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Sammendrag 
Norsk litteratur har en lang historie i Nederland. På 1990-tallet opplevde man en kraftig 

økning i antall norske bøker som ble oversatt til nederlandsk. En av de som var med på å bidra 

til denne økningen var Herbjørg Wassmos Dina-trilogi. Selv om Wassmos bøker har bidratt til 

å gjøre henne til en kjent og etablert forfatter i utlandet, har ikke anmelderne vært overveldet 

over hennes romaner. Målet med denne oppgaven er todelt. Jeg ønsket å foreta en komparativ 

resepsjonsanalyse av Dina-trilogien i Norge og Nederland, men ville også finne ut av om man 

på grunnlag av en resepsjonsanalyse kan si noe relevant om forskjeller og likheter i 

nederlandsk og norsk litteraturkritikk, på tross av at det empiriske materialet er lite. Som 

grunnlag for resepsjonsanalysen har jeg benyttet meg av Per Thomas Andersens kriterier, 

publisert i artikkelen ”Kritikk og kriterier”, Vinduet nr 3, 1987. Resepsjonen av Dina-trilogien 

har variert fra full begeistring til total slakt, men ut i fra den kan man trekke elementer som 

viser forskjeller og likheter mellom norsk og nederlandsk litteraturkritikk, blant annet i hva 

anmelderne fokuserer på, men også ting som grunner i samfunnsmessige ulikheter mellom de 

to landene.  
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Nederland er et land som jeg føler en sterk tilknytning til og var dermed et naturlig 

fokusområde for meg i valg av tema for denne oppgaven.  
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hos meg opp under skrivingen av denne masteroppgaven.  
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1.1 Innledning 
Wolfgang Iser skrev engang at en tekst blir til i det den møter leseren og at igjennom 

leseprosessen skapes en litterær tekst sin betydning. Den betydningen som en leser skaper av 

en tekst, fremtrer i en individuell form (Iser 1981: 104). En anmelderes utfordring er dermed å 

kunne spre sin lesning og tolkning av teksten til andre lesere, gjennom en anmeldelse, og på 

den måten kunne inspirere andre til å lese verket.  

Målet med denne oppgaven er å foreta en resepsjonsanalyse av Herbjørg Wassmos 

Dina-trilogi i Norge og Nederland, på grunnlag av anmeldelser i utvalgte aviser og 

tidsskrifter, og finne ut om det er mulig å avdekke relevante forskjeller og likheter i 

litteraturkritikken mellom de to landene, på grunnlag av resepsjonsanalysen.  

 Denne problemstillingen har 2 sider, hvor den ene automatisk følger den andre. Ved å 

analysere norske og nederlandske anmeldelser får jeg muligheten til å peke på forskjeller og 

likheter i resepsjonen av Dina-trilogien i de to landene. Dette innebærer altså en analyse av 

resepsjonen av Dina-trilogien på komparativ basis. Ved å studere anmeldelser i både Norge 

og Nederland belyser jeg samtidig resepsjonen av Dina-trilogien på en bredere basis, enn om 

jeg kun hadde tatt utgangspunkt i norske anmeldelser. På den måten fungere de nederlandske 

anmeldelsene som en slags kvalitetssikring i forhold til de norske anmeldelsene. Dette 

innebærer altså en analyse av resepsjonen av Dina-trilogien på generell basis. Det gir også et 

grunnlag for å kunne si noe om relevante forskjeller og likheter i litteraturkritikken i de to 

landene.  

 Da denne oppgaven kun tar for seg resepsjonen av tre bøker i Nederland, 

sammenlignet med resepsjonen av de samme bøkene i Norge, vil dette kun være et bidrag til 

forskningen på temaet, fordi analysematerialet her er for lite. De bøkene som ligger til grunn 

for analysen er: Dinas bok (1989), Lykkens sønn (1992), Karnas arv (1997) og de 

nederlandske utgivelsen av Het boek Dina (1995), Het boek Benjamin (1997) og Het boek 

Karna (1999), oversatt av Paula Stevens. Jeg har valgt å skrive om Dina-trilogien fordi Het 

boek Dina var en av de bøkene som virkelig åpnet for norsk litteratur i Nederland, ifølge 

oversetter Paula Stevens (Dagsavisen 03.06.2006). 

Det teoretiske grunnlaget for resepsjonsanalysen som jeg har foretatt, bygger på Per 

Thomas Andersens ulike kriterier som anmeldere bevisst eller ubevisst benytter seg av når de 

anmelder en bok. Disse ble publisert i Vinduet nr. 3 1987, i artikkelen ”Kritikk og kriterier”. 

Jeg kommer også til å foreta en vurdering av anmeldelsene, for å kartlegge hvilken verdi og 

relevans de har, for så å redegjøre for de funnene som jeg har gjort i resepsjonsanalysen og for 
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å kunne avdekke om det faktisk finnes relevante forskjeller mellom Norge og Nederland 

innen litteraturkritikken. Jeg kommer også til å dra inn andre forhold som påvirker en kritiker 

i hans arbeid, elementer som faller utenfor kriteriene, som blant annet anmelderens kjønn, 

anmelderens autoritet, utviklingen i måter å skrive og publisere anmeldelser på og til sist 

anmeldelsens betydning i forhold til leseren. For å kunne sette Dina-trilogien inn i en historisk 

kontekst og for å kunne få et inntrykk av norsk litteraturs historie i Nederland, har jeg i 

begynnelsen av oppgaven skissert denne historien.   

 Jeg har ikke analysert verkene, ei heller vurdert kvaliteten på oversettelsene. Alle 

oversettelser av anmeldelsene fra nederlandsk til norsk er mine egne. Jeg har valgt å benytte 

meg av fotnoter nederst på sidene og ikke bak, for å ha nærest mulig kontakt mellom tekst og 

fotnote, noe som er særlig viktig i forbindelse med oversettelsene. Jeg har også forholdt meg 

til nordiske teoretikere i oppgaven. Dette er fordi jeg mener at de best kan overføres til norske 

forhold og jeg mener også at denne vurderingsteorien bør ha samme gyldighet i Nederland, da 

disse to landene er nærliggende. Jeg forventer også at de nordiske teoretikerne har trukket inn 

andre internasjonale teoretikere der de synes det er nødvendig. Litteraturkritikk er et alt for 

stort forskningsfelt til at jeg har muligheten til å sette meg inn i alt og det ligger også utenfor 

rammene for denne oppgaven. Derfor har jeg valgt å basere meg på naturlige nære kilder. Det 

forekommer en del ortografiske feil i anmeldelsene, disse har jeg ikke rettet. 

 Grunnen til at jeg har valgt Nederland som fokusområde for min resepsjonsanalyse, er 

fordi dette er et land jeg har god kjennskap til. Jeg har en nederlandsk mor, bodde selv i landet 

i 2004 og har vært der på ferie atskillige ganger. Nederland og Norge ligger nær hverandre på 

mange måter, men likevel finnes det forskjeller på dem og det er noen av disse forskjellene og 

likhetene jeg ønsker å avdekke i denne oppgaven og da særlig forskjeller og likheter innefor 

litteraturkritikken. 
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2.1 Norsk litteraturs historie i Nederland 
Ved å se på norsk litteraturs historie i Nederland, blir det mulig å gi resepsjonsanalysen et 

historisk bakteppe, samt å sette Dina-trilogien inn i kontekst med de strømningene som gjorde 

seg gjeldene da de ulike bøkene ble utgitt. Interessen for norsk litteratur i Nederland har vært 

varierende. Ved å studere Nasjonalbibliotekets database Norbok, Norvegica Extranea og med 

tall fra artikkelen ”Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in 

Nederland”1, publisert i Forum der letteren nr.1, 1976, av L.H. Bouma, kan man få et 

inntrykk av interessen for norsk litteratur i Nederland. Disse to kildene stemmer ikke 

fullstendig overens med hverandre, men jeg velger likevel å benytte meg av dem sammen, da 

dette gir det mest helhetlige bilde. Boumas artikkel er oppdatert frem til 1970 og Norbok sin 

base er oppdatert hvert år fra 1978, men har også med tall lenger tilbake, disse tallene dog 

mye lavere enn de Bouma opererer med. Selv om ikke Norboks liste er ikke komplett, har den 

god dekning for antall utgivelser, og den gir et grunnlag for å fortelle norsk litteraturs historie 

i Nederland. Jeg forholder meg til oversikten fra Norvegica Extranea fra 10.11.2008. 

Forandringer i databasen etter denne datoen er ikke tatt med. 

Det litterære forholdet mellom Norge og Nederland har vart lenge, og det er vanskelig 

å si når det begynte. I følge Bouma ble den første boken oversatt til nederlandsk allerede før 

1860 (Bouma 1976: 49), men ifølge Norbok er Per Chr. Asbjørnsens, Norske 

folkefortellinger2, den første, utgitt i Nederland i 1875 (Norbok). Etter det var det en jevn 

stigning i antall utgivelser. Fra 1881 ble antallet utgivelser av norsk litteratur tredoblet, og i 

løpet av de siste 20 årene av 1800-tallet ble det oversatt minst 96 norske romaner til 

nederlandsk. De fleste oversettelsene var av Ibsen, Bjørnson, Kielland og Lie. Etter dette økte 

bare antallet utgivelser, og 1930-tallet kan betegnes som norsk litteraturs gullalder i 

Nederland, med 97 oversatte bøker, på kun 10 år. Knut Hamsun og Sigrid Undset var de mest 

markante forfatterne i denne perioden og sterkt medvirkende til at det ble oversatt såpass mye 

norsk litteratur (Bouma 1976: 49,50). 

