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I FJOR SLAPP 13 AV 25 SØKERE gjennom nåløyet til Det litterære Råd og ble
medlemmer av DnF. I NBU slapp 5 av 11 inn, og i NO fikk 9 av 19 innvilget medlemskap. Det er bare å slå seg brystet. Det er vanskelig å komme inn i foreningene
i Rådhusgata. Bare eliten slipper gjennom. De aller beste pennene i landet!
Er det virkelig slik? Har de litterære rådene en fasit på hva litterær kvalitet er? Er det
ikke rådets tilfeldige sammensetning det året som avgjør om akkurat din søknad går
gjennom eller ikke? Er det virkelig denne kvalitetssilingen som rettferdiggjør foreningenes statsstøttete laugstatus og rett til å dele ut statsstipender? Hvorfor er det da slik at vi stadig ser at dyktige og
etter hvert betydelige forfattere og oversettere blir avvist i
foreningene? Kanskje kommer de inn på annen- eller
tredjegangssøknad, om de har ydmykhet og guts nok til å
forsøke igjen. Alle har ikke det. Noen søker aldri. De vet
ikke om de vil takle et eventuelt avslag.
Unni Lindell torde ikke søke. Til slutt ble hun invitert
inn. DnF taper penger på at en bestselgende bokklubbforfatter ikke er medlem.
Kommer man gjennom nåløyet er man i dag medlem på livstid, selv om det kanskje
blir med de to bøkene man fikk opptak på. Bør foreningene være forbeholdt aktive
forfattere og oversettere? Skal man forlange en viss produksjon for å opprettholde
medlemskapet? Med automatisk æremedlemskap ved nådd pensjonsalder?
I dette nummeret er problematikken belyst fra forskjellige sider, som et grunnlag
for den debatten som burde komme. Hvorfor? Jo, fordi vi trenger vitale foreninger
med en dynamisk, positiv medlemsmasse, ikke en haug bitre forfattere og oversettere som ikke vil ta tillitsverv eller gå på møter i foreninger som en gang ikke fant
dem gode nok. Vi behøver foreninger som ivaretar aktive, skrivende medlemmers
rettigheter og interesser, ikke selskapsklubber. Debatten er ikke ny, men artikler og
uttalelser i dette nummeret tyder på at tiden er inne for en ny runde.
Men dette nummeret handler ikke bare om medlemskriterier. Les om Trond
Giskes kultursyn, om O-ringens historie, om å oversette det uoversettelige, gode
opplesningshistorier, fakta om amerikansk bokbransje og et intervju med
Pramoedya Ananta Toer, en forfatter som har sittet 33 år i fengsel og husarrest.
Med andre ord: Årets fyldigste nummer.
ARNE SVINGEN
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Fra drøm til noe mer håndfast. Forfatterhuset i Kabul ble funnet for vel et år siden.

Et forfattersenter i Kabul? Der husleier og tomtepriser stiger med brattere kurver enn børsmeglerne kan
drømme om? I en hovedstad omgitt av krigshandlinger,
en ruinby der selvmordsbombere har fått innpass, der
amerikanere og NATO-ledete FN-styrker er massivt og
pansret til stede? Et hus, en optimistisk bastion, midt i
dette. En idé grensende til galskap?
Et hus, insisterte forfatterne. Hvorfor kom dere ikke
tidligere? Vi er her nå, i alle fall, sa vi. Kanskje vi kan
finne noen som vil bidra til et slikt hus, et sted der vi
kommer fra.
Vi dro hjem, til Forfatterforeningens årsmøte og fikk
oppslutning om ideen, et enstemmig svar på ønsket som
var fremmet av kolleger uten spor av ydmykhet. Var ikke
huset en innrømmelse av rettigheter de var blitt frarøvet
i et par tiår? Ideen ble brakt videre, flere kanaler åpnet
seg: Kopinor, Norsk Kulturråd, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening bidro. Det samme gjorde
en entusiastisk forfatter. Kopinor forpliktet seg for tre
år. I Kabul kom husjakten i gang, og e-postene strømmet
til Oslo.
Huset ble funnet for vel et år siden. Innredningen har
tatt tid, mye skulle på plass. Men det er i bruk. Huset har
en daglig leder, og en liten stab av andre ansatte. Vakter,

FORFATTERNES HUS
I KABUL
Det begynte som en drøm hos den afghanske forfatteren
Atiq Rahimi. Han hadde oppholdt seg lenge i eksil i
Frankrike, men etter Talibans fall var han tilbake i hjemlandet for å lete etter kolleger. I Norge er han kjent for
romanen Aske og jord, som seinere er filmet med stor
suksess og nylig vist under Oslos «Film fra Sør»-festival.
Et hus, sa han, da vi møttes i Oslo, og seinere i Paris.
Mine kolleger i Kabul trenger et senter.
Et hus, sa de, forfatterne Eugene Schoulgin og jeg
møtte i Kabul i april 2003. Et sted der vi kan samle oss,
lese poesi for hverandre, gi ut tidsskrift, kanskje få i gang
et forlag. Ja, et hus. For verden har glemt oss så altfor
lenge. Vi har ingen forleggere. I dag må vi betale selv om
vi skal gi ut bøkene våre. Et hus, under ett tak, også som
symbol på den nasjonale enheten vi så sårt trenger, etter
å ha vært splittet i etniske grupper, i politiske grupper på
kryss og blodig tvers. Et husly for besøkende fra resten av
landet, for gjester som kommer langveisfra.
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Forfatterfest i Kabul i fjor høst.

som er obligatoriske i et turbulent land. En som
vasker og kan lage mat. Huset har sett poeter og
andre forfattere komme for å lese, eller for å
møtes, for å arbeide. Kanskje har et spirende forlag nå fått avtale om et rom? Kanskje blir det
svensk støtte til tidsskrift i 2005?
Kanskje må huset flytte over nyttår, skriver
daglig leder Azizullah Nehoftah i slutten av
oktober. Han er også tidsskriftredaktør.
Huseieren har gitt signaler om økning av husleien fra 1400 til 2500 dollar, inspirert av FNorganisasjonenes, hjelpeorganisasjonenes og
ambassadenes sterkt inflasjonsdrivende tilstedeværelse.
Den nye drømmen er et bredt anlagt seminar i
desember, om forfatternes (mangel på) rettigheter, om forleggeri og om litterære tidsskrifter.
Kanskje er huset da under nytt tak, i en billigere
bydel, noe redusert i størrelse, tenker vi. Men
det fortsetter å eksistere. Som noe langt mer
enn en idé.
TEKST OG FOTO: ELISABETH EIDE
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LØVFALLSTID, BOKHØST OG STATSBUDSJETT rammer oss
hvert år. Av de tre er nok bokhøsten det hyggeligste. I år var i alle
fall statsbudsjettet relativt deprimerende, sett fra et forfattersynspunkt. Alle skribentorganisasjonene har jobbet for en ny
innkjøpsordning for sakprosa gjennom Aksjon Utvid Innkjøpsordningene. I fjor fikk vi gledelige signaler gjennom Kulturmeldinga, og at Kulturdepartementet og ministeren så på en slik
ordning som viktig, men på årets budsjett var det ikke funnet
midler til sakprosainnkjøp mellom alle bygg og anleggsprosjektene som er i gang over det ganske land. Joda, selvsagt er opera
og Hålogaland teater og konserthus viktig for publikum, men er
det ikke typisk norsk at alle kulturbyggprosjektene foregår samtidig?
Gledelig er det imidlertid at et annet samarbeidsprosjekt
mellom skribentorganisasjonene: Leser søker bok, ble tilgodesett med 3,3 millioner på årets statsbudsjett. Vi får jobbe og
lobbe videre for sakprosaen.
Bokhøsten bringer med seg telt og Bok i Sentrum i hovedstaden, anmeldelser og bokbilag i avisene. Vi som skriver barneog ungdomsbøker klikker oss inn på barnebokkritikk.no i håp om
å finne våre bøker anmeldt der. I papiravisene er det nemlig mer
usikkert om våre nyeste bøker får omtale i spaltene. Dagbladet
bringer i år omkring femten anmeldelser av bøker for barn og
unge i løpet av bokhøsten. Aftenposten bringer kanskje to
dobbeltsider i løpet av året. I følge Aftenpostens forrige kulturredaktør «selger ikke anmeldelser av barnebøker flere aviser».
Nei, men Aftenposten er da vitterlig en abonnementsavis? Hvor
mange av disse abonnentene har barn og ungdom i huset, og
hvor mange av dem er besteforeldre, for ikke å snakke om
lærere? Kanskje en markedsundersøkelse hadde vært på sin
plass, Aftenposten?
Mette Hofsødegård, anmelder av barne- og ungdomsbøker i
Dagbladet, fortalte meg at en
leser i 30-årsalderen hadde uttalt
at hun kun leste anmeldelser av
barnebøker i avisen. Som småbarnsmor hadde hun ikke tid til å
holde seg orientert om de
«voksne» bøkene. Hun prioriterte
i stedet å holde seg orientert om
hvilke bøker hun kunne kjøpe til
sine barn.
Noen aviser skiller seg heldigvis ut. De bringer ukentlig anmeldelser av bøker for barn og unge.
De velger å gjøre dette ut fra et forbrukerperspektiv og har knyttet til seg sakkyndige medarbeidere og frilansere som anmeldere. Ikke vet jeg hva det er med Mjøsregionen, men både
avisene i Hamar og Gjøvik har satset på anmeldelser av barneog ungdomsbøker, og kulturmedarbeiderne i de to avisene sier
at de får mye positiv respons fra sine lesere på dette. Heder og
ære til både Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad fra
NBU for dette!

SITERT:
«Gunnar Behn, Niels Fredrik Kjærstad, Ari Mikael
Wassmo, Jan Fløgstad, Herbjørg Loe, Kjartan
Jacobsen, Erlend Langeland, Roy Ullmann.»
En rekke nye forfatternavn dukket opp på
Dagens Næringslivs ligningsliste for 2003
«På sett og vis handler hele forfatterskapet mitt
om hva som er sant.»
Hanne Ørstavik til Klassekampen
«Jeg så mitt siste tv-program 31. oktober 1983.
Det var en episode av ‹Dynastiet›. Det var bra, det.»
Bjørn Smith-Simonsen til
Dagens Næringsliv
«Sannhet er det som står stille. Som ikke sier et
jævla kvekk.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen
«Det er blitt sagt at hvis man klarer å tjene penger
på bøker, så klarer man alt.»
Erling Kagge til VG
(kr 6.849.000 i nettoinntekt i fjor)
«Når du gjør et så åpenbart realistisk prosjekt,
kan du tryne eller lykkes. Tryner du, tenker folk at
dette er en lokal greie. Lykkes du, kan du erstatte
Stavanger med Stockholm eller New York i
fortellingen.»
Tore Renberg til Stavanger Aftenblad
«Jeg føler meg vel litt inhabil på det der med
flinkhet.»
Erlend Loe til Bergens Tidende
«Jeg er dypt misunnelig på folk som kan sitte i en
fluktstol i veikanten og se på trafikken som kjører
forbi og være fornøyde med livet.»
Arne Berggren til Aftenposten
«Et mulig sexdrap på en eldre mann er jo et fint
tema.»
Knut Faldbakken til Aftenposten

FILMJÖLK PÅ
BISKOPS-ARNÖ
Rördrummen på Biskops-Arnö er ein fugl du aldri ser, berre
høyrer som ein lyd av nokon som bles luft ned i ei tomflaske, ein tydeleg lyd i skumringa frå sivbeltet kring øya i
den store innsjøen.
Biskops-Arnö er ikkje noka skrivestove, men ein Nordisk
Folkhögskola midt i Sverige der dei enno tek vare på dette
omgrepet om Norden. På denne skulen underviser til
dømes Lemhagen, ein av dei svenskane som har best oversikt over norsk litteratur, også samtidslitteratur, og dei har
eit stort bibliotek med til dømes fast abonnement på den
norske innkjøpsordninga for skjønnlitteratur. På denne
skulen inviterer dei kvart år til kurs og seminar for nordiske
forfattarar om sommaren når husa står der tømt for elevar,
og vi vert alle invitert gjennom DnF eller NBU til å vera
med, heilt gratis.
Det er ein overkomeleg busstur frå Arlanda eller ein
times togtur frå Stockholm og du vert henta til skulen i ein
bil frå der bussen/toget stoppar i ein liten by. Ein stad i
flyttelasset mitt ligg det gjerne nokre papir som fortel kva
denne byen heiter, kor lang tid denne bussen tek, kva den
kosta i svenske kroner dei åra eg var der, men det er ikkje
viktig. Alt dette får du vita om du melder deg på eitt av til-
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boda derfrå, tek imot invitasjonen om å vera ein priviligert ei vekes tid.
Det som er viktig, er at du kjem deg til denne
vedunderlege staden og opplever eitt av dei vedunderlege opphalda med enkelt losji med seng og bad og
full kost frå svensk kjøken – filmjölk, knekkebrød,
råkost, vegetarrettar ved sida av dei andre rettane og
alt det der som svenskane gjer så bra, til og med
kaffien er betre enn heime, men det skal heller ikkje
så mykje til. Men det er korkje maten eller internata
som er viktig, det er landskapet og Biskopen sine
gamle hus og møtet med vertskapet og dei andre forfattarane frå Danmark, Sverige, Finland, Island, kanskje Færøyane eller Grønland også. Du vert invitert
ned i Biskopens gamle kjøken og servert både vin
og historiane om Biskopen og hans kvinner første
kvelden, og dei skal difor ikkje serverast her.
Gamle gardshus frå Biskopens tid står her side om
side med dei nye bygningane elevane held til i, og
rundt bygningane ligg denne flate øya med skog og
jorder og badebrygge og hestar, rådyr og hare, fuglar
av kjende og ukjende slag. Eg har aldri spurt, men
kanskje kan ein leige eit rom der om sommaren og gå
turar der, bade i innsjøen, sitje der og skrive eller
blåse luft ned i tomflaska si saman med rördrummen.
TEKST: HELGA G. ERIKSEN
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SJANSESPEL: Det er ikkje for mykje sagt å kalle den nye
bransjeavtalen som i skrivande stund er nesten ferdig festa til
papiret, for eit dristig sjansespel. Faktum er jo at den
bransjeavtala som no er i ferd med å gå over i historia, var
uvanleg vellykka på det eine sentrale – ja, nokon vil seie: det
einaste sentrale – punktet: å generere ei særs høg omsetning av skjønnlitteratur, uansett kva land vi samanliknar
oss med. At ho hadde andre uheldige sider i ein marknad
som blir legitimert av ein mest mogleg fri og rettferdig konkurranse, er ei anna sak. Styresmaktene, med Morten Meyer
i førarsetet, ministeren for modernisering, dvs. regulering av
marknaden tilbake til det mest gammaldagse av alt, nemleg
fri konkurranse, har slått fast, som om det skulle vere ei
naturlov høgt heva over all diskusjon, at det finst usynlege
likskapsteikn mellom friare konkurranse, billigare bøker og
fleire lesarar. At det ikkje er mogleg å leite fram empirisk
belegg for ei så primitiv «naturlov» i nokon kjend bokmarknad, ser ikkje ut til å ha plaga ministeren i nemneverdig
grad. Men det bør i høgaste grad plage oss, forfattarane. For
det springande punktet, og det store, usikre momentet ved
den nye avtala, er og blir korleis ho vil slå ut på bokomsetninga, både når det gjeld totalt salsvolum og fordelinga
mellom dei ulike salskanalane. Vil bokhandlane, som no får
same rabattrett som bokklubbane, greie å selje så mange
fleire skjønnlitterære bøker at det kompensere det omsetningstapet bokklubbane så vidt eg kan skjønne er dømt til å
lide når dei mistar det viktigaste konkurransevåpenet sitt,
nemleg den eksklusive rabattretten dei har hatt i meir enn
tretti år? Særleg spennande blir det å følgje utviklinga i nettbokhandelen, ikkje minst De norske Bokklubbenes eigen
nettbokhandel, Mao. Utan at det skjer ein vesentleg auke i
boksalet over nett, trur eg at det er umogleg å unngå nedgang i den totale bokomsetninga.
I dei samtalene DnF har ført med styresmaktene og
Konkurransetilsynet, har vi fått inntrykk av at hovudsiktemålet med dei omleggingane som
nå kjem i den norske bokbransjen,
er å gi lesarane billigare bøker. Bøker
er for dyre; det har vore ein
gjennomgangsmelodi frå kulturminister til konkurransedirektør, og
det einaste botemiddelet dei har tilbydd mot ondet, er friare konkurranse. Det står att å sjå om det
verkar. Forfattarar lever av boksal; vi
har til sjuande og sist berre våre eigne bøker å falle tilbake på.
Sviktar bokomsetningen, blir vi ramma hardt og direkte.
Dette gir partane som står bak den nye avtala – bokhandlarar, forleggarar og, kan eg leggje til, den sittande
regjeringa – eit stort ansvar for at forfattarane ikkje får svekt
sin økonomi. Vi har notert oss at bokhandlarane vil opprette
eit eige forfattarfond, og tar det som eit første teikn på at ein
i alle fall der i garden er seg dette ansvaret bevisst

SITERT:

HVA SKJER MED
HERBERT?

«Hukommelsen er som en forbrenningsovn.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen

«Ordboken er 16 år gammel. Og forlaget har bare drøyt
600 eks. igjen. Det må da tilsi en oppdatert nyutgivelse,
Ola Haugen?»
Tidlig i høst fikk Cappelen-direktør Ola Haugen seg
overrakt følgende petisjon fra 88 tunge ordboksbrukere,
medlemmer av henholdsvis O-ringen, Norsk
Oversetterforening (NO), Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening (NFF) og Norsk audiovisuell
oversetterforening (NAViO):

«Kanskje det kjem ein dag da ein i Norge, som i
andre kulturland diskuterer bøkene, og ikkje
distribusjonskanalane for bøker.»
Edvard Hoem i Klassekampen
«Det er ingen grunn til rynke på nesa over Margit
Sandemos bøker. Hun har en stor evne til å skape
spenning og driv i romanene sine. Flere norske
forfattere kunne trengt en slik motor i sine bøker.»
Ane Farsethås til Dagsavisen

OPPFORDRING OM NYUTGIVELSE

«Rykkinn var en slags sosialdemokratisk drøm
om et godt hjem for middelklassen. Man skulle
bare sette sosialklienter sammen med banksjefer, nordlendinger sammen pakistanere.»
Nikolaj Frobenius til Aftenposten

Herbert Svenkerud er et begrep i profesjonelle
oversetterkretser. Stadig vekk henvises det til
Cappelens Store Engelsk-Norsk (gjerne i kortformen «Herbert») som autoritativ kilde i oversetteriske stridsspørsmål. Ikke minst øser engelskoversettere synonymer og smaksnyanser av denne
rike kilden. Herbert Svenkeruds Stor Engelsk-Norsk
Ordbok er, med sin lydhørhet for språklige nyanser
samt sine nyttige tilleggsforklaringer om fag- og
sjargong- og slangord, et usus-orientert verk som
utvilsomt kan tjene som forbilde for ordboksforattere over hele verden. Og den er brukervennlig i mer
enn én forstand, siden «Herbert» opptar i seg innspill fra ordboksbrukere, i særdeleshet oversettere
– og i forordet oppfordrer brukerne til fortsatt å
komme med kritikk og forslag til forbedringer.
Herbert Svenkerud: Stor Engelsk-Norsk ordbok er
den første prisbelønte ordbok i Norge (NFFs
ordbokpris 1997). Siste utgave (Annen utgave,
revidert og utvidet ved Herbert Svenkerud) utkom i
1988. Tiden er forlengst moden for en ny utgave.
Så vidt vi vet, har Herbert Svenkerud fortløpende
revidert og supplert ordboksmaterialet med tanke
på en nyutgave, og vi oppfordrer Cappelens forlag til
å utgi en revidert utgave snarest. Det ville være en
utvilsom gevinst om boken også ble tilgjengelig i
elektronisk format, for PC og Mac, til glede for de
mange digitaliserte.

«Nordmenn er verdens mest sympatiske og
egoistiske folkeslag.»
Erlend Loe til Bergens Tidende
«Det er jo først og fremst kvinner som kjøper
bøker i Norge. Men denne er jo ment for begge
kjønn. Menn skal ha noe å se på også. Jeg må jo
komme folk litt i møte. Hvis ikke kunne vi jo bare
hatt sånne Anne Karin Elstad-bøker.»
Karine Haaland til Bergens Tidende
«Men du, å sitte sånn og prate om det jeg har
skrevet; jeg føler vel at det meste jeg har å si
står i boka.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen
«Om en biografi skulle bli dårlig mottatt, er vi
blinde for at det kan være formen på fortellingen
det kan være noe galt med.»
Jan Kjærstad til Dagbladet
«Det har for lengst gått opp for Dag Solstad at
han er Dag Solstad.»
Tore Rem anmelder Dag Solstad i
Dagbladet
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BJØRN HERRMAN SKRIVER

Herbert Svenkerud

I et intervju i Bok og samfunn 30. september uttaler Ola
Haugen at han har forståelse for oversetternes henvendelse, men at det ikke er god økonomi å utgi verket i
nyutgave; «boken har en stor verdi slik den er idag også,
og det er heller ikke slik at oversettere baserer seg på ett
verk når de arbeider.»
Korrekt. Likevel er det en overhengende fare for at
dette glimrende verket nå kan bli detronisert. Hvorfor?
Jo, fordi Herbert for det første ikke foreligger i oppdatert
utgave, og for det annet fordi verket ikke foreligger i
elektronisk utgave.
Flere Herbert-elskere er nå gått over til en
konkurrerende engelsk-norsk-engelsk ordbok. Den er
oppdatert og elektronisk.
Da Herbert Svenkerud ble tildelt Ordbokprisen i 1997
var det nok tillike ment som en stimulans til videre
arbeid med verket. Fra hans hånd er det da også etter alt
å dømme gjort adskillig med henblikk på en ny utgave,
og vi vil tro at mange av oversetternes innspill har
funnet plass i bearbeidelsen gjennom alle disse 16 årene.
Nå får vi vel si at tiden er inne til å presentere fruktene
av dette videre arbeid.
Direktør Ola Haugen lover å ta et standpunkt til
utgivelse i løpet av høsten. Vi tillater oss å se frem til den
beslutningen med forventning.
TEKST: PER QVALE
FOTO: EVA STORSVEEN

DEMENTI
I Forfatteren nr. 3/2004 forteller Merete Wiger at et
kapittel med henne i overskriften i Øystein Rottems
litteraturhistorie utg. 1995 er forsvunnet i utg. 1997,
«redigert av Willy Dahl.» For ordens skyld: Jeg har
ikke hatt noen som helst befatning med Rottems
litteraturhistorier.
Willy Dahl
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TIL TROSS FOR PLASSMANGEL OG INTERNETT, klarer jeg ikke å gi
slipp på ordbøkene mine. Ordbøker er ikke som andre bøker, det tar tid
å bli kjent med dem. Noen kan virke nokså avmålte til å begynne med,
men etterhvert tør de opp og viser seg å være svært så rause og imøtekommende, andre kan virke overfladiske og flåsete (jeg har en med en
glorete blå, gul og rød rygg som det tok flere år før jeg begynte å kikke i),
men er gode på bunnen; og som med de fleste gamle venner, trenger de
litt omsorg og pleie innimellom. En rull tekstiltape kan være bra å ha.
Med årene er det blitt noen hyllemetere av det.
Trenger man så mange? Ja, og flere til. Med unntak av Riksmålsordboken og Oxford English Dictionary tror jeg nesten samtlige nye ordbøker har et forord hvor det står omtrent følgende: Ordboken tar sikte
på å gi det sentrale ordforrådet i moderne norsk, engelsk, osv., eller: Av
plasshensyn er sånn og slik utelatt. Det ordboksredaktørene da velger å
overse er at den moderne virkeligheten bare utgjør en brøkdel av
historien. For eksempel fantes det flere hester enn biler her i landet til
lenge etter krigen. TV fikk vi først i begynnelsen av 60-åra, datateknologien dukket opp for alvor først på åttitallet, osv. Selvfølgelig trenger vi
ordbøker som fanger opp alt det nye, men mesteparten av verdenslitteraturen ble skrevet før noe av dette fantes, og det meste av dagens
litteratur interesserer seg fremdeles mer for folk enn for teknologi. Som
en illustrasjon på dette kan det nevnes at Norsk illustrert ordbok fra 1993
har 60.000 oppslagsord, mens den gode gamle Riksmålsordboken har
mellom 200.000 og 250.000. (Senere er det kommet to supplementsbind.) Det er derfor man begynner å kjøpe gamle ordbøker på loppemarkeder og i antikvariater.
Som alle engelskoversettere har jeg et spesielt forhold til Herbert
Svenkeruds Stor engelsk-norsk ordbok (også kjent som Herbert), som
inneholder rundt 260.000 ord og uttrykk fordelt på 160.000 oppslagsord, hvorav en god del slang og vulgarismer, som etterhvert er blitt
standard i moderne litteratur, og som blir gjengitt med treffende, ufine
norske uttrykk. Jeg skal avstå fra eksempler.
Det beste med det hele er at alt sammen er belagt med idiomatiske
og litterære eksempler, og angir om et ord er foreldet, moderne, fagfelt,
osv. En kollega, Merete Alfsen, sa en gang at det virket som om alle
eksemplene hos Herbert var laget til Jane Austen. Jeg har selv hatt
samme følelsen, enten jeg har holdt på med moderne amerikanske
romaner eller gamle engelske tekster.
Men ingen enkelt ordbok dekker alt, og da får man spørre andre
venner. I Tristram Shandy støtte jeg på ordet tit i en sammenheng som
virket nokså pussig: «If it had not been for
those two mettlesome tits, ...». Hos Herbert
fant jeg innimellom (zool) meis, (anat) brystvorte, jfr. teat, (low coll) pupp, (slang) knapp,
knott, (mer slang) jentunge, (tv-slang) trykknapp, &c, &c, også betydningen «liten hest,
krøkke, øk», før artikkelen fortsatte med forskjellige idiomatiske uttrykk.
Her dreide det seg opplagt ikke om puppen, men den lille hesten, så jeg tok den med
meg i synonymordboken, som hadde ikke
mindre enn 37 av dem på stallen. En god del kunne utelukkes uten
videre, men 10-12 stykker måtte undersøkes nærmere. Og i
Riksmålsordboken fant jeg den endelig: «kleppert, liten, kraftig og rask
hest».
Det lyder selvfølgelig både tungvint og gammeldags å holde på slik,
fra den ene ordboken til den andre, når et googlesøk på tit gir ikke
mindre enn 15.500.000 treff på 0,17 sekunder. Men mye tyder på at du
skal lete gjennom minst 15 millioner puppestell før du finner en liten
hest. Og da er det slett ikke sikkert at den har noe norsk navn. Godt å
vite da at du har gode venner for hånden, rett borte i bokhyllen.

Det har vært en hektisk tid i Elvis Presley Boulevard og vi
driver og rydder fram vinteren. Kerouac har besøkt meg
siden sist, og oppfylt av hans ånd har jeg skrevet ferdig hele
min debutroman i et eneste langt hyl, i et eneste langt stup.
Mens jeg har sett min generasjons beste forfatterhjerner la
seg gå til grunne i kosekroken til F. Skavlan har jeg skrevet,
og som jeg har skrevet. Rart i grunn. Trodde jeg var ferdig
med Kerouac, og helt siden jeg
leste at Flannery

Romanforfatteren i meg sniker seg ofte til å se på det
telegrammet når novelleforfatteren snur seg en annen vei,
for sistnevnte har ikke bare hatt det lett i det siste. Greit nok
at hans mor, søndagsskolelærerinnen, helt siden barnsben
har innprentet ham at misunnelse kanskje er noe av det
verste et menneske kan føle, men det er ikke alltid like lett å
praktisere det man har lært. Mens romanforfatteren
poserer på bilpansere, smiler rett inn i kamera på TV, blir
spurt om hvilken deodorant han bruker i avisenqueter og
villig vekk forklarer forskjellen på det å være skittenromantiker og skittenrealist, så føler novelleforfatteren seg
like etterspurt som Terry Jacks, han som hadde
den store hiten med «Seasons in the
Sun» på midten av 70-tallet.
Det er bare det at for novelleforfattere så finnes det ikke noe
Momarked de kan reise til for å
sole seg i glansen av den hiten
de hadde way back then. Det er
blitt mange slitsomme diskusjoner i det siste.
«Sell out,» kan novelleforfatteren si, for så å fure pannen på
askildsensk vis. «Jeg hadde
trodd du satt deg høyere kunstneriske mål.»
«Det er vel ikke noe mindre
kunstnerisk å skrive romaner enn
noveller,» innvender romanforfatteren litt forurettet.
«Romaner er drøvtygging. Langhalm! Kjenner du det
uttrykket? Langhalm er slikt de brukte å fylle opp avisene
med i gamle dager.»
«Det er mye vanskeligere å skrive en roman enn en
novelle, tenk på alle trådene som skal veves sammen.»
«Da kunne du b’ynt med kunstbroderi. En roman er bare
noe folk driver med når de ikke har tid til å skrive kort. En
roman er bare en novelle med ekstra mye soving og eting».
«Men hør nå her,» forsøker romanforfatteren. «Dette blir
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O’Connor
døde noen måneder etter
at jeg ble født – og ikke minst etter at jeg
fant ut at vi begge lider av bindevevssykdom (hun hadde
den dødelige varianten riktignok) – har jeg trodd at det var
hennes ånd som hadde tatt bolig i meg. Så har altså gamle
Jack, min romantiske tenåringshelt, første dikterforbilde og
portner til nattens hemmelige hus, sittet vaglet opp som en
papegøye på skulderen min mens jeg har hamret løs på
tastaturet.
Sjefen min Einar I., er kjempefornøyd, og jeg har hengt
opp telegrammet hans over skrivepulten min. «En klassiker
Stopp Allerede Stopp Vi smiler og ler Stopp Så glad er vi
Stopp Så glad er vi Stopp Vi svinger oss i ringen Stopp Og
bukker Stopp Og neier Stopp».
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Ganske mange bøker kommer aldri ut. De fleste fordi den
glade forfatter aldri blir ferdig med dem. En del fordi konsulenter og forlagsfolk ikke kjenner sin besøkelsestid. Og
noen kommer aldri ut fordi de blir værende inne i datamaskina. De har blitt slettet ved en feil og finner aldri veien
ut i bokhøsten.
I svunnen tid, i denne sammenheng de dager da DOS var
operativsystemet på de fleste datamaskinene, fantes det
en kommando, «undelete», som rettet dagen og nattesøvnen for mang en databruker. Denne kommandoen er
dessverre borte nå, først og fremst fordi bosspannet, eller
søppelkurven som enkelte øst for vannskillet kaller det, skal
ta seg av slettingen.
Normalt vil det som slettes fra Windows eller MacOS
havne i søppelkurven. Søppelkurven finnes som et ikon på
skrivebordet. Sletter man noe ved et uhell kan man klikke
på den og få se hva som er oppi. Fila som var blitt slettet kan
deretter trekkes eller kopieres til en katalog og dermed
være reddet. Markerer man søppelkurven og klikker med
høyre musetast vil man få fram alternativene for kurven.
Men så hender det at alt går galt. Kanskje har man kommet til å slette alt som var i søppelkurven også. Kanskje har
man haket av at man vil slette alt direkte uten å lagre i
søppelkurv. Eller man har tømt kurven for å frigjøre plass på
harddisken. Da er gode råd heldigvis ikke så dyre. Det
finnes program som gjør at sletta filer kan hentes fram igjen.
Man må bare passe på å være så rask som mulig. Lagres
nye data på harddisken kan de komme til å skrive over
århundrets roman. Og da er det for seint. Et program heter
FinalRecovery og kan kjøpes og lastes ned på finalrecovery.com. Det koster 40 dollar. Det smarteste man kan
gjøre er å kjøpe dette eller et tilsvarende program og ha det
liggende installert på datamaskina i påkommende tilfeller.
Og så minner vi igjen på de tre viktigste sikkerhetsreglene: Sikkerhetskopiering, sikkerhetskopiering og
sikkerhetskopiering.

