere noen avsnitt selvbiografisk
navlelo. Jeg vokste opp i Groruddalens semi-litterære
OBOS-helvete og leste knapt en bok før jeg var nitten,
bortsett fra MacLean og Tarzan. Men etter gymnaset
våknet jeg og tok høylydt og innbitt avstand fra alt jeg
hadde gjort. Naturfag var noe dritt. Matte, Bon Jovi og
bilmekking likeså. Alt dette som hadde ødelagt min
ungdom, skygget veien for litteraturen, det sanne. Nå
skulle det leses: Ibsen, Bjørneboe, Camus. Disse kule
greiene som mine jevnaldrende fra vestkanten og
bygde-Norge hadde lest før de fikk hår under navlen.
Jeg begynte å skrive dagbok om damer og diktning og
meningen med livet. Jeg skrev et dikt som havnet i en
antologi. Da jeg var rundt tyve, skrev jeg noveller.
Sendte dem til Vagant og andre steder. Fikk konsulentuttalelser fra et par forlag. Og det var det neimen ikke
mange som fikk, sa folk. Bare noen få prosent. Men
ingen ville ha novellene mine.
Jeg tok littvit grunnfag på et høstsemester og hadde
hele våren til å skrive roman. Sendte papirbunken til

flere forlag. Ingen ville ha den. Deretter gikk det om lag
ti år. Jeg hadde lite lyst til å skrive bok. Begynte i stedet
å anmelde. Og skrev om kultur. Man skal skrive om
kultur mens man er ung, mente jeg. I tillegg til mote,
glam og trender, siden det er der de pene damene er.
Politikk kan man skrive om senere, når man blir moden
og erfaren og ser bedre ut med skjegg enn uten.
Etter ti års skjønnlitterær pause og et par oppfordringer, samlet jeg petiter fra Morgenbladet til et
slags Oslo-manus. Og fikk svar fra Aschehoug etter to
dager. De spurte om jeg kunne lage en roman ut av disse
greiene. Klart jeg kunne. Men jeg ville heller begynne
helt på nytt.
Som anmelder tenkte jeg at debutanter skal behandles på linje med etablerte forfattere. Ja, har du først blitt
med på leken, så får du tåle å bli spiddet på en påle og
grillet som et helstekt offerlam. Men du må gjerne bjeffe tilbake eller hyle som en stukken gris. Eventuelt kan
du stikke hodet i sanden som en … hm, jeg registrerer at
de dyriske metaforene hoper seg opp som kyllinger etter
en låvebrann.
Etter å ha blitt anmeldt i samsvar med mine egne
prinsipper, syntes jeg synd på meg selv og alle andre
debutanter. Stakkars oss, tenkte jeg. Kanskje er det ikke
så dumt å ha visse etiske retningslinjer? Du skal ikke slå
gamle damer. Du skal ikke lure små barn. Og du skal
under ingen omstendighet være hard mot debutanter.
Dette gjelder også debutanter som i et tidligere liv har
slaktet både debutanter og forfattere med klippekort i
Bokklubben Nye Bøker.
Uten tvil en patetisk reaksjon. Verden gikk meg litt
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DA JEG DEBUTERTE …
Alle har en debutanthistorie. Vi oppfordret et knippe forfattere og oversettere til
å fortelle sine.

student ville jeg latt dikteren sitte i fred. Men jo da:
kjære kollega! Rett fra trykkeriet foregrep jeg sperrefristen, delte ut debutbok med dedikasjon. Så gikk vi og
drakk vin i lag med kvinner. Improviserte livsvalg eller
skjebnens laissez-faire? Utgivelsen og orgasmens
triumf ga anfall av overmot. Da kulturredaktøren ba
debutanten kommentere anmeldelsen, kom euforien på
trykk i Dagbladet under overskriften: Debutere necesse
est. Ingen systematisk tenkning lå til grunn for det
inseratet. For hva er da ikke nødvendig? Ekteskapet
varte 22 år. Forfatterskapet ble mindre intenst. På en
kirkegård ved havet sier Valéry dette: Le vent se lève.
Il faut tenter de vivre. Tenkte i årenes løp ofte på å oversette den linjen, men ble aldri fornøyd med resultatet.

