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MANGE FORFATTERE KAN I DAG kalle seg heltidsforfattere takket være et
visst antall skolebesøk i året. Norge er et lite bokmarked, men vi har likevel
600.000 elever i grunnskolen som helst skal ha ett eller flere forfatterbesøk i
løpet av skoletiden. Aldri har etterspørselen etter forfatterbesøk i skolen vært
større, mye takket være midlene fra Den kulturelle skolesekken, men også
gjennom forståelsen av viktigheten ved å gjøre litteraturen levende og tilgjengelig for generasjoner som i følge diverse undersøkelser er bokdroppere.
I forhold til en del andre kunstnergrupper er det relativt dyrt å hyre inn en forfatter (Norsk Forfattersentrums minstehonorarer), mest fordi forfatterbesøk
egner seg dårlig for gymsalgrupper og det derfor koster mer per elevhode.
Forfattere og bøker trenger nærheten og det personlige
møtet for å formidle sine tekster og skrivekurs. Hvis
man orker. For det er slitsomt å skli rundt på kronglete
norske veier i den billigste leiebilen på underfryst regn
når det ligger en lokalkjent firehjulstrekker klint oppi
rumpa di og stressblinker med fjernlysene. Det krever
tilpasningsdyktighet å være borte fra kjæreste og barn
for å overnatte på upersonlige hotellrom og diverse merkelige gjestehus på steder hvor det skjer absolutt ingenting. Det kan være frustrerende og tungt å snakke om de samme emnene i time
etter time, og måtte svare på standardspørsmål som: Hvor lang tid tar det å skrive
en bok? Hvilken bok liker du best? Og hvor henter du inspirasjonen fra?
La oss si at alle skolebarn skulle ha ett forfatterbesøk på barnetrinnet og ett på
ungdomsskolen. Det høres ikke unaturlig ut. Spørsmålet er om det vil finnes nok
turnerende forfattere. Eller kanskje vi blir utkonkurrert av profesjonelle fortellere og scenekunstnere som visualiserer litteraturhistorien? Kan vi tenke
annerledes? Både for å gjøre oss attraktive i en tid hvor de fleste andre kunstnergrupper tenker nyskapning og samarbeid, og for å slippe evige turneer i ensomhet som før eller siden sliter oss ut. Det finnes mange måter å presentere litteratur og forfatterskap på, og forfatterne har til nå vært den kunstnergruppa som har
tenkt mest tradisjonelt i skolesammenheng, antakelig fordi det ordinære forfatterbesøket er så innarbeidet. Men kanskje er det også redselen for at ytre
effekter skal komme i veien for boka. De som vil inngå samarbeid med musikere
eller skuespillere eller reise på turné som forfatterkollektiver, har i dag muligheter til å søke produksjonsstøtte, bli booket på store turneer – og i tillegg ha
noen å spise middag med på kvelden. Det er ofte de med et interessant og utradisjonelt opplegg som når mange potensielle lesere.
Det finnes forfattere som tjener over 300.000 kroner på turnévirksomhet i
året. Og samtidig får tid til å skrive en bok. Nærkontakten med leserne gir ærlige,
inspirerende og konkrete tilbakemeldinger som mange bruker i skriveprosessen.
Dette nummeret handler derfor om en stadig viktigere del av forfatterhverdagen: skolebesøkene.
ARNE SVINGEN
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SITERT:

KARI SVERDRUP SKRIVER

VIL MAN HA FORFATTERE I NORGE: Det kan være et betimelig spørsmål, dersom man ser på på den stykkevis-og-delt
kulturpolitikken som føres i her i landet.
Bokbransjen er midt inne i en omstillingsperiode som delvis
bunner i Moderniseringsdepartementet og Kulturdepartementets markedsliberalistiske grep. Men skal man tenke helhetlig og fremtidsrettet omkring bokbransje og litteratur i
Norge, må det også tas helt andre hensyn enn de rent markedsrettede.
Valgkamp er de fagre løfters tid. Sammenligner man hva de
enkelte partier lover angående kunst og kultur, er det i bunn og
grunn liten forskjell. De rød-grønne partiene forplikter seg økonomisk i noe sterkere grad enn de borgerlige. Men finleser man
partiprogrammene får man en «kultur er bra for deg» følelse.
Det ser ut til at programmakerne skjeler mer til gamle Tinemeieri-reklamer enn å vise vilje til å føre en gjennomtenkt kunstog kulturpolitikk.
I Forfatteren/Oversetteren har man det siste året kunnet lese
en intervjurekke med kulturpolitikerne fra ulike partier. Det
gjennomgående er at politikerne ikke skiller mellom kunstpolitikk og kulturpolitikk. Norsk offentlighet anvender et svært
vidt kulturbegrep, og det er rørende enighet om at kultur og kulturformidling er viktig. Men hvor blir det av kunsten i alt dette?
Skillet mellom kunst og kultur ser ut til å være diffust for
mange, ikke bare våre politikere. Der kulturen er konserverende,
er kunsten nyskapende. Der kulturen kan være høytsvevende,
er kunsten jordnært nybrottsarbeide. Kunst handler om nyskapning, om å vekke begeistring, avsky, om å bevege. For å sitere
en forfatterkollega: «Alt er kultur, men bare noe er kunst.»
Hva tenker norske politikere om kunstens framtid i Norge,
og om litteratur som kunst? Er det vilje til å satse på smal
skjønnlitteratur? På litterær kunst og kvalitetslitteratur for barn?
Hva tenker politikerne om formidling av barnelitteratur som
kunst i skole og bibliotek, og her snakker vi KUNST, ikke om
leseprosjekter og lesestafetter med mengdelesning som det
ultimate mål. Vil man satse på litteratur som bryter sjangere, er
nyskapende og kanskje rebelsk? Til
nå har vi vært relativt heldige i Norge,
for vi har heldigvis innkjøpsordningene. Men Den kulturelle skolesekken
har ikke en nasjonal pott for litteraturformidling, det ansvaret er overlatt til
de enkelte fylker og kommuner, og
dermed får ikke alle skoleelever i
Norge et likeverdig tilbud på litteraturopplevelser. Litteratur er kultur, men
den kan også være kunst, og dette må
formidles til barn og unge på linje med
musikk, film og billedkunst. Norske
politikere er alle så hjertens enige om
at norske skolebarn skal bli gode
lesere. Men den gode litteraturopplevelsen handler om så mye
mer enn leseevne.
Vi trenger det litterære mangfoldet i Norge. Vi trenger støtteordninger for formidling av denne litteraturen, vi trenger gode
og kunnskapsrike selgere og formidlere av den. Men først og
fremst trenger vi tid og rom for forfatterne til å skape denne
litteraturen. Ja, jeg sier skape, for det handler ikke bare om å
skrive litteratur. Virkelig kunst skapes. Og her er utfordringen til
norske politikere: hva vil dere med norsk litteraturpolitikk? Vil
dere være fornøyd med et fåtall bestselgende titler for det
markedstilpassede publikum, eller ønsker dere et litterært
mangfold? Litteratur som er nyskapende, sjangeroverskridende, ja, rett og slett kunst. Den finnes på det norske
marked nå. Ønsker dere at den skal finnes der i fremtiden, og
har dere vilje til å støtte opp om de forfatterne som skriver den?

«Vi har en rar forestilling om at den klassiske
naturen er graut og granskog, og at det
syntetiske og moderne er asfalt og uhygge.»
Thure Erik Lund til Klassekampen
«Jeg er blitt frakjent all min ære, gode vilje
og intelligens, blitt kalt drittsekk, ondsinnet
og lavpannet. Men det gjør ikke noe. Det er
morsommere å bli skjelt ut enn å bli gjespet av.»
Torstein Bugge Høverstad til Dagbladet
«Vi nordmenn bruker dikt som gaveartikkel.»
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, Europas
eneste professor i lesevitenskap,
til Adresseavisen
«Da jeg gikk på skolen, klarte jeg ikke å regne
uten å høre Black Sabbath»
Anne B. Ragde til VG som hører på
Britney Spears når hun skriver
«Jeg tror det må være et kjærlighetsbrev jeg
skrev en gang. Det ble aldri sendt. Det hender
jeg kikker på det og klapper meg selv litt på
skulderen»
Anna Bache-Wiig om det beste hun har
skrevet til Dagbladet
«Det drives egentlig for lite dank.»
Thure Erik Lund til Klassekampen
«Det er den middelaldrende middelklasses
middelmådige middelstil som regjerer.»
Bjørn Kvalsvik Nicolaysen om norsk lyrikk
til Adresseavisen
«Jeg hadde vel blitt sjenert og glad om jeg fikk
høre at Solveig Kloppen hadde boka mi på
nattbordet. Jeg har stor tro på henne.”»
Tore Renberg til nesteklikk.no
«Klassisk musikk handler ofte om å knekke
en kode, en gåte. Etter hvert ble jeg litt lei
rocken.»
Pål Gerhard Olsen til Bergens Tidende
om sin nye roman Nattmusikk
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AUGUST ER NORMALT EN ROLIG MÅNED. Forlagene er
opptatt med å presentere sine høstlister og arrangere
fester, men ellers er det nokså stille. Ikke så i år. Den internasjonale oversetterføderasjonen, FIT, avholdt sin treårlige
verdenskongress i Tampere i Finland den første uken i
august, med godt over 50 norske deltagere. Faglig diskusjon og oppdatering kan være viktig nok, men en minst like
viktig side ved slike evenementer er mulighetene til å knytte
kontakter med kolleger fra andre deler av verden. Under
kongressen ble det også arrangert et eget «Get
Organized»-seminar for litterære oversettere fra en rekke
land, bl.a. Midtøsten og Øst-Europa, finansiert av Kopinor
og ledet av NOs tidligere formann, Bente Christensen.
Uken etter var det et større arabisk-norsk oversetterseminar i Oslo, arrangert som et samarbeid mellom NBU,
NO og Ogarit Cultural Centre i Ramallah. 8 palestinere – 4
forfattere og 4 oversettere – deltok sammen med representanter for NBU og NO. Fra universitetet i Oslo deltok også
førsteamanuensis Gunvor Mejdell, samt flere inviterte
arabisk-oversettere. Det er et sørgelig faktum at NO per i
dag ikke har noen medlemmer som oversetter fra arabisk,
noe dette seminaret forhåpentlig kan bidra til å endre på.
At litteratur kan spille en uhyre viktig rolle i moderne
nasjonsbygging er noe vi vet fra vår egen historie. Oversatt
litteratur er en tilsvarende viktig formidler av andre nasjoners og kulturers identitet og selvforståelse. Ogarit, som ble
stiftet i 1998, er i dag det eneste uavhengige forlaget i de
palestinske selvstyreområdene. I tillegg til å utgi palestinske forfattere, ser Ogarit det som et mål å bidra til mellommenneskelig forståelse ved å utgi oversettelser. Blant annet
har senteret utgitt flere oversettelser av hebraisk litteratur
på arabisk.
Seminaret ga innblikk i palestinske forhold både når det
gjelder ytringsfrihet, opphavsrett og de rent praktiske
hindringer i distribusjon av bøker (det kan ta opptil 6
måneder å få sendt bøker fra Ramallah til Vestbredden);
dessuten oversettelsens umulighet og nødvendighet og en lang og
interessant diskusjon om utgivelse
av arabisk litteratur på norsk, der
de fleste av våre store forlag deltok. En dag var også satt av til et
oversetterverksted viet palestinske og norske tekster. Det kan ikke
herske noen tvil om at vi har behov
for flere oversettelser til norsk fra
det arabiske kulturområdet generelt og Palestina spesielt.
Fra starten av har Ogarit hatt
støtte fra Norge, de siste årene
gjennom en treårig avtale med
Norad. Forfatterforeningen og NBU har også bidratt
økonomisk. Fra og med 2005 er også NO kommet med.
Norad-avtalen utløper i 2005. Det vil være av største betydning at Ogarit-prosjektet får fortsatt støtte til sitt viktige
arbeid.

BJØRN HERRMAN SKRIVER

ANNE OTERHOLM SKRIVER

FØRSTE NUMMER AV FORFATTERENOG OVERSETTEREN ETTER SOMMERFERIEN: Jeg har lyst til å skrive
om stortingsvalget. Jeg har lyst til å skrive om kulturpolitikk
på dagsordenen. I øyeblikket er det stortingsvalg om mindre enn tre uker! Jeg har lyst til å gjøre oppmerksom på at
kulturpolitikk ikke er noe en tyr til hvis ikke en har noe
seriøst fore akkurat den dagen. Jeg har lyst til å skrive om at
skjønnlitteratur ikke er pynt. At skjønnlitteratur viser til samfunnets selvforståelse. Til samfunnets evne til å bedrive
selvkritikk. Den er ikke et overflatefenomen, men gir mulighet for erkjennelse, ut fra fiksjonene, handlingene, smerten,
sammenhengene eller mangelen på sammenhenger. Jeg vil
peke på at kulturpolitikk på dagsordenen ikke gjør politikken mindre interessant eller mindre viktig for samfunnet.
Problemet er at når Forfatteren og Oversetteren kommer ut av trykkeriet, så er det ikke mange dagene igjen. Det
er litt seint å skrive om å sette kulturpolitikk på dagsordenen. Skal jeg skrive om kulturpolitikk, må det gå i
retning av kulturpolitikken etter valget. Det er selvfølgelig
ikke noe problem, egentlig, for tross alt gjelder vel det som
sies før valget i like stor grad etter at politikerne er valgt …
Men jeg kan ikke la være å lure på hvem som vinner
valget. Hva slags kulturpolitikk er i ferd med å bli iverksatt?
Hvem kommer til å bli ny kulturminister? Forhåpentligvis er
det en som har et samfunnssyn som inkluderer kulturpolitikk, og ikke utelukkende snakker om enkeltsaker, men
ser enkeltsaker i sammenheng.
Som for eksempel ser folkebibliotekene i sammenheng
med hva slags samfunn vi vil ha. Som forstår poenget med
en kulturell møteplass. En demokratisk, ikke-kommersiell
arena. Som ser at den offentlige politikken (kommunal eller
på landsplan) også kan tvinge folkebibliotekene til å bli mer
bestselgerorienterte, hvis disse bevilgningene bare er
avhengige av høye utlånstall. Det vil si en form for premiering som forutsetter at bibliotekene fokuserer på omtrent det
samme som bokhandlene. Jeg håper også at vi i dette
landet ikke vil snevre biblioteket inn til å bli et sted hovedsakelig for barn eller folk under
utdanning. Biblioteket skal
ikke gjennom sine rammer
tvinges til å begrunne sin
eksistens gjennom ensidig
fokus på sin rolle som kunnskapsformidler fordi dette
muligens fremmer økonomisk
vekst. Da får vi et bibliotek
som ikke lenger er en møteplass for kultur og helt ulike
former for kunnskap og
erkjennelse. Da slutter vi å
snakke om hvor viktig biblioteket som møteplass er i et
demokrati fordi det har mulighet til å fremme en selvstendig
tenkning.
Jeg gir ikke blaffen i hvem som vinner valget, og hva
slags samfunn dette partiet ønsker seg.

SAMTALAR MED SIGMUND III
Brit Bildøen
Eg skulle snakke masse med Sigmund i sommar, hadde eg
tenkt. Både den store og den vesle Sigmund. Dette året
hadde eg bestemt meg for ikkje å gå meg vill i sommarens
tornete kratt. I alle fall dette året skulle eg ikkje la meg drive
av stad på sommarens bølgjande luftmadrass. Skulle det
gå så gale at eg ikkje klarte å skrive noko på romanen, var
planen i det minste å notere, fange små impresjonistiske
sommartankar som kom flagrande forbi, og gi dei vidare til
pc-en min. Og skulle det bli slik at eg ikkje rakk å skrive så
mykje på Store-Sigmund, så var det i alle fall meininga at
Vesle-Sigmund skulle vere med rundt til dei små sommarstadene mine, og over tastaturet skulle eg drysse stemningar like tett og lett som nyperosa. Det var tanken.
Men sommaren er ei umåteleg, ullen dyne som det er
nesten umogeleg å komme ut av når ein først har tulla seg
inn. Sommaren er ein endelaus, støvete landeveg som ein
prøver å gløyme kvifor ein går på. Sommaren er ei spinnande sentrifuge som på kort tid gjer deg til eit utvaska,
amøbeliknande vesen.
Eg er sikker på at alle andre forfattarar står opp grytidleg
om morgonen og set seg til pc-en med det same. Eg er sikker på at alle andre forfattarar sit på verandaen og les Om
det ubevisste eller ein hittil ukjend men svært lovande
kroatisk poet, medan eg tygg på blyanten og løyser
dagens SuDoku i alle avisene. Eg er sikker på at alle andre
forfattarar finn geniale løysingar på problema i dei nye
romanane sine samstundes som dei badar med ungane
og bikkja. Eg er sikker på at alle andre forfattarar har hugsa
å ta med notisboka si og pc-en sin på ferie og har notert flittig, og ikkje drog av garde berre med kryssordblyanten, slik
som eg. Eg er sikker på at ingen andre forfattarar sit og ser
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på halvgode krimseriar på fjernsyn i dei ikkje altfor lyse
sommarnettene. Nei, dei serverer nok reker og kvitvin til
sine gode forfattarkollegaer som dei har timelange samtalar med om det labyrintiske i diktinga. Og når desse forfattarkollegaene skiljast utpå natta, går dei sikkert rett til
skrivebordet for å, oppmuntra av kveldens inspirerande
samtale, lage eit par meiningsfulle krusedullar som dei
neste morgon rett nok ikkje skjønar stort av.
Eg lurer på kor mine krusedullar blir av om sommaren.
Elles i året er hovudet fullt av dei, og nokre av dei klarer eg
frå tid til annan å dytte ned på papiret. Denne sommaren
skulle ha produsert mange krusedullar. For eg har treft
mange interessante menneske og dyr. Eg har sett fjord og
fjell og lier og berg i mange nyansar av underleggjerande
lys. Eg har svømt med bankande hjarte i botnlause tjern.
Eg har høyrt musikk i verdsklasse og sett fjellet frå hesteryggen. Eg har kjent luktene frå hav og asfalt og skogbotn
og blomstereng. Desse opplevingane skulle ha generert eit
hav av kjensler og erfaring til bruk i arbeidet mitt, men …
Når eg prøver å tenke tilbake på sommaren, så er det
ingen tankar der. Ingen krusedullar, berre ein lang tynn
strek. Kva er det med sommaren som tørkar ut språket og
tanken? Hadde han endå vore uuthaldeleg varm, så kunne
ein skjøne at kreativiteten dampa vekk. Men denne sommaren har til alt overmål vore kald og våt. Det har vore
perfekt lesevêr. I det perfekte lesevêret har eg lese om det
elendige vêret i alle aviser eg har komme over, og har ikkje
bladd i ei einaste ei av dei tjukke bøkene eg slepte rundt på
i feriebiblioteket mitt. Feriebiblioteket, som eg med stor
omtanke sette saman før sommaren altså kom og la sitt
tunge, våte teppe over meg.

At ting, i dette tilfelle dokumenter, stikker seg bort i haugen
av datafiler er et velkjent problem for alle som har lagret
noe til seinere bruk. Sist gang skreiv vi om hvordan man
effektivt kan søke etter filer. Denne gang skal vi se på hvordan man kan lagre litt smartere.
I Word kan man, når et dokument skal lagres, legge inn
søkeord som gjør det lettere å finne tilbake til det. I tillegg
til at man gir dokumentet et navn kan man hente opp et
vindu hvor emne kan skrives inn. Det er også mulig å skrive inn hvem som er forfatter av dokumentet, ikke minst
nyttig om flere deler sammen datamaskin. Det er også et
felt for kategori, et for emne og ikke minst et for stikkord.
Der kan man legge inn viktige søkebegrep, for eksempel
«kronikk, avis, Dagbladet». Når man seinere vil forsøke å
leite seg fram til dette dokumentet kan man søke på
«Dagbladet kronikk» og få treff på alle dokumenter som
har disse søkebegrepene lagret. Er man riktig smart
bestemmer man seg for et knippe søkebegrep og er konsekvent i bruken av dem.
Det er også mulig å legge inn egendefinerte felt.
Dette vinduet heter «Dokumentegenskaper». For å få
det frem hver gang man skal lagre må man først velge
«Verktøy», så «Alternativer» og «Lagre» før man krysser av
for «Spør etter dokumentegenskaper». Deretter vil vinduet
komme frem hver gang man vil lagre et nytt dokument. Vil
man seinere endre noe i dette vinduet velger man «Fil» og
«Egenskaper».

Eg er sikker på at alle andre forfattarar har fått lese dei
bøkene dei bestemte seg for å lese i sommar. Pluss eit
par til. Eg er sikker på at dei har tenkt djupe tankar
medan dei rørte i middagsgrytene, og ikkje berre støtta
panna tanketomt mot skapdøra, som eg. Og er det
noko eg er heilt sikker på, så er det at ingen andre forfattarar gløymte att pc-en sin heime. Eg drog på ferie med
kjærasten, medan Vesle-Sigmund stod att i klesskapet.
Eg er sikker på at alle andre forfattarar har hatt tid til
djupe samtalar både med kjærasten og pc-en sin. Og
dei har løyst akkurat nok SuDoku til å vite kva det er
snakk om. For som forfattar skal ein vere oppdatert på
alt det nye, men sjølvsagt utan å la seg rive med, som
meg. (Dei som har lese denne spalta før, har nok gjetta
at status for min nye roman – i alle fall i sidetal – ikkje har
forandra seg stort sidan sist eg avla rapport. No er eg
oppe i 17 sider.)
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PC-TERAPEUTEN BJØRN INGVALDSEN
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HVOR BLE DET AV – DEL 2

LITTERATURPROFETANE
Det finst ikkje nok forfattarar til å dekka forfattarbehovet i skolen, og det finst heller
ikkje nok pengar til å gi alle elevar tre forfattarmøte i løpet av grunnskulen. Samstundes
aukar krava til forfattaren som formidlar. Og er skulebesøk sunt for forfattaren i lengda?
Ingelin Røssland har spurd ein lærar, ein forfattar, ein turnéarrangør og leiaren for
Forfattarsentrum.