Det er mange forhold som må ligge til rette for at en bok skal bli oversatt. Norla, 

Norwegian fiction and non-fiction literature abroad, setter i dag som krav at boken skal være 

kjøpt opp av innkjøpsordningen, for at et forlag skal kunne søke oversettelsesstøtte for boken 

(www.norla.no). En annen viktig faktor er at det finnes oversetter som kan språket godt. Dette 

var ikke vanlig på begynnelsen av 1900-tallet, men det ble likevel oversatt en del litteratur, 

                                                 
1 ”Nedgangen i interessen for norsk litteratur i Nederland” 
2 Noorse Volksvertellingen 
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grunnet noen ildsjeler (Bouma 1976: 46). Det er også viktig at det er et marked for romanen i 

det landet den utgis og at det er en interesse for temaene som det blir skrevet om. 

 Andre Verdenskrig medførte en nedgang i antall utgivelser av norske bøker i 

Nederland, men nedgangen var ikke så markant som det man skulle ha trodd, på tross av 

krigen. Kun i 1945 kan man se utslag, ved at det dette året ikke ble utgitt et eneste norsk verk 

i Nederland (Bouma 1976: 55). Etter krigen steg antallet norske bøker som ble utgitt. Det er 

en klar sammenheng mellom norsk litteraturhistorie og antallet bøker som er blitt oversatt til 

nederlandsk. I etterkrigsårene var det en flom av bøker i Norge. Mange hadde behov for å 

bearbeide de hendelsene som de hadde vært en del av under krigen (Andersen 2001: 439). 

Økningen i antall utgivelser hadde også sammenheng med at det var en generell vareknapphet 

i Europa og at underholdningstilbud generelt var dårlig og bøker var en billig form for 

underholdning (Storsveen 2004: 101). Samstundes som antallet utgivelser økte i Norge, økte 

også antallet norske utgivelser i Nederland. Behovet for å bearbeide det som hadde skjedd 

hadde også nederlenderne. Derfor var den tematikken som norske forfattere skrev om på 

slutten av 1940-tallet interessant for nederlandske lesere, noe som medførte at mer litteratur 

ble oversatt.  

 På 1960-tallet ble norske forlags økonomi betraktelig dårligere. Det er ulike årsaker til 

at dette skjedde, men konsekvensen var at det ble utgitt færre bøker i Norge. Gyldendal ga i 

1961 ut 170 titler, dette var færre enn i 1941 (Storsveen 2004: 96). Krisen som inntraff i norsk 

litteratur kunne man også se konturene av i antall norske utgivelser i Nederland. Etter å ha 

ligget på mellom 20-30 titler i femårssykluser etter krigen, sank antallet til 4 oversatte bøker i 

perioden 1966-1970 (Bouma 1976: 49). I Norge ble det satt i gang en rekke tiltak for å heve 

norsk skjønnlitteraturs stilling. Innkjøpsordningen ble etablert og forlagene Aschehoug og 

Gyldendal gikk sammen om å danne Den Norsk Bokklubben i 1961 (Fjeldstad 1992: 190). 

Det kan være at det i Norge ble fokusert alt for mye på egen litteratur og den litterære krisen 

landet befant seg. For i denne perioden ble det nesten ikke oversatt noen bøker til 

nederlandsk. Oversetting av litteratur var ikke prioritert. Jeg tror ikke at dette alene er skyld i 

at antallet oversatte bøker sank drastisk. På begynnelsen av 1960-tallet fikk man en ny 

generasjon av forfattere, denne generasjonen refereres gjerne til som ”den glemte 

generasjonen” og leses nesten ikke i dag. Eksempler på slike forfattere er, Carl Joachim 

Hambro og Finn Alnæs. (Andersen 2001: 493). Noen hevdet også at denne nye generasjonen 

av forfattere vendte leserne ryggen, med sine nye skrivemåter og valg av tematikk. Dette igjen 

medførte at leserne vendte forfatterne ryggen (Fjeldstad 1992: 189). Det kan være at de 

nederlandske forlagene opplevde det på samme måten, og at den norske litteraturen som ble 
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produsert i denne perioden, ikke var interessant for nederlandske lesere. En annen grunn til 

den kraftige nedgangen av norsk litteratur i Nederland, var at mange av de kjente og store 

forfatterne som hadde vært toneangivende i mellomkrigsårene, som Undset og Hamsun, enten 

hadde gått bort eller hadde sluttet å skrive bøker (Storsveen 2004: 103). Et fenomen som den 

nederlandske professoren Amy Van Marken kaller Gulbranssen-koorts eller Gulbranssen-

feberen, oppkalt etter Trygve Gulbranssen, var også utslagsgivende for at antall oversatt bøker 

gikk ned. I følge Amy van Marken fikk norske trilogier etter hvert et dårlig rykte (Bouma 

1976: 46). Nederlenderne ble lei av å lese om norsk stereotypiske karakterer, som blant annet 

Gulbranssen var kjent for å skrive, og dette medførte at den typen litteratur ikke lenger ble 

oversatt. Det utviklet seg etter hvert en negativ holdning til norsk og skandinavisk litteratur og 

denne holdningen kom også til uttrykk i ironiske nidviser, som ble sunget på store bokfester i 

etterkrigstiden, i disse visene ble den blendene måten å skrive nordiske trilogier på 

latterliggjort (Marken 1982: 8).  Krisen i Norge gikk etter hvert over, men den fortsatte i 

Nederland og varte nesten frem til 1980. 

Utover 1980-tallet steg antall utgivelser av norske bøker i Nederland, men man måtte 

vente helt til midten av 1990-tallet, før man igjen så oversettelsestall som kan sammenlignes 

med de som var på 1930-tallet. Dette har sammenheng med den generasjonen med forfattere 

som vokste frem i denne perioden. Jostein Gaarder ble verdenskjent med Sofies Verden, men 

også navn som Herbjørg Wassmo gjorde det stort i utlandet og da særlig i Nederland. 

Brukerne av biblioteket i Groningen hadde i 2003 en avstemning, hvor de stemte frem de 100 

beste bøkene fra forrige århundre. Het boek Dina3, av Herbjørg Wassmo, havnet på 10.plass i 

denne kåringen. Foran på listen ligger blant annet J.R.R. Tolkien og kjente nederlandske 

forfattere som Harry Mulisch og Tessa de Loo (Dagblad van het Noorden 28.04.2003).  

Norsk litteratur er på vei inn i en ny gullalder i Nederland. I perioden 2001-2005, ble det 

oversatt 109 norske bøker til nederlandsk. Det er mer enn noen gang tidligere. I den 

femårssyklusen vi er inni i nå, 2006-2010, har det per november 2008 blitt oversatt 56 bøker. 

Sånn som utviklingen ser ut, blir også denne femårsperioden toneangivende i Nederland. 

Norsk litteratur sin stilling er sterkere enn det den har vært noen gang.  Man kan hele tiden se 

at det er en klar sammenheng mellom hendelser i norsk litteraturhistorie og hvordan dette har 

påvirket hva som blir oversatt til nederlandsk. Det er derfor ikke noe grunn til å tro at norsk 

litteratur skal bli mindre populær i de kommende årene, når man ser på hvor populært 

                                                 
3 Dinas bok 
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litteratur er i Norge i dag.  En annen grunn til at vi nå er på inn i en ny gullalder, er at det har 

aldri vært skrevet så mye litteratur som det skrives i dag. 
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2.2 Grafisk fremstilling av norske bøker utgitt i Nederland4 
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4 Oversikt over antall norske bøker oversatt til nederlandsk i perioden 1860-2008. Tallene fra 1860-1970 er 
hentet fra artikkelen ”Het afnemen van de belangstelling voor de Noorse literatuur in Nederland”, L. H. Bouma, 
Forum der Letteren nr 1, 1976. Tallene fra 1971-2008 er hentet fra Norbok - Norvegica Extranea, 10.11.2008 
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3.1 Per Thomas Andersens ulike kriterier 
I artikkel ”Kritikk og kriterier”, publisert i Vinduet nr 3, 1987, setter Andersen opp ulike 

vurderingskriterier som en anmelder bevisst og ubevisst benytter seg av når han vurderer 

litteratur. Som grunnlag for teorien og for å finne ut hvilke kriterier en kritiker bruker, har 

Andersen sett på et utvalg av ulike anmeldelser av en del av de mest betydningsfulle bøkene 

fra 1986. Hans mål er å finne ut om det finnes et kritikk-paradigme og gjennom å se på de 

ulike kriteriene som er brukt, ønsker han å forsøke å si noe om de mulighetene og 

begrensningene som de ulike kriteriene innebærer rent teoretisk (Andersen 1987: 17,18). De 

ulike kriteriene som han kom frem til var:  

 

Det moralske-politiske kriterium: 

Det som her blir gjenstand for kritikerens vurdering, er den holdningen som kommer frem i 

teksten. Det er viktig at kritikeren skiller mellom forfatterens holdninger privat og de 

holdninger som kommer frem i teksten. Dette kriteriet kan heller ikke brukes til å trekke 

konklusjoner om tekstens litterære eller estetiske kvalitet. Den kan utlede en konklusjon om 

tekstens viktighet, men ikke si noe om den er for eksempel god eller dårlig. Dette kriteriet kan 

ikke være det eneste kriteriet som en anmelder benytter i en anmeldelse, til det er det ikke 

tilstrekkelig nok (Andersen 1987: 18, 19).  

 

Kognitivt kriterium: 

Ved å benytte seg av de kognitive kriteriet vurderer anmelderen det kunnskapstilfanget 

teksten har, dens tankekraft eller tekstens intellektuelle nivå. Dette kriteriet gjenspeiler ofte 

kritikerens litteratursyn. (Andersen 1987: 19). Det kognitive omfatter all slags viten som vi 

kan trekke ut av teksten. For eksempel hvor realistisk teksten er eller hva man som leser kan 

lære av denne teksten. 

 

Genetisk kriterium: 

Dette kriteriet omfatter alle utsagn som på en eller annen måte ligger forut for teksten. Her er 

det mange aspekter som gjør seg gjeldende. For eksempel plassering av verket i en 

litteraturhistorisk sammenheng, se den i forhold til den litterære tradisjon, i forhold til 

forfatterskapet, forfatterens ulike påvirkningskilder, originalitetsproblematikk, om teksten er 

fornyende, hva som er intensjonen bak verket eller om intensjonen bak verket er realisert. 

