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DET ER NYE TIDER I BOK-NORGE. Landets bokhandlere er iferd med å sette
norgesrekord i bruken av ordet tilbud. Fokuset på bestselgerne synes større enn
noen sinne, selv pressen har satt inn et ekstra kjendisgir denne høsten. Det
eneste som er sikkert, er at ingenting blir nøyaktig som før.
Det forhandles om nye normalkontrakter, og motparten argumenterer ofte
med at norske forfattere har langt bedre standardavtaler enn kolleger i andre
land. I dette nummeret har vi sett litt på forholdene i andre land. Både når det
gjelder foreninger, avtaler og skattefordeler. Har vi noe å lære? Noe å jobbe mot?
Noe vi bør unngå?
For ett faktum er ikke til å komme forbi: flertallet av norske forfattere tjener
svært lite på sin kunstneriske virksomhet. Og uansett
regnestykke, så sitter vi igjen med en forholdsvis liten
del av bokkaka. Jeg tror vi vil få se flere varianter av
Piratforlaget i tiden som kommer. Etablerte forfattere
som går sammen om å utgi bøkene sine selv for å sitte
igjen med en større andel av inntektene.
Dessuten: Kan virkelig disse agencies som skal selge
en hel forlagskatalog til utenlandske forlag gjøre en god
nok jobb for akkurat din bok? Vil du nå lenger med en
egen agent? Mange forfattere har opplevd at bøkene blir oversatt til flere språk,
med større forskudd, når de bruker egne agenter. Nå dukker også de uavhengige
agentene opp i Norge. I dette nummeret ser vi nærmere på saken.
Det sies at forfattere kun snakker om to ting: seg selv og penger. Kanskje er det
derfor på sin plass at vi også omtaler noen av ildsjelene i det internasjonale forfatter- og oversettermiljøet. Men igjen: det handler fort om penger.
Siden dette er mitt siste nummer som redaktør, vil jeg takke mitt idérike
redaksjonsråd: Cecilie Enger, Christian Rugstad og Tor Åge Bringsværd. Stor honnør går også til bladets formgiver Asbjørn Jensen og Ellen Liland på NBU-kontoret.

ARNE SVINGEN

«Hvis man skal dømme etter området rundt
Kaiserstrasse virker det som en fjerdedel av
byen ligger nede i en halvslum av narkotika
og porno.»
Matias Faldbakken om bokmessebyen
Frankfurt til Aftenposten
«Eg minst godt frå mi tid som bokmeldar i
Arbeiderbladet at det aldri var vanskeleg å fella
ein dom over ei bok, men at det var ei utfordring
å alltid grunngje kva for domskriterii eg nytta.»
Willy Dahl til Klassekampen
«Når jeg jobber med en roman, skriver jeg bare
ned det som ramler inn i hodet på meg, så jeg
kan ikke svare på hva det betyr.»
Haruki Murakami til Stavanger Aftenblad
«Andre engelskspråklige parodier har vært
tynnere og mer visuelt orientert. Så som
«fiske»boka The Da Vinci Cod.»
Knut Nærum til Adresseavisa
«Jeg bruker prinsessetittelen som andre ville ha
brukt et etternavn.»
Märtha Louise om sitt virke som forfatter
til VG
«Norske forfattere er generelt sett kunnskapsløse når det gjelder forlagsøkonomi og -drift.»
Anne Holt til Dagbladet
«Det er berre å eta antioksidantar og vona på
det beste – at ein får lesa lenge enno.»
Willy Dahl til Klassekampen
«En av tre forbrukere i London og de sørøstlige
delene av England har kjøpt en bok kun for å
virke intelligent.»
Spørreundersøkelse gjengitt
i Aftenposten
«Trikset er å la pølsene ligge lenge i vannet.»
Kokebokforfatter Erik Fosnes Hansen
til Dagsavisen
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KARI SVERDRUP SKRIVER

SITERT:

HAR DU GOOGLET? Helt sikkert. I alle fall om du benytter deg
av Internett. Google er regnet for en av de beste søkemotorene
og kommer hurtig opp med ett eller flere alternativer på søkeordene du taster inn. Men nå utvider Google virksomheten. I
øyeblikket sitter 260 studenter i tre skift på ett av Michigans
universiteter og scanner inn bøker som legges på Google print.
I første rekke er det bøker fra det anglo-amerikanske språkområdet som digitaliseres, men virksomheten er allerede utvidet til europeiske bøker og litteratur fra andre deler av
verden. Nylig kunne vi lese at Erlend Loes Naiv Super ligger
lagret i Google print.
Både nyere titler og eldre bøker hvor copyrighten er «fri»
scannes inn. De som søker på titler kan lese hele verket dersom boka er «fri», og kortere eller lengre sitater dersom copyrighten tilhører en opphavsmann eller et forlag.
Er ikke dette bra da? Fin markedsføring og eksponering av
våre og andres titler.
Tja …
Det er en del problemstillinger vi som forfattere bør tenke
over, før vi uhemmet slipper jubelen løs over Googles virksomhet. For det første: Opphavsretten – sett i forhold til norsk
lovgivning. Forfatter / opphavsmann skal ha anledning til å
reservere sitt verk fra å bli lagt ut på Google print. Det vil si at
opphavsmannen skal forespørres. Enkelte mener at det
holder at forlaget skal forespørres, men opphavsrettsjurister
har uttalt at hver enkelt norsk opphavsmann må forespørres.
Litt av en jobb!
For det andre: Google skanner inn hele verket, selv om
bare enkelte deler gjøres tilgjengelige for søk, dersom boka
fremdeles er underlagt copyright.
For det tredje: Bøkene eller sitater av bøkene kan ikke
printes ut. Men hvor sikre er utskriftsperrene? Vi vet hvor lett
kopisperrer på musikk og film brytes på nettet, antakelig er
det ikke mer komplisert å bryte
Google print-sperringene.
For det fjerde: Søkerens navn
og internettadresse oppbevares i
Googles arkiver. Det vil si at slike litterære søk ikke er anonymisert.
«Noen» kan gå inn og se hva du har
søkt etter og hvilke sitater du har lest.
(En fin kommersiell base for
markedsføring til senere bruk for
Google eller andre?)
Man kan jo bare spekulere i
hvorfor Google har startet opp med
Google print-virksomheten En god
inntektskilde er det iallfall for selskapet. Store forlagshus som
for eksempel Penguin og Blackwell er lenket opp mot Google
print.
Kopinor og norske forleggere er skeptiske til Google Print.
Det er all grunn til at vi som forfattere og opphavsmenn bør
være det samme.

1. Hvordan stiller du deg til at
oversetterens navn står
på forsiden av en bok?
2. Bør en oversetter ha innflytelse på bokens omslag
og design?
3. Skal oversetteren godkjenne
den norske tittelen?

Ika Kaminka, oversetter
1. Hvis det menes tittelsiden, er
det avtalefestet (og lovpålagt)
at oversetters navn skal stå
der. Hvis det menes omslaget,
stiller jeg meg positiv. Det ville
tydeliggjøre at oversettelsen
bare er en av mange mulige
versjoner av originalteksten.
2. Ikke utbetinget. I noen tilfeller,
avhengig av bokens karakter og
oversetterens kompetanse, kunne
det være fint om oversetteren fikk
ha et ord med i laget.
3. Ja!

Asbjørn Øverås, Aschehoug
1. Syns vel i grunnen at forsiden skal
være forbeholdt forfatteren.
2. Nei, jeg syns ikke oversetteren skal
ha noen innflytelse på omslag og
design. Det er det knapt nok noen
utenlandsk forfatter som ber om
heller.
3. Nei, men jeg forventer i grunnen at
oversetter kommer med forslag til
tittel og hvis det skulle være
vanskelig, at det blir funnet en
passende tittel i samarbeid med
forlaget.

0101
0110
0110
0110
0110
0110
0110
0110
Juks?

Det var under en samtale med skoleunger på et
bibliotek spørsmålet kom. Spørsmålene var mange,
og som vanlig ikke veldig overraskende, om hvor
mange bøker jeg hadde skrevet, hvor mye penger
jeg tjener på det og om jeg skriver på data eller for
hånd? Jeg lirte av meg den sedvanlige leksa om fordeler for en forfatter med å bruke datamaskin. Jo da,
jeg skriver på data. Og så kom spørsmålet: Er ikke
det juks?
Kan bøker skrives med tastatur og skjerm? Det
finnes fortsatt dem som mener at de ikke kan det.
Men at det er juks? Det tok litt tid før det gikk opp for
meg hva gutten mente.
Jeg tror aldri det har eksistert noe som har
endret seg raskere enn det teknologihverdagen
gjør. Og vi endres med den. Svært mye av det vi tar
som en selvfølge i dag var knapt en drøm for noen
år siden. Vår form for tilgjenglighet, vår form for
kontakt med andre, vår opplevelse av verden rundt
oss. Alt har blitt forandret. Ikke minst har måten en
forfatter jobber på blitt annerledes.
Det selvsagte for de fleste i dag er å bruke datamaskin og tekstbehandlingsprogram for å skrive.
Det er enkelt å holde orden på notater og deler av
manus på den måten. Og er vi flinke nok til å ta
sikkerhetskopier er det også en trygg måte å jobbe
på. Dessuten har datautstyr blitt så driftssikkert og
solid at det er sjelden noen som har problemer med
at skrivearbeid bare forsvinner og blir borte inne i
den lysegrå boksen på skrivebordet. Det har blitt like
selvfølgelig for en forfatter å ha med seg en bærbar
datamaskin på reiser som det før var å ha notisbok.
En flyplass, en togreise, et hotellrom. Det er alltid
mulig å jobbe. Men om det betyr så mye mer kreativ
utfoldelse og nye muligheter, det er jeg ikke sikker
på. Det er ingen grunn til å tro at det blir bedre bøker
av å skrive dem elektronisk. Jeg har lest at Gunnar
Staalesen mener det stikk motsatte, i hvert fall.
Det som virkelig har revolusjonert arbeidet for en
forfatter er tilgangen til kilder. Nesten alt man måtte
lure på eller har behov for av opplysninger ligger der
ute. På Nettet. Noen museklikk unna ligger opplysninger om hvordan en bestemt pistol ser ut, på hvor
mange hestekrefter en Lamborghini Diablo har eller
hvem som var statsminister i Finland i 1953. Det er
knapt mulig å tenke seg en eneste opplysning av en
viss allmenn interesse som det ikke er mulig å finne
på Internett. Og Internett har vi nå, alle, nesten
bestandig. Hvordan fant en forfatter fram til nødvendige opplysninger før? Man trålte gjerne bibliotek. Man ringte rundt og forhørte seg. Eller man gikk
selv ut og sjekket. Vet du hvordan torget i Harstad
ser ut? Har du vært der? Kan du beskrive det?
Kanskje du kan slå opp i ei bok. Det finnes sikkert
bilder. Kanskje bilder av hvordan det så ut i fjor eller i
1983. Men akkurat nå? Klikk deg inn på et webkamera og få et bilde som ikke er tatt for mer enn ett
minutt siden.
Havet av informasjon finnes for den som trenger
å vite noe. Men hvordan kan vi være sikre på at den
informasjonen vi finner på Internett er korrekt?
Nettet har ingen kvalitetssikring av informasjon.
Ingen kan garantere at det du finner er de riktige
opplysningene. Undersøker du høyden på Big Ben
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kan du nok regne med at du finner opplysninger du
kan stole på, i det minste om du sjekker mer enn en
kilde. Men hvorfor gikk Willoch-regjeringen av? Det
finnes det mange forklaringer på. De fleste finner du
på nett.
Guttungen som lurte på om det ikke var juks å
skrive bøker på data tenkte nok på muligheten til å
laste ned noe andre har skrevet og så utgi det for å
være ens eget verk. Slik gjør ikke forfattere. Men for
lærere er det et kjent problem. Unger er flinke til å
finne fram på Internett og kan klippe og lime inn
store mengder stoff de finner. Gjerne en fiks ferdig
stil eller særoppgave i naturfag. Lærerjobben har
blitt mer en detektivjobb enn en rødblyantjobb på
mange skoler. Kanskje det bare er et spørsmål om
tid før den første forfatteren blir avslørt etter å ha
lastet ned store deler av sin roman. Hvem vet?
Samtidig med muligheten for oss forfattere til å
søke informasjon vi trenger på nett, opplever vi
kravet om at opplysninger om det vi selv driver med
skal legges ut og være tilgjenglig. Forlagene har
presentasjoner av sine forfattere, aviser har forfattersider og mange forfattere har sine egne hjemmesider. Som er mer eller mindre oppdatert. De mest
avanserte av oss har en blogg, en form for dagbok
på Internett hvor forfatteren kan fortelle om det han
eller hun vil informere om, og hvor andre kan sende
inn sine kommentarer. Slike blogger kan også oppdateres med tekstmeldinger fra mobiltelefon. Vil man
kan man også sende med bilder man har tatt med
samme mobiltelefon.
Bredbånd og konstant oppkobling har blitt vanlig
i mange dikterstuer. Forfattere bruker nettet aktivt,
både til å søke informasjon og til å informere selv.
Kommunikasjon går på epost nå. Mange har byttet
ut de strålingsfarlige dataskjermene sine med lekre
flatskjermer. Man får et mer nøkternt forhold til
maskinene man har kjøpt. Før visste alle hva slags
prosessor og hvor mye minne de hadde i datamaskina si. Jeg for min del aner det ikke, det bryr
meg ikke lenger. Jeg har faktisk aldri kikket inni den
PCen jeg kjøpte for over snart tre år siden. Før tilbrakte jeg mer tid med å mekke pc enn å bruke den.
Folk blir flinkere til å bruke utstyret sitt, de behandler
det med mindre respekt og mer fornuft. Når leste du
om musesyke sist?
Vi har blitt avhengige av maskinparken vår. Og vi
vil ikke la oss diktere av den. Vi skal bruke data for alt
det er verdt, men veldig mye av det som har med
data å gjøre er verdiløst. Så etter alt teknisk, virus,
stavekontroll, Internettforbindelser og minnepinner
takker denne spaltisten for seg og ønsker god bok.
Det fortjener vi. Data eller ikke.

PC-TERAPEUTEN BJØRN INGVALDSEN

OVERSETTERDUELL

EN DØDSDOM OVER SAMENE
«En større dommer enn Hitler har dømt samefolket: Tiden. I det tyvende århundre vil samefolkets
historie bli avsluttet.» Dette skriver en da så ukjent norsk lyriker og lærer med røtter i Nord-Troms
bosatt i Trøndelag. Hva skreiv han? Hvem var han? Hvordan kunne han være så skråsikker?

Opp gjennom historia har det vært
avsagt mange dødsdommer over
samene. Med sosialdarwinismens
gjennombrudd var det mange som trodde at de mindre folketallige nasjoner
ville bli knust av de store og sterke. I
søndagsutgaven av Dagens Nyheder av
10. april 1960 finner vi et tosiders oppslag med den dramatiske tittelen.
Tittel og ingress er av en eller annen
grunn på dansk, men teksten ligger langt
opp mot riksmål. Konklusjonen er tegnet
før hovedteksten: «Samisk vil snart blive
et dødt sprog og finnehundens bjæf vil
forstumme ...»
Vi får vite at det er en norsk lyriker
som også er skolebestyrer i Trøndelag
som har forfattet apokalypsen. Han har
oppholdt seg hos samene i mange år, og
vi fristes til å tro at han er en fremmed
som har vært der, nærmest som en
Johannes i åpenbaringen. Forfatteren har
tatt fram sin poetiske penn:
«Langt nord i Finnmark, der tundra og ishav møtes;
der nordlysets flammevinder danser over vinternattshimmelen og sommersolen ikke går ned, der ulvens
sibirske hyl er en av vinterens melodier slik sangsvanenes sang kan være en av sommerens, der bor
samene.»
Forfatteren skildrer et gåtefullt folk, innhyllet i årtuseners mystikk, gåtefullt i sitt opphav, gåtefullt hele
veien, i religion, i magi, lynne og mystikk. Naturligvis er
det også noe eksotisk over denne rase som så lenge har
klort seg fast på den frostharde jord, et folk av «av
mongolsk karakter», beboende på stupet av tilværelsen,
på den smale kystripen av Finnmark, siden siste istid.
Jo, det er avgjort et urfolk, åpenbart også primitivt, men
det er «kommet under innflytelse av et høyereståene
finsk-ugrisk folk».
Forfatteren bygger i sin historiske beskrivelse på
kilder en lett gjenkjenner. Han har åpenbart lest mer
enn sin Nordahl Rolfsen som jo så effektivt deltok i
fortielsen av samene. Han sneier innom den sosiale
hverdag, fattigdommen blant mange flyttsamer.
Samtidig erkjenner han at det fins formuende reineiere med store hjorder:
«Idag vil man kunne observere samer susende
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over vidden på knallert eller motorsykkel –
eller i en moderne luksusbil, for den saks
skyld.»
Disse eksotiske menneskene lever på
«restene av fordums mystikk ... i teltene,
fjernt fra turistenes nysgjerrige blikk.
Fremdeles setter samene gann paa sine
fiender, lager elskovsdrikker og stopper
blod, alt efter oppskrifter gjennomprøvet og
nedarvet gjennom århundrene.»
Respekten for samene er åpenbar, for til
og med skeptiske leger har måtte sanne at
samene kan mer enn sitt Fadervor. Tross det,
«utviklingen går sin gang» og samene må
derfor vike under innflytelsen fra det norske,
dermed:
«Kufte og komager må vike for mer germansk klesdrakt, teddycoats og silkestrømper er ikke fremmede gjenstander for samisk
ungdom. Selv typiske rasemerker forsvinner,
samtidig som oppblandingen går sin gang og
den sosiale struktur forsvinner.»
De unge vil foretrekke kontoret og fabrikken framfor teltlivet i snestorm og førti kuldegrader, og
språk og kultur må ofres på utviklingens alter. Levner
ikke forfatteren samene noe håp?
Nei, han gjør ikke det, til tross for at det blir gjort
meget for sikringen av deres eksistens, så lar ikke tilintetgjørelsen seg stanse. Flere samer har etter hvert
fått et sunnere syn på det norske. Et indisium på hvor
det bærer er «en same som bekler en meget høy
departemental stilling i Norge.»
Forfatteren avslutter sin profetiske dom med å slå
fast at «om få år vil Finnmarksvidden mer høre gruvearbeiderne enn reingjeterne til. Kobberet under reinlaven
venter, snart skal det opp. Ulvens hyl og finnehundens
bjæffing vil forstumme, noaiden vil legge trolltrommen
bort til fordel for lønningsposen. Lajla og Jompa vil ikke
overleve vår tids omveltning.»
Idar Kristiansen (1932–1985) var åpenbart fanget av
tidens stemning da han forfattet denne dom over
samene. Han som hadde utdannet seg til lærer i
Tromsø, vært i embede på Magerøya og samtidig hadde
debutert med lyrikksamlingen Sanger fra en tundra
(Aschehoug 1957), bidro til å forsterke det som var datidens forventinger omkring samenes skjebne, å forgå
som folk. Han var ikke alene, også mange samer innså