akkurat som historia om hva som kom først av høna og
egget. Det er umulig …»
«Du har gitt deg hen til popstjerneriet,» avbryter novelleforfatteren. «Hvor er ambisjonene dine. Viljen til å blø
for kunsten.»
Romanforfatteren sier ingenting med en gang, men
synes dette mer og mer minner om en diskusjon fra 4-24, der sure Vålerenga-supportere snakker om at spillerne må yte mer. Romanforfatteren liker ikke Vålerenga,
og samme hvor mange tatoverte prester de har som ber
for spillerne, så framstår laget like mye tøffe og bohemaktig som vestkantungdommer på interrailtur som drikker seg fulle på grava til Jim Morrison i Paris.
«Hemingway skrev både noveller og romaner, og hva
med Richard Ford og Chris Offutt?» sier romanforfatteren.
«Raymond Carver ville snudd seg i grava, han skrev
aldri en eneste roman. Ja, og hva med Bjarte Breiteig?»
«Bjarte Breiteig er da ikke død, jeg snakket med han
under Bjørnson-festivalen og …»
«NOVELLEN SKAL LEVE. NOVELLEN SKAL LEVE,»
brøler novelleforfatteren, stuper ned på golvet og forsøker å lenke seg fast til datamaskinen.
– Hva i all verden driver du med. Ligger du og tar på
deg selv? bjeffer min kone fra døra.
– Eh, nei. Jeg feirer bare at jeg fikk til det store norske
anslaget, at jeg endelig er ferdig med boka. Post
traumatisk roman psykose kalles det, sier jeg.
– Jeg tror det har gått til hodet på deg at du har vært
med på Frokost-TV. Det er din tur til å hente barna, sier
hun.
.
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PC-TERAPEUTEN BJØRN INGVALDSEN
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MAN SKAL HA DET?
Hvordan fungerer egentlig opptakskriteriene i foreningene? Kunne de vært annerledes? Hvordan
føles det å bli avvist? Hans Petter Laberg har spurt
– og fått svar.
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Da jeg søkte om medlemskap i NBU etter at jeg hadde gitt
ut min andre bok, tok jeg det nesten for gitt at de ville ha
meg. Bøkene var gode, syntes jeg, de var kjøpt inn av
kulturrådet, og hadde fått mye pen omtale. Jeg regnet det
som «straka vägen» inn. Og det var det også.
Etter dette har jeg egentlig ikke tenkt så mye på hvordan opptakene skjer. Jeg ser jo av og til at det mumles noe
om tilfeldigheter og merkelige avslag, men det har jeg
ikke brydd meg så mye om. Jeg er med. De ville ha meg.
Jeg ble veid og funnet tung nok.
I artikkelen «Forfatterforeningen forgubbes» som sto
på trykk i Dagbladet 12. mars 1997 ble det blant annet
hevdet at i gjennomsnitt halvparten av de som søkte om
medlemskap i Den norske Forfatterforening (DnF) ble
avvist. Spørsmålet man kan stille seg er: har denne politikken fortsatt, og hvordan er opptakskriteriene i de to
andre store foreningene; Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU) og Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)?
Unni Lindell fikk i nevnte artikkel spørsmål fra
Dagbladet om hun hadde søkt om medlemskap.
– Nei, der tør jeg ikke å søke. Jeg har venner og kolleger
som har gjort det, og som har fått avslag som jeg ikke kan
forstå. Det tør jeg ikke ta sjansen på. Får man avslag fra
Forfatterforeningen, føler man seg jo liten og dum, og det
vil jeg bare ikke. Så jeg vegrer meg. Jeg må skrive et par, tre
bøker til først.
«LITTERÆR VERDI»
DnF har følgende hovedkriterium for å kunne søke om
opptak: «En forfatter som bor i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet, og har skrevet og offentliggjort
verker av litterær verdi kan bli medlem av foreningen.»
«Skal ha skrevet og offentliggjort verker av litterær
verdi». Er dette noe som alltid har vært et krav? Jeg
spurte Tordis Fjeldstad, kontorleder i DnF.
– Paragrafen har vært endret en rekke ganger, men
«litterær verdi» har alltid vært et krav. Det vil si, for
lenge siden het det «hvis verk holder kunstneriske mål».
Dette med medlemskapskriterier noe som stadig er
«under lupen». Men medlemmene bestemmer, og så
langt har ønsket vært at Det litterære Råd skal vurdere
søkernes bøker og gi sin innstilling til styret. Styret er de
som i siste instans gjør vedtak om opptak i foreningen.
Det har vært diskutert om opptakskriteriet skal være for
eksempel to bøker på anerkjent forlag eller lignende,
men til nå har medlemmene ønsket at det skal stilles
krav om «litterær verdi», og at søkerne skal vurderes av
DnFs eget litterære råd. Det er klart at det blir et spørsmål om skjønn, men søkernes bøker blir grundig vurdert
og diskutert av de 9 medlemmene i Det litterære Råd, og
oftest er konklusjonen klar.
Hvorfor man skal ønske å være medlem av DnF hvis man
får samme bistand som ikke-medlem?
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– Kanskje fordi man da gjennom avstemninger på
medlems- og årsmøter kan være med å bestemme foreningens fagpolitikk? Man får også en møteplass i alle
fall et par ganger i året. Mange sitter på sine «tuer» hele
året ellers og har kanskje ikke så mye samkvem med
kolleger. Vi ser at mange setter stor pris på det sosiale
samværet ved møtene.
«KUNSTNERISK MÅL»
Når det gjelder NBU stiller ting seg litt annerledes: Her
har man tallfestet hvor mange bøker man må ha gitt ut
før man kan søke.
Kriteriene om opptak lyder som følger: «Medlemskap
er åpent for alle forfattere som er bosatt i Norge når de har
skrevet minst to barne- og ungdomsbøker som holder
kunstnerisk mål, uten hensyn til om bøkene er skrevet på
norsk, samisk eller på et fremmed språk.»
Jeg tok kontakt med Kari Sverdrup, formann i NBU.
Hva er tanken bak kriteriene som ligger til grunn for
vurderingen for å kunne bli medlem i NBU?
– Statuttene for opptakskriterier ligger så langt tilbake i tid, at tanken bak dette kan jeg ikke si noe om.
Men grunnlaget for at biblioteksvederlaget fra staten
formidles av det litterære råd (som stipendkomité i dette
tilfellet) til medlemmer og eksterne søkere, ligger jo
nettopp i dette at det foretas en «kvalitetsvurdering» av
forfattere som blir medlemmer.
Når man ser på NBU og DnFs vedtekter for å kunne søke
om medlemskap, er de nesten identiske (bortsett at det hos
DnF heter «litterær verdi» mens det hos NBU heter at det
skal holde «kunstneriske mål»). Har NBU noen definisjon
på hva «kunstneriske mål» er?
– Det defineres nok stadig av de medlemmer som
sitter i Det litterære Råd. I og med at medlemmene av
rådet skifter, vil den definisjonen aldri bli statisk, og det
er en god ting.
Kan det at søkerne vurderes av Det litterære Råd føre til
at noen kanskje ikke tør å søke – at de synes det er en
belastning å bli vurdert av «sine egne»?
– Det kan sikkert forekomme, men det virker som at
svært mange som har utgitt to bøker søker. Flere som
utgir på større forlag og som har bøker på innkjøpsordningen, enn de som utgir bøker på små eller egne forlag.
Hvordan forholder NBU seg til ikke-medlemmer, om de
nå er blitt avvist eller ikke har søkt i det hele tatt?
– Ikke-medlemmer kan søke stipend og få råd og
hjelp fra sekretariatet i forhold til kontrakter og andre
praktiske ting, på linje med medlemmer. Vi skiller ikke
på det. Stipendene blir utlyst offentlig, de blir annonsert
i avisene.
Har man vært inne på tanken å revurdere kriteriene for
opptak, f. eks. formulere de slik at flere føler at de kan søke?
– Jeg vet ikke når opptakskriteriene sist ble revidert,
men det må de ha blitt opp gjennom årene ettersom de

EG BLEI FØRST OVERRASKA OG SKUFFA, OG DERETTER FLAU OG FLAT, ETTERSOM EG HADDE VORE
SÅ SIKKER PÅ AT EG SKULLE FÅ KOMME INN.
OLAUG NILSSEN
offentlige støtteordningene har endret seg, og grunnlaget for stipender derfor også har endret seg. Styret og
Rådet i NBU har fellesmøter to ganger i året og kriterier
for opptak og medlemskap blir diskutert der. Vi ser
imidlertid ingen grunn til å endre selve statuttene nå.
Medlemmer som får avslag kan søke igjen på grunnlag
av flere utgitte bøker, og svært mange gjør det og blir
innvotert som medlemmer ved ny søknad. Det er viktig
å huske på at medlemmer av rådet blir skiftet ut, slik at
litteratursyn, og synet på kunstnerisk kvalitet vil endre
seg. Praktisk talt fra år til år.

«100 SIDER EGET BIDRAG»

EN LITEN OVERSIKT
På DnFs nettside står det at DnF har 519 medlemmer.
Tallene for de siste årene viser følgende når det gjelder
opptak av nye medlemmer i DnF:
1998 kom 55% av søkerne inn.
I 1999
64%
I 2000
65%
I 2001
41%
I 2002
38%
I 2003
52%
Men som Tordis Fjeldstad understreker:
– Mange blir registrert som søkere, fordi de har sendt
søknad om medlemskap, og blir med i statistikken selv
om de ikke oppfyller medlemskapskravene.
Det kan være søkere med sak- eller fagbøker, en
skjønn- og en faglitterær bok, en barne- og en voksenbok
og lignende.
Når det gjelder NBU, viser tallene at siden 01.01.98
har det vært totalt 93 søknader. 63 medlemmer er
innvotert, 30 har fått avslag. Av de 30 har fem søkt på
nytt og blitt innvotert. Pr. 1. september 2004 har NBU
cirka 250 medlemmer. I Norsk Oversetterforening slapp
9 av 19 søkere inn i fjor, men tallene varierer sterkt. I
1994 slapp alle 10 søkerne inn og i 2002 slapp 11 av 12
inn, mens bare 9 av 20 fikk medlemskap i 1999 og 7 av 15
i 1996. NO har i dag cirka 275 medlemmer.
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Nå er vi kommet til den ferskeste av de tre forfatterforeningene jeg har valgt å konsentrere meg om: Norsk
faglitterær forfatter- og oversetterforening. NFF hadde
pr. 23. juli 2004 4816 medlemmer. NFFs opptakskriterier har denne ordlyden: «Rett til å bli medlem av foreningen har norsk forfatter eller oversetter med opphavsrett
til åndsverk av faglitterær karakter tilsvarende minst én bok
på minst 100 sider eget bidrag, som er utgitt eller på annen
lignende måte gjort tilgjengelig for allmennheten.»
I tillegg til dette har NFF et par sider med presiseringer, som for eksempel tar for seg «Verk som er ‹ført i
pennen› av forfatteren på vegne av en forteller, er i utgangspunktet forfatterens verk» eller «Bare verk som har vært
gjennom en redaksjonell kvalitetskontroll (forlag,
redaksjonskomité, tidsskrift- eller skriftserieredaksjon)
kan automatisk godkjennes».
Jeg spurte John Stanghelle i NFF om grunnen til at de
hadde satt minimumskravet til 100 sider egen tekst.
– Det har både historiske og praktiske årsaker. Da fagbokforfatterne – med Bjørn Bjørnsen i spissen – dannet
NFF for 25 år siden etter at Den norske Forfatterforening avslo å engasjere seg for denne forfattergruppens interesser, var utgangspunktet en opphavsrettslig tankegang. I de første vedtektene het det at «rett
til å bli medlem i foreningen har norsk forfatter med opphavsrett til ikke-skjønnlitterært verk utgitt i bok eller faglig
tidsskrift eller i tilsvarende publikasjon.» Bokbegrepet var
ikke kvantifisert i første omgang, men UNESCOs
definisjon av en bok ble lagt til grunn. Og kvalitetskontrollen ble plassert i redaksjonsleddet, ikke i et nytt
laug - slik at det som var blitt publisert etter en kvalifisert
redaksjonell behandling, automatisk gav rett til medlemskap. Hovedfokus ble altså lagt på bokutgivelser,
noe som neppe var unaturlig da en forfattergruppe
organiserte seg.
– Senere er minimumskravet blitt kvantifisert til 100
sider av to hovedgrunner: a) fordi det i praksis er svært
få bokutgivelser som ikke oppfyller dette kravet; b)fordi
man nettopp ønsket å understreke forfatteridentiteten.
Det er også en avgrensing mot det journalistiske feltet
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blant annet ved at det er et krav om minimumslengde
på artikler før de kan telle med, og en avgrensing mot
forskningsfeltet gjennom en spesifisering av hvilke typer
arbeider som kan regnes med.
Selv om dere har opptakskrav som er langt mer detaljert
og omfattende enn for eksempel DnF og NBU, har dere et
langt større medlemstall. I forhold til DnF er antallet medlemmer 9 ganger så mange. Er det en bevisst politikk fra
deres side å ha så mange medlemmer?
– Selvsagt er det en styrke for NFF at vi har mange
medlemmer, medlemstallet er nå nærmere 5000 – av
dem utgjør oversetterne, som kom med i foreningen
tidlig på 1990-tallet, rundt regnet ti prosent. Jo mer
representativ foreningen er, desto sterkere vil vi stå for
eksempel i forhandlinger. Selv mener jeg at NFF burde
ha langt flere medlemmer – ikke minst har vi en jobb å
gjøre for å styrke organisasjonsgraden blant akademiske
forfattere; kanskje særlig på områder som ligger utenfor
den humanistiske sfæren.
Kan det ikke være en fare ved å ha et såpass høyt medlemstall?
– I så fall kan ikke jeg få øye på den. Men det er selvsagt en viktig oppgave i det daglige arbeidet å så å si
balansere ulike skribentgruppers interesser og behov –
og å definere fellesfeltet slik at det oppleves relevant
for flest mulig.
Hvordan ser fremtiden ut for NFF? Er det planer om å
forandre på opptakskriteriene?
– Fremtiden er full av utfordringer – ikke minst når
det gjelder utviklingen på rettighetsfeltet. Alt tyder på at
NFF vil fortsette å vokse. Det er ingen umiddelbare
planer om å forandre medlemskapskriteriene. Vi hadde
en grundig gjennomgang av vedtektene for få år siden,
som særlig var aktualisert av nye publiseringsformer –
både nett- og papirbaserte.
Hvilket forhold har NFF til de som ikke kommer inn i
foreningen, om de er blitt avvist eller ikke har ønsket å søke i
utgangspunktet?
– Vi er heldigvis så privilegerte at vi lever i et
samfunn uten organisasjonstvang, derfor står det selvfølgelig enhver helt fritt om hun vil melde seg inn i NFF
eller ikke. Alle fondsmidler blir forvaltet på et ikkediskriminerende grunnlag; det betyr at medlemskap i
foreningen ikke er noe kriterium i stipendbehandlingen. Når det gjelder dem som blir avvist fordi de ikke
oppfyller de formelle kriterier, har vi en ankenemnd
som behandler klager fra dem som mener at de oppfyller
kriteriene, sier John Stanghelle.
«EG TRUDDE DEI LIKTE MEG»
Spørsmålet man kan stille seg er: Finnes det noen mer
konkrete kriterier man kan bruke på et forfatterskap i
sin begynnelse? Eller er det at man må ha litt flaks for å
bli vurdert av «de rette» rådsmedlemmene, bare noe
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man må regne med? Hva med de som har søkt, men ikke
kom inn?
Olaug Nilssen debuterte i 1998 med romanen
Innestengt i udyr. I 2002 kom bok nr. 2: Vi har så korte
armar. Dermed søkte hun om opptak i DnF. Men hvorfor gjorde hun det?
– Ja, kvifor, eigentleg? Det var vel fordi «alle» søker,
og fordi eg var forfengeleg og ville ha bekreftelse på at eg
dugde i det «gode» selskap.
Hvilke forhåpninger hadde du om å komme inn?
– Eg var heilt sikker på at eg kom til å komme inn.
Det er sjølvsagt flaut å innrømme dette no, men eg
syntes sjølv at eg hadde gitt ut gode bøker og eg stolte på
at dei positive tilbakemeldingane eg hadde fått frå
«institusjonen» forøvrig skulle likne på tilbakemeldingane frå eit litterært råd. Dessutan hadde Det litterære
Rådet tidlegare sendt meg til Biskops-Arnö på debutantseminar, så eg trudde dei likte meg. Så høgnasa kan ein
vere.
Du ble ikke tatt opp som medlem. Hvordan taklet du
avslaget?
– Eg blei først overraska og skuffa, og deretter flau og
flat, ettersom eg hadde vore så sikker på at eg skulle få
komme inn. Eg tenkte med stor skam på søknaden om
stipend eg hadde sendt inn. Den var sjølvsikker, og eg
tenkte at dei måtte synest eg la skrytande ut om alle
prosjekta eg hadde tenkt å sette i gang med, eg tenkte at
Det litterære Rådet lo av overmotet mitt. Det er alltid
ubehageleg å bli avvist. Men omlag samtidig som eg fekk
avslaget, fekk eg ein del anerkjennelse frå andre hald, og
då valde eg å gle meg over dette i staden for å gremme og
skamme meg over avgjerda til DnF. Likevel syntes eg
etter kvart det var fint å kunne fortelle folk om at eg ikkje
hadde kome inn i forfatterforeininga, slik at eg kunne få
høyre frå desse at dei syntes denne avgjerda var hårreisande. Slikt hjelper også på sjølvtilliten, men er nok
litt forfengeleg og barnsleg.
I DnFs vedtekter står det at man skal ha ut «skrevet og
offentliggjort verker av litterær verdi», og at man blir
vurdert av det litterære råd om man kan få bli medlem.
Hva synes du om en slik måte å få nye medlemmer på?
– Dette veit eg ikkje heilt kva eg skal svare på. Eg har
sjølv meiningar om kva som er god og viktig og kva som
er mindre god og mindre viktig litteratur, og at det finst
forum der slike skiljelinjer blir forsøkt ivaretatt, synest
eg er greitt. Det er sjølvsagt ikkje moro når det kvalitetsdefinerande forumet ikkje meiner det same som meg, og
det er nok alltid sunt at forumet og utveljingane blir
diskuterte i offentlegheiten.Men det kan godt vere at
fleire ville likt å vere forfattar og forfattarkollega dersom
dette forumet ikkje var forfattarane i si eiga foreining,
dersom forfatterforeininga var like inkluderande som
forfattersentrum. Men også forfattersentrum driv og
siler litt.
Hvordan ser DnF ut utenfra?
– Eg er litt redd dei. Seinast i dag ringte eg for å be om

JEG MENER AT DERSOM MAN ER BLITT UTGITT PÅ ET
FORLAG, OG ER INNKJØPT AV KULTURRÅDET, SÅ
BURDE MAN OGSÅ FÅ BLI MEDLEM AV EN FAGFORENING SOM DETTE TROSS ALT ER. UNNI LINDELL
søknadsskjema for stipend, og eg var svært nervøs,
hadde mest lyst til å mumle navnet mitt slik at dei ikkje
skulle skjøne at det var ho som har klaga så høglytt og
offentleg på at ho ikkje fekk vere med, som kom der og
ville ha stipend. Men ho eg snakka med, var svært hyggeleg og hjelpsom.
Du arbeider så vidt jeg har skjønt med bok nummer tre
for voksne. Kommer du til å søke om medlemskap på nytt?
– Det trur eg heilt sikkert. Eg vil framleis at forfatterforeininga skal ville ha meg med å leike.

Ragnfrid Trohaug sitter i NBUs styre og har følgende
syn på opptakskriteriene: – Det vil alltid være uenighet
om hva som er litterær kvalitet, men når det gjelder
barne- og ungdomsbøker produseres det en del skræp,
de som ikke har skjønt at det ligger svette, hardt arbeid
og tårer bak BU-litteratur også, i tillegg til alle de gode
bøkene, og da er det enda viktigere, mener jeg, å ha en
slags kvalitetskontroll. Det gir også et signal om at det
ikke er tøyselitteratur man holder på med.
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«EN GAMMELDAGS ORDNING»
«DET PRODUSERES EN DEL SKRÆP»
En av de tingene jeg så på som et mulig problem for de
som søkte om opptak, var at det kanskje ville føles en
smule ubehagelig å bli vurdert av sine egne. Men hvordan ser de som sitter i de litterære råd på det? Jeg spurte
formannen i NBUs litterære råd, Marit Kaldhol.
– Rådet er jo enno ikkje «sine eigne» for søkaren. Vi
får ikkje tilbakemelding om slikt i rådet. Eg vil tru det
først og fremst må vere positivt å vite at ein skal gjennom
ein slags kvalitetskontroll.
Hvordan synes du NBUs vedtekter fungerer slik det er i
dag? Hvordan avgjør dere om et forfatterskap i sin begynnelse holder «kunstneriske mål»?
– Lange og grundige diskusjonar om bøkene. Mange
rundar. Vi tar alltid den tida vi treng. Og røyster til slutt.
Det fungerer godt, mellom anna fordi rådet er svært
variert samansett, og fordi ein har stadige utskiftingar
slik at ein blir vurdert av eit nytt/anna råd dersom ein
søker på nytt etter avslag. Det kan vere ulike sider ved
ein forfattarskap som veg tyngst frå søknad til søknad.
Har man vært inne på tanken å revurdere kriteriene for
opptak, for eksempel formulere de slik at flere føler at de kan
søke?
– Dette har ikkje vore aktuell problemstilling. Men
med klårare definerte kriteria, vil truleg fleire også falle
utanom? Eller det ville føre til ein godkjent og ein ikkjegodkjent skrivemåte? Meir konkrete kriteria vil oftast
bety ei innsnevring, trur eg, sier Marit Kaldhol. Hennes
tanker om tvil og diskusjoner kan du lese mer om lenger
ut i dette nummeret.
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I to av de største fagforeningene for forfattere har man
tydeligvis det synet at man ikke kan definere hva «litterær verdi» eller «kunstnerisk mål» er, men man veit hva
det er når man får se det. Men er ikke mange av forfatterne som søker allerede blitt vurdert før de søker om
medlemskap? Dette fører meg tilbake til Unni Lindell. I
artikkelen i Dagbladet hevdet hun:
– Jeg mener at dersom man er blitt utgitt på et forlag,
og er innkjøpt av Kulturrådet, så burde man også få bli
medlem av en fagforening som dette tross alt er.
Nå som hun er medlem i DnF, mener hun fremdeles det
samme?
– Jeg søkte ikke om medlemskap i DnF fordi jeg ikke
turte, men ble invitert av DnF til å bli medlem. Det var
det året som også Anne Holt og Odd Børretzen fikk den
samme invitasjonen, og Anne Holt sa nei. Selv er jeg
ikke helt komfortabel med å være medlem og angrer litt
på at jeg sa ja. Jeg mener fremdeles at hvis en bok blir
utgitt på et forlag og innkjøpt av kulturrådet, bør det
være et godt nok kriterium for å kunne bli opptatt som
medlem i DnF eller NBU. Slik systemet er i dag fungerer
det veldig dårlig. Det er en gammeldags ordning og jeg
synes at slik den er nå, blir den veldig subjektiv, sier
Unni Lindell.

Takk til Sven Ytrelid
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Det litte ære råd

HVA ER EGENTLIG LITTERÆR VERDI?
Den som har «skrevet og offentliggjort verker av litterær verdi» kan bli medlem av Den norske Forfatterforening. Hvordan måles egentlig denne litterære
verdien? Vi spurte de som bedømmer den litterære kvaliteten i øyeblikket:
Medlemmene av Det litterære Råd.

1. Hva er litterær kvalitet for deg?
2. Hvorfor vil du sitte i Det litterære Råd?

2. Jeg er svært sulten på god litteratur, det er hovedgrunnen til at jeg føler meg kompetent til å gjøre denne
jobben. Dessuten er jeg den yngste i rådet og bidrar slik
til en jevn aldersfordeling.

Svein Jarvoll
1. Det er ikke lett å gi et kort, fyldestgjørende svar på
spørsmålet, men jeg skal forsøke. Når jeg kvalitetsbedømmer en bok, gjør jeg det på grunnlag av mine
lesninger av den beste litteraturen, så langt jeg kjenner
den, og så langt jeg har studert den.
2. Den viktigste grunnen til at jeg sitter i Det
litterære Råd er gleden over at rådet av og til, ikke alltid,
fungerer som det beste forum for nettopp diskusjoner
om hva litterær kvalitet er.

Ann Kavli
1. Kvalitet er eit noko trongt ord for dei kriteria eg
vurderer eit litterært arbeid utifrå. Eg vurderer skrivekunst opp mot fire faktorar: språklege kvalitetar,
originaliteten / særpreget i historia eller det poetiske
bildet, det håndverksmessige og «det» som ikkje alltid
lar seg definere, men som berører.
2. Då eg vart spurd, sa eg ja fordi eg ser på arbeidet i
DlR som ein viktig dugnad som går på omgang blant
medlemmer i foreininga, og no var det min tur til å
gjere ein innsats. Eg ser arbeidet som ein mogligheit
til å jobbe for mangfaldet i litterære uttrykk. I tillegg er
det interessant å delta og bidra i grundige litterære diskusjonar rundt medlemsopptak og stipendtildelingar,
og å følgje med på kollegaers forfattarskap.

Bjarte Breiteig
1. Jeg prøver å gi hver bok sjansen til å vise sine egne
kvaliteter. Noen bøker er lette å bedømme, fordi de
ligner på ting jeg kjenner fra før, men andre virker nye
og ukjente, og jeg kommer i tvil om hva jeg skal mene
om dem. Da prøver jeg å stille meg helt åpen, samtidig
som jeg må stole på en dypere eller mer personlig opplevelse av litterær kvalitet, som jeg heldigvis har kjent
mange ganger før og alltid lengter etter. En må aldri la
kriteriene for godt / dårlig gro fast, men hele tiden la
dem påvirkes av det nye man leser.
19

VI P

Hermann Starheimsæter
1. Litterær kvalitet har for meg noko med oppleving å
gjera. Eg må bli engasjert i det eg les før eg kan gå med
på at ei bok er god. Kva ord ein vel å knyta til opplevinga
er meir tilfeldig. Om ein vert glad, trist, sint, imponert,
eller berre riven med så ein gløymer alt anna, kjem ut
på eitt. Det er vel rett å seia at eg har ein intuitiv lesemåte. Fyrst i etterkant byrjar eg å analysera og prøva å
forstå kvifor eg vart engasjert. Dei svar eg då finn, er
sjeldan uttømmande, men eg legg vekt på slike ting
som effektivt språk (dvs. eitt som tener det aktuelle
prosjektet), gjennomarbeidd struktur, eigentone,
originalitet. Men i ei god bok er det alltid ein rest igjen
som eg ikkje finn formuleringar for. Det er lettare å forklara kvifor ei dårleg bok ikkje held mål, der ser ein
feila. Ufriviljug komikk, t.d. setningar som motseier
kvarandre utan at forfattaren er klar over det, er ikkje
bra. Det er heller ikkje ubevisst bruk av klisjear. Ein god
litterær tekst skal ha eit høgt bevissthetsnivå.
2. Mitt svar på dette spørsmålet er todelt. For det
fyrste er det ein pliktdel her. Eg har vore medlem i DnF i
seksten år og motteke stipend og hjelp og rettleiing på
alle vis. Det har gått opp for meg at dette er ei aktiv
foreining der mange har lagt – og legg ned – eit
imponerande arbeid. Då eg vart spurd om å sitja i Det
litterære Råd, følte eg vel at også eg burde stilla opp og
gjera mi verneplikt. Det er jo berre på den måten ein
kan få ein slik organisasjon til å gå rundt.
Så til lystdelen: Sidan eg slutta som bokmeldar, dvs.
etter ca. 1990, har eg fylgt dårleg med i norsk samtidslitteratur. No fekk eg endeleg sjansen til å retta på
dette. På Sunnmøre der eg no bur, har vi etter det eg
veit, ikkje nokon fagleg møteplass. Det verka forlokkande å få høve til å diskutera faglege problemstillingar med kollegaer over eit lengre tidsrom.
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Kari Bøge
1. Jeg har opparbeidet meg en viss kompetanse i kraft
av mer enn tretti års erfaring og refleksjon som leser og
forfatter, og det er denne kompetansen jeg støtter meg
til. Jeg har fått en fornemmelse for hvilke elementer
som i forskjellige tekster enten holder eller ikke holder,
i forhold til de premissene teksten selv etablerer. Jeg
kan av personlige grunner sette pris på grep eller
passasjer i tekster som objektivt sett ikke holder mål,
men ser ikke det som interessant for andre enn meg
personlig.
Ideelt sett bør alt fungere i en tekst, grepet skal være
der, og språket skal virke i forhold til det som kan fornemmes som tekstens intensjon. Om ett av elementene
er ekstra sterkt løftet opp eller gnistrende utført, kan en
etter mitt syn likevel bære over med eventuelle svakheter andre steder i konstruksjonen / uttrykket.
2. Jeg har vært medlem av Forfatterforeningen i et
helt lite liv, og har slik nytt godt av andres innsats, ergo
er det på tide selv å levere. At jeg har GI og slik ikke får
ekstra betalt for arbeidet, var sært nok en ansporelse til
å si ja. Det skal ikke mye fantasi til for å forestille seg at
det å ville ta på seg alt dette arbeid uten godtgjørelse i
mange situasjoner kan oppleves som en dårlig spøk.
Jeg vet ikke hvor mange GI-mottakere som har sagt ja
til å stille til valg etter at det ble vedtatt at slike ikke skal
få lønn for utført arbeid. Er det slik jeg tror, at mange
takker nei, er det et ekstra poeng å si ja. For GI kan
(dersom en altså klarer seg på den summen som
garanteres) gi en spesiell konsentrasjon i arbeidet ved
at en kan gå inn i mer langsiktige prosjekter. Frikoplet
som en strengt tatt da er - til og med fra det formålstjenelige i det å falle i smak - kan en fordype seg i
områder som ellers blir liggende i skyggen av vår tids
oppmerksomhet. Det en eventuelt kan få ut av et slikt
privilegium, kan i sin tur – kanskje – komme Rådet til
nytte. I alle fall ideelt sett. Og til det motsatte eventuelt
er erfart og bevist, kan det ideelle være like greit å
strekke seg mot som mye annet.

2. Noen må ta jobben med å sitte i styrer og råd.
Derfor bør du ikke si nei når du blir valgt til dette. Rådet
skal representere alle forfattergrupper. Jeg sitter der
fordi jeg har kjennskap til de eldre forfatterne. Nå gjør
arbeidet at jeg også lærer å kjenne de unge.

Kyrre Andreassen
1. Et kort svar? Da vil jeg i stedet spørre: Hvor er de
litterære kvalitetene? Når jeg leser ei bok, kan jeg finne
litterære kvaliteter i språket, formen, motivkretsen
eller tematikken. Det reint språklige veier tyngst.
2. Jeg anser det som naturlig å si ja til en forespørsel
fra Forfatterforeningen siden jeg selv er medlem og har
hatt god hjelp av stipender tidligere. Arbeidet gir også
en fin mulighet til å få oversikt over samtidslitteraturen.

Arne Ruste
1. Ideelt sett: Litteratur som berører – og beveger; dvs:
som gjennom beherskelse av skrivekunst bidrar til en
emosjonell/mental/intellektuell forflytning hos leseren.
Ettersom det nå handler om opptakskriterier til vår
fagforening, gjelder det for Rådet å vurdere om søkeren,
gjennom et antall bøker (minst 2), demonstrerer en
håndverksmessig kompetanse som indikerer at et
seriøst forfatterskap er i emning.
Den såkalte «underholdningslitteraturen», vil det vel
alltid finnes dissens om i Rådet. Personlig mener jeg at
den må betraktes som en sjanger mellom andre, og
bedømmes ut fra sjangerens spesifikke kriterier. Men
de språklige kvalitetene kommer man aldri utenom.
2. Vil og vil, fru Blom. Jeg føler meg til en viss grad
forpliktet til, i perioder, å gjøre noe feltarbeid for den
foreningen jeg er medlem av. Så jeg er i DlR fordi valgkomiteen spurte meg, og Forfatterforeningens årsmøte
valgte meg til vervet. Håper at allsidig erfaring, fra nær
sagt alle områder i det litterære landskapet, har gitt
meg en udogmatisk, fordomsfri innfallsport til
oppgaven.

Edvard Hoem

Sissel Lange-Nielsen

Se egen artikkel på side 22

1. Litterær kvalitet vil si å ha en personlig stil, å vise at
en har en bevisst holdning til språket. Videre bør en
tekst være stram, ha nerve, og forfatteren skal helst ha
noe som vil frem. Et innhold, rett og slett, som hun
søker uttrykk for.
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KUNSTNERISKE MÅL …?
Vi er ikkje alltid sikre, skriv Marit Kaldhol om sine erfaringar med å sitje i det
litterære rådet i NBU. I denne artikkelen gjer ho greie for nokon av utfordringane ved opptak av medlemer.

må vere nytt frå bok til bok i slike seriar – som jo er
kjenneteikna nettopp ved hyppig gjenbruk av struktur,
miljø, personar, plot, osv. – for at ein skal kunne lese dei
som to ... bøker?
Vi diskuterer. Att og fram. Fram og tilbake.
Kan vi ikkje berre røyste og vere ferdige med det? Tja.
Til slutt må vi jo røyste. Når vi er sikre på at alle nødvendige spørsmål og vurderingar er lagt på bordet. Men
korleis tél ein opp t.d. slike røysteresultat: ja, tja, njei,
nja, nei, tjo?
Dette er ikkje enkel matematikk. Heldigvis.
Vi minner kvarandre om at det er ferske forfattarskap vi vurderer. At vi ser etter eit potensiale, meir enn
ferdige uttrykk. Noko anna enn berre flinke svar på
læreboka frå forfattarskulen. Ein stad der inne i bøkene
leitar vi etter ein framtidig forfattar. Sit han eller ho der
inne? Skimtar vi konturane? Høyrer vi ei forfattarstemme? Er det noko som dirrar der inne, som treff
oss ein eller annan stad i våre gamle lesarsjeler?
Vi er ikkje alltid sikre. Det hender vi må sjå meir, lese
fleire bøker. Men det kan òg hende at vi er overtydde
trass i all gangbar logikk. Det kan vere scener, bilde
som er så tydeleg teikna at vi veit vi kjem til å hugse dei,
lenge. Eit univers vi stig inn i, trur på. Det kan vere store
linjer eller små formuleringar. Eit vanskeleg definerbart
driv bakom alt som står skrive, eit trøkk som overtyder,
som vi plutseleg kjenner at vi har lengta etter.
– Her er ein forfattar! roper vi opp då. I begeistring.
Lista blir liggande. Til neste omgang.

Vi er tre kvinner, tre menn. Ein med skjegg, fem utan.
Poetar, prosaistar. Fire bokmålske, to nynorske. Vi er
NBUs litterære råd. Vi møtest, set oss rundt bordet. Vi
veit kva vi har å gjere. Og kva vi har å halde oss til: «...
minst to barne-eller ungdomsbøker som holder kunstneriske mål ...», det er kravet for å bli medlem av NBU.
Kunstneriske mål. Greitt. Greitt?
Vi tar runden. Vi lyttar til kvarandre, vi rokkar ved
kvarandres oppfatningar. Opplagte lesemåtar blir kanskje mindre opplagte.
Kva er kunstneriske mål? Kva ser vi etter?
Komposisjon, struktur, heilskap, einskap, raud tråd,
jamvekt, ein stø plan gjennomført med stø hand? Det
hender vi finn alt dette, men boka er like død. Det
geniale brotet? Solid handverk eller original skaparevne?
Vi snakkar om språket. Kven sitt vokabular, kven sin
syntaks, kven sine klisjéar? Kor rett kan det bli før det
blir heilt feil? Korleis ta pulsen på språket? Lever
pasienten, eller er han aldri blitt unnfanga? Vi prøver.
Vi, med våre ulike geografiske språkgener, våre
poetiske, triviallitterære, akademiske språkvaner
og -uvaner, våre alders- og kjønnsstyrte legningar.
Om ikkje anna, så stig pulsen på oss rundt bordet.
Handlar bøkene om noko? Veit forfattaren det sjølv?
Eller finn han/ho det ut først på s.100? Held teksten seg
til temaet? Passar temaet for målgruppa? Finst det
upassande tema? Er det målgruppa eller litteraturen vi
har ansvar for?
Kor er fasiten? Nei, sei det. Ingen vits i å kikke under
bordet. Han ligg ikkje der.
Vi snakkar om miljø- og personskildring. Kor truverdige er desse? Kor truverdige må dei vere for å halde
kunstneriske mål? Kor skal lista ligge? spør vi kvarandre. Vi som skal leggje henne på plass.
Så har vi bildebøker og seriebøker. Bildebøkene –
dette symbiotiske uttrykket av tekst og bilde. Er det
muleg å sjå bort frå bildedelen i bøkene? Ja? Og nei?
Seriebøkene opererer innan krim, humor, hest, grøss,
fantasy, o.a. Sjangervariantar det er lett å fuske i. Kor
populariserte eller lettvinte former kan forsvarast
under kravet til kunstneriske mål? Dessutan: kor mykje

Marit Kaldhol har sittet i NBUs litterære råd i snart seks år
og er i dag rådets formann.
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DET LITTERÆRE RÅD OG KVALITETEN
Då Edvard Hoem sa ja til å sitje i Det litterære Rådet, var det med den uttalte baktanken å medverke til å gjere praksisen for opptak mindre streng. Men som
medlem av rådet har han reagert annleis.