Dette kriteriet stiller store krav til kunnskap hos anmelderen (Andersen 1987: 21). Her er det 
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anmelderens litterære kompetanse som spiller inn. Dette er altså ikke et kriterium for å 

vurdere om boken er bra eller ikke, men det er opp til anmelderen selv å benytte seg av sin 

kunnskap for å sette boken inn i en større sammenheng.  

 

Estetiske kriterier: 

Det estetiske kriteriet kan deles inn i flere typer (Andersen 1987: 23,24): 

A. Kompleksitet: 

At kritikeren vurderer om en tekst har flere tekstnivåer, flere lesenivåer, flere 

tolkningsmuligheter og lignende. Finne ut hvor kompleks teksten er. En motsetning til 

dette er en endimensjonal tekst bestående av for eksempel klisjeer. Det er viktig når man 

har en komplisert tekst at kritikeren ved hjelp av sitt fag kan bidra til å åpne teksten for 

leseren og hjelpe leseren til å se tekstens ulike lesningsmuligheter.  

 

B. Integritet: 

Dette kriteriet baserer seg på tekstens helhet. Hvordan de ulike delene av teksten passer 

sammen. Hvordan delene utgjør helheten. Hvis det er en dårlig sammenheng mellom de 

ulike delene av teksten, betyr det at teksten har en dårlig integritet.  

 

C. Intensitet: 

Om tekstes evne til å holde på leseren gjennom hele boken. Dette kriteriet omhandler 

spenningsnivået i romanen og hvorvidt leseren blir revet med av teksten eller ikke.  

 

3.2 Kommentar til Andersens kriterier 
Erik Bjerck Hagen fremsetter i boken Litteraturkritikk fra 2004 visse innvendinger mot selve 

skillelinjene mellom Andersens kriterier og mener at det ikke er noe så klart skille mellom de 

ulike kriteriene som det Andersen hevder (Hagen 2004: 41). Jeg finner det likevel praktisk å 

benytte meg av Andersens kriterier, men i bruken av dem må man ha i bakhodet at 

skillelinjene mellom det moralsk-politiske, det kognitive og det estetiske kan være noe 

flytende. I store trekk mener jeg likevel at det er hensiktsmessig å opprettholde Andersens 

kategorier. Det finnes også forhold som har betydning for resepsjonsanalysen som ikke 

dekkes Andersens kriterier, men disse vil jeg komme tilbake til senere i oppgaven. 
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3.3 Begrepsavklaring 
Jonathan Culler er en av de fremste forskerne innenfor feltet litterære kompetanse. Han mener 

at gjennom litterære kompetanse blir det mulig for leseren å gi teksten struktur og mening, og 

igjennom det kunne analysere og tolke teksten. Litterær kompetanse fokuserer på leserens 

underforståtte forkunnskaper som vi bruker når vi leser en tekst (Culler 2000: 62). Litterær 

kompetanse er altså alle de forkunnskaper som en leser har med seg i møtet med en tekst. 

Dette kan være både litterær og teoretisk kunnskap, men også for eksempel sosial kunnskap. 

Alle ting vi har opplevd og lært gjennom livet påvirker hvordan vi oppfatter en tekst. På grunn 

av dette er litteraturkritikken subjektiv, men ved da å benytte seg av Andersens kriterier, blir 

det mulig å se likheter og forskjeller i hva kritikerne har lagt vekt på, og hvordan deres 

litterære kompetanse har spilt inn.  

 

3.4 Bruken av Andersens kriterier 
Kriteriene vil bli sett opp mot det utvalget av anmeldelser som er foretatt, totalt 24 stykker. 

Ved å bruke kriteriene blir det mulig å se likheter og forskjeller i de ulike anmeldelsene, de 

gir også et utgangspunkt for å kunne se om det finnes forskjeller og likheter i 

litteraturkritikken i Norge og Nederland. Mottagelsen av Herbjørg Wassmo i Norge og 

Nederland har vært svært varierende. Enkelte anmeldere lovpriser Wassmos bøker, mens 

andre slakter dem. For å kunne gi et grundig bilde av resepsjonen av de 6 bøkene vil jeg 

analysere anmeldelsene av den nederlandske og den norske utgivelsen av samme bok 

samtidig. På den måten er det enklere å få en helhetlig resepsjonsanalyse fra hver bok, for til 

slutt å ha en samlet konklusjon. I forkant av hver analyse vil det bli gitt et kort 

handlingsreferat fra hver bok. 

 Utvalget av anmeldelser er gjort på grunnlag av anmeldelsene som har hatt et innhold 

som ga grunnlag for en analyse, anmeldelser som har ligget på Nasjonalbibliotekets 

databasene A-tekst og Koninklijke Bibliotheeks database Krantenbank, anmeldelser jeg har 

funnet på mikrofilm hos Gyldendal og anmeldelser som jeg har mottatt fra Wassmos 

nederlandske forlag De Geus. Det samme gjelder også forhåndsomtaler. Filmen Jeg er Dina, 

basert på Dinas bok, er etter det jeg vet, aldri blitt vist i Nederland og har ikke påvirket 

anmeldelsene på noen måte. 
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4.1 Herbjørg Wassmo med ny trilogi 
I 1987 mottok Herbjørg Wassmo Nordisk Råds Litteraturpris for den tredje og siste boken av 

Tora-trilogien, Hudløs himmel. Forventningene til Wassmos nye romanprosjekt var derfor 

store da hun i 1989 ga ut Dinas bok. Gyldendal hadde stor tro på verket. Deres markedssjef 

Odd Karsten Krogh uttalte til Nordlys den 26.10.1989: ”Dinas bok blir årets bestselger. – Det 

er ei fantastisk bok – den beste jeg har lest på mange år” (Nordlys 26.10.1989). Opp mot 

utgivelsesdagen var det også portrettintervjuer og lignende i flere norske aviser.  

 Het boek Dina ble utgitt i Nederland i 1995. 
 

4.2 Dinas bok/Het boek Dina 
Dette er historien om Dina, som blir født på en lensmannsgård i Nord- Norge ca 1820. I 

femårsalderen forårsaker hun morens død, en hendelse som forfølger henne gjennom livet. 

Etter konfirmasjonen gifter faren henne bort til den mye eldre mannen og vennen Jacob 

Grønelv, en mann som driver væreiergården, Reinsnes, på norskekysten. Dina er alt annet enn 

en husfrue. Hun rir hest uten sal, røyker sigarer, drikker vin og spiller cello. Etter at hun finner 

ut at Jacob har hatt en annen kvinne på Strandstedet, dreper hun han, ved å sende sleden han 

ligger skadet på utfor en foss, en hendelse som man leser om i prologen av boken. På 

begravelsesdagen, istedenfor å dra i begravelsen, nedlegger hun stallgutten Tomas, som var en 

nær venn av henne i barndommen og som hun har hentet til Reinsnes. Etter hvert føder hun 

Jacobs sønn, Benjamin, som betyr lykkens sønn. Dina møter også russeren Leo Zjukovskij, 

som hun forelsker seg i. Han kommer til Reinsnes når det passer han og drar når det passer. 

Det hele ender med at Dina skyter han i hodet med en finnbørse, med sønnen Benjamin som 

eneste vitne.  

 Innimellom her er det en rekke andre historier, et rikt persongalleri og mye handling. 

Dinas bok er en kjemperoman på 533 sider. Den inneholder alt fra død, brann, mord og 

selvmord, underslag, reiser o.s.v. Hele boken omgir Dina seg med gjenferdene av blant annet 

moren, ektemannen Jacob og den tidligere lærer Lorch. Disse omgår hun like naturlig som 

hun omgår de levende. Dinas bok er en roman bestående av uendelig mange konflikter og 

intriger. Man lever seg inn i fortellingen og følelsene man får for Dina, varierer fra sympati, 

hat, tristhet, til medfølelse. Romanen er en fortelling om en kvinne som opplever noe 

traumatisk i barndommen, men som ikke lar seg knekke for det. Derimot bidrar opplevelsen 

til at hun sterk kvinne, men også ei sta jente.  

De anmeldelsene som ligger til grunn for resepsjonsanalysen av Dinas bok og Het boek Dina 

er: Stavanger Aftenblad, Harstad Tidende, BA, VG, Dagbladet og Aftenposten, og 
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anmeldelsene fra de nederlandske avisene Volkskrant, NRC-Handelsblad (NRC) og 

Eindhoven Dagblad.5 

 

4.3 Det genetiske kriteriet 
De store forventingene som lå i luften i forkant for utgivelsen, ble et utgangspunkt for flere av 

de norske anmelderne, og mange sammenlignet hovedpersonen Dina med Tora, selv om 

Wassmo flere ganger uttalte at: ”Dina står vel så langt unna Tora som det er mulig” (NTB 

17.08.1989). Anmelderens forventninger og hans evne til å foreta sammenligninger er en del 

av anmelderens litterære kompetanse og faller under det genetiske kriteriet. Tinic Talen i VG, 

skrev: 

 
”Det store spørsmålet var jo selvfølgelig om Wassmo hadde mer enn Tora-skikkelsen i 
seg. Det hadde hun. Fornyelsen er fullstendig. Tiden er skrudd mer en hundre år 
tilbake, og blikket er løftet fra fattigdom og slit opp til handelsaristokratiets 
nordnorske livsnyteri. Der Tora var hudløs, er Dina et råskinn. Bare det gnistrende 
språket, ramsalt natur og en glassveranda går igjen.”   

 
 
Stavanger Aftenblads anmelder Lotti Aske har også sammenlignet Dina med Tora og 

konkluderer med at det er en stor forskjell på de to hovedpersonene: 

 
”I motsetning til tyskerungen Tora, som etter en barndom og oppvekst med en 
uendelig lang serie av ydmykelser, bøyde hodet og vendte harmen innover, kaster ville 
Dina sin svarte manke, slenger seg på Svarten og feier gjennom landskapet som et 
uvær.” 
 