TEKST: JOHN GUSTAVSEN
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NORSK SPRÅK ER I VINDEN. I høst har det gått en diskusjon på Dagbladets nettsider der de fleste debattantene
synes å mene at norsk er en stusslig affære, og at det er
bedre å lese bøker på originalspråket, som uten unntak pussig nok later til å være engelsk, selv når forfatteren skriver
f.eks. spansk. Samtidig har NRK hatt kjempesuksess med
serien «Typisk norsk», bare i høst kommer det ut tre-fire nye
bøker som handler om vårt viktigste kommunikasjonsmiddel, og Språkrådet legger i disse dager frem et språkpolitisk strategidokument. Noe slikt har vi aldri hatt før, ifølge
Sylfest Lomheim, og det er på høy tid at vi får det. Årsaken er
faren for såkalt domenetap.
Domenetap vil si at et annet språk overtar et helt fagområde. Norsk forsvinner som fagspråk når det meste av
undervisningen foregår på engelsk og faglitteraturen bare
foreligger på engelsk. Det er ikke vanskelig å forsvare nødvendigheten av og behovet for faglitteratur på norsk, enten
den er originalskrevet eller oversatt. Skal kunnskap formidles utenfor et snevert fagmiljø, er vi avhengige av at det
skjer i et språk vi lekfolk forstår. Det er neppe til skade for
fagfolkene selv heller, om de får mulighet til å uttrykke seg på
et språk de behersker.
Men domenetap kan forekomme på andre områder. En
type språkbruk kan bli fortrengt av en annen. Gyldendals
salgs- og markedssjef Jørgen Klafstad uttalte nylig til
Dagens Næringsliv at «fremover blir det viktig for aktørene i
bransjen å videreutvikle et lønnsomt, markedstilpasset og
bredt boktilbud, som sikrer kundene god kvalitet og tilgjengelighet.» Her har kulturforlaget tapt domene til bokkonsernet. Skribentorganisasjonenes krav til den nye bokavtalen om
å sikre «litterær kvalitet, bredde og tilgjengelighet» er her
redusert til et spørsmål om markedsandeler i underholdningsindustrien.
Det er ingen nødvendig
motsetning mellom god litteratur
og underholdning, men skjønnlitteraturens viktigste funksjon, den
litterære kvaliteten, ligger i språket.
Ikke i det instrumentelle, faktaformidlende språket, men i et språk
som kan fungere som et tankens
og sjelens speil. Hvis ikke språket
blir nyansert brukt, tradisjonelt og
eksperimentelt, vil vi i det lange løp
ikke ha noe språk å tenke kompliserte tanker med. Vi trenger
skjønnlitteraturen fordi den på sitt
beste gir oss et språk som gir rom
til å tenke en tanke helt ut og derfor kan gi innsikt og erkjennelse. Hvis språket ikke blir brukt på denne måten, forvitrer
det.
Industri dreier seg om massefremstilling av standardiserte produkter. Det samme gjelder underholdningsindustrien. Når store og viktige forlag flytter fokus fra litterær
kvalitet til et lønnsomt og markedstilpasset boktilbud, vil det
gå utover det nyanserte, litterære språket, og i neste
omgang føre til en utarming av vår evne til å tenke og uttrykke oss.

BJØRN HERRMAN SKRIVER

at det snart var sluttt. Det var bare å ta på seg blådressen
og stille opp i det norske selskap. En av de store samiske
aktivistene i spaltene på denne tiden, Henrik Ravna,
hadde alt før dette slått fast at «Samisk og norsk kultur
kan ikke leve side om side. Den svakeste vil bli oppslukt
av den sterkeste, og skal samekulturen holdes i live av
nordmenn, vil det hele virke kunstig, så det er spørsmål
om ikke utviklingen uhindret må få lov å fortsette i retning av fornorskning.» (Finnmarken 20.3.1951)
Samer tok utover på 1950-tallet til nok en gang å
mobilisere mot fornorskningen. Regjeringen
Gerhardsen hadde i 1956 nedsatt den s.k. Samekomitéen som i 1959 avga innstilling. Nordisk Råd
hadde samtidig fått pålegg fra Nordisk Samekonferanse
om å bistå til utvikling av samisk kultur og leveforhold.
For enkelte i det norske maktapparatet var dette dårlige signal. En framtredende leder av fornorskningspolitikken het Hans Rønbeck, likningssjef og ordfører i
Karasjok gjennom mange år. Han ville få satt en stopper
for resolusjonsmakeriet fra unge samiske organisasjoner som var blitt stiftet. Det var Rønbeck som stod bak
den så ofte omtalte «Påske-resolusjonen» fra Karasjok.
Han hadde innkalt til massemøte. Her fikk han 89 av 91
samer med på at:
«Oppnevnelsen av den såkalte Samekomitéen
bunner ikke i noe ønske eller krav fra majoriteten av
dets amiske folk. Vi føler oss ett med landets øvrige
befolkning, og vi har hverken bedt om eller ønsket særrettigheter eller særforpliktelser i forhold til de øvrige
innvånere i Norge. Vi vil derfor med alle midler motsette oss ethvert tiltak som har til formål å bevare den
samiske minoriteten i et eget organisert samfunn i
Indre Finnmark.»
Rønbecks møte ble avholdt dagen før Idar
Kristiansen underskrev på samenes dødsdom i Dagens
Nyheter. Tilfeldig? Rønbeck og Kristiansen kjente
neppe til hverandre. Men tidsånden var klar: samene
var på veg til å drukne i det frådende havet av langt
sterkere krefter. Kristiansen som opplevde
høydepunktet i sin karriere med kvartetten om
kvænenes innvandring, Kornet og fiskene (1978–1981),
avskrev som ung den andre minoriteten på Nordkalotten. Han endret syn etter hvert som han så hvordan samene utover på 1970-tallet satte seg opp mot
overmakten. Ved mange anledninger erkjente han
slektskap med samiske kolleger i hvordan de mindre
nasjoner i nord kunne klare seg. Han stred med sitt
ståsted, men erkjente sin kvenske bakgrunn og så
sine samiske søsken som allianseparter i kampen for
minoritetene på Nordkalotten.

SAMTALAR MED SIGMUND IV
Brit Bildøen
Dette er fjerde og siste gong eg skriv om samarbeidet med
pc-en Sigmund her i Forfatteren. Saman begynte Sigmund
og eg på ein roman utpå nyåret. Og dei som har følgt med,
uroar seg over at progresjonen har vore heller dårleg i det
trekvart året som har gått. Dette fordi eg har vore påpasseleg med å fortelje kor mange sider eg har klart å skrive
sidan sist. I årets første nummer trur eg ikkje det var meir
enn 2, så kom eg opp i fantastiske 7 sider rett før sommaren, og etter ein hektisk sudoku-sommar hadde eg sanneleg så mykje som 17. Nei, det er ikkje rare progresjonen, eg
skjønar at folk spør seg korleis dette skal gå. Men no kan
eg slå i bordet med ei dobling av sidetal på dei siste to
månadane! No er eg oppe i over 40, det er nesten så ein
sluttar å telje etter kvart. Så kva er det som har hendt?
Vel, eg reiste bort i nokre dagar for å skrive, og klarte å
komme over kneika. Kneika mi, har eg funne ut, ligg på
rundt 20 sider. Det går uendeleg langsamt fram til dit, og
heile vegen er det eit spørsmål om det skal breste eller
bere. Kjem eg over tjue, er eg redda. Då blir det bok. Eg har
høyrt Ingvar Ambjørnsen seie at kneika hans ligg på 70
sider. Vi forfattarar er altså ulike når det gjeld kneiker. Men
eg trur ikkje vi er så ulike når det gjeld å vere sjukt opptatt
av sidetal, især i starten. Eg veit om dei som brukar gigantfontar for å komme opp i eit monaleg sidetal ganske fort.
Andre skubbar margane saman og tillet seg enorme lineavstandar. Slik er ikkje eg. Eg er sjølvsagt puritanar på dette
området. Ingen tullete fontar, det går i Times New Roman
og ein lineavstand på halvannan. Så når eg no har over 40
manussider, sit eg med ei boblande visse om at det eigentleg er mykje meir! Puritanarar har små gleder.
Ei slik lita og underkjent glede er å nyte den freda og roen
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ein bokhaust utan bokutgiving gir. Denne hausten sit eg på
sidelina og ser korleis andre forfattarar slit med lansering
og må reise land og strand rundt og gjer sitt beste for å
snakke i hel bøkene sine. Eg slepp å stålsette meg kvar
gong telefonen ringer, budd på å spørsmål frå journalistar
om alt frå normalkontrakten til kven eg helst ville stått i
heisen med. Eg slappar av i ansiktsmusklane. Gløymer å
gå til frisøren. Kosar meg med romanuniverset mitt, som
begynner å få farge og form. Eg kan rusle til kontoret utan
tanke på anna enn at i dag skal eg halde fram der eg slapp
i går.
Så … klarer eg å nyte det?
Vel. Det er som å sjå eit strålande opplyst skip gli forbi i
natta, med masse feststemte passasjerar om bord. Eg
høyrer klirring av glas, latter og musikk, og ein del av meg
har så klart lyst til å vere med. Det er denne delen som
seier: Hut deg bort til pc-en, jobbe, jobbe, så kanskje du får
vere med neste år! Sider, jente, du må skrive fleire sider!
Den andre delen av meg vil lene seg tilbake, lytte til skvalpinga i fjøresteinane, sjå stjernene bli tende ei etter ei og ikkje
tenke noko særleg meir enn at det er no heilt ålreit å sitje
slik. Lat bokshowet segle forbi, seier den tilbakelente delen
av meg. Det hastar no eigentleg ikkje å vere med, eg kan
godt ha ein slik haust til, utan nervar. Visst er det stas med
den årlege bokfesten, kollegaer samla rundt det vi saman
har produsert og sprudlande ting i glaset. Men det er heller
ikkje så verst å ro sin eigen vesle båt på ein djup vestlandsfjord som eg sjølv har dikta opp.
Her eg sit saman med Sigmund, høyrer eg ei tørr og mild
stemme i hovudet: «Det betyr no so lite. Det betyr mest
ingen ting.»

Dette sa Olav H. Hauge til meg på veg inn til ei opplesing der eg bekymra meg over at vi skulle lese langt uti
maratonprogrammet og sikkert måtte vente bak scena i
timar før det blei vår tur. «Å, det betyr no så lite. Det betyr
mest ingen ting.» Sa han. Ein eldre herre som hadde
reist frå Ulvik til Oslo for å vere med på arrangementet.
Han kunne godt vente. Han sette meg på plass. Og gav
meg ei stemme å hugse og nokre trøystande ord som eg
kan hente fram når det begynner å gå ei kule varmt. Når
eg stressar meg opp over alt mas og alle ytre ting, heng
meg opp i kor mange sider eg har skrive og kor usannsynleg dumt alle menneske uttalar seg om litteratur. Då
prøver eg å ta den tonen overfor meg sjølv.
Men ikkje overfor Sigmund. Han hjelper meg å lage og
lagre ord og setningar og sider som inntil vidare står
utanfor alt. Alt det andre. Det som betyr så lite.
Mest.
Ingen.
Ting.
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BIBLIOTEKET SKAL VÆRE EN MØTEPLASS hvor
bruker/leser skal kunne tilegne seg fakta- og erfaringsbasert kunnskap gjennom et mangfold av medier, herunder kommer opplagt også boka; faglitteratur og skjønnlitteratur.
For de fleste er det ikke så vanskelig å se hva som gjør
sakprosaen nødvendig i et samfunn som i stor grad bygger
på faktabasert kunnskap. Spørsmålet for mange er hva det
er som gjør skjønnlitteraturen nødvendig?
Skjønnlitteraturen gir ikke fakta-, men erfaringsbasert
kunnskap. Den erfaringsbaserte kunnskapen springer for
store deler av skjønnlitteratur ut av det faktum at den oppstår gjennom fiksjonen og formen. Den gjør ikke mennesket
entydig, men flertydig. Den skaper et tenkerom, og i et samfunn i konstant endring er dette rommet viktigere og viktigere for vår deltakelse i et demokrati. Og merk! Biblioteket er
fremdeles den desidert største formidleren av dette rommet, og det uten å tilhøre den kommersielle sfæren!
I det engelske biblioteket har en i dag innført noe som
kalles lesersørvis. I Norge er det en tendens til at en reduserer lesersørvis til å omfatte lesestimuleringstiltak for barn,
men lesersørvis og bibliotek er mye, mye mer. Lesersørvis
bygger blant annet på tanken om en leserutvikling som
fokuserer på lesing som en skapende aktivitet, og som dermed naturlig nok også omfatter voksne. Det gir ikke mening
å redusere skjønnlitteratur til opplevelse. Opplevelse er en
størrelse som ikke kvalifiserer til noe og gjør det umulig å
forstå hva skjønnlitteratur er.
Bibliotekets lesersørvis likner heller ikke på det kritikere
og anmeldere driver med ettersom utgangspunktet ikke er
å fortelle hva som er god og dårlig litteratur. Bibliotekets
nærhet til leseren er også svært tydelig i forhold til i andre
fora. Skole og utdanning er knyttet til plikt, mens biblioteket
starter i det uforpliktende og i mangfoldet. Dette gir muligheten til å ta vare på den ikke-instrumentelle kunnskapen,
som er knyttet til det skapende i lesehandlingen, og som
definitivt er knyttet til menneskets evne og mulighet til
dialog og samhandling. Å
utvikle seg som leser er noe en
på mange måter kan gjøre helt
av seg selv, men biblioteket
kan legge til rette for dette
fordi de formidler mangfoldet
og senker terskelen for å
prøve noe nytt, noe som svært
ofte er en forutsetning for
utvikling.
Politikere og andre snakker
ofte om å satse på bibliotek.
Det kan virke som om alle er
enige om å satse på bibliotek. Jeg kan sitere fra erklæringen til den rødgrønne regjeringen: Regjeringen vil føre en
aktiv politikk for å styrke folkebibliotekene over hele landet.
DnF er godt i gang med å planlegge sitt andre møte for
forfattere og ansatte i biblioteket. Vi samarbeider mer og
mer med Norsk Bibliotekforening. Biblioteket er en helt unik
møteplass og en formidler av kunst, kultur og informasjon,
som ikke har noe motstykke. Det norske samfunnet kan
ikke sakte, men sikkert, og i det stille sørge for en nedprioritering av denne institusjonen, for eksempel ved at
biblioteket tvinges til økt kommersialisering. Biblioteket er
ikke en filial av Ark eller Norli. Biblioteket er en av de viktigste kulturinstitusjonene i det norske samfunnet! Men det
blir det ikke av seg selv, det må prioriteres! Det må utvikles
og aktualiseres og bevilges penger.

AGENTENE KOMMER!
En oversatt bok gir forfatteren heder og ære, men ikke alltid penger i potten. Slik
trenger det ikke være. Stadig flere norske forfattere skaffer seg egne litterære
agenter, gjerne svenske, og tjener gode penger. Nå får vi vår første selvstendige
agent i Norge også. Forlagene har skjønt at de må skjerpe seg, men gjør de nok?
spør Line Baugstø.