– Av dei ti-tjue mest brukte forfattarane i skulane er
det nesten ingen som offentligheita kjenner til, seier
Tom Lotherington, leier for Norsk Forfattarsentrum.
Den kulturelle skulesekken har vokse seg stor, og
omsetnaden av forfattarbesøk har dobla seg dei siste
fem åra.
Marknaden er enorm. Det er kring 600.000 born i
grunnskulen, kring 25.000 klassar å besøka.
– Me har ikkje nok forfattarar til å dekka behovet,
seier Lotherington.
Ambisjonen er at alle skuleborn skal få eit forfattarbesøk på barnetrinnet, eit på mellomtrinnet og eit på
ungdomstrinnet. I Oppland og Hedmark er ambisjonane høgare, dei vil gi skuleborna eit møte med ein
forfattarar kvart år.

sekken omfattar ikkje den vidaregåande skulen. Dette
er synd meiner, Lotherington.
– Det er ikkje berre synd for publikum, men også for
dei som skriv for vaksne. Vaksenbokforfattarar reiser
sjeldan på turnear, og dei får kanskje berre høve til å
lesa på arrangement i samband med bokutgjeving.
Turnelivet er per i dag noko som barne- og ungdomsbokforfattarane nyter godt av, både som ekstra
inntekter og i form av direkte møte med sitt publikum.
Den kulturelle skulesekken er med på å gjera barne- og
ungdomslitteraturen til eit levebrød for forfattaren.
– Er du ein produktiv barne – og ungdomsbokforfattar som skriv bøker som sel, og er villig til å reisa
på nokre turnear i året, så går det an å leva av yrket,
sluttar Lotherington.

Minka subsidiar
Oppskrifta på eit vellukka besøk
Forfattarsentrum subsidierer forfattarbesøka i skulane.
– Forfattarbesøka fører ofte til høge forventningar.
I fjor betalte dei mellom 800 og 1000 kroner per turné- Sidan skulen har gjort ein del førebuingar, gler me oss
dag, per forfattar. Når etterspurnaden aukar, og fleire
veldig, seier Lillian Berg, lærar og skulebibliotekar ved
forfattarar er ute i skulane, blir det ei stor
Hallset Skule i Trondheim.
belastning på Forfattarsentrums budsjett. I
– På vår skule har me hatt kring eitt
framtida vil kvar turnédag bli sponsa med
forfattarbesøk i året. Nokre år har me
mellom 400 og 500 kroner. Dette vil gjera
vore så heldige å ha hatt to. Det skuldast
at fylkeskommunen må spytta i ein større
gjerne at me har fått høyra at ein forfattar
sum, noko som gjer drifta av den kulturelle
skal besøka nokre andre skular, og så har
skulesekken dyrare. Spørsmålet er korleis
me hengt oss på.
dei vil klara dei auka utgiftene.
Berg fortel at det i desse tilfella gjer– Har forfattarbesøka endra seg?
ne er ein profilert forfattar eller ein dei
– Ja, forfattarane er blitt meir profesjokjenner til. Ho fortel at dei har hatt
nelle, mange tenker kreativt og nokre av
mange vellukka besøk av forfattarar. I vår
opplegga grensar opp mot scenekunst.
tok Torvald Sund turen til Hallset skule.
Lotherington håpar at Forfattarsentrum
– Han leste frå ei av bøkene sine og
Tom Lotherington
kan bli ein stad for utvikling av produksjonar
hadde elevane i si hole hand. Det gjer inntil mellom anna
trykk når forfattaren står fram og les med
skulesekken, men veit enno ikkje korleis det vil kunna
innleving.
løysast praktisk.
Føresetnaden for eit godt forfattarbesøk handlar om
– Dette er ei sak me jobbar med.
at både lærarar og elevar får kjennskap til forfattar og
Leiaren for forfattarsentrum seier at forbløffande
bøker før besøket.
mange forfattarar er flinke formidlarar og gjer skam på
– I praksis betyr dette at i alle fall ei bok av forfatmyta om den sky forfattaren.
taren blir lesen for klassen, og at skulebibliotekaren
I det elevane går ut av grunnskulen, er det i regelen
har henta ut ein del stoff frå internett om forfattaren
jamt slutt med forfattarbesøk. Den kulturelle skulesom blir delt ut i klassane.
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at han må skjerpa seg og seia noko fornuftig om det
han skriv.
Mange forfattarar er fylt av eit stort alvor, forfattaren
meiner fleire burde ta turen ut i skulane for å få brynt
seg.
Det mest fascinerande med å reisa
rundt på skular, er lærarromma.
– Dette er ein plass eg til vanlig ikkje
får sleppa inn. Med ein gong eg kjem
inn merkar eg kva skule det er. Nokre
stader er lærarane trøtte mens andre
har ein fantastisk glød. Eg beundrar
den siste gruppa.
Lærarane er viktige, viss læraren er
motivert og har gjort eit godt forarbeid
Krav til forfattaren
går besøket bra.
Det er ikkje berre godt budde elevar
– Elevane må ha jobba med tekstane
og lærarar som er oppskrifta på eit
på førehand. Eg kan ikkje omvenda ein
godt besøk, forfattaren må også ha
heil klasse til å bli litteraturelskarar.
gjort sitt.
For å sikra seg at elevar og lærarar er
– Forfattaren må vita kva klasseLillian Berg
budde, tek forfattaren alltid kontakt med
trinn som skal besøkast, og legga opp
skulane før besøket.
timen ut i frå dette. Det er stor skilnad
– Stort sett tilpassar eg meg etter det skulane
på ein tredjeklassing og ein elev i sjette klasse, seier
ynskjer. Eg har eit populistisk opplegg, og prøver å gi
Berg.
dei det dei vil ha.
Elevane forventar ein engasjert og open forfattar.
– Pleier du å dra på turnear?
Vidare likar dei at forfattaren fortel litt om seg sjølv og
– Nei, eg har berre vore på turnear over fleire veker
om korleis ho eller han arbeidar. Høgdepunktet er
gjerne der forfattaren les utdrag frå ei bok, gjerne noko to gonger. Då var det veldig opp og ned, då møtte eg ein
del lærarar som såg fram til fritime.
spanande, litt på kanten av det som er godteke i ein
Grytten understrekar at lærarane med glød og
vanlig skuletime, eller noko spanande og morosamt.
engasjement heilt klart var i fleirtal.
Berg trekker fram forfattaren Ruben Eliasen, som har
eit tydelig språk som elevane likar og forstår. Så langt
Auka krav
har dei berre hatt engasjerte forfattarar på besøk, og
Krava til forfattaren aukar. Det er ikkje lenger nok å
tida går som regel alt for fort.
berre vera ein forfattar med ei bok og ei stemme.
– Så og seia alle elevane er positive etter besøka.
– Mange forventar seg eit stand up show, sånn kan
Elevane synest det er morosamt å ha møtt ein forfattar
det ikkje vera.
som har snakka om boka si.
Sjølv om Grytten er skeptisk til at det kan bli mykje
Forfattarbesøka har mykje å seia for leselysta.
– Er det noko me kunne ønska, så er det fleire forfat- sirkus og lite fokus på boka, har han sjølv utvikla eit
opplegg litt utanom det vanlege. Grytten møter ikkje
tarbesøk. Me ser at dette er ein enorm motivasjonsberre elevane som Grytten, nokre gonger ikler han seg
faktor for elevane til å lese bøker. Sjølv dei elevane
rolla som direktør Hull.
som les lite kan få eit løft og eit ynskje om å lesa fleire
– Direktør Hull er ein karakter frå barneboka Hull &
bøker etter eit spanande besøk, sluttar Lillian Berg.
sønn. Han snakkar om denne barneboka som om det
var ei bedriftshistoriebok.
Nokre stader er lærarane trøtte
– Ein les i avisa om sløve og skuletrøtte ungdommar,
– Korleis kom du på at du skulle presentera boka på
det er bullshit. Elevane eg møter er utrulig oppvakte
den måten?
med mange fine, snåle og idiotiske tankar, seier Frode
– Eg gjorde det fyrste gongen under lanseringa av
Grytten.
boka. Eg har det veldig morosamt når eg er Hull, kler
Grytten har reist rundt på skular sidan slutten av
meg ut og greier. Ungane synest også det er gøy.
80-talet. Han har besøkt alt frå barneskular til vidareDet er gode grunnar både for å dra ut i skulane, og
gåande skular.
for å halda seg heime.
– Det er kjekkast på vidaregåande, då er elevane
– Ein får direkte lesarreaksjonar, og det er moro når
genuint interesserte, flinkare til å analysera og tenka
elevane opnar seg og gir noko tilbake.
eigne tankar. Vidare er det der du får dei beste spørsForfattaren har også opplevd at elevar kjem
måla, seier Frode Grytten. Han likar spørsmål som gjer stikkande med tekstar dei har skrive sjølv.
Berg fortel at dei snakkar med elevane på førehand
om det er nokre spørsmål dei ynskjer å stilla til forfattaren, og så skriv dei ned spørsmåla.
– Det at lærarane ser fram til besøket ser også ut til å
smitta over på elevane, noko som er ein motivasjonsfaktor i seg sjølv. For oss betyr eit forfattarbesøk ein litt annleis time som
er både lærerik og fornøyeleg, ikkje
minst fordi den som har skrive ei bok
kan fortelja om prosessen bak eit
ferdig produkt. Korleis han eller ho
jobbar med research og kva som
hender undervegs i skrivinga.
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Frode Grytten

Hilde Vistnes

– Eg pleier seia at eg skal lesa dei, men lovar ikkje at
eg kan vera konsulent. Skriving handlar om å skriva,
skriva, skriva.
Og det er nettopp for skrivinga at skulebesøka kjem
i vegen. Det å besøka ein skuleklasse tek tid og krefter.
Ein mistar arbeidsdagar og det er dårlig betalt.
– Det er noko forfattarar strengt tatt ikkje bør gjera
så mykje, sluttar Grytten.

kurranse og konsert. Dette er ein produksjon Vistnes
er særlig glad for å kunna tilby elevar.
Vistnes trur at det framover vil bli meir aktuelt med
litterære produksjonar utover møtet mellom forfattarar og elevar. Ho kunne også tenkt seg fleire produksjonar i samarbeid mellom forfattarar og andre kunstgrupper.

Litterære produksjonar
– Me klarar ikkje å dekka etterspurnaden, seier Hilde
Vistnes, rådgjevar i Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Ho
har ansvar for Den kulturelle skulesekken i fylket og
ynskjer fleire forfattarar til å fylla den med, og pengar
til å utvikla produksjonar utover det tradisjonelle forfattarbesøket.
Mens fylka har fått fleire midlar til å utvida den
kulturelle skulesekken, klarar ikkje Forfattarsentrum
å subsidiera forfattarbesøka like mykje som før. Det
gjer at Vistnes ikkje kan gi tilbod om forfattarbesøk til
så mange elevar i Sør-Trøndelag om ho hadde ynskt.
– Forfattarbesøka i Den kulturelle skulesekken er
eit spleiselag mellom Forfattarsentrum og fylkeskommunane, og mindre pengar frå Forfattarsentrum gjer at
det blir færre besøk enn me hadde ynskt, seier Vistnes.
Ho synest dette er synd sidan skulesekken framleis er
under oppbygging.
– I vår hadde me eit veldig bra prosjekt med forfattar og illustratør, Svein Nyhus. Han reiste rundt med
bokbussen til fleire skular. I møte mellom Nyhus og
elevane blei det laga bøker. Desse bøkene er no å finna
på nett: www.st.fylkesbibl.no/kunstner.html.
Forfattaren Marte Huke, slår seg saman med syster
si Kirsti og forfattarkollega Marit Kaldhol. Saman skal
dei våren 2006 gjennomføra skrivekurs, poesikon-
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Forfattaren står sterkt
Komande skuleår skal ni forfattarar ut på vegen i SørTrøndelag. Dei fleste utan noko anna enn seg sjølv og
boka å by på. Vistnes har framleis stor tru på det nære
møtet mellom forfattar og elevar.
– Dette er rein og rå kommunikasjon.
– Kva er det de ynskjer dykk av forfattarane som drar ut
i skulane?
– Me vil at dei skal gje elevane ein magisk skuletime. Opplevinga er viktigare enn læring. Dette gjeld
eigentleg alle produksjonar.
Vistnes vil ikkje at forfattarbesøka skal vera ei pedagogisk tilrettelegging av kunst.
– Det sentrale er møtet med kunst og kunstnaren.
Forfattaren må kunna gi ei god kunstoppleving.
Samstundes bør det kunstnaren byr på ha relevans
for elevane. Vistnes meiner at litteratur og inspirasjon
til lesing og kreativ skriving er relevant for alle fag.
Derfor skulle ho gjerne ha sendt fleire forfattarar på
turne.
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HVORFOR HAR DU SÅ STORE PATTÆR?
Tisser pappaer i vasken? Lønner det seg å ha navn skriblet på hårete legger?
Er kinesiske barn forskjellige fra norske? Forfatter og illustratør Svein Nyhus
har gjort seg noen erfaringer etter ti år med skolebesøk.

Etter ti år med forfatter- og illustratørbesøk for barn, er
det ikke så mange helt spesielle opplevelser jeg husker.
Tvert i mot er det i grunnen nokså likt overalt. Og litt
kjedelig, egentlig. Det er verken skandaler eller utroskap eller blodspor i snøen. Forfatterbesøk i skolen
består av dører og ganger og trapper, dype personalromssofaer, noe å drikke og rundstykker med ost. Og
mange flyktige møter.
Jo, forresten, jeg husker ei jente med musefletter og
briller i Trondheim. Hun ville jeg skulle være pappaen
hennes og nekta å slippe handa mi da jeg skulle gå. Det
var hyggelig. Og trist. I Siljan var det ei stor jente i lys
genser på bakerste rad som smilte så ualminnelig blidt
da jeg tegna på tavla og gestikulerte og holdt på. Det var
også hyggelig. Særlig fordi hun var blind, hun så ikke
noen verdens ting av det jeg prøvde å vise, men koste seg
likevel. Og så var det ei rødhåra jente i Stavanger, hun lå
på gulvet helt foran, oppi beina mine. Da jeg var ferdig
og lærerne ba elevene stille spørsmål, spurte hun meg
om hvorfor jeg hadde så store pattær. Sånt gjør inntrykk. At en tredjeklassing på Holmlia så månen oppi
bustehåret mitt og helt alvorlig lurte på om jeg var
munk, prøver jeg bare å glemme.
Det har også vært barnehagebarn som har begynt å
gråte. Tvillingbroren min og jeg har opptrådt mye sammen i en enkel tegneforestilling der to identiske mannfolk herjer nokså vilt med tusj og tavle. Men store øyebryn, dype stemmer og lange buksebein går ikke alltid
like godt sammen med små barn. Flere ganger har noen
blitt båret ut med tårer i øynene. Derfor har vi har lært å
dempe oss. Vi har for eksempel kutta ut kniven i øret og
hyler ikke lenger når vi river av tommelen. Men det kan
fremdeles bli litt voldsomt. Og litt feil. Da jeg under
Litteraturuka i Vestfold i fjor spurte broren min, overdrevent retorisk og med tydelig anklage mot ham, om
hvem som hadde prompa på tavla vår, var det en gråtkvalt stakkar på første rad som ikke skjønte at spørsmålet var en del av historien, men strakte en tynn finger
i været.
Og det er ikke bare de minste som reagerer. I sommer
snakka jeg om barnebøker på Pensjonistskolens litteraturkurs og leste bl.a. fra bildeboka Sinna Mann. Etter
bare en og en halv side måtte to damer forlate fore13

lesningssalen. Teksten ble for sterk. Men det var Gro
Dahles skyld, ikke min. Uansett gjelder det å være forsiktig med publikum. Forfatteren må i alle fall aldri,
aldri henge ut barn. Gamle kvinner får klare seg sjøl.
Andre protesterer høylydt. Da jeg leste fra bildeboka
mi om «Ingen» og sa at «Ingen tisser i vasken», kom det
spontant fra en femåring med stort hode på bakerste
benk: «Joda, pappaen min, så!». En annen mente i fullt
alvor at faren til hovedpersonen ikke kunne være
«verdens sterkeste mann» slik jeg hadde lest. Det var
det nemlig faren hans som var. Det var ikke mer å si om
det. Innlevelsen var stor og ekte.
I det hele tatt er ikke noe bedre enn at barn deltar
aktivt, enten jeg møter dem aleine eller er sammen med
broren min. Ofte gir de oss akkurat de stikkordene vi vil
ha og gjør det tilsynelatende tilfeldig, selv om vi ikke alltid har helt kontroll. Høye, klare kommentarer, for
eksempel fra veslevoksne jenter om hvor barnslige vi er,
øker underholdningsverdien mer enn det ødelegger.
Dessuten glemmer de seg snart bort og blir med på
leken likevel.
Jeg husker også en detalj fra Hå kommune på Jæren.
Der hadde jeg flere enkelttimer med forskjellige klasser
på den samme skolen, og i matpausen fortalte en lærer
om en urolig gutt med bustete hår. Da jeg etterpå møtte
klassen hans, skjønte jeg straks hvem det var. Han satt til
høyre på det lille amfiet, og var både urolig og bustete.
Men jeg sa ikke noe. Først da timen var over og elevene
var på vei ut, vinka jeg på gutten. Så trakk jeg opp
buksebeinet mitt og blotta en hårete legg. Der hadde jeg
skrevet for- og etternavnet hans med tjukk, svart tusj
(jeg har et lager av vaskbare whiteboardtusjer). Jeg sa
fremdeles ingenting. Ikke han heller. Ikke før han kom
ut i gangen. Da hviska han til kameratene, kikka og
pekte og var nokså gira. Jeg også, egentlig. Jeg hadde
klart å berøre ham. Og det er jo det jeg vil med disse
skolebesøkene: å gi elevene opplevelser, og ytterst:
følelsen av at de fins, i det minste at jeg har sett dem. Jeg
prøver i hvert fall.
For øvrig er det en veldig spesiell tilværelse å reise
aleine på turné. Jeg får se plasser og landskap jeg ellers
ikke ville ha sett, både Tufsingdalen og Svullrya og
Oasen Senter i Bergen. Men det oppleves som rein
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UERFAREN SOM JEG VAR, GIKK JEG RUNDT
MED TJUKKE SOKKER OPPI OG PRODUSERTE
VOLDSOMME MENGDER SVETTELUKT MED
FØTTENE EN HEL DAG I HVERT SITT LILLE
DRIVHUS.
tortur for en tvilling og familiemann å måtte leve en
hel arbeidsuke som eremitt i utkantnorge, fullstendig
overlatt til sitt eget selskap etter klokka halv to på et
hotellrom uten tv. Da er det godt å ha litt å pusle med:
en bærbar mac, et manus som det aldri blir noe av og
en venstrefot med neglerotbetennelse som trenger
grundig stell.
Det mest spennende opplevde jeg forresten forrige
høst. Det var søndag, det var natt og det var snøstorm.
Jeg skulle kjøre fra flyplassen på Værnes til Berkåk der
det var skolebesøk dagen etter. Leiebilen hadde ikke
vinterdekk, mobilen ikke strøm og jeg mangla nok
varmt tøy. Dessuten forsvant all bebyggelse etter Støren
og dermed alle muligheter for nødhavn. Det gikk heldigvis bra. Den vesle bilen kom fram selv om fem
trailerne stod på tvers, veibanen var igjensnødd og
brøytemannskapene var opptatt på Oppdal. Og skolebarna var yrende glade morgenen etter, både for snøen
og forfatteren som hadde kommet i løpet av natta.
Det nest mest spennende skjedde på et gammelt
vertshus i de dype skoger et sted ved Glomma. Det var
søndagskveld da også, jeg skulle besøke en fjerdeklasse
tidlig dagen etter og var eneste overnattingsgjest i
bygda. De ansatte hadde gått hjem for lenge siden, jeg
hadde bare fått en nøkkel og var altså fullstendig aleine
i huset. Skogen stod svart på alle kanter, det var fuktig og
rått både ute og inne, gulvene var skeive og kalde og
dørene knirka. Og i gangen stod det ei barneseng. Den
hadde høye sprinkler, var nyoppredd med hvitt sengetøy og blondekant på puta. Jeg låste døra to steder,
husker jeg. Da jeg våkna morgenen etter og trippa ut i
gangen for å gå på do, var dyna i barnesenga bretta til
side og puta lå på skrå. Det var tydelig at noen hadde
sovet i senga den natta. Da var det gøy å ringe hjem.
Det mest kuriøse jeg har opplevd som handelsreisende i forfatterbesøk, er likevel barnehagebesøket i
Kina i sommer. Da ei av bildebøkene mine skulle
komme ut på kinesisk, ble jeg nemlig invitert til å være
med på lanseringa i Beijing. Dagen før fikk jeg også
muligheten til å tegne for to hundre barn i en av de store
universitetsbarnehagene.
Det var åpenbart en av landets beste barnehager,
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med vestliginspirert pedagogikk, moderne lokaler,
fargerike klatrestativer og ressurssterke ledere. Bortsett
fra tydeligere vekt på læring og noe mer disiplin (ungene stod lydig på rad og vifta med fargerike bånd da jeg
kom, og de satte seg like pent på plass foran tavla), var
det meste i Beijing akkurat som i Budal og på Berkåk:
Jeg var verdensberømt forfatter en kort formiddag. Jeg
improviserte og tøysa så godt jeg kunne, litt ubehjelpelig denne gangen pga. spåket selvfølgelig, men det gikk
såvidt, både med fingertrikset og opp-ned-tegningen.
Barna var levende og blide og passe oppmerksomme,
pedagogene ivrige og våkne. Journalistene, de stiller
opp innimellom, stressa for å få tatt noen raske bilder
mens de voksne sjekka mobilen i smug bakerst. Så
utveksla vi gaver. Sjøl hadde jeg med et plasttroll fra
turistshoppen på Gardermoen, mens forlaget gav bort
en liten stabel av de oversatte titlene. Som takk fikk jeg
en bunke barnetegninger med silkebånd og kopierte
navnelapper tilbake. Jeg tok meg god tid til hver tegning, holdt dem opp og pekte og prøvde å gi så personlig
respons som mulig. Så var det plutselig over. Barna var
for små til å mase om autografer, og jeg ble raskt ført inn
noen dører, opp noen trapper, gjennom noen ganger for
å ende opp i en dyp stol på personlarommet med et glass
kaldt vann i handa. Kina var ikke så eksotisk likevel.
Det fleste turnéanekdotene glemmer jeg etter å ha
fortalt dem én gang ved middagsbordet hjemme, men
fremdeles grøsser jeg når jeg tenker på Trondheim kommunes blå skoovertrekk i plast. Uerfaren som jeg var,
gikk jeg rundt med tjukke sokker oppi og produserte
voldsomme mengder svettelukt med føttene en hel dag
i hvert sitt lille drivhus. Da var det ikke like lett å slappe
av på det overfylte lærerværelset i pausen. Jeg holdt meg
mest i kroken bak den grønne tavla på musikkrommet.
Det var noe med en nervøs bibliotekar også, en pen
dame i Bergen som håndhilste på den gjeve gjesten, presenterte seg sjøl som Svein Nyhus og ble så fortvila og
unnskyldende som bare bibliotekarer kan bli. Apropos
navn: «Sven Nyhus» er en slager. Og flere ganger har
både barn og voksne trodd at jeg var han i Svein og rotta.
Hvem av dem de nå mente jeg var.
Barna er praktisk talt alltid veldig positive og nys-