Mens Harstad Tidenes anmelder derimot, følger opp med å sammenligne hovedpersonen Dina 

med andre storheter innen norsk litteratur: 

 
”(…) Dina blant mye annet en slags kvinnelig Mack, men med større og mer 
voldsomme dimensjoner på godt og ondt. Og Herbjørg Wassmo tør å la leserne trekke 
sammenligninger med Knut Hamsun, kanskje også ikke minst med latinamerikanske 

                                                 
5 Stavanger Aftenblad. ”Sterk Kost”. Lotti Aske. 25.11.1989 
Harstad Tidende. ”Herbjørg Wassmo med årets roman”. NTB. 10.11.1989 
BA. ”Portrett av en psykopat”. Elin Toft. 22.11.1989   
VG. ”Mesterverk”. Tinic Talen. 03.11.1989 
Dagbladet. ”En kvinnelig koloss”. Espen Haavardsholm. 10.11.1989 
Aftenposten. ”Sterk kvinne, svakt håndverk”. Erik Fosnes Hansen. 15.11.1989 
Volkskrant.”Herbjørg Wassmo laat zich met niemand vergelijken. Ik heb lang gedacht dat ik zelf Dina was”. 
Janny Groen. 27.04.1995 
NRC-Handelsblad. ”Behekst door een 19de-eeuwse manwijf; Lyrische gothic novel van Herbjorg Wassmo”. 
Anneriek De Jong.  26.05.1995 
Eindhoven Dagblad. ”Herbjørg Wassmo schrijft over sterke eigenzinnige Noorse vrouw. Landschap en klimaat 
weerspigeld in karakter”. Mieke Bauer. 27.05.1995 
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romaner med et mylder av skjebner og skikkelser i et eksotisk miljø, fengslende og 
gåtefullt og i en verden hvor døde kan være like nær som de levende.”  
 

Aftenpostens anmelder Erik Fosnes Hansen, er mer kritisk i sammenligning av Tora-bøkene 

og Wassmos utvikling som forfatter.  

 
”Jeg synes ikke hun er kommet videre siden trilogien om Tora, selv om Dinas bok 
utad er annerledes. Jeg velger å tro at bokens hovedinnhold ikke kan være at vi på ny 
skal få vite at også kvinner har kjønnsdrift, at de kan være sterke og selvstendige.”  

 
Fosnes Hansen er generelt kritisk til boken, men legger ikke all skyld på forfatteren for at 
boken har blitt slik den er, han kritiserer også forlagets arbeid med boken: 
 

”Det er antagelig vanskelig for en dikter å bli en alment tiljublet inntektskilde for sitt 
forlag, fordi han/hun dermed stilles overfor den ensomhet som ligger i å måtte være 
sin egen, eneste kunstriske dommer og kritiker. I Dinas bok forekommer det meg at 
Wassmo har manglet endel motstand i prosessen forut for utgivelsen. Hun må bli 
flinkere til å se hva som er hennes egne klisjèer og fallgruber.”  

 
De nederlandske anmeldelsene av Het boek Dina er bygd opp på en annen måte enn de 

norske. Anmeldelsen i Volkskrant bærer preg av å være et intervju, hvor journalisten 

innimellom har skrevet hva hun synes om romanen, som i en anmeldelse. De nederlandske 

anmelderne legitimerer også romanen, som en bra roman, gjennom sammenligning.  

Volkskrant skriver: 

 
”Het boek Dina kan sammenlignes med Tatt av vinden av Margareth Mitchell og 
Piano av Jane Campion. Hovedpersonen Dina utgjør en del av tradisjonen med sterke 
kvinneskikkelser innenfor skandinavisk litteratur. Dina blir sammenlignet med 
uavhengige kvinner som spiller en viktig rolle i de gamle norske og islandske sagaene, 
som Hallegerd og Bergtora. Hun blir satt på linje med kvinnene som Henrik Ibsen 
skriver om, særlig Nora fra Et dukkehjem.  Videre sammenlignes hun også med 
bondekvinnen Inger, i Knut Hamsuns Markens grøde.”6 

 
NRC, i likhet med de fleste andre anmeldelser, vurderer boken ved å sammenligne den med 

andre berømte bøker: 

 
”Av og til må vi slå et blikk på tittelen på boken som vi holder i hånden, for å forsikre 
oss om at det ikke er ”Wuthering heights” vi har forvillet oss i. Ved siden av det 
ugjestmildbare landskapet inneholder Het boek Dina flere elementer som er lånt fra de 
gotiske novellene. Dina får ofte besøk fra det hinsidige, og nettopp som hos den 

                                                 
6 ”Het boek Dina is wel vergeleken met Gejaagd door de wind van Maragaret Mitchell en de Piano van Jane 
Campion. Hoofdpersonage Dina zou ook deel uitmaken van een traditie van sterke vrouwen in de scandinaviche 
literatuur. Dina wordt vergeleken met de onafhankelijke vrouwen die een belangrijke rol spelen i de oude Noorse 
en Ijslandse sagen, zoals Hallegerd en Bergtora. Ze wordt op een lijn gezet met de vrouwen van Henrik Ibsen, 
vooral Nora uit Ibsens toneelstuk Een poppenhuis. In de vergelijking wordt verder vaak boerin Inger betrokken, 
hoofedpersoon uit Hoe het groeide van Knut Hamsun.” 
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britiske prestedatteren Emily Brontë er spøkelsene hos Wassmo et uttrykk for 
gnagende skyldfølelse. Så frigjort er heller ikke Dina.”7  

 
Mange av anmelderne har sammenlignet Dinas bok og Dina blant annet med Knut Hamsun, 

Tora og latinamerikanske romaner. De norske anmelderne konkluderer med at Dina er en helt 

annen person enn det Tora er, og der Tora er kuet og har latt seg knekke av en traumatisk 

barndom, har Dina utviklet seg til å bli et råskinn av en person. De nederlandske anmelderne 

derimot har sammenlignet Dina med internasjonale forfattere og en film. Det blir også påpekt 

hvordan det har vært en tradisjon innen skandinavisk litteratur å skrive om sterke 

kvinneskikkelser. En annen ting som er gjentas hos de norske anmelderne er forventningene 

til verket, dette er noe som de nederlandske anmelderne ikke har kommentert, men så fremstår 

de nederlandske anmeldelsene på en annen måte, da flere av dem bærer preg av å være en 

blanding av et intervju og en anmeldelse.  

 

4.4 Det kognitive kriteriet 
Det kognitive kriteriet er ofte et uttrykk for anmelderens litteratursyn, hvilket 

kunnskapstilfang teksten har og om det forfatteren har skrevet er overbevisende og realistisk. 

Dagbladets anmelder Espen Haavardsholm klarer ikke helt å tro på Dina og mener at 

det Wassmo har skrevet er urealistisk.  

 
”Det blir rett og slett for mye av det gode med alle bedriftene til den ”koloss” – aktige 
rettferdighetsgudinnen Dina Grønelv. Det blir umulig å tro helt på sammenhengen i 
henne.” 

 
 NRCs anmelder Anneriek De Jong på sin side blir ”Forhekset av en mannekvinne fra det 

19.århundre”8, og skjønner allerede av prologen at dette er en kvinne som man bør holde litt 

på avstand. Harstad Tidende peker på hvordan boken ikke bare er en skjønnlitterær roman, 

men siden det skjer så mye i boken, er det ikke sikkert at leseren oppdager dette: ”(…) leserne 

i raset av begivenheter [får] sjelden pusten igjen såpass at de merker at dette også er solid og 

levende kulturhistorie.”  

 Anmelderne bedømmer bokens kognitivitet på ulik måte. Dagbladet og Harstad 

Tidende er begge enige om at det skjer for mye i denne boken. Dagbladet mener at dette gjør 

                                                 
7 ”Af en toe slaan we een blik op de titel van het boek in onze handen om ons ervan te verzekeren dat we niet op 
Wuthering Heights verdwaald zijn geraakt. Naast het onherbergzame landschap bevat Het boek Dina nog meer 
aan de gotic novel ontleende elementen. Dina krijgt dikwijls bezoek van gene zijde, en net als bij de Britse 
domineesdochter Emily Brontë zijn spoken bij Wassmo de belichaming van knagende schuldgevoelens. Zo 
vrijgevochten is het manwijf Dina nu dus ook weer niet.” 
8 “Behekst door een 19de-eeuws manwijf.” 
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boken lite troverdig, mens Harstad Tidende mener at når det er så mye handling, medfører det 

at man ikke legger merke til de andre sidene av boken. NRC mener at Dina er person som man 

må holde på avstand, men de blir likevel forhekset av henne. 

4.5 Det estetiske kriteriet 

4.5.1 Kompleksitet 
Når en anmelder skal vurdere en romans kompleksitet, vurderer han om boken kan ha flere 

tekstnivåer, flere lesenivåer, flere tolkningsmuligheter og lignende. Kritikeren benytter seg 

her av sitt fag og sin litterære kompetanse for å kunne åpne teksten for leseren og hjelpe 

leseren til å se tekstens ulike lesemuligheter.  

I følge Aftenposten mangler Dinas bok kompleksitet og gir ingen utfordring til leseren. 

”Dinas bok krenger nemlig faretruende mot det banale, det hultliknende føljetongaktige.” 

NRC derimot mener at denne boken kan forstås på så uendelig mange måter. ”Boken kan lese 

som en beskrivelse av et patologisk tilfelle, men også som et kulturhistorisk dokument, en 

familiesaga, en steds-, kjærlighets- og eventyrroman.”9 

 De nederlandske anmelderne har i større grad enn de norske, lagt vekt på de bibelske 

hentydningene i boken. Wassmo har som innledning til hvert kapittel sitater fra det Gamle 

Testamentet som gjenspeiler det som kommer til å skje i det kapitlet. Der de norske 

anmelderne kun peker på at hvert kapittel begynner med et sitat fra det Gamle Testamentet, 

legger de nederlandske anmelderne vekt på navnens betydning og NRC sammenligner Dina 

med Moses: 

 

”Som en kvinnelig Moses lager Dina sin egen lov for mennene. Med sine begreper og 
sin uortodokse oppførsel i forhold til det 19.århundre, bryter hun med det vanlige 
protestantiske kulturmønsteret og på den måten bringer hun sine omgivelser i både 
forlegenhet, men hisser dem også.”10  

 
NRC setter også Dinas navn i forbindelse med bibelhistorien. ”Dina bærer ikke for ingenting 

det hebraiske navnet som i det Gamle Testamentet betyr, dom eller den som dømmer.”11 

Volkskrant fremhever også betydningen av navnene i boken og hvordan man kan dra 

forbindleser til Mosebøkene, ved at Dinas bok er bygd opp på samme måte. 