– Jeg fikk mangedoblet forskuddet og innpass på det
engelske markedet da jeg fikk egen agent. Nå selges jeg
på flyplasser i Malawi. I Gyldendal var det en umulighet, der tenkte de ikke en gang tanken, forteller Kjell
Ola Dahl.
For to år siden ble han kontaktet av den svenske litterære agenten Niclas Salomonsson. Salomonsson hadde
lest Dahl og likte det han leste. Han ville gjerne ha den
norske forfatteren i stallen sin, en eksklusiv gjeng som
rommer både Jan Guillou, Astrid Lindgren og Monika
Fagerholm.
– Jeg var usikker først, vi er jo litt forsiktige og lojale
av oss, vi forfattere. Flere av bøkene mine var blitt solgt
til både Tyskland og Sverige, men det virket som om forlagsagenten hadde problemer med å få gehør for bøkene
mine. Jeg vurderte hvordan de selvstendige agentene
jobbet, og valgte til slutt å tegne kontrakt med Niclas.
Det er jeg godt fornøyd med. Han er dyktig og svært profesjonell, slår Kjell Ola Dahl fast.
De aller fleste forfatterne signerer agentkontrakten
sammen med normalkontrakten, og overlater alle rettighetene til forlaget sitt. Skulle en bok bli oversatt, blir
vi glade for det, men store penger blir det sjelden av det.
Unni Lindell var den første norske forfatteren som skaffet seg svensk agent, og skrudde opp størrelsen på forskuddene. Det er fire år siden. Da uttalte hennes norske
forlegger, William Nygaard, at Lindells handling neppe
kom til å endre noe på situasjonen i Norge. Her fantes
det tillit mellom forfatterne og forlagene. I Norge ble
forfatternes interesser ivaretatt.
Første norske agent
Siden da har mye skjedd. For ett år siden startet
Aschehoug opp Aschehoug Agency, og rustet opp denne
delen av virksomheten sin. Gyldendal fulgte hakk i hæl,
og i høst kom Cappelen Agency. Fra 1. desember får vi
også vår første selvstendige agent i Norge. Eirin Hagen
slutter i Cappelen for å starte egen agentvirksomhet,
Hagen Agency. Fra årsskiftet skal hun ta seg av rettighetssalget til Det Norske Samlaget. Dessuten vil hun
representere enkeltforfattere fra andre forlag.
– Jeg vil ha mer tid til hver enkelt forfatter og hvert
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enkelt forfatterskap. Det er forfatteren som er i fokus,
ikke forlaget. Dessuten kan jeg selv velge hvem jeg vil
representere, og det er en stor forskjell, sier Eirin Hagen
til Bok og Samfunn.
Hun bekrefter at hun vil tenke kommersielt, men
ikke utelukkende.
– Det er også mye spennende og utfordrende i den
såkalt smale litteraturen som skrives nå. Så lenge
bøkene fungerer litterært, er det interessant for meg,
sier hun.
Etter at Eirin Hagen ga dette intervjuet til Bok og
Samfunn, har hun inngått en avtale med Cappelen om
ikke å gå ut offentlig før hun starter sitt agentur 1.
desember. Derfor velger hun å ikke snakke med
Forfatteren. Det sier kanskje noe om hvor betent denne
saken er.
– Jeg har oppdaget at det knyttes mye følelser til disse
spørsmålene, og det forundrer meg. Gyldendal burde jo
være tjent med at mitt forfatterskap fikk størst mulig
utbredelse, sier Kjell Ola Dahl.
Jobber langsiktig
Forfatterne er ikke lenger lojale dersom de tror de kan
tjene mer ved å bryte bånd. De store forlagene har
skjønt at de må skjerpe seg, og bruker nå mer ressurser
på å selge forfatterne utenlands. Ikke desto mindre mistet Aschehoug nylig Jo Nesbø, en annen av storselgerne,
til Salomonsson Agency i Sverige. Etter Frankfurtmessen i år ble det rapportert at Nesbøs nye bok ble
solgt for en god pris til et nytt forlag i Nederland, og
Nesbøs gamle forlegger i Nederland var deppa. Jo
Nesbøs rettigheter er tidligere ivaretatt av Gina Winje i
Aschehoug.
– Noen av agentene baserer seg kun på bestselgerforfatterne. De tar forfattere som er bygget opp av andre, og
skummer fløten. Det er ikke interessant for hoveddelen
av norske forfattere, sier Gina Winje, som nylig ble sjef
for Aschehoug Agency.
– Nordisk litteratur har de siste årene opplevd stadig
økende suksess innen alle typer genrer. Dette skyldes til
dels at den litterære kvaliteten er høy i internasjonal
sammenheng, og dels langsiktig arbeid fra forlagene.

INTER
NASJO
N A LT

DE TAR FORFATTERE SOM ER BYGGET OPP AV ANDRE,
OG SKUMMER FLØTEN. – GINA WINJE
jeg følte ikke at det var noen som aktivt prøvde å selge
bøkene mine til utlandet, forteller Anne B. Ragde.
Hun er svært godt fornøyd med den jobben Gina
Winje gjør. For øyeblikket er det Berlinerpoplene og
Eremittkrepsene som blir solgt til høystbydende i utlandet. Etterpå står Arsenikktårnet for tur. For Anne B.
Ragde er det ikke minst viktig at den siste boken kan få
et større marked.
– For meg betyr det ingenting hvordan forlaget jobber i utlandet, men hvordan de selger min bok. Det er
hver enkelt bok som teller. I utlandet skal du være fryktelig stor for at hele forfatterskapet skal telle. Jeg gir nå ut
min femte og sjette bok i Tyskland, men jeg har aldri
vært invitert dit. Det blir litt fjernt, jeg føler ikke så stor
lojalitet til de tyske forleggerne. Samme forlag har fått
rettighetene til Berlinerpoplene og Eremittkrepsene, og
det er jeg for så vidt glad for. Men det er tilfeldig, for det
var en budrunde, og høyeste bud vant. Til sjuende og sist
er det pengene som teller, mener Anne B. Ragde, som
har avblåst jakten på egen agent.

Innsatsen til Norla har vært en viktig faktor, uten den
ville ikke norsk litteratur vært der den er i dag, mener
Winje.
Utviklingen de siste årene innen agentvirksomheten
i Norge og våre naboland, er en profesjonalisering, slår
hun fast. Forlagene bruker mer ressurser, og tar bedre
vare på forfatternes rettigheter.
– Det er til litteraturens og forfatternes beste. Vi blir
stadig bedre på dette arbeidet. Vår styrke som forlagsagentur, er at vi er tett på forlaget og på forfatterne. Vi
har økonomisk evne og vilje til å jobbe langsiktig. Det er
en stor fordel for forfatterne. Vi skjønner at vi må investere nå, for å kunne høste i fremtiden. Det er selvsagt lov
å være opptatt av kortsiktig gevinst, men det tjener kanskje ikke norsk litteratur på lang sikt, sier Gina Winje.
– Er det forskjell på metodene forlagene og de selvstendige agentene bruker?
– Tilnærmelsen kan nok være noe ulik. Vi bygger
langsiktige relasjoner og jobber over tid. Kanskje kan du
få mer penger for en bok ved å skifte forlag, men det er
ikke sikkert det vil lønne seg i fremtiden. Jeg tror vi
tenker mer nyansert og ivaretar bredden. For noen forfattere er det viktig å tjene mest mulig penger, for andre
kan det være vel så viktig å komme ut på et litterært forlag de identifiserer seg med.
– Når dere skal ta vare på alle forlagets bøker, vil ikke
den enkelte boka drukne i massen da?
– Ikke alle bøker skal ut og reise i verden, det er ikke
noe mål i seg selv. Vårt mål er å få til å selge det som har
potensial til å bli solgt. Noen bøker vil være viktigere
enn andre noen år. Slik er det bare, sier Gina Winje.

En ære å bli oversatt?
Kjell Ola Dahl ønsker seg ikke tilbake til forlagsagentene.
– Det skal mer til enn et nytt navn og en ekstra ansatt,
for å selge bøker. Problemet for forlagsagentene er at de
er ansatt i forlagene, og skal selge forlagets bøker. Det
gir dem mye mindre troverdighet. En selvstendig agent
velger selv hva han vil selge. Han liker bøkene og tror på
forfatteren. Det vet motparten.
Kjell Ola Dahl opplevde ikke at han ble tatt helt på
alvor i forlaget.
– Det skal liksom være en stor ære å bli oversatt. Vi
skal være takknemlige og glade bare vi blir invitert ut på
middag. Mange forlag ønsker å ha noe litt eksotisk på
lista, men de ønsker ikke å betale noe for det. På forhånd
vet de at utenlandske bøker selger lite, og derfor blir de
heller ikke promotert. Så kommer det inn en agent, og
han vil tjene penger. Da må han jobbe annerledes, og

Ombestemte seg
– Jeg forsøkte å få min egen agent og tok kontakt med
Niclas Salomonsson, men han ville ikke ha meg. Like
etter startet Aschehoug opp Aschehoug Agency, som
også omfatter bøkene på Oktober. Da sluttet jeg umiddelbart å lete etter egen agent. Hadde ikke Aschehoug
startet dette agenturet, ville jeg nok fortsatt jakten, for

DET ER VELDIG VIKTIG Å HUSKE PÅ AT AGENTEN IKKE
GENERERER NOE SOM HELST. DET ER DET BOKA SOM
GJØR. – KJELL OLA DAHL
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I UTLANDET SKAL DU VÆRE FRYKTELIG STOR FOR AT HELE
FORFATTERSKAPET SKAL TELLE. – ANNE B. RAGDE
sørge for at forlaget satser på boka. En måte å gjøre det
på, er å kreve et stort forskudd. Det vil presse forlaget til
å gjøre mer for å selge boka, sier Dahl.
Han får mange henvendelser fra forfatterkolleger
som ønsker å bli oversatt, og lurer på hvordan det kan
skje. En god agent hjelper åpenbart, men man må ikke
miste perspektivet heller.
– Det er veldig viktig å huske på at agenten ikke
genererer noe som helst. Det er det boka som gjør.
Agenten kan bare være flink til å fortelle at dette er en
god bok, slår Kjell Ola Dahl fast.
Fornøyd forfatter
Gunnar Staalesen har også vurdert å finne egen agent,
men han har slått det fra seg.
– Jeg er godt fornøyd med den jobben Gyldendal gjør,
og syns jeg har et utmerket samarbeid med dem.
Kanskje kunne jeg tjent litt mer penger på å få meg egen
agent, men jeg er egentlig fornøyd med salget i Norge,
og syns jeg har et rimelig bra salg i utlandet også. Jeg ser
for meg at jeg skriver for et norsk og skandinavisk publikum, alt utenom er bonus. Jeg leverer ikke verdenslitteratur som skal spres ut til alle verdens hjørner, sier
Staalesen, som ikke ser noe problem i at stadig flere kolleger velger annerledes enn ham.
– Det syns jeg må være hver enkelt forfatters personlige valg. Kanskje vil denne utviklingen også skjerpe forlagene til å gjøre en bedre jobb. En helt annen sak er om
vi får agenter som opptrer på det norske markedet, og
selger manus til norske forleggere. Det kan sette
normalkontrakten i fare, og jeg har ingen tro på forfatternes evne til å forhandle individuelt. Det er ikke noen
ønskelig utvikling. Men salget til utlandet representerer
ikke noen fare for avtalene våre, sier Gunnar Staalesen.
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NABOSKAP
Hvordan jobber forfatterforeningene i våre naboland? Hvem får bli medlem? Hvordan er
det å ha én organisasjon som favner alle? Ragnfrid Trohaug stiller spørsmålene.

Det siste året har NBU knyttet sterkere kontakt med
sine nordiske søsterorganisasjoner, noe som blant
annet har resultert i fellesmøter og diskusjoner om de
ulike organisasjonenes struktur og inntakskrav. Sally
Altschuler (SA) fra Danmark, Tuija Lehtinen (TL) fra
Finland og og Ylva Karlsson (YK) fra Sverige svarer her
på hvordan deres foreninger er strukturert, og hva de
mener skal være forfatterforeningenes oppgave.
Kan du redegjøre for strukturen i ditt lands organisering av
forfatterforeninger. Hvilke seksjoner består den av?
SA: I Danmark har vi to forfatterforeninger:
Dansk Forfatterforening er «den gamle» med ca. 1300
medlemmer. Denne er delt opp i 5 grupper:
Skjønnlitterære
Barn og ungdom – herunder illustratører
Faglitterære
Lyrikere
Oversettere
Dessuten brøt en del skjønnlitterære ut av DFF for
mer enn 10 år siden og dannet Danske skønlitterære
Forfattere, som har ca. 180 medlemmer, men mange av
«de kjente».
TL: Finlands forfatterforening har cirka 500
medlemmer. Her har man alle slags skjønnlitterære
forfattere, både de som skriver for voksne og barneog ungdomsbokforfattere (BU). Dramatikerne har sin
egen forening. Det finnes ikke separate seksjoner i
foreningen, slik man har i for eksempel Sverige og
Danmark. Styret behandler alle saker som angår
forfatterne. Det finnes en liten komité, som arrangerer
BU-aktiviteter et par ganger i året.
YK: I Sverige finnnes Sveriges författarförbund som
består av fire underavdelinger: skjønnlitterære, faglitterære, barne- og ungdomsforfattere og oversettere.
Hver underavdeling har et eget styre, delvis egen økonomi og egne aktiviteter. Men mye av arbeidet, for
eksempel avtaleforhandlinger, skjer alltid på forbundsnivå. Dramatikerne og skolebokforfatterne har sine
egne foreninger.
Er det en fordel eller en ulempe at man er i en og samme
organisasjon? Blir man sterkere eller svakere av det?
SA: Sprengningen av DFF i sin tid, var netopp et
uttrykk for at de enkelte grupper, i dette tilfellet de
skjønnlitterære, ikke følte at de kunne få deres krav
igjennom. Især fordelingen av bibliotekvederlaget har
vært og er stadig et tilbakevendende problem. Det er
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imidlertid en fordel å være mange, når man vil høres i
offentligheten og hos politikerne. DFF organiserer forøvrig stadig over 400 skjønnlitterære forfattere.
Jeg mener at det er en klar svakhet, at det er to foreninger i Danmark – særlig når de beiler til den
samme gruppen. En farbar vei kunne være å oppløse
begge og danne en ny forening, som mer er en paraplyorganisasjon, og hvor de enkelte grupper har større
frihet i forhold til å framføre og forhandle deres egne
krav.
TL: Foreningens leder Kari Levola, har selv skrevet
mange barne- og ungdomsbøker og har dermed naturligvis forståelse for de problemstillingene som angår og
opptar BU-forfatterne. I styret sitter det også andre
medlemmer som har barne- og ungdomsbøker i sine
forfatterskap. Jeg tror at situasjonen lenge har vært
den at det alltid er 3-4 BU-forfattere i styret, mens de
4-5 andre skriver for voksne. Jeg har selv sittet som
styremedlem i 9 år, så jeg kjenner styrets virksomhet
godt og vet at BU-forfattere blir hørt i denne sammenhengen.
YK: Først og fremst blir man nok sterkere av å stå
sammen. Barne- og ungdomsforfatterne hadde en gang
i tiden en egen organisasjon i Sverige, ettersom de ikke
ble regnet som ordentlige forfattere. Det å bli en del av
forfatterforbundet var en viktig statusheving, og en
viktig brikke i arbeidet for å oppnå samme avtalevilkår
som andre forfattere. Det at man er sammen gjør at
man på alle vis står sterkere. Men når det er sagt: når
man ser på den norske barne- og ungdomsforfatterforeningen blir man ikke like sikker på dette. Iblant
kan det være tungrodd og hemmende å være en stor
organisasjon.
Hvordan ville det fortonet seg for BU-forfatterne å være
alene? Bedre? Verre? Samme? Dette er det selvsagt umulig
å vite noe om, men det går an å spekulere, en slags kontrafaktisk historieskrivning.
SA: Helt konkret er det tenkelig, at BU-litteratur
ville ha fått en større del av bibliotekvederlaget, hvis
BU hadde støttet seg mer opp mot DsF – men kun
hypotetisk. Det er vanskelig å vite. Det kunne like så
godt bety at BU ble dårligere stilt i forhold til f.eks.
Skolebibliotekenes betydning for bibliotekvederlaget.
Jeg tror at 5-6 helt selvstendige foreninger er en dårlig
idé, fordi det vil svekke alle.
TL: Nå kommer vi til saken, for det er en misforståelse at vi ikke har en egen BU-forening her i
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Finland, for det har vi. Finske barn- og ungdomsforfattere ble grunnlagt i 1946. Jeg har vært leder i
over 10 år. Vi har 120 medlemmer. De fleste er også
medlemmer i den Finske Forfatterforeningen. Vår
barne- og ungdomsforening ble dannet på førtitallet,
fordi man den gang mente at BU-forfattere var second
class-forfattere. Man ville synliggjøre denne gruppen
forfattere for publikum. Nå er det ikke slik lenger. Vår
forening er aktiv og synlig, vi mener det er viktig å være
frampå og med. Vi har egne BU-priser som er høyt
respekterte.
Vi har hatt tunge år også, på grunn av at vi er finansiert fra undervisningsdepartementet. I utvalget som
bestemmer hvem som skal få hvor mange penger, har
det sittet personer som ikke har respektert virksomheten vår. Heldigvis har det vært lettere de siste årene. Vi
har også fått penger fra Kopiosto, som deler ut godtgjørelse når noen kopierer bøkene våre. Økonomisk sett
har vi altså ingenting med den Finske Forfatterforeningen å gjøre. Det er veldig bra, vi er selvstendige
på det viset.
YK: Jeg tipper at vi ville få det vanskelig med å holde
avtalene på dagens nivå, både når det gjelder bibliotekvederlag og forlagskontrakt. Vi ville nok få problemer
med å bli hørt i andre spørsmål også. På den andre
siden hadde vi fått et eget forfatterfond der pengene fra
utlånte barnebøker bare gikk til stipender for barneboksforfattere, ville det innebære mer penger til oss.