Svein Nyhus lanserte boka Verden har ingen hjørner i Kina
i sommer.

gjerrige, særlig tidlig på dagen og etter at de har spist, og
hvis de holder seg vekk fra sofagruppa bakerst. Og de er
enda blidere når jeg går enn når jeg kommer. Det er et
godt tegn. Lærerne har en mer blanda innstilling. De
fleste er hyggelige og oppmerksomme, og mange er godt
forberedt selv om de strengt tatt ikke trenger det for min
skyld. Men altfor mange, særlig assistenter, er mer
opptatt av at urolige unger skal være stille enn at de skal
kose seg og oppleve noe. De trenger imidlertid ikke
være redde. Hittil har det aldri oppstått disiplinproblemer. Men det er lett for meg å si. Det er selvfølgelig mye mer takknemlig å være forfatter på besøk enn å
være lærer. Forfatteren kommer til en gruppe full av
forventing og kan kline til med velprøvde høydepunkter
og hva som helst for så å forsvinne for godt etter bare 45
minutter.
Konklusjonen må uansett bli at skoler og barnegrupper er seg sjøl like overalt. Og at jeg som barnebokforfatter er heldig som har skoleverket og mulighet for
opplesningsoppdragene der. Skolebesøk gir en ok
biinntekt, i hvert fall hvis det blir flere oppdrag på
samme tur og ikke er så langt å reise. Er det bare én time
og langt vekk, sier jeg heller nei takk. Bortsett fra til
Kina, selvfølgelig.
Hvis jeg aller sist skulle gi noen råd til den som er ny
i faget, vil jeg bare si: Kom i tide og vær positiv. Ellers
skal en være seg sjøl mest mulig, det er jo personligheten en forfatter lever av, og en må tro på det en
presenterer uansett hva det er. For tvil og usikkerhet
smitter. Bare sjekk reisevei og oppmøtetidspunktet
nøye, barn venter ikke like tålmodig som voksne. Og
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beregn ti minutter til småprat og eventuelt autografer
etterpå. Sjøl sparer jeg tid ved å legge igjen et kort med
én fellesautograf til hele klassen. Et annet triks er
umerkelig å fange opp navna på et par-tre elever i gangen før timen begynner. Det gjør alltid lykke å møte fremmede med deres eget navn, og det skaper raskt kontakt
med gruppa. Det er også effektivt å åpne dialogen og bli
kjent gjennom håndsopprekning («Hvem av dere har
vært skikkelig sinna?» og «Hvor mange her er ni år?»).
På den måten blir alle involvert i løpet av tre-fire spørsmål. Ellers er det bare å hoppe i det. Og være raus med
skrytet. Rutine og personlige vrier kommer med erfaring. Så lykke til.
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OVERLEVELSESGUIDE
Å dra på skoleturné er på mange måter det samme som å forberede en ekspedisjon.
Ofte føles det som du er på vei ut blant de ville. Her er Bjørn Ingvaldsens overlevelsesguide for forfattere på vei ut i virkeligheten.
FOTO: BJØRN INGVALDSEN (2), ASBJØRN JENSEN (4)

Du våkner av at noen smeller igjen ei dør et sted.
Rommet er varmt, råneklubben holdt det gående til så
langt på natt at du bare måtte lukke vinduet igjen. Du
forsøker å huske på hva stedet du er på heter, men klarer
ikke for ditt bare liv å komme på det. Det eneste du vet
er at det er mandag morgen og du skal gjennom nitten
klassebesøk før du kan ta flyet hjem på fredag.
Du er forfatter på turné!
Pakke
Når man pakker bagasjen sin må man være forberedt på
det meste. Nøye planlegging er her et nøkkelord.
Konferer derfor gjerne med folk som har vært på stedet
før. At du skal til Sørlandet betyr ikke nødvendigvis at
du skal ha med badedrakt og svømmeføtter, er det vinter
i landet er det ekstra mye vinter i de små byene langt sør.
På samme måte betyr ikke det at kalenderen viser slutten av mai at det vil være varmt der du kommer.
Regntøy, strikkegenser og stillongs er aldri for pessimistisk uansett.
Medisiner
Du skal hilse på en bråte med unger som alle har med
seg det som finnes av virus og bakterier. Er det noen forkjølelsesepidemier eller influensaer i området kommer
du til å bli smittet. I tillegg skal du snakke mye hver dag.
Ta derfor med et stort lager av medisin. Hostesaften er
din venn. Husk det.
Transport
Rutetider
Første grunnregel når det gjelder transport er at du
aldri skal stole på noen. At bussen har gått klokka åtte i
alle år betyr ikke at den ikke kan ha fått ti minutter tidligere avgang fra og med i går. Oppsøk holdeplasser og
skriv ned tidene selv. Be om siste rutehefte og spør for
sikkerhets skyld dem i skranken om det stemmer det
som står der.
Fly
Ikke godta billige flybilletter. Det er du som må sitte i
mange timer på en flyplass og se fly etter fly ta av fordi
du har en så kjip billett at den ikke kan endres.
Leiebil
Mange leiebilselskaper leier ut noe som heter «eller
lignende». Det betyr at de reklamerer med fine biler av
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kjente merker og prakker på kundene noe helt annet.
Har du bestilt en Golf er det ikke festlig når utleieselskapet vil dytte på deg en undermotorisert koreansk bil
som ser ut som om den er designet av en frustrert
rokokkoentusiast. Slå neven i bordet og si at du vil ha
den Focusen, den Golfen eller den Peugeot 307’en du
har bestilt. (Legg merke til en annen ting med leiebiler,
i hvert fall om du henter dem på Gardermoen: Selv om
det står at de leveres med full tank rekker du ikke frem
til 100-sonen på E6 før tanken er nede på tre kvart. Jeg
vet ikke hvordan de får det til, men noe lureri er det.
Stapp derfor gjerne ti-tolv kilo småstein ned på tanken
før du leverer bilen tilbake med «full tank». Det er kanskje ikke du som må betale bensinen de har lurt deg for,
men det føles nå litt godt å ta igjen uansett.)
Bli hentet
Noen steder, i hvert fall hvis det er bibliotekarer med
i arrangementet, sier de at de kan komme og hente deg.
Spør om hva slags bil vedkommende har og hvor gammel den er. Bibliotekarer har nesten alltid utgamle
biler. Ikke godta å bli fraktet omkring i en Fiesta fra
1987. Kolliderer dere er det din kropp som får merke
konsekvensen av manglende airbag og sikkerhetssoner.
Ta heller drosje.
Finne frem
Folk kan ikke forklare veien. Og de vet ikke hva en
adresse er. «Først så kommer du til et kryss, der tar du
ikke til venstre og ikke til høyre heller. Men rett frem. Så
kommer du til et kryss til. Der tar du ikke til venstre og
ikke rett frem. Men kjører til høyre. Om du ikke tar
snarveien om Åsen. Da kjører du til du ser en rød låve og
så rygger du tilbake en kilometer. Og kommer du til et
lyskryss er du i Flekkefjord og da har du kjørt fjorten mil
for langt …»
Holder skolen du skal besøke til i Skolegata 3 er det
greit å få vite det. Men i telefonkataloger og på Internett
pleier de visst å anta at folk vet hvor skolen på Gjøvik ligger. Ikke godta noen forklaringer av veien, be om en
nøyaktig adresse.
Må man leite er det visse tegn i naturen som tyder på
at man nærmer seg en skole. Om morgenen kan man se
etter hvilken retning horden av skolebarn går. De vet
som regel hvor de skal. Kjører man langs en øde og smal
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landevei og oppdager at det går en fin gang- og sykkelvei
langs den er man som regel heller ikke langt unna en
skole. Ellers er slike trekantede trafikkskilt som viser en
jentunge med lange fletter som blir hindret av en mann
med hatt i å springe ut i veien et godt tegn. Noen steder
står det også skilt som forteller hvor skolen ligger. De
stedene er det ikke mange av.
GPS
De av oss som er litt oppegående på tekniske nyvinninger vet at man nå kan få kjøpt en GPS, en liten
satellittmottaker som vennlig geleider en forfjamset
forfatter på rett vei, der den med en bydende damestemme ber deg «om tre hundre meter, hold til høyre».
Og skulle du kjøre feil likevel blir ikke damen det spor
sur, hun sier bare «utenfor rute, rekalkulerer», før hun
kommer med nye kjøreanvisninger. Anbefales!
Klassebesøket
Det er lett å gå i den fellen at man tror at to klassebesøk
forløper likt. Vær forberedt på alt. Og ikke regn med at
det siste kvarteret av besøket vil gå med til å besvare
spørsmål fra elevene, plutselig havner du på en skole
hvor man er mer interessert i sildefiske, innvandrerhets
eller motorsager. Du kan komme til å måtte gjennomføre en dobbelttime på innpust.
Dårlige lærere
Ikke alle lærere burde få jobbe i skolen. I hvert fall
burde de ikke fått forfatterbesøk i den klassen de har
ansvar for. Blir du møtt med en åpningsreplikk om at de
«aldri har hørt om deg før, men at det sikkert kan bli
hyggelig å høre på deg for det», bør du ha noen kvikke
svar tilbake. Gjerne noe om at det kan bli folk av elever
som har udugelige lærere også.
Holde kjeft
Det å få elevene til å holde kjeft og høre på det du har
å si er alltid en utfordring. Du selv regner med at bare
det å få besøk av en slik kjendisforfatter som deg vil være
nok til å fjetre ungene. Det er ikke alltid at skolebarn
tenker slik. Man må derfor være såpass munnrapp at
man kan ta luven av de mest rampete elever. Nytter ikke
det kan man forsøke å hviske til vedkommende at om
«du ikke holder kjeft nå kommer jeg hjem til deg i natt
med knipetang og fjerner tærne dine». Eller så kan man
appellere til lærerne om å gjøre jobben sin og lempe ut
de verste drittungene. Uansett er det lurt å ha noen
fysiske oppvisninger eller aktiviteter i bakhånd for å roe
ned de mest pratsomme. Besøker man grunnskoler i
Bergen eller Trondheim risikerer man at det gjelder
lærerne også. Gi beskjed på forhånd til lærerne at ungene ikke skal tegne, skrive tekstmeldinger eller leke
med ball mens du holder på.
Spørsmål
Skolebarn liker ofte å stille forfattere spørsmål.
Ganske tidlig i din karriere som omreisende forfatter vil
du finne ut at du har hørt de fleste spørsmålene før. Er
de ikke flinke til å spørre kan du derfor stille spørs18

målene selv, ved å flyte på din erfaring. «Ofte er det
noen som spør meg om …» kan du si og så trekke fram
et spørsmål du gjerne vil svare på. Om hva som er ditt
budskap eller hva du synes er den beste boka du har
skrevet. Det er ikke alltid nødvendig å svare helt sant.
Ungene vil ofte vite hvor lang tid du har brukt på å skrive
boka. Smør tjukt på, ingen unger liker å få vite at den
boka de har strevd med å lese seg gjennom i et halvt år er
noe du rablet sammen på fire ettermiddager. Sett
grenser for hva du vil svare på. Alkoholbruk og sexvaner
er tabu. I hvert fall i barneskolen.
Språk
En del steder her i landet snakker folk merkverdige
dialekter. Som oftest er det helt umulig å forstå unger
som grauter det til og sier «gaman» når de mener «kult»
og «gildt» når de mener «dritkult». Be dem formulere
spørsmålene sine på engelsk eller tysk i stedet. De har
sikkert ikke noe viktig å spørre om uansett.
Lærerværelset
Eller personalrommet som enkelte moderne skoler
kaller det. Det betyr bare at vaktmesteren og vaskedama
får komme inn også. Livet på et lærerværelse er verdt
mange studier, alt fra antropologiske til estetiske. Noen
ganger også arkeologiske. Det å sitte der og studere
hvordan den dominante hannen, ofte en fysikklærer i
femtiårene, behersker sin halvdel av flokken mens de
yngre hunnene samles i et hjørne og spiser knekkebrød
med agurk eller meieriprodukter uten kalorier eller
smak kan være like spennende som noe Sverre M.
Fjeldstad-program fra Afrika. Ofte vil du oppleve at de
som hører til på lærerværelset unngår å sette seg ved det
bordet du sitter. Sikkert for å slippe å snakke med noen
de ikke kjenner. For å unngå den ekle følelsen av å blomstre for deg selv bør du ha noe du kan trekke fram fra
veska og holde på med. Rette litt i et manus eller fylle ut
reiseregning duger. Skulle du bli tilsnakket, eller enda
bedre, at noen setter seg ved bordet ditt, må du være klar
til å kommunisere. Er det en liten skole du besøker kan
du si noe om hvor dumt det er å legge ned mindre skoler. Noen velvalgte ord om de elendige lærerlønningene
er også populære. I kommuner med mindre enn ti tusen
innbyggere bør du ikke si noe negativt om ulvedrap. Og
kjappe morsomheter som «redd rovdyrene, skyt en
bonde» passer stort sett bare i større byer uten primærnæringer. Sex- og alkoholvaner er tabu også her.
Besøker du en Steinerskole bør du unngå å snakke om
annet enn toving av ull.
Overnatting
Som regel skal du bo på hotell eller pensjonat. Ring alltid noen dager på forhånd og hør om de har registrert at
du kommer. Selv om den som planlegger turen for deg
har gjort en aldri så god jobb vil du alltid oppleve at noen
steder ikke har fått med seg at du kommer. Av en eller
annen merkelig grunn pleier det å være små overnatt-

FYLLER MAN VANNKOKEREN MED RØDVIN
OG SLENGER OPPI NOEN BITER KYLLING ER
OGSÅ COQ AU VIN SNART Å LAGE.
ingssteder med få gjester. Det kan ha en sammenheng.
Standarden på hoteller kan være veldig forskjellig. Stort
sett er erfaringen at hoteller som er med i kjente kjeder
ser bedre ut enn hoteller som ikke er med. Spesielt er
slike hoteller på et mindre sted ille. Baderom som ligner
på mors vaskekjeller og gul patina på tapetet som følge
av nikotinbruken de siste førti årene er ikke hyggelig.
Som minste utrustning for å sove godt og trygt på hotell
bør det å ha med egen hodepute, sov-i-ro og to vekkerklokker være. Samt røykvarsler og såpe. Er man ikke sikker på at hotellet man skal bo på holder en viss minstestandard bør man også ta med lommeradio, reise-tv og
skrivesaker. Bruk aldri telefonen på rommet til å ringe
hjem. Det koster veldig mye. Få heller noen der hjemme
til å ringe deg. På enkelte hoteller vil de ta betalt for det
også. Det må du nekte å betale.
Det kan også være lurt å ha med seg noe å gjøre, ellers
blir det lett lange ettermiddager. Kan du ettermiddagsprogrammet til TV 3 utenat er du i faresonen.
Mat
Å finne noe å spise når man er på turné kan være en
utfordring.
Frokost
De fleste hoteller serverer frokost. Tipset her er å stå
opp tidlig og være først i køen til frokostbuffeen. Det er
så mange ekle mennesker som går og grafser i maten at
en fintfølende forfatter helst vil ha den uberørt av
omreisende rørleggere og asfaltarbeidere i arbeidsklær.
Lunsj
Finn en kafé, en Rema/Rimi/Prix eller bensinstasjon.
Skolen du besøker er sikkert for gnien til å spandere mat
på deg. Du kan godt stirre sultent på rektors matpakke.
Hun fortjener det.
Middag
Har du havnet i en by eller noe som ligner på en by er
det ikke så vanskelig, da er det alltid en restaurant eller
et gatekjøkken som selger noe du kan spise. På mindre
steder kan det være verre. Ofte finnes det ikke noen
steder som serverer middag i det hele tatt. Andre ganger er hotellet det eneste alternativet, hvor de serverer
dårlig mat til priser de beste gourmetrestauranter ikke
har samvittighet til å forlange. Eller så kan du risikere at
stedets spisested er kafeen på kjøpesenteret som stenger klokka halv tre. Et annet alternativ er at driftige ildsjeler har startet et serveringssted som selger lokale
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godbiter. Fristes du ikke av blodklubbklæske med
svorsk og nubb kan du derfor få problem med å få deg en
matbit. Da må du lage maten selv.
Er du veldig heldig har du havnet på et turiststed hvor
hotellrommene er små, og noen ganger store, leiligheter med eget kjøkken. Som regel er det mer kummerlig. Men ikke fortvil: Her er mattips for den omreisende
litterat.
Har du en vannkoker på rommet har du mange valg.
Det enkleste er «Rett i koppen» eller slike nudelretter
som skal tilsettes varmt vann. Pølser kan også gjerne
varmes i en slik vannkoker. Egg eller poteter også. Fyller
man vannkokeren med rødvin og slenger oppi noen
biter kylling er også coq au vin snart å lage. (En chablis
smaker alltid godt til). Forskjellige typer suppe tryller
man også frem i en slik vannkoker. Det fine med denne
metoden er at man kan spise maten rett fra kokeren.
Det anbefales å bruke skje. Den erfarne forfatter har
ofte sin egen vannkoker i bagasjen.
Har man ikke vannkoker er det også mulig å lage
egen mat. Er vannet i springen godt og varmt, kan man
kjøpe ferdige middagsretter av typen «Fjordland» og
slippe posene oppi vasken. I løpet av ti-femten minutter
vil de lekreste måltid med kylling i sur og søt saus eller
komler med salt kjøtt og kålrotstappe være klar.
Papptallerkener er lurt å ha til slikt bruk. Ønsker man å
bruke varmvannet i vasken til å varme andre retter finnes det også muligheter. I butikken finnes varmebestandige plastposer, såkalte steikeposer. Fyll en slik
med innholdet fra en hermetikkboks eller annet du
ønsker å varme og skru opp vannkranen. Bokseåpner
bør bringes med hjemmefra.
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KLASSETUR
Johan Harstad har vært på forfatterturné i den videregående skole. Han har vært på
mange hotellrom. Og på en grusvei. Her er hans introduksjonsguide.

A
La meg først gi deg et bilde: Jeg står på en grusvei, et
eller annet sted i Norge, etter timer på forskjellige
busser fra Volda. Det er en sen onsdag kveld, det er
mørkt, det regner, det ligger tykk tåke rundt meg, jeg
har feber, jeg har ikke spist på flere dager, jeg vet ikke
hvor jeg er. For noen få minutter siden satt jeg som eneste passasjer på en buss og forsøkte å være høflig mot
en smått antisemittisk bussjåfør som skulle ta meg så
nær hotellet mitt som ruten hans tillot. Det ser ikke ut
til å være så veldig nært. Jeg heiser den svarte bagen opp
på skuldrene og begynner å gå i den retningen han har
pekt, og jeg ser ingenting som kan minne om et hotell.
Jeg ser heller ikke noe som kan minne om hus, bebyggelse, gater. Det er marker, knauser, tåkehav. Jeg vet
ikke navnet på hotellet, så jeg kan ikke ringe og be om
veibeskrivelse, og om jeg hadde visst det, hadde jeg ikke
vært i stand til å forklare hvor jeg er. Jeg vil sove. Det er
ingenting i verden jeg heller vil nå, enn å sove. Men jeg
trenger et hotell. Mens panikken sakte, men sikkert
begynner å bygge seg opp et sted i bakhodet, fortsetter
jeg mekanisk i det jeg tror er den riktige retningen, men
stanser etter ti minutter, ved slutten av en grusvei. Det
skulle ikke være så langt å gå, i følge sjåführeren. Det må
være feil. Så jeg snur. Går tilbake samme vei jeg kom, og
nå er det ingen mulighet til å ignorere utmattelsen og
panikken lenger. Jeg ser det for meg, hvordan jeg skal
måtte overnatte her ute i skauen, i en myr eller det som
verre er, kun med bagasjen som dyne. Og jeg roper ord
som ikke all verdens ytringsfrihet vil våge å sette på
trykk. Men det er ingen som svarer for det. I et siste,
nesten apatisk forsøk på å finne frem, bestemmer jeg
meg for å gå i omtrent motsatt retning av beskrivelsen
jeg har fått, og fem og et halvt minutt senere, gjennom
noen trær, på toppen av en skråning, ser jeg fire svære
bokstaver som trenger seg lysende neonhvitt gjennom
tåken: OTEL. Og det føles som å bli reddet fra ubeskrivelige ting.