Levi Henriksens blanke sider
Jeg har god erfaring med å prøve og debutere. Fra
Ansgar Forlag til Landbruksforlaget, så er jeg blitt
refusert av dem samtlige. Det smått pussige er at også
Feber – altså debuten – først ble refusert på Gyldendal,
og da la jeg virkelig opp som forfatter. Vanligvis når jeg
var blitt refusert for et av mine manus, så la jeg opp i en
dag. Men denne gangen så la jeg opp i en uke.
Konsulentuttalelsen var forsåvidt oppløftende, men jeg
ble knekt av at det var enkelte noveller som ble fremhevet som smått uforståelige med litt rare slutter og
lignende. Da jeg begynte å se gjennom manuset viste
det seg imidlertid at det manglet cirka 15 sider.
Manuset var riktig paginert og alt det der, men 15 av
sidene var blitt blanke. Den dag i dag vet jeg ikke hva
som skjedde, men min kone printet manuset ut på
jobben sin, og jeg gadd ikke å se over det før hun sendte
det inn. Hun faket min signatur and there we go. Etter at
jeg så sendte manuset inn med alle sidene, ble jeg
nesten med en gang antatt og det er veldig bra. Det er
bare en ting jeg lurer på: Novellen Bønnebarn fikk jeg
veldig ros for åpningen på under den første manusgjennomgangen. Her manglet hele den første siden ...

Bjørn Ingvaldsens fengselsdebut
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Da jeg debuterte i 1995 var jeg nettopp idømt 90 dagers
fengsel. Myndighetene og jeg hadde ikke samme syn på
militærtjeneste. Jeg hadde i flere år vært klar over at
det kom til å ende med fengsel. Det som var litt ubeleilig
var at dommen skulle sones om høsten og at jeg på den
måten ville gå glipp av alle de litterære arrangementene jeg hadde blitt invitert til. En som soner en så kort
dom har nemlig ikke rett til permisjon, i hvert fall ikke
den første måneden av soningen. Men et lyst hode,
Frank i Forfattersentrum i Bergen, mente at de ikke
kunne være så strikse. Derfor sendte han et brev til
fengselet. Det samme gjorde arrangørene av arrangementene. Da jeg møtte til soningen så inspektøren
lenge på meg og uttalte: «Deg har jeg hørt mye om.»
Jeg opptrådte på Kapittel 95, på Sting og på
Forfattersleppet. Med permisjonsseddel fra
Fengselsvesenet. Og fikk mye oppmerksomhet av den
grunn. Johan Brox skrev i Dag og Tid at jeg burde være
en sterk kandidat til å få «fristad for forfølgde forfattarar» i Stavanger. I fengselet hadde den mest
berykta av alle betjentene, han som gikk under navnet
«Gestapo», hørt intervju med meg på P3 og bestemt seg
for å like meg. Under resten av soningen gikk det på fornavn oss i mellom og jeg fikk forsyne meg med så mye
kjøttpålegg jeg ville i matsalen. Det var nesten en nedtur å bli løslatt.

Tom Lotheringtons dobbeltdebut
Jeg debuterte dobbelt den høsten, 22 år dessverre;
altfor tidlig i bokform, skammelig sent seksuelt.
Dobbeltsidig immaturitet. Vel hadde jeg lenge før dette
puslet med skriveredskap og publisert litt her og der,
slik også med det seksuelle, fra skoleavis på ungdomsskolenivå til selve gullnummeret av et seriøst forretningsblad. Jo, det var ikke fritt for aktivitet før
debuten. Enkeltstående dikt, premature ejakulasjoner,
one night stands; det teller ikke. Det er snakk om å
debutere som forfatter, innlede et varig forhold. Den
ene debuten førte den andre med seg. Det er ikke for
mye sagt at kveldens debutant var en annen enn gårsdagens student, slik også elskeren var en annen enn
onanisten. Som debutant introduserte jeg meg selv for
en anerkjent dikter, som introduserte meg for kvinnen
jeg skulle debutere med samme kveld. Skjønner? Som
25

ETTER DEN SØTE SKRIVEKLØE …
En ting er å debutere. Noe annet er å komme med bok nummer to. Det tok Lise
Gundersen et hav, 7 år, 19 land og mye bortkasta grubling og bekymring å fullføre den
vanskelige andreboka.