JEG TROR AT 5-6 HELT
SELVSTENDIGE
FORENINGER ER EN
DÅRLIG IDÉ, FORDI DET
VIL SVEKKE ALLE.
– DANMARK
JEG TROR IKKE AT VI
BLIR MER HØRT OM VI
ER PÅ BARRIKADENE
PÅ BANDITTVIS.
– FINLAND

Under våre fellesnordiske møter, blant annet på styreseminaret vi hadde sammen under Stavangerkonferansen
tidligere i år, har vi diskutert opptakskriterier og ulikhetene mellom de ulike landene. Hvilke opptakskriterier
har din forening?
SA: Man skal ha opphavsrett til én bok, som skal
være utgitt på et såkalt «anerkjent» forlag. Dvs. at det
er et forlag hvor det foregår en viss kvalitetskontroll og
hvor det f.eks. er redaktører innblandet. Men i praksis
er det de enkelte gruppestyrene som tar stilling i tvilstilfelle.
TL: Finlands Forfatterforening har et tobokssystem.
I blant venter man på den tredje boken, om man er
usikre på de to første bøkenes litterære kvalitet.
Bøkene kan ikke være utgitt på eget forlag, de må være
utgitt hos en offisiell forlegger.
Vår BU-forening har same opptaktskrav, både når
det gjelder toboksregelen og dette med anerkjent forlag. Disse bøkene kan også være bildebøker for barn.
Den Finske Forfatterforening tar ikke inn bildeboksforfattere, med mindre de har en lang og respektert
bildebokforfatterkarriere.
YK: To bøker av en viss kvalitet, men kravene kom-

KVALITETSKRAVET MÅ
SELVSAGT VÆRE DER,
MEN SLIK JEG HAR
FORSTÅTT NBUS
OPPTAKSKRAV, VIRKER
DE MEGET STRENGE.
– SVERIGE
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mer ikke i nærheten av de norske. De forfatterne som
kommer ut på etablerte forlag kommer så godt som alltid med (med mindre det er et skikkelig slaskeforlag
som for eksempel Harlequin). Selv forfattere som gir
ut på eget forlag kommer med om bøkene er av nogenlunde kvalitet.
Hva er fordelen med en lav terskel med hensyn til inntak?
SA: Flere betalende medlemmer, hvilket vi har
voldsomt bruk for.
TL: Jeg er i mot en lav terskel, synes det er en dårlig
idé. Noen mennesker tenker at det å være forfatter er
en fin ting, så skriver de kanskje dermed én bok. Om
de blir medlemmer med én bok, kan det hende at det
er den eneste boken de kommer til å skrive.
Foreningen har ikke bruk for mange slike inaktive
«liksommedlemmer». Så kan motargumentet være at
det får være deres problem om de vil betale kontigent
år etter år, at foreningen slik sett tjener på det. Men jeg
mener det skader forfatterstanden å ha slike medlemmer, det er ikke bra å ha medlemmer som leker forfattere. Man må ha et kvalitetsnivå.
YK: Utifra et fagforeningssyn er det viktig at alle som
skal undertegne forlagsavtaler er med i foreningen.
Men kan det tenkes at foreningen forringes kvalitetsmessig
med milde inntakskrav?
SA: Det kan tenkes at foreningens legitimitet som
berettiget forhandlingspart forringes, hvis man tar opp
rubbel og bit.
TL: Ja det stemmer, men for vanskelig skal det heller ikke være. Det er ikke noe poeng med en forening
hvis medlemmer er forstenende gamlinger. Man må ha
nytt blod og nye ideer.
YK: Absolutt. Og det er et problem at det bare er
marginale forfattere som engasjerer seg i foreningen.
Det gjør foreningen svakere når det gjelder å sette
press på forlagene (en stor forfatter ville kunne gå
foran og kreve avtaleforhandlinger), samt når det
gjelder å synliggjøre gruppen og forhandle i andre
sammenhenger (kjente navn får mer spalteplass). Det
er også et problem at de som er veletablerte og de som
gir ut på eget forlag har helt ulik agenda og behov.
Noe vi med jevne mellomrom diskuterer her i Norge, er om
forfatterforeningene skal være laug eller fagforening. Hva
mener du?
SA: Fagforening!
TL: Både og mener jeg. Med EU er det mye som har
endret seg. Man må vite hva som skjer i andre land og
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hvordan det påvirker våre nasjonale forhold. Man må
også kjempe for å få mer til forfatterpensjoner, stipender, lage gode kontrakter med levelig royalty, god billigbokavtale etc. Det er foreningens ansvar å være på
banen i alle disse sakene, og dermed være en fagforening. På den annen side har man ikke lov til å glemme
det kunstneriske. Det er viktig at forfatterne er tydelige
i offentligheten og at leserne kan treffe dem i ulike
sammenhenger. Det er dessuten viktig at forfatterne
har uoffisielle møteplasser for å gjøre hverandres
bekjentskap og ha faglig og kunstnerisk utveksling.
YK: Først og fremst fagforening. Men jeg tror også
det er veldig viktig at forfatterforeningene er et sted
der forfatterne kan diskutere andre ting og få arbeidskolleger, rett og slett.
Hva tenker du om at den Norske BU-forening og forfatterforeningen har kvalitetsvurderingsopptak etter to bøker?
SA: Etter å ha overvært debatten på vårt fellesnordiske møte i Stavanger, har jeg inntrykk av at det i
Norge forvaltes meget strengt, og at det også i betenkelig grad er betinget av personlig smak.
TL: Jeg mener at kvalitetskontroll er nødvendig, og
at toboksregelen er god.
YK: Kvalitetskravet må selvsagt være der, men slik
jeg har forstått NBUs opptakskrav, virker de meget
strenge. Antakeligvis ville det følge med fordeler hvis
man senker inntakskravene.
Hvilke tiltak må til i deres eget land for at forfatterforeningene skal få større gjennomslagskraft, hvis det er
noe som trengs?
SA: At de to foreningene forenes i en ny struktur.
TL: Vi har nettopp hatt årsmøte i Finlands
Forfatterforening på bokmessen i Åbo. Mediene skrev
ganske mye om dette, fordi vi skulle velge ny leder. Det
var to kandidater til vervet, en svart hest kom med i
siste liten. Striden var ufin, noe som selvsagt ble refert
i mediene. Slik publisitet kan foreningen være foruten.
Jeg tror heller ikke at vi blir mer hørt om vi er på barrikadene på bandittvis. De som velges til foreningen må
kunne føre vår sak i forhold til departementer og offisielle institusjoner. Vi behøver taleføre mennesker som
vet hvilke saker som opptar medlemsmassen.
YK: At flere store og veletablerte forfattere er aktive
og våget å være forbundets ansikt utad. Kanskje også
mer langsiktighet med tydelige mål, visjoner og planer
for hvordan man skal komme dit.
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HVA SKJER I THE SOCIETY OF AUTHORS?
I Storbritannia er royaltyen så lav som seks-sju prosent. Kari Sverdrup ville vite hva den
britiske forfatterforeningen driver med.

The Society of Authors er Storbritannias største forfatterorganisasjon med over 7500 medlemmer. Den ble
dannet i 1884, og foreningens første formann var
ingen ringere enn lord Alfred Tennyson. Dagens
organisasjon blir styrt av 12 profesjonelle forfattere,
som blir valgt for tre år av gangen.
Nåværende formann er Helen Dunmore og organisasjonens president er P.D. James. Generalsekretæren
er Mark Le Fanu, og det er ham undertegnede tar en
prat med på en trikketur i Amsterdam hvor vi begge
deltar på European Writers Congress.
– Den saken som opptar oss mest i Storbritannia er
sammenslåingen av store bokhandlerkjeder.
Waterstone´s er i ferd med å kjøpe opp Blackwell´s, en
av de andre store kjedene. Det går ut over mangfoldet,
og bredden av bokutvalget. Det er utstrakt bruk av tilbud som «tre bøker for prisen av to», og det ser ut til at
det er viktigere for bokhandlerne at de har en god
kaffebar og et bredt utvalg av aviser for det kaffedrikkende publikum, enn å satse på bøker, sier Mark
Le Fanu.
– Billigere bøker ser ut til å være viktigere enn gode
bøker, legger han til.
(Jeg assosierer raskt til en viss, nylig avgått,
Moderniseringsminister i Norge i det trikken stopper
med et rykk.)
The Society of Authors har en rekke spesialgrupper
for blant annet: oversettere, faglitterære forfattere,
barne- og ungdomsbokforfattere og illustratører. Disse
gruppene arrangerer seminarer og regionale treff.
– Det er litt spesielt at dere har illustratører som
medlem i organisasjonen?
– Det er det nok, bekrefter Le Fanu. – Men for forfattere av litteratur for barn er det givende å ha et nært
samarbeid med illustratørene. Gruppen arrangerer
hvert annet år et stort landsomfattende seminar med
nasjonale og internasjonale forelesere og der deltar
både forfattere og illustratører. Det foreløpig siste ble
holdt i Oxford i september.
Kravene for medlemskap i The Society of Authors er
ett publisert verk på et kommersielt forlag, et kringkastet verk eller en kommersiell framføring. De som
har et dusin publiserte verk, som artikler og lignende,
kan bli medlemmer. De som publiserer på eget forlag
kan også søke. Det er også mulighet for å bli assosiert
medlem for ett år dersom man arbeider med å utvikle
et prosjekt.
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The Society of Authors og forleggerne har utarbeidet modeller for minimumskontrakter for
utgivelser. Kontraktsmodeller finnes også for andre
utgivelsesområder, blant annet BBC. Organisasjonen
forhandler stadig om bedre betingelser.
Et vanlig opplag for en skjønnlitterær bok er
mellom 2500 – 3000 eks, og royaltyprosenten ligger
på 6-7,5 prosent. Men Le Fanu understreker at enkelte
utgivelser oppnår meget bedre betingelser.
Medlemmer av The Society of Authors har fordeler
som rådgivning om kontrakter og forhandlinger (ev.
juridisk rådgivning). Tilbud om forsikringer, billigere
opphold på hotell og 25 prosent avslag på bøker i en
rekke bokhandlere. Organisasjonens tidsskrift The
Author sendes ut fire ganger årlig til medlemmene. De
blir også tilbudt å legge ut lenker til egne hjemmesider
fra organisasjonens.
Medlemmene får tilbud om seminarer og kurs og får
gratis medlemsskap i ALCS (The Authors Licensing
and Collecting Society, som betaler ut individuelle
kopivederlag).
Organisasjonen administrer en rekke prisutdelinger
og stipendtildelinger.
– Skottland har for øvrig sin egen assosierte forening som drives av frivillige, sier Le Fanu. – Vårt tidsskrift dekker også deres aktiviter.
– Utfordringer i fremtiden?
– Det er disse bokhandlerne, da, sukker generalsekretæren.

DET GLOBALISERTE BOKMARKEDET
Hvordan er situasjonen for europeiske forfattere i dag? Kari Sverdrup har snakket
med Maureen Duffy, som har jobbet med forfatternes kår i mange år.

– På tross av all vår innsats for forfatternes rettigheter
og arbeidsforhold er mye forverret de siste årene, sier
Maureen Duffy, nylig avgått president for European
Writers Congress (EWC), på spørsmålet om hvordan
hun vil oppsummere en mangeårig innsats for forfattere både i Storbritannia og Europa.
– Noe er forbedret, men alt i alt synes jeg vi ser en
ny trussel fra det globale markedet. Som forfattere
konfronteres vi med de multinasjonale forlagshusene
og bokhandlerkjedene. Det globaliserte bokmarkedet
er et tap for lesere og publikum og tapte sjanser for oss
forfattere og våre multikulturelle stemmer. Bokhandlerkjedene kan påvirke utformingen av omslaget
på den enkelte roman, salg av eksponeringsplass i
butikker og vinduer. Sentraliserte innkjøp i kjedene
betyr at den enkelte bokhandler ikke kan velge fritt
hvilke bøker han eller hun vil satse på.
– Platebutikkgiganten HMV eier den største
bokhandlerkjeden i Storbritannia, og er i ferd med å
snappe opp en av de få selvstendige kjedene. Av de tre
største forlagshusene i Storbritannia er det ingen
engelskeide. Nr én er Bertelsmann, som rent faktisk er
identisk med American Random House.
– Det oversettes færre bøker i Storbritannia nå enn
noen gang tidligere. De amerikanske titlene dominerer, som i mange andre europeiske land. Unntaket er
Frankrike, og all ære til dem for det!
– Hva vi kan gjøre? Vi må erkjenne at disse endringene faktisk er i ferd med å skje, og ikke late som om de
ikke eksisterer eller bare kommer til å gå over. Så må
vi stå samlet. Som individuelle forfattere oppnår vi
ingenting.
– Er du ikke optimist på noen områder?
Duffy smiler bredt.
– Jo, jeg skal hjem for å skrive, og jeg tror det blir en
god bok! Dessuten har jeg tro på at forfatterorganisasjonene ikke lar seg overkjøre, og at det finnes krefter
som arbeider videre for de gode sakene.
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Maureen Duffy (f. 1933) er skjønnlitterær forfatter,
poet og dramatiker. Debuterte med That´s how it
was i 1962, fikk sitt gjennombrudd med Microcosm
som kom like etter. Har blant annet vært president
i British Copyright Council og formann i Writers
Guild of Great Britain samt en rekke verv i internasjonale forfatter- og copyright-organisasjoner.

SKATTEPARADISET IRLAND ?
Vi har hørt ryktet: Irske forfattere får skattefritak for sin kunstneriske virksomhet. Men
hvor god er egentlig ordningen? Lise Männikkö har sett nærmere på forholdene i Irland.

The exemption has not made me rich, though one day I hope
not to work from a corner of a child´s bedroom, skriver den
irske forfatteren Dermot Bolger. What it does allow me is
the confidence to continue to try and support my family
doing what I do, hoping that if my ship finally comes in
during one good year then I will be able to hold onto sufficient money made that year to keep us going during fallow
years when I am sick or my imagination fails.
Irland var engang landet som «mistet» store navn som
Joyce, Beckett, Wilde og Shaw. De siste 35 år har man
imidlertid prøvd å gjøre dette godt igjen, fra 1969 har
Irland hatt en lov som fritar for skatt på inntekt av kunst.
Loven ble revidert i 1997. Bare originalverk av kunstnerisk eller kulturell verdi går inn under ordningen. For å
oppnå fritak fra inntektskatt må man sende en søknad
vedlagt et eksemplar av verket det søkes for. Søknaden
sendes til skattemyndighetene, som på sin side kan rådføre seg med sakkyndige konsulenter. Inntekter fra verket er så unntatt fra skatt i det året kravet er fremmet.
Mannen bak ordningen, daværende finansminister
Charles Haughey skal ha uttalt til forfatteren Frederick
Forsyth at dette var not so much to bring you bastards in,
but to stop the outflow of Irish talent.
Seinere betydde dette et stadig rikere klima for
rekruttering til kunstnerisk virksomhet. Men ordningen er og har vært gjenstand for debatt. Internasjonalt
kjente forfattere og kunstnere med høye inntekter har
bosatt seg i Irland, og mye av debatten rundt ordningen
dreier seg selvfølgelig om nettopp disse. Skotske Irvine
Welsh (Trainspotting) skal for eksempel ha bosatt seg i
Irland mens kjæresten studerer på universitetet, og
benytter seg av dermed av ordningen.
Fra forfatter og kunstnerhold er det imidlertid
skrevet en rekke støtteerklæringer for å beholde den
som den er, ettersom ordningen nå er gjenstand for
vurdering. Formannen i Irish Writers Union, Peter
McKimm, legger i sin støtte til ordningen, skrevet i
mars dette år, vekt på hvor viktig ordningen er og har
vært, ikke bare for forfatterne, men også for oppblomstringen av ny irsk litteratur. Intensjonen bak ordningen
var ikke først og fremst å hjelpe kjempende kunstnere,
men å styrke og utvikle det kulturelle klima ved å til-
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trekke seg etablerte, internasjonalt kjente kunstnere til
Irland, for så igjen å inspirere til ny, nasjonal kunst.
Irenes talent for språket, skriftlig som muntlig, har
vært og er anerkjent. Økonomien på sekstitallet gjorde
det imidlertid vanskelig for forfattere å satse på skrivingen, dermed også å markere seg internasjonalt.
Skatteloven fra 69 forandret alt dette, etablerte forfattere inspirerte nykommerne. Skatteordningen oppmuntrer debutanter til å fortsette å skrive og antallet
forfattere har eksplodert. I skrivet legger McKimm også
vekt på de kulturelle fordelene for Irland, samarbeidet
mellom forfattere og film og musikk. Dette vil ikke
utvikle seg på samme måte om man mister talenter til
andre land.
Han prøver også å ta livet av mytene: De fleste som
benytter seg av ordningen har lave inntekter. Det er
også kun på ren kunstnerisk virksomhet skattefritaket
gjelder, det store flertallet av forfattere kan ikke leve av
det de tjener på å skrive, og betaler skatt av annet arbeid
på lik linje med resten av befolkningen. Kulturell
turisme, spin-off effekter som skrivekurs og sommerskoler gir kreativ energi til landet. Økt sysselsetting
relatert til forlagsvirksomhet gir selvfølgelig også skatteinntekter til staten. Blir ordningen borte, vil det
påvirke hele forlagsbransjen, forleggere vil ikke lenger
ta sjansen på å utgi eksperimentell litteratur, ikke minst
vil det påvirke barnelitteraturen, der antall titler allerede er redusert.
Alle som har skrevet én bok kan bli medlem av Irish
Writers Union. Foreningen har utarbeidet en mønsterkontakt. Mønsterkontrakten opererer med en minsteroyalty på 10%. Royalty skal ideelt sett regnes ut fra
utsalgsprisen i bokhandel.
I høst har irske aviser stadig hatt stoff om skatteordningen for kunstnere, og stadig flere bestselgende forfatternavn og artister som nyter godt av den, får søkelyset
rettet mot seg. I Irish Writers Union finnes også dem som
har andre synspunkter og henviser til andre grupper
med lav inntekt og mange munner å mette som ikke får
noe skattefritak. I stedet kan man kanskje se etter måter
å betale skatt på som er «forfatter- og kunstnervennlig»?
Som å spre inntekten for en bok over flere år.
Talsmenn for begrensinger av skattefriheten skriver