Uten tanke om å finne den riktige veien, og uten å
slippe de fire bokstavene av syne, raver jeg gjennom treklyngen, klyver opp skråningen og sklir, karrer meg
gjennom prydbusker og blomsterbed, klissvåt, skitten,
går rundt halve bygget, finner inngangen, kommer inn i
den enorme resepsjonen og klokken er 23.24, jeg ser ut
som Robinson Crusoe, og jeg vet ikke hva jeg skal si. Den
romnøkkelen jeg får, må være av det fineste jeg noen
gang har fått. Og de tre knekkebrødene med jordbærsyltetøy resepsjonisten finner frem fra kjøkkenet er et
måltid jeg hadde gitt hele honoraret for.
Morgenen etter, tåken har lettet, og på vei ned til den
videregående skolen hvor jeg skal ha to dobbelklasser i
to dobbeltimer i løpet av dagen, kan jeg ikke forstå at jeg
gikk feil. Veien er helt åpenbar enkel. Jeg finner lærerrommet på skolen og etter den obligatoriske koppen
kaffe jeg drikker mest for ikke å tape ansikt så tidlig på
morgenen, blir jeg geleidet inn til den første dobbelklassen, og de har alle lest flere av novellene jeg skal
snakke om på forhånd, de har spørsmål å stille, og mens
jeg snakker, leser, er det absolutt stille i rommet og du
kan høre lyden av elever som ikke passer inn i avisoverskriftene om ungdom som ikke leser, for dette rommet
er fullt til randen av den gruppen vi nesten aldri ser
mens vi jobber, den er full av Leserne. Og jeg har ikke
lyst til å gå.
B
Det er dette jeg husker best fra en nesten tre uker lang
turné på videregående skoler i Møre og Romsdal, våren
2004. At det til tider var nokså håpløst, innimellom
irriterende, men også at det var mange virkelig fine
dager, forberedte, interesserte elever og dyktige norsklærere, og at erfaringen det ga i forhold til å gjøre skolebesøk, var ubetalelig.
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C
Noe av det første som begynner å irritere deg etter en
uke på veien, er hotellampene. De er alltid litt forskjellige fra lampene på det forrige hotellrommet, og du
bruker unaturlig mye tid hver dag på å famle deg frem til
lysbryterne, før du eventuelt gir det hele opp, på et eller
annet hotell, lar være å slå dem på, legger deg når solen
går ned eller lar baderomsdøren stå åpen, hvor det
nesten alltid er umulig å få lyset av. Og så er det disse
såpene, som hotellene viser sin eksklusivitet med, jo
mer eksklusivt, jo mer innpakning. Er du riktig uheldig,
får du såper som er pakket inn i kartong, og når du tar
såpestykket ut av kartongen, er det forsyne meg pakket
inn i en slags papir/plastlegering som du må bruke
tenner, nøkler eller annet slagvåpen for å åpne. Og du
kan ta deg faen på at lampene på de rommene ikke har
vanlige brytere, men et intrikat sett av dimmere, knapper og valg, slår du på et lys i stuen, forsvinner det på
badet, eller omvendt, det tar tid å dechiffrere sånt. Det
går fort sport i det. Og, om du er av den typen, kan du
snu det hele på hodet, gjøre forskning ut av det, sitte
som en idiot i stolen ved siden av minibaren og reflektere over lamper og brytere, dimmere og hotellsåper.
Men som med krigsseilerne, det er ingen som kan forstå
deg når du kommer tilbake og føler behov for å snakke
om det du har opplevd. Sannsynligvis har du også, i
beste fall, bare skumlest dette avsnittet.

Og, for det andre, turneene er viktige for forfatterne,
simpelthen fordi de faktisk betyr penger, og de fleste
forfattere er ikke særlig rike. Det ligger mellom 4050.000 i en to, tre ukers turné, og det kan fort komme til
å redde husholdningen i et ... prøvet hjem.
E
Men både sjansen til å påvirke elevens lesevaner eller
bidra til å skape disse, og pengene som følger i kjølvannet, forutsetter en viktig ting, som virkelig skal understrekes, og det gjelder forberedelsene. Du skal være forberedt, og du skal være forberedt som du aldri har vært
det før. For selv om du kanskje synes det er du som er
grei, som tar turen langt utenfor allfarvei, for å gjøre
skolebesøk i bushen, så er det ofte snakk om skoler som
bruker hardt oppsparte midler på å få deg på besøk, midler de kunne ha brukt på andre formål, som inntil det
motsatte er bevist, ville vært mer vel anvendte penger. I
tillegg har disse skolene gjerne hatt besøk tidligere av
forfattere som har vært lenger i bransjen, som kan dette
bedre enn deg. Det er ingen grunn til å tenke at det bare
er å skli inn i klasserommet uten en plan og tro at de
kommer til å glemme hvor dyktig Lars Saabye
Christensen var året i forveien. For dette er det tøffeste
publikummet du kommer til å møte. De knekker deg
som en morken kvist hvis du stinker, og de er det mest
takknemlige publikummet du møter, hvis du makter å
få kontakt, hvis du gir dem noe av verdi. Å være forberedt, slik jeg har erfart det, er også todelt, det handler
om å ha forberedt forestillingen, om du vil kalle det det,
hva du skal snakke om, hva du skal lese, hva du skal fortelle. Og det handler om å være forberedt på alle de forskjellige klassene du kommer til. Selv har jeg i løpet av
en dag besøkt en eksemplarisk, lesende klasse som stilte
mengder av gode spørsmål og som ga tilbakemeldinger
på tekstene jeg leste som definitivt gjorde dem mer innholdsrike enn de var da jeg skrev dem, dratt videre til en
spesialklasse for psykiatriske pasienter hvor elevene
kom og gikk, og hvor jeg ble bedt om å droppe de hardeste tingene, hvor den ene eleven, ei jente på 17 år, satt
en halvmeter fra meg i halvannen time og stirret meg
rett inn i hvitøyet med det mest traumatiserte blikket
jeg noensinne har vært borte i, og jeg klarte bare å tenke
at enten kommer hun til å løpe ut nå, om et minutt, eller
så kommer hun til å gi meg juling. Og jeg avsluttet dagen
på en yrkesfaglig skole hvor jeg leste fra noveller
mellom kalibreringsmaskiner og lyttende gutter som
knapt hadde lest en eneste frivillig setning i livet sitt. Jeg
har vært på skoler hvor elevene frivillig har lest hele
boken min på forhånd, og jeg har vært på skoler hvor
læreren har «glemt» å informere elevene om at de skal
ha forfatterbesøk i stedet for å gå hjem tidlig, eller klas-

D
Men altså. La oss ha det helt klart for oss. Turneer i
skolen er viktige av to åpenbare grunner. For det første
er det en unik mulighet til å møte ungdom, ofte mye
mer lesende ungdom enn du skulle tro, og det er en
mulighet til å fortelle dem også om andre forfatterskap
enn ditt eget, det er en genuin mulighet til å bidra med
førstehjelp til elever som er i ferd med å få lesegleden
permanent ødelagt av å måtte analysere Bjørnsons
«Faderen» eller lese fine, fine Tarjei Vesaas lenge før de
er klare for det. For enten er det ikke tid i forhold til
læreplanen, eller så er ikke kompetansen eller viljen
hos lærerne der, viljen til å bruke nye noveller i analysene, kompetansen til å trekke frem Lars Ramslies
Destroyer som et alternativ til Is-slottet. For det er ikke
det at Is-slottet ikke skal leses, det er ikke det, men når Isslottet blir undervisningens eneste dette-er-en-bok-omoppvekst, er det i ferd med å tippe over. All honnør til
Sigrid Undset, men mange elever vet heller ikke om at
Hanne Ørstavik finnes der ute, Trude Marstein. Eller
Bjarte Breiteig. Eller Nils Øyvind Haagensen. Gene
Dalby. Cindy Haug. Ragnfrid Trohaug. Harald
Rosenløw Eeg. Tore Renberg. Listen er lang og distingvert. Og dette er bare norske forfattere.
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OG DU KAN TA DEG FAEN PÅ AT LAMPENE
PÅ DE ROMMENE IKKE HAR VANLIGE
BRYTERE, MEN ET INTRIKAT SETT AV
DIMMERE, KNAPPER OG VALG, SLÅR DU
PÅ ET LYS I STUEN, FORSVINNER DET PÅ
BADET, ELLER OMVENDT, DET TAR TID Å
DECHIFFRERE SÅNT.
ser hvor det er helt åpenbart at det er læreren som har
ønsket meg på besøk, ikke elevene, som i verste fall
sover, legger kabal eller stønner høylydt mens du gjør så
godt du kan.
F
Et råd, med tanke på forberedelsene, som jeg mener er
like godt som selvsagt, er å be de enkelte klassene om å
ha forberedt seg til besøket. Dette er så enkelt som å be
Forfattersentrum om å informere skolene om dette når
de booker avtaler for deg. Kopier gjerne opp et slags lite
kompendium med en novelle, et kort utdrag fra en
roman, noen dikt eller korttekster, alt ettersom hva man
driver med. Og gjerne et bilde av deg selv og noen biografiske ting. På denne måten slipper de stakkars elevene å lure på hvem i all verden du er før du kommer, og
du slipper å se de fortvilte ansiktene deres som ikke aner
hvem du er, hvorfor du er der, og hvor lenge du har tenkt
å bli. Det hjelper også lærerne til å ha en liten samtale
med klassene i forkant, hvor de (forhåpentligvis, og
stort sett gjør de det) snakker om tekstene de har lest og
annet kjekt, som at det kommer en forfatter på besøk.
Det er sikkert unødvendig og belærende og nevne, men
jeg gjør det likevel – lag nå ikke et kompendium på 6070 sider, tenkt at de oppkopierte tekstene sannsynligvis
blir gitt elevene mot slutten av dagen, og muligens blir
de liggende i ranselen til du strener inn i rommet. 10-12
sider holder i massevis, og øker sjansene for at de faktisk
har blitt lest når du dukker opp. Er det snakk om noveller eller fortellinger, funker det ofte godt å utelate slutten, slik at det kan åpnes for diskusjon om mulige utfall.
Selv har jeg enda, 12 år etter, lett tilgjengelig, et slikt 10siders kompendium med tekster fra en norsk forfatter vi

hadde på besøk, uten at jeg vet om det var forfatteren
selv, forlaget eller simpelthen læreren vår som laget det,
det fungerte som bare juling, og var akkurat så introduserende og likevel åpent at det ikke bare skapte diskusjon i klasserommet vårt uken før forfatterbesøket, men
som også gjorde at vi leste det, opp og ned og ut og inn,
og stilte spørsmål av all makt, så vidt jeg husker. Så det
er store muligheter her. Er du virkelig gem, og besøker
en skole som ikke har skolebibliotek, kan du for eksempel gi klassen en av bøkene dine, slik at de kan slåss med
bare never om den i skolegården etterpå, og den blodige
vinneren får sjansen til å lese hele boken i hjemlig stillhet, akkurat som mange «voksne» tilhørere på vanlige
litteraturkvelder drar hjem og blar gjennom bøkene
dine etter opplesningen, slik du drar hjem og hører på
backkatalogen til bandet du akkurat var på konsert med,
fant sanger du aldri hadde lagt merke til, men som du nå
synes er knallbra.
G
Så hva skal du gi disse menneskene? Det er ikke
meningen å få det til å høres ut som om det er en overvekt av negative opplevelser forbundet med disse besøkene, for det stemmer ikke, ikke i det hele tatt. Stort
sett går det fra godt til strålende. Men det er et poeng å
tenke på, kanskje særlig for de av oss som er relativt nye
forfattere, at selv om det har stått aldri så mange intervjuer med og anmeldelser av deg i alle de rette avisene,
så betyr ikke det automatisk at alle har hørt om deg,
liker deg eller vil høre deg. Slik sett er turneene en perfekt måte å få beina på jorden og innse akkurat hvor
gode tekstene du har med deg, er. For dette er arenaen
for de umiddelbare anmeldelser.
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EN FORFATTER I FØRTI-FEMTIÅRENE, TRETTIÅRENE, FOR
DEN SAKS SKYLD, SOM FORTELLER OM LITTERATUR SOM
DIREKTE ANGÅR ELEVENE, VIL UANSETT NÅ LENGER ENN
EN FORFATTER I BEGYNNELSEN AV TJUEÅRENE SOM FORTELLER OM EN BOK SOM INGEN KAN FORHOLDE SEG TIL.
H
Så hva vil de høre? Jeg vet ikke. Eller, det er ikke helt
sant, for jeg vet noe om det. Men jeg vet selvfølgelig ikke
alt. Jeg vet at de vil høre mye av det samme jeg ville høre,
da klassene jeg gikk i fikk besøk av forfattere, enten det
var Lars Saabye Christensen, Ragnar Hovland eller jeg
vet ikke hva. Jeg ville vite hvordan de kom på historiene
sine. Jeg ville vite hvor lang tid de brukte på å skrive en
bok, hvordan de jobbet, og mer enn noe ville jeg vite
hvordan i all verden det var mulig å jobbe med en fortelling i flere år uten at det stanser opp, hvordan det var
mulig å skrive en hel bok, få den ferdig, få den utgitt. Jeg
husker da jeg holdt på å gjøre ferdig debutboken min, en
samling korttekster på under hundre sider. Jeg husker
hvor stolt jeg var over å ha ”skrevet ferdig en bok”, og jeg
husker at jeg på sett og vis var forundret over hvor lite
magi som var involvert, at boken rett og slett ble til fordi
man jobbet med den, tenkte på den, pusset og filte det
til, var tålmodig. Det jeg forsøker å si er at jeg tror noe av
det første forfatteren mister, er evnen til å se den virkelig store fascinasjonen for at det går an å gjøre noe så
absurd som å skrive bøker. Ikke så rart, har man gjort det
to, tre ganger, holder det i massevis. Det er forsatt noe av
det flotteste en kan gjøre, og man har det bra eller mindre bra mens man skriver, jobber, det er forsatt en slags
magi i det, klart det, det er fortsatt dager der du overrasker deg selv og kommer på de glupe ideene. Men det
koker likevel ned til at det nå engang er det du har valgt
å gjøre. Derfor blir det også viktig å forsøke å finne tilbake til den fascinasjonen du hadde for ditt eget yrke før
du fikk det, ble det. Jeg husker at jeg var tolv-tretten
eller fjorten og satt med en bok på fem hundre sider i
hendene og lurte på hvordan i helvete det var mulig å
skrive en så lang bok. En del av meg lurer fremdeles på
det, slik jeg lurer på hvordan det egentlig er mulig å
skrive en bok, og det er denne følelsen jeg må finne frem
til hvis jeg skal forklare det for elevene, forklare det ut i
fra deres synspunkt og med min egen innsikt, og jeg
merker, de gangene jeg får det til, at det også gir meg
enormt, fordi jeg går ut fra det klasserommet og synes at
det er strålende å skrive bøker, det beste jeg kan gjøre,
og jeg aner ikke hvordan jeg gjør det.
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I
Klassiske spørsmål: Når begynte du å skrive? Når
bestemte du deg for å bli forfatter? Hva tjener du?
Kjenner du noen kjendiser? Når kommer filmen? Hva
synes du om Ringenes Herre? Har du kjæreste? Hvordan
jobber du? Når jobber du? Har du en virkelig jobb i tillegg? Hva er den beste boken du har lest? Hva synes du
om Harry Potter? Hvorfor skriver du så lange setninger? Er dette noe du selv har opplevd? Skriver du om virkelige personer? Hvordan blir man forfatter? Er det
vondt å få dårlig kritikk? Har du vært på mange skoler?
Hva gjør du når du ikke skriver? Hva gjør du egentlig?
Hvorfor er du her?
J
Min erfaring er at det er sjelden man møter klasser hvor
mer enn 80% er virkelig interessert i det du snakker om.
Det vil alltid være noen som ikke er så opptatt av bøker.
Det vil alltid være dem som opplever besøket like nyttig
som om det hadde kommet en ansatt i Justérvesenet og
fortalt hvordan de dro rundt og kalibrerte vektene på
posten, matbutikkene. Det er ikke noe galt i det. Det er
ikke alle som er interessert i litteratur, sånn er det bare.
Og vi er alle klare over det. Derfor er det så viktig som
det kan få blitt, at man ikke gir opp de klassene hvor
80% av elevene er likegyldige til det du driver med, til
litteratur generelt. For det finnes alltid noen, enten det
er tjue av dem, ti, fem, kanskje bare to, på stoler langt
bak i rommet, de sier ikke noe, de stiller ikke spørsmål,
men du kan se at de følger med, at de bryr seg. Da holder
det i massevis. Da er det alltid verdt det. Og du er nødt,
helt nødt, selv om det føles idiotisk, å forme tanken i
hodet, eller viktigere, tro det, der og da, at det du sier
kan forandre livene deres. Ikke nødvendigvis snu dem
helt på hodet, men forandre dem bitte litt. I hver eneste
klasse du besøker kan det potensielt sitte en kommende
forfatter, som vil være ti ganger bedre enn deg, kan
hende er hun allerede forbi deg, uten at noen av dere er
klar over det. Jeg anbefaler også, hvis man har tid til det,
å bli igjen et friminutt etter at du er ferdig, eller hvis du
har et storefri mellom to timer, ikke bli sittende på
lærerommet, men kom deg ut i skolegården, selv om du

innimellom blir stående alene som en tulling mens du
nirøyker eller gjør hva enn du kan for ikke å føle deg
aldeles utenfor alt. Jeg prøver i hvert fall å gjøre det, bli
igjen litt, om jeg kan, og jeg pleier også å avslutte med at
det bare er å snakke med meg etterpå, om det er noen
som vil det. Ofte er de mest interesserte elevene for
blyge til å stille alle de (i deres øyne) innlysende spørsmålene, eller det blir ikke tid til det. De vil gjerne vise
deg noe de har skrevet, de vil gjerne ha mer tips om
hvordan de kan gå frem for å bli forfattere, de vil vite
hvordan folk på forlagene er, om de er greie, de vil ha
flere boktips. Eller de vil ikke snakke om bøker i det hele
tatt, men om alt annet, mellom himmel og jord, og du
kan fort havne i fine samtaler uti der, med elever som
om 5-10 år er det nye lesende publikummet, de nye forfatterne, eller de kjører søppelet ditt, ambulansen, de
monterer flisene dine på badet, hva som helst.
K
De heldigste elevene, i alle fall de heldigste litteraturinteresserte elevene, er de som får besøk både av veletablerte forfattere og de nyetablerte, som meg selv. Det
er nok enklere for en del elever å forholde seg til en forfatter under tredve i forhold til det å bli forfatter, siden
aldersforskjellen tross alt ikke er så stor, og det blir
enklere for dem å se seg selv i samme posisjon, en det
muligens vil være i forhold til en forfatter over femti.
Kan hende tar jeg feil. I forhold til bøkene i seg selv og
formidlingen av dem er forfatterens alder imidlertid
likegyldig. En forfatter i førti-femtiårene, trettiårene,
for den saks skyld, som forteller om litteratur som direkte angår elevene, vil uansett nå lenger enn en forfatter i
begynnelsen av tjueårene som forteller om en bok som
ingen kan forholde seg til. Kan hende tar jeg feil. Men
det er et poeng, tror jeg, både for skolene som inviterer
og forfatteren som kommer på besøk, å vurdere hvorvidt litteraturen passer. Det jeg mener er ikke at man
kun skal gjøre skolebesøk med ungdomsbokforfattere
eller bøker som inneholder beskrivelser av ungdom, på
ingen måte. Men det går for eksempel an for en forfatter
å legge mer vekt på sin forrige bok enn den nye, aktuelle, hvis det er mulighet for at en av de eldre bedre kan
åpne for kommunikasjon med elevene. Kan hende tar
jeg feil. Kan hende kan man presentere hva som helst så
lenge man klarer å formidle entusiasmen, kunnskapen,
gleden, aggresjonen. Kan hende nådde jeg lenger med
de klassene jeg besøkte i forbindelse med min første
bok, hvor jeg utelukkende leste og snakket om korttekster, enn jeg gjorde med den neste boken, en novellesamling som jeg opplevde som mye lettere å kommunisere med. Det er vanskelig å si, og det ender igjen
med spørsmålet: Hva har jeg gå gi disse elevene? Eller:
Hva vil jeg gi disse elevene? Noen ganger er det viktig å
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få elevene til å ha det ok mens du holder på, til å bli glad
i det du leser for dem, forteller om. Noen ganger kan det
være en fordel at elevene ikke setter pris på deg i det
hele tatt, men blir tenker at det der kan jeg pokker meg
gjøre bedre selv. Jeg husker selv, fra mine skoledager, at
jeg var i begge situasjoner, og begge deler var ekstremt
viktige for meg. Medgang og motstand, rett og slett.
L
Avslutningsvis. Pust rolig. Det går bedre. Du blir
flinkere til det. Ikke tro at elevene ikke bryr seg før de
har ettertrykkelig bevist det. Ikke tro dem da heller. La
tvilen komme dem til gode. Gjør så godt du kan. Ikke
bare snakk om dine egne bøker. Snakk om andres bøker,
alle bøkene der ute. Snakk om film, om du vil, hvor tynn
linjen mellom film og litteratur er. Snakk om dataspill,
hvis du vil, hvis du kan. Tenk på det faktum at de hadde
hatt vanlig undervisning nå, hadde det ikke vært for
deg. De har i det verste fall en kjedelig fritime. Tenk på
at det viktigste du skal gjøre, er å få dem til å bli glade i
litteratur, til å bry seg om bøker, ikke nødvendigvis
DINE bøker. Kan hende holder det i massevis at du er
inngangsporten til litteraturen. Gi dem konkrete boktips. For alt du gjør, ikke undervurder dem. Ikke bli
klovn i et desperat forsøk på å få en reaksjon fra deg. Om
de virkelig ikke liker deg, kan det være deres feil, det kan
være bøkenes, eller det kan være din. Pust rolig. Hold
hodet kaldt. Det går bedre. Du blir flinkere etter hvert.
Snakk med andre forfattere som har gjort mange skolebesøk. Vær forberedt. Vær stolt av det du gjør. Ikke
undervurder litteraturen fordi du har en følelse av at
elevene gir blaffen og du vil møte dem på deres premisser. Ikke fortell dem at litteraturen er det viktigste i verden, for det er ikke sant. Pust rolig. Inn. Ut. Det går
bedre. Du blir flinkere. Det beste, fineste, og kanskje
mest takknemlige publikummet sitter rett foran deg.
Det gjelder bare å møte dem.
LM
Noe av det mest fornuftige man kan finne på å gjøre, er
å holde seg oppdatert med hva foreningen !Les driver
med, bruke dem til å få råd om hva og hvordan, hvorfor
og hvorfor ikke. Dette gjelder såvel for forfatterne og
lærerne som elever. Derfor, mye viktigere enn dette
essayet: www.foreningenles.no og www.txt.no .
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LÆREREN I CAMPINGVOGNA
OG ANDRE HISTORIER
Alle som har vært på forfatterturné har en historie eller ti å fortelle. Noen opplevelser
er av de gode, andre av de dårlige. Vi ba noen forfattere fortelle en av sine historier
– og fikk litt av begge deler.