ALLE FOTO: LISE GUNDERSEN

Jeg debuterte med en diktsamling i 1997. Den het
Sprekkvekst og kom ut på Aschehoug. Tittelen fant jeg i
Teknisk Ukeblad. Det var morsomt å debutere, og
fantastisk å bli antatt. Jo, det var fint å bli antatt, utgitt
og lest. Jeg hadde noen, men ikke så mange forhåpninger om å redde poesien, men likevel var det stas for en
student å presse ut en bok etter 30 vekttall litteratur på
ett år. Det var litt slitsomt, og veldig uvant, og plutselig
befinner man seg på Aschehougs hageselskap.
Debutant-te ble inntatt med direktøren, som klokelig og minneverdig sa: «Man skal ikke se seg selv som
forfatter i første omgang, men som et skrivende menneske.» Jeg siterer Nygaard etter minne, men er neppe
langt fra ordrettheten. Et forfatterskap er noe ganske
annet enn én bok. Og man er ikke forfatter uten å ha et
forfatterskap. Men likevel ga det meg en følelse av å
være en bunadskledd unge på 17. mai som verken fikk
flagg eller pølser eller is. Nygaard; du skylder meg en
ostebaconpølse med agurksalat og stekt løk! Nei forresten, glem det, jeg liker ikke pølse.

Uansett: fra å være et usikkert, skrivende menneske
ble jeg i løpet av et år i Bø et mer sikkert, skrivende menneske. Sikker på at jeg ville dette. Jeg skylder vel Eldrid
Lunden en pølse. Med potetsalat og chiliketchup. Men
jeg var også klar over det alle undervisere sa: Alt er gjort
før.
Bok nummer en kom ut, tilbakemeldinger og fryktede anmeldelser var underveis. Jeg måtte få nødhjelp fra
naboen da Fædrelandsvennen ikke kunne se noen fremtid for meg som lyriker. Det var min første anmeldelse.
Heldigvis ble det bedre, det ble så bra at jeg sa meg brukbart fornøyd. Det var en grei debut, jeg likte å lese for
folk, folk likte visst å høre på. Jeg var heldig, og privilegert som kom gjennom nåløyet. Men jeg turte ikke å
være forfatter, jeg var bare takknemlig for «å få lov» til å
utgi en bok. Hvor fruktbart var egentlig det? Minimalt.
SKÅRUNGE UNDER EN SUGENDE SKY
To år etter debuten kjøpte jeg seilbåt. Da snakker vi om
privilegier! Det var en litt stillestående, regnvåt og småkjedelig høst i 1999. Jeg og samboer ville se enda mer av
verden, så vi kjøpte «Anna Helena» og døpte henne
«Kornelia». Jeg var allerede godt i gang med diktsamling nummer to, og syntes alt virket lovende. Jeg ble
til og med tildelt et lite reisestipend for å komme meg på
jordomseiling. Men kan du seile, da?, fikk jeg stadig
høre. Litt, svarte jeg, og så lærer man helsikes mye
underveis.
Jeg hadde fine visjoner om meg selv og inspirasjonen
hånd i hånd langs ukjente kyster, gjennom nattevakter,
i ly av palmetrær. Lange samtaler om det ukjentes
vesen, møter med nye kulturer. Netter over papirene …
grensesprengende poesi sendt via email fra Tahiti.
Forskudd hentet ut på Samoa. Lanseringsflyturer hjem
fra New Zealand. Bruk av stipender på Andammene,
Madagaskar, Brasil … Skulle bare fullføre diktsamling
nummer to, så kunne vi dra.
Omsider dro vi. Med et fortsatt frustrert, veldig uferdig manus i en plastpose. Vi kunne ikke vente mer på
den vanskelige andreboka. Pc’en ble stua i vanntett bag.