Da eg for fire år sidan sa ja til å bli medlem av Det
litterære Råd i Den norske Forfatterforening, var det
med den uttalte baktanken at eg ville medverke til at
døra skulle bli høgare og porten vidare. Eg hadde
lenge forundra meg over at opptakspraksisen syntest
å vera streng, og at to bøker ikkje såg ut til å vera nok
for å oppnå medlemskap.
Eg meinte den gongen og meiner i og for seg framleis at det talar for seg sjølv når folk gir ut to bøker og
søker om medlemskap. Folk som gjer slikt, har sett
seg i hovudet at dei skal halde fram med å skrive! Dei
publiserer og inngår avtaler med forlag og andre oppdragsgivarar. Dei er i bransjen. Kva rett har eg da til å
seia at dei ikkje held mål?
Men som rådsmedIem har eg reagert annleis. Det
er gått opp for meg at medlemskapet er og forblir eit
slags laugsopptak, enda ingen ønsker at det skal vera
det. Grunnen er sjølvsagt at det gjeld for resten av
livet, same kva søkaren måtte finne på seinare. I
enkelte tilfelle vil det vera avklarande å sjå den tredje
boka. Det er ikkje til å koma frå at mange skriv svært
likt blant dei nye forfattarane, og at det kan ta tid før
ein tydeleg ser skilnaden på det som er imitasjonar og
lesefrukter og det som er ekte vare. Enkelte begynner
da også med å imitere, men greier etter ei tid å finne
ei eiga stemme. Forlaga konkurrerer hardt om dei
nye talenta og slepper innimellom fram bøker som
ikkje har tilstrekkeleg tyngde. Men når dei kjem til
den tredje og fjerde boka, strammar dei inn, og
mange håpefulle som har fått kyss og klapp og klem
ved debuten, opplever etter nokre år at dei får ei kald
skulder frå redaktørane sine.
Eg er blitt meir tilbakehalden fordi eg ikkje ønsker
ei forening der eit fleirtal av medlemmene etter ei tid
vil vera utan litterær produksjon! Eg ønsker meg heller ikkje ei forening der ein stor del av medlemmene
kjem i den situasjon at dei får bøkene sine refusert!
Kor mange som alt er i den situasjonen, vil vi aldri få

vita. Men som yrkespolitisk reiskap blir foreninga
meir og meir uinteressant dersom ikkje fagpolitikken
er av vital interesse for eit stort fleirtal av medlemmene.
Eingong for meir enn tjue år sidan sette eg fram eit
forslag om at medlemskap i DnF skulle vera tidsbestemt, for eksempel slik at den som ikkje hadde gitt
ut bøker på ti år, måtte søke på nytt. Det førte til eit
øyredøvande rabalder og kjeft frå kollegaer i årevis.
Eg har ikkje tenkt å lansere forslaget på ny. Samtidig
er det klart at kampviljen aldri vil vera stor hos dei
som ikkje er aktive, eller som får arbeidet sitt
refusert. Dette er det sjeldan snakk om, men alle veit
at det er slik. Skal vi greie å halde oppe kollektive
avtalar og solidariske ordningar, er det dei leiande
skjønnlitterære forfattarane som må bestemme
kursen og farta. Dessverre er det blitt slik at mange
sentrale forfattarar sjeldan og aldri viser seg i DnF.
Kvifor er det slik?
Kanskje er det på tide at ein diskuterer kvifor
mange av dei som gjer det best ikkje ser ut til å trivast
i DnF?
Dei store endringane i bransjen tilseier at medlemskapet må vera knytt til ei evaluering som blir
utført av folk som sjølve er forfattarar. Gjer vi noko
anna, blir det forlaga som i praksis set grensene for
vårt medlemsopptak. Naturlegvis kan rådet ta feil.
Før i tida hadde vi ei ordning der søkarar som hadde
fått avslag, kunne bli voterte inn etter framlegg på
årsmøtet, utan debatt. Eg meiner det var ei god ordning, og eg forstår ikkje kvifor den vart avskaffa. Men
også no kan ein forfattar bli vurdert på nytt etter eit
avslag, når styret eller eit rådsmedlem bed om det.
Vi må altså halde på eit system der det går føre seg
evaluering av faglege kvalitetar, både når det gjeld
stipend og medlemskap. Automatikk i opptak og
stipendpraksis ville bryte ned skiljet mellom pseudolitteratur og genuint arbeid. Diskusjonane i Rådet er
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svært grundige, og så langt som det lar seg gjera, prøver ein å koma fram til vedtak som støttar seg på overtydande fleirtal. Rådet er samansett når det gjeld litterært syn, men det er ikkje fløyar og frontar, det er
individuelle synsmåtar som blir hevda, og folk lyttar
til kvarandre.
Redaktøren i Forfatteren spør kva som er litterær
kvalitet for meg, og kvifor eg vil sitta i Det litterære
Råd.
Eg går inn for medlemskap i Den norske Forfatterforening dersom eg meiner at søkaren har noko
på hjartet, og kan gi uttrykk for det på ein overtydande måte. Skriveøvingar er ikkje nok, skrivekløe
heller ikkje. Eit ærend og ein bodskap er ikkje nok.
Eg spør altså etter talent, men eg krev ikkje fullkomne bøker. Eg ser etter kunstnerisk alvor og vilje.
Eg tilgir det ufullstendige, men ikkje det likegyldige.
Når det kjem tjue nesten identiske diktsamlingar,
formelt sett, må ein greie å skilja mellom dei ti som
inneheld imitasjon og dei som ber bod om originalitet. Somme gonger er avslaget kontant. Men i dei
fleste tilfelle bed ein om at søkaren må koma igjen
når ei ny bok ligg føre.
Vi kjem ikkje unna det: Den litterære institusjonen må basere seg på uavlateleg kvalitetsvurdering.
Noko er betre enn noko anna, den eine boka held
mål, den andre ikkje. Heilt sidan den famøse Myklesaka på slutten av sekstitalet har Rådets innstilling
blitt følgd av dei som formelt deler ut dei fleste forfattarstipend, nemleg Staten ved Kulturdepartementet. Det er heilt fint at Rådets arbeid blir diskutert, men eg vil minne om at den status Rådet har,
blant medlemmene og i det offentlege livet, er opparbeidd gjennom mange tiår. Gjennom alt spetaklet i

VI P
Den norske Forfatterforening på 1970-talet greidde
vi å halde Rådet utanfor kampen mellom fraksjonane. Rådet var ein instans det per definisjon måtte
rå konsensus om fordi det berre var slik vi kunne ha kontroll med stipendieringspolitikken. Så synest enkelte at
det blir vel mykje Det Høge Råd. Men det er faktisk
berre slik det kan fungere.
Dersom rådet skal stå under kontinuerleg skyts,
kan vi ikkje ha noko råd. Det er mange som synest at
vår form for juryering av forfattararbeidet er kostbar,
og om rådet er i miskreditt blant sine eigne, får dei
snart viljen sin: Da blir forfattarstipend og kvalitetsvurdering til slutt samla i utval der forfattarane er i
mindretal. Derfor bør medlemmene slå ring om
rådet, også når dei er usamde i enkeltsaker, slik rådsmedlemmene må forsvara vedtak som dei sjølve er
djupt usamde i.
Kvifor vil ein så sitta i Det litterære råd? Hovudgrunnen for at eg sa ja til dette tillitsvervet, var at eg
hadde for dårleg kontakt med samtidslitteraturen. Eg
ville inn for å sjå kva veg det bar, kva som rørte seg
blant dei yngre, og for å gjera ein innsats for det
kollegiale fellesskapet som må vera grunnlaget for ei
samanlutning som DnF.
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SIGARER, KONJAKK OG DYPE
SKINNSTOLER
Den litterære inkvisisjonen. Selvtilfredse herrer med sigar. Arrogante og nedlatende
avslagsbrev. Jan Chr. Næss har vært i blodtåken og tar et oppgjør med opptakskriteriene i forfatterforeningen.

Når jeg tenker på Den norske Forfatterforening, ser jeg
for meg Sigurd Hoel.
Ikke at jeg tenker på forfatterforeningen så aldeles
ofte: Jeg bor på en gård i Indre Østfold, og da kan det
falle like naturlig å tenke på ting som epler, høner og
regn. Dessuten er jeg forfatter, så jeg bruker en del tid på
å tenke på de tekstene jeg leser og skriver.
Men innimellom tenker jeg altså på forfatterforeningen, noe jeg gjør med en viss porsjon såret forfengelighet, og da får jeg som regel et bilde av Sigurd
Hoel på netthinnen. Jeg tror det mentale bildet stammer fra et fotografi jeg har sett. Sigurd Hoel står sammen med et par andre menn, den ene er kanskje Helge
Krog. Fotografiet er tatt under et møte i forfatterforeningen.
Jeg tror de har sigarer i den ene hånden og konjakkglass i den andre, og de er øverste ring i den litterære
kransekake, og de ser så velfødde og selvtilfredse ut som
tre herrer i sin beste alder kan se ut med sigar og konjakk.
Du skal se jeg selv når min beste alder en vakker dag,
tenker jeg.
Da kunne det vel være fint å kippe av seg gummistøvlene, dra en kam gjennom håret og trekke inn til storbyen for å menge seg med den mondene litterære fiffen
… en gang imellom. Det litterære etablissement,
liksom. Det ville være berikende for selvfølelsen, tenker
jeg, og jeg liker konjakk selv om sigarer aldri har bekommet meg særlig vel.
Dessuten er det da for svarte helvete en slags fagforening, er det ikke? (Vi er enige om at laugsvesenet var
en institusjon som hørte middelalderen til, er vi ikke?)
Ja, der glapp det litt. Det var dette med den sårede forfengeligheten.
Jeg er nemlig ikke medlem av forfatterforeningen,
men ingen skal tro at jeg er bitter av den grunn. Ikke jeg.
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§ et eller annet punkt fire i «Lov for Den norske forfatterforening» lyder som følger: En forfatter som bor
i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og
har skrevet og offentliggjort verker av litterær verdi,
kan bli medlem av foreningen.
En dag for et par år siden satte jeg meg til og tenkte
meg en liten tabell med to kolonner og tre rader.
I den øverste venstre tabellcellen stod det «forfatter
som bor i Norge».
Enn så lenge er Marker kommune en del av Norge, så
jeg tegnet en liten hake i den øverste høyre cellen.
I den mellomste venstre cellen stod det «offentliggjort verker».
Å, det måtte jeg da kunne briske meg med, jeg som
hadde offentliggjort to romaner på annen manns forlag,
så jeg satte en liten hake i den mellomste høyre cellen,
også.
Nå var jeg så inderlig godt fornøyd med meg selv at jeg
tok meg en kopp kaffe før jeg gikk løs på de nederste to
cellene. Ja, søren heller, jeg tok meg et wienerbrød òg.
I den nest siste cellen stod det «litterær verdi», men jeg
tenkte at den aller siste cellen, den skal sannelig noen
andre få hake av på mine vegne.
Dermed fylte jeg ut et søknadsskjema og sendte det til
Den norske Forfatterforening, og jeg ba forlaget oversende mine to romaner til inkvisisjonen.
Og her feller du nok en liten tåre for meg, kjære leser,
for du skjønner allerede hvor sørgelig galt det gikk.
Hvordan måler man litterær verdi, og – ikke mindre
presserende i mitt tilfelle – hvem måler den?
Når det gjelder litterær verdi, innbiller jeg meg at det
forholder seg omtrent slik: Man holder en gitt tekst opp
mot et sett normer som til sammen utgjør en mal for
gode tekster. Passer teksten inn i dette normsettet, har
den litterær verdi.

All erfaring tilsier at malen er historisk, kulturelt og
personlig betinget, dvs. den er verken universell eller
konstant.
I grove trekk tilhører jeg mer eller mindre samme
kultur som mine lesere, og derfor skulle man likevel anta
at vi kunne enes om enkelte grunnleggende kriterier å
måle en tekst opp mot. Det tror jeg faktisk.
Originalitet har vært regnet som et pre i hvert fall de
siste hundre årene, kanskje til og med siden
Romantikken. Stringens er vel et klassisk mål som
Romantikken vendte ryggen til, men som man med en
viss glede har børstet støvet av igjen. Dessuten har vi
noen ideer om språklig estetikk som dessverre ikke
skiller seg altfor meget fra dagligtalen.
En litt slarkete sammenfatning («fuzzy logic» er et av
de begrepene jeg husker med størst glede fra studietiden, og jeg liker å tro at det har influert skrivingen
min) kunne saktens finne på å kategorisere disse tre
normene som det gode, det sanne og det skjønne, og
akkurat så slarkete er altså jeg tilbøyelig til å være.
Det finnes andre normer, men tre er et godt, gammelt
tall, og at nettopp disse tre aspektene ved en tekst er
viktige, tror jeg de fleste kan enes om … selv om vi alle
rir våre private kjepphester til vi ikke er i stand til å sitte
på en vanlig stol uten at det gjør vondt (litteraturen skal
være ren, nei den skal være uren, osv.).
Så langt, så vel.
Diskrepansene viser seg ikke så mye i det teoretiske
som i det praktiske, i selve vurderingen.
Jeg skal ikke påberope meg å vite hvem som er de mest
kvalifiserte leserne i dette landet, men anmelderstanden utgjør en gruppe lesere som er av en viss betydning for de fleste forfattere, skulle jeg tro. Den jevne
anmelder er en velutdannet, belest og oppdatert person
med et engasjert forhold til litteraturen. Du rister på
hodet? La oss i alle fall gå ut fra at anmelderen er en
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oppegående leser … i et forsøk på å opprettholde en viss
gjensidig tillit.
Da jeg debuterte i 1999, med romanen Meg selv og
mine kjære, var det mye fokus på debutanter, og det kan
være grunnen til at jeg fikk såpass mange anmeldelser
som jeg gjorde. I farten husker jeg ikke hvor mange det
var, men det dreier seg om et sted mellom ti og tyve. Den
neste romanen, Jotapata, fikk ikke på langt nær så
mange anmeldelser. Det kan kanskje skyldes at det var
en såkalt «andreroman», eller det kan skyldes at den er
mindre tilgjengelig enn den første. Eller kanskje den
rett og slett ikke var interessant nok for anmelderne av
rent litterære grunner. Hva vet jeg? Den ble i alle fall lest
og anmeldt i en seks-åtte aviser, om jeg ikke husker feil.
På den måten fikk jeg tilgang til et nokså variert
knippe lesninger og tolkninger av mine egne tekster, og
det som slår meg når jeg tenker tilbake på dem, er
nettopp variasjonen. Det er ikke noe unikt i dette, og jeg
er ganske sikker på at det er en felles erfaring det store
gross av forfattere gjør seg når de er så heldige at de blir
anmeldt i dagspressen.
Én anmelder hevdet at Meg selv og mine kjære var en
svært original tekst og at den skilte seg markant fra de
såkalte «familieromanene» som var i vinden på den
tiden. En annen anmelder mente at boken kopierte og
etterplapret de samme «familieromanene», den var
uoriginal og full av klisjeer. Jotapata var akrobatisk og
spenstig komponert i én anmelders øyne, mens en
annen fant den usammenhengende og lite gjennomarbeidet. Når språket i Meg selv og mine kjære ikke var
stivt og tilgjort, var det preget av en mørk, poetisk
sanselighet.
Dissonansen kan heller ikke ganske enkelt forklares
som forskjellen mellom positive og negative anmeldelser, jeg kunne for eksempel få ros av en anmelder for
at jeg holdt en kjølig distanse til stoffet mens en annen
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ETTERSOM JEG HAR SPYTTET PÅ BREVET, REVET
DET I STYKKER OG BRENT DET FOR LENGE SIDEN,
ER JEG IKKE I STAND TIL Å GJENGI INNHOLDET
ORDRETT.
berømmet den ubehagelig nære innsikten i hovedpersonens psyke.
Hovedmengden av anmeldelsene var positive for
begge bøkers vedkommende, men den ene motsa den
andre.
Du nikker? Ja, sånn er det jo.
La meg gjenta: Den jevne anmelder er en velutdannet, belest og oppdatert person med et engasjert forhold
til litteraturen. Jeg antar at vedkommende leser bøker
med øye for tekstens originalitet, stringens og dens
språklige estetikk. Videre antar jeg at de fleste norske
anmeldere er utdannet i det samme skolesystemet,
innenfor den samme kulturkretsen og at de forholder
seg til mer eller mindre den samme kanon.
Likevel forholder de seg alle ulikt til en tekst når ingen
på forhånd har fortalt dem hva de skal mene om den. Ikke
fordi de er dumme, men fordi de er mennesker.
Vi kan gjerne bli enige om at det finnes kriterier for
hva som er god litteratur, og vi kan samle oss om noen
sentrale begrep, men å tro at vi legger det samme i
begrepene, altså at kriteriene er objektive, det ville være
naivt.
Det er ikke objektivitet jeg savner hos leserne – deriblant anmelderne – men en klarere betoning av hver
lesers subjektivitet.
Objektiv lesning er et dyr som kunne ha vært listet i
Jorge Luis Borges’ Book of Imaginary Beings, mellom
Nymfer og Odradek.
Det tok ganske lang tid før jeg fikk tilbakemeldingen
fra inkvisisjonen, men jeg gikk ikke og talte på knappene i mellomtiden.
Jeg var nemlig ganske trygg på at bøkene mine ville
falle i god jord, og at jeg ville bli ønsket velkommen med
åpne armer. Ikke bare fordi jeg selv var ganske fornøyd
med det jeg hadde skrevet, men også fordi omgivelsene
i stor grad hadde gitt meg grunn til å tro at bøkene hadde
en viss litterær verdi.
Dessuten gikk tiden, som sagt, og jeg skrev på nye
tekster og lurte på om jeg skulle gå til anskaffelse av
noen høner. Jeg hadde andre ting å tenke på.
Men en dag lå det en konvolutt fra Den norske For26

fatterforening i postkassen, og jeg merket til min overraskelse at jeg var litt i overkant ivrig da jeg åpnet den.
Nå blir også jeg fagorganisert, tenkte jeg.
Ettersom jeg har spyttet på brevet, revet det i stykker og
brent det for lenge siden, er jeg ikke i stand til å gjengi
innholdet ordrett, men hovedbudskapet var i alle fall at
mine to romaner ikke hadde falt i smak hos inkvisisjonen,
de ble ikke ansett som høyverdig litteratur, som forfatter
holdt jeg ikke mål i deres øyne, og jeg kunne følgelig ikke
bli opptatt i Den norske Forfatterforening.
Det ble ingen hake i den nederste høyre tabellcellen,
der det stod «litterær verdi».
Som et plaster på såret fikk jeg tildelt et stipend fra
forleggerforeningens legat, men plasteret var faktisk
ikke stort nok til å dekke hele såret, og det piplet ut så
mye pus og gørr og forurettethet at jeg gjerne kunne ha
tatt hele det litterære rådet og brent det på en stake.
Større er jeg ikke.
Etter et par-tre uker, da jeg var på vei ut av blodtåken,
leste jeg gjennom brevet på nytt og fant ut at det var
mulig å be om en begrunnelse for avslaget.
Det gjorde jeg.
Og denne gangen ventet jeg spent på svaret. Det var jo
av stor interesse for meg å vite hvorfor bøkene mine ikke
holdt mål.
Ukene gikk, men endelig kom brev nummer to, og jeg
fikk anledning til å lese juryens begrunnelse.
Nok en gang er brevet maltraktert og mishandlet til
det ugjenkjennelige, men hele innholdet var i grove
trekk som følger: Medlemssøknaden ble avvist fordi et
flertall av medlemmene i det litterære rådet ikke syntes
bøkene mine hadde høy nok litterær verdi.
Og når jeg skriver «hele innholdet», da mener jeg hele
innholdet.
Men dette visste jeg jo fra før. Det hadde jeg allerede
lest meg til av informasjonsskrivet som var vedlagt
søknadsskjemaet. Der stod det svart på hvitt at et flertall
av medlemmene i det litterære rådet måtte godkjenne
bøkene for at søknaden skulle bli innvilget.
Hvorfor i den gode himmels navn er det åpning for å
be om en begrunnelse når alt man får er en selvfølgelig-

het i form av en gjentagelse av noe som allerede er fastslått , dvs. et stykke «informasjon» som ikke er verdt
verken papiret det er skrevet på eller portoen det har
kostet å sende det?
Går man virkelig ut fra at alle som ikke slipper inn i
varmen har lavere intelligens enn folk flest? Er det lov å
være så arrogant og nedlatende?
Tydeligvis.
Jeg leste brevet et par ganger for å forvisse meg om at
det ikke var skrevet noe med usynlig blekk mellom
linjene, og så gled jeg tilbake inn i blodtåken igjen.
Mange mener at det utgis for mange dårlige bøker i
Norge, og jeg vil ikke bestride det. Likevel er det et faktum at de fleste utgitte romaner (for å holde meg til min
egen sjanger) blir utsatt for et veritabelt bombardement
av kritiske lesninger i sin korte levetid.
Som vi alle vet, er det som oftest en lang prosess fra
det første tastetrykket på datamaskinen til det ferdige
produktet, en innbundet bok som koster ca. 300 kroner
i bokhandelen. Underveis har manuset vært gjenstand
for en nokså nitid bearbeiding i dialog med forlagsredaktører og konsulenter. Det er blitt lest, vurdert og
diskutert mange ganger når det endelig publiseres.
Så følger anmeldelser og tilbakemeldinger fra andre
lesere.
I mellomtiden er boken gjerne blitt oppmeldt til
Kulturrådet, og deres vurdering legges til grunn for om
den blir innkjøpt eller «nullet», som det så fint heter.
Du får noe, eller du får ingenting. Knullet og forgullet
eller nullet og forkullet. Som overalt ellers i livet.
Jada, jeg vet at det heter forgylt.
Mitt poeng er at ingen av disse instansene har
interesse av at det blir utgitt dårlige bøker. Tvert imot.
Selv forlagene, med deres ublu krav til profitt, er
befolket av lesere som virkelig bryr seg om litteraturens
ve og vel, det tør jeg faktisk påstå etter å ha vært
gjennom kvernen med tre romaner og fire barnebøker
(s.k. juniorromaner). Om de en gang i mellom utgir en
roman om folk som barberer ballene sine, så tror jeg at
de har skamfølelse nok til ikke å prøve å få den med på
statens innkjøpsordning.
La oss så komme i hu at hver eneste en av disse
lesningene er subjektiv, og dermed til en viss grad tilfeldig. Kvalitetssilingen av norsk litteratur er ikke helt
blottet for de betingelsene som hefter ved andre former for lotteri.
Den norske Forfatterforening krever av sine søkere at
de skal ha utgitt verker, i flertall. Altså at man som forfatter har kommet seg helskinnet gjennom denne fasetterte vurderingsprosessen minst to ganger.
Og så mener de attpåtil at man skal utsettes for enda
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GÅR MAN VIRKELIG UT
FRA AT ALLE SOM IKKE
SLIPPER INN I VARMEN
HAR LAVERE INTELLIGENS
ENN FOLK FLEST? ER DET
LOV Å VÆRE SÅ ARROGANT
OG NEDLATENDE?
en mer eller mindre tilfeldig leseprosess i deres regi?
Det smaker av litterært frimureri. Middelaldrende
menn som røyker sigarer og drikker konjakk. Sigurd
Hoel og to andre herrer, hvorav den ene kanskje er
Helge Krog. Dype skinnstoler.
Nå har det gått en stund siden jeg stanget hodet mot
forfatterforeningens inkvisisjonsdomstol, og jeg er mer
eller mindre restituert som menneske.
Jeg har fått hønene mine, og jeg har stor glede av å se
dem gå og hakke i regnet mens eplene dunker i bakken
fordi jeg er for lat til å høste dem inn. Det er nærliggende å tenke på William Carlos Williams’ påstand om
hvor mye som avhenger av noen hvite høns og et rødt
trillebår i regnet (mitt trillebår er grått, det er forresten
hønene også), hvor mange tilfeldige sammenstillinger
som skal til for å lage en verden. Det må jeg bare avfinne
meg med.
Dessuten har jeg skrevet en ny roman, så tiden er inne
til å søke medlemskap på nytt.
Og hvis jeg denne gangen mot formodning skulle
slippe inn i det gode selskap, kommer jeg nok til å unne
meg en konjakk og noen minutter i en av de dype skinnstolene, men jeg skal faen ikke sitte stille og se på at forfattere blir nektet å fagorganisere seg når de allerede har
hatt guts nok til å presse seg to ganger gjennom offentlighetens nåløye og dermed vist at de vil noe mer enn å
skrive én bok.
Det er et løfte.
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EN SKYGGE OVER ANSIKTET
Adgangsbegrensningen til skribentorganisasjonene er et infløkt spørsmål om
ulike former for verdighet. Dreier dette seg om kvalitetssikring eller slipstvang?
spør oversetter og sterkstrømmontør Jon Rognlien.

Jeg sitter i et fjernt land, badet i sol, mens det i Norge
er senvinter og snøsmelting og gråtrist, gråtrist.
Tilfeldigvis har jeg og min reisefelle møtt et par
norske, en gutt og en jente – hun studerer det lokale
språket, han skal oversette en mursteinsroman. De er
glade og fornøyde, de har klart å klippe ut noen
måneder fra rutinene, leid ut leiligheten sin hjemme i
Oslo og skaffet seg en hule å være i.
Vi begynner naturligvis å snakke om oversettelser, det
gjør alltid oversettere, de (vi) har alltid mye å prate om –
jeg forteller at jeg sitter i styret i oversetterforeninga og
spør ham hvorfor han ikke er medlem, det er nemlig ikke
sin første bok han skal jobbe med her nede. Da skjer det
noe i samtalen. Han blir nervøs. Det går en skygge over
ansiktet hans (ville en skjønnlitterær forfatter kanskje
ha skrevet). Nei, han hadde jo søkt, da, men blitt avvist.
Han var ikke en bra nok oversetter for min forening. For
forlaget, ja (og dette var helt normale kvalitetsforlag, helt
normale kvalitetsbøker), men ikke for oss. Da går det en
skygge også over ansiktet mitt, håper jeg. Dette er flaut.
Og det verste er at han behandler meg som om jeg var
noe han ikke var: en slags ekte oversetter, en av dem som
er et annet sted, et sted han gjerne skulle vært, virker det
plutselig som. Vi er ikke lenger likeverdige landsbrødre
som tilfeldigvis har møttes og allerede er lystig nede i
vinflaske nr to, vi har en skade å bære på. Han skammer
seg, jeg skammer meg.
DÅRLIG BOK – GOD OVERSETTELSE
En annen scene, en yngre jente som er svært talentfull,
det vet jeg, jeg har lest flere av oversettelsene hennes, de
er såvidt mitt skjønn strekker seg gode – nei, hun vil ikke
søke fordi hun synes ikke de bøkene hun har oversatt er
noe særlig til bøker i utgangspunktet. De er lettvektere.
Og en dårlig bok kan ikke bli en god oversettelse, mener
hun. Så det er ikke disse bøkene hun vil presentere seg
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med overfor det faglige kontrollorganet i NO. Hun vil
vente til hun har en virkelig god bok å stille med.
Tredje scene: et seminar der også uorganiserte oversettere er invitert. Blant dem er det noen som er blitt
avvist, noen som ennå ikke har søkt. Jeg snakker med en
voksen dame, hun er skarp, stiller gode spørsmål, er av
dem som vil lære mer i livet. Hvorfor er hun ikke medlem
hos oss – hun har jo oversatt mange romaner. Nei, hun vil
ikke søke ennå, hun har så lite lyst til kanskje å bli avvist,
hun tror ikke hun ville orke det, ikke nå, ikke etter å ha
forlatt undervisningsjobben sin for å finne på noe annet,
nemlig å oversette. Jeg er for gammel til å være veggpryd,
sier hun. Eller noe sånt. Noe om ikke å bli budt opp.
Jeg skjønner hva hun mener. Jeg selv tør ikke søke
opptak i Harmoniforeningens kor, selv om mange har
sagt at jeg godt kan gjøre det, at jeg har både stemme og
kraft nok. Nei, jeg orker ikke tanken på at det kan
komme et brev i posten som sier at jeg ikke strekker til
musikalsk. Og ikke mestrer jeg sånn musikk som jeg tror
de vil at jeg skal mestre hvis jeg søker opptak. Bare tanken på å stå der med en sang som er en dum sang i deres
ører, får meg til å krympe. Bedre å la være. Og det finnes
jo så mye annet.
EN UJEVN GJENG
Men hva er dette for noe dritt? Hva er det for slags
proteksjonisme jeg er med på å drive med? Hvem er de
(vi), disse så utmerkede oversetterne som vil samles uten
å risikere å dele godene med mindre verdige utøvere? Er
vi så utrolig gode da? Ikke alltid. Det kommer også ufullkomne oversettelser utført av NO-medlemmer. Noen
sløve tabber. Litt dårlig språk her og der. Noen trææge
setninger, anglisismer, idiomatiske bommerter, klisjeer.
Et venstrehåndsarbeide i ny og ne. Av og til bøker som
slaktes i pressen for oversettelsenes mangler – om de er
aldri så mye oversatt av NO-medlemmer.

Og det er ikke så rart at det er sånn. Oversettere kan ha
knappe frister, kan ha påtatt seg for mye arbeide fordi de
som frilansere frykter den dagen det ikke kommer mer, de
kan ha tatt seg vann over hodet og satt tæring før næring –
man skal ikke tære så all verdens i denne bransjen før
næringen blir knapp – de kan ha hatt en dårlig dag, ikke
minst en dagen derpå, eller kanskje ha vært distrahert av
en hodestups forelskelse, mens hjernen egentlig skulle ha
vært sprudlende finstemt for å mestre de mest raffinerte
språklige finesser ... Kanskje også vi tilhører menneskehetens ujevne gjeng med vaklende halv-talenter? Og ikke
alltid er et kresent kollegium som strever mot stjernene.
Dette må det være tvil om. Hittil er denne tvilen kommet
oss selv til gode.
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SKJØNNLITTERÆR SKJØNNSUTØVELSE
Norsk Oversetterforening har i en del år – ikke alltid –
praktisert begrenset adgang til medlemsskap, der søkere
må innlevere to oversatte bøker som bedømmes av vårt
Faglig Råd. Er oversettelsen god nok, blir man funnet
verdig til medlemsskap. Mange dømmes som uverdige.
Hvordan funderes så våre faglige domsavsigelser? Vi
har en uklar definisjon av faglig standard, og den som
fyller disse kravene får være med, den som ikke fyller
dem, må være utenfor. Mens jeg satt en periode i oversetterforeningens styre, fikk jeg en viss innsikt i vårt
Faglig Råds virke gjennom innstillinger om medlemsskap som skulle sanksjoneres av styret. Det sitter flinke
folk i rådet, ingen tvil om det. Dyktige oversettere, med
lang fartstid, som uvilsomt får til behandling en del
oversettelser som er forstemmende dårlige. «Alt er
feil» – det er misforståelser av meningen, alle sorter
kommafeil, anglisismer og amerikanismer, feil i grunnleggende norsk grammatikk. Selv om rådet i sitt vesen
med nødvendighet er noe konservativt, vet alle som
sitter der at språk endrer seg og at ting som for en eldre
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Når en kvalitetsgodkjent oversetter har tatt seg vann over hodet og
satt tæring før næring, eller når han eller hun har en dårlig dag, ikke
minst en dagen derpå, eller kanskje er distrahert av en hodestups
forelskelse ...
Illustrasjon: Jens Bjørneboe

FØRER VÅRT SYSTEM MED UTSILING AV DE
UVERDIGE TIL UNØDIG SKADEVERK? HVOR
GÅR GRENSENE FOR FAGLIG VERDIGHET? ER
UHILDET SKJØNNSUTØVELSE MULIG? OG ER
DET I DET HELE TATT NOEN NYTTEVERDI I
DETTE SYSTEMET?
garde kan virke uhyrlige, for en yngre kan være
knirkefritt. Og mange av de feilene som påpekes i innstillingene til styret er virkelig teite – ja, feil som vanskelig kan forsvares utfra alminnelige språklige
glidninger.
Men rådet påpeker også feil jeg ikke skjønner. En
gang leste jeg en innstilling til styret fra et dyktig rådsmedlem som hadde tatt en gjendiktning for seg og
påpekte minst 30 håpløse løsninger. Huff av meg. Jeg
skammet meg på søkerens vegne. Problemet var at jeg
ikke skjønte hvordan disse løsningene var feil, annet enn
i 3-4 av tilfellene. Da følte jeg meg skikkelig dum. Turte
jeg å si noe i styret? Nei. Feigt. Jeg kan jo nå prøve å dekke
meg bak en verdig forklaring: vi hadde så mye annet
viktig å foreta oss i styret at vi ikke kunne spandere på oss
å skli ut i detaljdrøftinger av en medlemsskapssøknad
fordi et av styremedlemmene (jeg) røpet manglende
kunnskaper i et av de språkene han står oppført med i
katalogen som et språk han behersker ... Nei huff, bedre
å være feig og holde kjeft. Og stole på Faglig Råds faglige
råd.
RARE SPRÅK OG FLITTIGE MAUR
Men hva skjer når Faglig Råd behandler søknader fra folk
som jobber med språk rådets medlemmer ikke selv kan,
det vi i filmoversetterforeningen før i tiden kalte «rare
språk» og som vi definerte slik: «‹Rare språk› er alle
andre språk enn dansk, svensk, engelsk, tysk, fransk,
italiensk og spansk».1 Hvem vurderer kvaliteten av en
oversettelse gjort fra persisk? Bosnisk? Arabisk? Estisk?
Når en slik oversettelse skal vurderes, henvender Faglig
Råd seg gjerne til en språkprofessor fra univesitetet, som
da skal vurdere innsatsen til en aspirerende oversetter –
og det er kanskje professorens argeste konkurrent eller
hennes eneste student på ti år. Og da kan det komme inn
mange rare hensyn.
Naturligvis kan Faglig Råd i tillegg, på egen hånd, vur30

dere om norsken i oversettelsen er bra nok, om det for
eksempel er gjort tilstrekkelig skille mellom intransitive
og transitive former av ett og samme verb (slengte/slang,
hengte/hang). Men om det i avsenderspråket er gjort tilsvarende tøys, som oversetteren har valgt å ivareta?
Åssen vet man det? Nei, den norske versjonen alene kan
ikke være grunnlag for noe skjønn.
Og da er vi midt uti en ny, faglig hengemyr: Er det ikke
forlagets vaskere og korrekturlesere vi like gjerne belønner når vi «godkjenner» en oversetter, og ikke bare
den eventuelt dyktige oversetteren? Flittige maur som i
det skjulte har sørget for å få alt rusket og rasket ut av
teksten. Jeg er av dem som har vært heldig med gode
språkvaskere (men jeg har også hatt dårlig vask, og vet
hvor farlig det er).
Som i så mange former for skjønnsutøvelse vil det
være noen som helt klart faller utenfor og noen som helt
klart hører hjemme. Og en ubehagelig mellomgruppe
der man ikke er så sikker. Men likevel skal det felles en
dom – en dom som kan få avgjørende betydning for vedkommendes verdighet og yrkesvei.
Mine spørsmål kan oppsummeres slik:
Er vi sikre på at det i det hele tatt kan felles slike
dommer? (Jurisdiksjon).
Er vi sikre på at vi er de rette til å felle slike dommer?
(Bukken/havresekken).
Er vi sikre på at vi gavner vår fagpolitiske sak ved å
stenge mindreverdige oversettere ute? (Solidaritet er
ikke en enveisgate).
Er vi sikre på at vi gavner vårt felles faglige nivå på
denne måten? (Man lærer mer av å lære bort enn av å
sole seg i glans).
Er dette i så fall gavnede nok til å veie opp for den
smerten/skaden vi påfører mennesker som blir veid og
funnet for lette/tunge? (Banesår).
Kan vi forsvare at vi forvalter også disse oversetternes
legale vederlagsmidler ved å bruke ressurser på en slik
praksis? (Dine/mine penger).