ILLUSTRASJON: STEFANIE KOERNER

Venninne: Min mor og de hadde besøk av min fetter på
fjorten fra Nordmøre i høstferien. Han hadde med seg
en kompis.
Eg: Åja?
(i høstferien, ved kjøkkenbordet i eit hus i NordHordaland)
Fetter: Han har ein katt han også.
Mor hennes: Så fint, kva heiter katten?
Kompis: Ragnfrid, Ragnfrid Trohaug.
Mor hennes: Jammen …
Kompis: Etter ein forfattar som var på besøk hos oss.
Mor hennes: Det er jo ei venninnne av dottera mi.
Fetter: Nei, det er det ikkje, for Ragnfrid Trohaug er
forfattar.

Anne B. Ragde og en norsklærer på campingtur
Jeg var på turne i november i Finnmark for noen år
siden. Skvatt rundt i propellfly i stiv kuling/liten storm
fra sted til sted. Jeg ante ikke på forhånd at Finnmark
var større enn det afrikanske kontinent. Minst. Jeg
syntes virkelig jeg GA noe for barnelitteraturen, blant
annet neseblod som resultat av voldsom flyturbulens
mellom Alta og Kirkenes.
Så kom jeg til en skole som ikke nevnes ved navn.
Norsklæreren til den designerte klasse (dobbeltklasse
1.videregående) ante ikke hvem jeg var, hva jeg hadde
skrevet etc. Null forberedelse. Læreren forduftet. Der
satt klassen. Der stod jeg. Hvem er du? spurte de. Ble
læreren vår sjuk, hvorfor gikk han? Er du vikar?
Jeg la vekk den opprinnelige planen, og begynte å
prate om Svalbard, isbjørnangrep, hvorfor Yamaha
Racingscootere er de beste på Svalbard grunnet de
smale beltene på det tynne Saharatørre snølaget der
oppe. Til alt hell hadde jeg skrevet endel om Svalbard
for voksne, så en viss grad av litterær relevans forelå.
Etter endt time, gikk jeg på jakt etter læreren. Jeg
fant ham i en campingvogn utenfor, reservert røykere.
Unnskyld, sa han, jeg burde vel ha forberedt dem litt.
Ikke si unnskyld til MEG, sa jeg, si heller unnskyld til
klassen din, for at du er en jævlig dårlig norsklærer.
Og så gikk jeg. Enda så røyksjuk jeg selv var.

Erna Osland og eleven som stirer
Når Sissel ringjer, blir eg glad. Hei, Erna, kan du tenkje
deg å dra til Sunnfjord? spør ho ein dag. Så fint, svarer
eg. I vinteren ein gong, seier Sissel på forfattarsentret,
ein lærar ringjer deg.
Rett før jul ringjer læraren og seier at klassen hans er
begynt å lese bøkene mine, dei gler seg til besøket. Eg
seier eg ser fram til å snakke med lesarane mine. 18.
februar, passar det? vil læraren vite. Det passar. Mest
fordi det er lenge til. Eg liker nemleg alt som det er
langt fram til. Dess lenger, dess betre. Mens eg driv
med mitt, skriv og stryk ut, skriv og stryk ut.
Jula kjem, og januar. Eg skriv og les, eg vil berre det,
skrive og lese, eg vil i alle fall ikkje til Sunnfjord og bli
intervjua av ein sjetteklasse. For det er dét eg har lova,
eg skal svare på alt dei vil spørje om, så godt eg kan.
Men kva kan eg svare på når det kjem til stykket? Veit
ikkje læraren nett det same som eg, han driv da og
strevar med ord, han som eg, så kva skal eg opp til
Sunnfjord etter? Læraren som kjenner elevane,

Ragnfrid Trohaug og katten på Nordmøre
Eg hadde nesten glømt at eg hadde vore på turnè der
nordvest; dagane går, vekene, livet går, og ei oppleving
legg seg som ei tynn hinne over ei anna. Men mange
månader seinare fikk eg eit besøk som minna meg på
turnèløypa på Mørekysten.
(i jula, Bergen sentrum)
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snakkar jo lettare til dei enn eg? Eg lurer på kven det er
best å ringje til – Sissel eller skolen. Eg vil nemleg forklare at klassen er betre tent med læraren sin enn meg,
ein forfattar som dei aldri har sett. Men før eg kjem så
langt, ringjer læraren igjen, han frå Sunnfjord, han vil
spørje om pultane skal stå i hesteskoform. Dei gler oss
veldig, seier han. Og eg hører plutseleg meg sjølv seie at
eg gler meg, eg òg. Der ser du, seier skrivemaskinen
min når eg har lagt på og vi blir aleine igjen, du gler deg,
eigentleg.
Skrivemaskinen får rett heilt fram til 17. februar. Da
kvir eg meg, veldig. For snøen laver ned, og eg skal
reise i mørkret, på glatta, langs den uendeleg djupe
Sognefjorden. Reis i god tid, seier skrivemaskinen, og
det gjer eg, eg bereknar god tid slik at eg skal få snakke
med læraren før eg går inn i klasserommet. Eg må
nemleg vite om det er einkvan som er spesielt uroleg i
klassen. Ein eller to – det er ofte det – som ein tilfeldig
besøkande ikkje må la seg provosere av. Men eg får
ikkje ordna meg slik, for ved den uendelege fjorddjupna
står ein trailer på tvers, og eg må berre styrte inn i
klasserommet, det blir ikkje tid til å få greie på noko
som helst. Det går nok fint, seier læraren, mange av
elevane har alt tenkt ut spørsmål. Ja, ikkje alle, seier
han av ein eller annan grunn.
Elevane spør, alle elevane. Dei spør om eg har katt og
alt slikt. Dei spør og spør, men berre ein elev har skrive
ned spørsmåla sine, ei lang rekkje med spørsmål som
får meg til å snakke om det herlege strevet med å halde
styr på ord. Resten av klassen er stille. Dei sit heilt og
aldeles stille og stirer på eleven med spørsmåla. Og litt
om senn går det opp for meg at dette er eleven eg bør
passe meg for. Noko kjem til å skje, dei andre sit berre
og ventar på det. Eg ser mot læraren – eller lærarane –
han har nemleg to kollegaer med seg. Eg ser på han for
å be om hjelp. Men han hjelper meg ikkje, ikkje reiser
han seg, og ikkje seier han noko. Han sit som elevane
sine, stum og stirer. Og eleven har framleis fleire spørsmål, spørsmål som har svar, og eg svarer mens eg vaktar på klokka, eg klarer å avslutte presis. Straks eg får
læraren for meg sjølv, ber eg han fortelje meg kva som
hende nett no. Den der eleven, seier han, den der eleven
har vi hatt i eit år. Eitt år utan at ho har sagt eit ord. Ho
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snakkar ikkje heime eingong! Kollegaene nikkar og byr
på kaffi og meir prat.
På heimveg er det slutta å snø. Det gjer ikkje
Sognefjorden grunnare, han er stille, heilt svart når eg
kjører så forsiktig eg kan mot skrivemaskinen min.

Stein Erik Lunde og Dylan’s cowboy heel
Som noen av mine nærmeste kolleger vet, ville jeg
gjerne vært rockemusiker i steden for forfatter. Det å
være på skolebesøk kan gi næring til denne håpløse
drømmen, og den er virkelig håpløs fordi jeg aldri har
vært i nærheten av å kunne synge rent eller spille gitar.
Men med en smule fantasi kan jeg, når jeg står i et
ødslig klasserom og leser fra bøkene mine og forteller
om livet som forfatter og har oppmerksomheten fra 25
skoleelever og 1 lærer, få følelsen av å stå på en scene i
en konsertsal foran, la oss si, for ikke å ta for hardt i,
4-5000 begeistrede tilskuere. Og for å være så nær
drømmen som mulig, er jeg alltid kledd i svarte jeans,
boots og skinnjakke på skolebesøk.
Ved ett tilfelle ble drømmen så sann som det bare er
mulig. Jeg tror det skjedde på Åmli skole i Aust-Agder.
Som vanlig fikk jeg spørsmål fra en av elevene om jeg
var flink til å skrive da jeg gikk på skolen. Og som vanlig
svarte jeg: – Nei, det var jeg ikke. Så fortsatte jeg, som
jeg pleier, å si at i begynnelsen av tenåra var drømmen å
bli profesjonell fotballspiller. Og når den drømmen falt i
grus, oppsto drømmen om å bli rockemusiker. Da var
jeg kommet i slutten av tenåra, sa jeg. Og så forteller jeg
videre, vanligvis, at jeg ble lærer, og etter det forfatter.
Men den gangen på Åmli skole kom jeg ikke til fortsettelsen. For der satt det en liten kvikk, meget sympatisk
kar midt på vindusrekka som avbrøt meg og sa rett ut i
lufta, full av overbevisning: – Men det er jo det du er, sa
han. – Hva da? spurte jeg. – Du er jo rockemusiker, sa
han.
Og jeg ble så lykkelig og jeg ba ikke om noen videre
utdyping og jeg så for meg et bilde av Bob Dylan i Rolling
Thunder Logbook, skrevet av Sam Shepard der billedteksten lyder «Dylan’s cowboy heel is driving a hole
through the floor». Og jeg gjorde det samme; jeg satte

hælen på min høyre støvelfot litt fram og maste den ned
i klasseromsgolvet. Og jeg hadde ingen gitar, men jeg
hadde bok, og aldri leste jeg bedre.

Gro Dahle og diagnoseguttene
Skolebesøk er noe av det mest slitsomme jeg vet,
spesielt hvis de kommer etter hverandre, seks timer
på styrten, to ulike skoler per dag, fem dager i strekk.
Av og til stemmer ikke kartet og skolene med turnélista.
Av og til er det satt opp altfor liten tid mellom skolene
slik at jeg konstant er en halvtime for seint ute. Av og til
er det satt opp dobbelttime på skolens plan når det bare
er tid og betaling til enkelttimer, og lærerne føler seg
lurt og snytt. Av og til venter feil skole i feil gymsal til feil
tid. Av og til blir jeg så sliten at jeg blir syk, får feber,
munnsår, får sår hals, forkjølelse, hodepine. Da er det
bare snakk om å overleve. Jeg har vært i ett tusen fem
hundre klasserom og gymsaler i løpet av tjue år. Og jeg
er kjempesliten. Dette skal jeg slutte med, sier jeg til
meg selv. Aldri mer, lover jeg meg selv. Men det er ikke
så lett å si nei. Og jeg glemmer fra gang til gang hvor
sliten jeg blir.
I en slik runde med utmattende dager fulle av utmattende totimers skriveverkstedsøkter, skjer det en
sjelden gang at en lærer tar fullstendig knekken på
meg. Hun står der i døra med armene i kors og er
sammensnurpet rynkete etter et liv av sur røyk og
dårlige møter. Et knust wienerbrød i ansiktet og hender
som høneklør. Og det første hun sier til meg er: «Dette
har jeg gruet meg til i mange uker!» og etterpå da
skolebesøket er over, sier hun: «Jeg visste det ville bli
fryktelig.» Og klassen hennes er virkelig helt forferdelig. De skriver bare banneord på lappene jeg deler
ut, prater seg i mellom uten å følge med, gidder ikke,
vil ikke, stritter i mot enhever form for deltagelse,
tegner bare kjønnsorganer på arkene og skribler «fuck»
på bordet, brekker blyantene jeg deler ut fordi ingen har
med seg penal. Og denne læreren sitter bakerst i
klassen med munnen som et knivstikk. Hun oser,
sier ingenting, bare oser. Jeg hater henne intenst.
Og hun meg.
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Jeg ber elevene lukte på en servelat, se på den,
kjenne på den og sammenligne den med noe annet.
«Fitte,» roper de. Jeg prøver å overhøre det. «Pikk,»
roper de. «Pupper,» roper de. Ok, det er kanskje ikke så
dumt, tenker jeg. Vi begynner med det. «Servelat ligner
på pupper.» Vi skal lage en tekst sammen. Jeg har gjort
flip-overen klar. Vi kommer ikke lenger enn til pupper.
Jeg gir opp og går over til neste oppgave. Minner. Å få et
minnebilde av å lukte på en skive loff. «Pupper,» roper
de. Jeg går videre: Å skape en hovedperson. Hva skal
han eller hun hete? «Fitte,» roper noen. «Pikk,» roper
andre. Ok, jeg lar dem styre. Vi lager en historie om herr
Pikk som snubler og reiser seg opp, snubler igjen og
blir henta i sykebil.
Jeg ser på læreren og får en idé. Neste oppgave blir å
beskrive læreren som et møbel, et dyr, en fisk, fugl, et
måltid, et redskap, et musikkinstrument, et materiale.
Det blir en fin oppgave.En skikkelig karikatur. Alle ler,
bortsett fra læreren. Ingen sier verken pikk eller fitte,
men finner på morsomme ting. Spenstige bilder. Det
går slett ikke verst.
«Jeg visste det ville bli forferdelig,» sier hun på vei ut
og stikker i meg med blikket sitt. Hun truer: «Dette skal
jeg skrive i rapporten,» sier hun. «Ja, fint,» sier jeg og
legger til: «Det er forunderlig rart hvordan klasser blir
farget av lærerne sine.» Et påfallende samsvar.
Jeg er ødelagt for mange uker framover, men i den
neste klassen skjer et mirakel. To språkløse, fremmedkulturelle piker skriver sine første ord på norsk.
Læreren begynner nesten å grine. Jentene er så stolte
at de smiler så stort og lyst at jeg må myse for ikke å bli
blendet. Det er halleluja. Det er jubel og magi. Den ene
har skrevet om huset til hovedpersonen vår. «Han har
hvitt hus,» står det. «Han bor der,» står det. Den andre
har skrevet om hovedpersonens hår. «Svart hår,»
hvisker hun og ser ned, mens hun rødmer. Det er
fantastisk! Jeg er over meg av lykke, og læreren takker
meg etterpå mange ganger.
Og så er det neste distrikt. Jeg følger en turnéliste
og snirkler meg fra skole til skole. På en liten skole
kommer jeg som en overraskelse. De har lagt ned
skolekontoret, og turneplanene er ikke sentralstyrt.
Denne skolen er totalt uforberedt. Tre kvinnelige lærere
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ser forskrekket på meg med åpen munn. «Forfatterbesøk?» sier den midterste og tror ikke på meg. Hun vil
sjekke om jeg har noe skriftlig på det, noen form for
bevis, og jeg viser henne turnéplanen.
Det er ikke til å komme forbi. Skolens navn står oppført. «Å stakkars unger!» sier den den andre læreren
og slipper ut et svært dystert og meget demonstrativt
sukk. Den tredje stirrer skarp på meg og sier det er
rektors ansvar. At ikke de kan gjøre noe. At rektor er
syk.
«Kanskje jeg bare skal gå igjen?» spør jeg og ser
plutselig for meg at jeg kan dra hjem. Det er ikke noe
dårlig alternativ. Men de ombestemmer seg. «Nei,» sier
den nærmest døra og ser på klokka. «Vi får se hva vi får
til, men du kan tro ungene kommer til å bli skuffet.»
Den borterste ristet på hodet: «Da må du tåle at det blir
en del sure miner.» Og hun gjentar lavt for seg selv:
«Stakkars unger. Og de som hadde gledet seg til å spille
innebandy.»
Jeg går mot døra: «Jeg dropper det,» sier jeg, for nå
har jeg bare lyst til å dra hjem, «så kan ungene få spille
innebandy». «Nei, ikke tale om,» sier den mest
myndige, «Har du fått beskjed om at du skal hit, så skal
vi pinadø gjennomføre det. Hent ungene. Si at det ikke
blir bandy allikevel.» Jeg gruer meg til å møte de
stakkars ungene som hadde gledet seg til innebandy.
Jeg er svært negativt innstilt. Jeg utstråler ulyst. Og
klasserommet er stygt, lufta tett. Det lukter gammel
mugg. Pultene er rotete plassert. To lærere kommer
inn, stramme i ansiktet. De setter seg ikke, men står på
hver side av rommet med armene i kors. Akkurat den
stillingen kjenner jeg godt. Armene-i-kors-stillingen
med litt oppheiste skuldre og brilleblikket. Sjuendeklassingene kommer inn i en ujevn rekke. De er stille,
høflige. Noen smiler. Den ene læreren er en knipser.
Hun knipser med fingrene og peker. Jeg tenker at en
knipser lett kan bli en klyper. Og en klyper kan lett bli en
som tar hardt i overarmen. Jeg finner et par ansikter
som jeg blir venn med. Det er mange å velge mellom,
mange jeg liker. Noen er riktig puslete. Jeg liker
spesielt godt de tre guttene som knipseren har plassert
nærmest døra. Jeg vet hva hun har tenkt. Hvis de
begynner å bråke, sender hun dem ut. Diagnoseguttene. Hun slipper dem ikke med øynene et sekund.
Hun venter at de skal finne på noe. Ryggen hennes er i
helspenn. Men de begynner ikke å bråke. De fikler med
fingrene og beveger på beina, men de bråker ikke. Jeg
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leser for dem. Jeg gjør et par skriveoppgaver med dem.
Den ene gutten er spesielt engasjert. Knipseren står
klar til å ta ham, men han klarer seg bra. Han sier flotte
ting. Han er stolt av seg selv. Elevene stiller interesserte
spørsmål. De har faktisk fulgt med og lyttet. De lager et
fantastisk flott dikt i fellesskap på flip-overen. Etterpå
kommer det mange for å bla i bøker og spørre mer. En
av elevene gir meg en CD. Noen jenter vil ha en klem.
Tre gutter tar meg i handa. Den ene urolige gutten sier
at det er den fineste norsktimen han har hatt. Og når jeg
kjører hjem den dagen, synger jeg i bilen.
Det fins timer som faktisk gir en viss følelse av
mening. At det var noen vits å dra rundt sånn. Joda. Og
så er det pengene.

Ingunn Aamodt og kjendisene
Jeg var i overkant fornøyd med meg selv da jeg forlot
dagens nest siste skoleklasse. Elevene hang i vinduet
og vinket til de ikke lenger kunne se meg. De hadde lest
begge fantasybøkene mine og de hadde gledet seg til at
jeg skulle komme. Jeg hadde skrevet autografer til
samtlige og mottatt så mye ros at jeg nesten (bare
nesten) hadde blitt en smule forlegen. Jeg hadde fått
høre at jeg var bedre en både Astrid Lindgren og J.K.
Rowling. Sånt er ikke hverdagskost! Og selv om jeg
visste at dette måtte taes med minst én spiseskje salt,
så var jeg ganske beæret. Læreren hadde virket litt
sjenert da han spurte: «Ja, vi lurer jo litt på hvordan det
er å være forfatter, da. Å være kjendis, liksom?» Jeg
hadde svart noe sånt som at «Å, det blir jo litt autografskriving, vet du.» Det var ikke helt sant.
Jeg skriver sjelden autografer. Å kalle meg kjendis er
å ta overdrevent hardt i. Men dette publikumet hadde
altså fått det for seg at de hadde celebert besøk. Og jeg
ville jo ikke ta fra dem gleden. Så jeg hadde smilt vennlig til den lett rødmende læreren og håpet i mitt stille
sinn at ingen skulle stille det spørsmålet man så ofte får
på skolebesøk: Har du vært på TV? Det er godt for en
ensom, støvete forfatter å komme ut av kontoret sitt og
motta anerkjennelse og beundring innimellom. Jeg
innrømmer det så gjerne. Og på skolebesøk kan man
oppleve slikt av og til. Det vet alle som har vært på
skoleturné.
Med en fin bunke tegninger fra elevene i veska satte
meg i bilen og svingte ut av skoleområdet med hylende

viftereim. Som en siste hilsen fra forfatteren. Det var én
skole igjen på programmet for dagen. En liten skole,
med en liten sjetteklasse som nå sikkert ventet utålmodig på besøk. Jeg fulgte kartet og manøvrerte meg
frem til riktig adresse.
Selvtilliten var fortsatt på topp da jeg parkerte utenfor
den vesle skolen. Det hang ingen elever i vinduene her.
Det var heller ingen lærer som tittet utålmodig bak
gardinene. Jeg fant riktig inngang og gikk inn. Det var
dødsens stille og ingen å se. Jeg lette meg frem til
lærerrommet. Der sto det to lærere i ivrig samtale over
et papir.
«Hei,» sa jeg.
De så spørrende på meg.
«Jeg skal besøke sjetteklasse,» sa jeg.
«De har heimkunnskap,» informerte den ene.
«Å,» sa jeg og så på klokken. «Jeg skal møte dem om
ti minutter, etter planen min.»
«Hvorfor det? Hvem er du?»
«Jeg kommer fra Turnéorganisasjonen. Jeg skal på
forfatterbesøk.»
De så på hverandre. Rynket pannene og trakk på
skuldrene.
«Det har ikke vi hørt noe om.»
Jeg leste opp navnet på kontaktpersonen som sto
oppført i papirene mine.
Begge lo høyt. «Da er du litt sent ute. Hun sluttet for
to år siden.»
En av dem gikk for å hente læreren i sjette mens den
andre begynte å bla gjennom en bunke reklame og
annen plagsom informasjon som holdt på å flyte over på
et bord man tydeligvis sjelden ofret oppmerksomhet.
Læreren fra sjetteklasse kom endelig inn på lærerrommet. Han presenterte seg med forkle på magen og
forvirring i blikket.
«Ingunn Aamodt,» sa jeg. «Jeg kommer på forfatterbesøk.»
Han så rådvill bort på de to andre, og de trakk på
skuldrene.
«Unnskyld meg,» sier sjetteklasselæreren. «Men er
du sikker på at du er på riktig skole.»
Jeg ble med ett usikker og sjekket skjemaet mitt
igjen. Læreren kikket, han også. Jo da. Det var
riktig skole.