SPREKKVEKSTEN
Jeg har som mange av mine talentfulle skrivende medmennesker tilbrakt et viktig år i skyggen av Lifjell i
Telemark for å utvikle meg under kyndig veiledning. Jeg
var altså, for ti år siden, et skrivende menneske, hadde
kjent meg som et i ti år, og var faktisk lei av å være
«bare» det. Men hvorfor et forfatterstudium? Man kan
som kjent ikke lære å skrive. Man må også ha noe å
skrive om, man må ha livserfaring. Og får man dette i
Bø? Selvfølgelig hører man dette skvipet fra uvitende
folk. Selvfølgelig blir man usikker. Jeg var ikke i risikosonen for å ha manglende livserfaring, og mener for
øvrig at det å anklage en forfatter for å mangle levd liv er
sprøyt. Erfaring er noe alle har. Handler det ikke om
observasjon og evne til å kommunisere den? Og forresten, kan man lære å skrive? Ja. Man kan alltid bli
bedre. Man kan til og med bli bra. Jeg skulle ønske at
ingen spurte en forfatterstudent dette teite spørsmålet
igjen. Det er for lengst utgått på dato.
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Noen snakker villig med verden gjennom nettet. Andre
vil at boka skal være stemmen. Noen søker oppmerksomheten, mens andre skyr tilgjengeligheten. Stadig
flere forfattere får det. Mange holder igjen. Med hjemmeside kan du være borte, samtidig som du er hjemme
hele tiden.
De fleste av de som leter etter informasjon om deg
som forfatter vil starte med å søke på Internett. Vil du
bli sett, må du være synlig. Ei hjemmeside i verdensveven er ei dør med din navnelapp på utsiden. Ei hjemmeside er et sted på nettet som samler nyttig (og gjerne
litt unyttig) informasjon om deg og skriveprosjektene
dine. Det er åpent og tilgjengelig hele tiden. Noen sier
nei – jeg trenger det ikke. Bøkene snakker selv. Greit
nok. Men selv om du ikke trenger hjemmeside, kan det
være verdt å vurdere om leseren (og leteren) kan trenge
en side hvor du alltid er «hjemme».
KAN DU SVARE MED EN GANG?
Du har fått en rekke spørsmål på e-post eller i brev.
Spørsmål du har hørt og svart på et utall ganger tidligere. Kanskje gjelder det ei særoppgave (som skal
leveres i morgen ...), og du setter deg til ved tastaturet og
starter på nytt. En gang til. Svar på spørsmål du ofte får,
kan være en del av hjemmesiden din.
Men det er mer: Vil du at journalister skal ha tilgang
til bakgrunnsstoff og backliste? Vil du at bilder du er fornøyd med skal brukes av pressen? Ønsker du å åpne
noen dører i forlengelsen av boka, kanskje skrive en
alternativ slutt? Vil du fortelle at du er nominert til en
pris, at neste bok er underveis? Ønsker du lett tilgjengelighet av hele produksjonen – ikke bare bøkene forlaget har på lager? Kanskje du vil selge restopplag eller
fortelle om det som inspirerer deg til å skrive. Du kan
bare fylle på med dine egne spørsmål. Sannsynligheten
for at du svarer ja på ett eller flere av dem er stor.
Forlaget hjelper deg muligens med noe av dette, men
alt? Leser du videre kan du få med deg noen tanker til på
veien mot et eget dørskilt i verdensveven.
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HVOR ER EGENTLIG HJEMME?
En hjemmeside er rett og slett en samling med informasjon som er tilgjengelig for alle hele tiden. Uansett hvor
leseren/leteren er i verden kan søkeordet (som forfattern
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