DYPT SÅRET OG YDMYKET
Nei, dette er ikke bra. Det tilfører oss et hovmod, en
retthaverskhet, et bakstreveri. Det er en luguber metode
for å gi forhåndsgodkjente operatører i et marked en
følelse av å være av bedre stoff enn andre som altså har
fått jobber av forlagene, men «ikke kan noe». Det er
skummelt å behandle kolleger slik. Å, så forbanna jeg
ville blitt hvis jeg hadde fått avslag den gangen jeg søkte.
Rasende. Men bare for å tilsløre at jeg egentlig var dypt
såret. Og ydmyket. Og skamfull i årevis.
Hvordan skulle vi da ordne oss? Skal alle få lov å bli
medlemmer bare de hevder å være oversettere? Nei,
ikke det. Et visst volum kan man kreve. Gjerne to bøker,
som i dag. Men kanskje også tre eller til og med fire. En
heving av volumkravet vil gjøre at man får mindre behov
for å overprøve forlagenes skjønn: hvis en oversetter har
klart å få fire oppdrag, kan hun ikke være helt håpløs, og
uansett så er hun tydeligvis i bransjen, og har dermed
behov for, og rett til, å være organisert. Dette bør da
gjelde oversettelser utgitt på vanlige forlag, dvs forlag
der man vet at kvaliteten normalt sikres gjennom vask og
korrektur. Når det gjelder andre utgivelser – på «rare»
forlag – kan man beholde en kvalitetsterskel, men
kanskje lav.

Systemet med kvalitetskontroll har ikke vært det
samme siden foreningen ble grunnlagt. Da man startet
gjaldt det å få med så mange som mulig, og ingen kastet
seg opp til en posisjon der de ga seg selv en jurisdiksjon
som ikke finnes – selv om det fantes sterke meninger om
kvalitet og verdighet. Systemet dengang baserte seg på
anbefalinger fra eksisterende medlemmer – slik man
gjør det i hemmelige selskaper og lyssky brorskap. Det
var et framskritt at vi fikk et Faglig Råd, som diskuterer
kriterier og prøver å finne fram til rettferdige og etterrettelige kriterier.
Men kanskje tiden nå er inne til å fjerne også dette
systemet? Vi bør samle alle de oversetterne som jobber
med skjønnlitteratur og har kontrakter med våre motparter. Først da kan vi kalle oss Norsk Oversetterforening og ikke bare forbli et Norsk Oversetterfrimureri. Nei, la oss ikke krype ned i frimurerkisten og
overflødiggjøre oss selv. La også de arme få komme til
oss. La oss åpne våre armer. Vi er arme selv. Og armod
står for fall.2

FORENING ELLER FRIMURERI
Det viktige er at vår forening skal organisere norske
oversettere. Mennesker som i Norge eller til norsk driver
med litterær oversettelse. For å stå sterkt i forhandlinger
og konflikter, kan vi ikke være en klubb med begrenset
adgang som stenger ute aktive operatører i bransjen.
Hvordan skal vi forvente at de utestengte skal stå skulder
ved skulder med oss hvis vi skal ut og slåss? Eller er det
bare selskapsklubb vi vil være, med stigen godt trukket
opp?
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NOTER:
1. Betegnelsen ble senere endret til «eksotiske språk», etter
benkeforslag på årsmøtet.
2. Etter en slik formulering burde kanskje Faglig Råd vurdere
eksklusjonssak mot undertegnende.
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DET VELLYKKEDE FORFATTERTREFF
Hva er en god forfattersamtale? Hva forventes av forfatteren? Når oppstår
den gode kjemien? Hvilke forfattere blir invitert – og hvorfor? Vibeke
Nilsen hos Tanum bokbader en lang rekke forfattere hvert år, og ser i
denne artikkelen på forfattersamtalen fra intervjuerens side.

Puh! Det gikk bra denne gangen også! Storfint besøk i
dag. Selveste Isabel Allende, en av mine yndlingsforfattere har vært i Norge, og i den forbindelse fikk jeg æren
av å skulle snakke med henne her i butikken, av å
presentere henne og bøkene hennes for alle som var
møtt frem for å oppleve henne «live». Moro! Men også
ganske utfordrende, for det skal jo fungere for alle. For
Allende, ikke minst, og da må jeg være forberedt, være
bedre enn god.
Alt lå til rette for at dette skulle blir bra. Og da er det
jo typisk at noe måtte gå galt. Misforståelse rundt tidspunktet endevendte planen min fullstendig. Hastverk
ble en faktor, og vi måtte improvisere. Gudskjelov kommer folk tidlig når de får møte en storhet! Signeringen
ble gjort unna før samtalen vår, og vi skulle bare ha en
liten prat, for hun skulle videre til Stockholm ganske
snart. Og her viser den rutinerte forfatteren sin erfaring i å møte sine lesere – hun tar styringen, åpner for
spørsmål fra publikum, svarer klart og konsist, bestemmer når nok er nok, takker for seg og drar for å rekke
flyet. Tilbake står et takknemlig publikum, en tilfreds
bokhandel – og en intervjuer som føler seg snytt. Det
var som om jeg hadde lest og lest til eksamen og så ble
den avlyst!
Men min opplevelse med Isabel Allende står likevel
som et godt eksempel på hva et forfattermøte handler
om. For det handler om at lesere får møte mennesket
bak fortellingene, møte henne som setter ord på
følelser og tanker vi selv ikke evner å ordlegge, at vi får
høre hva hun tenker om bøkene sine, og at vi får oppleve personligheten bak ordene.
Mitt inntrykk er at mange forfattere ikke alltid ser at
dette kan være viktig, det er jo bøkene som er sentrale.
Litteraturen lever sitt eget liv. Den blir til når teksten
møter leseren og vi fyller den med mening og følelser,
og den fyller oss med følelser og mening. Slik skal det
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være.
Men selv en som leser mye har vanskeligheter med å
velge blant alle bøkene som havner i bokhyllene. Hva er
bra? Hva vil jeg like? Hva er viktig? Denne? Han
kjenner jeg jo til, har hørt han skriver bra. Eller denne?
Anmeldelser er viktig, særlig gode anmeldelser. Det
skaper debatt eller begeistring, og leserne blir pirret til
å skaffe seg nettopp den boken. Mer moderate anmeldelser har også effekt, for boken blir løftet frem, og får
oppmerksomhet. Men anmeldelser har kort levetid. Et
blaff, og så blir det stille.
For det er jo sånn at jo mer interesse og debatt det er
rundt en bok eller personen bak boken, jo større er
muligheten er det for at leserne blir interesserte – og
leser denne boken.
Kan forfatteren selv gjøre noe?
Tradisjonelt sett har forfatteren tatt eller blitt gitt et
ansvar for å være meningsbærer i samfunnet han
skriver i. Han har vært en del av det offentlige rom, og
ennå er det slik at vi forventer at forfattere har tenkt
lenger og større enn oss andre. Og det som skjer i det
offentlige rommet, i bokhandelen, på kafeer og bibliotek når forfatteren presenterer boken sin, er at hun tar
seg litt til rette, hun stjeler litt plass i vår bevissthet.
Forfattere formidler tenkesett som er aktuelle for vår
tid, slik at vi ofte finner et stykke verden uttrykt for oss
i litteraturen. Derfor er vi så interesserte i hva forfatteren har å si. Vi som leser sulter etter å høre hva, hvorfor og hvordan forfatteren skriver. Litteratur er
erfaring. Levd liv vi ikke har tid eller mulighet til å leve.
Det er kontinenter vi gjerne vil oppleve. Derfor vil vi
også møte forfatteren. Derfor er det kanskje også
skremmende for en del forfattere å møte leseren ansikt
til ansikt.
Å skape et møte som vekker interesse for en bok er
forfattersamtalens visjon. Ønsket er at den skal gi rom

for tankeutveksling og inspirere leselyst, ja, rett og slett
bidra til at boken får flere lesere.
Nå må det sies at en slik visjon er ambisiøs.
Virkeligheten er ikke alltid sånn. Men den er viktig å
holde fast på, både for oss som arrangører og for forfatteren.
Hva er da et vellykket forfattertreff? Enkelt sagt: Når
forfatteren er fornøyd, publikum har hatt en fin stund
og intervjueren fikk dreis på samtalen, da har arrangementet vært en suksess. Har forfatter og bokhandel i
tillegg sammen greid å selge mange bøker, gjerne
signerte, ja, da gleder alle hjerter seg.
Men hvordan kommer vi dit?
Det store salget i etterkant av en forfattersamtale og
signering, skjer stort sett bare med kjente forfattere.
Det handler om tilhengere og om verdien av signerte
eksemplarer. Slik var det da Paul Auster var i byen og
jeg fikk presentere ham og hans nye bok. Hundrevis av
mennesker hadde møtt frem, og Auster signerte så
blekket sprutet. En kultforfatter, en kjendis.
Min erfaring er imidlertid alltid at når forfatter og
intervjuer oppnår god kjemi og greier å skape en god
dialog rundt boken og dens temaer, ja, da får vi også god
kjemi med publikum, og respons på boken. Boken blir
tilgjengelig for leseren gjennom min leseropplevelse
og forfatterens tanker rundt dette. Denne gjennom-

føringen forutsetter at jeg har lest boken grundig og
tenkt og lurt på hva jeg har lest, og at forfatteren har lyst
til å møte leseren og til å snakke om boken sin. En av
mine verste opplevelser i min tid som samtalepartner,
var en forfatter, absolutt anerkjent, som skulle ha seg
frabedt at romanen hans ble tolket og at mening skulle
tillegges hans tekst! Slikt blir det dårlig kjemi av.
Det er derimot veldig hyggelig å møte forfattere som
er åpne for andres leseropplevelser, og som er ydmykt
klare over at teksten først får mening i møte med leseren, og som gjerne deler sine tanker med meg, med
publikum. Da oppstår det god kjemi. Jeg husker en forfattersamtale jeg hadde med Jan Kjærstad der jeg
presenterte ham for noe jeg mente å ha sett i romanen
hans. Det var noe han ikke hadde tenkt på selv, men i
stedet for å avfeie den mulige lesingen, ble han glad og
følte at romanen ble enda rikere.
Målet mitt er å gjøre forfattersamtalen hyggelig eller
spennende eller interessant. Eller selvfølgelig en
hvilken som helst kombinasjon av disse. Her er ofte
sjanger avgjørende. En biografi om et alvorlig liv skal jo
ikke gjøres til en kosestund, og en reiseskildring bør
presenteres i litt spennende former.
En forfattersamtale som den jeg her beskriver er
ikke et kritisk forum. Det er ikke her terningkastene
skal festes til bok og forfatter. Som intervjuer er jeg

DET STORE SALGET I ETTERKANT AV EN FORFATTERSAMTALE OG SIGNERING, SKJER STORT SETT BARE
MED KJENTE FORFATTERE.
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Øverst fra venstre: Marit Nicolaysen presenterte sin nye Svein og rotta-bok med to inviterte fjerdeklasser fra Kringsjå. Lanseringen av Frode Gryttens
Dublin, med bybilder og irsk folkemusikk. Per Olof Enquist deler sine erfaringer. Nederst fra venstre: Lily Bandehy presenterte boka Jeg kommer fra Iran
for et overraskende stort publikum. Vibeke Nilsen i samtale med populære amerikanere: Paul Auster og deretter Madeleine Albright.

derfor åpen for boken, uansett egen smak, og jeg forbereder meg godt for å lede forfatteren gjennom samtalen, slik at samtalen skal flyte lett og ledig om løst og
fast. Forfatteren behøver bare å være positivt innstilt til
å møte publikum og til å snakke om boken sin.
I møtet med publikum får forfatteren en god mulighet til å sette boken i en sammenheng som kan gjøre
den til mer enn den umiddelbart fremsto som for leseren. Jeg har opplevd at når forfatteren forteller om sine
tanker bak boken, vekker intensjonen fra forfatterens
side en interesse hos tilhørerne som ikke var der i
utgangspunktet. Det har også hendt at en forfatter har
presentert sine tanker så godt at boken deretter leses
med det innholdet, den meningen, selv om den ikke er
å finne i teksten.
I en ideell verden skulle derfor alle forfattere få møte
publikum med jevne mellomrom. Men slik er det jo
ikke. Hva bestemmer hvilken forfatter publikum får
møte?
Først og fremst må altså forfatteren ville møtes. Så
må han være aktuell med bok, og arrangementet vårt
må kunne settes inn i en sammenheng som vi tror kan
trekke publikum. Her ligger kanskje den største utfordringen for oss som arrangører. Hva er det som gir
leserne lyst til å møte forfatteren?
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En kjent forfatter er som nevnt alltid interessant for
mange, som for eksempel Lars Saabye Christensen,
Erlend Loe eller Stein Mehren. Et spennende tema kan
også trekke mange, som en bok om en aktuell politisk
problemstilling, om språkdebatten eller om moderne
arkitektur. Eller Hamsuns liv, eller Gunnar Sønsteby
når han forteller sin historie, eller Eva Jolys erfaringer,
for å nevne noen.
Vi som bokhandel står overfor stadige utfordringer
når det gjelder å lage opplegg i butikken der debutanter
eller mindre kjent forfattere kan få møte sine lesere –
og potensielle lesere. Det kan være opplesninger, enten
av forfatteren selv eller av en profesjonell oppleser,
program sammensatt av både kjente og mindre kjente
forfattere, møte mellom forfatter og anmelder, for å
nevne noen eksempler. Temakvelder og paneldiskusjoner gir også fine muligheter til å presentere mindre
kjente forfattere.
Jeg ledet for ikke lenge siden en spennende samtale
om konspirasjonsteorier, basert på en underholdende
bok om onde og mektige krefter som styrer verdens
gang, men også med faglig tyngde fra forskermiljø.
Dette ble et vellykket arrangement med mange fremmøtte.
Og den gangen vi hadde flere barnebokforfattere her

EN FORFATTER, ABSOLUTT ANERKJENT, SKULLE HA
SEG FRABEDT AT ROMANEN HANS BLE TOLKET OG AT
MENING SKULLE TILLEGGES HANS TEKST!
i samtale om det å skrive for barn og hva barna vil lese,
kom det også flere tilhørere enn vi hadde våget å håpe
på. Temaet interesserte tydeligvis publikum, og forfatterne fikk på denne måten vist seg frem for dem som
faktisk kjøper barnebøker. Slike erfaringer viser at det
er viktig å tenke nytt rundt forfattermøtene for å presentere bøker av forfattere som ikke i utgangspunktet
er publikumsmagneter.
Likevel løper mindre kjente forfattere av skjønnlitteratur alltid en risiko for få tilhørere. Og hvis det
skjer, må forfatteren og jeg håndtere dette på best
mulig måte. Jeg opplever at som regel når vi begynner å
prate, så vil folk som egentlig er i butikken i andre
ærend stoppe opp og lytte. Mitt inntrykk er at kunder
ofte føler seg heldige når de overraskende får overvære
en forfattersamtale. Slik kan få bli til ganske mange.
Dette håper jeg forfatterne også tenker.
En forfatter jeg møtte en gang sa at hvis en eneste
leser ble interessert i boken hans etter en forfattersamtale, vel, da var han ganske fornøyd. Det er en god
begynnelse, mente han, for en leser snakker med andre
lesere. Nå var nok denne forfatteren ganske tykkhudet
og tok det ikke tungt at få hadde møtt frem. Det er jo
ingen ønskesituasjon, verken for ham eller meg, men
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han har et poeng. Og for at bokhandelen skal våge å
satse på nye forfatterskap, er det viktig at forfatteren er
forberedt på lite folk og situasjoner der kundene i
butikken ikke er så interessert i et arrangement som
pågår. Men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ennå
ikke har opplevd at ingen har hørt på forfattersamtalene vi arrangerer. Det er alltid noen som er eller
blir interessert.
Det er ingen tvil om at boken er med og kjemper om
oppmerksomheten i det offentlige rom. Boken er fremdeles populær og folk leser mye. Men det er skarp
konkurranse, både bøkene imellom og mellom bøker
og andre fritidssysler folk har. Derfor må kanskje forfatterne være enda mer forberedt på å følge bøkene
sine frem til leserne. Og jeg er glad for, og stolt over, å
kunne gå noe av denne veien med dem.

DET VAR I DEI DAGAR …

DET VAR I DEI DAGAR då prinsesse Märtha Louise las
eventyr på TV, trygt og vakkert plassert i ein stol. Alle som
arrangerte opplesingskveldar, det vere seg i bokhandelen, på biblioteket eller i kulturhuset, fekk det for seg at
forfattarar som skulle lese, sjølvsagt måtte få gjere det frå
ein skikkeleg solid og god stol. Vi som reiste rundt og leste
opp frå bøkene våre på denne tida, fann nesten alltid ein
stol som venta på oss i lesekroken eller på scena. Somme
av arrangørane drog fram fjernsynsstolen sin, lasta han
inn i stasjonsvogna og fekk stabla han opp på scena. Andre
allierte seg med den lokale møbelhandlaren og kunne by
på siste modell lenestolar, som har det til felles at dei kan
gjere alle slags kunstar, men ingen veit å handtere dei.
Det var tøffe tider. Mange forfattarar er framleis sakna
etter at dei forsvann sporlaust i lunefulle lenestolar. For
når arrangøren hadde hatt slikt strev med å skaffe fram
den finaste stol som tenkast kunne, var det ikkje lett å
seie: Takk, men når eg les, vil eg helst stå.
Sjølv bad eg pent om å få sitte på scenekanten då eg
skulle lese for barna i heimkommunen min. Det er liksom
litt lettare å få kontakt på denne måten enn frå djupet av
ein lenestol. Men den dagen ein gyngestol stod plassert
midt i gymsalen, var det ingen veg utanom. Sittande
yttarst på setet, med beina solid planta i golvet, kom eg
meg heilskinna gjennom det. Verre var det den gongen
Ivar Aaasen-tunet arrangerte bokmaraton, og møbelforretninga hadde stilt ein grådig stor og moderne lenestol til disposisjon. Det viste seg at ingen hadde kontroll på
stolen, som dura og vippa og glefsa i seg forfattarar nesten
fortare enn programleiaren klarte å introdusere dei.
Fleire sterke mannfolk måtte til for å få ufarleggjort og
fjerna stolen.
Denne vitlause stolbruken er heldigvis ikkje lenger så
utbreidd. Men om dei skulle sende eventyrprogramma
med prinsessa i reprise, er det god grunn til å vere på vakt.
Brit Bildøen

I JULERUSHET BLE JEG BEDT OM Å
BESØKE EN BOKHANDEL …
Forfattere leser fra bøkene sine. Noen ganger blir det en fantastisk
opplevelse. Andre ganger går det riktig galt. Vi har samlet et knippe
gode opplesningshistorier.
Henrik H. Langelands julerush

Kjersti Scheens mirakel

Midt i fjorårets julesigneringsrush var jeg bedt om å
besøke en Ark-bokhandel i Oslo. Det var like før julaften
og midt i den travleste gavehandelen. Jeg møtte opp
som avtalt ti minutter før, og etter en rask briefing på
bakrommet med den meget trivelige kvinnelige bokhandelmedarbeideren som skulle gjøre intervjuet, gikk
vi ut i bokhandelen. Der var det rigget til med to mikrofonstativer og ditto krakker, vannglass, min siste roman
i lekkert danderte stabler, fire rader med klappstoler og
dertil et flygel. Ved flygelet satt en tykkfallen ungarer og
smektet seg gjennom de klassiske julesangene. Blant
klappstolene befant det seg én – 1 – person, en eldre
kvinne på bakerste rad. Vi ventet syv minutter, det kom
ingen flere. Jeg foreslo for bokhandelmedarbeideren at
vi kanskje skulle avlyse det hele, men hun hadde
forberedt seg og ville gjerne gjennomføre. Med tung
mikrofonoppbacking stilte hun første spørsmål, og idet
jeg skulle til å svare, satte ungareren ivei med nok en
julesang. Han hadde tydeligvis ikke helt skjønt opplegget, han trodde kanskje at jeg skulle synge og han
akkompagnere meg, og først etter to tydelige engelskspåklige beskjeder fikk vi stanset ham. Bokhandelmedarbeideren gjentok spørsmålet, jeg skulle til å
svare, men tok meg i det og spurte istedet damen på
bakerste rad om hun hadde lest Dag Solstads
«Foredrag for en person» fra Olesens Boghandel i
Roskilde i 1988, om hun egentlig syntes dette var noe
poeng og hvis hun hadde noen spørsmål, kunne vi
kanskje likegodt ta det nå med det samme. Spørsmål?
svarte hun på kav dansk. Nei, jeg er bare her for å hilse
deg fra Jesper, jeg. Jesper som du studerte sammen med
på Blindern. Jeg er moren hans, skjønner du. Han har lest
boken din og ville bare si at han likte den.
Jeg takket bokhandelmedarbeideren for arrangementet, overrakte Ark-kjedens obligatoriske blomsterbukett til Jespers mor og tuslet ut i desembermørket
mens jeg tenkte mine tanker om neste dags Tanumsignering.

Det hadde vært en lang høst, med dårlig vær, og mye
reising.
Jeg hadde skranglet i buss til Sørum, klikketiklakket
på tog til Gjøvik, steget opp og ramlet ned på korte flyturer med turbulens. Hverdagsreising. Forfatter på tur.
Mest skolebarn, noen bibliotekbesøk med voksne.
Regntøy og møkkete joggesko, gelélugger, høye barnestemmer som ga ekko i trappeganger. Endelig det siste
besøket før jul: studenter.
Noe helt annet.
Voksne, sikkert blaserte også, for faen. Kranglete,
spydige – helt sikkert. Fulle av technomusikk og matematiske formler. Kom til å sitte der med ølglassene sine
og vurdere den stakkars forfatteren på ekle måter.
Det var bare å gå på med krum hals og en halv flaske
whisky og bli ferdig med det.
Fløy nordover i skumringsblå vinterdag. Skulle
snakke om Ole Brumm, av alle ting.
Det var det de hadde bestilt og ville ha. Det var siste
møte i Studentersamfunnet før jul, og styret hadde
åpenbart bestemt seg til å slå til med våre små venner
fra Hundremeterskogen. Det var på den tida enkelte av
oss holdt i hevd seriøs forskning på utstoppede og andre
dyr, og ga ut årbøker med fotnoter i.
Trondheim lå som i en dyp tallerken med åsene
rundt, frosten beit i nesa, alt var blått. Jeg smatt inn
nederst i det runde, røde samfunnshuset ved Elgeseter
bro.
Storsalen der går fra topp til bånn, med bratt,
amfiteatralsk virkning. Nederst, foran kanten på en
mørklagt scene, sto det en høy, gammeldags forelesningspult med god plass til manus og plastglass med
vann (og den hemmelige whiskyen).
Jeg ble geleidet på plass i halvmørket, balanserte
meg på plass oppå en barkrakkaktig og ustø stol og
stelte med mitt mens jeg ventet på at det skulle
begynne.
Lyden av tassende føtter, lav snakking, så ble det
svart, bare den lille lampa nede hos meg lyste.
Det liksom suste oppover benkeradene.
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Da la jeg hodet bakover og så opp, og der satt de som
i et fugleberg, tett i tett, det var smekkfullt hus, og de
var på alder med ungene mine, det hadde jeg ikke tenkt.
Jeg som hadde dratt med en barnslig fornemmelse av
at trondhjemsstudentene var STORE. Så store som
broren min. Som studerte arkitektur. For lenge siden,
da jeg var lita.
– Jaha, sa jeg og det ble forventningsfullt dørgende
stille og jeg begynte annerledes enn jeg hadde tenkt. –
Altså, hør her, ’a. Det ligger et gammelt hus i Cotchford
Lane i East Sussex i England, og det malte for pokker
Brian Jones fra The Rollings Stones rosa på et tidspunkt, gravde seg svømmebasseng gjorde han også, og
en morgen fant de han der, stille flytende. That’s how it
goes. Men det var altså der Kristoffer Robin vokste opp.
I virkeligheten. Før det ble rosa, selvsagt.
Etterpå gikk alt som en drøm. Det var som å være i en
magisk utgave av syttitalets barne-tv ( … og hva kommer
nå? Lekestue! ) og alle studentene, som hadde vært kule
siden semesteret startet, kule, flittige og av og til fulle
eller fyllesjuke og lengtet hjem eller lengtet bort, fått
kjæreste eller mistet en, nå satt de her og skulle snart
ha juleferie og hadde valgt å høre om Ole Brumm og
Nasse og Tussi. Og styret hadde kledd seg ut i hjemmelagde drakter for å se ut som Dyra i Hundremeterskogen.
Og på et tidspunkt, da de alle sammen satt der med
blanke barneøyne og lyttet og lyttet mens de drakk små
slurker av ølglassene sine – så dukket et kor fram fra
mørket. De stemte nydelig i, firstemt, med den velkjente
åpningsmelodien fra Pinocchio: «When You Wish Upon A
Star», den som alltid åpnet Disneys julekavalkede på
julaftens formiddag da alle øldrikkerne oppover i
benkeradene var små. Og så åpnet liksom taket seg,
høyt der oppe i mørket og det begynte å snø.
Tusenvis av ørsmå, hvite papirlapper drysset ned,
virvlet rundt i det svake lysskjæret og landet i ølglass og
over skuldre og hår.
Og ute sto frosttåka opp av Nidelven stille og vakker
du er, og stjernene blinket.
Opplesninger blir en sjelden gang magiske. Særlig
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ettersom jeg fikk vite at alle de små hvite papirlappene
som hadde virvlet så vakkert, var klippet av Styret, på
møtene før jul …

Line Baugstøs eventyrdag
Lørdag 11. september (!) var det Eventyrdag i Kolbotn,
og jeg var invitert av Rotary for å lese for barna. Hele
sentrum var stengt for trafikk, og jeg måtte parkere
ulovlig langs en vei. Da jeg gikk for å finne Samfunnshuset, registrerte jeg at bilen stod farlig nær en grøft, og
tenkte at jeg måtte være forsiktig så jeg ikke havnet i
grøfta når jeg skulle ut igjen.
Så fikk jeg det for meg at bilen måtte flyttes først som
sist, selv om det bare var 10-15 minutter til jeg skulle
lese, og jeg hadde ennå ikke funnet stedet. Ikke før har
jeg startet bilen, så kjører jeg den rett ned i grøfta, og
klarer ikke komme opp igjen. Bilen står nå helt på
skjeiva, det ene bakhjulet henger en halvmeter over
bakken, og understellet ligger gnurt nedi asfalten.
Panikk!
Jeg svetter og hyperventilerer og føler meg som
verdens største idiot. Jeg registerer også at en drosje
stanser, men skjønner ikke at sjåføren vil hjelpe meg
før en dverg stiger ut og begynner å kikke på bilen min.
Han legger seg ned, kikker under bilen, ser på grøfta og
forhjulet og konstaterer at jeg må dras opp med kranbil.
Denne kortvokste, hyggelige mannen klarer å roe
meg ned, og tilbyr seg å kjøre meg ned til
Samfunnshuset dit jeg skal. Klokka tikker mot to, og jeg
er virkelig glad for å bli tatt hånd om. På veien får jeg
ringt forsikringsselskapet, som tilbyr veihjelp.
Idet jeg stiger ut av drosjen stikker sjåføren til meg et
kort: «Karaoketaxi. Turen du aldri vil glemme,» leser
jeg.
– Tusen, tusen, tusen takk, sier jeg til ham.
– Ja vær så god, svarer Viking-damen i mobiltelefonen litt forundret. Hun har nettopp sagt at
kranbilen skal være der om en halvtime, og syns
kanskje jeg er i overkant takknemlig.

Så står jeg endelig i storsalen på Samfunnshuset, og
den er skål tom!! Det er ikke et menneske der, bortsett
fra arrangøren og meg. Mannen fra Rotary forsikrer at
de har annonsert, men det er kanskje like greit å bare
avlyse med en gang. Jeg har vel fått annet å tenke på.
Men det vil jeg slett ikke. Da går jeg jo glipp av
honoraret, og det trenger jeg i hvert fall nå.
Heldigvis dukker det opp noen unger. Først to, så ti
til. Og jeg kan lese. Jeg klarer å lese, jeg klarer å
konsentrere meg om teksten.
Da jeg kommer ut har det begynt å regne, men jeg
må ikke vente så lenge før kranbilen kommer. Heldigvis,
for min skjeve bil viser seg å være en av hovedattraksjonene i Kolbotn denne lørdagen. Vikingmannen kommer som lovet litt over halv tre, han kikker
sindig på bilen min, og spør om jeg har prøvd å kjøre den
opp. Jeg forsikrer at det ikke går, men han ber om
nøklene, han vil gjøre et forsøk. Og så kjører han bilen
rett opp av grøfta, uten å spinne et sekund. Det er som
om han står parkert på en vanlig parkeringsplass.
– Du måtte bare vri litt på hjulet så du fikk ordentlig
tak, forklarer han.
Egenandel: 500 kroner.

Torstein Bugge Høverstads kollisjon
Det var på 70-tallet, den gangen kunstartene vedkom
hverandre, og kunstnere av diverseste slag samarbeidet om prosjekter. Noen malervenner skulle åpne
utstilling på Lillehammer, og hvorfor skulle ikke jeg
holde foredrag under åpningen om nettopp kunstartenes voksende samkvem? Klart jeg skulle. Men
andre oppdrag ventet, livet presset på, og skrivingen av
foredraget ble utsatt. Kvelden før åpningen kunne det
vanskelig utsettes mer. Jeg skrev, og bra og bedre ble
det – og lengre. Lillehammertoget gikk kl. 1030, og
kl. 0930 var foredraget ferdig, med margin til dusj, en
kaffekopp og en drosje. Så kom jeg halsende inn på
Østbaneperrongen med 30 sekunder til avgang – og ble
praiet av en av malervennene fra en kupé: Herover! Jeg
har konjakk!
Jeg inn. Konjakken også. Det jeg glemte, var: a) at jeg
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ikke hadde sovet, b) at jeg ikke
hadde spist, og c) at min malervenn var ferdig med sitt
oppdrag og nå bare skulle opp og nyte fruktene. Det ble
en hyggelig tur. På Lillehammer var Kunstforeningen
full av rader og
rekker av godtfolk som tørstet etter opplysning om
kunstartenes sammenklemst. Jeg for min del bare
tørstet. Pluss vaklet litt i mitt syn på om jeg burde stå
eller sitte mens jeg foredro. Den indre dialog endte med
at jeg ba om, og fikk, en ordentlig stol, et bord og en
veldig stor mugge vann. Jeg inntok talerbordet, bredde
ut mitt foredrag og gikk i gang med noe som gradvis ble
en mindre inspirerende opplesning. Gradvis ble jeg så
søvnig. Et godt stykke ut i foredraget var vannmuggen
tom, men ikke jeg. Jeg begynte nå å sovne jevnlig,
omtrent halvveis mellom hvert punktum (natten før
hadde jeg vært ganske stolt over de lange, bølgende
setningene) , bråvåknet og leste med mye høyere
stemme siste halvdel, hvorpå stemmestyrken sakte fortok seg frem mot neste oppløpsside og døde helt på
midten. Det var et langt foredrag – i toppform ville det
nok ha tatt en drøy halvtime. Og timen ble drøy, men
ikke halv. Da tre kvarter var passert, var jeg så fortvilet
at jeg ikke så andre utveier enn flukt, selvmord eller å
tenne en røyk, og bare det siste alternativet kunne
ordnes sittende. Omsider var røyken ferdig, og omsider
jeg òg. Jeg kan ikke huske at jeg ventet på honoraret.
Jeg kan for så vidt heller ikke huske at jeg fikk noe.
En ukes tid etterpå lå det i postkassa en konvolutt
poststemplet Lillehammer, men uten avsendernavn.
Om det gikk minutter eller måneder før jeg våget å åpne
den kan jeg ikke nå huske. Inni lå et utklipp fra en
Lillehammer-avis, fremdeles uten avsendernavn. Etter
en begeistret omtale av det fremmøtte barnekoret, og
ett og annet godord om ett og annet av maleriene, sto
følgende, og det husker jeg derimot nokså ordrett:
«Forfatteren Torstein Bugge Høverstad skulle holde foredrag om forbindelsen mellom kunstartene. Forfatteren
har ingen utpreget foredragsstemme. Midtveis i foredraget tente forfatteren en sigarett. Det hjalp ikke.»