Det ble diskutert frem og tilbake om hvem som hadde
ansvaret for dette rotet før hun som sto på hodet i
reklame/informasjonsbunken ropte triumferende:
«Her er det!» Hun holdt opp et ark med bilde av meg på.
De andre gikk bort for å se.
Nei, det arket hadde ingen sett før. (Det var på dette
tidspunktet det endelig gikk opp for meg hvorfor forfatteren blir oppfordret til å ringe skolen på forhånd.)
«Men det passer litt dårlig nå.» Sjetteklasselæreren
så litt forpint ut. «Vi har dobbeltime i heimkunnskap,
skjønner du.»
Det ble stille.
«Vi kan godt droppe det, hvis det ikke passer,» sa jeg
påtatt ydmyk.
«Kan vi det?» Sjetteklasselæren pustet lettet ut. «Er
det greit for deg?»
Jeg skjulte fornærmelsen godt (tror jeg), og gledet
meg til å få fri før tiden. Jeg slapp å stå foran nok en
klasse og gjenta meg selv for fjerde gang den dagen.
For femtende gang den uka. For trettiandre gang på den
turneen. Det var jo tross alt noe!
«Næ!» utbrøt læreren med arket i det jeg var på vei ut
av lærerrommet. «Det er jo du som har skrevet bøkene
om Pulverheksa!»
Jeg snudde meg med et lite smil. Hun var i ferd med å
redde stoltheten min.
«Jeg har tredje,» sa hun ivrig. «De elsker
Pulverheksa.» Hun la ivrig ut og avsluttet med å legge
hodet på skakke: «De er på tur i dag, ellers skulle du
gjerne fått besøke oss, altså!»
Så dro jeg av sted til det ødeliggende hotellet som
hadde vært hjemmet mitt de tre siste døgnene. Jeg
låste meg inn på rommet, slo på PC-en og sjekket
mailen, satte på vannkokeren og bladde litt i tegningene
jeg hadde fått. Så satte jeg meg (ganske fornøyd) på
senga, koste meg en sen lunsj (Rett-i-koppen-nudler)
og en gammel episode av «Kongen av Queens» og
tenkte: Sånn er det å være forfatter. Kjendis, liksom.
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... IKKE I ÅR HELLER ...

I ÅR OGSÅ!

SLIK FÅR DU STIPEND
Tiden er inne! Det skal skrives stipendsøknader igjen. Vi fikk lederne i de tre litterære
rådene til å komme med sine aller best tips.

ILLUSTRASJON: SIMON OXLEY

ANN KAVLIS 11 BOD (DnF)

9. Vit at Rådet er pålagt å innstille stipend berre etter
kunstnarleg kvalitet og aktivitet
Har du ikkje gitt ut bøker på mange år, er det vanskeleg å overtyde Staten om at du er ein yrkesforfattar. Har
du derimot manus inne hos forlaget og er undervegs til
bokutgjeving, kan det vere lurt å sende med stadfesting
på dette frå redaktøren din. Det Litterære Råd skal ikkje
innstille til stipend på grunnlag av søkarens økonomi,
livssituasjon eller helse.

1. Les rettleiinga
2. Les rettleiinga, og gjer det som står der
3. Les rettleiinga, og gjer berre det som står der
4. Skriv tydeleg
Ein søknad som ikkje er lesbar, er vanskeleg å ta
stilling til. Om du lurer på om handskrifta di kan lesast
av andre, vis den fram og spør nokon kva dei synest. Har
du ei for andre lite lesbar handskrift, bruk PC. Er du
ikkje PCfør, bruk skrivemaskin eller få nokon til å skrive
det på PC for deg. Print ut , klipp og lim inn i søknaden.

10. Før opp heile bibliografien din
Før på alle EGNE utgjevingar i kronologisk rekkjefølgje, med forlag, sjanger og årstal. Det er ikkje naudsynt å føre opp antologiar du er med i, leseoppdrag og
liknande aktivitetar.
11. Hugs å skrive under på søknaden
Ein søknad utan underskrift er dessverre ikkje gyldig.

5. Fyll ut alle felt som må til for at søknaden
skal vere gyldig

ERIK KROGSTADS GODE RÅD (NO)

6. Legg ved alle vedlegg som må til for at søknaden
skal vere gyldig
7. Unngå å sende med vedlegg som det ikkje blir
bedt om
Avismeldingar, brev frå venner og familie om dine
evner som forfattar, familiesongar du har skreve eller
manuskript som er refuserte og brev til forlag om kvifor
dette ikkje burde vore refusert skal t.d. ikkje leggast
ved.
8. Bruk tid til å tenkje over kva du vil med søknaden, og
grunngje søknaden nøye
Ta innhaldet i søknaden din på alvor. Ver så presis og
kortfatta som mogeleg når du gjer greie for kva du vil
nytte eit eventuelt stipend til. Dette bodet gjeld for ALLE
stipend du søkjer. Søkjer du t.d. om reisestipend, må
dette også grunngjevast, og du bør ha med ein plan for
reisa, ei kostnadsramme o.l.
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Hvilke stipendordninger finnes?
Skjønnlitterære oversettere har hovedsakelig to
kilder å søke stipend fra: Statens Kunstnerstipend og
Norsk Oversetterforenings stipender (vederlagsstipendene). Begge omfatter en rekke forskjellige
stipendtyper. Jeg skal ikke gå i detaljer her – bare
presisere at både Statens og NOs stipender kan søkes
av alle skjønnlitterære oversettere uavhengig av medlemskap i NO. Medlemmene av foreningen får tilsendt
søknadsskjemaer og utfyllende informasjon om de
enkelte stipendtypene i posten i god tid før søknadsfristen 15.oktober. Ikke-medlemmer kan få det ved å
henvende seg til NO.
Hva er viktig i stipendsøknadene?
Alle gjør klokt i å lese søknadspapirene nøye. Utover
det rent elementære – at søknadsskjemaet må være
fullstendig utfylt(!) og ikke minst undertegnet(!!) og
levert i tide(!!!) – er det en del ting det lønner seg å være
klar over:

Bruken av stipendet er viktig. Alle stipendsøknader
skal ha en faglig begrunnelse. Det har å gjøre med at
stipendmidlene har en politisk begrunnelse og et
formål – å stimulere den kunstneriske produksjonen i
kongeriket. De har ikke som formål å styrke kunstneres
privatøkonomi rent generelt. Derfor søker vi stipend når
vi ønsker å gjennomføre faglige prosjekter, enten det er
oversettelsesoppdrag, reiser, studier, faglig oppdatering, investeringer i utstyr etc. Vi søker ikke stipend fordi
vi har dårlig råd eller problemer med restskatten. Det
hender riktignok at oversettere har det, men privatøkonomiske forhold duger ikke som begrunnelse i
stipendsammenheng.
En del oversettere driver vekselbruk innenfor flere
kunstdisipliner og har lett for å se aktivitetene sine i
sammenheng. Husk at det ikke er noe sjakktrekk å søke
oversetterstipend for å lage film eller skrive egne
tekster.
Vær så konkret du kan i beskrivelsen av hva du vil
bruke stipendet til, og dokumenter opplysningene hvis
mulig. Vær realistisk. Mange av stipendene har rapporteringsplikt. Det gjelder alle stipendene i Staten og også
NOs arbeids- og prosjektstipend.
NOs reise- og studiestipend er produksjonsbasert.
Det vil si at tildelingen står i forhold til størrelsen på
søkerens produksjon. I en årrekke har gjennomsnittlig
tildeling ligget nær 1000 kroner per «normaltittel» – det
vil i denne sammenheng si et publisert skjønnlitterært
verk av gjennomsnittlig størrelse (200 sider) og vanskelighetsgrad. Har man gjennomgående mindre og lettere
titler, kan tildelingen bli noe lavere, er titlene gjennomgående store og krevende, kan den bli noe høyere.
Dette nevnt for å gi en pekepinn om hvilke beløp det er
realistisk å søke om. Det er ikke rapporteringsplikt på
NOs reise- og studiestipend.
Det er ikke alltid oversettere har nøye planlagte
reise- eller studieprosjekter for neste år ved søknadsfristens utløp i oktober. Erfaringsmessig er likevel
reiser og studier, lesing av bakgrunnslitteratur etc.
hyppige og nødvendige innslag i oversetternes arbeidsprosess. Stipendkomiteen regner med at de fleste oversettere reiser og driver kunnskapstilegnelse i betydelig
utstrekning som en del av jobben. Man trenger ikke å
dikte opp fiktive prosjekter for å få NOs reise- og
studiestipend. Det holder å skrive at man vil bruke
stipendet til nødvendige faglige oppdateringer i løpet
av året.
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Likevel: Bruken av stipendet er et av tildelingskriteriene. Og har man et konkret reise- eller studiemål
som kan beskrives, har man også en sterkere søknad.
Her er det på sin plass å skyte inn at reise-og studiestipendet i Staten ikke er produksjonsbasert. Gode
oversettere med få titler, men overbevisende reise/studieprosjekter kan altså få bedre uttelling her. Det er
ingen grunn til ikke å prøve. Kunstnerisk aktivitet og
kvalitet er omtrent det eneste kriteriet det legges vekt
på i Staten, så det er bare å profilere seg deretter.
I tillegg til det som har vært nevnt når det gjelder
NOs stipender, er samlet tildeling av alle typer stipend de
siste fem år og aktivitet to viktige tildelingskriterier.
Stipendkomiteen tildeler etter en skjønnsmessig
helhetsvurdering av alle de aktuelle kriteriene.
Samordning av Statens og NOs stipender:
Stipendkomiteen innstiller søkerne til Statens
Kunstnerstipend og tildeler NOs vederlagsstipend ut
fra gjeldende kvoter og økonomiske rammer. Fordi
mange oversettere søker stipend begge steder og
stipendene er til dels av samme type (arbeidsstipend,
reise-/studiestipend, etableringsstipend) sambehandler stipendkomiteen de to stipendordningene.
Fordelen med det er at vi får en samlet oversikt og kan
forsikre oss om at stipendressursene fordeles rettferdig og kommer flest mulig til gode. Dette skjer på et
stipendmøte over tre dager i slutten av januar. NOs
administrasjon klargjør de mange hundre søknadene
og sender dem ut til stipendkomiteens medlemmer i
desember, slik at alle kan møte godt forberedt på stipendmøtet. Vi er svært fornøyde med denne arbeidsformen. Den store arbeidsmengden og det alvorlige
ansvaret overfor kollegene gjør at det føles riktig å ha
god tid til behandlingen og de grundige diskusjonene.

SVERRE HENMOS HISTORIER FRA
INNSIDEN (NBU)
Om arbeidet: I januar hvert år er det stipendmøte. Før
1
møtet må alle medlemmer av Det litterære rådet i NBU
ha lest alle søknadene og gjort seg opp en mening om
hvem de vil anbefale til de ulike stipendene. Lesingen
foregår individuelt i Rådhusgata. Vi leser hver søknad
nøye og gjør oss notater. Så møtes vi på Leangkollen
over to dager i januar.
Stipendmøtet er delt i fem. Først fordeler vi arbeids-

stipender fra Staten, deretter andre stipender fra
Staten, så arbeidsstipender fra vederlagsfondet til NBU,
andre stipender fra vederlagsfondet og til slutt hvem
som skal anbefales til garantiinntekt (selv når det ikke
er noen ledige), Houen og Mohrs legat, eldre fortjente
kunstnere og Oslo bys stipend. I alle rundene presenterer medlemmene i rådet sine kandidater før vi begynner
å diskutere. Vi har få stipender og mange gode søkere,
så det går mye tid til å diskutere. Argumentene i diskusjonen er kvaliteten på søknaden, tidligere produksjon
og i noen tilfeller tidligere tildelte stipender.
I løpet av de to dagene blir vi enige om hvem som skal
få hvilke stipend. Alle innstillinger er flertallsavgjørelser i rådet. Ingen rådsmedlemmer får gjennomslag
for alle kandidatene sine, alle må inngå kompromisser.
Til slutt fordeler vi hvem som skal skrive begrunnelsene. For alle Statens stipender skal det skrives en
kort begrunnelse fra stipendkomiteen om hvorfor nettopp denne forfatteren bør få nettopp dette stipendet.
Dette er hovedgrunnen til at vi trenger en ordentlig
søknad, for vi må kunne vise til den i begrunnelsen. Hvis
forfatteren ikke har skrevet hva stipendet skal brukes
til, vil ikke begrunnelsen fra stipendkomiteen gå igjennom hos Kulturrådet.
Av Statens stipender innstilte rådet i 2005 til 3
arbeidsstipend, 3 arbeidsstipend for yngre kunstnere,
2 etableringsstipend, 4 vikarstipend, 6 reise/studiestipend og 1 materialstipend. Av NBUs midler innstilte
rådet til 9 arbeidsstipend og 36 diversestipend. Til sammen var det altså 64 forfattere som fikk stipend i en
eller annen form. Det vil si omtrent halvparten av søkerne. De fleste søker imidlertid mange ulike stipender, så
det langt flere søknader enn søkere å forholde seg.
Tips til søkere:

2. Skriv gode søknader.
Skriv tydelig og leselig. Skriv kort om hva du har tenkt å
gjøre. Det er ikke nok å skrive at «jeg vil skrive på heltid» eller «jeg vil reise for å samle inspirasjon». Skriv
kort om hva du vil skrive eller hvor du har tenkt å reise
og hvorfor. Stipendkomiteen trenger ikke å vite nøyaktig
hva neste bok skal handle om, men vi må få en grunn til
å skulle støtte prosjektet.
3. Kryss av på flere stipender, og gjerne for mer enn du
tror du får.
Stipendkomiteen kan innstille til mindre enn det
søkes om, men ikke til mer. Det er ingen som synes du
er stormannsgal om du søker femårig arbeidsstipend.
Det dumt hvis vi for eksempel tenker å innstille en
debutant til arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere, for så å oppdage at vedkommende bare har søkt
om tretti tusen.
4. Man kan ikke trikse seg til mer penger ved bare å
søke arbeidsstipend.
Det er dumt for en forfatter hvis vi tenker å innstille
vedkommende til seksti tusen, for så å oppdage at
han/hun bare har søkt om arbeidsstipend. Da blir det
ingenting, og seksti tusen er tross alt en del penger for
en forfatter.

1. Når vi fordeler Statens stipender, er vi stipendkomite, når vi fordeler
midler fra vederlagsfondet, er vi Det litterære rådet til NBU. Her bruker
jeg begrepene om hverandre.

1. Skriv gode bøker.
Har man skrevet en eller flere gode bøker, vist at man
er en forfatter det er viktig å støtte videre, ligger man
allerede godt an som søker.
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OVERSETTERMAKSIMER OG LILLE TRILLE
Hvordan oversetter man et nonsensdikt? Knut Johansen tar oss med til oversetterens
verksted – og legger fram sine oversettermaksimer.

Vi starter i oversetterens verksted: ”Slithy toves” sto det
plutselig i romanen jeg satt og oversatte – A.S. Byatts
The Whistling Woman, siste bind i hennes Fredericakvartett. ”Mome” sto det også, og at ”mome” var et portmanteau-ord, trolig sammensatt av ”from” og ”home”
ifølge Humpty Dumpty. Det har seg slik at disse ordene,
som Humpty Dumpty forklarer for Alice, hører hjemme
i et vers av et nonsensdikt i Lewis Carrolls Through the
Looking-Glass. Boka er oversatt til norsk av Zinken
Hopp, under tittelen Gjennom speilet. Så var det vel bare
slå opp på det riktige stedet der og sitere derfra, da.
Men hos Zinken Hopp finner man ikke noe som
svarer til ”slithy toves”, heller ikke noe som svarer til
”mome”, med ovenstående forklaring. Zinken Hopps
versjon av nonsensverset er slik:
Det løystra. Lanke lågmælt sjor
hang darme få det tarve lap.
So stige låg den rumse kor
i sovepaskens gap.
Dette er meget langt fra Carrolls original, så langt at
ingen av Humpty Dumptys forklaringer i originalen kan
gjenfinnes i den norske teksten. Dermed må jeg utarbeide en selvstendig oversettelse av strofen og sitere
derfra.
Hos Lewis Carroll står det, på engelsk:
‘Twas brillig, and the slithy toves
Did gyre and gimble in the wabe;
All mimsy were the borogoves,
And the mome raths outgrabe.
Dette er første vers av nonsensdiktet ”Jabberwocky”,
som dukker opp i sin helhet i første kapittel av Through
the Looking-Glass, hvorpå ovenstående vers blir gjentatt
i sjette kapittel og altså, som nevnt, forklart av Humpty
Dumpty.
Disse forklaringene er uhyre viktige for oversetteren i
dette tilfellet, fordi de influerer sterkt på hvilke valg
man kan gjøre i oversettelsen av selve verset. Jeg skal
henvise til forklaringene etter hvert som jeg drøfter
mine oversettervalg løpende, så skal vi få se.
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Men før vi går videre: Det bakenforliggende motivet for
denne drøftelsen er å få demonstrert et sett med tre
oversettermaksimer som jeg nylig har utviklet og begynner å få stor tro på: Jeg tror de sammen kan brukes til å
regulere forholdet mellom oversetter og tekst/forfatter,
oversetter og vasker/redaktør og oversetter og litteraturkritiker – forutsatt at alle parter anerkjenner
maksimene og vekselvirkningen mellom dem.
Maksimene er ment å være selvinnlysende og også tilstrekkelige, til sammen:
Innholdsmaksimen: Oversett det som står.
Kvalitetsmaksimen: Oversett til idiomatisk norsk.
Trofasthetsmaksimen: Oversett slik at din tekst er
i overensstemmelse med forfatterens intensjoner.

Tanken er ikke at alle maksimene nødvendigvis må oppfylles til enhver tid: K-maksimen (idiomatisk norsk)
kan naturligvis gjøre det umulig å oppfylle I-maksimen
(det som står), men løsningen bør ikke desto mindre
respektere T-maksimen, altså ikke bryte (totalt) med
forfatterens intensjoner.
I-maksimen (det som står) kan også blokkere for Kmaksimen (idiomatisk norsk), f.eks. fordi «det som
står» ikke er idiomatisk på utgangsspråket.
T-maksimen (forfatterens intensjoner) vil også
kunne bli overkjørt av K-maksimen (idiomatisk norsk),
fordi det ikke finnes noe språklig uttrykk på norsk for
denne intensjonen. (Tenk på visse former for ordspill,
f.eks.)
Implisitt i disse generelle eksemplene ligger at et
brudd på en av maksimene må være godt motivert. –
Dette innebærer at vasker/redaktør samt litteraturkritiker stanser opp og tenker når oversetteren åpenbart har brutt en av de ovenstående maksimene:
Oversetteren bryter ikke oversettermaksimene uten
motivasjon; hva er motivasjonen her, og er den god
nok/klar nok?
Så går vi løs på første vers av ”Jabberwocky”.
Om «det som står» kan vi si en hel masse. Det viktigste
i vår sammenheng er at a) dette er vers, b) dette er nonsensvers. Når vi oversetter en normal prosatekst,

John Tenniels «Jabberwocky»-illustrasjon fra 1871. Tover og borogover
gyrer og gimler i vabet, og fremre rater gaber i bakgrunnen.

bestreber vi oss sjelden på å vise noen trofasthet mot
lyd-polen av teksten, det fonologiske planet, som språkviterne sier. Men når vi oversetter vers, er dette plutselig viktig, i form av rim- og rytmemønster samt diverse
lydeffekter (allitterasjon, assonans etc.). Det blir dermed viktig å finne ord som gjør hver linje mest mulig lik
sin motsvarighet i originalen, i antall stavelser og i
trykkforhold, innenfor rammene av K-maksimen (idiomatisk norsk).
Med nonsensvers blir antagelig trofasthet mot lydpolen av teksten enda viktigere: Forfatteren har på helt
selvstendig grunnlag valgt lydkvaliteten i ordene sine:
dette valget er intendert fra forfatterens side og inngår
dermed i den intensjonen som vi ifølge T-maksimen
helst skal respektere. – Har vi mulighet til det, velger vi
ord som ligner forfatterens i klangen.
Videre ser vi at syntaksen er helt regulær engelsk,
med ord som er bygd opp av velformede engelske stavelser, med verbfraser, substantivfraser osv. riktig
sammensatt i riktig rekkefølge, samt bruk av korrekt
samsvarsbøyning. Dette må med over i den norske oversettelsen, kanskje også helst så tett opp til den syntaktiske strukturen i originalen som mulig – ut fra I-maskimen (det som står), innenfor grensene av vår K-maksime (idiomatisk norsk).
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Hva «forfatterens intensjoner» angår, er det slik at
Humpty Dumptys forklaringer i svært menge tilfeller
henter sin substans fra ordenes lyd-plan. Han har en
teori om at mange av de rare ordene er ”like a portmanteau [en slags stor koffert] – there are two meanings
packed up into one word”. Han bruker ”slithy” som første eksempel: ”Well, ‘slithy’ means ‘lithe and slimy’.” Det
er altså – i disse tilfellene – et lydlig element som henviser til den ene betydningen, og et annet lydlig element
som henviser til den andre betydningen. – I virkeligheten, hadde jeg nær sagt, er det H. Dumpty sier bare
bløff og/eller tøv fra ende til annen, men det gjør ikke
saken enklere: De engelske nonsensordene er på forhånd bygd opp slik at H. Dumpty har et slags grunnlag
for å si det han sier i forklaringene; de norske nonsensordene må bygges opp på samme måte – i henhold til Tmaksimen (forfatterens intensjoner): For hvis dette
ikke gjøres, må Humpty Dumpty alias Lille Trille si noe
helt annet på norsk enn det forfatteren har intendert. –
Dette blir selvfølgelig også et brudd på I-maksimen
(«det som står»).
Til verket:
1. linje:
‘Twas brillig, and the slithy toves