også om tak og skatt over en viss inntekt, slik at «fattige»
og smale forfattere er de som tilgodesees mest. Irland er
imidlertid stolte av å ha sine internasjonale stjerner
boende i landet, og frykter at disse ellers ville ha bosatt
seg andre steder. Et eksempel på dette er rockegruppa
U2.
Å beholde skattefritaket for kunstnere er vesentlig
for å beholde internasjonalt kjente forfattere, malere og
skuespillere i Irland, så vel som å oppmuntre nye talenter i landet, uttalte The Arts Council 5.oktober 2005. The
Arts Council utlyser noen stipend for enkeltkunstnere.
I 1981 dannet de Aosdana, som er den mer eksklusive
sammenslutningen av irske kunstnere, forfattere, komponister og utøvere av bildende kunst. Medlemskapet
er begrenset til 200 nålevende kunstnere. Hvert medlem kan få et skattefritt stipend i året, og det kan søkes
på femårige fornybare stipend, Cnuas, som skal gjøre
det mulig å arbeide som kunstner på heltid.
13. oktober 2005 ba The Art Council om oppslutning
til en e-postaksjon til finansministeren. På en pressekonferanse lanserte de også en bok hvor ti artister forteller om hvordan skattfritak har vært til fordel for dem.
Igjen tas det til orde for å beholde ordningen. Den triste
sannheten, uttalte Ms Olive Braiden, formann i The
Council, er at størstedelen av brukerne, både ukjente og
kjente artister i Irland kjemper for å klare seg økonomisk fra år til år.
Direktøren i The Art Council, Ms Mary Cloake uttalte: Den gjennomsnittlige lønnen til 50% av brukerne i
2001 var 5,213 euro. Til sammenlikning er en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på rundt 11.000 euro.
Dette er forøvrig bare en av mange skatteordninger
som er under vurdering i Irland, og resultatet av vurderingen kan finne sted allerede i år.
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ALT VAR MYE BEDRE FØR KRIGEN
Det er ti år siden Daytonavtalen skapte fred i Bosnia-Herzegovina. For litteraturen har
krigens redsler i nær fortid tydeligst nedfelt seg i mangel på skjønnlitterære utgivelser.
Solveig Steien har vært i Sarajevo og snakket med bosniske forfattere.

FOTO: SOLVEIG STEIEN

– Bosniske forfattere har det svært vanskelig på grunn
av alle problemene i landet. Både forfatterne og litteraturen lider, sier barnebokforfatter Mirsad Becirbasic
(53) i Sarajevo.
Hittil i år er det gitt ut mindre enn 30 skjønnlitterære
titler i Bosnia-Herzegovina, inkludert barne- ungdomsbøker, romaner, diktsamlinger og oversettelser. Innbyggertallet er ca. fire millioner, i fjor var antallet bokutgivelser rundt 100 alt i alt. Mirsad Becirbasic tror ikke
noen av utgivelsene har krigen som tema, ti år etter
Daytonavtalen.
– Folk gjemmer de fryktelige opplevelsene fra krigen
inni seg, det er ikke de vonde erfaringene fra den gang vi
ønsker å overlevere den oppvoksende slekt. Samtidig
ønsker vi å flykte fra den brutale virkeligheten for så
kort tid tilbake, og bevare det gode fra før krigen, utvikle
«Sarajevo-ånden», den multikulturelle samhørigheten.
Selv om serbiske styrker bombarderte fra åssidene, klarte forfattere, teaterfolk og kunstnere som var igjen i
Bosnia, å arrangere kulturvinterdager i 1993 og 1994;
serbiske, kroatiske, jødiske og bosniske kulturforeninger var sammen om dette løftet, og de utga en felles lærebok for 7. og 8. klassetrinn.
– Det er dette fellesskapet vi må bygge videre på også
nå, sier Mirsad Becirbasic. Ett år før kulturvinterdagene, i slutten av oktober 1992, ble PEN-senteret for
Bosnia-Herzegovina grunnlagt av 36 Sarajevoforfattere
under en av de verste krigsdagene i løpet av byens fire år
lange beleiring. Med snikskyttere ute i gatene lyktes de
å holde sin grunnleggende forsamling, og med stor
hjelp fra slovensk PEN fikk de gjenværende forfatterne
hjelp og støtte resten av krigen. 60 forfattere, skribenter, redaktører og oversettere er i dag medlemmer, flere
av dem lever fremdeles i eksil, ti år etter krigen. Men
kulehullene fra krigshandlingene synes ennå godt på
husveggene i Vrazova 1 i Sarajevo, der PEN-senteret
ligger.
Askeladden = Pepeluka
Familien til Mirsad Becirbasic, barna var da to og tre år
gamle, flyktet til Tsjekkia, og da de vendte tilbake, hadde
han ikke sett dem på fire år.
– De drømmer om det ennå, sier han.
Han skrev eventyr på den tiden, mest for å flykte fra

virkeligheten. Og akkurat nå oversetter han norske folkeeventyr, sponset av norske midler kanalisert gjennom
den norske ambassaden i Sarajevo.
– Jeg oversetter fire eventyr om Askeladden, eller
Pepeluka som han heter på vårt språk. I tillegg dikter jeg
et femte, smiler han.
Brød foran bøker
Ingen kan ifølge Mirsad Becirbasic leve av å være forfatter i Bosnia, til det er markedet for lite; arbeidsledigheten er på offisielt 44 prosent, men mye høyere i enkelte områder. I den delte byen Mostar, med kroater på den
ene siden av elva og muslimer på den andre, er den
symbolsterke broen Stari Most gjenoppbygd, men blant
de muslimske innbyggerne er arbeidsledigheten opp
mot 80 prosent. Det offentlige velferdssystemet i landet
er svakt, korrupsjonen blant tjenestemenn som politikere er svært utbredt og et økende problem, ifølge
representanter for rettsvesenet. Og folk kjøper sitt daglige brød framfor bøker.
– Det er den politiske eliten som skaper konfliktene
fordi den hele tiden vil berike seg. Slik var også tilfelle
før krigen, men det har blitt enda verre nå, mener
Becirbasic. Med et slikt bakteppe stimuleres heller ikke
kunstnerisk utfoldelse, det blir viktigere å overleve i
hverdagen enn å skape kunst.
I nabolandet Kroatia er bokutgivelsene, oversettelsene av utenlandsk skjønnlitteratur og antall bokhandlere atskillig flere. Velstandsutviklingen er også
påtakelig her, i takt med den sterke turisttilstrømningen de senere år. Med unntak av enkelte ord er kroatisk
og bosnisk språk også likt. Harry Potter-bøkene eller
Lars Saabye Christensen oversatt til kroatisk kan like
gjerne leses i Sarajevo som i Zagreb, men hovedproblemet ligger i marked og distribusjon innad i Bosnia. Uten
etterspørsel, intet marked for «varen» litteratur. Men
hovedproblemet er likevel mangelen på samtidslitteratur i Bosnia, og de dårlige leve- og vekstvilkårene for
skjønnlitterært arbeid.
Departemental vei
For de forfattere som forsøker, går veien for å utgi bok
via en stiftelse i utdanningsdepartementet. En jury
avgjør om det anonymt innsendte manuskriptet skal

utgis, det gjelder for alle slags skjønnlitterære bøker
samt oversettelser. De få som blir antatt, får 5000
bosniske mark i betaling (ca 20.000 kroner). Denne
ordningen er ny i år; tidligere gikk støtten direkte til forlagene, men siden for lite havnet hos forfatterne, ønsket
myndighetene etter forfatternes ønske å forsøke direkte
manusstøtte. En del av kulturmidlene kommer også fra
EU.
Ytringsfriheten er en del av Daytonerklæringen, og
ifølge Mirsad Becirbasic finnes det ingen grenser for
hva man usensurert kan skrive om. Likevel ligger opplevelsene fra krigen der, nesten ubearbeidet i skjønnlitterær form. Dokumentarlitteratur om temaet
finnes, gjerne skrevet av bosniere som lever i eksil
andre steder i Europa.
– Det er mulig dette er en indre sensur, et tabu for oss
ennå. Vi har en slags fred, men vi må hver dag kjempe
for demokratiet, det er vårt credo. Vi må bygge sterkt
videre på tankegangen om det multikulturelle samfunnet, og jeg er optimistisk på vegne av framtiden. Vi
hadde det før krigen, vi skal få det igjen! smiler Mirsad
Becirbasic, og kikker opp på det store fotografiet av
Josip Tito som henger på veggen i PEN-klubbens lokaler. For ham og for mange «eksjugoslaver» var Titotidens

Den bosniske barnebokforfatteren Mirsad Becirbasic ønsker samarbeid med norske kolleger. Hans seneste utgivelse er et hefte med
dikt illustrert av barn: «Vi har verdens beste lærerinne».

FOLK KJØPER SITT DAGLIGE BRØD FRAMFOR BØKER.
kjennetegn forutsigbarhet, arbeid, mat på bordet og
multietnisitet i praksis. Folk giftet seg på tvers av religiøse og etniske skiller, folk studerte, arbeidet og bosatte seg hvor de ville på Balkan.
Etterlyser invitasjon
Han hevder at ingen bosniske forfattere, bosatt i Bosnia,
er blitt invitert til norske litterære festivaler eller
arrangementer. Dette er til nå forbeholdt eksilforfattere.
– Vi ønsker å samarbeide med Norge og etterlyser en
invitasjon! Og norske poeter, diktere for både barn og
voksne, er herved invitert til å delta i den store poesifestivalen i Sarajevo i mai neste år! Dessverre må reise og
opphold finansieres av forfatterne selv, vi har ingen
midler til disposisjon, sier Mirsad Becirbasic.

Sårene i husveggen til PEN-senteret i Sarajevo er ennå ikke reparert.
De sjelelige sårene fra krigen er heller ikke leget.
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INTERNASJONALE ILDSJELER
Bente Christensen forteller her om noen av de ildsjelene hun har møtt i det internasjonale
oversettermiljøet. Hva er belønningen deres? Og hva kan norske oversettere og forfattere
bidra med?

Peter Krawutschke, Sheryl Hinkkanen, Manana
Dumbadze og Kata Kulavkova. Hva har disse fire til
felles? De er oversettere jeg har møtt og samarbeidet
med, og de har en fremtredende plass innenfor internasjonale oversetterorganisasjoner og -nettverk. Ved å
se litt nærmere på den virksomheten de leder, vil jeg gi
et overblikk over det viktigste internasjonale oversettersamarbeidet i dag.

med å realiseres, er å utstede medlemskort til medlemsforeningenes medlemmer, slik at de kan få en sterkere
følelse av å tilhøre en felles organisasjon. Et slikt medlemskort kan også være nyttig for oversettere i land der
man kan ha behov for å legitimere seg, enten fordi man
befinner seg i en krigssone, som i Irak, eller fordi man
arbeider på et deregulert marked, der alle og enhver
påstår at de er oversettere. Medlemskortene skal koste
noen dollar, og på denne måten håper Peter å få inn litt
Peter Krawutschke er president i den internasjonale penger til FITs slunkne budsjett. En annen mulig innoversetterføderasjonen, FIT (Fédération Internationale tektskilde for FIT er verdenskongressene som holdes
des Traducteurs). Han er opprinnelig tysk, og under- hvert 3. år, i år i Tampere i Finland. Hvis kongressen er
viser i tysk litteratur ved Western
velorganisert og godt besøkt, noe som var
Michigan University i Kalamazoo. Han
tilfelle for årets kongress, blir det et lite
har vært president i ATA, den største ameoverskudd til FIT.
rikanske oversetterorganisasjonen og har
På kongressene møtes oversettere fra
sittet i styret i FIT i seks år, før han ble valgt
hele verden og diskuterer faglige og fagpotil president ved FITs verdenskongress i
litiske temaer. Hovedtema for årets konTampere i år.
gress var oversetter-rettigheter, og som forSom president for FIT, en organisasjon
mann i opphavsrettskomiteen, fikk jeg
av oversetterorganisasjoner, har Peter
anledning til å arrangere et seminar over
Krawutschke ansvaret for mer enn 40 000
temaet organisering og opphavsrett. KOPIoversettere på fem kontinenter, og er talsNOR bevilget midler til å invitere 10 persomann for ulike grupper av oversettere:
ner fra Øst-Europa og Midt-Østen, og de
bokoversettere, translatører, tolker osv.
var ivrige deltakere i diskusjonen om den
Peter Krawutschke
Han er leder for styret, som består av fem
digitale virkeligheten, hvordan man forpersoner, fra ulike land. Sekretariatet ligger i Montreal, handler med motparter og hvordan man skal forholde
der FIT har fått en gunstig avtale med den canadiske seg til piratvirksomhet. Det var interessant å høre erfaoversetterforeningen OTTIAQ. Det finnes også et råd ringene fra de ulike landene, og direkte rørende å se
innenfor FIT, som møtes en gang i året.
hvor lykkelig den irakiske delegaten var over å være i et
FIT engasjerer seg i arbeidet for oversetternes faglige land der han slapp å se seg over skulderen hele tiden når
og økonomiske rettigheter, oversetteryrkets status, han gikk på gaten. Han holdt også et plenumsinnlegg
kvaliteten på oversetterarbeidet og opplæring av over- om hvor farlig det er å være oversetter i Irak i dag. Som
settere. Det finnes egne komiteer for de viktigste om- tidligere fange i Saddam Husseins fengsler, var han glad
rådene. Det er Peters oppgave å holde alt dette sammen, da amerikanerne kom, men han forsto snart at de ikke
å ta initiativer og fordele arbeidsoppgaver blant styre- greide å «fullføre jobben». Som han sa: «De greier jo
og rådsmedlemmer og komiteer.
ikke engang å beskytte seg selv.» Oversetterne blir
Når styret møtes – et par-tre ganger i året – er det betraktet som forrædere, og de blir drept av ulike fanasom regel mange saker på dagsordenen. Et stadig tiske grupper. Og hvis man er «kvinne, kristen og overtilbakevendende punkt er økonomien, for det er van- setter», bør man helst ligge lavt i terrenget.
skelig for en internasjonal organisasjon å finne finans- Forsamlingen kunne ikke komme med noen formell
iering. Enkeltprosjekter er det mulig å finne penger til, protest mot Irak, for det er jo ikke offisiell politikk at
men driftsmidler er det verre med. Og organisasjoner oversettere skal drepes. Så det beste man kunne gjøre,
som i likhet med FIT baserer seg på medlemskonting- var å samle inn penger til den irakiske delegatens overenter, har alltid en prekær økonomi. Peter har sett det setternettverk, og forøvrig henstille til den amerikanske
som en prioritert oppgave å prøve å finne midler til en oversetterforeningen å henvende seg til myndighetene
fast, fulltids sekretær, men hittil har det vist seg vanske- når de kom hjem.
lig. FIT har nå en deltidsavtale med OTTIAQs tidligere
sekretær Diane McKay, og det er et uttrykt mål å kunne Sheryl Hinkkanen er nyvalgt generalsekretær i FIT.
Hun er ansvarlig for det internasjonale arbeidet i den
engasjere henne på heltid.
En idé som Peter har kommet med, og som er i ferd finske oversetterforeningen SKATL, og var den
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drivende kraft bak organiseringen av verdenskongres- alle driftsutgifter. Komiteens viktigste oppgave er å
sen i Tampere. Sheryl er opprinnelig amerikansk, men binde sammen forfatter- og oversetterforeningene i det
har vært bosatt i Helsinki i mange år. Hun er fagoverset- såkalte Three Seas-området, dvs. Østersjøen (alle de
ter, med sitt eget byrå. Jeg har valgt å prenordiske landene regnes som Østersjøland
sentere Sheryl, fordi hun er en represen...), Svartehavet og Egeerhavet. Det innkaltant for en av de tre mest velfungerende
les til generalforsamling en gang i året, og
oversetterforeningene i Europa. De to
da diskuteres bl.a. litterære samarbeidsandre er etter min erfaring Übersetzergeprosjekter, og finansiering av reiser for formeinschaft i Østerrike og Norsk
fattere og oversettere fra foreninger som
Oversetterforening.
ikke har reisestipendier å tilby sine medDet finnes ulike modeller for hvordan
lemmer. Komiteen arrangerer en kulturbeoversettere organiserer seg. Noen steder er
givenhet hvert år, og akkurat nå er den oppbokoversetterne medlemmer av forfattertatt med forberedelsene til senterets 10Sheryl Hinkkanen
foreningene, som i Sverige og Danmark,
årsjubileum neste år. En av Mananas vikandre steder har man en delt modell, som her hjemme, tigste oppgaver som president for komiteen, er å holde
hvor de litterære oversetterne har sin egen forening, de kontakten med myndighetene på Rhodos og med styret
faglitterære er medlem av den faglitterære forfatterfor- for senteret. Det er viktig å bevare et godt forhold til
eningen og audiovisuelle oversettere, tolker og transla- vertskapet, og Manana får ofte bruk for sine diplomatistører har sine egne foreninger. Andre steder igjen er ke egenskaper.
oversetterne organisert i én stor forening som i Finland,
I motsetning til Sheryl, representerer Manana et
der alle typer oversettere har gått sammen. Det er van- land der det har vært store omveltninger i de senere
skelig å si hvilken modell som er den beste, men det kan årene, et såkalt land «i overgang», som man pleier å si.
virke som om oversetternes spesifikke interesser er best Fra det rigide systemet i Sovjettiden, med forfattertjent med at de danner sine egne foreninger. Inne i en foreninger som var politisk styrt, må forfattere og overforfatterforening, der det finnes et uuttalt litterært hie- settere nå venne seg til en annen form for organisararki, kan oversetterne lett komme til å spille en under- sjonsliv, styrt etter demokratiske retningslinjer. Det
ordnet rolle, især dersom de ikke har sitt eget budsjett. oppstår ofte brytninger mellom de gamle kjempene,
De europeiske litterære oversetterne har en egen som har mistet privilegiene, og som ser tilbake med en
organisasjon,
CEATL
(Conseil
viss nostalgi, og de yngre som ønsker å
Européen des Associations des
forholde seg til omverdenen på en
Traducteurs Littéraires) som først og
moderne måte. Inspirert av sine utenfremst ivaretar bokoversetternes interlandske kontakter ønsker Manana og
esser innenfor EU.
hennes oversetterkolleger nå å opprette
Det internasjonale oversetterfellesen oversetterforening og arbeide for
skapet har stor nytte og interesse av veloversetternes rettigheter. Som datter av
Manana Dumbadze
fungerende foreninger med en noenen av Georgias mest kjente forfattere, vet
lunde trygg økonomi. Det er antakelig
Manana at opphavsretten stadig krenkes,
ingen tilfeldighet at tre av de nordiske landene for tiden og at piratvirksomheten er stor, som i mange av de øster representert i styret i FIT. Man kan se på dette som europeiske landene. En av de viktigste hindringene for
uheldig for det kulturelle mangfoldet, men på den at dette skal bli mulig, er økonomien. Det å sette i gang
annen side er det godt for alle parter at noen foreninger en forening, koster penger, før man får rekruttert medkan trekke med seg de andre i arbeidet for det felles lemmer som kan betale kontingent, og det er vanskelig
beste. Og det er et tegn på den økte internasjonal- å få folk til å betale kontingent når de knapt nok tjener
iseringen at den finske styrerepresentanten opprinne- til livets opphold.
lig er amerikansk og den svenske er født i Belgia og har
Kata Kulavkova er en annen av de østeuropeiske overflamsk som morsmål.
setterne jeg er blitt kjent med de siste årene. Hun er
Manana Dumbadze er fra Georgia. Hun er journalist poet, oversetter og universitetslærer i Skopje i
og oversetter, og var deltaker på opphavsrettsseminaret Makedonia. Hun er formann i komiteen for overseti Tampere. Hun er president for den såkalte Kulturelle telse og språklige rettigheter, «translation and linguiskomiteen ved det internasjonale forfatter- og overset- tic rights», innenfor internasjonal PEN. PEN er i
tersenteret på Rhodos, som mange norske forfattere og utgangspunktet en verdensomspennende organisasjon
oversettere har bodd på. Dette senteret er som navnet for «poets, novelists and essayists», men oversetterne
sier, ikke bare for oversettere; det er et sted der forfat- har fått lov til å komme inn i varmen, og er medlemmer
tere og oversettere skal møtes og utveksle tanker og på linje med sine forfatterkolleger. Og oversettervirkerfaringer. Senteret drives av Rhodos by, som betaler somheten ses altså på som så viktig, at man har oppret26