 
                                                 
9 ”Het boek Dina laat zich lezen aks de beschrijving van een pathologisch geval maar ook als een 
cultuurhistorisch document, een familiesaga, een streek-, liefdes- en avonturenroman.” 
10 ”Als een vrouwelijke Mozes schrijft Dina de heren de wet voor. Met haar voor negentiende-eeuwse begrippen 
onorthodoxe gedrag doorbrekt ze het vertrouwde protestanse cultuurpatroon en daarmee brengt ze haar 
omgeving zowel in verlegenheid als in een staat van opwinding.”  
11 ”Dina draagt niet voor niet een Hebreewse naam die in het Oude Testament ”oordeel” betekent” 
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”Het boek Dina refererer til stadighet til det Gamle Testamentet. Til og med navnene 
til karakterene er plukket fra bibelsk historie. Dina (dom, den som dømmer), Jacob 
(bedrager), Tomas (vantro). Romanen er bygd opp som Mosebøkene: Prolog, første 
bok, andre bok, tredje bok, epilog.”12 

 
Ved å peke på tekstens kompleksitet, og da særlig de bibelske hentydningene, gjør 

anmelderne leserne oppmerksomme på hendelser eller forbindelser som de bør se etter i 

teksten, og på denne måten åpner de teksten for leseren, og gjør det mulig for dem å se flere 

sammenhenger og tolkninger. Aftenposten og NRC er uenige om det i hele tatt finnes en slik 

kompleksitet ved teksten. Den ene mener at romanen blir for banal og den andre mener at 

dette er en roman med mange ulike nivåer. Referansene til Bibelen har fått større plass i de 

nederlandske anmeldelsene, hvorfor det er sånn er noe jeg vil kommentere senere, men det 

bunner i at religion har en mer sentral plass i det nederlandske samfunnet generelt, enn den 

har i det norske.  

4.5.2 Integritet 
Når en anmelder peker på bokens integritet gjør han leseren oppmerksom på hvordan de ulike 

delene av boken fungerer opp mot hverandre. Det elementet ved boken som anmelderne er 

mest uenige om er Wassmos språk. Teksten i Dinas bok/Het boek Dina er skrevet på dialekt, 

med korte setninger og Wassmo skriver nært oppunder klisjeene. VG mener at språket i boken 

er ”Gnistrende”, mens Harstad Tidende synes historien ”(…) er berettet med alvor og med 

humor, i et språk som ofte gnistrer”, men stiller spørsmål om leseren har grunnlag til å kunne 

forstå alle dialektordene: 

 

”Men vet alle leserne at ”avisende bryster” betyr at melken blir borte, at ”borstue” er 
hus for arbeiderfolket, at ”arbeidskrum” er en mann som sliter langsomt og tungt, og at 
”sny” er det samme som snø.” 

 
Personlig mener jeg at dette er noe som leseren skjønner ut i fra den sammenhengen det er 

skrevet i, og ikke nødvendigvis ved at leseren skjønner det konkrete ordet. BAs anmelder Elin 

Toft, synes også at Wassmo er en ”gnistrende god forteller”. Aftenposten derimot mener at det 

både er positive og negative sider ved Wassmos skrivemåte:  

 
”Fremfor alt har romanen problemer med sproget og stilen; det virker nesten 
hastverkpreget slurvet noen ganger. På den ene side er sproget rikt på dialektord og 
tidsriktige betegnelser, og dialogene er naturlige og ladet innholdsbærende. Men i 

                                                 
12 ”Het boek Dina refereert voortdurend aan het Oude Testament. Zelfs de namen van de personages zijn geplukt 
uit de bijbelse geschiedenis: Dina (oordeel), Jacob (bedrieger), Tomas (ongelovige). De roman is opgebouwd 
volgens de boeken van Mozes: proloog, eerste boek, tweede boek, derde boek, epiloog” 
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selve skildringen kan det plutselig flyte over av rene blødmer, av sprogblomster og 
stilbrudd. Det er som om forfatteren ikke har stemt strengene skikkelig. Når disse 
dissonassene setter inn, er det at romanen får sitt platte preg – et preg som hele tiden 
truer med å bryte igjennom og ødelegge. Her er glimtvis gode og treffende bilder og 
observasjoner, men til sjelden for å veie opp for de banale og upresise partiene.” 

 

NRC kommenterer også Wassmos spesielle språk, men de synes at dialogene i seg selv er 

strålende, men at ”noen ganger mister de korte setningene i Het boek Dina sin spenst”.13 

Eindhoven Dagblad, mener i motsetning til både NRC og Aftenposten, at ”de korte setningene 

gjør det lett å lese”.14 En annen ting som Aftenposten påpeker er at skikkelsene i boken, 

utenom Dina, lider av manglende karakteristikk. Boken ville ikke fungert uten Dina: ”Hun er 

nesten alene om å bære en roman som uten livet i denne skikkelsen ville falt helt sammen.”  

 Flere av anmelderen har kommentert Wassmos spesielle språk. De norske anmelderne 

er i hovedsak positive til Wassmo språk og mener at det både er gnistrende og at hun er en 

god forteller. Den eneste norske som stiller seg noe skeptisk til Wassmos språk er 

Aftenpostens anmelder, som peker på hvordan de slette sidene ved hennes språk overskygger 

de gode. I Nederland har de også bemerket seg Wassmos spesielle språk. Dog er de uenige. 

Dette gjelder særlig Wassmos bruk av korte setninger. Eindhoven Dagblad mener at det er det 

som gjør boken lett å lese, mens NRC mener at til tider mister de dialektiske setningene kraft. 

4.5.3 Intensitet 
Det siste elementet under det estetiske kriteriet er intensitet. Gjennom å benytte seg av 

begrepet intensitet vurderer anmelderne romanens evne til å holde på leseren. Anmelderne er 

uenige om Dinas bok/Het boek Dinas intensitet. Harstad Tidende mener at: ”(…) det er et 

fyrverkeri av en roman, en utrolig frodig fortelling om en utrolig frodig, fandenivoldsk og 

farlig kvinne”. BA følger opp ved å si: 

 

”Herbjørg Wassmo er en gnistrende god forteller. De 530 sidene går unna som en 
røyk. Fortellingen inneholder alt som skal til for å skape en spennende og 
handlingsmettet roman: forførelse, sex, svik, bedrag, brann, abort, reiser.” 

 
Stavanger Aftenblad derimot mener at ”Wassmo har utstyrt Dina, som aviser ethvert tilløp til 

kontakt og helt overtar styringen på det store bruket, med så mange demoniske trekk at 

leseren til tider kan fristes for å melde pass.” Den eneste nederlandske avisen som har 

                                                 
13 ”Soms verliezen de korte zinnetjes in Het boek Dina hun spankracht” 
14 ”De korte, bondige zinnen lezen lekker weg.” 
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kommentert bokens intensitet er Eindhoven Dagblad, som skriver: ”Det er vanskelig å legge 

ned boken når du først har begynt.”15   

 En romanse intensitet viser romanens evne til å holde på leseren. Når det kommer til 

Dinas bok/Het boek Dina er anmelderne uenig om hvorvidt Wassmo får til dette. De fleste av 

de norsk og nederlandske anmelderne som har kommentert dette mener at Dinas bok/Het boek 

Dina er en spennende bok, men Stavanger Aftenblad mener at det tider kan blir for mye.   

 

4.6 Det moralsk – politiske kriteriet 
En side av det moralsk-politiske kriteriet kan utlede noe om de holdninger som kommer frem 

i romanen. BA mener at Dinas bok prøver å gjøre patriarkiet mer sympatisk, ved å fremstille 

det gjennom en kvinne:  

 
”Forfatteren makter ikke å forklare på en overbevisende måte hvorfor Dina blir den 
hun er, selv om vi får servert dramatiske barndomsopplevelser. Wassmo har villet 
skape en sterk og myndig rikmannsenke, men har i stedet skapt en frastøtende person. 
(…) Dina står [frem] som forfatterens ”heltinne”. Som kvinne bryter Dina ned alle 
grenser mellom kjønnene, hun forfører og hersker. Men patriarkiet blir ikke mer 
sympatisk fordi om det går i skjørt.”  

 
Det er viktig her at anmelderen skiller mellom de holdninger som kommer frem i boken og de 

holdninger som Wassmo har. Det synes jeg ikke at anmelderen gjør i dette tilfellet. Ved å 

påstå at Dina er patriark og samtidig Wassmos heltinne, skiller ikke anmelderne klart mellom 

forfatter og fiktiv person. 

4.7 Foreløpig konklusjon Dinas bok/Het boek Dina 
Dinas bok/Het boek Dina fikk en blandet resepsjon. Anmeldelsene varierte fra total slakt til 

full begeistring. VG utroper romanen til er ”mesterverk”, mens Aftenposten omtaler det som et 

”svakt håndverk”. Mange av de store forventingen som var til verket, ble ikke oppfylt og 

anmelderne er uenige i alt fra om hvorvidt boken har kompleksitet, Wassmos språk til bokens 

intensitet. Man kan også se at det var klare forskjeller i hvordan man bygger opp anmeldelsen 

i Nederland og Norge. De nederlandske anmeldelsene bærer preg av å være intervjuer og en 

prenstasjon av forfatteren. De norske derimot er mer ”rene” bokanmeldelser, hvor boken står i 

fokus. Norske lesere kjente på dette tidspunktet allerede til Wassmo som forfatter og derfor 

var det ikke nødvendig med en presentasjon, på samme måte som i Nederland. De 

                                                 
15 ”Het is moeilijk om het boek neer te leggen als je eenmaal begonnen bent.” 
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nederlandske anmeldelsene fokuserer også mer på de religiøse og bibelske hentydningene i 

boken.  