H.D. forklarer ”brillig” slik: ”‘Brillig’ means four o’clock
in the afternoon – the time when you begin broiling
things for dinner.”
Hvis vi velger norsk ”brillig”, bryter vi faktisk K-maksimen (idiomatisk norsk), siden -ig-endelsen ville kategorisere ordet som et adjektiv, mens ordet neppe er det.
I hvert fall ikke i henhold til H. Dumptys definisjon, som
jo er bindende for oss. Jeg foreslår derfor ”brillag” her,
helst uttalt med tonem 1, som i ”middag”, for å gjøre H.
Dumptys forklaring troverdig. – For hans ”broiling” kan
vi med hell bruke norsk ”brase”, ellers følge H.D. rett
fram.
H.D. forklarer, som vi har sett, ”slithy” som ”lithe” +
”slimy”. På norsk kan vi prøve med ”slyk”: ”sleip” eller
”slimete” + ”myk” – og legge H. D. (Lille Trille) denne
forklaringen i munnen.
H. D. forklarer ”toves” slik: ”Well, ‘toves’ are something like badgers – they’re something like lizards – and
they’re something like corkscrews.” – Dette gjør det
enkelt for oss: Her er det ingen lydlige elementer som
skal kombineres til ett ord. I samsvar med overveielsene
ovenfor er det nærliggende å velge ”tovene”, som til alt
hell er ledig på norsk. Uttalen blir enten med å eller o,
akkurat som uttalen på engelsk heller ikke er entydig,
langt derifra. Og slike paralleller er det jo bare å ta med
seg – i henhold til I-maksimen (det som står).
Så da har vi vår første linje:
Det var brillag, og de slyke tovene
– samt tilhørende H.D.-forklaringer, som nevnt
løpende.
2. linje:
Did gyre and gimble in the wabe;
H.D. forklarer ”gyre” slik: ”To ‘gyre’ is to go round and
round like a gyroscope.” – Riktignok er ”gyre” et ekte
engelsk verb, men det er så sjeldent brukt at det godt kan
gå for et nonsensord her. Vi velger ”gyre” dvs. ”gyret” på
norsk, slik at H.D.s forklaring kan beholdes. På kjøpet
får vi den samme tvetydigheten mellom uttalen av de to
ordene på norsk som på engelsk: jyret eller gyret?; dzh-
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eller g-?. Definitivt en gevinst – i henhold til I-maksimen (det som står).
H.D. forklarer ”gimble” slik: ”To ‘gimble’ is to make
holes like a gimlet.” En ”gimlet” er et snekkerverktøy, et
vribor. Det kan vi ikke gjøre noe verb av. Vi har ”dor”,
som kan gi verbet ”dore”, men det er ikke noe ordentlig
nonsensord og har ikke den rette klangen: alliterasjonen
”gyre and gimble” forsvinner. Dermed spørs det ikke om
vi må bryte en maksime, nemlig T-maksimen (forfatterens intensjon). Men vi kan oppfylle I-maksimen (det
som står), og velge ”gimle” dvs. ”gimlet” som det norske
verbet. – Da må vi finne på en annen forklaring for Lille
Trille. Nærliggende er: ”Å ‘gimle’ er å gjøre det gudene
gjorde i Gimle, å danse rundt og være glad.” Hvis vi har
gode grunner til å hevde at dette er en setning som ikke
er fremmed for en type som H.D., kan vi også forsvare
oss med at løsningen ikke er i motstrid med forfatterens
intensjoner, og si at T-maksimen er delvis oppfylt. Hvis
vi uttaler ”gimle” med g, ikke j, må vi også uttale ”gyre”
med g, og vice versa – som på engelsk. Ingen dårlig
gevinst – i henhold til I-maksimen (det som står).
H.D. forklarer ”wabe” slik: a) ”the grass plot round a
sun-dial”, b) ”It’s called ‘wabe’, you know, because it goes
a long way before it, and a long way behind it –” hvortil
Alice tilføyer: ”And a long way beyond it on each side.”
Dette ”wabe” er ikke et portmanteau-ord, og vi kan,
ifølge overveielsene om lydlikhet overfor, velge ”vab”,
som til alt hell er ledig på norsk. Spørsmålet er så hvilket
kjønn vi skal gi dette substantivet. Jeg velger intetkjønn,
som gir ”vabet”, fordi det lurer et verb i preteritum sist i
siste linje, som ”vabet” skal rime med. En vanlig preteritumendelse på norsk er -et, og selv om de to -etendelsene normalt ikke uttales likt, er likheten i skriftbildet god nok til vårt bruk.
Men forklaring b) kommer vi ingen vei med på norsk.
Den er basert på rent tilfeldige språkspesifikt sammentreff på engelsk – ”long way” + tre ulike preposisjoner
som alle begynner be-”, som gir uttalen ”way” + ”b”:
”wabe”. Det finnes ingen idiomatisk norsk løsning som
gir det ønskede resultat. Vi må dermed legge Lille Trille
en annen forklaring i munnen enn i originalen og bryter
dermed I- og T-maksimene (det som står; forfatterens
intensjoner), fordi K-maksimen (idiomatisk norsk)
krever det av oss.

Jeg har klart å finne på en alternativ forklaring jeg
synes holder, nemlig følgende:
”Det heter ‘vabet’, skjønner du, fordi folk sier ‘Hva
behager?’ når de får høre hva det betyr.”
[Hvorpå Alice sier:] ”Hva behager?”
I mine ører er dette en setning Lille Trille som person
kunne finne på å si; T-maksimen (forfatterens intensjoner) er dermed delvis oppfylt.
Vi får nå en linje til, med tilhørende forklaringer, som
løpende nevnt:
gyret og gimlet i vabet.
3. linje:

givende elementer. H.D.s forklaring er: ”a ‘rath’ is a sort
of green pig” – den kan overføres direkte til norsk. –
Motivasjonen for ”grabet” (verb, pret.) for ”outgrabe” er
at det ikke er plass til noen stavelse som tilsvarer ”out” i
den norske verselinjen. ”Outgrabe” er en uregelmessig
preteritumsform, nærmere bestemt av infinitiv ”outgribe”, fremgår det av H.D.s forklaring. Et nonsensverb
med sterk bøyning hadde det. jo vært veldig morsomt å
få til, men slik jeg har løst dette, er vi bundet av rimet i
2. linje (”vabet”). – For øvrig er H.D.s forklaring: ”Well,
‘outgribing’ is something between bellowing an whistling, with a kind of sneeze in the middle ...”, som det ikke
er noe problem å overføre direkte til norsk.

All mimsy were the borogoves
Så da har vi fått følgende vers:
blir, for å gjøre resten litt raskere unna:
Helt trinkle var borogovene,
– ”trinkel” (adj.) av ”spinkel” + ”trist”, siden ”mimsy”
ifølge H.D. er ”flimsy” + ”miserable”; ”borogovene”
etter lydlikhetsprinsippet (men med hovedtrykk på -gostavelsen, i samsvar med K-maksimen – idiomatisk
norsk), samt fordi ingen av lydelementene er meningsbærende i H.Ds. forklaring, som er som følger: ”a ‘borogove’ is a thin shabby-looking bird with its feathers
sticking out all round – something like a live mop.”
4 linje:
And the mome raths outgrabe.
blir:
og de freme ratene grabet.
– ”freme” for å prøve å dekke inn H.D.s forklaring av
”mome”: ”... but ‘mome’ I’m not certain about. I think it’s
short for ‘from home’ – meaning that they’d lost their
way, you know.” Altså ”frem” – med lang e – (adj.) av
”fra” + ”hjem”, med vilje litt skjevt i forhold til de presumptive byggesteinene, for å gi H.D. grunnlag for å
erklære seg usikker. – ”Rat” for ”rath” etter lydlikhetsprinsippet og fordi det ikke inneholder noen menings-
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Det var brillag, og de slyke tovene
gyret og gimlet i vabet.
Helt trinkle var borogovene,
og de freme ratene grabet.
Samt et sett brukbart motiverte forklaringer å legge
Lille Trille i munnen, uten altfor mange brudd med forfatterens intensjoner. Veiviser underveis har så vært
mine tre oversettermaksimer, som hermed er presentert i aksjon.

EN HÅRFIN DETALJ
Iranske Behzad Ghaderi Sohi hadde jobbet med oversettelsen av Peer Gynt i ett år, da den rykende
fersk fra trykkeriet holdt på å bli inndratt. Purnorske Solveig hadde nemlig lange, lyse fletter og
ikke noe skaut. Heidi Hattestein traff oversetteren i Iran.
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En hårfin detalj, skulle man kanskje tro, men flettene
holdt på å sette en stopper for den persiske oversettelsen av Henrik Ibsens mesterstykke: Forlaget
hadde nemlig lastet ned et bilde fra Internett og brukt
på bokomslaget, mot Sohis vilje må nevnes, selv foreslo
han et grafisk trykk av Peers bukkeritt. Bildet er hentet
fra en teateroppsetning av Peer Gynt: En purnorsk
Solveig med lange, lyse fletter og uten hijab, begrepet
for anstendig påkledning som blant annet betyr at
kvinner må dekke til håret.
Ministry of Culture and Islamic Guidance truet med
å inndra boken, men iherdig lobbyvirksomhet resulterte i følgende kompromiss: Boken ble godkjent mot at
opplaget på 1100 bøker selges under disk!
Politikk og poesi
Vi sitter sammen med Sohi i en hotellobby i den iranske hovedstaden Teheran. Først blir vi nektet å røyke
innendørs, men da vi i god, norsk tradisjon går ut for å
pleie vår last, får vi lov å røyke inne likevel. Det er en
ting som er verre enn en røykfylt lobby, og det er at to
kvinner og en mann står i lag og røyker utenfor hotellinngangen.
Sohi reagerer med et høflig smil; han er en forfinet
akademiker og ikke ute etter mer bråk enn bøkene
skaffer ham.
– Ibsen har hatt en tragisk skjebne i Iran, sier Sohi,
professor i dramatisk litteratur. – På lik linje med
andre forfattere er han blitt politisert.
I Iran spør man ikke om litteraturen er god, men om
den støtter prestestyrets tankegods. I et slikt klima
kommer litteraturen etterhvert til å handle like mye
om det som ikke er skrevet og det som lurer mellom
linjene. Det fostrer en ny type forfattere: Oversetterne.
Med å bruke nåtidens politiske talemåter, skaper de
koblinger. Har for eksempel antihelten Peer en del til
felles med presidentkandidat Rafsanjani, som for øvrig
tapte sommerens presidentvalg?
– Jeg ville hatt problemer med å få satt opp et eget

stykke i dag, men jeg kan gjemme meg bak Ibsen, sier
Behzad.
– Betyr ikke det at også du politiserer ham?
– Både ja og nei. Jeg ønsker ikke å ødelegge estetikken, men på den andre siden er jeg heller ikke en slave
av Ibsen. Jeg har min egen historie. Det handler om å
oversette riktig litteratur til riktig tid, alt etter hvilket
formål den skal fylle. Her har oversetterne forskjellig
politikk. I Kina legger de vekt på den moralske og sosialt ansvarlige siden av Ibsen. Og hvorfor ikke – det er
deres Ibsen.
Ikke spesielt kontroversiell
Man skulle kanskje tro at Ibsen er kontroversiell i Iran,
og ja, det finnes eksempler på at teaterregissører har
blitt arrestert. Men stort sett går et Ibsen-stykke fredelig for seg. Er det fordi Ibsen kommer fra et lite, vennlig
land så langt borte? Eller er det fordi ironien ikke blir
oppfanget? Det er ikke godt å si.
Så var da også den godeste Ibsen inne på tanken å
avslutte Et dukkehjem med å la Nora vende hjem igjen,
noe Ibsens kone visstnok skal ha motsatt seg. Hun
truet selv med å gå, og resten er historie.
– Hvorfor oversatte du ikke Et dukkehjem?
– Stykket er allerede oversatt. Det ble satt opp på
teaterscenen allerede på 60-tallet.
Bodde i Oslo
Sohi bodde i Oslo mens han jobbet med oversettelsen,
med støtte fra Fritt Ord.
– Norge ga meg natursjokk. Den storslåtte, sublime
naturen er en del av Ibsens estetikk. Fjellene blir opphøyet til noe annet. Vi mennesker har behov for å se
horisonten, og da må vi til topps. Dere nordmenn har
en voldsom kjærlighet til naturen. Dere har en trang til
å «go primitive». Hytte, sier han plutselig på norsk,
med kraftig aksent.
I arbeidet med Peer Gynt brukte Sohi fire engelske
oversettelser, i tillegg til at han fikk hjelp av professor i

Behzad Ghaderi Sohi har oversatt Peer Gynt til persisk. «Peer, du lyver» på persisk heter
«Per dorough migi».

nordisk litteratur ved Universitetet i Bergen, Asbjørn
Aarseth. Enkelte av Aarseths kommentarene står på
trykk i den persiske oversettelsen.
– Han rettet spørsmål til meg, og jeg svarte hvordan
jeg forstår grunnteksten, sier Aarseth.
– Spiller det noen rolle at oversetteren ikke kan norsk?
– Jo bedre oversetteren kan norsk, jo bedre oversettelse. Men det er en kjennsgjerning at mange går via
engelsk. Jeg kjenner en kineser som har gått i gang
med å lære seg norsk, og han forteller at det er mange
misforståelser i de kinesiske versjonene. På den andre
siden lærte jo Behzad en del norsk mens han var her.

Forlaget har lastet ned et bilde fra Internett
og brukt på framsiden, som i Iran faktisk er
baksiden. Det holdt på å sette en stopper for
boken.

I Iran foregår sensur først og fremst i form av motpropaganda. For eksempel siler ikke landet innholdet
på Internett i samme grad som blant andre Singapore.
– Det finnes bøker som er oversatt i 11 versjoner.
Men er ikke det en god form for sensur, tross alt? spør
Sohi.

Likheter
– Jeg ble mer og mer kjent med klangen i det norske
språk, sier Sohi. – Etterhvert kom jeg over likheter
mellom norsk og farsi. For eksempel da Peer ser
Solveig for for første gang og blir slått av hennes
skjønnhet – hvor lys, som solen, noe navnet også
indikerer. Den samme metaforen har vi på farsi. Den
engelske oversettelsen blir fattig i forhold: «Oh, what a
charming lady».
Da Ministry of Culture and Islamic Guidance skulle
godkjenne oversettelsen, spurte de om Sohi hadde
skrevet eller oversatt boken. Fordi han har levert en
oversettelse nært opp til originalen, eller i det minste
den engelske oversettelsen, fant de ingenting å sette
fingeren på.
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Dyd av nødvendighet
På spørsmål om Ibsen har noe i si dagens iranere, svarer Sohi like kryptisk som han oversetter: Mellom linjene. Det er en dyd av nødvendighet i dagens Iran.
– Det jeg liker spesielt godt med Ibsen, er at han
underminerer den romantiske idealismen og den
egoistiske nasjonalismen. Når det blant troll heter
«vær deg selv – nok», er det en måte å være moralsk
blind og intellektuelt trangsynt på. Peer er litt av alt, og
derfor ingenting, sier Sohi.
Vi kvepper til da det plutselig bryter ut applaus. Det
er mobiltelefonen til Behzad som ringer, med den oppløftende ringetonen. Og hvorfor ikke? Man må skryte
selv, som det heter, man har ikke bygda å lite på. Det er
en dyd av nødvendighet, ikke bare i Iran, men de fleste
steder!

MUNOGARA
Hvordan er det å være fribyforfatter i Norge? Vi ba Chenjerai Hove fra Zimbabwe
skrive om sitt møte med land, mennesker og litteratur. Kjell Olaf Jensen har oversatt
fra engelsk.

FOTO: ASBJØRN JENSEN

Himmelen har renset seg for skyer og regn. Europa kan
også være vakkert, med sol og milde vinder. Og små
insekter, altfor spente til å vente på mørket før de flyr ut
i det fri. Fuglene her ser visst litt stort på flyvende,
levende ting, insekter. Der hjemme, under trærne ved
huset mitt, ville de ondskapsfulle småfuglene ta seg av
hver eneste flyvemaur i vinden, leke med den før de
slukte den hel.
Selv den lokale svanen har seks dunete små som flyter omkring i vannet. De andre fuglene virker litt forvirret. De begynner å synge i tidligste laget, alt sammen
som en slags naturens velkomst for meg, fremmed i et
nytt fedreland.
«Hvor er du? I Norge?» mailet en venn. «Du hater
visst Mugabe svært mye, når du vil dra så langt vekk fra
ham,» fortsatte min gode venn, forvist til Frankrike i
eksil.
Nei, dette er Europa, lengst nord, hvor det kommer
på avisenes førstesider hvis solen skinner om vinteren,
og sommersolen nekter å gå ned. Det kommer endog
turister til Norge som flyr nordover på jakt etter den
endeløse junisolen. En sol som ikke går ned, står ikke
opp. Alt er Sol. Og noen ganger regn uten ende. Her har
jeg sett dem kjøpe paraplyer for beskyttelse mot regnet.
Og hvis regnet faller uten ende, slik det pleier, er det
«dårlig vær» som man må rømme for og forbanne. Der
hjemme kjøper vi paraplyer for beskyttelse mot solen.
Her oppe i nord, nær verdens ende, hvor solen
skinner, tar alle en liten ferie, eller et slags FUT (fravær
uten tillatelse): Det gjør vondt for lokalbefolkningen å
sitte på et kontor mens solen skinner så vakkert ute. De
må bli brune, få huden brent svart så de kan bli en slags
sært utseende afrikanske mulatter.
Ankomsten til Norge var ikke særlig behagelig. Da
flyet skulle lande på Sola flyplass, Stavanger, meldte
kapteinen dårlig vær. Regn. Snø ville ha vært å foretrekke, var det som om han sa. Og da jeg forlot flyplassen, ville passkontrolløren vite hva en afrikaner
som jeg ville i Norge. Var det noen som kom for å møte
meg på flyplassen? Visste jeg hvordan jeg skulle ta meg
fra flyplassen til sentrum? Hva, for å være praktisk,
hadde jeg i kofferten?
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Ikke vær engstelig, passkontrolløren vil bare være
sikker, sier han, og følger meg til og med helt ut for å se
om det var sant at det kom folk for å møte meg. Aha, der
er de, vinker til meg. Og tjenestemannen går tilbake
med bekreftelse på at jeg ikke var en eller annen ubrukelig afrikaner som kommer og straks krever politisk asyl
når han er utenfor flyplassbygningen. Eller kanskje en
jordrøvende zimbabwer som kommer for å invadere
norske bondegårder.
«Å, zimbabwerne,» ropte en malawier jeg tidligere
traff i Tromsø, til meg. Han hadde sett meg på avstand,
og da han kjente våre regionale trekk, skjønte han straks
at jeg var zimbabwer.
«Si meg,» sa jeg da vi satt på hotellet og drakk det
lokale brygget, «vi zimbabwere har alltid foraktet dere
malawiere. Vi kalte dere MaNyanja, MaNyasa, og vår
nåværende president har til og med kalt dere ‹totemløse
folk›.»
Før jeg rakk å si mer, var malawieren rask til å briste i
latter.
«Det er mange zimbabwere i Malawi nå, innvandrere i landet mitt,» ler han. «Vi kaller dere
‹Munogara›. Når zimbabwerne møtes, er det første de
spør hverandre om i Malawi: ‹Munogara kupi?› (Hvor
bor du?)» Malawieren lot til å ha sitt livs morsomste
stund.
Norske venner vil vite hva som står på. Jeg hindrer
malawieren i å røpe hemmeligheten. Og gjennom hele
den ukelange forfatterkongressen var jeg hans
«Munogara». Jeg hadde ikke lyst til å bli en norsk
«Munogara», derfor hemmeligholdelsen og avvisningen av å få historien bekjentgjort.
Norge er et kaldt, elendig land, tenkte jeg da jeg ble
kjørt inn til Stavanger sentrum, så ut gjennom vinduet
og møtte tonn på tonn med snø, hvitt overalt som klumper av bomull spredt over bomullsmarkene. Fullstendig
desorientert av landskapet og de ensformige husene
som så ut til å være bygget av én eneste galning uten den
ringeste idé om noe som kaltes «variasjon», kom jeg til
at dette var min skjebne.
Tause mennesker, så tause at man skulle tro alle sammen kom fra hver sin begravelse. Det fikk meg til å