Hvor kommer norske oversettere (og for den del
tet en egen komité. Kata har ansvaret for at komiteen
skal fungere, med hjelp av en nestformann som bor i forfattere) inn i denne sammenhengen? Jeg tror vi kan
Spania. I Skopje har hun opprettet et nettbibliotek kalt bidra med to ting: penger og organisasjonserfaring.
Diversity, der det publiseres originaltekster og overset- Det viser seg stadig at uten penger kommer man ikke
telser av forfattere som skriver på «små» språk. langt. For det første er det ikke så mange ildsjeler i
Diversity-prosjektet er et forsøk på å spre kjennskap til verden, for det andre må folk flest bruke det meste av
sin tid på å tjene til livets opphold.
litteraturer som lett kan komme i skygDerfor må organisasjoner og prosjekter
gen av bøker som skrives på de store
ha en finansiering, og det er ikke til å
verdensspråkene. Prosjektet har en
komme bort fra at det er de nordiske
redaksjonskomité med medlemmer fra
landene som har den beste økonomien
ulike språksamfunn. Selv om
og de beste ordningene for sine skriMakedonia også er et land «i overgang»,
benter. Vi ligger også langt fremme når
har Kata greid å få midler til Diversitydet gjelder organisasjonserfaring, noe
prosjektet fra det makedonske kulturdesom blant annet har historiske årsaker.
partementet. Kata har også vært opptatt
Kata Kulavkova
Det er et faktum, og noe jeg ofte fremav å arbeide innenfor feltet språklige
rettigheter, og hun har hatt et tett samarbeid med hever når jeg snakker med utenlandske kolleger, at vi i
tyrkiske representanter for å fremme kurdernes språk- Norden har vært heldig med våre politikere. Vi har levd
i demokratiske samfunn med en solid organisasjonskullige rettigheter i Tyrkia.
En ting som kompliserer det internasjonale arbeidet tur og en stabil økonomi, og vi har mange ordninger
for Manana og Kata og deres kolleger i landene utenfor som kolleger fra andre land misunner oss sterkt. Da er
Schengen, er visumspørsmålet. Hver gang de skal delta det viktig å understreke at ingen ting faller ned i fanget
i seminarer og møter i utlandet, er det en voldsom på oss, heller ikke her i Norden. Jeg pleier å fortelle at
prosedyre for å få tak i visum, det tar lang tid og koster det tok 20 år for Norsk Oversetterforening å fremformye penger, og ikke minst, det føles ofte ydmykende. I handle en normalkontrakt ...
Vi må også passe oss for å være selvtilfredse og arrobitre stunder sier de at Europa har opprettet en ny
Berlinmur, denne gangen rundt seg selv, og at de føler gante. Ofte synes vi fra Norden at de fleste andre er rotseg som annenrangs europeiske borgere. Å få til en god ete og uorganiserte. Det er vanskelig å forholde seg til
løsning på dette problemet ville gjøre det internasjonale en mangfoldighet av adferd og kulturer, vanskelig å
samarbeidet lettere, men hittil har det ikke lykkes å få innse at det vi oppfatter som kaotisk er den måten andre
fungerer på. Så tålmodighet og ydmykhet overfor andre
gehør hos myndighetene.
kulturer er viktige egenskaper når man vil drive med
Hva er det så som karakteriserer de fire personene jeg internasjonalt arbeid.
har presentert ovenfor? For det første har de skjønt
Det jeg er mest glad for og stolt over, er den viljen til
betydningen av solidaritet, og nytten av å være organi- solidaritet jeg ser blant mine norske kolleger. Vi har etasert. De er ildsjeler som ofrer fritiden sin på å arbeide til blert fond som kan brukes til internasjonalt samarbeid,
fellesskapets beste. Og ikke bare en kort stund, nei år både i de respektive foreninger og i fellesorganisasjoner,
etter år. Det er også derfor de har oppnådd høye posisjo- som KOPINOR. Jeg blir stolt når nestformannen i
ner, og etter hvert også begynner å høste fruktene av Norsk Oversetterforening står på kongressen i Tampere
arbeidet sitt, både organisatorisk og på et mer personlig og sier at for hvert medlemskort i FIT våre medlemmer
plan. Nå opplever de berikelsen ved å møte kolleger fra kjøper, vil foreningen gi et kort til et medlem i en annen
hele verden, utveksle synspunkter og ideer, og bli inspi- forening som ikke har så god økonomi. Jeg er stolt over
rert både i sitt eget arbeid og i arbeidet for fellesskapet. at medlemsorganisasjonene i KOPINOR har opprettet
Jeg tenker ofte på fortellingen om den lille høna og et utenlandsfond som kan brukes til internasjonalt
kornet, som etter hvert blir til ei kake. Ingen vil hjelpe arbeid med opphavsrett og organisasjonsbygging. Nå
høna med å så og pløye og høste og bake, men alle vil kan vi jo si at dette er hjelp til selvhjelp, for en kjede er
gjerne være med på å spise kaka. Slik er det også i over- aldri sterkere enn det svakeste leddet, og for oversettersetterverdenen, og til dem som lurer på om de har tid og virksomheten, som er verdensomspennende, med opplyst til å engasjere seg, vil jeg gjerne si at «belønningen» dragsgivere som ofte er multinasjonale, er det viktig å
kan være vel verdt å arbeide for.
ha en felles holdning. Men det overordnede perspektivSom man kan se, griper organisasjonene og nett- et er solidariteten, og mitt ønske for fremtiden er at
verkene inn i hverandre, og mange av de sentrale Peter, Sheryl, Manana og Kata må få følge av mange
personene kan finnes igjen i ulike sammenhenger. Det andre oversettere med klare hoder og varme hjerter.
er forøvrig blitt mye lettere å holde kontakten etter at
Internett kom, også med land der infrastrukturen ikke Bente Christensen er visepresident i FIT.
fungerer så bra.
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VERDENSBERØMT I TO DAGER
Svein Nyhus dro til Beijing for å lansere bok, og fikk samtidig innblikk i et annerledes bokmarked.
I Kina utgis det nesten 200 000 titler i år. Bare tre av dem var oversettelser fra norsk.

Tidligere i år var jeg berømt forfatter i Kina. Det varte var det påfallende hvor internasjonal, for ikke å si
bare i to dager, men med privatsjåfør og rød løper i global, den urbane masselkulturen har blitt.
Beijing, fikk jeg i det minste øynene opp for et gigantisk
For sett med mitt halvblinde turistøye har det modbokmarked og et publikum som er svært nysgjerrig på erne Beijing mer til felles med norske byer enn med
utlandet.
kinesisk landsbygd. Jeg så i alle fall få spor etter komPå det aller varmeste midt i sommerferien ga nemlig munistisk statsterror og ensretting i bybildet. Det
forfatteren og oversetteren He Dong og det nye forlaget begrensa seg tvertimot til noen spredte røde faner, en
hennes ut sju skandinaviske barnebøker på kinesisk: gruppe akrobatiske politisoldater uten våpen, et Maofire av Ulf Löfgrens små bildebøker om Ludde, to av portrett på en vegg og utslitte sitatsamlinger til nesten
Måns Gahrtons fortellingsbøker om Eva & Adam og min ingenting i suvenirbutikken. Av keiserdynastiene var
egen bildebok Verden har ingen hjørner fra 1999. det på tilsvarende vis bare tomme palasser og turistLanseringa skulle foregå i
maskiner igjen.
Kinas største bokhandel,
En annen sak var fotoselveste Beijing Books
albumet jeg fikk i fanget på
Building, og jeg ble invibesøk hos det pensjonerte
tert til å være med som
professorparet øverst i en av
ekte norsk barnebokforde nye OL-blokkene. Begge
fatter. Så da reiste jeg. For
smilte mildt da de åpna boka
første gang til Kina. Med
og fant fram fem bittesmå,
flybillett
betalt
av
grå fotografier. Bildene forNORLA, en sønn på 16 år,
talte om innsatsen deres i
lett hjemlengsel og et
verdenshistorien for over et
åpent sinn.
halvt hundre år siden, den
Ute var det 35 grader og
gangen de var unge studentstyrtregn, inne var det lørledere og kommunistiske
dag, rød løper, og «svein
observatører i Koreakrigen.
nyhus» på store bannere
Samtidig formidla fotografiog i høyttalerne. Bak langene en brutal historie om en
bordet satt fem kinesiske
liten familie som seinere ble
forfattere fra Beijing
skilt med tvang og sendt på
Writer’s Association, tre fra
slavearbeid under kulturre– Han ser jo akkurat ut som en kineser, sa kinesiske journalister.
søsterforlagene Nordisk
volusjonen. Bildene ble en
Kunst & Litteratur AS og Orient
svimlende kontrast til den nye
Culture Exchange Ltd , sønnen min og jeg. Seks unifor- leiligheten i nittende etasje, til den enorme, kremgule
merte vakter passa på køen av nysgjerrige bokkunder, sofaen og airconditionanlegget som var større enn en
mens kamerafolk fra China Central TV fulgte med fra jukebox. Men sånn var det. Og sånn er det.
sidelinja. Stor ståhei, men likevel typisk Beijingsk rolig
For Beijing var og er en blanding av nytt og gammelt,
og avslappa. Kineserne sa noen velvalgte ord, jeg impro- stort og smått, av rustne varesykler og blanke biler, forviserte noe om ære og takknemlighet og Norge og Kina. falne hutonger og himmelhøye byggeprosjekter. En vidPing-pong. Så var det fotografering, håndtrykk og signe- strakt gigantby i gult og grått, med glassfasader og
ring. Det ble nesten hundre bøker med drodlerier til betong, buetak og papirlykter. Og overalt moderne
store og små, til «Wen», «Zhi», «Cindy» og mennesker, ja, horder av alminnelige hverdagshelter i
«President». Til slutt var det intervjuer i cola-restauran- lyse sommerklær – vennlige, nysgjerrige, alltid underten i tredje. Fem unge kulturjournalister fra like mange veis og med blikket mot mobiltelefonen eller løfta mot
aviser. Ping-pong på nytt. Med meg som det eksotiske bedre tider og nye muligheter. Et folk tilsynelatende
element. Lang sønn og rar bok. En mildt sagt pussig like bekymringsløst som vårt.
sommeropplevelse.
Publikum, journalister og bokhandel
Beijing = Norge?
Likhetene mellom Norge og Kina var altså tross alt mer
Mitt første Kina-besøk var kort. Likevel ga det meg flere slående enn forskjellene. Det gjaldt også bokkjøperne i
aha-opplevelser. Den viktigste var hvor like kinesere og signeringskøen. De var typisk bokinteresserte mennordmenn tross alt er under de ytre faktene. Dernest nesker – høflige, unge voksne med interesse for smal
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BØKER FOR BARN OG UNGDOM VAR IKKE
STUA BORT INNERST I EN KROK SOM I NORGE.
barnelitteratur, tålmodige, svette foreldre med barn på
armen samt nysgjerrige tenåringsvenninner med en
gravid tante eller to.
Journalistene var også slik jeg har møtt journalister
før. Passe motebevisste, passe nerdete, med rufsehår,
logo på t-skjorta og mobilen parallelt med notatblokka
på bordet. Forfatterne var likedan, bare med skjorta
oppi buksa og litt eldre. Til og med spørsmålene var de
samme i Beijing som i Norge: Passer boka di bedre for
voksne enn for barn? Er tonen for trist? Er døden for
alvorlig? Hva vil du si til barn i dag? Og hvordan skal foreldre få barn til å lese mer? Hvilke forbilder har du? Hva
synes du om Harry Potter? Og hva med manga-seriene
fra Japan som fyller alle tv-kanaler med kommersiell
barnekultur? Blir det for mye vold og porno?
Til og med bokhandelen kunne ha vært norsk hvis jeg
ser bort fra størrelsen og de kinesiske skrifttegna. Alt var
imponerende velorganisert i reine linjer og rolige flater,
moteriktig i børsta stål og lyst tre. Overalt var små og
store bøker, nye medier og elektronisk tilbehør, bestselgerne i stabler ved inngangene og reklame i snor fra
taket – både for Harry Potter og amerikanske mursteiner om ledelse.
Men det var forskjeller også. Bøker for barn og ungdom var ikke stua bort innerst i en krok som i Norge.
Her ble isteden kundene møtt av et fargesprakende hav
av barnebøker allerede ved rulletrappene i andre etasje.
Og mange av titlene var presentert med forsida fram i
hyller og lave kasser. Dessuten var det lesekroker flere
steder i bygget, oaser der kundene kunne sitte ned
mellom reolene og lese bøkene fritt som i et bibliotek.
Dette var åpenbart et svært populært tiltak. Et tiltak
som ikke bare var et moderne påfunn for å selge mer,
men også en rest etter det gamle systemet der bokhandelen like mye var en offentlig serviceinstitusjon som
butikk.
Ungdom og politikk
Reisa vår inneholdt også et møte med ei gruppe ungpionerer på sommerleir utafor Den forbudte by i
Beijing. Stemninga var på alle måter uanstrengt og hyggelig. Det var latter og spøk, utadvendte fjortiser på
autografjakt, barnslige tolvåringer med kosebamse i
sekken og usikre unge menn med dun på overleppa. Og
alle trengte seg sammen rundt Simon, den langhåra
sønnen, for å snakke litt engelsk og kanskje få en mailadresse. Ja, alt føltes kjent. Bortsett fra to små halstørklær i rød nylon som ungpionerene hadde forært de
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langveisfarende gjestene og som den engelskkyndige
vimsejenta hadde knytt fast rundt halsen på oss. De
stramma ikke i det hele tatt. Tvertimot, de kilte ikke
engang, men lå som to umerkelige, ja nærmest kjærtegnende, røde kvelertak på oss begge.
For politikken var til stede selv om den ikke var så lett
å oppdage med det samme. Jeg skjønte det da lederen ba
om en tolkning av en av tekstene fra boka mi. Den tynne
gutten ved bordenden rakte fort opp handa og forklarte,
med største selvfølgelighet, at strofen «brødet er bare
smuler, og havet er bare dråper» er uttrykk for «enkeltindividenes betydning for hele samfunnet». Det imponerte. Men jeg var ikke egentlig så overraska.
Nytteverdien av barnelitteraturen, hva den skal være
godt for, og at den i det hele tatt skal være det, var åpenbart mye viktigere i Kina enn hos oss. Det merka jeg
også i universitetsbarnehagen jeg besøkte dagen før.
Der var det en fri og vennlig tone på alle måter, men
samtidig et klart fokus på disiplin og læring. Tydligst ble
det i blikket jeg møtte hos femåringen som satt på gangen mens de andre ungene spiste suppe i fellessalen. Han
kikka fort opp uten å løfte hodet, så ned, med smale
skuldre, en svart lugg og to små knær i fullstendig ro. Til
lyden av skjeene mot aluminumsbollene i naborommet.
Kinesisk litteratur før og nå
Leksikonet forteller meg at kinesisk litteratur har en
svært lang og rik tradisjon. Det fins både filosofiske,
religiøse og historiske skrifter. Og det er legender og
lærestykker, lyrikk, drama og lengre fortellinger, ofte
med rot i plikttro konfuciansisme, folkelig buddhisme
eller mystisk taoisme. Mest kjent blant barn er nok likevel historiene om den fantastiske apekongen Sun
Wukong. Også klassikere, som bøkene til den radikale
Lu Xun, «den moderne kinesiske litteraturs far», fra tidlig i forrige århundre, skal være, eller i det minste ha
vært, populære blant de unge. Med Mao Zedong og den
kommunistiske revolusjonen i 1949 kom imidlertid
politisk propaganda inn for fullt og litteraturen ble
nokså uinteressant kunstnerisk sett. Særlig tydelig ble
det under kulturrevolusjonen på 1960-tallet da alt
gammelt skulle bort og Maos lille røde ble landets
viktigste bok.
På nettet leser jeg videre at kommunistiske verker
også solgte best de første åra etter Maos død i 1976, fulgt
av samtidslitteratur og etterhvert klassikere og oversettelser, mange fra Vesten. Ellers har utdanning og faglitteratur alltid stått sterkt i det kommunistiske Kina, og i