Etter å ha vurdert 9 anmeldelser av Dinas bok og Het boek Dina, viser det seg at det er 

kun 1 avis, VG, som er utelukkende positiv til boken. 2 andre aviser er også positive til boken, 

Eindhoven Dagblad og Harstad Tidende, men de peker også på små svakheter ved romanen. 

3 aviser legger seg i et mellomsjikte, der de er både positive og negative, Volkskrant, NRC og 

Stavanger Aftenblad, mens 3 aviser er negative til boken, Dagbladet, BA og Aftenposten. 2 av 

disse, Dagbladet og BA skriver likevel noe positivt, mens Aftenposten er utelukkende negativ. 

Dinas bok/Het boek Dina fikk dermed en bedre resepsjon i Nederland enn det den gjorde i 

Norge. De nederlandske anmelderne er mer positive og har ikke skrevet negative ting om 

romanen. I Norge er halvparten, 3, av anmeldelsene negative og 1 er i mellomsjiktet. Man kan 

dermed konkludere med at resepsjonen av Dinas bok i Norge var relativt negativ. Likevel har 

boken blitt enormt populær hos leserne og den har satt flere salgsrekorder. Det får en til å 

undre over hvilken rolle anmeldelsens egentlig spiller, noe som jeg kommer tilbake til senere i 

oppgaven.  

  Når det gjelder Andersens kriterier har anmelderne benyttet seg av disse i ulik grad. 3 

anmeldere har benyttet det kognitive kriteriet, Harstad Tidende, Dagbladet og NRC, mens 7 

av avisene har brukt det genetiske kriteriet, Harstad Tidende, Stavanger Aftenblad, 

Aftenposten, VG, Dagbladet, Volkskrant og NRC. 3 aviser har skrevet om bokens 

kompleksitet, Aftenposten, Volkskrant og NRC. 7 om bokens integritet, Harstad Tidende, 

Aftenposten, VG, Dagbladet, BA, NRC og Eindhoven Dagblad. Mens bokens intensitet er det 

4 anmeldere som har nevnt, Harstad Tidende, Stavanger Aftenblad, BA og Eindhoven 

Dagblad. BA er den eneste avisen som har benyttet seg av det moralsk-politiske kriteriet. 

Harstad Tidende og NRC er de avisene som har benyttet seg av flest kriterier, med 4 hver. 

Aftenposten, BA og Dagbladet har brukt 3 kriterier, mens Stavanger Aftenblad, VG, 

Volkskrant og Eindhoven Dagblad har benyttet 2 kriterier. 

5.1 Lykkens sønn/Het boek Benjamin 
Lykkens sønn/Het boek Benjamin er den andre boken i trilogien. Denne boken handler om 

Benjamin, Dinas sønn. Navnet Benjamin er en henvisning til Bibelen og betyr lykkens sønn. 

Vi følger Benjamin fra han er 11 år gammel, til han er ferdig utdannet lege i København og på 

vei tilbake til Reinsnes. I likhet med sin mor er Benjamin plaget av en hendelse i barndom. 

Han ser Dina skyte russeren Leo i hodet og lyver senere om dette til lensmannen og sier at det 

var et vådeskudd. Benjamin ser russeren ofte for seg, og dette setter sitt preg på han. Dina 
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sender Benjamin til Tromsø, slik at han kan begynne ved Tromsø Realskole og få en skikkelig 

utdanning. I løpet av denne perioden innser Benjamin at han vil bli lege, og han oppdager sin 

tiltrekning til det motsatte kjønn. Når han vender hjem til Reinsnes på sommerferie, har Dina 

forlatt alt og reist til Berlin. Benjamin hører ikke fra henne på mange år. Selv flytter han etter 

hvert til København for å begynne ved legestudiet. Der treffer han Aksel, som blir hans beste 

venn. Disse to opplever mye sammen, alt fra besøk på horehus, drikking i de ulike ølstuene og 

de kjemper om gunsten fra den samme kvinnen, Anna. Benjamin møter Karna, mens han 

jobber med å plukke kropper under krigen om Schleswig og Holstein. Benjamin og Karna 

innleder et forhold, men mister kontakten igjen. De gjenopptar forholdet når begge treffes 

tilfeldig i København, og Karna blir gravid, men Benjamin er overbevist om at det ikke er 

hans barn. Karna dør under fødselen og barnet blir etterlatt hos Karnas mor. Dina dukker også 

plutselig opp i København. Benjamin får da vite at det ikke er Jacob som er hans far, men 

stallgutten Tomas. Boken avsluttes med at Dina reiser tilbake til Berlin, sammen med Aksel, 

som har blitt trollbundet av denne kvinnen, som så mange menn før han, mens Benjamin tar 

med seg baby-Karna og setter kursen tilbake igjen til Reinsnes. 

 Denne boken har også uendelig mange andre små historier, et rikt persongalleri og 

mye drama. 

5.2 De store forventningene og mangelen på disse 
Om forventingene var store til Dinas bok, så var de om mulig enda større til Lykkens sønn. 

Forlaget lanserte boken som ”(…) dampende erotisk kåtskap i en bok som er brutal, vakker og 

dyster på samme tid” (VG 31.08.1992). De ulike avisene var med på å øke folks forventinger 

til boken ved til stadig å kommentere den. Nordlys nevner en spesiell begivenhet, der 

biblioteket i Harstad fikk 5 eksemplarer av boken personlig av Herbjørg Wassmo i slutten av 

oktober 1992, i anledningen nyåpningen av biblioteket.  

 

”Mens ”hele verden” ennå må smøre seg med tålmodighet et par uker før de kan lese 
ekspertenes dom og kjøpe Wassmos nye verk i bokhandelen, så har det vakt berettiget 
oppsikt at det nyåpnede biblioteket i Harstad søndag fikk fem eksemplarer av Lykkens 
sønn” (Nordlys 28.10.1992 ).  

 

Dette illustrerende for noen av forventingene som var og hvor mye folk gledet seg til 

oppfølgeren av Dinas bok.  

VG nevner blant annet den 30.10.1992 at:  
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”I dag er det bare EN uke igjen til vi kan lese anmeldelsene av høstens hemmeligste 
bok nemlig Herbjørg Wassmos Lykkens sønn. Et dampende afrodisium, hviskes det fra 
hvelvet hos Gyldendal der den nordnorske, lystfremkallende litteraturen ligger nedlåst 
i stabler under døgn-bevoktining” (VG 30.10.1992). 

 

 Aftenposten minner også sine lesere på at det nærmer seg en utgivelse: ”Fredag. Årets bok. 

Endelig utgis den norske romanen som man på forhånd har utpekt til årets skjønnlitterære 

bok, Lykkens sønn av Herbjørg Wassmo” (Aftenposten 01.11.1992). Denne gleden, 

hemmelighetskremmeriet og forventingene, kan sammenlignes med tilstandene ved 

utgivelsene av en ny Harry Potter bok. Nils Kåre Jacobsen, daværende administrerende 

direktør ved Gyldendal, hevder at hemmeligholdelsen av romanen, som var trykt opp i et 

førsteopplag på 20.000 bøker ” langtfra er noe PR-trick, (…), ikke satt i scene for å øke 

forventningene, men en praktisk ordning for at boken skulle foreligge hos bokhandlerne når 

boka ble anmeldt” (NTB 05.11.1992). Personlig mener jeg at alt som holdes hemmelig, bidrar 

til å øke forventinger hos mennesker. Selv om dette ikke er en bevisst PR-strategi fra forlaget, 

virker det sånn, fordi folks nysgjerrighet øker når noe blir holdt hemmelig for dem.   

Det er en stor kontrast mellom gleden og forventningen over utgivelsen av Lykkens 

sønn her i Norge og utgivelsen av Het boek Benjamin i Nederland. Boken er ikke blitt anmeldt 

i eneste avis, noe som er overraskende siden Het boek Dina ble en bestselger i Nederland.  

Volkskrant og Eindhoven Dagblad nevnte riktignok i sine anmeldelser av Het boek Dina at 

Het boek Benjamin forelå til oversettelse hos forlaget, men avisene har ikke fulgt opp dette 

med å anmelde romanen. Det eneste som det har lykkes meg å finne om utgivelsen av boken i 

Nederland, er en artikkel fra De Telegraaf, der det meste av innholdet fra Het boek Dina og 

Het boek Benjamin er gjengitt. Det at Het boek Benjamin ikke er blitt anmeldt eller omtalt i 

nederlandsk presse er et funn i seg selv. For meg virker det underlig at oppfølgeren til en 

roman som ble så populær som Het boek Dina, har blitt utgitt omtrent uten at det er blitt 

kommentert. Man ville trodd at siden den først boken ble en bestselger, så ville anmelderne 

”husket” at det kom en bok to. Het boek Benjamin ble også utgitt på et tidspunkt hvor norsk 

litteratur var mer populært enn noen gang i Nederland. Det kan være at boken i seg selv ikke 

var interessant for anmelderne og at de ikke hadde tid eller lyst til å fokusere på boken eller at 

det var større interesse for nasjonal litteratur på det tidspunktet. Jeg kommer likevel til å 

analysere de norske anmeldelsene av Lykkens sønn for å få et inntrykk av resepsjonen av 

denne boken i Norge. 
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 Utvalget av anmeldelser som utgjør grunnlaget for resepsjonsanalysen er 

Harstad Tidende, Adresseavisa, BA, Vårt Land, VG, Aftenposten, Dagbladet og Nordlys.16 

5.3 Det genetiske kriteriet 
Anmelderne hadde også høye forventninger til boken, og flere av dem har brukt dette som et 

utgangspunkt for sin egen anmeldelse. Forventninger som man har til en bok, faller inn under 

det genetiske kriteriet. Bjørn Sortland i Vårt Land skriver: 

 

”Etter mykje mediastyr og løydomsfull nedlåsning i bankhvelv, så kjem Herbjørg 
Wassmo sin nye roman Lykkens sønn, endeleg ut på bokmarknaden. Medieomtale og 
intervju hadde allereie skapt slike forventningar på førehand, at denne bokmeldaren 
ikkje heilt kunne frigjera seg fra en viss skepsis. Det meste var likevel gløymt allereie 
etter nokre sider ut i prologen.” 