Kim Småges damedykkere
Mens Club 7 enda eksisterte, så ble jeg invitert til å
snakke bok. Tror det var i 1983 eller i 1984. Morsom
gjeng, klientellet der, de gikk inn og ut av lokalet med
sine halvlitere, noen satte seg ned, andre dingla rundt
omkring. Spoten ble satt på meg: fersk debutant som
skulle snakke BOK.
Og det gjorde jeg.
Snakka Nattdykk. Som jeg var invitert til å gjøre. Heilt
til ei jente snøvla fram «Åssen forskjell er det på damedykkere og mannedykkere da?»
Velvillig stemme fra salen: «Damedykkere har pupper i drakta, dumma!»
Da tok jeg meg en øl.

Sverre Henmos første leseoppdrag
Etter å ha gitt ut Dager uten sko ble jeg invitert på mitt
første leseoppdrag. Full av nerver brukte jeg én uke på å
forberede tekstutdraget mitt.
Da jeg kom inn på scenen ble jeg først blendet av
lyset, og deretter nesten slått i bakken av jubelen. Den
sto mot meg som en fysisk vegg. Først ble jeg redd noe
var galt, men så gjenkjente jeg navnet mitt i bølgene
som veltet mot meg.
«Sverre Henmo – Sverre Henmo – Sverre Henmo!»
Det kom med tonemfeilen alle jubelbrøl får, men jeg
lot som ingenting. Kreket meg bort til mikrofonen.
Myste mot massen i salen. De måtte være flere tusen.
«Jeg skal lese litt fra begynnelsen av boka mi …»
begynte jeg, men brølene overdøvet meg. Arrangørene
skrudde anlegget på fullt.
«Jeg lever et liv som ligner på det …» begynte jeg.
Stemmen min vokste ut av høyttalerne og folk stanset et
kort sekund for å lytte. Så falt de inn, alle sammen, i kor:
«… jeg forestiller meg middelmådige maratonløpere
gjennomgår mot slutten av en konkurranse.»
Resten av avsnittet leste salen for meg. Jeg sto på
scenekanten og holdt mikrofonen mot fansen mens
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jeg hvilte høyrebenet på monitoren. Varmen gjorde at
svetten sprutet og jeg rev av meg skjorta. I et øyeblikks
spontanitet kastet jeg den ut i salen der det øyeblikkelig
oppstod slagsmål. Horden var på vei ut av kontroll og
vaktene, innleide Hells Angels-medlemmer, fikk mer
enn nok å gjøre. Da de endelig fikk kontroll, begynte
ropingen igjen:
«Sverre Henmo – Sverre Henmo – Sverre Henmo!»
Menneskemengden ble en stor familie som sto med
utstrakte armer klar til å ta meg imot. Og jeg kastet
meg ut til dem. Lot all frykt fare. Ble tatt imot og holdt
oppe av kjærlige hender. Varme og gode fraktet de meg i
store buer rundt i salen mens jeg ble pakket inn i
rytmen av min egen tekst. Vi trengte ikke mikrofonen
lenger. Salen runget av massens kjærlighetserklæring
mens jeg ble fraktet rundt på hendene deres.
Etterpå måtte jeg skrive autografer på hårete underarmer, myke bryst og runde rumpeballer før jeg endelig
kunne synke sammen backstage og tørke svetten med
myke frottehåndklær. Jeg var fullstendig utmattet.
Utmattet, men lykkelig. Lykkelig, som man bare kan
være etter et godt gjennomført leseoppdrag.

I FØLGE GISKE
Kulturministeren etter neste valg kan hete Trond Giske. Dag Larsen har intervjuet
Arbeidepartiets kulturtalsmann om biblioteker, bøker, Valgerd og Norge som kulturnasjon.
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Det er trontale- og statsbudsjettider og Aps talsmann for
kultursaker, Trond Giske, har travle dager. Litt forsinka
på grunn av barnepass halser han inn til en prat med
tomatsuppe i Stortingsrestauranten, som byr på atskillig, men først og fremst mat og drikke til sterkt subsidierte fastpriser. Kulturminister Valgerd Svarstad
Haugland og Trond Giske er neppe et hengivent par,
holmgangen dem i mellom er permanent. Er han ute
etter jobben hennes fra neste år?
Trond Giske banker lett i bordet i Stortingsrestauranten. Uten å nevne den gamle, mener nok
Giske at Johan Sverdrup hadde rett: Politikere uten
makt er en uting. Trond Giske søker makt og vet å
bruke sine retoriske evner og mediatekke. Han er mer
allround-politiker enn de fleste. Han har fortid som
utdanningsminister og AUF-leder, og er EU-motstander. Det kongelige norske arbeiderparti, der
Giske, mer enn sine partitopper, gjør seg til venns med
blått blod, slipper ham neppe til blant utenriks- eller
forsvarsdepperne. Men kultur- eller en annen ministerpost for subsidierte virksomheter kan nok komme
på tale, uten at det blir et tema i denne samtalen.
Uansett er det greit for den norske skribentstand å
gjøre seg kjent med hva han mener, Stortingsopposisjonens fremste talsmann for kultur og kunst,
og om det avviker fra Høyres talsmann, Olemic
Thommessen, som ble intervjuet i forrige nummer av
Forfatteren.
Er Norge en naturnasjon eller en kulturnasjon?
– Begge deler. Åpenbart en naturnasjon med mye
fjell og fjord, vi markedsfører jo Norge som et reisemål
for naturelskere. Men det er smålig provinsielt å hevde
at Norge ikke er en kulturnasjon.
Mulig det, men påstanden sto i forslaget til Arbeiderpartiets kulturprogram …
– Javel. Men det kom ikke med. Vi har et rikt
kulturliv i Norge, et vell av aktiviteter, mange dyktige
kunstnere, det skrives mange gode bøker, vi er svært
avislesende, det fins dyktige skuespillere og det settes
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opp spennende teaterstykker, vi har musikere i
verdensklasse i ulike sjangre, vi har begynt å lage gode
filmer. Til å være et lite land kan Norge kan måle seg
med de aller beste når det gjelder kultur og kunst.
Men hvorfor prioriterer Stortinget kultur så lavt?
– Igjen blir det et spørsmål om hva vi sammenligner
med. I forhold til mange land har vi en kulturpolitikk
vi kan forsvare i mange sammenhenger. Vi har en innkjøpsordning for litteratur som mange land vil misunne oss, akkurat som de kan misunne oss støtteordninger for orkestre og institusjonsteatre, vi har
satsa mye på kulturskole for barn, nå sist med en halv
milliard fra tippemidlene til blant annet den kulturelle skolesekken. Dette er bra i sammenligning med
andre land. Men heller ikke andre land er spesielt
flinke, og vi kan gjøre veldig mye mer. Vi nærmer oss et
materielt nivå i levestandard hvor det blir viktig å fylle
på med andre verdier i opplevelser, inntrykk,
stimulans, provokasjon og debatt. Sånn sett er kultur
bare småtterier på statsbudsjettet, og det skal så lite til
å gjøre et veldig stort løft.
Men hvis det skal så lite til for et stort løft, hvorfor kommer det ikke da?
– Det kommer ikke så lenge partiene prioriterer
annerledes utfra sine velgergrupper, særinteresser og
medlemmer. Men løftet er også fraværende fordi
kulturarbeidere og kunstnere er en utrolig lite effektiv
pressgruppe. De slåss heller mot hverandre om
midlene enn å stå samlet om en felles satsing. I det
siste året er dette blitt noe bedre, blant annet med
aksjonen for 1% av statsbudsjettet til kultur.
Folkemusikken, rocken og jazzen har gått sammen om
en felles plan i stedet for å slåss om små midler. Men
jeg har sammenligna kulturområdet med utdanningssektoren, som jeg kjenner ganske godt. Forestill deg at
norsklærerne hadde sagt at nå gis det for mye til matte
og for lite til norsk, i stedet for å si at nå må vi satse på
skole. Mange av kunstnernes og kulturarbeidernes
talsmenn er ennå sånne norskelærere.

DET VAR DÅRLIG POLITISK HÅNDVERK Å
KOMME MED FIRKANTEDE LØSNINGER NÅR
BRANSJEN VAR I FERD MED Å KUNNE SLUTTFØRE FORHANDLINGENE OM EN AVTALE.
Hvis Stoltenberg spør, går jeg ut fra at du ikke vil sette
deg i mot å bli kulturminister i en eventuell ny regjering.
Hvilke saker vil du prioritere ?
– AP, SP og SV har laget et felles kulturdokument i
forbindelse med kulturmeldinga som vi kaller «Det
store kulturløftet» og der er det femten hovedprioriterte saker. Det er mange felt på kultursektoren
som trenger et løft. Med få midler kan vi få til mye.
Bare for å ta et eksempel: Økningen på statsbudsjettet
for 2004 til barnehagesektoren tilsvarer 2/3 av hele
kulturbudsjettet. Vi sier at kulturbudsjettet må opp på
1% av statsbudsjettet og at vi må få en kulturlov, og
innafor de to rammene er det veldig mye som er mulig.
Det aller viktigste for meg vil være å fjerne køene i
kulturskolene. Det er meningsløst at det står 20 000
barn i kø for å komme inn på kulturskolene.
Fungerer samvirket mellom Storting, fylkeskommuner
og kommuner når det gjelder ansvaret for kulturpolitikken?
– Problemene ligger i kommunene. De har en økonomi som nå er på et minimumsnivå. Alt for mye av
kommuneøkonomien er bundet til faste poster, og kommunene og fylkene trenger frie midler dersom de skal
makte å føre en egen kulturpolitikk. Svaret fra flere har
vært å kreve statlig styring og drift. Jeg tror ikke på den
løsningen, det teller mye mer å beholde den lokale eierfølelsen. Uten den mister både fylker og kommuner den
lokale tilknytningen til tiltak og institusjoner.
Hva vil du gjøre for å unngå fortsatt sulteforing av norske
folkebiblioteker?
– Igjen er kommuneøkonomien avgjørende. Med
dårlig økonomi skjærer kommunene på områder hvor
de ikke har lovfestede plikter, og da står kultursektoren
lagelig til for hogg. Folkebiblioteket er en sosialdemokratisk grunnpilar fordi det er så til de grader egnet for
at hele befolkningen skal få ta del i kunnskap og infor-
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masjon. Biblioteket kan skaffe alle det samme, men
informasjonssamfunnet av i dag har behov for system,
og å kunne sortere mellom det vesentlige og det
uvesentlige. Dette blir en viktig oppgave for bibliotekets
fagfolk. Stortinget har forplikta seg til en bedre biblioteksektor gjennom planen for ABM-utvikling. Nå har
Valgerd latt være å følge deler av denne planen, arkiver
og museer har foreløpig kommet bedre ut, så det er
bibliotekenes tur. Men det er jo flere biblioteker som får
det til, og skaper en kulturell møteplass og liv rundt seg.
Det er altså ikke mangel på gode ideer, men ressurser,
og det er der vi må ta tak.
Det virker som om du har et større behov for å gjøre og
mene det motsatte av Valgerd enn å komme fram til resultater.
– Uenig. Det kunne vært en stor fordel for norsk kulturliv å ha en partileder som kulturminister, særlig når
partilederen tilhører statsministerens parti og får
muligheter for tungt gjennomslag og innflytelse i regjeringskollegiet. Slik kunne Valgerd hatt det, men hun
valgte å gi partilederen Valgerd hovedoppmerksomhet.
Kulturministeren Valgerd kom i annen rekke. Jeg kan
ikke legge skjul på at det er skuffende.
I kulturbudsjettet for 2005 har ikke kulturministeren
funnet plass til en ny innkjøpsordning for sakprosa. Hva
synes du om det og kulturbudsjettet som helhet?
– Vi kommer vi til å gjenta en utvidelse av innkjøpsordningene med en ny sakprosaordning i vårt alternative budsjett. Vi har hatt to begredelige budsjetter så
langt. I budsjettet for 2003 står det svart på hvitt at kulturbudsjettet ikke avspeiler kulturministerens ambisjoner. Det er jo sant, det avspeilte ikke ambisjonene til en
sjel. Så kom budsjettet for 2004, og da var det ikke rom
for de store satsningene, vi skulle vente på kulturmeldinga. Men heller ikke meldinga var noe å juble
over. Det er enormt skuffende at det ikke kommer et løft

i år, jeg synes regjeringa mista siste rest av troverdighet.
Det må være trist for Valgerd Svarstad Haugland, som
ut fra meningsmålingene er inne i sitt siste år som kulturminister. Hva er det som står igjen etter henne? Jo,
en halv milliard fra tippemidlene til kultur. Den bevilgningen var regjeringa i mot, det var Stortinget som
presset saken i gjennom.
Men da Stortinget vedtok midlene til fordeling for Den
kulturelle skolesekken, var AP og SV med på å sørge for at
det ikke ble midler til landsomfattende lesekampanjer, og
at alle disse pengene ble fordelt til fylker og kommune.
Hvorfor gjorde dere det?
– Gjorde vi det? Nei, det kjenner jeg ikke til. Det må
jeg sjekke opp. (Til tross for muntlig og skriftlig purring,
har ikke Giske svart på dette).
Hvorfor kom det lite eller ingenting nytt fra opposisjonen
og AP om litteraturpolitikk da kulturmeldinga ble lagt
fram?
– Jeg er ikke enig i denne måten å se forslagene våre
på. Våre prioriteringer ligger i «Det store kulturløftet»
og vi foreslo en bred utvidelse av innkjøpsordningene.
Kravene fra «Aksjon utvid innkjøpsordningen» har vi jo
gått inn på.
Jeg tenkte mest på at dere hadde ikke så mye å komme
med når det gjelder bokbransjen.
– Forholdene her er først og fremst styrt av bransjen
selv, og om man kommer fram til en avtale. Dersom
bokbransjen også tar sitt kulturpolitiske ansvar, ønsker
vi å videreføre momsfritaket og innkjøpsordningene.
Det er viktig at bransjen sørger for lik pris over hele landet og at man har et godt utbygd bokhandlernett. Men
den viktigste effekten av bransjeavtalen er at forlagene
har våget å satse på nye forfattere og dermed sørget for
en stor bredde i norsk litteratur. Gjennom denne bredden har man også skapt forfattere med en bred leserskare. Jeg er ikke så sikker på om det hadde vært mulig
uten bransjeavtalen mellom bokhandlerne og forleggerne, og normalkontrakten mellom forfatterne og forlagene.
Bokbransjeforhandlingene brøt sammen i første runde,
og partene ba regjeringa om et råd. Det spørs om de ikke
hadde et annet håp til hva regjeringa ville foreta seg. Hva
synes du om regjeringa svar?
– At det var usedvanlig klønete. Det var dårlig
politisk håndverk å komme med firkantede løsninger
når bransjen var i ferd med å kunne sluttføre forhandlingene om en avtale. For det andre synes jeg begrepet
«fastpris med rabatt» er et begrep uten innhold, det er
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– GJORDE VI DET?
NEI, DET KJENNER
JEG IKKE TIL. DET
MÅ JEG SJEKKE
OPP.
vel mer å regne som fripris innenfor fastprisen. Nå har
bransjen klart å komme fram til en forholdsvis begrenset rabatt, så det blir kanskje noe igjen av fastprisbegrepet, og det skal blir spennende å se hva regjeringa
godtar av overgangsordninger for skoleboksalget. Men
jeg tror og håper at også den nye avtalen kan videreføre
de viktigste elementene fra den avtalen som utløper i år.
Vi har jo Stortingsvalg i 2005, og det kan bety at bransjen har muligheter for å forhandle fram en ny avtale.
Hva synes du om regjeringas slakt av bokklubbene?
– Bokklubbene har betydd veldig mye for spredningen av litteratur her til lands. De har helt klart fått
dårligere vilkår i den nye avtalen, men jeg tror ikke vi
skal tro for mye på dommedagsprofetiene.
Store EU-nasjoner har lover om prisregulering på bøker,
såkalte fastprislover. Hvorfor kan ikke Norge ha det
samme?
– Jeg foretrekker at bransjen selv kommer fram til
avtaler, fordi avtalens beste virkninger er balansen
mellom forfattere, forlag, bokhandlere og lesere. En slik
balanse oppstår ikke bare ved å lovfeste den.
Den nye avtalen er mer markedsliberalistisk enn den
nåværende. Hvilke tiltak synes du myndighetene bør
komme med dersom fripris blir sluttresultatet av den nye
avtalen?
– Det er ikke noe press fra Storting og regjering for
frie bokpriser. Presset ligger i bransjen selv. Men hvis
utviklinga blir slik noen frykter, og den nye avtalen
undergraver fastprisen, kan altså en regjering gjøre noe
med det.
Har du inntrykk av at det er en kulturbegrunnelse eller
konkurransepolitiske motiver som lå bak regjeringas vedtak om bransjeavtalen?
– Nei, det vedtaket der var 10-0 og knockout i første
runde til Morten Meyer.

AMERIKANSKE TILSTANDER
Går vi mot amerikanske tilstander i norsk bokbransje? Og hvordan ser i så fall disse
amerikanske tilstandene ut? Professor Matthew J. Bruccoli vet alt om forfatternes
kår i USA. Artikkelen er oversatt av Guro Dimmen.

Forfattervirksomheten er ikke den amerikanske forfatterens viktigste eller eneste beskjeftigelse. Det økende
antallet kurs i kreativ skriving på universitets- og høyskolenivå er en sikker inntekt for tusenvis av amerikanske skribenter som ellers ville ha gitt opp eller begynt å
tigge. Disse kursene kan imidlertid være skadelig for
både lærere og studenter. Lærerne – vanligvis annenrangs forfattere – skriver mindre, og studentene gis
falske forhåpninger. Det er de mislykkede forfatterne
som leder kursene. Jomfruene driver horehusene.
Forfatter George V. Higgins vedkjente at det var
undervisningen som gjorde det mulig for ham å fortsette å skrive, samtidig som han kunne leve komfortabelt:
«Hadde det ikke vært for min ansettelse ved Boston
University, ville jeg ha hatt alvorlige økonomiske problemer. Det finnes jo faktisk noe som heter forsikringer,
pensjonsordninger og lignende, hvilket man ikke
tenker noe særlig på når man er i tjueårene eller i trettiårene eller til og med i førtiårene. Heldigvis for meg
tenkte noen andre på det da jeg var i slutten av førtiårene og fikk meg inn i denne typen jobb, en jobb jeg
elsker, fordi det gir meg en sikker inntekt. Det samme
kan ikke sies om tilværelsen som frilansskribent.
Når man er ung, tenker man ikke på dette. Man
tenker kanskje: Jeg vil ofre alt for kunsten. Og når jeg
blir femti, eier jeg kanskje ikke et fint hus, men hvem
bryr seg vel om det? Med mindre jeg skulle tjene en
drøss penger, hvilket de fleste forfattere ikke gjør, kommer jeg altså ikke til å eie en fin bil eller en hytte, og jeg
kommer ikke til å dra på ferie i Europa, spise middag ute
– alt dette som en førti år gammel, gjennomsnittlig
aksjemegler tar for gitt ...
Jeg har greid å skaffe meg det meste av dette, men det
er kun fordi jeg har drevet med juss og fordi jeg iblant
har vært heldig med boksalget, og fordi jeg har jobbet som
en hest.»
Higgins ga ut tretti bøker mellom 1972 og 2000.
DØMT TIL SKUFFELSE
Studenten som velger å ta et skrivekurs er dømt til skuffelse eller det som verre er. Årsaken til dette er den
uberettigede oppmuntringen fra lærere som nød47

vendigvis må lyve for å opprettholde den påkrevde
studenttilstrømningen. De akademiske skrivekursene
skaper stipendiater og vit.ass.-stillinger som studenter
kan søke på. Disse studentene settes gjerne til å undervise på nybegynnerkursene. Den døve leder den blinde.
Da Sinclair Lewis, den første amerikaneren som vant
Nobelprisen i litteratur, ble bedt om å tale for en gruppe
Yale-studenter som hadde uttalt ønske om å bli forfattere, spurte han: «Så hvorfor i helvete er dere ikke
hjemme og skriver?»
Det finnes minst 540 amerikanske høyskoler og
universiteter som tilbyr ulike grader (bl.a. 39 doktorgrader) innen skriving – samt rundt regnet 250 konferanser, grupper og sentre. Doktorgradene kvalifiserer
innehaverne til fast ansettelse som universitetslektor
innen skriving.
Romanforfatteren R. H. W. Dillard, som har ledet
skrivekurset ved Hollins College i trettito år, hevder at
«undervisning i kreativ skriving, når det blir gjort på en
solidarisk og fornuftig måte, uten at det gis falske løfter
og forhåpninger, er svært verdifullt for litteraturens
fremtid og forfatteryrket som sådan.» Men han beklager «den kreftlignende utbredelsen» av kurs i kreativ
skriving: «Grådige universiteter på jakt etter melkekyr,
har stupt inn i bransjen og senket verdien av en grad
innen kreativ skriving ved å ta inn studenter som aldri
burde fått adgang, ikke engang for ti år siden, og sørget
for at de får sin eksamen så lenge avgiften er betalt.»
Dessuten hevder Dillard at «det er umoralsk av universitetene å forespeile potensielle studenter at en
eksamen fra deres kurs vil resultere i både forfatterkarriere og undervisningsjobb.» Foræderi, gjeld og
hjertesorg på New Grub Street.
Skriving på et profesjonelt nivå kan ikke læres bort.
Talentfulle eller lovende forfattere kan rådes, men de
talentløse er fortapte. De gode er født slik. Jo mer de
skriver, desto bedre blir de. Dr Johnson hadde bare delvis rett da han erklærte at «bare en pappskalle har
noensinne skrevet for annet enn penger.» Freud var
nærmere sannheten da han konstaterte at forfattere
skriver av tre grunner: penger, berømmelse og kjærligheten fra vakre kvinner. De fleste forfattere skriver fordi
de ikke greier å la være. Denne tvangshandlingen rir
både de talentfulle og de talentløse, de lovende og de

EN HEL INDUSTRI ER AVHENGIGE AV
OSS OG BEHANDLER OSS SOM DRITT.
ikke-lovende. Og både de talentløse og de som skriver
bestselgende kiosklitteratur er aldeles overbevist om
sin litterære fortreffelighet.
UREDIGERTE BØKER I BOKHANDELEN
Spredningen av kurs i kreativ skriving har resultert i en
senkning av den litterære standarden. Omtrent 175 000
nye titler ble utgitt i 2003, men det er umulig å fastslå
hvor mange som kvalifiserer som litteratur. Det er
anslått at 20 000 bøker myntet på det ordinære
markedet ble utgitt i innbundet utgave eller som
pocketbok i 2003: Femtifem per dag i 365 dager – eller
sju per time i løpet av en arbeidsdag. Om halvparten av
dem – 10 000 – var skjønnlitteratur, hadde det blitt
tjuesju per dag. De fleste av disse er «sjanger-» eller
«kategoribøker»: romantisk og erotisk litteratur, sci-fi
og fantasy, mystikk og krim. Forlagene innrømmer at
det gis ut for mange bøker for tiden; de synes at de andre
forlagene burde begrense seg. Årsaken til denne strømmen av overflødige bøker er at de fôrer redaktørmaskineriet og bidrar til å skape arbeidsplasser. Rent bortsett
fra produksjonskostnadene, er det relativt billig å legge
til fem eller ti bøker til de store forlagenes lister.
Redaktørene har sluttet å redigere, bortsett fra stjerneforfatterne. Den språkvask og korrektur som en gang ble
foretatt på huset, blir nå lagt ut til frilansere. Dagens
antall bokutgivelser er et nedslående bevis på at ofte
uredigerte bøker havner på markedet.
I det tjueførste århundret, og i ethvert annet århundre siden forfatteryrket oppsto på syttenhundretallet, har skjønnlitterær forlagsvirksomhet vært støttet av
forfatterne. Forfattere garanterer for litteraturen.
Likevel får forfatterne det lille stykket av publiseringskaka. For en såkalt «midtlisteroman» som selger 5000
eksemplarer til 30 dollar, er pengekaken 150 000 dollar.
Forfatteren får 10 prosent av listeprisen: 3 dollar x 5000
= 15 000 dollar – hvorav agenten tar 15 prosent; forhandleren får minst 12 dollar x 5000 = 60 000 dollar.
Da gjenstår det 75 000 til trykking, binding, distribuering, driftskostnader og forlagets profitt. Hvis
produksjonskostnadene per bok er 5 dollar per eksemplar – 25 000 dollar for 5000 eksemplarer – sitter forlaget igjen med 50 000 dollar som skal dekke markedsføring, distribusjon, driftskostnader og profitt.
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Driftskostnader – inkludert 100-dollarslunsjer –
involverer kreativ bokføring. De administrative lederne
gjør det bedre enn forfatterne. Forlagene hevder at
kapitalforrentningen bare utgjør to eller tre prosent. De
må være altruister, dårlige forretningsmenn eller
løgnere.
Forfatteren mottar vanligvis – men ikke alltid – et forskudd mot royalties som ligger et sted mellom 10 000 og
40 000 dollar. Dette forskuddet kan ikke forsørge ham
gjennom hele året, eventuelt de to, tre årene det tar å
skrive og produsere bøkene. Førsteopplaget til en midtlisteroman ligger på 8000 til 20 000 eksemplarer – som
er det maksimale antallet når forlaget bestemmer seg for
å promovere en bok. Forlagene trykker opp for store
opplag fordi restopplag og destruering av usolgte
eksemplarer er billigere enn å bestille et andreopplag.
Det tar vanligvis ni måneder fra manuset leveres til
boken publiseres. Forlaget beholder alle royaltyinntektene til forskuddet er inntjent. Forfatteren er derfor blakk når boken utgis og forblir blakk med mindre
han eller hun får et forskudd på en annen bok.
FATTIGE FORFATTERE – RIKE UNNTAK
«Gone today, here tomorrow,» bemerket Alfred Knopf i
forbindelse med retur av bøker. Bokhandlene kan returnere usolgte eksemplarer til full refusjon. Ordningen
gagner kanskje forlagene – jeg tror i grunnen ikke det –
men den gagner ikke forfatterne. Derimot oppmuntrer
den til trykking av for store opplag og øker sannsynligvis
bokens utsalgspris. Innbundne bøker som returneres
utgjør minst tretti prosent; pocketbøker ligger på rundt
femti prosent. Forfattere tjener ingenting på returnerte
bøker. Ordningen forsinker utbetalingen av royalties
ettersom forlagene holder tilbake en viss del av summen i påvente av returnering. Dette er det for øvrig
ingen gode grunner til; i dataalderen utbetales royalty
to ganger i året. Den uholdbare begrunnelsen er at forlagene mottar renter på ubetalte royalties, gjerne kalt
«the float». Forfatteren mottar altså ikke renter på
pengene sine, det er det forlaget som gjør.
Forfattere kan ikke leve av boksalget alene – om man
ser bort fra de såkalte braksuksessene. Utlånsfrekvensen
ved bibliotekene er blitt høyere i USA. Det finnes 9129
offentlige biblioteker som bruker 1 125 000 000 dollar på

DE STORE PENGENE TJENER FAKTISK DE
FORFATTERNE SOM PRODUSERER BØKER
SOM MED RETTE ER DØMT TIL GLEMSEL.
bøker hvert år. I tillegg finnes det 3527 akademiske biblioteker og 93 861 skolebiblioteker. Det er umulig å beregne
akkurat hvor mye de bruker på litterære akkvisisjoner.
Amerikanske forfattere har ingen økonomisk glede av
leserne som benytter seg av biblioteket, rent bortsett fra
enkelteksemplarene bibliotekene kjøper. Ikke i noe
annet yrke blir skaperens produkt gitt bort på denne
måten. I Storbritannia og et par andre europeiske land,
sørger den offentlige låneretten for at forfatteren blir tildelt en ganske ubetydelig royalty basert på lånefrekvensen.
George V. Higgins var nådeløs overfor lesere som sa
at de hadde etterlyst den nye romanen hans på biblioteket. Med rette oppfattet han det som om de akkurat
hadde informert ham om at boken hans ikke var verd å
kjøpe. Jeg er aldeles enig: Lesere burde støtte forfattere
ved å kjøpe bøkene deres. Biblioteker er til for forskning
og fattiglus.
En markedsundersøkelse som tar for seg forfatternes
inntekt utført på Authors Guild and Dramatists Guildmedlemmer i 1994, avslører at tjuefire prosent av de 637
deltakerne ikke mottok noen inntekt i løpet av første
halvdel av 1993, og at 16 prosent tjente mindre enn 1000
dollar. En bedre markedsanalyse publisert av Columbia
University i 1986, avdekker at de fleste amerikanske forfattere var ute av stand til å leve av sin forfattervirksomhet. Den gjennomsnittlige årsinntekten var 4775 dollar
eller 4,90 dollar per time for en 20-timersuke. To prosent av amerikanske forfattere tjente mer enn 80 000
dollar i 1979. Og hvorfor skal vi i grunnen sympatisere
med disse menneskene som tar slike ufornuftige karrierevalg? Svaret er at på tross av – eller kanskje på
grunn av – deres feilgrep, skaper de det mest verdifulle
og varige i USA: vår nasjonallitteratur. Store forfattere
er viktigere enn noen andre. Likevel finnes det ingen
sammenheng mellom det å skrive et mesterverk – eller
bare å skrive noe bra – og inntekten dette bringer. De
store pengene tjener faktisk de forfatterne som produserer bøker som med rette er dømt til glemsel.
Borgerne nærer besynderlige tanker om forfattere. De
tror for eksempel at alle bøker som publiseres gir stor
avkastning. Denne misoppfattelsen stammer trolig fra
medias omtale av de gigantiske forskuddene som utbetales på bøker om politikere og sex-symboler – ført i
pennen av en anonym skribent.
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ÉN AV 15 000 MANUS BLIR UTGITT
De to hundre bokklubbene – femti er eid av Bookspan
og har ti millioner medlemmer – svarer for fem prosent
av bøkene som selges i USA. En gang var budkrigene
mellom Book-of-the-Month Club og Literary Guild et
bonanza for forfattere og forlag, men nå er begge eid av
Bookspan og byr altså ikke lenger mot hverandre.
Hvordan man deler utbyttet av sekundærrettighetene
er et forhandlingsspørsmål, avhengig av forfatterens
berømmelse og evne til å markedsføre seg selv.
Kjendiser får en større andel enn skjønnlitterære forfattere. For en forventet bestselger skrevet av en kjendisforfatter, er «hardback/pocket»-avtalen vanligst: Forlaget som utgir de innbundne bøkene oppnår alle bokrettighetene og kan selge pocketbok-rettighetene til en
annen utgiver eller til sitt eget pocketbok-trykkeri, om
de har et. Men det kan også fungere den andre veien, i så
fall får pocketbok-utgiveren alle utgivelsesrettigheter.
Hovedproblemet for en forfatter – i tillegg til å brødfø seg – har alltid vært det samme: Hvordan bli publisert? Mine forlagsvenner sier at «gode bøker blir alltid
publisert». Hva i helvete vet de om de gode bøkene som
ikke blir publisert? For meg synes det som om oddsene
mot at litteratur skal bli publisert, har blitt høyere. Jeg
vil gjette på at én av 15 000 manus som leveres inn uoppfordret blir utgitt. Dette tallet er sannsynligvis beskjedent.
For lenge siden ble folk etter alt å dømme forleggere
fordi de verdsatte litteraturen og fordi de ønsket å bli
assosiert med forfattere. I dette århundret har forfattere
blitt et nødvendig onde. Publiseringsprosessen ekskluderer forfatterne med mindre de kan dra nytte av dem
ved salget. National Book Award-vinner Mary Lee
Settle konstaterte med stor veltalenhet at «En hel
industri er avhengige av oss og behandler oss som
dritt.»
The Directory of Literary Magazines for 2001 lister opp
408 litteraturtidskrifter i USA – antakeligvis et lavt
anslag av utallige internett-foretak. De fleste av dem er
sponset av universitetet og de fleste publiserer lyrikk.
Hvordan skal en poet ellers bli publisert? De 125
universitetstrykkeriene i USA publiserte 12 000 nye

titler i 2003. Av disse 125 trykkeriene, publiserer tjueen
av dem ny skjønnlitteratur og trettifire publiserer
lyrikk. Universitetstrykkerier selger ikke mange eksemplarer av nye litterære verker – eller noe annet for den
saks skyld – men de sørger for å eksponere verkene.
Da Elmore Leonard spurte agenten sin hvilken form
for skriving som ga størst avkastning, svarte H.N.
Swanson: «Krav om løsepenger.» Han tok feil. Det som
gir mest avkastning, er fagbøker skrevet av den yngre
lærerstab ved et fakultet – altså av ikke-profesjonelle
forfattere. Universitetstrykkeriene publiserer bøker
skrevet av akademikere; disse belønnes med forfremmelse og ansettelsestrygghet. En akademisk bok som
skaffer en vitenskapelig assistent 100 dollar i royalty er
verdt hundre tusen dollar for ham eller henne målt i
livslang lønnsforhøyelse.
FORLAGENE SPØR BOKHANDLERKJEDENE
Potensielle arenaer for bokanmeldelser har blitt færre.
Det finnes tre tilleggsaviser som tar for seg bokanmeldelser i USA – i New York, Washington og Los Angeles.
Det finnes en håndfull aviser med ukentlige sider viet
bokanmeldelser. De fleste avisene anmelder overhodet
ikke bøker. TV-en stjeler oppmerksomheten bort fra
lesing, men den selger bøker. Oprah’s Book Club har
valgt ut førtiåtte boktitler på seks år, og alle er blitt bestselgere. Oprah Winfreys valg av Steinbecks Øst for Eden
i 2003, opprinnelig utgitt i 1952, solgte 1 700 000
eksemplarer.
Hvis kjedene – Barnes & Noble, Borders, Books-aMillion – ikke bestiller en bok, er den dødfødt. De tar
10 000 dollar i måneden for å stille ut en bok ved
enden av en hylle i øyehøyde. Det koster forlaget
mellom 3500 og 5000 dollar per uke å ha boken plassert fremst i butikken. Rent bortsett fra mysteriet om
hvorfor forleggere etterkommer denne typen utpressing, står vi igjen med budskapet om at butikkjedene
kontrollerer markedet, og forlag bare kan betale
bestikkelser for sikre vinnere. Dessuten deler forlagene stadig ut forslag eller manuskripter til butikkjedekundene og ber om råd i utgivelsesspørsmål. Om
forleggere og redaktører ikke har tillit til sin egen
vurdering, har de havnet på feil hylle i livet.
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FORFATTERVIRKSOMHET ANNO 2004
Det er en rekke faktorer som er bestemmende for
amerikansk forfattervirksomhet i 2004. Dette er de
viktigste, kort oppsummert:
– Salget går dårligere.
– Det leses mindre.
– Skattene har økt.
– Prisene på bøker har steget.
– Utlånsfrekvensen ved bibliotekene har gått opp.
– Butikkjedene dominerer boksalget.
– Bøker er lett tilgjengelige på Nettet (Amazon).
– Bokklubbene taper terreng.
– Sammenslåingen av amerikanske forlag fortsetter
– som oftest gjennom oppkjøp av utenlandske
konglomerater.
– Forlagene drives av administrative ledere.
– Agentene får stadig mer makt.
– Sekundærrettigheter er blitt avgjørende i
utgivelsessammenheng.
– Forfatterens evne til å markedsføre seg selv og sitt
verk – fremfor alt på tv – er blitt et betydningsfullt element i utgivelsessammenheng.
– Skjønnlitterære redaktører har mindre innflytelse
og foretar mindre redigering.
– Forskjellen i inntekt blant forfattere er enorm.
– Forlagsvirksomhet handler om å vinne jackpot.