Bestselgere i stabler i en kinesisk bokhandel.

Ungpionerer på sommerleir. Finn de to som ikke passer inn.

1990-åra oppnådde særlig bøker om data og økonomi,
men også livstilsrelaterte titler, stort salg.
I dag viser statistikk at lesing i Kina er nesten like
populært som å se på TV. Og at 60% av foreldrene sier
de prøver å få barna til å lese mer. Men tallene viser også
at med økt kjøpekraft, mer fritid og flere fristelser får
bøkene stadig større konkurranse fra nye elektroniske
medier.

for eksempel i Pokémon-serien. Moderne populærkultur for unge er nemlig like mye påvirka av japanske
forbilder som av amerikanske. Det gjelder både i Norge
og Kina.

To hundre tusen titler i året og internasjonale
masseprodukter
I 2003 ble det utgitt over 190 000 forskjellige boktitler i
Kina, et nesten uforståelig stort antall. Forklaringa
ligger selvfølgelig i landets enorme størrelse. Kina er
ikke bare et land, det et helt kontinent for seg sjøl, med
over 1,3 milliarder innbyggere og flere minoritetsspråk
i tillegg til mandarin-kinesisk som over 70 prosent snakker og 90 prosent leser. Enkelte forfattere er også svært
produktive.
Ungdomsbokforfatteren Yang Peng for eksempel,
han utgir opptil 70 titler per år, med varierende kvalitet
selvsagt. Mens andre, like etablerte navn, kommer med
ny bok kanskje bare hvert annet år. Det er for øvrig 3000
registrere barnebokforfattere i Kina i dag mot kun 20
før 1976. Og som ellers i den kapitalistiske verden, fører
de mest populære barnebøkene og seriene til en
mengde spinoff-produkter, tegneserier og filmer.
Men selv om antallet nye bøker er så enormt, er utvalget begrensa. Det meste av barne- og ungdomslitteraturen er for eksempel enten bare rein underholdning eller oppdragende og belærende fortellinger av
forskjellig slag, ifølge He Dong. Og hun har nok rett. En
rask titt i barnebokavdelinga i Beijing Books Building
avslørte i hvert fall store mengder ufarlige faktabøker,
upersonlige småbarnsbøker og internasjonale masseprodukter. Der var det Dorling Kindersley, Turtles og
Pusur for alle pengene. Og den siste Harry Potter-boka i
engelsk utgave. I tillegg så jeg mye kinesisk tradisjonsstoff i moderne innpakning og haugevis av underholdende bokprodukter i velkjent japansk manga-stil, som
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Sensur og nye medier
Da den mektige Deng Xiaoping på 1980-tallet proklamerte at «noen må bli rike først», frigjorde han samtidig næringslivet fra begrensende detaljstyring.
Dermed oppstod en voldsom vekst i økonomien, rett og
slett en ny revolusjon, som har fortsatt med full styrke
siden. Likevel er det langt igjen til demokrati og vestlig
ytringsfrihet. Tvertimot er den politiske sensuren og
kontrollen over kultur og samfunnsliv svært streng.
Dette gjelder særlig alt som kan oppleves som kritikk av
regimet. Og pornografi. Dette rammer også barnelitteraturen. Et typisk eksempel oppstod da Eva & Adambøkene skulle oversettes, og kyssescenene måtte strykes
i den kinesiske utgaven.
Internett og satelitt-tv gjør det imidlertid svært vanskelig å stoppe den såkalte utenlandske desinformasjonen helt. Men myndighetene prøver så godt de kan,
bl.a. gjennom et gigantisk prosjekt for å skjerme landet
elektronisk. Flere internasjonale Internettadresser er
derfor ikke tilgjengelige i Kina. Selv søkemotoren
Google har inngått en avtale om å sensurere treffene på
nettsøk utført i landet.
På TV-en på hotellet så vi likevel både superkommersielle barneserier og de mest populære amerikanske
filmene, særlig på kanaler med base i Hong Kong.
Programmene var riktignok lett sensurerte, banning og
altfor tydelig sex var forsiktig utelatt, men TV-virkeligheten var stort sett som i Norge. Det surra hele døgnet i
masete tegnefilmer, idol og melodramatiske såpeserier.
Men altså på kinesisk. Det vil si med tusjsprutende tårekanaler, karaokesang og flammende kjærlighetsintriger
på rismarker, i keiserpalass og militærleire.
Den kommersielle kulturen har det altså tilsynelatende ganske fritt. Likevel passer sensuren på. Også i
bokbransjen. Der må byråkratiet finlese og godkjenne
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Gatekalligrafi i Beijing.

Fra et gatemarked.

alt på forhånd, en prosess som tar både tid og ressurser,
og gjør forleggeriet mye tyngre enn nødvendig ifølge He
Dong. Men det går.
Mediereform og forlagsvekst
I 2003 ble det gjennomført en mediereform i Kina for å
videreføre overgangen fra planstyring til markedsøkonomi. Reformen førte til at flere aviser ble nedlagt,
men la også grunnlaget for mange nye blader og tidsskrifter, og i dag blir det utgitt godt over 2000 aviser og
9000 tidsskrifter i Kina. I tillegg har det kommet flere
nye bokhandlere og forlag. I 2004 var det følgelig nærmere 600 forlag i landet, hvorav nesten 30 var private
foretak og over 30 bare utgav barnebøker.
Det er for øvrig meldt om enda større reformer i nær
framtid, både for å øke konkurransen ytterligere og
lokke mer utenlandsk kapital til landet. Myndighetene forteller samtidig at de offentlige forlagene,
med det gigantiske People’s Press i spissen, vil fortsette å utgi ikke-kommersielle titler, dvs. lærebøker,
politisk litteratur, bøker for spesielle etniske grupper
og diverse kulturbøker.

Sensuren har også blitt noe mildere etter 2003. Det
merkes blant annet i den barnelitterære debatten, der
både propaganda og pedagogikk kritiseres åpenlyst.
Enkelte forfattere hevder i alle fall at skolearbeidet er
for krevende og ikke gir rom for eventyr. De etterlyser
derfor flere lette underholdningsbøker for barn, gjerne
fantasy i Harry Potter-stil, istedenfor den tradisjonelle,
oppbyggelige sosialrealismen. Og det har de fått.
Piratkopiering
Et annet forhold ved kinesisk forleggeri er ulovlig kopiering. Kina er piratkopistenes paradis, med tilbud innen
absolutt alle varetyper. I Beijing og Shanghai prøver
myndighetene å holde en viss kontroll, men de mest
populære boktitlene kommer raskt på gata til bare trefire kroner også der. Det er store lønnsforskjeller i Kina,
og de fleste syns bøker er dyrt. Mange velger derfor
piratkopier, noe som begrenser inntektene til forfatterne dramatisk. Dette rammer alle bransjer. Ja, ikke
engang popstjernene tjener penger på arbeidet sitt i
Kina. Men de kan selge ansiktet til reklamen og bli rike
på den måten.

MANGE VELGER DERFOR PIRATKOPIER,
NOE SOM BEGRENSER INNTEKTENE TIL
FORFATTERNE DRAMATISK.
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Norsk annerledeshet
Alt er med andre ord likevel ikke som i Norge. Det kan
en også merke i bokutvalget. For eksempel er våre hjemlige eksperimenter med bildebøker, og alvor og skjemt
for voksne og barn i samme bok, svært uvanlige i Kina.
Og det var kanskje nettopp dette uvanlige som forleggeren min så i den vesle bildeboka mi, ei bok som verken
har en historie eller kraftige farger. He Dong begrunna i
hvert fall oversettelsene med at små forlag må satse på
bøker som skiller seg ut, og som mangler i markedet, for
i det hele tatt å bli sett i mengden. Samtidig forklarte
hun at skandinavisk kvalitetslitteratur for barn oppleves som klokere og friere enn mange kinesiske bøker.
Norsk annerledeshet vekker altså en viss nysgjerrighet,
men er ikke merkeligere enn at kinesere også blir berørt
og kjenner seg igjen.
Noe av det samme fenomenet har vist seg når det
gjelder for eksempel eksport av regional film. Gode
filmer med lokal forankring har mange ganger vært
lettere å nå ut med enn dårlige etterlikninger av internasjonal massekultur som kun er bygd på kommersielle
formler. Det konkrete, spesielle og personlige er rett og
slett ofte mer almenngyldig enn det generelle.
Norske barnebøker på kinesisk
Vanlig salg for barnebøker i Kina er to tusen eksemplarer. Opplaget for boka mi er optimistiske tre tusen. Med
en utsalgspris på 25 kroner er det likevel ingen som blir
rike på denne oversettelsen. For meg er det greit nok.
Det holder å ha boka i hylla og se sin egen tekst skrevet
med rare tegn. For forlaget er utgivelsen selvsagt viktigere, det dreier seg utgifter og inntekter og inntjening av
investert kapital. Dessuten handler det om å teste
markedet og kanskje åpne opp for noe nytt. For både
boka og besøket mitt fikk relativt mye presseomtale,
både i aviser og på tv, og kan derfor også fungere som en
døråpner for framtidige norske utgivelser i Kina. Men
noen storm blir det neppe. Den som lever får se.
Når det gjelder andre norske barne- og ungdomsbøker oversatt til kinesisk, har Norsk barnebokinstitutt
ingen fullstendig oversikt. De forteller at arkivet deres
bare inneholder ti titler. Det er enkeltbøker av Torbjørn
Egner, Haakon Bjørklid, Tormod Haugen og Eirik
Newth, samt hele seks titler av Jostein Gaarder. I år har
i tillegg Den store Asbjørnsen og Moe-boka med illustra-
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sjoner av Harald Nordberg kommet, og på Taiwan ble
Gro Dahles Sinna Mann utgitt med mine tegninger. Og
altså Verden har ingen hjørner. Disse utgivelsene er selvsagt forsvinnende få i det enorme markedet, men viser
kanskje likevel at Kina og Norge berører hverandre
stadig mer. Den kjempestore og den bittelille.
Tilfeldigheter?
Med to kinesiske oversettelser på samme tid kan jeg til
slutt ikke la være å tenke mitt. Hvor tilfeldig er sånne
oversettelser? Selv om begge bøkene er smale utgivelser
helt uten kommersielle potensialer, har selvfølgelig
innholdet, temaet eller språket på en eller annen måte
truffet forleggerne. Men kanskje også illustrasjonene
har hatt en betydning? Jeg veit det ikke sikkert, men
både guiden og journalistene reagerte på tegningen på
omslaget på boka mi: «Han ser jo akkurat ut som en
kineser!» Og kanskje de har et poeng. Mange av
figurene er i alle fall tegna med glatt, svart hår og svakt
skeive øyne. Jeg valgte nøytrale dokkeansikt for at flere
skulle kjenne seg igjen, og svart hår fordi jeg trengte et
tungt fokuseringspunkt i bildene. Nå fikk jeg uttelling
for det. Som verdensberømt forfatter i to dager.

FAKTA
BARNEBØKER I KINA
- Det utgis i alt over 190 000 boktitler for barn og voksne i Kina
hvert år
- Kina har 600 forlag, hvorav 30 er reine barnebokforlag,
og 3000 registrerte barnebokforfattere
- Vanlig opplag for nye barnebøker er 2000 og utsalgsprisen
ca. 25 kroner, mens piratkopier koster 3-4 kroner
- Sensuren er streng, men kommersiell kultur provoserer få
og har det ganske fritt
- I år er det kommet tre norske barnebøker på kinesisk
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KVA ER EI UNGDOMSBOK?
Kan det beintfram vere slik at ungdomsbøker er ei ungdomskjelde? Gamlingar + lesing
av ungdomsbøker = ungdommelege gamlingar? spør Arnfinn Kolerud.