 

Linn Ullmann, Dagbladets anmelder, tar også utgangspunkt i det hysteriet som har vært rundt 

Herbjørg Wassmo: 

 

”Medieoppstyret rundt Herbjørg Wassmo har vært oppsiktsvekkende: Intervjuer, 
reportasjer, hemmelighetskremmeri og nedtelling til utgivelsesdagen. Hennes nye 
roman Lykkens sønn – oppfølgeren til Dinas bok – fortoner seg som boksesongens 
store begivenhet.” 

 

VG på sin side mener at når forventningene blir så høye at ”nedkomsten med Lykkens sønn 

måtte bli et antiklimaks.” VGs anmelder Tinic Talen synes heller ikke at Lykkens sønn har 

samme sjarmen som det Dinas bok hadde og kommentere også hvordan Wassmos kraftfulle 

språk ikke passer på en hovedperson som ikke er like sterk og stor som det Dina og Tora var: 

 

”Men Dinas sønn Benjamin er minst et nummer mindre enn Dina som romanfigur, og 
Wassmo makter ikke helt å tilpasse seg det reduserte formatet. Derfor skurrer det litt 
når hun iblant bruker sitt enormt kraftfulle språk på personer og hendelser som ikke 
fortjener det. Det blir litt som en musikkritiker innvendte forleden mot Michael Bolten 
at han synger enkle slagere som "White Christmas" og store soulklassikere med 
nøyaktig samme stemmestyrke og innlevelse.” 

 

                                                 
16 Harstad Tidende. ”Wassmo med erotisk-action roman”. Per Kristian Olsen. 06.11.1992 
Adresseavisen. ”Dinas sønn”. Vigdis Moe Skarstein. 06.11.1992 
BA. ”Bare delvis vellykket”. Kjell Olaf Jensen. 06.11.1992 
Vårt Land. ”Om synd, skuld og soning”. Bjørn Sortland. 06.11.1992 
VG. ”Ny stor Wassmo”. Tinic Talen. 06.11.1992 
Aftenposten. ”Ujevnt om galskap og brunst”. Terje Stemland. 06.11.1992 
Dagbladet. ”Store Wassmo?”. Linn Ullmann. 06.11.1992 
Nordlys. ”Lykkens sønn”. Anne Merethe Erstad. 12.11.1992 
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For å vurdere en roman er det vanlig at en anmelder sammenligner romanen eller dens 

karakterer med andre kjente bøker eller karakterer. BAs anmelder Kjell Olaf Jensen skriver at 

i denne boken virker det som om Wassmo har forsøkt å lage en slags nordnorsk Peer Gynt: 

 
”en person som forsyner seg uten begrep om ansvar når muligheten byr seg, støter på 
Bøygen etter å ha latt seg lokke inn i fjellet, viker unna igjen og igjen, reiser til 
København og bedriver opportunisme ... Men Dina er ingen Solveig.” 

 
Harstad Tidende, ved anmelder Per Kristian Olsen, sammenligner Benjamin med Wassmos 

tidligere hovedpersoner, Dina og Tora. Han mener at i en sånn sammenligning blir ”Benjamin 

blass”. Adresseavisen sammenligner også Lykkens sønn og Dinas bok. Deres anmelder, 

Vigdis Moe Skarstein, mener at denne romanen har en ”historie som om mulig er enda mer 

fantastisk i sitt innhold enn den i forgjengeren, Dinas bok. Men magien er borte”. Anmelderen 

mener også at Benjamin blekner i sammenligning med Dina og at boken ikke fremstår som en 

helhet. Likevel har forfatteren en unik evne til ”å tingliggjøre eller menneskeliggjøre det som 

ikke kan sies”. Anmelderen følger opp at hun synes at boken er fantastisk og bruker ordet på 

flere måter. På denne måten leder hun anmeldelsen over til det estetiske kriteriet og bokens 

integritet, noe jeg kommer tilbake til senere. Dagbladet påpeker i sammenligning at 

”tematikken fra tidligere romaner gjentar seg: skyld og svik, fordreide familierelasjoner, 

søken etter orden”. Wassmo skildrer også personer som naturkrefter og Linn Ullmann er ikke 

i tvil om at Wassmo har hentet inspirasjon fra mytologien.  

 Per Kristian Olsen i Harstad Tidene, sammenligner Wassmo med andre forfatter og 

han mener at de flest forfattere har et problem. ”Wassmo avslører at hun har det samme 

problemet som de fleste andre norske forfattere. De kan ikke skrive erotisk, uten at det blir 

mer eller mindre plumt.” Tinic Talen i VG sammenligner også Wassmo med andre norske 

forfattere, men i mer positive ordlag. Hun mener at Wassmo med denne boken viser at hun 

fortsatt kan ”skrive fletta og sveisen av nesten alle norske forfatter”.  

  Sammenligning er viktig for å kunne sette en roman inn i kontekst. Lykkens sønn 

klarer ikke helt å måle seg med de romanene som den blir sammenlignet med i følge 

anmelderne. Hovedpersonen Benjamin har ikke den samme sjarmen som sin mor og han blir 

blass. Noe av anmeldernes skepsis bunner nok ut i de enorme forventingene som det var til 

Lykkens sønn. Dinas bok hadde satt flere salgsrekorder og blitt oversatt til en rekke språk. 

Disse forventingene mener jeg at har i vis grad påvirket anmelderne, i positiv eller negativ 

forstand.  
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5.4 Det kognitive kriteriet 
Under det kognitive kriteriet kommenterer anmelderne blant annet den lærdommen som vi 

kan få ut av boken. Wassmos evne til å skildre tidsriktige bilder har imponert anmelderne og 

de mener at er enkelt for leseren å forestille seg det de leser. Nordlys skriver:  

 

”Tidsskildringen, nøyaktigheten og detaljrikdommen derimot, er imponerende, ikke 
minst når Benjamin beveger seg mellom studentdebatt om Kierkegaard i ølkneipene, 
sykehusrommenes stinkende materie, københavnske fattigkvarter og den svulmende 
madammen i horehuset” 

 
Vårt land følger opp med si at boken er 

 

”Lykkens sønn er også eit godt tidsbilete, med kontrasten mellom eit nordnorsk 
samfunn på den eine sida, og storbyen og den store verda på den andre. (…) Dei beste 
inntrykka av ei bestemt tid og eit miljø i Nord-Norge, finn ein likevel i replikkane som 
er på dialekt. Slik vert personar og kvardagsliv frå vel hundre år tilbake levande og 
nært.” 

 
Aftenposten har også latt seg imponerer over Wassmos evne til å kunne fortelle historisk. 

”Tidsbildene fra de ulike miljøer i Lykkens sønn er tegnet med stødig hånd, historiteten i 

fiksjonen glipper sjeldent”, men anmelder Terje Stemland slår ned på at Wassmo har skrevet 

at Benjamin begynte på Tromsø Realskole i slutten av 1850-årene. I følge han er ”dette er en 

anakronisme i toppklasse”. Dagbladet på sin side klarer ikke helt å tro på historien og mener 

at den blir for urealistisk: 

  

”Wassmo betegnes gjerne som en realistisk forfatter fordi hun skildrer et livsløp – sorg 
og glede, tid og sted, spørsmål og svar, fødsel og død, fortid og fremtid – slik 
tilværelsen liksom er. Men man behøver ikke tenke lenger tilbake enn til èn enkelt 
levedag for å innse at et slikt overordnet mønster er en illusjon, en litterær 
konstruksjon. Wassmos autoritære fortellerstil har ingenting med realisme å gjøre. Den 
har å gjøre med språk, bare språk: metaforer, formler, arketyper og klisjeer.”  

 

 Anmelderne er imponert over Wassmos evne til å tegne tidsriktige skildringer og måten hun 

har skildret 1800-tallssamfunnet i Norge, Danmark og Tyskland på. Derimot er ikke alt som 

skjer i boka like overbevisende. Dagbladet mente i anmeldelse av Dinas bok, at Dina ble for 

mye av en superkvinne. Her slår de ned på at det Wassmos skriver ikke er realistisk. 

Dagbladet blir ikke overbevist av Wassmos måte å beskrive verken karakterer eller livsløp. 
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5.5 Det estetiske kriteriet 

5.5.1 Kompleksitet 
Bjørn Sortland i Vårt Land er den enste anmelderen som har kommentert romanens 

kompleksitet. Han oppfordrer leserne selv til å besvare de spørsmål som stilles i teksten.  

 

”Det er ein roman om synd, skuld og soning. Om dei djupaste mørke kreftene som rår 
i mennesket, og om å ta valg og ansvar. Dessutan lurer Benjamin på om det kan 
finnast noko som heiter lukke, kjærleik og tilgivelse. Herbjørg Wassmo lar 
hovudpersonen kjempa med spørsmålet - men overlet svaret til lesaren.” 

 
Hvis leseren klarer å finne svarene på disse spørsmålene, har Sortland, gjennom å påpeke at 

disse spørsmålene eksisterer, åpnet boken og gitt rom for andre tolkningsmuligheter for 

leseren.  

5.5.2 Integritet 
En romans integritet er hvordan de ulike delene av romanen passer overens med hverandre og 

hvorvidt romanen fremstår som en helhet. Adresseavisen beveget seg inn på dette under det 

genetiske kriteriet, ved at anmelder Vigdis Moe Skarstein benyttet ordet fantastisk på flere 

måter. Hun følger dermed opp med å si at:  

 
”Det som er fantastisk i ordets rette mening som historie, blir til tider for fantastisk.  
Som litteratur - som kunst - er denne romanen grunnere enn Dinas bok. Fordi den 
oppleves som fragmenter og episoder i stedet for helhet, fordi Benjamin aldri blir 
synlig nok som egen person og skjebne, bare som speiling av Dina.” 