FORTELLEREN FRA JAVA
Forfatteren Pramoedya Ananta Toer har sittet 33 år i fengsel og husarrest. Nylig
mottok han DnFs ytringsfrihetspris og er kanskje Asias mest aktuelle kandidat til
Nobelprisen i litteratur. Elisabeth Eide har møtt ham i Jakarta.

FOTO: ELISABETH EIDE

For et par år siden beskrev Time Magazine ham som
Asias mest aktuelle kandidat til Nobelprisen i litteratur.
Men Indonesias mest kjente forfatter Pramoedya
Ananta Toer, er en nøktern sjel.
– Jeg venter aldri noe fra andre. Det er opp til leserne
å vurdere arbeidene mine.
– Har du alltid hatt den holdningen?
– Det er slik jeg lever livet mitt, uten å vente at andre
skal gjøre noe for meg.
I en landsby 50 kilometer utenfor Jakarta rusler Pram
Toer i hagen sin. En vraltende kalkun truer med å gå løs
på bilen hans. Rødhvite runde fisker glir rundt i den lille
dammen nedenfor huset. Et par kamphaner konkurrerer
skingrende om nabolagets oppmerksomhet.

Toer kom til Buru i 1969, etter tre år i fengsel på Java.
Sammen med noen tusen andre ble han deportert.
Allerede da var han en etablert forfatter, men på Buru
hadde han verken penn eller papir. – Jeg begynte å fortelle historier til vennene mine. Jeg er ekstremt flink til
å huske hendelser og detaljer. Men så snart jeg skriver
dem ned på papir, så glemmer jeg!
Første bindet av Buru-kvartetten, Menneskenes jord,
ble til som muntlig fortelling. – Vi ble satt til å dyrke
jorda, grave vanningskanaler og brøyte nye skogsveier,
gjerne tolv timer dagen. Om kvelden kom fjorten medfanger for å lytte. Neste dag – under arbeidet på markene – formidlet de historiene videre.
OPPRØREREN MINKE

ROTTER OG SLANGEKJØTT
Pram Toer, snart åtti, nyter friheten nå, sammen med
hustruen gjennom femti år, Maemonah Thamrin. Etter
diktatoren Suhartos fall i 1999, etter trettitre år med
fengsel og husarrest kan han endelig reise dit han vil.
Men han orker ikke reise så ofte. I løpet av et langt liv har
han skrevet tretti bøker, og han er oversatt til en rekke
språk. Men et par generasjoner indonesere ble avskåret
fra å lese ham under diktaturet (1965 til 1999), da nær en
million ble drept og hundretusener fengslet. Nå finnes
endelig bøkene hans i indonesiske bokhandler, men forbudet mot dem er ennå ikke formelt opphevet.
– Under hollenderne ble bøkene vanligvis forbudt
med lov og dom, men under Suharto skjedde det helt
uten rettslige forhandlinger, sier han tørt og lener seg på
spaserstokken.
Et langt forfatterliv kan være fylt av slike paradokser.
I det nye årtusenet er han fri til å skrive, men fingrene
lystrer ikke så godt lenger. Da Toer var i sin beste alder,
måtte han og medfangene på øya Buru, langt fra Java og
Jakarta, jage rotter for å få i seg nok protein til å klare det
daglige tvangsarbeidet, mens skrivingen kom i annen
rekke. – Vi spiste alt for å overleve, mus også. Men jeg
sluttet å spise rotter da jeg fant ut at de spredte farlige
bakterier. På Buru lærte jeg at slangekjøtt er en delikatesse. Det samme er krokodiller, spesielt halen!
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Buru-kvartetten er Toers hovedverk, og Glasshus, det
fjerde bindet, kom på norsk i høst. Hovedpersonen
Minke er journalist i et kolonisert Indonesia rundt forrige århundreskifte. Han får gå på de beste skolene, der
liberale lærere gir ham kunnskap om de frihetene folket
hans ikke nyter godt av. Slik blir han en opprører. Få har
skildret kolonialismens psykologi som Toer, med
analytisk nennsomhet. Minke er en antikolonial helt,
men han lærer å bli det på en hollandsk-drevet skole. –
Vi var mot hollenderne, og mange av Indonesias problemer skyldes kolonialismen, sier Toer. – Men
Indonesia selv ble jo forent av hollenderne! De etterlot
seg også noe godt. Før hadde vi ingen lover, intet utdanningssystem, og landet var fattig. Makten var i hendene på føydalherrer. Det er den ennå. Nå får yngre
generasjoner ta seg av de problemene!
Kanskje blir Minke et ideal for dem?
– Jeg husker da en av fangene forsvant inn i jungelen
på Buru, helt alene. Han bare ble borte. Da vi fant ham
og spurte hvorfor han hadde stukket av – det var jo ikke
mulig å rømme – så svarte han: Jeg ville være Minke!
–Var dere aldri for trøtte til disse kveldene med fortellinger?
– Nei, verken jeg eller de andre. Men vi var avhengige av sikkerhetsvaktene. Noen ganger ble stundene veldig korte.

- JEG ER REDE!
– Har du møtt noen av disse vaktene seinere?
– Nei. Jeg syntes synd på dem. De var veldig usiviliserte, de ga oss ikke en gang lov til å merke gravene når
fanger døde eller ble drept. Lederne på fangeøya mente
at vi gjorde dem til martyrer. Men vi lagde tydelige innskrifter og begravde dem sammen med de døde. Nå kan
familiene som ønsker det, besøke øya og finne sine.
Fra Java er det en lang reise. Da Toer ble deportert,
stuet soldatene ham og mange hundre andre sammen i
en holk av en båt. De fikk knapt mat, og i et brev til en av
døtrene beskriver han de groteske hygieniske forholdene.
– Du skildrer hvordan dere vasset i egen skitt, med en
form for humor?!
– Det var jo latterlig. Her er vi, verdens største øyrike,
og de transporterer oss på et så elendig skip! Selv i dag
kan du se det samme: Vi har en enorm hær, men ingen
marine å snakke om …
– På Buru trente du mye, ikke minst Yoga …?
– Idrett gir håp. Du vinner en del ekstra tid. Jeg var
ganske sprek da de tok meg, selv om jeg røykte. Veide
sytti kilo. På Buru gikk jeg ned til 54. Tenk, neste år blir
jeg åtti, for meg en høy alder.
– For tretti år siden skrev du – fra Buru – at du ønsket
deg tretti år til? Og nå?
– Døden kan komme når som helst. Jeg er rede. Det
har jeg vært helt fra jeg var ung. I min familie har de ikke
blitt så gamle. Min mor døde da hun var 34, min far var 55.
– Ønsker du deg ikke ti år til?
Toer er ikke sikker. Helsen skranter. Han studerer
sine egne litt knortete fingre.
– I år 2000 kunne jeg ennå så og pløye, opptil åtte
timer daglig. En dag søkte jeg ly i en liten hytte da regnet
kom. Da jeg våknet, var hele verden fiolett, og da jeg
skulle ta fatt på arbeidet igjen, klarte jeg ikke løfte noen
ting. Jeg er ikke blitt helt bra igjen. Fingrene duger ikke
til en skrivemaskin lenger.
– Hvordan vil du karakterisere deg som forfatter?
– Jeg skriver nok innenfor den realistiske tradisjonen. Jeg har aldri tenkt på å skrive for å underholde folk.
Når jeg skriver er det til beste for nasjonen og meg selv.
Litteratur er viktig for nasjonsbyggingen. Slik skiller jeg
meg nok fra mange vestlige forfattere som er mer opptatt av frihet – helt uten grenser.
ÆRESBEVISNINGER
Mange som har møtt Toer blir slått av hvor mild han er.
Suhartos folk tok fra ham hjemmet, et bibliotek med
4000 bind, åtte upubliserte manus, og – med et tungt
slag i 1965 – hørselen på det høyre øret. Han fikk knapt
se de sju barna sine på fjorten år. Hvordan har han klart
å holde på denne mildheten?
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– De røvet alt jeg eide. De buret meg inne. Alle
lidelsene jeg var vitne til ble en prøve. For meg var alle
fangene mer kultiverte enn de som satte meg i fengsel.
Derfor kan jeg betrakte alt Suhartos folk gjorde mot
meg som æresbevisninger. Jeg kjemper, men bare som
skribent. Skriften er mektigere enn geværet. Jeg er
påvirket av Gandhi hjemmefra, av hans lære om fredelige aksjoner, om nøysomhet og om å være selvforsynt.
De siste årene har han fått andre æresbevisninger, fra
Frankrike, fra Japan og USA. Våren 2004 mottok han
Den norske Forfatterforenings ytringsfrihetspris, og i
august Chiles Pablo Neruda-pris.
Etter sterkt internasjonalt press ga diktatoren
Suharto i 1973 Buru-fangen Toer lov til å skrive. En
general kom til øya og forkynte budskapet. Da ga medfangene forfatteren en gave.
– De tok over en del av arbeidet mitt, så jeg kunne
skrive på dagtid. Jeg hadde fortsatt ansvaret for å hogge
ved. Da jeg begynte å nedtegne Buru-kvartetten, brukte
jeg blåpapir. Hver side, fire kopier. En kopi ble smuglet
ut via en tysk pater.
Seks år seinere ble han sluppet fri, men han kunne
ikke forlate Indonesia. I realiteten befant han seg i
husarrest. Hans eneste sønn var bare to måneder gammel da faren havnet i fengsel. Da Toer var lengst nede,
oppfordret han kona Maimohah til å gifte seg på ny, ikke
vente på ham. Han må ha undervurdert staheten og
kjærligheten hennes. I hans fravær sørget hun for
familien ved å sy for andre, ved å selge kaker og leskedrikker. Maimonah sier det tok tid før barna ble kjent
med faren igjen. Lang tid, underlagt diktaturets
restriksjoner. Bøkene hans sirkulerte riktignok illegalt,
men de var strengt forbudt, samtidig som de ble stadig
mer kjent i utlandet.
ELSKER KVINNER
En grunn til at de er blitt så populære – hovedverket
Buru–kvartetten er trykt i en halv million eksemplarer
– er kanskje Toers evne til å skildre kvinneskjebner og
sterke kvinner. Hovedpersonen Minke elsker kvinner,
og kvinnene i hans liv står på solide bein. I Menneskenes
jord er konkubinen til en hollandsk forretningsmann –
Nijai Ontosoroh – en sentral skikkelse som utmanøvrerer mennene rundt seg med sjelden overlevelsesevne, i seinere bind finnes en kinesisk opprører og en
prinsesse som tyr til geværet.
I den frittstående romanen The Girl from the Coast
beskriver han skjebnen til en annen konkubine,
inspirert av mormorens liv. – Min mors mor var ‹uoffisielt gift› med en japaner. Mormor ble tvunget, og siden
fratatt retten til å se sin egen datter vokse opp. Hun fant
henne først igjen som voksen. Alle romaner forteller jo
noe om forfatteren, men hvor mye, ja, det er forfatterens hemmelighet, sier Toer, men innrømmer at

mormoren spilte en sentral rolle i hans egen barndom.
Toer begynte å skrive som ganske ung. Som mange
andre forfattere tok han veien om journalistikken.
Under 2. verdenskrig arbeidet onkelen hans for en
japansk-drevet radiostasjon, og unge Pram fikk jobb der.
– Journalistikken lærte meg å respektere fakta. Når
jeg skriver en roman, er jeg opptatt av at alt skal være
korrekt, for å overbevise leseren.
– Var du stolt av noe av det du gjorde som journalist?
Toer ryster langsomt på hodet. Nei, ikke stolt, han
gjorde jobben av nødvendighet, for å overleve. – Men i
kampen for uavhengighet spilte journalistene en
ledende rolle. Det var dem som skapte et enhetlig språk
for Indonesia.
– Hollenderne kalte Indonesia for India – hollandsk
India. Hvordan er det med den indiske innflytelsen i dag?
– Du vet vel at Indonesia betyr «indiske øyer»? Men
det fantes to geografiske navn: Nusantara – øyer
mellom to kontinenter, og Dipantara: festningen
mellom to kontinenter. Helt fra jeg var i tenårene har
jeg motsatt meg den hinduistiske innflytelsen.
– Men samtidig figurerer de store indiske eposene i
bøkene dine?
– Ja, det er noe annet. Mor leste dem for meg da jeg
var liten. Og det yngste barnet mitt – etter sju døtre fikk
jeg en sønn – heter Yudishtira, oppkalt etter en av
Pandava-brødrene i Mahabarata.
Toer har et ambivalent forhold til religion. En nasjon
må kunne reise seg uten å tigge og be til en gud, sier han.
– Hva med Gandhis forsøk på tilnærming mellom
religionene?
– Det er umulig å forene dem, men gjensidig respekt
er mulig.
BA ALDRI OM HJELP
Ennå er ingen av Toers romaner filmet, men en indonesisk produsent har bedt om rettighetene til
Menneskenes jord. Pram, også kalt Pak Pram, slik man
hilser eldre med respekt, smiler ved tanken på film-

atisering og tenner en ny sigarett der han sitter på
patioen foran det store nye huset sitt. De er bare tre her,
mann, kone og en datter. Tjenestefolk vil de ikke ha.
Men det kan bli litt tomt, sier han. Derfor glitrer han til
da en velvoksen gruppe koreanske litteraturstudenter
plutselig myldrer inn i hus og hage for å hilse på forbildet sitt.
– Du skriver i den selvbiografiske boken Den stummes
enetale at du ble født til slit og prøvelser …
– Fra jeg var barn har jeg aldri bedt om hjelp fra foreldrene mine. Jeg har alltid tjent egne penger. Jeg fikk
kanskje en slant til Lobaran (nyttårsfeiringen), men det
var alt.
– … og at du aldri er blitt helt fornøyd?
– Den boken er noen år gammel, skrevet før Suhartos
fall. Nå har jeg vel oppnådd det jeg drømte om, så mye
som jeg kunne håpe på. Regjeringen liker meg ikke, men
det er gjensidig. Politisk er jeg langt fra tilfreds: Se bare
hvordan alle kjemper mot alle om presidentmakten! Hva
har disse kandidatene egentlig prestert?
Markert hoderysting denne gangen. Nei, ingen av de
to kandidatene som i år kjempet om landets øverste
verv fikk Toers stemme. Ikke nyvalgte Sushilo
Bambang, ei eller den forrrige presidenten Megawati
Sukarnoputri, datter av det uavhengige Indonesias
første president. Sendte ikke hun soldater for å knuse
opprøret i Aceh-provinsen? spør Toer retorisk.
– Jeg har ingen organisasjon, ingen makt, jeg eier
ingen massemedier. Men uansett hvem som krenker de
universelle humanistiske grunntankene, så er jeg mot
dem. Humanisme er et nytt fenomen her til lands. Den
må dyrkes fram.
Rettferdigheten også. Om den melder sin ankomst. –
Da Suharto klatret til topps, tok han alt jeg eide. Intet
har jeg fått tilbake. Det er 38 år siden nå, men han er
ennå ikke stilt til ansvar for noen av handlingene sine.
Jeg ble satt i fengsel 14 år uten rettssak. Han burde stilles
for retten. I dette landet skjer det ikke. Men kanskje på
Øst-Timor?

PRAMOEDYA ANANTA TOER
Født 1925 i byen Blora på Java.
Som meget ung aktiv i motstanden mot de hollandske kolonialistene, som fengslet ham første gang. Kort tid i fengsel også
under landets første uavhengige president Sukarno. Da han ble
styrtet i et kupp i 1965-1966, kom Suharto til makten, og Toer ble
fengslet i fjorten år. Elleve av disse tilbrakte han på Buru – en øy i
det molukkanske arkipelaget. Han ble satt fri i 1979, men var fortsatt i husarrest og kunne ikke forlate Indonesia før 1999, da
Suharto ble tvunget til å gå av.
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Hans mest kjente verk er Buru–kvartetten, fire bind oversatt til
norsk. Videre er en av hans tidligste romaner, Flukten, kommet
på norsk og kan leses som et – delvis forsonende – oppgjør med
faren, som lå under for spillegalskapen. Andre kjente bøker er The
Girl from the Coast og The Mute’s Soliloquy, den siste selvbiografiske essays skrevet på Buru og adressert til Toers sju barn, som
måtte vokse opp uten faren. Toers bøker er oversatt til 35 språk.

SPØKELSESSKRIVING
Hva i huleste skal en forfatter med en oversetter som ikke tar mål av seg til
like freske fraspark i sitt eget språk? spør Merete Alfsen. Her forteller hun
om det lystbetonte slitet ved å oversette den uoversettelige Hotel World av
Ali Smith.

For noen år siden ble jeg invitert til å delta i en paneldebatt på et stort arrangement om oversatt litteratur i
London. Jeg var invitert i egenskap av Virginia Woolfoversetter, og programposten der jeg skulle delta, hadde
tittelen: Translators and their Writers. A Dialogue of
Equals.
Kanskje ikke en helt gjengs oppfatning av forholdet
mellom forfatter og oversetter? Ikke for meg den gangen, i hvert fall. Jeg måtte gå atskillige runder med meg
selv før jeg syntes jeg kunne stille opp på dette. Men det
var interessante og klargjørende runder som førte til
følgende erkjennelse: Ingen, aller minst forfatteren og
originalteksten, er tjent med en oversetter som ser på
seg selv som en annenrangs skribent, som en «trofast»og underdanig tjener for Den Store Skapende
Kunster. Virginia Woolf, for eksempel, var en av romankunstens store, dristige nyskapere. Hva i huleste skal
hun med en oversetter som ikke tar mål av seg til like
freske fraspark i sitt eget språk?
I mange år har mine «dialoger» mest vært ført med
damer som Virginia Woolf og Jane Austen, som (foruten
forbausende mye annet) har det til felles at de er henfarne. Det har ikke vært kjedelige samtaler, tro meg.
Men så gav Pax meg en jobb som jeg hoppet i taket for:
Ali Smiths roman Hotel World, en sær og stilig – og passe
uoversettelig – bok som jeg straks visste at jeg kom til å
elske å slite med. Det jeg umulig kunne vite, var hvor
morsomt jeg skulle få det i min første «samtale» på
lenge med en levende forfatter. En samtale som riktig
nok kom til å dreie seg mye om de døde … Hotell Verden
er nemlig en spøkelseshistorie.
Til å begynne med var situasjonen den vanlige: oversetteren i nærkamp med teksten, jamring og hamring
mellom barken og veden, fryd og frustrasjon. Jeg skrev
meg gjennom, som jeg alltid gjør, for så å kunne gå løs på
nye runder med forbedringer og problemløsing, nå med
glupsk krav på hjelp fra alt og alle fra Internett til nattskiftet i min egen underbevissthet og ressurssterke kolleger på O-ringen. Så hadde jeg plutselig en leilighet i
London til disposisjon i tre uker. Av gårde med pc, halv56

ferdig tekst og noen problemer som syntes helt uløselige. Naturligvis kontaktet jeg forfatteren, som bor i
Cambridge, men mest fordi jeg hadde lyst til å hilse på
henne – noen spørsmål hadde jeg nok, men de virkelige
problemene, det uoversettelige, de måtte jo løses på
norsk.
Vi møttes til lunsj. Det ble begynnelsen på en virkelig samtale, som stadig pågår. Nedenfor følger noen
delvis kommenterte teksteksempler på engelsk og
norsk til selvstudium (oversetterens hode ligger klar
på blokken).
Hendelsene og personene i romanen Hotell Verden
har alle tilknytning til et hotell i en nordengelsk
(skotsk?) by, et hotell som i sin tur er tilknyttet kjeden
Global Hoteller.
Første del er lagt i munnen på spøkelset Sara Wilby,
en ungjente som nylig er død. Hun krøp inn i en matheis
på hotellet der hun nettopp hadde begynt å jobbe.
Vaieren røk, og Sara falt ned og slo seg i hjel. Hun var
konkurransesvømmer mens hun levde; derfor er hun
opptatt av tidtaking:
wooohooooo and this time I’d count as I went, one elephant
two eleph-ahh) if I could feel it again, how I hit it, the basement, from four floors up, from toe to head, dead. Dead leg.
Dead arm. Dead hand. Dead eye. Dead I, four floors between me and the world, that’s all it took to take me, that’s the
measure of it, the length and death of it, the short goodb – .
uuuhuuuuu og denne gangen skulle jeg ha telt mens jeg
falt, én elefant to elefaaa –) hvis jeg kunne kjent det
igjen, hvordan jeg traff det, kjellergulvet, fra fire etasjer
opp, bråstopp. Død arm. Død hånd. Dødt bein. Død
meg, fire etasjer mellom meg og verden, lenger tok det
ikke å ta meg, akkurat så langt og så død, takk og ad –.
and the drop was short, less than one complete glorious
second per floor I estimate now so long after the event, des-

og fallet var kort, mindre enn et helt herlig sekund per
etasje anslår jeg nå så lenge etterpå at alt gikk i stå. Det
var så flott. Fallet. Følelsen. Nedfarten og medfarten;
siste heisreis rett ned til bitingen i gresset. Bitingen i
støvet.
Ghost er et kjerneord i boka. Ali Smith bruker det for alt
det er verd, og på engelsk er det virkelig søkklastet. Jeg
for min del vil gjerne bruke det til å gjendrive en seig og
feig myte om at norsk er så fattig. Alle oversettere vet at
problemet like ofte er det stikk motsatte: Valgets kval.
Ghost = spøkelse gjenferd gjenganger dødning fantom
gespenst skrømt skygge ånd følgje vardøger anelse antydning. Hva velger man på norsk når «the ghost of Dusty
Springfield» strømmer ut av et åpent vindu?
Change er et annet kjerneord som skaper lignende problemer. (Understrekningene er mine.)
Here’s a woman being swallowed by the doors. She is welldressed. On her back she carries nothing. Her life could be
about to change. Here’s another one inside, wearing the
uniform of the hotel and working behind its desk. She is ill
and she doesn’t know it yet. Life, about change. Here’s a girl,
next to me, dressed in blankets, sitting along from the hotell
doors right here, on the pavement. Her life, change.
Her er en kvinne som blir slukt av døra. Hun er velkledd. På ryggen bærer hun ingen ting. Kanskje det
snart skjer en omveksling i livet hennes. Her er en
annen kvinne, på innsiden, iført hotellets uniform og på
jobb bak resepsjonsskranken. Hun er syk, men hun vet
det ikke ennå. Om veksling, livet. Her er en jente, ved
siden av meg, kledd i ulltepper, som sitter litt bortenfor
hotellinngangen, her på fortauet. Vekslepenger, livet
hennes.
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Det er Els som sitter utenfor hotellet og tigger. Hun har
lært å klare seg med nesten ingen ting. Vokaler, for
eksempel, er en luksus man kan unnvære. (Spr sm chn?
Hjlp mmnn smpngr?) Els heter Else i originalen (døpt
Elspeth).
[Her er en gave, sa jeg til Ali, som trøst for noe av det som faller på steingrunn i norsk: els er halvparten av ordet elske!]
Who needs one pence? Fucking nobody who is anybody.
That’s quite funny, the idea of fucking a nobody, just a space
there where a body might be, and yourself flailing backwards and forwards against the thin air.
Hvem har bruk for én penny? Ikke en sjel. I hvert fall
ikke en sjel. En sjel greier seg uten penger.
Els er en flittig bruker av byens bibliotek. Mye fordi det
er varmt og tørt der, men hun er jammen også belest.
Hun leser dikt; livet er for kort for romaner. Dette
eksemplet skal illustrere hvordan noe som kan synes
som en uoverstigelig hindring for oversetteren, i virkeligheten ikke er så vanskelig å løse. At Els leser gamle
engelske dikt på engelsk, også i den norske versjonen,
og synes noe er vanskelig å forstå, bryter faktisk ikke
«the suspension of disbelief». Eller, som det også heter:
Det funker.
Beautie, Truth and Raritie. Grace in all simplicitie. Here
enclosde in cinders lie. Enclosde, spelt backwards at the
end. Nclsd. Shakesperian. Shkesprn. [ ]Truth and Beautie
buried be. Or: I am rebegot. Of Absence, Darknesse, Death;
things which are not. Poetic darkness, Else thinks breathing
carefully, has an extra e, as if a longer kind of darkness than
the ordinary kind, and a capital D. Darknesse. Essence of
dark.
Beautie, Truth and Raritie. Skjønnhet, sannhet, sjeldenhet. Grace in all simplicitie. Ynde i all enkelhet. Here
enclosed in cinders lie. Her i aske sluttet inn. Enclosde,

ALLE ILL: NIKOLAI ALFSEN

cent, end. It was something fine. The fall. The feeling. The
one-off rough-up; the flight to the bitter end, all the way
down to the biting of dust.

stavet baklengs på slutten. Nclsd. Shakespearsk.
Shksprsk. [ ]Truth and Beautie buried be. Sannhet,
skjønnhet her begravd. Eller: I am rebegot. Of Absence,
Darknesse, Death, things which are not. Jeg er … noe. Av
fravær mørke død, ting som ei er. Poetisk mørke, tenker
Els og puster forsiktig, har en ekstra e, som om det er et
lengre mørke enn vanlig mørke. Og stor D. Darknesse.
Essensen av mørke.

Lise wasn’t well.
Well: a word that was bottomless, that went down into
depths which well people estimated, for fun, by throwing
small coins then leaning with their heads over the mouth of
the hole and their hands cocked behind their ears listening
for their coin to hit the faraway water so they could make a
wish. What could well people find to wish for, having everything already? Unwell: The opposite of well. It ought to be a
place where things levelled out, a place of space, of no apparent narrative. Nothing could be possible there. Nothing
could happen there, for a while.

Lise er hun som jobber i hotellresepsjonen, men er blitt
syk. Moren hennes er kommersiell rimsmed:
You once worked on Reception
In Control, my daughter dear.
But now you find yourself checked in
To your own Hotel Room, here.
A room whose key’s mysterious,
Whose view is strait and serious,
Whose purpose is imperious,
Whose minibar is Fear.

Lise var ikke frisk.
Ikke frisk som en fisk. Syk som en sik. Som en fisk i en
dyp brønn som de friske moret seg med å lodde dybden
på ved å kaste småmynter og bøye hodene ut over
åpningen på hullet og holde hånden bak øret og lytte
etter at mynten skulle treffe vannet langt der nede så de
kunne ønske seg noe. Hva kunne de friske finne på å
ønske seg, de som allerede hadde alt? Syk, det motsatte
av frisk. Det skulle ha vært et sted der ting flatet ut, et
åpent sted, uten noen synlig handling. Ingen ting var
mulig der. Ingen ting kunne hende der, på en stund.

Du sto i resepsjonen
og hadde full kontroll en gang.
Nå har du sjekket inn, min venn,
i rom på ditt private Grand,
Der nøkkelen er gåtefull
og utsikten er mangelfull,
der sengen byr deg hjertegru
og minibaren angst.

Nå? Well? Døm selv. Og hva med denne???
Lise was lying in bed. Was she lying? Was she faking, lying in
bed?
Lise lå i senga. Var det løgn? Løgn, døgn etter døgn?

[Men her er det et kjempeproblem, sa jeg til Ali. Store deler
av dette kapitlet er bygd over et ordspill på ordet well. Det
betyr frisk, men det betyr også brønn. Og er man «not well»,
så er man syk på norsk. Well/not well kan ikke være annet
enn frisk/syk. Ærlig talt aner jeg ikke hvordan jeg skal løse
dette. Det eneste som faller meg inn, er et norsk ordspill:
Frisk som en fisk. En fisk er i hvert fall noe i dypet, som en
brønn … – Yes! Yes! It works! Og har dere ikke en fisk som
rimer på syk? – Vel, vi har sik …]

Et siste eksempel på det jeg kaller trøstepremier eller
idiomatiske åpenbaringer (jfr. Els(ke)):
The driving instructor is drinking Horlicks for breakfast;
caffeine makes her jumpy. She is thinking of the feel of the
learner driver up inside her. Her husband is having trouble
with his tie. She is smiling and answering the questions he
asks her, thinking of the feel of the push of the boy up
amongst her clothes in her car.
The learner driver is awake in bed going over the lessons
he’s had so far. Is she a good teacher? his mother asked him
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last night (his mother is paying for the lessons). Yes, he said.
He blushed. She is a really good teacher, he said, she says I
soon won’t need dual controls and that with the right number of lessons I will easily pass. He has ten more lessons lined
up. He is wondering what else he will learn.
Kjørelæreren drikker Horlicks til frokost; koffein gjør
henne oppspilt. Hun tenker på hvordan det føles å ha
kjøreeleven inne i seg. Mannen hennes har problemer
med slipset sitt. Hun smiler og svarer på det han spør
henne om mens hun tenker på hvordan det føles når
gutten trenger opp mellom klærne hennes og inn i
henne i bilen
Eleven ligger våken i senga og tenker på de kjøretimene han hittil har hatt. Er hun en flink lærer? hadde
moren hans spurt i går kveld (det er moren som betaler
for timene). Ja, sa han. Han rødmet. Hun er veldig flink,
sa han, hun sier at jeg snart ikke trenger dobbelt pedalsett. Med et tilstrekkelig antall timer kommer jeg til å
stå med glans. Han har ti timer igjen. Han lurer på hva
mer han kommer til å lære.

remember
you
must
live
remember
you
most
love
remainder
you
mist
leaf
husk
du
må
leve

[Ali: :-D]
I sommer hørte jeg Dag Solstad i et radiointervju svare
på et spørsmål om hvordan han forholdt seg til det å bli
oversatt. Han svarte at det var greit, hyggelig, som å gå
på Aschehougs hagefest. «Men det er ikke derfor jeg
lever,» sa han og applauderte seg selv med den velkjente skoggerlatteren. Nei, det er klart. Jeg regner dessuten
rolig med at mange forfattere helst vil holde oversettere
på god avstand, og det får være greit nok, det. Også for
oss kan vår sedvanlige tête-à-tête med teksten være
langt å foretrekke. Men jammen er det hjertestyrkende
å treffe en forfatter som har et reflektert og gjennomproft forhold til tekstproduksjon, som har et sjeldent
høyt bevissthetsnivå om hva oversettelse er, som viser
en en tillit som man skal ta skikkelig sats for å gjøre seg
fortjent til.
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husk
du
mest
elske
rusk
du
rest
aske
Dette diktet avslutter Hotell Verden. Er tredje strofe på
norsk «trofast mot originalen»? Grei ut! Men autorisert
er den faktisk.

ÉN RING SKAL SAMLE DEM
O-ringens medlemmer har produsert hele 26 200 meldinger på fem år. Stian
Omland var en av initiativtagerne til dette spesielle oversetterforumet, og her
forteller han O-ringens historie.
«O-ringen er det nyttigste som har skjedd i mitt liv som
oversetter siden overgangen fra skrivemaskin til PC,»
svarte Merete Alfsen da hun ble bedt om å skrive et par
linjer om det virtuelle oversetternettverket som fyller
fem år i disse dager. Det har vært fem begivenhetsrike
år.
Som seg hør og bør var vi to om unnfangelsen. Jon
Rognlien og undertegnede sto der i sola på gårdsplassen
i Rådhusgata 7 i en pause under NOs årsmøte våren
1999 og snakket om mulighetene den elektroniske
teknologien kunne by på for oss oversettere. Vel var vi
vant til å sitte på hver vår lille tue og arbeide alene, og
bare henvende oss til omverdenen med en sjelden telefon, men måtte det være slik? Ikke nå lenger. E-post, og
det at stadig flere av våre kollegaer rådde over dette
verktøyet, burde gjøre det mulig for oversettere å ha
hyppigere kontakt med hverandre, høste av hverandres
erfaringer og hjelpe hverandre med problemer. Jon og
jeg var skjønt enige om at vi måtte følge opp denne
fruktbare tanken, men det skulle ta en stund før det ble
fødsel av det.
Det er ikke uvanlig at førstegangsfødende opplever
en falsk alarm, og slik var det også for det elektroniske
oversetternettverket. Det ble sendt ut en invitasjon til et
knippe oversettere om å delta, men dette var fremmede
tanker og vanskelig å forestille seg for de fleste, og de
vordende foreldre sto med uforrettet sak enda en stund.
FØDSEL OG DÅP
Det gikk bedre ved andre forsøk. 22. november 1999
sendte jeg ut en henvendelse til «en liten postliste inneholdende adresser til kolleger og andre i omgangskretsen med forholdsvis høy språkføring» der jeg anmodet
om et gjensidig støtteapparat, «som et ledd i en slags
språklig naturalhusholdning». Meldingen gikk til elleve venner og kollegaer, og denne gangen bet de på.
Hovedgrunnen til at andre forsøk på å frembringe et
avkom var vellykket, var nok at denne gangen inneholdt
invitasjonen et konkret oversetterproblem, en utfor60

dring om å oversette «If you can’t beat them, join
them». Lar du en språklig utfordring dingle for øynene
på en gjeng oversettere, kan du være ganske sikker på at
de griper den, uten å tenke på følgene. Fem år senere
har O-ringens medlemmer i sin iver og desperasjon produsert 26 200 meldinger. Snakk om avkom.
Det ballet på seg i løpet av bare et par dager. NO-kollega Knut Johansen ba sporenstreks om å få bruke den
opprinnelige listen til egne henvendelser, og før vi visste ordet av det hadde noen diskutert seg fram til et sett
kjøreregler for nettverket, som ble lagt fram for fellesskapet. Navn fikk barnet fire dager senere, da Jon foreslo å kalle det O-ringen. Om navnevalget sier han: «Alle
ringer er en O og biter seg selv i halen. Og O er et null.
Derfor er O-ringen et uttrykk for oversetterens doble,
manglende individualitet. Men uttrykket er også hentet
fra orienteringssporten – som vel er en slags fysisk
iscenesettelse av det vi driver med i våre hjerner. Husk
kart og kompass.» Det var ingen vei tilbake.
OPPVEKST OG MODNING
Resten av 1999 ble det produsert 72 meldinger, og ved
slutten av 2000 hadde antallet økt til 1972. Alle mulige
spørsmål ble tatt opp, medlemsantallet økte, og det ble
snart åpenbart at det var lite som avstedkom så omfattende diskusjoner som matspørsmål. Sier du «dumplings» eller «dim sum» til en erfaren o-ringer skal du
ikke se bort fra at du får et langtrukkent stønn til svar.
Det handlet mye om den slags den første tiden.
Vi ble stadig flere, men var foreløpig nødt til å sørge
for å oppdatere adresselistene våre selv, slik at alle fikk
alle spørsmål og svar. Det var ikke bare lett og det gikk et
virtuelt lettelsens sukk gjennom ringen da vi i januar
2001 ble automatisert. Filosof og datamann Eilert
Sundt-Ohlsen ga ringen et elektronisk hjem, og siden
den gang har det bare vært å sende spørsmål og svar til
én e-postadresse, så går meldingene til alle medlemmene i nettverket.