tenke på mitt første besøk i Europa for nesten 25 år
siden. Sted: Edinburgh, Skottland. Omgivelser: en
morgenbuss. Alle så tause at jeg begynte å bli redd jeg
var på feil buss. Jeg skyndte meg å spørre sjåføren om
dette var bussen til universitetet. Ja, sa han, og jeg var
lettet. Jeg hadde trodd at jeg ved en feil kanskje hadde
tatt en buss til en begravelse eller en lignende sørgelig
begivenhet.
Slik var det i Stavanger, total taushet. Alle konsentrerte seg om noe, for eksempel å lese en bok eller en
avis. Alle overveldende tause. Den typen taushet som er
så høylydt at du til og med kan ta på den. Du hører tausheten slite i trommehinnene som et hammerslag.
Men ikke nå, solen er tilbake, og nordmennene snakker. De til og med synger og danser på Dickens-puben
hvor jeg bare gikk på grunn av navnet. Jeg trodde det
foregikk noe litterært der, kanskje en forfatter eller
filosof snakket om allmenne prinsipper for litteratur og
det litterære liv. En litteraturkritiker, altså.
Overhodet ikke. Bare spørsmål om hvor kommer du
fra? hva gjør du her? når skal du hjem igjen? hvor bor
du? er du lykkelig i Norge? Jeg var nok en gang en
«Munogara».
Alle slags spørsmål og uttalelser. Innimellom blandet
opp med «Jeg har ingen ting imot svarte, skjønner du.»
Og etter noen flere drinker: «Jeg elsker faktisk svarte,
jeg er ikke rasist.» Hele tiden bryter jeg inn med noen
små bemerkninger, som: «Å, da er du heldig. Hvor
finner du svarte? Jeg er for eksempel ikke svart.» Og det
skrekkslagne norske ansiktet stirrer på meg før jeg legger til: «Jeg er sjokolade, ikke svart. Jeg har aldri sett en
svart person.» Skrekk! Skrekk! Skrekk!
Hvordan kan noen elske «alle svarte»? Det lyder
rasistisk! Jeg elsker ikke alle «hvite». Jeg elsker bare de
gode, ikke morderne og rasistene. Det er absurd å elske
«alle nordmenn»?
Over i Skottland pleide min afrikanske venn å spøke
med at en europeisk fest var som en begravelse uten lik.
Mens jeg reiste rundt i Europa, begynte jeg å synes at en
tur med tog eller buss i Europa er som en tur til en ikkeeksisterende begravelse. Hvis du reiser om vinteren,
mener jeg.
Sånn som jeg savner bussene i Afrika, støyen, bevegelsene, gestene, vitsene, opplysningene, alt sammen
utvekslet for en bussturs skyld, på kort tid. Vi har ikke
særlig bruk for lokalaviser i Afrikas byer. Før avisen
kommer ut, er byens nyheter allerede kjent av hver
eneste innbygger. Afrikanere vil rett og slett ikke tie
stille. Selv de som er ansatt for å være tause, slik som det
hemmelige politiet, forteller deg om alt som skjer i presidentpalasset etter bare en øl eller to. Det finnes knapt
noen hemmeligheter i afrikanske byer. Bussen er et lite
mobilteater, full av dans, musikk, humor, farge, dagens
nyheter, kommende begravelser, alt mulig.
«Sier du at du kommer fra Nigeria?» sier en mann
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som tar meg med ned trappen til politiets innvandringskontor.
«Nei, jeg kommer fra Zimbabwe,» sier jeg forholdsvis langsomt, i fall et norsk øre ikke er særlig vant til det
vanskelige navnet.
«Skjønner.» En kort meditasjonspause. Så et kort,
forståelsesfullt blikk på meg. «Landet med en gal president?» tilføyer han, uten smil eller latter. Han er full av
medynk for meg og alt i og utenfor livet mitt, tror jeg.
Så faller det meg inn at jeg bør se nærmere på hvordan norske medier har gjengitt landet mitt i det siste.
Jeg snakker med mange nordmenn, noen av dem godt
inne i stedets geografi, andre brennsikre på at landet
mitt fortsatt er en fransk koloni. Mange andre som lurer
på hvorfor zimbabwerne dreper alle de hvite bøndene.
Noen som har vært i landet mitt og vet hvor vakkert
både det og folket er. Det er de som spør: «Hva hendte
med Mugabe, en mann som var min helt?» Og jeg har
intet svar. Alt jeg gjør, er å minne om et afrikansk ordspråk: «I en stor familie finner man tyver, prester, politifolk, diktere og mordere.»
Mange små informasjonsbiter om Afrika og landet
mitt er spredt rundt i nordmenns fantasi. Noen nordmenn tror til og med at Afrika er et land, som Norge,
nesten med ett språk.
Men slik er det ikke med Nelson Mandela. Nordmenn elsker Mandela. De lengter etter å snakke med
ham, høre ham snakke, se bilder av ham i avisene, se
ansiktet hans i fjernsyn. Mandela er en slags ulykkelig
president i den underlige republikken Afrika.
«Jeg bodde et år i Zimbabwe, underviste og bygget
skoler,» sier en ung bibliotekar. Hun fortsetter med å
fortelle at hun i sine naive år var ute i landsbyene, bygget skoler sammen med landsbyboerne, spiste typisk
landsbymat, lekte med de lokale jentene som lærte
henne noen landsbydanser. Det var Hjelpekorpsets tid,
hjelp fra folk til folk. Vanlige, unge nordmenn som
brukte sine magre inntekter på å dra og bistå et folks
revolusjon under ledelse av en viss herr Robert Gabriel
Mugabe.
Dette var 1980-årene, år med håp og drømmer i et
land som var blitt ødelagt av rasisme og en tilsynelatende endeløs frigjøringskrig. Da kom alle til landet
mitt og prøvet å bygge det opp igjen for revolusjonens
skyld, gi hvert barn mulighet til å gå på skolen, sikre at
alle fikk tre anstendige måltider om dagen. Arbeidet for
det nye folkets ve og vel i Zimbabwe, hvitt, svart, gult og
fargeløst.
Livet forandrer seg. Drømmer dør, knust mot muren
til et hjerteløst diktatur. Drømmen om Zimbabwe døde,
men i det minste våknet vi ikke og innså at den var et
mareritt. Vi drømte fint først, så våknet vi og fant ut at vi
hadde kurs for et mareritt. Jeg skulle ønske vi hadde
sovet videre, for det var bedre å fortsette drømmene og
jakten på håpets deilige dager.

SLIK VAR DET I STAVANGER,
TOTAL TAUSHET.
Nå lever alle zimbabwere i en eller annen form for
eksil, omtrent fire millioner utenfor landets grenser.
Ytre eksil. Omtrent åtte millioner inne i landet, i indre
eksil. Jeg er en av dem i ytre eksil, full av angst og lengsel
etter skjønnheten ved det landet som kalles Zimbabwe.
Et vakkert land, vulgarisert av en påtvunget diktator.
Noen ganger synes jeg Skaperen er grusom. Skape et så
vakkert land, gi det så mange vakre mennesker, og så ha
sand i gulasjen, slippe en ondsinnet diktator midt oppi
alt sammen!
Den norske snøen er borte, særlig her i sør, det som
er blitt mitt nye hjem. Solen smiler av og til, og den forteller meg til og med at det er strender i nærheten hvor
jeg kunne dra og tilbringe den varme ettermiddagen.
Jeg kan til og med si hva jeg vil uten å kikke over skulderen for å se om det er noen «menn med dress og mørke
briller» som lytter og tapper samtalen min.
Jeg har reist mange steder i Norge, til og med i nord.
De har alt, sa jeg til en studentleder. «Hva er det dere
protesterer mot, som studenter?» ville jeg vite. For i
mitt grusomme, elskede land er det alltid noe presserende og alvorlig å protestere mot. Som studenter i
kolonitiden førte vi dagbok over alle protestarrangementene som var planlagt for hele året. Det var ikke tid
nok til å gjennomføre alle protestene.
Norske studenter later til å måtte tenke hardt for å
finne noe å protestere mot. Det må være et kjedelig
studentliv. Afrikanske studenter har mer enn nok for
hånden som de kan protestere mot. Norske studenter
har ingenting, nesten ingenting. Det kan være et målløst liv!
Når jeg går i gatene i mitt nye hjem, treffer jeg
afrikanere også, mange av dem.
«Å, Zimbabwe. Ja, Mugabe har gitt de hvite det helvetet de fortjener,» er det en som sier til meg. Jeg stirrer
ham inn i ansiktet, forvirret og oppgitt. For det er ikke
første gang jeg treffer afrikanere som synes president
Robert Mugabe er en helt. Når jeg forteller dem at
Mugabes krig ikke er rettet mot «hvite», den er rettet
mot alle mennesker, ødeleggelsen av folks liv, særlig
afrikanernes. De nekter å høre, og jeg gir dem opp. De
har overbevist seg selv om at det aldri kan finnes noen
svart undertrykker.
Det er et fritt land, det nye hjemlandet mitt. Alle har
rett til sin egen uvitenhet!
Afrikansk politikk begynner i fagbevegelsen eller på
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universitetene. Jeg vet ikke hvor norsk politikk begynner. Det kan virkelig være et målløst liv, når det er fare
for ikke å ha noe å klage over. Transportsystemet virker,
veiene er godt vedlikeholdt, alle som vil, kan gå på
skolen gratis, de som vil arbeide, er nesten sikre på jobb,
det er for mange bøker på biblioteket, ingen matmangel, telefonsystemet virker hele tiden, den forsinkede bussen ligger bare fem minutter etter rutetabellen, du må se godt etter for å finne en korrupt
politiker du kan gi skylden for problemene dine.
Perfekt! Ingen ting å klage over. Ingen som plager
deg. Alle bare overlater deg til deg selv i Norge. De unnskylder seg til og med først hvis de vil sette seg ved siden
av deg. Ingen ting å klage over. Trist.
Virkelig trist. Det er ikke bra for sjelen, hjertet og
fantasien.
Nå da det norske «landskapet» er tilbake, kan jeg se
og ta på jorden enkelte steder. Åsene og fjellene er intet
mindre enn poetiske, med små elver, vann som sildrer å
så forsiktig av gårde, små tjern som ikke engang ville
drukne en kylling. Solskinnet lyser opp norske ansikter,
og folk finner selv den minste unnskyldning til å feire.
«Vi er altfor rike i dette landet,» kommer en mann
bort til meg.
«Hva mener du? Gi meg noen av pengene, hvis det er
for mye,» spøker jeg.
Mannen fortsetter, forteller at han er min venn, at
oljerikdommen har skjemt bort alle i Norge, at norsk
landbruk er drept av «oljesølet», som han kaller det.
Han er en jordens mann, en jordens sønn, akkurat som
en zimbabwer. Hans lengsel etter jorden får tankene til
å svimle tilbake til mitt eget land. Han kunne ha vært
bonde i landet mitt, men en bonde i nød, for gården
ville ha blitt tatt fra ham siden han er «hvit». Stakkars
mann, gården ble tatt fra ham av den norske oljerikdommen.
«Dere kan i hvert fall bruke oljepengene til å kjøpe
mat til alle,» gjør jeg ham oppmerksom på. «Vi tok
jorden og erstattet den ikke med noe annet. Hvis vi
hadde hatt olje i landet mitt, ville det ikke ha gjort meg
noe å bruke all jorden til villdyrparker og frakte alle til
byene,» spøker jeg. Den norske mannen bytter bord,
går og setter seg sammen med andre som antagelig er
«mindre sprø» enn jeg.
Nordmenn leser bøker, la jeg merke til da jeg slo meg
til i et slags norsk liv.

Det er faktisk et slags norsk liv. Byråkratiet fungerer.
Straks jeg tok bakken, måtte jeg gå på forskjellige
kontorer for å gjøres offisiell. Ikke på ett av dem var jeg i
mer enn 30 minutter. Etter to måneder hadde jeg allerede et norsk reisedokument. Slik er det ikke i landet
mitt. Det tar noen år å skaffe seg et zimbabwisk pass, vel
å merke etter adskillige bestikkelser for å få fart på tingene. Det sies at zimbabwisk byråkrati er det beste prevensjonsmiddel som er å få. For straks du får et barn, vet
du at problemene har begynt. Det kommer til å ta
måned på måned med venting i endeløse køer før du får
en fødselsattest. Derfor er det bedre ikke å få noe barn i
det hele tatt.
I mitt nyfunne land fungerer i hvert fall byråkratiet.
De ringer til og med og ber deg komme og få et offisielt
dokument! Hvis det var reklame å skaffe meg papirer så
fort, fungerer det. Jeg håper ingen skjulte utlendinger,
afrikanere eller andre, er utsatt for byråkrati av den
franske typen mens de forsøker å skaffe seg et nytt liv i
dette «oljesøl»-landet.
Fransk byråkrati er det verste i verden. Ordet «papiers» (offisielle papirer) er et skremmende ord i
Frankrike, endeløse køer og byråkrater med innyndende snakk, ivrigere etter veltalenhet enn etter å
gjøre jobben sin.
Joda, nordmenn leser bøker, i hvert fall stort sett.
«De leser, men de leser ikke de riktige bøkene,» sier
en norsk forfatter. Hvilke bøker ville være de riktige?
ville jeg vite. Bøker som utfordrer leserens levevis,
bøker som provoserer fantasien, sier han. Jeg syntes
mannen gikk for langt. Jeg ville ikke bekymre meg noe
særlig over hvor dårlige bøker folk leser, så lenge de har
noe å lese, fortsatte jeg.
Det var under litteraturfestivalen på Lillehammer.
Så mange mennesker som kommer for å høre på forfattere. Så mange mennesker som kjøper bøker om alt
mulig. For meg var det gledelig å se bøker bli kjøpt. Jeg
vet at i landet mitt kommer de for å treffe forfatterne,
ikke for å kjøpe bøkene deres. De har med seg en gammel avis for å få forfatterens autograf på den. De har ikke
råd til å kjøpe en bok. Prisen på en vanlig roman er antagelig høyere enn lønnen til en fabrikkarbeider. Det ville
være galskap av en far eller mor å kjøpe en bok til sultende barn. Mat først. Bøker og annen luksus senere.

For slik er det der jeg kommer fra, mitt grusomme,
elskede land og kontinent. Intet nasjonalt utviklingskontor nevner noensinne bøker i Afrika. Selv Tony
Blairs Afrikakommisjon til fattigdommens utryddelse
nevner knapt bøker og andre ikke-materielle spørsmål
som avgjørende utviklingsaspekter. Som for å si at fulle
mager og fungerende transportsystem og økonomi vil
være nok for å gjøre oss lykkelige og friske. Hva med
mental og psykisk helse!
Den afrikanske kulturministeren er den mest analfabetiske av dem alle, tross alle sine akademiske titler.
Han/hun har aldri lest en afrikansk roman. Statsråden
vet ikke engang hvordan man verdsetter en steinskulptur i et land hvor alle er travelt opptatt med å hugge
til all slags stein. Hvis man lukker øynene og går i en
hvilken som helst retning i Stavanger, den nye byen
min, kan du slå hodet mot en skulptur i full legemsstørrelse. De er spredt over hele byen, noen med ansiktet mot sjøen, andre mot de små åsene.
For nå er jeg en ny «Munogara» i mitt nye hjem. Blås
i det stadige regnet og den glatte snøen. Blås i mangelen
på den rike afrikanske musikken og dansen, den
afrikanske maten. Blås i det, dette er hjemme, nå og da
med angstfylt lengsel etter hjemmet langt borte, de
manglende stemmene til afrikanske barn som leker i
regnet eller sanden på de folketomme veiene. Det nådeløse hemmelige politiet som arresterer deg for å ha
stanset og pratet med en venn på gaten, den endeløse
mangelen på mat, brensel, alle grunnleggende nødvendighetsartikler. Landet mitt hvor det er alt å klage
over, alt som kan frembringe tårer og latter, sorg og
glede, mareritt og liflige drømmer om lengsel etter en
bedre verden.
I mitt nye hjem vil jeg skrive mitt vakre lands triste
sanger, de gledesfylte smilene jeg fremdeles kan se for
mitt indre blikk, de temmelig underernærte ansiktene
og kroppene som går i gatene. Sykehusene uten leger og
medikamenter. Jeg vil skrive videre om velnærte nordmenn som spretter omkring i gatene, mens de glemmer
verdens sår andre steder på kloden.
Jeg vil skrive ... til siste slutt, snakke om ønskene og
drømmene til et kontinent som kjemper for å skape en
visjon av liv, ikke av død.

Chenjerai Hove ble født i Zimbabwe i 1956. Han har jobbet som lærer,
avisredaktør, oversetter og forlagsredaktør. Dessuten var han med å
starte Zimbabwes forfatterforening og var foreningens formann i åtte
år. Han har utgitt lyrikk og romaner og mottatt priser for romanen
Bones (utgitt på Cappelen under tittelen Knokler i 1990). Han har satt
søkelys på uretten som ble begått under kolonitiden og vært en skarp
kritiker av dagens politiske ledelse i Zimbabwe. Les mer om ham på
www.postcolonialweb.org/zimbabwe/hove/hoveov.html
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Forfulgte forfattere
Hva er egentlig en friby? Hvem blir fribyforfattere? Hva
forplikter en friby seg til? Kjell Olaf Jensen er leder i
Norsk PEN og skriver om ordningen.
CORN - Cities of Refuge Network - er det nye nettverket av fribyer
for forfulgte forfattere som nå reiser seg på ruinene av Det internasjonale forfatterparlamentet ved Paris og dets nettverk. Det nye
nettverkets administrasjonssenter vil bli liggende i Stavanger.
Den nåværende fribyforfatteren i Stavanger er Chenjerai Hove.
Han kom til Stavanger i februar 2004 – etter Forfatterparlamentets
sammenbrudd var han strandet i Rambouillet sørvest for Paris,
hvor han var fribyforfatter, men byen hadde ikke penger til hans
livsopphold lenger, og oppholdstillatelsen i Frankrike kunne ikke
forlenges. Norsk PEN skaffet ham overlevelsesmidler som vi
strengt tatt ikke hadde; heldigvis ble vi delvis reddet inn igjen av
Den norske Forfatterforenings Solidaritetsfond. Dessuten klarte vi
å skaffe Chenjerai fribystatus i Stavanger, hvor han er et enormt
tilskudd til det litterære miljøet lokalt, regionalt og nasjonalt.
Fransk PEN forsøker på lignende vis, i samarbeid med Norsk
PEN, å hjelpe den afghanske forfatteren Spojmaï Zariâb, som var
strandet i Paris som fribyforfatter.
Fribyene forplikter seg til å ta seg av en forfulgt forfatter med
familie og gi vedkommende et fristed i to år, med bolig, lønn,
strøm, oppvarming og sosiale og medisinske utgifter dekket. Til
gjengjeld får kommunen overføringsbidrag og annen statlig støtte
fra Kommunaldepartementet, på linje med hva den får for andre
overføringsflyktninger. Summa summarum blir det svært små
nettoutgifter for kommunen, og man er med på et av de viktigste
prosjektene som har vært iverksatt ikke bare for å redde enkeltforfatteres liv og verk, men også for å stimulere vertskommunenes
litterære miljø. Staten har anerkjent dette arbeidet som så betydelig at Kommunaldepartementet har gitt Norsk PEN samme status
som FNs Høykommissær for flyktninger når det gjelder å foreslå
kvoteflyktninger til Norge, mens Utenriksdepartementet bidrar
med et tilleggsstipendium på 100 000 kroner pr. år til hver friby
(midlertidig ordning som Norsk PEN forhandler med UD om).
Utlendingsdirektoratet, som vi har et stort sett utmerket samarbeid med, har uttrykt stor interesse for det omfattende søknadsskjemaet vi leverer inn for hver fribyforfatter, og som i sin tid ble
utarbeidet av Forfatterparlamentet. Samarbeidet med UDI har
faktisk vært så bra at behandlingstiden for søknad om oppholdsog innreisetillatelse i vårt hittil mest akutte tilfelle har vært nede i
20 timer! Slik klarte vi, ifølge den tsjetsjenske forfatteren Musa
Mutaev, å redde hans og hans kones liv i april 2004. Musa er nå
fribyforfatter i Trondheim – og leder for det nyopprettede
Tsjetsjensk PEN med 24 medlemmer; nestleder er Stavangers
tidligere fribyforfatter Islam Elsanov.
At fribyordningen er en så vidt entydig suksesshistorie, skyldes
mange faktorer - velvilje fra norske myndigheter, nærheten
mellom norske frivillige organisasjoner og myndighetene, det
faktum at flyktninger i Norge får oppholdstillatelse på ubestemt
tid og kan søke statsborgerskap etter syv år, og at de ikke bare får
gratis språkundervisning og arbeidstillatelse, men også oppmuntres av myndighetene til å søke arbeid. I de fleste andre
europeiske land har flyktninger for eksempel arbeidsforbud.
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Norsk PEN betrakter fribyarbeidet, og i det hele tatt arbeidet for
å hjelpe forfulgte forfattere, skribenter og utgivere over hele
verden, som sitt viktigste arbeidsområde for tiden. Vi arbeider
parallelt med International PENs Writers in Exile Network (hvor
vår representant er Ole-Gunnar Solheim, fribykoordinator i
Tromsø), med bokmessene i Frankfurt og Göteborg og litteraturfestivalen i Edinburgh, og med Tysk PENs eget, nasjonale fribynettverk - Tysk PEN har seks fribyer for forfulgte forfattere i Tyskland.
I dag har vi seks norske byer som er medlemmer i nettverket,
med de nåværende fribyforfatterne i parentes: Stavanger
(Chenjerai Hove, Zimbabwe); Kristiansand (Mordechai Vanunu,
Israel er ønsket, men UDI behandler fremdeles søknaden); Oslo
(Ayaz Khoshyawashan, iransk Kurdistan, er ønsket og har alle nødvendige tillatelser, men myndighetene i Tyrkia, hvor han er midlertidig flyktning, har hittil nektet å slippe ham ut); Trondheim (Musa
Mutaev, Tsjetsjenia); Tromsø (Easterine Iralu, Nagaland); Molde
(Gilles Dossou-Gouin, Benin). Fra 1. januar 2006 er også Skien med
i nettverket. Videre har vi forsøkt å få i gang forhandlinger med
Bergen, hittil uten hell - byens myndigheter er ikke helt enige i at
fribynettverket er noe for dem, men vi regner med å klare å overbevise dem. Og vi har henimot 400 kommuner til i Norge ...
Det internasjonale nettverket består videre av Göteborg,
Stockholm, Frankfurt, Amsterdam (løs tilknytning), Las Vegas,
Santa Fe, Iowa City, Pittsburgh og Ithaca (N.Y.). Norwich blir med
fra 1. januar 2006, og en rekke andre byer har meldt interesse:
Liverpool, Birmingham, Cambridge, Edinburgh, Swansea/Cardiff,
Barcelona, Toscana med tre byer, Lyon, Ferney-Voltaire, Genève,
Lausanne, Dakar, Montréal, Québec, Mexico By, Guadalajara ...
I Norge har vi på denne måten klart å hjelpe forfattere som Araz
Elsas (Azerbajdzjan), Iyad Ibrahim Al-Rikabi (Irak), Mansur Rajih
(Jemen), Mansour Koushan, Soudabeh Alishahi og Aziz Sangterash
(alle Iran), Islam Elsanov og Musa Mutaev (begge Tsjetsjenia),
Chenjerai Hove (Zimbabwe), Carlos Sherman (Hviterussland),
Easterine Iralu (Nagaland) og Gilles Dossou-Gouin (Benin), og vi
håper snart å kunne hjelpe Ayaz Khoshyawashan (iransk
Kurdistan) og Mordechai Vanunu (Israel) på samme måte.
Dessuten har vi klart å skaffe forfatterne Bilal Laypanov (KaratsjaiTsjerkessia) og Omar Saada (Algerie) flyktningestatus, selv om vi
ikke hadde fribyplass til dem da de måtte flykte fra hjemlandene –
de bor begge i Stavanger.
Man skal selvfølgelig alltid være oppmerksom på at det vi har å
tilby, tross alt aldri vil kunne være annet enn et liv i eksil, noe som
også fremgår av Chenjerais bidrag her i Forfatteren. Eksilet er
aldri noen egentlig "løsning" på noe som helst; men når man
tenker på alternativet, er i hvert fall ikke Norsk PEN i tvil om at vi
arbeider i riktig retning. Som Stavangers tidligere kulturdirektør
Harald Hermansen sa i sin begrunnelse for å anbefale hjembyen
påmeldt nettverket: «Vi vet ikke helt hva vi gjør, men vi vet at det
er viktig.»

Nettsteder:
www.friby.no
www.norskpen.no
Alle medlemmer av de skjønn- og faglitterære skribentorganisasjonene er automatisk kvalifisert for medlemskap;
søknader sendes til pen@norskpen.no.