For omlag 20 år sidan sat eg på ein krakk heime i kjellaren og plukka groer av potetene mens eg høyrte Åge
Aleksandersen synge «Levva livet» frå ein kassett eg
hadde tjuvlånt av søstera mi. Den røffe stemma til Åge
passa godt til dei knudrete murveggane, dei jordbrune
fingertuppane mine og den nakne lyspæra i taket.
Arbeidet var einsformig og einsamt. Rundt meg i kjellaren hadde eg berre potet og brus og syltetøy, slike ting
som trivst best i kaldt mørke. Men eg mistrivdest ikkje.
Eg hadde tolmod til å fylle store bøtter med smått rusk.
Og eg hadde Åge. Eg likte alle songane på kassetten,
unntatt den mest kjente. Når eg kom til den, spolte eg
forbi, ikkje for å skåne potetene og syltetøyet for lys og
varme, men fordi eg syntest songen var for treig og
kjedeleg.
No sit eg aldri i potetbingen meir. Men eg er enno eit
kjellarmenneske.
*
– Eg måtte heilt ned i kjellaren! kan idrettsfolk seie.
Utsegna kjem helst frå slike som driv med uthaldande
sjølvpining, som sykling eller roing, og betyr at dei
tømte seg slik for krefter at dei kom i mål som ein våt,
skjelvande klut. Men om vi flyttar den same setninga
over til litteraturen, kven kan vi legge den i munnen på?
Neppe forfattaren i arbeid. Alle forfattarar skriv seg
vel tomme av og til, og ein må vere uthaldande for å
kome seg fram til siste side. Men om det røyner for hardt
på, kan vi berre rusle ein tur i parken og skrive eit kort
dikt om lauv. Utsegna får heller kome frå ein forbrukar
som kjem ut av ein bokhandel, for eksempel på
Torgallmenningen i Bergen. Om han måtte ned i kjellaren, er det muleg at han har kjøpt ei ungdomsbok.
Skilnaden mellom ungdoms- og vaksenbøker er nemleg
så stor, meiner denne bokhandlaren, at bøkene ikkje
skal stå i same etasje. Barne- og ungdomsbøker står
ihopklistra i underetasjen. I første etasje står vaksenlitteraturen romsleg. Der kan du også slå deg ned i ein god
stol og bla i bøker du er nyfiken på. Stolar fremmer
impulskjøp. Ungdomsbøker frå kjellaren er ikkje noko
du slumpar med deg.
Om ein matbutikk hadde alle varene sine i første etasje, men knekkebrød i kjellaren, kor mange ville kjøpt
knekkebrød?
Bokhandelen i Bergen er ikkje eineståande. Norske
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aviser melder ungdomsbøker når dei har litt ledig plass
på kultursida. I norske forlagskatalogar står ungdomsbøkene heilt sist. Ungdomsbøker står nederst, sist og
bakarst.
*
Mange trur at ungdomsbøker er bøker for ungdom,
akkurat som ungdomsskular er skular for ungdom. På
ungdomsskulen går det jo menneske som er mellom 13
og 16 år gamle, og da er det lett å tenke at ungdomsbøker er meint for den same gruppa. Misforståinga skuldast dette s-genitivet. Landskamp er ein kamp mellom
land. Lensmannskontor er kontoret til lensmannen.
Og båtmannsknop er ein knop for båtsmenn. I ord som
barnehage og hundeband og grisebinge har e-genitivet
same funksjon. Denne lesemåten gjer at vaksne nordmenn er like skeptiske til å lese ungdomsbøker som dei
er til å bu i ein grisebinge. Vaksne lesarar held seg borte
frå kjellaren. Dei kjøper bøker i første etasje og les
desse til dei blir så gamle at dei ikkje har lyst til å bli
eldre. Dei vil heller vere ungdommelege.
Dongeribukser og Pink Floyd-plater har dei allereie.
No kjøper dei seg gode sko og går ut i jungelen, for der
inne skal det etter sagnet finnast ei ungdomskjelde, og
om du drikk av vatnet frå denne kjelda vil du bli ung
igjen. Men … skulle ikkje s-genitivet i ordet ungdomskjelde vise at dette er vatn for menneske mellom 13 og
16 år? Nei. Ordet ungdom har to tydingar. Først den
konkrete: eit ungt menneske. Så den abstrakte: ein
livskvikk tilstand ein stad mellom barndom og alderdom. Drikking frå ungdomskjelda er ikkje for ungdom,
men fører til ungdom. Som matematikk: Gamlingar +
drikking frå ungdomskjelda = ungdommelege gamlingar. Når vi derimot høyrer ordet ungdomsbok går vi
automatisk ut frå at ungdom viser til målgruppa, og
ikkje til resultatet etter lesinga. Kan det vere motsett?
Kan det beintfram vere slik at ungdomsbøker er ei ungdomskjelde? Kan vi forandre reknestykket til:
Gamlingar + lesing av ungdomsbøker = ungdommelege gamlingar?
*
Dei (eller vi) som leitar etter ungdomskjelda er ikkje
først og fremst ute etter rynkefri hud. Det vi vil ha tilbake er dei sterke kjenslene, som begeistring og misunning og redsle og forventning og otte. Iver. Sjølv har eg

allereie mista mykje. Eg forelskar meg ikkje så lett (og
tungt) som da eg var seksten. I dag fryktar eg ingen slik
eg frykta dei største gutane i parallellklassa. Av og til må
eg snakke framfor forsamlingar, men eg risikerer aldri
meir å kome opp til eksamen i engelsk muntleg. Det er
femten år sidan eg har nikka ein fotball i mål. Og eg står
ikkje og snurrar på ein jo-jo i timevis. Eg er ikkje lenger
misunneleg på søstrene mine når dei får fleire julegåver
enn meg. Eg blir ikkje eingong skikkeleg kvalm av å ete
sild. Berre litt. Og denne kvalmen saknar eg. Eg saknar
misunninga på julaften. No er eg berre bitte litt misunneleg på forfattarane i første etasje. Eg saknar å sakne
ein katt som har vore borte i tre dagar. Og sjølv om eg er
meir einsam no enn før, kjennest ikkje einsemda så
sterk, fordi den allereie har rukke å bli ein vane.
Kjenslene taper seg for kvart år. Den einaste kjensla
som blir sterkare, er saknet av dei sterke kjenslene.
Desse sterke kjenslene høyrer ungdomen til.
Desse kjenslene skal du finne i ungdomsbøker.
Ungdomsbøker risikerer da langt på veg å bli mimreeller minnebøker. Dei vil minne deg om ein del førstegongsopplevingar, som da du skalv i knea under ditt første kyss eller kor glad-spent-engsteleg du var første

gongen du køyrte bil aleine. Ein slik sanseleg tekst vil
nokre kanskje ikkje ha den minste glede av å lese, for dei
har allereie kyssa så mykje at det ikkje er noko moro
lenger, eller dei må råkøyre på glatte vegar for å nå det
same spenningsnivået. Dei vil berre kjenne seg ekstra
utlevde etter lesinga. Men andre tekstar vil heilt sikkert
vekke til live gløymte, men ikkje tapte kjensler i dei. For
dei fleste er det ikkje noko stas å bære heim syltetøy frå
butikken. Glasa er store og tunge og skal inn og ut av
bilen og over i venstrehanda mens du låser opp huset
med høgre. Det er ei uønska tyngd. Kor annleis var det
ikkje da du plukka dine eigne bær i skogen og kjente den
stolte gleda av ei full bøtte? Jo tyngre bøtta vart, til betre
var det. Og til slutt måtte du bære bøtta heim med begge
hender, for du var redd hanken ikkje ville halde.
Språket i ei slik ungdomsbok må vere fritt for klisjear,
rettfram, muntleg, enkelt, frodig, leikent, og så ujålete at
ein kritikar ikkje kan skryte av ein glitrande penn.
Språket må vere som eit par nye sko som er så fine og
så gode å gå i at du støtt må sjå ned på dei mens du går
bortover fortauet. Skoa er så gode at du (litt store ord,
men ok) gjenoppdagar gleda ved å gå. Skoa er så gode at
du tar ein omveg heim frå jobb.
*

MANGE TRUR AT UNGDOMSBØKER ER BØKER FOR
UNGDOM, AKKURAT SOM UNGDOMSSKULAR ER
SKULAR FOR UNGDOM.
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DEN EINASTE KJENSLA SOM BLIR STERKARE, ER
SAKNET AV DEI STERKE KJENSLENE.
Eg kan ikkje seie om dagens norske ungdomslitteratur
har slike kvalitetar. Til det les eg ikkje nok. Men eg blar
jo litt når eg står (av mangel på stolar) i kjellaren, ved
sida av dei tilsette som enno rår kundane sine til å kjøpe
Astrid Lindgren. Eller eg låner med meg ein bunke frå
biblioteket heim til sofaen. Om eg får drive med litt
ukvalifisert synsing, vil eg seie at vi har ungdomsbøker
for ungdom, ungdomsbøker for vaksne og ungdomsbøker for ingen. Ein del bøker er rein ta-det-med-ro-detgår-nok-bra-litteratur. Dei fortel at det er heilt normalt å
vere 15 år og ukyssa. Slike bøker gjer nok nytta si. (Om
du derimot er 45 år og ukyssa, er det ingen trøst å finne
i vaksenlitteraturen, der blir du fortalt rett fram at du er
tullerusk – ein elling). Andre ungdomsbøker er fort lest
og fort gløymt. Det er mykje banning og kul gatespråkføring frå mistilpassa bøllefrø med harehjarte og
dumme eller alkoholiserte foreldre. Dette er ungdomsbøker for ingen. Etter slike leseøkter tenker eg at det er
med god grunn vi står i kjellaren. Bøkene våre tåler
neppe meir lys enn potetene gjer. Men så dukkar det
opp kjenslevare ungdomsbøker som har alt eg vil ha av
innleving og utlevering og poesi og psykologi og språkleg finpuss, for eksempel Løvetannsang av Hilde
Hagerup, Stella av Karin Kinge Lindboe og det meste
av det Rune Belsvik finn på. Desse har vel selt nokre
hundre eller tusen eksemplar, men det er langt opp til
dei største i første etasje, så langt at ein berre får lyst til
å slutte eit avsnitt med å skrive faen skulle steike heile
driten.
*
På den tida eg sat heime i potetkjellaren var allereie over
gjennomsnittet lesande. Eg las teikneseriar og utanlandske spenningsbøker, men ante ikkje at det fanst ein
levande norsk ungdomslitteratur. Eg var ein leseglad
ungdom som ikkje visste kven Tormod Haugen var.

37

Nokre år tidlegare hadde Haugen si bok Joakim fått
Kritikarprisen for beste barne- og ungdomsbok. Eg las
boka først for eit par år sidan, syntest den var steikande
god og tenkte: Korfor var det ingen som fortalte meg om
denne boka da eg var 13-14 år? Eg hadde ingen problem
med å drøyme meg inn i livet til bleikansiktet Falk i
kiowa-leiren til Sølvpilen, så da kunne eg vel også ha
greidd å stable opp litt interesse for familieproblema til
Joakim? Eg er redd for svaret. Eg er redd eg ikkje ville
likt boka, av same grunn som eg spolte forbi når Åge
begynte å synge om lys og varme.
Det siste året har eg lest opp både for vaksne og
skuleungdomar frå min eigen ungdomsroman Den som
ikkje har gøymt seg no. Responsen frå dei to gruppene er
heilt ulik. Dei vaksne humrar og ler. Ungdomane sit
musestille. Eg veit ikkje korfor. Eg får berre håpe det er
ei tankefull stille. For så lenge vaksne ikkje les ungdomsbøker, må eg feste lit til ungdomen.
Til våren er det ny skuleturne. Eg har kjøpt inn hundre eksemplar av mi eiga bok som eg skal dele ut gratis.
Det får stå som eit bilde på korleis kvardagen er for ein
ungdomsbokforfattar.
Til slutt ein liten test du kan gjere på deg sjølv heime:
Gå inn på www.bibsyst.no. Her kan du klikke deg inn på
lista over dei 100 mest utlånte barne- og vaksenbøker
ved norske bibliotek dei siste seks månadane.
Ungdomsbøker er ikkje nemnt, men sorterer vel under
barnebøker. Kor mange bøker frå denne lista vil du
rekne som ungdomsbøker? Sei etterpå høgt til deg sjølv
at du skal skrive ungdomsbøker resten av livet. Etterpå
skal du, om du er normal, kunne høyre Åge
Aleksandersen synge mange tårar, tunge stunder, er eg
redd for at det blir.
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KRUTT

INNSPILL,
UTSPILL,
LADNINGER

MODUS OPERANDI
Av Martin Nygaard
Nå har jeg turnert Bodø kommunes mangfoldige barneskoler i over en
uke, og møtt hundrevis av elleville 8-åringer. Man blir helt rusa av dem.
De små herlige menneskene står spent ved pultene sine når jeg ankommer, og læreren introduserer meg gjerne ved å understreke hvor heldige
barna er. – Nå har de nemlig en ekte forfatter i klasserommet!
Forfatter?
Det klinger ikke helt sant i mine ører. For mens jeg river av meg oppmuntrende utsagn som at enhver som har skrevet noe, og blitt lest, er en
forfatter. Ja, klasserommet er fullt av små forfattere! Så hører jeg en
stemme helt nede fra korsbenet som roper: Men det er ikke du! Din snik,
din sjarlatan, din taskenspiller og lurendreier!
Innerst inne vet jeg jo at forfatter; det er den som er innkjøpt av
Kulturrådet. Det er, sann meg mine ord, ikke den forfatterinstitusjon
som ikke støtter seg til Kulturrådet når det gjelder opptakskriterier. Selv
organisasjoner som NORLA og Norsk Forfattersentrum støtter seg på
innkjøpsrådets skjønn hva gjelder rekruttering og representasjon.
Men hva er da innkjøpsordningenes mandat? Hva skal til for å bli
kjøpt inn? Jeg har spurt og gravd og lett etter noe skriftlig. En slags
bruksanvisning for rådsmedlemmene for eksempel. Men jeg har ikke
funnet noe. Ikke engang rådet selv har noe å by på. Det mumles litt ullent
om tekster av høy kvalitet og litterær verdi. Man skal støtte det norske
skriftspråk og sikre bredde i utgivelsesfloraen, sies det.
Hva den etterspurte litterære verdien egentlig betyr gis det ingen
klare svar på. Men en ting tror jeg alle som har prøvd å komme inn i disse
ordningene kan være enige om. Innkjøpsordningen er et nåløye! Og et
nåløye som skryter av å være både årsak og garantist for selve bredden i
litteraturen blir litt skrytete, synes nå jeg.
Det kan være en misforståelse her. At det rådet egentlig mener er
høyde. Høyde som gir plass til en hel haug bøker, striglet og
gredd, skrevet med et stivt blikk festet på den smale slisse, av forfattere som har gått på skole for å treffe
åpningen. Det kjøpes inn lass på lass av
denne litterære kvaliteten. Men jeg kan
fremdeles ikke se noen egentlig
bredde.
Jeg har fått en bok avvist på
et større forlag med den
urovekkende begrunnelsen at forlaget
kun utgir bøker
som de er SIKRE
på blir kjøpt inn.
Det er policy
her, forklarte
redaksjonssjefen.

Jeg tåler å bli avvist jeg. Hun kunne jo bare si at det ikke var godt nok
etter forlagets vurderinger. Men hun gjorde ikke det.
I stedet pekte hun på Kulturrådet og sa at det er DE som bestemmer
hva VI skal utgi på forlaget vårt.
Folkens; dette er nifst! For det betyr jo at forlagsredaksjonene har
underkastet seg en mal (uklar, men likevel en slags mal) satt opp av
staten, og styrt etter innstillinger fra dets lakeier – det litterære rådet.
(At rådet henter sine medlemmer fra de samme forlagene, og at titlene
til vurdering ikke er anonymisert – er omtrent som å få havresekken
tredd ned over hodet… Men det lar jeg ligge foreløpig.)
Hva skjer med en nasjons litteratur når den har latt seg indirekte
styre av en statlig innkjøpskommitee i over 40 år? Hva skjer når hele
bransjen på katedralsiden av børsen har underkastet seg denne ordningens skjønn i sitt arbeide med å verve, veie og forkaste nasjonens
litterære stemmer? Blir resultatet bredde og mangfold?
Jeg ville ikke skrive for dette rådet. Jeg ville skrive for barna, og ble
nødt til å utgi mine bøker selv. Derfor måtte jeg også søke Forfattersentrum via kjøkkenveien. Jeg leverte bøkene, og fikk avslag. Men jeg ga
meg ikke, og søkte igjen. Til slutt slapp de meg inn. Men er jeg forfatter
av den grunn?
Å utgi bøker selv i Norges land er noe man bare ikke gjør hvis man
vil bli tatt på alvor. Forfatterforleggere er rusk i maskineriet både på
katedral og børssiden. At dette faktisk er med på å skape den virkelige
bredden alle er så stolte av – det gis det ingen honnør for ved dørene kan
jeg fortelle.
Som forfatterforlegger må jeg gjøre hele jobben selv fra idé til layout,
typografi, sats og trykk og innbinding. Jeg liker dette faktisk, selv om jeg
må betale ut av egen lomme, og spille ping-pong med bokhandelen om
rabatter og returer. Jeg må dessuten tåle at noen bokhandlere sier nei,
tusen takk, men dine bøker vil vi ikke ha. Slik en kunstmaler må tåle, når
han går fra galleri til galleri med bildene sine.
Kunstmaleren er kunstner han, men jeg er vel egentlig ikke forfatter.
Bibliotekene må kjøpe bøkene mine, og det gjør de ofte, for de fleste
biblioteker er opptatt av å komme sine brukere i møte. Men hvor havner
bibliotekvederlaget? Ja, jeg vet at jeg kan søke stipend i de litterære foreningene uten å være medlem. Men hvorfor må jeg søke om «mine egne
penger». Kan jeg ikke bare få min del av denne kaka rett i hånden, så kan
foreningene underslå vederlagspenger som ellers ville have i utlandet så
mye de vil for meg. Om jeg på denne måten bare fikk 100 kroner, så ville
jeg likevel blitt veldig stolt og glad over å få dem. Isteden leser jeg at forfattere med hundre ganger bedre råd enn jeg stikker av med «mine» sårt
tiltrengte penger.
Den tingen jeg kanskje lurer aller mest på er hva dette systemet av
systemer og diverse undersystemer gjør med deg som menneske. Du
som er ekte forfattere, og som har blitt med inn i dette herlige samrøret
av foreninger, avtaler, statlige penger, stipender og livslange medlemskap. Blir du ikke bittelite grann avstumpet? Kjenner ikke du også på en
ekkel liten uro som sier deg at her er det noe som er galt? Eller kjenner
du deg like fri som maleren som maler sitt bilde slik han vil ha det, og
henger det opp til salgs? For så fri må jo kunsten og kunstneren være,
ikke sant?
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