I O-RINGEN UTFØRES MIRAKLER I LØPET AV FEM MINUTTER
- DET UMULIGE TAR OPP TIL ET KVARTER! BENEDICTA WINDT
BARNEBARN
Livet går sin gang, og etter hvert er O-ringen selv blitt
det stolte opphav til flere kjernesunne barnebarn. Lister
av ymse slag er samlet: Ukvemsord, militære grader,
tips om nyttige nettsider, og O-ringens idiomatiske eordliste Idiomaten er bare noen eksempler på ressurser
som er utviklet av O-ringens medlemmer, med stoff fra
ringens veldige kildemateriale.
Den elektroniske virkeligheten som var med å
gi opphav til O-ringen gjorde det etter hvert
også mulig å samle alt dette materialet på
ett sted. Noen aktive o-ringere har utviklet «Nettverksted for oversettere», der
ordlister og andre ressurser er å finne.
Men O-ringen og Nettverkstedet er
ikke det samme. Hvem som helst kan
melde seg inn og delta i O-ringen, mens
Nettverkstedet foreløpig er en et lukket
rom forbeholdt Navio, NFF, STF, NORLA
og NOs medlemmer.
Et annet barnebarn er O-treffene, der det
elektroniske fellesskapet byttes ut med håndgripelige
aktiviteter. Det er slett ikke uvanlig at mellom 15 og 20
o-ringere møtes ansikt til ansikt i hovedstaden når noen
synes det blir på tide med et treff. Skjærtirsdagstreffet
på Theatercafeen er blitt en tradisjon.

DAMER MED SKJEGG
Men det er likevel i selve O-ringen at det virkelig går for
seg. Det finnes faktisk ingen grenser for hva vi i fellesskap kan gjøre forsøk på å finne svar på. Nylig var det en
som lurte på om kvinner kan smile i skjegget? Og hvis de
ikke kan det, utelukker det automatisk at de kan bli sit-

tende med skjegget i postkassa? Gjelder i så fall de
samme språklige begrensningene for glattbarberte
menn?
På et eller annet tidspunkt i løpet av de siste fem
årene har O-ringen forsøkt å knekke nøtter som disse:
Er en «Cheerleader» leder for heiagjengen, eller et
hvilket som helst medlem i en gjeng som leder
publikums heiing?
Er djevelen en skapning? Eller et vesen?
Er paparazzier ubøyelige?
Hva heter et «glory hole» på norsk i
miljøet?
Er det politisk korrekt å skrive «innvandrerbutikk»?
Kan man være død og ligge langflat
samtidig?
Kan et haiangrep løses med en dypvannsbombe?
Og heter det nå egentlig «din» eller
«di» jævla fitte?
Forbausende mange av disse spørsmålene har fått utfyllende og tilfredsstillende svar.
Q&A
Men det er ikke bare språklige underfundigheter som er
gjenstand for behandling i O-ringen. I tillegg til å representere et hav av allmennkunnskap, har vi også en rekke
eksperter å by på. Grammatikalske spørsmål gjennomgås grundig, svært sjelden uten avgjørende bidrag fra
Knut Johansen, som for øvrig også er langt framme når
navn på planter og dyr og er oppe til vurdering. På
samme måte er det sjelden en tekstildebatt avsluttes før
Eva Storsveen har sagt sitt, eller en om tegneseriereferanser uten at Morten Hansen har gitt sitt besyv
med. Det er i det hele tatt få områder som ikke har minst
én ekspert blant medlemmene.

O-RINGEN ER VANEDANNENDE! EINAR BLOMGREN
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O-RINGEN [GIR MEG FØLELSEN AV] AT JEG HAR EN
ORDENTLIG «ARBEIDSPLASS», MED VENNER OG
KOLLEGER SOM ER KLARE TIL Å KOMME MED NYE
IMPULSER, NYANSERTE PERSPEKTIVER OG NYTTIGE
INNSPILL OM DET JEG HOLDER PÅ MED. TIM CHALLMAN
Og det vi ikke vet fra før, tar vi ofte rede på. Det har
skjedd mang en gang at medlemmer har kastet seg inn i
jakten på løsningen med en slik iherdighet at halve
arbeidsdagen var gått før man endelig kunne legge fram
løsningen i plenum. Om motivasjonen i slike tilfeller er
et ektefølt ønske om å hjelpe, eller et desperat behov for
å slippe unna ærlig arbeid på egne vegne en stakket
stund, skal være usagt.
Shakespeare er en gjenganger i O-ringen, spesielt i
form av sitatnøtter. Det er som kjent slik at man ikke
begynner å oversette Shakespeare på nytt hvis han
siteres i en tekst man arbeider med. Man bruker eksisterende oversettelser. Og hva gjør man hvis man ikke
har akkurat det stykket i akkurat den norske oversettelsen hjemme i hylla? Jo, man sender en henvendelse til O-ringen. Hyppigheten av denne typen spørsmål bekrefter forresten at Shakespeare siteres langt
oftere enn noen andre.
Det forkommer regelmessig at et uskyldig spørsmål
utvikler seg til en lengre diskusjon om fagteori, om prinsipper og holdninger. Kontrakter diskuteres, i tillegg til
språkvask og aviskritikker.
Det er ikke til å komme fra at ikke absolutt alle spørsmål får sitt svar i O-ringen, men det er sannelig ikke langt
unna. Et av medlemmene har hevdet at «i O-ringen utføres mirakler i løpet av fem minutter – det umulige tar
opp til et kvarter.»
DETTE & HINT
O-ringerne henvender seg ikke til nettverket bare for å
få svar på spørsmål i forbindelse med oversettelsene
sine. Alle språklige problemstillinger er hjertelig velkommen, og dessuten en hel del som ikke har med språk
å gjøre i det hele tatt, i hvert fall ikke direkte.
Oversettere som må si nei til jobber henvender seg en
gang i blant til kollegaene og spør om det er noen andre
som kan tenke seg å ta oppdraget. Med jevne mellomrom dukker det opp tips om nettsider noen tror vil være
nyttige for de andre. Og da et av medlemmene for en
stund siden spurte hva han skulle gjøre med en arm som
var blitt ubrukelig av all tastingen og musingen, var
responsen overveldende.
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STOR AKTIVITET
Siden O-ringens tilblivelse har antallet meldinger økt
med om lag to tusen i året. Aktiviteten er stor. Et av
medlemmene beskrev situasjonen slik: «Siden jeg
meldte meg inn den 20. august 2001, har jeg sendt 859
meldinger til O-ringen. Det kan tolkes i flere retninger:
1) Jeg vet mer enn andre; 2) Jeg vet mindre enn andre; 3)
Jeg er en uforbederlig masekråke; 4) Jeg er en ufordragelig bedreviter; eller 5) Jeg burde få meg et liv?»
For nye medlemmer kan femti, eller kanskje til og
med sytti, meldinger om dagen høres avskrekkende ut.
Men det er mulig å håndtere de store mengden e-post.
For det første har de fleste medlemmene en mappe i epostleseren sin der alle meldingene fra ringen havner.
Man behøver ikke se hva som ligger der hvis man ikke
har tid.
For det andre er hver eneste melding utrustet med en
emneangivelse som forteller deg om du skal følge med
på akkurat den diskusjonen. Kategorier som SPM,
TIPS, DEBATT, FASIT og PRAT, kombinert med en
angivelse av hvilke språk meldingen berører gjør det
mye lettere å slette uten å lese. Det går også an å melde
seg ut og inn igjen ettersom det passer.

HVER GANG TING GÅR LANGT OVER
MIN FORSTAND, GÅR DEN GJERNE
LANGT INN I O-RINGENS! LEIF
HELGELAND

KRUTT

LEVENDE FELLESSKAP
Men hvem er så disse o-ringerne? Det eneste nesten alle
har felles er at de er oversettere. Noen er skjønnlitterære, andre sysler med fag, noen er tekstere, andre
translatører, og ikke så rent få er minst to av disse tingene på en gang. I dag er det omtrent hundre av oss, og
selv om medlemstallet er preget av en viss flo og fjære
etter hvert som noen tar seg O-ferie, noen blir helt borte
og andre kommer til, har medlemstallet vokst jevnt og
trutt siden vi begynte. Vi har medlemmer i utlandet, og
selv om langt de fleste oversetter til norsk, har vi også
folk som arbeider den andre veien.
En o-ringer har beskrevet det å være medlem i nettverket som å ha en «ordentlig» arbeidsplass, der man er
omgitt av venner og kolleger som er klare til å komme
med nye impulser, nyanserte perspektiver og nyttige
innspill. Mange har latt seg imponere over hvor mye de
andre kan, og en beskrev ringen som et «overflødighetshorn [der] det er utrolig hva folk vet og kan bidra med.»
Men samme oversetter påpekte en annen side ved
fellesskapet. Det kan være litt skummelt å delta. «Risiko
for å avsløre egen uvitenhet, være for geskjeftig, komme
med for lite gjennomtenkte innspill som slås i bakken av
andre og mer velinformerte medlemmer. Av og til får
man ikke svar i det hele tatt: hva betyr det? Er man lagt
for hat, er ens spørsmål så tåpelig at ingen gidder? For
paranoide kan O-ringen være litt skummel, ja.»
Han kan være inne på noe der, men heldigvis er oringere nesten alltid ålreite folk som vet å oppføre seg,
og de få gangene det koker over, som det jo gjør en sjelden gang i slike fora, er resten av ringen som regel raskt
ute og gjør oppmerksom på at man har å oppføre seg
pent.
ROMSLIG FELLESSKAP
Hvem som helst kan altså være medlem i O-ringen, og
ikke alle blir med som en følge av tips fra kollegaer. Et
medlem fortalte at «O-ringen deler navn med verdens
største orienteringsløp, det svenske fem-dagersløpet
som på det meste hadde 20 000 deltagere og konkurrerte med Norway Cup om å være verdens største idrettsarrangement. Det var slik jeg ble klar over O-ringen –
ved å søke etter orienteringsløpets nettside.»
http://www.nettverksted.no/O-ringen.htm
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INNSPILL,
UTSPILL,
LADNINGER

SMÅTT OG GRÅTT
AV SYPHILIA MORGENSTIERNE
En viktig bok var blitt borte i flytteprosessen. En av dem
som man er nødt til å ha under hodeputa. Bokhandleren
fant den på skjermen. Den hadde kommet ut på nytt
under vignetten «Små grå». Det ble vi stående og filosofere litt over, bokhandleren og jeg. «Jeg for min del,» sa
jeg ondskapsfullt, «tror nå at forlaget bare vil spare på
fargetrykken. Heretter skal vel det meste av verdenslitteraturen komme ut i billig, grått omslag.» Å nei da,
mente bokhandleren. «De små grå» henspilte nok heller
på highbrow-elementet ved å ha en slik bok i hylla. De
kan smigre folk, bokhandlerne. På den måten kan man jo
heller ikke motsi dem.
En distriktsbokhandler kan naturligvis ikke ha bua si
full av tidløse klassikere, så den måtte bestilles. Men så
tar det jo bare en uke, da. En ukes venting, så skulle vi få
se hva de små grå gjenspeilte.
Aldri så jeg et gråere omslag. Men triumfen over å få
rett, over å fremstå som en som kjenner forlagene til
bunns og gjennomskuer dem i hver sving, hver minste
lille snarvei de tar, svina, den bleknet da jeg åpnet boka.
For dette hadde jeg ikke sett for meg i mine verste mareritt, dette kunne ikke selv den mest paranoide mørkemann i bransjen forutsi:
Boka var uleselig i sin nye billigutgave.
En klassiker var drept.
«Små grå» betydde: Små skrifttyper uskarpt nedfotografert i utglidende mørkegrå hurtigtrykk på gråaktig
papir. Arket var så tynt at du kunne ha lest åtte sider om
gangen, hvis ikke skriften hadde vært så gjengrodd at
den ikke lot seg lese i det hele tatt.
Sakesløse mennesker i kategorien «vanlige lesere»
vet ikke hvorfor de ikke orker å lese en bok.
Leselighetsforskerne kan fortelle dem det. Hvis skriften
holder 8 punkt og linjeavstanden 9, på gjennomsiktige
sider uten marger; hvis hele tekstbildet i tillegg er grumsete på grunn av en helt utrolig billig nedfotografering
som ingen med noe som ligner på faglig kyndighet
kunne drømme om å stå ansvarlig for, så har ikke leseren
en sjanse. Ved første forsøk på lesing vil boka gi fra seg
et trett lite sukk idet den går opp i liminga og ender sine
dager med brukket rygg. En slik bok kan man ikke med
noen rimelighet forlange at bokhandleren skal prøve å
selge. Sirkelen er sluttet. Litteraturen er død. Og det er
forlaget som har drept den.
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Fra drøm til noe mer håndfast. Forfatterhuset i Kabul ble funnet for vel et år siden.

FORFATTERNES HUS
I KABUL
Det begynte som en drøm hos den afghanske forfatteren
Atiq Rahimi. Han hadde oppholdt seg lenge i eksil i
Frankrike, men etter Talibans fall var han tilbake i hjemlandet for å lete etter kolleger. I Norge er han kjent for
romanen Aske og jord, som seinere er filmet med stor
suksess og nylig vist under Oslos «Film fra Sør»-festival.
Et hus, sa han, da vi møttes i Oslo, og seinere i Paris.
Mine kolleger i Kabul trenger et senter.
Et hus, sa de, forfatterne Eugene Schoulgin og jeg
møtte i Kabul i april 2003. Et sted der vi kan samle oss,
lese poesi for hverandre, gi ut tidsskrift, kanskje få i gang
et forlag. Ja, et hus. For verden har glemt oss så altfor
lenge. Vi har ingen forleggere. I dag må vi betale selv om
vi skal gi ut bøkene våre. Et hus, under ett tak, også som
symbol på den nasjonale enheten vi så sårt trenger, etter
å ha vært splittet i etniske grupper, i politiske grupper på
kryss og blodig tvers. Et husly for besøkende fra resten av
landet, for gjester som kommer langveisfra.

Et forfattersenter i Kabul? Der husleier og tomtepriser stiger med brattere kurver enn børsmeglerne kan
drømme om? I en hovedstad omgitt av krigshandlinger,
en ruinby der selvmordsbombere har fått innpass, der
amerikanere og NATO-ledete FN-styrker er massivt og
pansret til stede? Et hus, en optimistisk bastion, midt i
dette. En idé grensende til galskap?
Et hus, insisterte forfatterne. Hvorfor kom dere ikke
tidligere? Vi er her nå, i alle fall, sa vi. Kanskje vi kan
finne noen som vil bidra til et slikt hus, et sted der vi
kommer fra.
Vi dro hjem, til Forfatterforeningens årsmøte og fikk
oppslutning om ideen, et enstemmig svar på ønsket som
var fremmet av kolleger uten spor av ydmykhet. Var ikke
huset en innrømmelse av rettigheter de var blitt frarøvet
i et par tiår? Ideen ble brakt videre, flere kanaler åpnet
seg: Kopinor, Norsk Kulturråd, Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening bidro. Det samme gjorde
en entusiastisk forfatter. Kopinor forpliktet seg for tre
år. I Kabul kom husjakten i gang, og e-postene strømmet
til Oslo.
Huset ble funnet for vel et år siden. Innredningen har
tatt tid, mye skulle på plass. Men det er i bruk. Huset har
en daglig leder, og en liten stab av andre ansatte. Vakter,

Forfatterfest i Kabul i fjor høst.

som er obligatoriske i et turbulent land. En som
vasker og kan lage mat. Huset har sett poeter og
andre forfattere komme for å lese, eller for å
møtes, for å arbeide. Kanskje har et spirende forlag nå fått avtale om et rom? Kanskje blir det
svensk støtte til tidsskrift i 2005?
Kanskje må huset flytte over nyttår, skriver
daglig leder Azizullah Nehoftah i slutten av
oktober. Han er også tidsskriftredaktør.
Huseieren har gitt signaler om økning av husleien fra 1400 til 2500 dollar, inspirert av FNorganisasjonenes, hjelpeorganisasjonenes og
ambassadenes sterkt inflasjonsdrivende tilstedeværelse.
Den nye drømmen er et bredt anlagt seminar i
desember, om forfatternes (mangel på) rettigheter, om forleggeri og om litterære tidsskrifter.
Kanskje er huset da under nytt tak, i en billigere
bydel, noe redusert i størrelse, tenker vi. Men
det fortsetter å eksistere. Som noe langt mer
enn en idé.

LØVFALLSTID, BOKHØST OG STATSBUDSJETT rammer oss
hvert år. Av de tre er nok bokhøsten det hyggeligste. I år var i alle
fall statsbudsjettet relativt deprimerende, sett fra et forfattersynspunkt. Alle skribentorganisasjonene har jobbet for en ny
innkjøpsordning for sakprosa gjennom Aksjon Utvid Innkjøpsordningene. I fjor fikk vi gledelige signaler gjennom Kulturmeldinga, og at Kulturdepartementet og ministeren så på en slik
ordning som viktig, men på årets budsjett var det ikke funnet
midler til sakprosainnkjøp mellom alle bygg og anleggsprosjektene som er i gang over det ganske land. Joda, selvsagt er opera
og Hålogaland teater og konserthus viktig for publikum, men er
det ikke typisk norsk at alle kulturbyggprosjektene foregår samtidig?
Gledelig er det imidlertid at et annet samarbeidsprosjekt
mellom skribentorganisasjonene: Leser søker bok, ble tilgodesett med 3,3 millioner på årets statsbudsjett. Vi får jobbe og
lobbe videre for sakprosaen.
Bokhøsten bringer med seg telt og Bok i Sentrum i hovedstaden, anmeldelser og bokbilag i avisene. Vi som skriver barneog ungdomsbøker klikker oss inn på barnebokkritikk.no i håp om
å finne våre bøker anmeldt der. I papiravisene er det nemlig mer
usikkert om våre nyeste bøker får omtale i spaltene. Dagbladet
bringer i år omkring femten anmeldelser av bøker for barn og
unge i løpet av bokhøsten. Aftenposten bringer kanskje to
dobbeltsider i løpet av året. I følge Aftenpostens forrige kulturredaktør «selger ikke anmeldelser av barnebøker flere aviser».
Nei, men Aftenposten er da vitterlig en abonnementsavis? Hvor
mange av disse abonnentene har barn og ungdom i huset, og
hvor mange av dem er besteforeldre, for ikke å snakke om
lærere? Kanskje en markedsundersøkelse hadde vært på sin
plass, Aftenposten?
Mette Hofsødegård, anmelder av barne- og ungdomsbøker i
Dagbladet, fortalte meg at en
leser i 30-årsalderen hadde uttalt
at hun kun leste anmeldelser av
barnebøker i avisen. Som småbarnsmor hadde hun ikke tid til å
holde seg orientert om de
«voksne» bøkene. Hun prioriterte
i stedet å holde seg orientert om
hvilke bøker hun kunne kjøpe til
sine barn.
Noen aviser skiller seg heldigvis ut. De bringer ukentlig anmeldelser av bøker for barn og unge.
De velger å gjøre dette ut fra et forbrukerperspektiv og har knyttet til seg sakkyndige medarbeidere og frilansere som anmeldere. Ikke vet jeg hva det er med Mjøsregionen, men både
avisene i Hamar og Gjøvik har satset på anmeldelser av barneog ungdomsbøker, og kulturmedarbeiderne i de to avisene sier
at de får mye positiv respons fra sine lesere på dette. Heder og
ære til både Hamar Arbeiderblad og Oppland Arbeiderblad fra
NBU for dette!

SITERT:
«Gunnar Behn, Niels Fredrik Kjærstad, Ari Mikael
Wassmo, Jan Fløgstad, Herbjørg Loe, Kjartan
Jacobsen, Erlend Langeland, Roy Ullmann.»
En rekke nye forfatternavn dukket opp på
Dagens Næringslivs ligningsliste for 2003
«På sett og vis handler hele forfatterskapet mitt
om hva som er sant.»
Hanne Ørstavik til Klassekampen
«Jeg så mitt siste tv-program 31. oktober 1983.
Det var en episode av ‹Dynastiet›. Det var bra, det.»
Bjørn Smith-Simonsen til
Dagens Næringsliv
«Sannhet er det som står stille. Som ikke sier et
jævla kvekk.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen
«Det er blitt sagt at hvis man klarer å tjene penger
på bøker, så klarer man alt.»
Erling Kagge til VG
(kr 6.849.000 i nettoinntekt i fjor)
«Når du gjør et så åpenbart realistisk prosjekt,
kan du tryne eller lykkes. Tryner du, tenker folk at
dette er en lokal greie. Lykkes du, kan du erstatte
Stavanger med Stockholm eller New York i
fortellingen.»
Tore Renberg til Stavanger Aftenblad
«Jeg føler meg vel litt inhabil på det der med
flinkhet.»
Erlend Loe til Bergens Tidende
«Jeg er dypt misunnelig på folk som kan sitte i en
fluktstol i veikanten og se på trafikken som kjører
forbi og være fornøyde med livet.»
Arne Berggren til Aftenposten
«Et mulig sexdrap på en eldre mann er jo et fint
tema.»
Knut Faldbakken til Aftenposten

FILMJÖLK PÅ
BISKOPS-ARNÖ
Rördrummen på Biskops-Arnö er ein fugl du aldri ser, berre
høyrer som ein lyd av nokon som bles luft ned i ei tomflaske, ein tydeleg lyd i skumringa frå sivbeltet kring øya i
den store innsjøen.
Biskops-Arnö er ikkje noka skrivestove, men ein Nordisk
Folkhögskola midt i Sverige der dei enno tek vare på dette
omgrepet om Norden. På denne skulen underviser til
dømes Lemhagen, ein av dei svenskane som har best oversikt over norsk litteratur, også samtidslitteratur, og dei har
eit stort bibliotek med til dømes fast abonnement på den
norske innkjøpsordninga for skjønnlitteratur. På denne
skulen inviterer dei kvart år til kurs og seminar for nordiske
forfattarar om sommaren når husa står der tømt for elevar,
og vi vert alle invitert gjennom DnF eller NBU til å vera
med, heilt gratis.
Det er ein overkomeleg busstur frå Arlanda eller ein
times togtur frå Stockholm og du vert henta til skulen i ein
bil frå der bussen/toget stoppar i ein liten by. Ein stad i
flyttelasset mitt ligg det gjerne nokre papir som fortel kva
denne byen heiter, kor lang tid denne bussen tek, kva den
kosta i svenske kroner dei åra eg var der, men det er ikkje
viktig. Alt dette får du vita om du melder deg på eitt av til-

boda derfrå, tek imot invitasjonen om å vera ein priviligert ei vekes tid.
Det som er viktig, er at du kjem deg til denne
vedunderlege staden og opplever eitt av dei vedunderlege opphalda med enkelt losji med seng og bad og
full kost frå svensk kjøken – filmjölk, knekkebrød,
råkost, vegetarrettar ved sida av dei andre rettane og
alt det der som svenskane gjer så bra, til og med
kaffien er betre enn heime, men det skal heller ikkje
så mykje til. Men det er korkje maten eller internata
som er viktig, det er landskapet og Biskopen sine
gamle hus og møtet med vertskapet og dei andre forfattarane frå Danmark, Sverige, Finland, Island, kanskje Færøyane eller Grønland også. Du vert invitert
ned i Biskopens gamle kjøken og servert både vin
og historiane om Biskopen og hans kvinner første
kvelden, og dei skal difor ikkje serverast her.
Gamle gardshus frå Biskopens tid står her side om
side med dei nye bygningane elevane held til i, og
rundt bygningane ligg denne flate øya med skog og
jorder og badebrygge og hestar, rådyr og hare, fuglar
av kjende og ukjende slag. Eg har aldri spurt, men
kanskje kan ein leige eit rom der om sommaren og gå
turar der, bade i innsjøen, sitje der og skrive eller
blåse luft ned i tomflaska si saman med rördrummen.
TEKST: HELGA G. ERIKSEN
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SJANSESPEL: Det er ikkje for mykje sagt å kalle den nye
bransjeavtalen som i skrivande stund er nesten ferdig festa til
papiret, for eit dristig sjansespel. Faktum er jo at den
bransjeavtala som no er i ferd med å gå over i historia, var
uvanleg vellykka på det eine sentrale – ja, nokon vil seie: det
einaste sentrale – punktet: å generere ei særs høg omsetning av skjønnlitteratur, uansett kva land vi samanliknar
oss med. At ho hadde andre uheldige sider i ein marknad
som blir legitimert av ein mest mogleg fri og rettferdig konkurranse, er ei anna sak. Styresmaktene, med Morten Meyer
i førarsetet, ministeren for modernisering, dvs. regulering av
marknaden tilbake til det mest gammaldagse av alt, nemleg
fri konkurranse, har slått fast, som om det skulle vere ei
naturlov høgt heva over all diskusjon, at det finst usynlege
likskapsteikn mellom friare konkurranse, billigare bøker og
fleire lesarar. At det ikkje er mogleg å leite fram empirisk
belegg for ei så primitiv «naturlov» i nokon kjend bokmarknad, ser ikkje ut til å ha plaga ministeren i nemneverdig
grad. Men det bør i høgaste grad plage oss, forfattarane. For
det springande punktet, og det store, usikre momentet ved
den nye avtala, er og blir korleis ho vil slå ut på bokomsetninga, både når det gjeld totalt salsvolum og fordelinga
mellom dei ulike salskanalane. Vil bokhandlane, som no får
same rabattrett som bokklubbane, greie å selje så mange
fleire skjønnlitterære bøker at det kompensere det omsetningstapet bokklubbane så vidt eg kan skjønne er dømt til å
lide når dei mistar det viktigaste konkurransevåpenet sitt,
nemleg den eksklusive rabattretten dei har hatt i meir enn
tretti år? Særleg spennande blir det å følgje utviklinga i nettbokhandelen, ikkje minst De norske Bokklubbenes eigen
nettbokhandel, Mao. Utan at det skjer ein vesentleg auke i
boksalet over nett, trur eg at det er umogleg å unngå nedgang i den totale bokomsetninga.
I dei samtalene DnF har ført med styresmaktene og
Konkurransetilsynet, har vi fått inntrykk av at hovudsiktemålet med dei omleggingane som
nå kjem i den norske bokbransjen,
er å gi lesarane billigare bøker. Bøker
er for dyre; det har vore ein
gjennomgangsmelodi frå kulturminister til konkurransedirektør, og
det einaste botemiddelet dei har tilbydd mot ondet, er friare konkurranse. Det står att å sjå om det
verkar. Forfattarar lever av boksal; vi
har til sjuande og sist berre våre eigne bøker å falle tilbake på.
Sviktar bokomsetningen, blir vi ramma hardt og direkte.
Dette gir partane som står bak den nye avtala – bokhandlarar, forleggarar og, kan eg leggje til, den sittande
regjeringa – eit stort ansvar for at forfattarane ikkje får svekt
sin økonomi. Vi har notert oss at bokhandlarane vil opprette
eit eige forfattarfond, og tar det som eit første teikn på at ein
i alle fall der i garden er seg dette ansvaret bevisst

SITERT:

HVA SKJER MED
HERBERT?

«Hukommelsen er som en forbrenningsovn.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen

«Ordboken er 16 år gammel. Og forlaget har bare drøyt
600 eks. igjen. Det må da tilsi en oppdatert nyutgivelse,
Ola Haugen?»
Tidlig i høst fikk Cappelen-direktør Ola Haugen seg
overrakt følgende petisjon fra 88 tunge ordboksbrukere,
medlemmer av henholdsvis O-ringen, Norsk
Oversetterforening (NO), Norsk faglitterær forfatterog oversetterforening (NFF) og Norsk audiovisuell
oversetterforening (NAViO):

«Kanskje det kjem ein dag da ein i Norge, som i
andre kulturland diskuterer bøkene, og ikkje
distribusjonskanalane for bøker.»
Edvard Hoem i Klassekampen
«Det er ingen grunn til rynke på nesa over Margit
Sandemos bøker. Hun har en stor evne til å skape
spenning og driv i romanene sine. Flere norske
forfattere kunne trengt en slik motor i sine bøker.»
Ane Farsethås til Dagsavisen

OPPFORDRING OM NYUTGIVELSE

«Rykkinn var en slags sosialdemokratisk drøm
om et godt hjem for middelklassen. Man skulle
bare sette sosialklienter sammen med banksjefer, nordlendinger sammen pakistanere.»
Nikolaj Frobenius til Aftenposten

Herbert Svenkerud er et begrep i profesjonelle
oversetterkretser. Stadig vekk henvises det til
Cappelens Store Engelsk-Norsk (gjerne i kortformen «Herbert») som autoritativ kilde i oversetteriske stridsspørsmål. Ikke minst øser engelskoversettere synonymer og smaksnyanser av denne
rike kilden. Herbert Svenkeruds Stor Engelsk-Norsk
Ordbok er, med sin lydhørhet for språklige nyanser
samt sine nyttige tilleggsforklaringer om fag- og
sjargong- og slangord, et usus-orientert verk som
utvilsomt kan tjene som forbilde for ordboksforattere over hele verden. Og den er brukervennlig i mer
enn én forstand, siden «Herbert» opptar i seg innspill fra ordboksbrukere, i særdeleshet oversettere
– og i forordet oppfordrer brukerne til fortsatt å
komme med kritikk og forslag til forbedringer.
Herbert Svenkerud: Stor Engelsk-Norsk ordbok er
den første prisbelønte ordbok i Norge (NFFs
ordbokpris 1997). Siste utgave (Annen utgave,
revidert og utvidet ved Herbert Svenkerud) utkom i
1988. Tiden er forlengst moden for en ny utgave.
Så vidt vi vet, har Herbert Svenkerud fortløpende
revidert og supplert ordboksmaterialet med tanke
på en nyutgave, og vi oppfordrer Cappelens forlag til
å utgi en revidert utgave snarest. Det ville være en
utvilsom gevinst om boken også ble tilgjengelig i
elektronisk format, for PC og Mac, til glede for de
mange digitaliserte.

«Nordmenn er verdens mest sympatiske og
egoistiske folkeslag.»
Erlend Loe til Bergens Tidende
«Det er jo først og fremst kvinner som kjøper
bøker i Norge. Men denne er jo ment for begge
kjønn. Menn skal ha noe å se på også. Jeg må jo
komme folk litt i møte. Hvis ikke kunne vi jo bare
hatt sånne Anne Karin Elstad-bøker.»
Karine Haaland til Bergens Tidende
«Men du, å sitte sånn og prate om det jeg har
skrevet; jeg føler vel at det meste jeg har å si
står i boka.»
Bjørn Aamodt til Klassekampen
«Om en biografi skulle bli dårlig mottatt, er vi
blinde for at det kan være formen på fortellingen
det kan være noe galt med.»
Jan Kjærstad til Dagbladet
«Det har for lengst gått opp for Dag Solstad at
han er Dag Solstad.»
Tore Rem anmelder Dag Solstad i
Dagbladet

Herbert Svenkerud

I et intervju i Bok og samfunn 30. september uttaler Ola
Haugen at han har forståelse for oversetternes henvendelse, men at det ikke er god økonomi å utgi verket i
nyutgave; «boken har en stor verdi slik den er idag også,
og det er heller ikke slik at oversettere baserer seg på ett
verk når de arbeider.»
Korrekt. Likevel er det en overhengende fare for at
dette glimrende verket nå kan bli detronisert. Hvorfor?
Jo, fordi Herbert for det første ikke foreligger i oppdatert
utgave, og for det annet fordi verket ikke foreligger i
elektronisk utgave.
Flere Herbert-elskere er nå gått over til en
konkurrerende engelsk-norsk-engelsk ordbok. Den er
oppdatert og elektronisk.
Da Herbert Svenkerud ble tildelt Ordbokprisen i 1997
var det nok tillike ment som en stimulans til videre
arbeid med verket. Fra hans hånd er det da også etter alt
å dømme gjort adskillig med henblikk på en ny utgave,
og vi vil tro at mange av oversetternes innspill har
funnet plass i bearbeidelsen gjennom alle disse 16 årene.
Nå får vi vel si at tiden er inne til å presentere fruktene
av dette videre arbeid.
Direktør Ola Haugen lover å ta et standpunkt til
utgivelse i løpet av høsten. Vi tillater oss å se frem til den
beslutningen med forventning.
TEKST: PER QVALE
FOTO: EVA STORSVEEN

DEMENTI
I Forfatteren nr. 3/2004 forteller Merete Wiger at et
kapittel med henne i overskriften i Øystein Rottems
litteraturhistorie utg. 1995 er forsvunnet i utg. 1997,
«redigert av Willy Dahl.» For ordens skyld: Jeg har
ikke hatt noen som helst befatning med Rottems
litteraturhistorier.
Willy Dahl

ER DE A

NE EGNE

MAN KA HA DE

TIL TROSS FOR PLASSMANGEL OG INTERNETT, klarer jeg ikke å gi
slipp på ordbøkene mine. Ordbøker er ikke som andre bøker, det tar tid
å bli kjent med dem. Noen kan virke nokså avmålte til å begynne med,
men etterhvert tør de opp og viser seg å være svært så rause og imøtekommende, andre kan virke overfladiske og flåsete (jeg har en med en
glorete blå, gul og rød rygg som det tok flere år før jeg begynte å kikke i),
men er gode på bunnen; og som med de fleste gamle venner, trenger de
litt omsorg og pleie innimellom. En rull tekstiltape kan være bra å ha.
Med årene er det blitt noen hyllemetere av det.
Trenger man så mange? Ja, og flere til. Med unntak av Riksmålsordboken og Oxford English Dictionary tror jeg nesten samtlige nye ordbøker har et forord hvor det står omtrent følgende: Ordboken tar sikte
på å gi det sentrale ordforrådet i moderne norsk, engelsk, osv., eller: Av
plasshensyn er sånn og slik utelatt. Det ordboksredaktørene da velger å
overse er at den moderne virkeligheten bare utgjør en brøkdel av
historien. For eksempel fantes det flere hester enn biler her i landet til
lenge etter krigen. TV fikk vi først i begynnelsen av 60-åra, datateknologien dukket opp for alvor først på åttitallet, osv. Selvfølgelig trenger vi
ordbøker som fanger opp alt det nye, men mesteparten av verdenslitteraturen ble skrevet før noe av dette fantes, og det meste av dagens
litteratur interesserer seg fremdeles mer for folk enn for teknologi. Som
en illustrasjon på dette kan det nevnes at Norsk illustrert ordbok fra 1993
har 60.000 oppslagsord, mens den gode gamle Riksmålsordboken har
mellom 200.000 og 250.000. (Senere er det kommet to supplementsbind.) Det er derfor man begynner å kjøpe gamle ordbøker på loppemarkeder og i antikvariater.
Som alle engelskoversettere har jeg et spesielt forhold til Herbert
Svenkeruds Stor engelsk-norsk ordbok (også kjent som Herbert), som
inneholder rundt 260.000 ord og uttrykk fordelt på 160.000 oppslagsord, hvorav en god del slang og vulgarismer, som etterhvert er blitt
standard i moderne litteratur, og som blir gjengitt med treffende, ufine
norske uttrykk. Jeg skal avstå fra eksempler.
Det beste med det hele er at alt sammen er belagt med idiomatiske
og litterære eksempler, og angir om et ord er foreldet, moderne, fagfelt,
osv. En kollega, Merete Alfsen, sa en gang at det virket som om alle
eksemplene hos Herbert var laget til Jane Austen. Jeg har selv hatt
samme følelsen, enten jeg har holdt på med moderne amerikanske
romaner eller gamle engelske tekster.
Men ingen enkelt ordbok dekker alt, og da får man spørre andre
venner. I Tristram Shandy støtte jeg på ordet tit i en sammenheng som
virket nokså pussig: «If it had not been for
those two mettlesome tits, ...». Hos Herbert
fant jeg innimellom (zool) meis, (anat) brystvorte, jfr. teat, (low coll) pupp, (slang) knapp,
knott, (mer slang) jentunge, (tv-slang) trykknapp, &c, &c, også betydningen «liten hest,
krøkke, øk», før artikkelen fortsatte med forskjellige idiomatiske uttrykk.
Her dreide det seg opplagt ikke om puppen, men den lille hesten, så jeg tok den med
meg i synonymordboken, som hadde ikke
mindre enn 37 av dem på stallen. En god del kunne utelukkes uten
videre, men 10-12 stykker måtte undersøkes nærmere. Og i
Riksmålsordboken fant jeg den endelig: «kleppert, liten, kraftig og rask
hest».
Det lyder selvfølgelig både tungvint og gammeldags å holde på slik,
fra den ene ordboken til den andre, når et googlesøk på tit gir ikke
mindre enn 15.500.000 treff på 0,17 sekunder. Men mye tyder på at du
skal lete gjennom minst 15 millioner puppestell før du finner en liten
hest. Og da er det slett ikke sikkert at den har noe norsk navn. Godt å
vite da at du har gode venner for hånden, rett borte i bokhyllen.
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BJØRN HERRMAN SKRIVER

Norsk Forfattersentrum
Postboks 589 Sentrum, 0106 Oslo.
Telefon: 23 10 37 80
Telefaks: 23 10 37 81

I FJOR SLAPP 13 AV 25 SØKERE gjennom nåløyet til Det litterære Råd og ble
medlemmer av DnF. I NBU slapp 5 av 11 inn, og i NO fikk 9 av 19 innvilget medlemskap. Det er bare å slå seg brystet. Det er vanskelig å komme inn i foreningene
i Rådhusgata. Bare eliten slipper gjennom. De aller beste pennene i landet!
Er det virkelig slik? Har de litterære rådene en fasit på hva litterær kvalitet er? Er det
ikke rådets tilfeldige sammensetning det året som avgjør om akkurat din søknad går
gjennom eller ikke? Er det virkelig denne kvalitetssilingen som rettferdiggjør foreningenes statsstøttete laugstatus og rett til å dele ut statsstipender? Hvorfor er det da slik at vi stadig ser at dyktige og
etter hvert betydelige forfattere og oversettere blir avvist i
foreningene? Kanskje kommer de inn på annen- eller
tredjegangssøknad, om de har ydmykhet og guts nok til å
forsøke igjen. Alle har ikke det. Noen søker aldri. De vet
ikke om de vil takle et eventuelt avslag.
Unni Lindell torde ikke søke. Til slutt ble hun invitert
inn. DnF taper penger på at en bestselgende bokklubbforfatter ikke er medlem.
Kommer man gjennom nåløyet er man i dag medlem på livstid, selv om det kanskje
blir med de to bøkene man fikk opptak på. Bør foreningene være forbeholdt aktive
forfattere og oversettere? Skal man forlange en viss produksjon for å opprettholde
medlemskapet? Med automatisk æremedlemskap ved nådd pensjonsalder?
I dette nummeret er problematikken belyst fra forskjellige sider, som et grunnlag
for den debatten som burde komme. Hvorfor? Jo, fordi vi trenger vitale foreninger
med en dynamisk, positiv medlemsmasse, ikke en haug bitre forfattere og oversettere som ikke vil ta tillitsverv eller gå på møter i foreninger som en gang ikke fant
dem gode nok. Vi behøver foreninger som ivaretar aktive, skrivende medlemmers
rettigheter og interesser, ikke selskapsklubber. Debatten er ikke ny, men artikler og
uttalelser i dette nummeret tyder på at tiden er inne for en ny runde.
Men dette nummeret handler ikke bare om medlemskriterier. Les om Trond
Giskes kultursyn, om O-ringens historie, om å oversette det uoversettelige, gode
opplesningshistorier, fakta om amerikansk bokbransje og et intervju med
Pramoedya Ananta Toer, en forfatter som har sittet 33 år i fengsel og husarrest.
Med andre ord: Årets fyldigste nummer.

GEIR POLLEN SKRIVER

NO
Norsk Oversetterforening
Postboks 579 Sentrum, 0151 Oslo.
Telefon: 22 47 80 90
Telefaks: 22 42 03 56
Besøksadresse: Rådhusgt. 7, Oslo.
E-post: post@translators.no

REDAKTØREN SKRIVER

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

KARI SVERDRUP SKRIVER

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

blant annet ved at det er et krav om minimumslengde
på artikler før de kan telle med, og en avgrensing mot
forskningsfeltet gjennom en spesifisering av hvilke typer
arbeider som kan regnes med.
Selv om dere har opptakskrav som er langt mer detaljert
og omfattende enn for eksempel DnF og NBU, har dere et
langt større medlemstall. I forhold til DnF er antallet medlemmer 9 ganger så mange. Er det en bevisst politikk fra
deres side å ha så mange medlemmer?
– Selvsagt er det en styrke for NFF at vi har mange
medlemmer, medlemstallet er nå nærmere 5000 – av
dem utgjør oversetterne, som kom med i foreningen
tidlig på 1990-tallet, rundt regnet ti prosent. Jo mer
representativ foreningen er, desto sterkere vil vi stå for
eksempel i forhandlinger. Selv mener jeg at NFF burde
ha langt flere medlemmer – ikke minst har vi en jobb å
gjøre for å styrke organisasjonsgraden blant akademiske
forfattere; kanskje særlig på områder som ligger utenfor
den humanistiske sfæren.
Kan det ikke være en fare ved å ha et såpass høyt medlemstall?
– I så fall kan ikke jeg få øye på den. Men det er selvsagt en viktig oppgave i det daglige arbeidet å så å si
balansere ulike skribentgruppers interesser og behov –
og å definere fellesfeltet slik at det oppleves relevant
for flest mulig.
Hvordan ser fremtiden ut for NFF? Er det planer om å
forandre på opptakskriteriene?
– Fremtiden er full av utfordringer – ikke minst når
det gjelder utviklingen på rettighetsfeltet. Alt tyder på at
NFF vil fortsette å vokse. Det er ingen umiddelbare
planer om å forandre medlemskapskriteriene. Vi hadde
en grundig gjennomgang av vedtektene for få år siden,
som særlig var aktualisert av nye publiseringsformer –
både nett- og papirbaserte.
Hvilket forhold har NFF til de som ikke kommer inn i
foreningen, om de er blitt avvist eller ikke har ønsket å søke i
utgangspunktet?
– Vi er heldigvis så privilegerte at vi lever i et
samfunn uten organisasjonstvang, derfor står det selvfølgelig enhver helt fritt om hun vil melde seg inn i NFF
eller ikke. Alle fondsmidler blir forvaltet på et ikkediskriminerende grunnlag; det betyr at medlemskap i
foreningen ikke er noe kriterium i stipendbehandlingen. Når det gjelder dem som blir avvist fordi de ikke
oppfyller de formelle kriterier, har vi en ankenemnd
som behandler klager fra dem som mener at de oppfyller
kriteriene, sier John Stanghelle.
«EG TRUDDE DEI LIKTE MEG»
Spørsmålet man kan stille seg er: Finnes det noen mer
konkrete kriterier man kan bruke på et forfatterskap i
sin begynnelse? Eller er det at man må ha litt flaks for å
bli vurdert av «de rette» rådsmedlemmene, bare noe

man må regne med? Hva med de som har søkt, men ikke
kom inn?
Olaug Nilssen debuterte i 1998 med romanen
Innestengt i udyr. I 2002 kom bok nr. 2: Vi har så korte
armar. Dermed søkte hun om opptak i DnF. Men hvorfor gjorde hun det?
– Ja, kvifor, eigentleg? Det var vel fordi «alle» søker,
og fordi eg var forfengeleg og ville ha bekreftelse på at eg
dugde i det «gode» selskap.
Hvilke forhåpninger hadde du om å komme inn?
– Eg var heilt sikker på at eg kom til å komme inn.
Det er sjølvsagt flaut å innrømme dette no, men eg
syntes sjølv at eg hadde gitt ut gode bøker og eg stolte på
at dei positive tilbakemeldingane eg hadde fått frå
«institusjonen» forøvrig skulle likne på tilbakemeldingane frå eit litterært råd. Dessutan hadde Det litterære
Rådet tidlegare sendt meg til Biskops-Arnö på debutantseminar, så eg trudde dei likte meg. Så høgnasa kan ein
vere.
Du ble ikke tatt opp som medlem. Hvordan taklet du
avslaget?
– Eg blei først overraska og skuffa, og deretter flau og
flat, ettersom eg hadde vore så sikker på at eg skulle få
komme inn. Eg tenkte med stor skam på søknaden om
stipend eg hadde sendt inn. Den var sjølvsikker, og eg
tenkte at dei måtte synest eg la skrytande ut om alle
prosjekta eg hadde tenkt å sette i gang med, eg tenkte at
Det litterære Rådet lo av overmotet mitt. Det er alltid
ubehageleg å bli avvist. Men omlag samtidig som eg fekk
avslaget, fekk eg ein del anerkjennelse frå andre hald, og
då valde eg å gle meg over dette i staden for å gremme og
skamme meg over avgjerda til DnF. Likevel syntes eg
etter kvart det var fint å kunne fortelle folk om at eg ikkje
hadde kome inn i forfatterforeininga, slik at eg kunne få
høyre frå desse at dei syntes denne avgjerda var hårreisande. Slikt hjelper også på sjølvtilliten, men er nok
litt forfengeleg og barnsleg.
I DnFs vedtekter står det at man skal ha ut «skrevet og
offentliggjort verker av litterær verdi», og at man blir
vurdert av det litterære råd om man kan få bli medlem.
Hva synes du om en slik måte å få nye medlemmer på?
– Dette veit eg ikkje heilt kva eg skal svare på. Eg har
sjølv meiningar om kva som er god og viktig og kva som
er mindre god og mindre viktig litteratur, og at det finst
forum der slike skiljelinjer blir forsøkt ivaretatt, synest
eg er greitt. Det er sjølvsagt ikkje moro når det kvalitetsdefinerande forumet ikkje meiner det same som meg, og
det er nok alltid sunt at forumet og utveljingane blir
diskuterte i offentlegheiten.Men det kan godt vere at
fleire ville likt å vere forfattar og forfattarkollega dersom
dette forumet ikkje var forfattarane i si eiga foreining,
dersom forfatterforeininga var like inkluderande som
forfattersentrum. Men også forfattersentrum driv og
siler litt.
Hvordan ser DnF ut utenfra?
– Eg er litt redd dei. Seinast i dag ringte eg for å be om

JEG MENER AT DERSOM MAN ER BLITT UTGITT PÅ ET
FORLAG, OG ER INNKJØPT AV KULTURRÅDET, SÅ
BURDE MAN OGSÅ FÅ BLI MEDLEM AV EN FAGFORENING SOM DETTE TROSS ALT ER. UNNI LINDELL
søknadsskjema for stipend, og eg var svært nervøs,
hadde mest lyst til å mumle navnet mitt slik at dei ikkje
skulle skjøne at det var ho som har klaga så høglytt og
offentleg på at ho ikkje fekk vere med, som kom der og
ville ha stipend. Men ho eg snakka med, var svært hyggeleg og hjelpsom.
Du arbeider så vidt jeg har skjønt med bok nummer tre
for voksne. Kommer du til å søke om medlemskap på nytt?
– Det trur eg heilt sikkert. Eg vil framleis at forfatterforeininga skal ville ha meg med å leike.

Ragnfrid Trohaug sitter i NBUs styre og har følgende
syn på opptakskriteriene: – Det vil alltid være uenighet
om hva som er litterær kvalitet, men når det gjelder
barne- og ungdomsbøker produseres det en del skræp,
de som ikke har skjønt at det ligger svette, hardt arbeid
og tårer bak BU-litteratur også, i tillegg til alle de gode
bøkene, og da er det enda viktigere, mener jeg, å ha en
slags kvalitetskontroll. Det gir også et signal om at det
ikke er tøyselitteratur man holder på med.

VIP

«EN GAMMELDAGS ORDNING»
«DET PRODUSERES EN DEL SKRÆP»
En av de tingene jeg så på som et mulig problem for de
som søkte om opptak, var at det kanskje ville føles en
smule ubehagelig å bli vurdert av sine egne. Men hvordan ser de som sitter i de litterære råd på det? Jeg spurte
formannen i NBUs litterære råd, Marit Kaldhol.
– Rådet er jo enno ikkje «sine eigne» for søkaren. Vi
får ikkje tilbakemelding om slikt i rådet. Eg vil tru det
først og fremst må vere positivt å vite at ein skal gjennom
ein slags kvalitetskontroll.
Hvordan synes du NBUs vedtekter fungerer slik det er i
dag? Hvordan avgjør dere om et forfatterskap i sin begynnelse holder «kunstneriske mål»?
– Lange og grundige diskusjonar om bøkene. Mange
rundar. Vi tar alltid den tida vi treng. Og røyster til slutt.
Det fungerer godt, mellom anna fordi rådet er svært
variert samansett, og fordi ein har stadige utskiftingar
slik at ein blir vurdert av eit nytt/anna råd dersom ein
søker på nytt etter avslag. Det kan vere ulike sider ved
ein forfattarskap som veg tyngst frå søknad til søknad.
Har man vært inne på tanken å revurdere kriteriene for
opptak, for eksempel formulere de slik at flere føler at de kan
søke?
– Dette har ikkje vore aktuell problemstilling. Men
med klårare definerte kriteria, vil truleg fleire også falle
utanom? Eller det ville føre til ein godkjent og ein ikkjegodkjent skrivemåte? Meir konkrete kriteria vil oftast
bety ei innsnevring, trur eg, sier Marit Kaldhol. Hennes
tanker om tvil og diskusjoner kan du lese mer om lenger
ut i dette nummeret.

I to av de største fagforeningene for forfattere har man
tydeligvis det synet at man ikke kan definere hva «litterær verdi» eller «kunstnerisk mål» er, men man veit hva
det er når man får se det. Men er ikke mange av forfatterne som søker allerede blitt vurdert før de søker om
medlemskap? Dette fører meg tilbake til Unni Lindell. I
artikkelen i Dagbladet hevdet hun:
– Jeg mener at dersom man er blitt utgitt på et forlag,
og er innkjøpt av Kulturrådet, så burde man også få bli
medlem av en fagforening som dette tross alt er.
Nå som hun er medlem i DnF, mener hun fremdeles det
samme?
– Jeg søkte ikke om medlemskap i DnF fordi jeg ikke
turte, men ble invitert av DnF til å bli medlem. Det var
det året som også Anne Holt og Odd Børretzen fikk den
samme invitasjonen, og Anne Holt sa nei. Selv er jeg
ikke helt komfortabel med å være medlem og angrer litt
på at jeg sa ja. Jeg mener fremdeles at hvis en bok blir
utgitt på et forlag og innkjøpt av kulturrådet, bør det
være et godt nok kriterium for å kunne bli opptatt som
medlem i DnF eller NBU. Slik systemet er i dag fungerer
det veldig dårlig. Det er en gammeldags ordning og jeg
synes at slik den er nå, blir den veldig subjektiv, sier
Unni Lindell.
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Takk til Sven Ytrelid

SIGARER, KONJAKK OG DYPE
SKINNSTOLER
Den litterære inkvisisjonen. Selvtilfredse herrer med sigar. Arrogante og nedlatende
avslagsbrev. Jan Chr. Næss har vært i blodtåken og tar et oppgjør med opptakskriteriene i forfatterforeningen.

Når jeg tenker på Den norske Forfatterforening, ser jeg
for meg Sigurd Hoel.
Ikke at jeg tenker på forfatterforeningen så aldeles
ofte: Jeg bor på en gård i Indre Østfold, og da kan det
falle like naturlig å tenke på ting som epler, høner og
regn. Dessuten er jeg forfatter, så jeg bruker en del tid på
å tenke på de tekstene jeg leser og skriver.
Men innimellom tenker jeg altså på forfatterforeningen, noe jeg gjør med en viss porsjon såret forfengelighet, og da får jeg som regel et bilde av Sigurd
Hoel på netthinnen. Jeg tror det mentale bildet stammer fra et fotografi jeg har sett. Sigurd Hoel står sammen med et par andre menn, den ene er kanskje Helge
Krog. Fotografiet er tatt under et møte i forfatterforeningen.
Jeg tror de har sigarer i den ene hånden og konjakkglass i den andre, og de er øverste ring i den litterære
kransekake, og de ser så velfødde og selvtilfredse ut som
tre herrer i sin beste alder kan se ut med sigar og konjakk.
Du skal se jeg selv når min beste alder en vakker dag,
tenker jeg.
Da kunne det vel være fint å kippe av seg gummistøvlene, dra en kam gjennom håret og trekke inn til storbyen for å menge seg med den mondene litterære fiffen
… en gang imellom. Det litterære etablissement,
liksom. Det ville være berikende for selvfølelsen, tenker
jeg, og jeg liker konjakk selv om sigarer aldri har bekommet meg særlig vel.
Dessuten er det da for svarte helvete en slags fagforening, er det ikke? (Vi er enige om at laugsvesenet var
en institusjon som hørte middelalderen til, er vi ikke?)
Ja, der glapp det litt. Det var dette med den sårede forfengeligheten.
Jeg er nemlig ikke medlem av forfatterforeningen,
men ingen skal tro at jeg er bitter av den grunn. Ikke jeg.

§ et eller annet punkt fire i «Lov for Den norske forfatterforening» lyder som følger: En forfatter som bor
i Norge eller er norsk statsborger bosatt i utlandet og
har skrevet og offentliggjort verker av litterær verdi,
kan bli medlem av foreningen.
En dag for et par år siden satte jeg meg til og tenkte
meg en liten tabell med to kolonner og tre rader.
I den øverste venstre tabellcellen stod det «forfatter
som bor i Norge».
Enn så lenge er Marker kommune en del av Norge, så
jeg tegnet en liten hake i den øverste høyre cellen.
I den mellomste venstre cellen stod det «offentliggjort verker».
Å, det måtte jeg da kunne briske meg med, jeg som
hadde offentliggjort to romaner på annen manns forlag,
så jeg satte en liten hake i den mellomste høyre cellen,
også.
Nå var jeg så inderlig godt fornøyd med meg selv at jeg
tok meg en kopp kaffe før jeg gikk løs på de nederste to
cellene. Ja, søren heller, jeg tok meg et wienerbrød òg.
I den nest siste cellen stod det «litterær verdi», men jeg
tenkte at den aller siste cellen, den skal sannelig noen
andre få hake av på mine vegne.
Dermed fylte jeg ut et søknadsskjema og sendte det til
Den norske Forfatterforening, og jeg ba forlaget oversende mine to romaner til inkvisisjonen.
Og her feller du nok en liten tåre for meg, kjære leser,
for du skjønner allerede hvor sørgelig galt det gikk.
Hvordan måler man litterær verdi, og – ikke mindre
presserende i mitt tilfelle – hvem måler den?
Når det gjelder litterær verdi, innbiller jeg meg at det
forholder seg omtrent slik: Man holder en gitt tekst opp
mot et sett normer som til sammen utgjør en mal for
gode tekster. Passer teksten inn i dette normsettet, har
den litterær verdi.

All erfaring tilsier at malen er historisk, kulturelt og
personlig betinget, dvs. den er verken universell eller
konstant.
I grove trekk tilhører jeg mer eller mindre samme
kultur som mine lesere, og derfor skulle man likevel anta
at vi kunne enes om enkelte grunnleggende kriterier å
måle en tekst opp mot. Det tror jeg faktisk.
Originalitet har vært regnet som et pre i hvert fall de
siste hundre årene, kanskje til og med siden
Romantikken. Stringens er vel et klassisk mål som
Romantikken vendte ryggen til, men som man med en
viss glede har børstet støvet av igjen. Dessuten har vi
noen ideer om språklig estetikk som dessverre ikke
skiller seg altfor meget fra dagligtalen.
En litt slarkete sammenfatning («fuzzy logic» er et av
de begrepene jeg husker med størst glede fra studietiden, og jeg liker å tro at det har influert skrivingen
min) kunne saktens finne på å kategorisere disse tre
normene som det gode, det sanne og det skjønne, og
akkurat så slarkete er altså jeg tilbøyelig til å være.
Det finnes andre normer, men tre er et godt, gammelt
tall, og at nettopp disse tre aspektene ved en tekst er
viktige, tror jeg de fleste kan enes om … selv om vi alle
rir våre private kjepphester til vi ikke er i stand til å sitte
på en vanlig stol uten at det gjør vondt (litteraturen skal
være ren, nei den skal være uren, osv.).
Så langt, så vel.
Diskrepansene viser seg ikke så mye i det teoretiske
som i det praktiske, i selve vurderingen.
Jeg skal ikke påberope meg å vite hvem som er de mest
kvalifiserte leserne i dette landet, men anmelderstanden utgjør en gruppe lesere som er av en viss betydning for de fleste forfattere, skulle jeg tro. Den jevne
anmelder er en velutdannet, belest og oppdatert person
med et engasjert forhold til litteraturen. Du rister på
hodet? La oss i alle fall gå ut fra at anmelderen er en

oppegående leser … i et forsøk på å opprettholde en viss
gjensidig tillit.
Da jeg debuterte i 1999, med romanen Meg selv og
mine kjære, var det mye fokus på debutanter, og det kan
være grunnen til at jeg fikk såpass mange anmeldelser
som jeg gjorde. I farten husker jeg ikke hvor mange det
var, men det dreier seg om et sted mellom ti og tyve. Den
neste romanen, Jotapata, fikk ikke på langt nær så
mange anmeldelser. Det kan kanskje skyldes at det var
en såkalt «andreroman», eller det kan skyldes at den er
mindre tilgjengelig enn den første. Eller kanskje den
rett og slett ikke var interessant nok for anmelderne av
rent litterære grunner. Hva vet jeg? Den ble i alle fall lest
og anmeldt i en seks-åtte aviser, om jeg ikke husker feil.
På den måten fikk jeg tilgang til et nokså variert
knippe lesninger og tolkninger av mine egne tekster, og
det som slår meg når jeg tenker tilbake på dem, er
nettopp variasjonen. Det er ikke noe unikt i dette, og jeg
er ganske sikker på at det er en felles erfaring det store
gross av forfattere gjør seg når de er så heldige at de blir
anmeldt i dagspressen.
Én anmelder hevdet at Meg selv og mine kjære var en
svært original tekst og at den skilte seg markant fra de
såkalte «familieromanene» som var i vinden på den
tiden. En annen anmelder mente at boken kopierte og
etterplapret de samme «familieromanene», den var
uoriginal og full av klisjeer. Jotapata var akrobatisk og
spenstig komponert i én anmelders øyne, mens en
annen fant den usammenhengende og lite gjennomarbeidet. Når språket i Meg selv og mine kjære ikke var
stivt og tilgjort, var det preget av en mørk, poetisk
sanselighet.
Dissonansen kan heller ikke ganske enkelt forklares
som forskjellen mellom positive og negative anmeldelser, jeg kunne for eksempel få ros av en anmelder for
at jeg holdt en kjølig distanse til stoffet mens en annen
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EN FORFATTER, ABSOLUTT ANERKJENT, SKULLE HA
SEG FRABEDT AT ROMANEN HANS BLE TOLKET OG AT
MENING SKULLE TILLEGGES HANS TEKST!

Øverst fra venstre: Marit Nicolaysen presenterte sin nye Svein og rotta-bok med to inviterte fjerdeklasser fra Kringsjå. Lanseringen av Frode Gryttens
Dublin, med bybilder og irsk folkemusikk. Per Olof Enquist deler sine erfaringer. Nederst fra venstre: Lily Bandehy presenterte boka Jeg kommer fra Iran
for et overraskende stort publikum. Vibeke Nilsen i samtale med populære amerikanere: Paul Auster og deretter Madeleine Albright.

derfor åpen for boken, uansett egen smak, og jeg forbereder meg godt for å lede forfatteren gjennom samtalen, slik at samtalen skal flyte lett og ledig om løst og
fast. Forfatteren behøver bare å være positivt innstilt til
å møte publikum og til å snakke om boken sin.
I møtet med publikum får forfatteren en god mulighet til å sette boken i en sammenheng som kan gjøre
den til mer enn den umiddelbart fremsto som for leseren. Jeg har opplevd at når forfatteren forteller om sine
tanker bak boken, vekker intensjonen fra forfatterens
side en interesse hos tilhørerne som ikke var der i
utgangspunktet. Det har også hendt at en forfatter har
presentert sine tanker så godt at boken deretter leses
med det innholdet, den meningen, selv om den ikke er
å finne i teksten.
I en ideell verden skulle derfor alle forfattere få møte
publikum med jevne mellomrom. Men slik er det jo
ikke. Hva bestemmer hvilken forfatter publikum får
møte?
Først og fremst må altså forfatteren ville møtes. Så
må han være aktuell med bok, og arrangementet vårt
må kunne settes inn i en sammenheng som vi tror kan
trekke publikum. Her ligger kanskje den største utfordringen for oss som arrangører. Hva er det som gir
leserne lyst til å møte forfatteren?

En kjent forfatter er som nevnt alltid interessant for
mange, som for eksempel Lars Saabye Christensen,
Erlend Loe eller Stein Mehren. Et spennende tema kan
også trekke mange, som en bok om en aktuell politisk
problemstilling, om språkdebatten eller om moderne
arkitektur. Eller Hamsuns liv, eller Gunnar Sønsteby
når han forteller sin historie, eller Eva Jolys erfaringer,
for å nevne noen.
Vi som bokhandel står overfor stadige utfordringer
når det gjelder å lage opplegg i butikken der debutanter
eller mindre kjent forfattere kan få møte sine lesere –
og potensielle lesere. Det kan være opplesninger, enten
av forfatteren selv eller av en profesjonell oppleser,
program sammensatt av både kjente og mindre kjente
forfattere, møte mellom forfatter og anmelder, for å
nevne noen eksempler. Temakvelder og paneldiskusjoner gir også fine muligheter til å presentere mindre
kjente forfattere.
Jeg ledet for ikke lenge siden en spennende samtale
om konspirasjonsteorier, basert på en underholdende
bok om onde og mektige krefter som styrer verdens
gang, men også med faglig tyngde fra forskermiljø.
Dette ble et vellykket arrangement med mange fremmøtte.
Og den gangen vi hadde flere barnebokforfattere her

i samtale om det å skrive for barn og hva barna vil lese,
kom det også flere tilhørere enn vi hadde våget å håpe
på. Temaet interesserte tydeligvis publikum, og forfatterne fikk på denne måten vist seg frem for dem som
faktisk kjøper barnebøker. Slike erfaringer viser at det
er viktig å tenke nytt rundt forfattermøtene for å presentere bøker av forfattere som ikke i utgangspunktet
er publikumsmagneter.
Likevel løper mindre kjente forfattere av skjønnlitteratur alltid en risiko for få tilhørere. Og hvis det
skjer, må forfatteren og jeg håndtere dette på best
mulig måte. Jeg opplever at som regel når vi begynner å
prate, så vil folk som egentlig er i butikken i andre
ærend stoppe opp og lytte. Mitt inntrykk er at kunder
ofte føler seg heldige når de overraskende får overvære
en forfattersamtale. Slik kan få bli til ganske mange.
Dette håper jeg forfatterne også tenker.
En forfatter jeg møtte en gang sa at hvis en eneste
leser ble interessert i boken hans etter en forfattersamtale, vel, da var han ganske fornøyd. Det er en god
begynnelse, mente han, for en leser snakker med andre
lesere. Nå var nok denne forfatteren ganske tykkhudet
og tok det ikke tungt at få hadde møtt frem. Det er jo
ingen ønskesituasjon, verken for ham eller meg, men

han har et poeng. Og for at bokhandelen skal våge å
satse på nye forfatterskap, er det viktig at forfatteren er
forberedt på lite folk og situasjoner der kundene i
butikken ikke er så interessert i et arrangement som
pågår. Men jeg kan med hånden på hjertet si at jeg ennå
ikke har opplevd at ingen har hørt på forfattersamtalene vi arrangerer. Det er alltid noen som er eller
blir interessert.
Det er ingen tvil om at boken er med og kjemper om
oppmerksomheten i det offentlige rom. Boken er fremdeles populær og folk leser mye. Men det er skarp
konkurranse, både bøkene imellom og mellom bøker
og andre fritidssysler folk har. Derfor må kanskje forfatterne være enda mer forberedt på å følge bøkene
sine frem til leserne. Og jeg er glad for, og stolt over, å
kunne gå noe av denne veien med dem.
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Det er trontale- og statsbudsjettider og Aps talsmann for
kultursaker, Trond Giske, har travle dager. Litt forsinka
på grunn av barnepass halser han inn til en prat med
tomatsuppe i Stortingsrestauranten, som byr på atskillig, men først og fremst mat og drikke til sterkt subsidierte fastpriser. Kulturminister Valgerd Svarstad
Haugland og Trond Giske er neppe et hengivent par,
holmgangen dem i mellom er permanent. Er han ute
etter jobben hennes fra neste år?
Trond Giske banker lett i bordet i Stortingsrestauranten. Uten å nevne den gamle, mener nok
Giske at Johan Sverdrup hadde rett: Politikere uten
makt er en uting. Trond Giske søker makt og vet å
bruke sine retoriske evner og mediatekke. Han er mer
allround-politiker enn de fleste. Han har fortid som
utdanningsminister og AUF-leder, og er EU-motstander. Det kongelige norske arbeiderparti, der
Giske, mer enn sine partitopper, gjør seg til venns med
blått blod, slipper ham neppe til blant utenriks- eller
forsvarsdepperne. Men kultur- eller en annen ministerpost for subsidierte virksomheter kan nok komme
på tale, uten at det blir et tema i denne samtalen.
Uansett er det greit for den norske skribentstand å
gjøre seg kjent med hva han mener, Stortingsopposisjonens fremste talsmann for kultur og kunst,
og om det avviker fra Høyres talsmann, Olemic
Thommessen, som ble intervjuet i forrige nummer av
Forfatteren.
Er Norge en naturnasjon eller en kulturnasjon?
– Begge deler. Åpenbart en naturnasjon med mye
fjell og fjord, vi markedsfører jo Norge som et reisemål
for naturelskere. Men det er smålig provinsielt å hevde
at Norge ikke er en kulturnasjon.
Mulig det, men påstanden sto i forslaget til Arbeiderpartiets kulturprogram …
– Javel. Men det kom ikke med. Vi har et rikt
kulturliv i Norge, et vell av aktiviteter, mange dyktige
kunstnere, det skrives mange gode bøker, vi er svært
avislesende, det fins dyktige skuespillere og det settes
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opp spennende teaterstykker, vi har musikere i
verdensklasse i ulike sjangre, vi har begynt å lage gode
filmer. Til å være et lite land kan Norge kan måle seg
med de aller beste når det gjelder kultur og kunst.
Men hvorfor prioriterer Stortinget kultur så lavt?
– Igjen blir det et spørsmål om hva vi sammenligner
med. I forhold til mange land har vi en kulturpolitikk
vi kan forsvare i mange sammenhenger. Vi har en innkjøpsordning for litteratur som mange land vil misunne oss, akkurat som de kan misunne oss støtteordninger for orkestre og institusjonsteatre, vi har
satsa mye på kulturskole for barn, nå sist med en halv
milliard fra tippemidlene til blant annet den kulturelle skolesekken. Dette er bra i sammenligning med
andre land. Men heller ikke andre land er spesielt
flinke, og vi kan gjøre ve
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