 

 Skarstein følger også opp med å kommentere at: 

 

”Gjentagende episoder fra krig, fra kneiper, fra horehus blir løsrevne 
spenningsøyeblikk som ikke synes å ha noen annen funksjon enn å pirre og flørte 
leseren. Det er fragmenter av underholdning som blir kjedelig i lengden.” 
 

Lykkens sønn bærer preg av, ifølge anmelderne, å lide av manglende integritet. BA mener at i 

tillegg ”virker som om forfatteren ikke helt har bestemt seg for hvem boken handler om, noe 

som ødelegger ganske så effektivt”.  Anmelder Per Kristian Olsen, i Harstad Tidende, mener 

at Wassmo burde ha fokusert mer på forholdet mellom Benjamin og Dina: 

 

”Til tross for at hun har giftet seg på nytt, stikker hun av fra Reinsnes, til Berlin for å 
perfeksjonere seg på sitt instrument, celloen. Hun svarer ikke engang på brev. Her 
ligger ansatsen til en svært interessant roman om et komplisert forhold mellom mor og 
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sønn. Om skyld og svik. Når dette meningsinnholdet nærmest forsvinner, skyldes det 
at Wassmo går i ei felle.” 

 

 Per Kristian Olsen kommenterer også at boken er preget av ”litterære blindtarmer”.  

En annen ting anmelderne ikke er enige om er Dinas rolle i Lykkens sønn.  BA mener 

at boken ”fungerer bare i de partiene hvor Dina ikke er tilstede – annet enn som markert 

fravær”, og at når hun dukker opp igjen på slutten av boken ”som en Deus ex machina, og 

boken faller [da] platt til jorden på ny”.  Mens Nordlys anmelder Anne Merethe Erstad på sin 

side mener at det er ”først mot slutten av boka, når Dina igjen trer inn på scenen, kommer 

kraften tilbake”, og da kommer også Benjamin klarere frem. Erstad blir heller ikke berørt av 

Benjamins stemme: ”ikke engang når han springer mellom døde kropper på slagmarker. Det 

blir for mye ord og bilder, men de lever ikke særlig mye lenger enn de sårende soldatene.” 

Erstad synes at dette er synd, siden hun klarer å få klare bilder av alle de andre personene i 

boken, unntatt bokens hovedperson. Aftenpostens anmelder Terje Stemland får heller ikke et 

klart bilde av Benjamin og mener at ”den uforløste trangen til identifikasjonspersoner gjør at 

Benjamin forblir underlig konturløs boken igjennom”. Stemland lar seg også provosere av 

Wassmo, fordi i romanen ”stenger en til tider plagsom opphopning av klisjèer for gleden over 

en fortelling som diktrisk spenner vidt og som handlingsmessig bæres av flyt og fremdrift i 

store partier”.  Adresseavisens anmelder mener at hun etter å ha lest romanen ”sitter jeg med 

en følelse av at jeg ikke har fått noe bilde av hvem han [Benjamin] er og hvilke konsekvenser 

opplevelsene hans har”.  

BA mener også at selv om ”oppholdet i Danmark skildres så det virkelig gnistrer”, 

men at ”inntil da har det hele vært temmelig tamt, slik at ihvertfall undertegnede stadig spurte 

seg hva vitsen var, hvor forfatteren ville hen”. VG sier seg enig i at det finnes kjedelige 

momenter ved romanen, men at Wassmos fortellermåte veier opp for dette:  

 
”Selv om ikke alle sider av denne historien og alle dens figurer er like spennende, 
bærer Wassmos dikterkraft og språklige spenst fortellingen frem gjennom midten av 
forrige århundre.” 

 

Talen mener også at den 

 
”rike kontrasten mellom Wassmos fortellende riksmål og den råskårne dialekten i 

replikkene er meget effektfull. Men nettopp derfor er det vanskelig å forstå hvorfor 
hun fletter inn en håndfull umotiverte a-endelser som ”kvinna” og ”natta.” 
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Anmelderne er negative til romanens integritet. De mener at romanen fremstår som en dårlig 

helhet og det blir for mange fragmenter til at det kan utgjøre en helhetlig historie. Det 

anmelderne derimot er uenige om er Dinas rolle i romanen. De tvistes om hvorvidt hennes 

rolle i boken, styrker den eller gjør den svakere. Etter å ha lest romanen sitter verken Nordlys 

og Adresseavisens anmeldere igjen med et inntrykk av Benjamin, noe som er synd, som 

Nordlys fremhever, for det er han romanen handler om. 

5.5.3 Intensitet 
Anmelderne er ikke bare negative til boken. Når det kommer til bokens intensitet har flere av 

dem uttrykt seg positivt. Nordlys, som synes at man først får et klart bilde av Benjamin når 

Dina trer inn igjen på scenen, lar seg likevel: ”fange av Wassmos verden, med sin overflod av 

bilder og sanseinntrykk”. Mens Vårt Land mener at ”først og fremst fangar den sterke 

forteljinga. For det er få som kan halda på lesaren gjennom fem hundre sider slik som 

Wassmo”. I midten av boken forandrer Wassmo synsvinkel fra 3.person til en 1.person og alt 

sees nå gjennom Benjamins øyne. Dette skjer når Benjamin flytter til København. BA mener 

at: ”først da tar fortellingen virkelig av”. 

Ikke alle anmelderne er positive til boken intensitet. Dagbladet synes boken har en 

negativ intensitet da forfatteren ikke har overlatt noe til leseren. 

 

”Leseropplevelsen er også en kjærlighetshistorie, og Wassmos affære oppfyller alle 
behov for ytre mening og sammenheng, leserbegjøæet [sic] blir grundig tilfredstilt og 
avklart. Leseren behøver ikke løfte en finger.”   

 

Aftenpostens anmelder mener også at Wassmo sitt språk kan bli kjedelig i lengden og da 

særlig samtalene mellom Dina og Benjamin i slutten av boken er ”nokså trettende lesing, og 

står i kontrast til mer avdempet deler, der forfatteren kan briljere med uventede tankekast som 

driver handlingen fremover”. Harstad Tidende mener at det som tidligere var Wassmos sterke 

side er nå blitt hennes svake. 

 
”Før har hun på en mesterlig måte klart å bruke triviallitteraturens knep til å skape 

spenning og driv i fortellingene sine. Triviallitteraturens krav til ytre drama og 
konstante spenningstopper har her tatt overhånd.” 

 

Dette er et klart uttrykk for negativ intensitet. 

 De fleste av anmelderne stiller seg positive til romanens intensitet. Flere blir fanget av 

Wassmos verden og fortellingen. Dagbladet og Harstad Tidende stiller seg likevel skeptiske 
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til at romanen ikke overlater noe til leseren og at Wassmo har benyttet seg av for mange knep 

fra triviallitteraturen.  

 

5.6 Foreløpig konklusjon Lykkens sønn/Het boek Benjamin 
Mange av anmeldernes forventninger til verket ble ikke oppfylt og flere av dem slår ned på 

bokens integritet, grunnet mange sidehistorier og ”litterære blindtarmer”, som Olsen kaller 

det. Likevel er flere av dem imponert over Wassmos skrivemåte og hvordan hun evner å 

holde på leseren gjennom så mange sider, selv om triviallitteraturen til tider tar overhånd i 

følge Per Kristian Olsen. Dinas rolle i boken er det som anmelderne er mest uenig i. Noen 

mener at hennes tilstedværelse er det som gjør boken bra, mens andre mener at boken 

fungerer kun når Dina ikke er tilstede.  

 Etter å ha analysert 8 ulike anmeldelser fra norsk dagspresse er det kun VG, igjen, som 

er utelukkende positiv til Wassmos bok, selv om Talen har vært noe kritisk i sin anmeldelse 

mener hun at Herbjørg Wassmo må forvente at det blir stil store krav til henne, siden hun har 

et ”hittil perfekt litterært rulleblad og en fantastisk publikumsappell”. Hun utnevner Wassmo 

til ”Norges regjerende romandronning”. Hele 6 aviser stiller seg her i mellomsjiktet, hvor de 

både er negative og positive. Nordlys og Vårt Land er noe mer positive enn de fire andre, som 

er BA, Adresseavisa, Dagbladet og Aftenposten.  Harstad Tidende er den eneste avisen som er 

utelukkende negativ til romanen og anmelder Per Kristian Olsen konkluderer med at ”(…) en 

god forfatter må en gang i blant ha lov til å skrive en dårlig bok.” 

Siden Het boek Benjamin ikke ble anmeldt eller omtalt i nederlandske presse, kan 

dette tolkes som et uttrykk for at romanen fikk en negativ resepsjon i Nederland. Dessverre 

har det ikke lyktes meg å finne ut av om dette har påvirket salgstallene for denne boken. I 

Norge er anmeldelsene middelmådige, og de fleste anmelderne tar ikke noe klart standpunkt 

til hva de mener med om romanen. Det er kun VG som er overveldende positiv og kun 

Harstad Tidende som er negativ, men siden de fleste anmeldelsene har en negativ vinkling, 

kan man konkludere med at romanen fikk en negativ resepsjon i Norge. Jeg tror de 

middelmådige anmeldesene kan ha en sammenheng med de store forventningen som var til 

boken, og med slike forventninger blir fallhøyden stor. Det er også lettere å bli kritisk hvis 

man har store forventninger til et verk. 

Anmelderne har i stor grad benyttet seg av Andersens kriterier, men om dette er 

bevisst eller ikke vites ikke. Ingen av de norske anmelderne har benyttet seg av det moralsk-

politske kriteriet i sin anmeldelse. 4 av 8 anmeldere har benyttet det kognitive kriteriet, Vårt 
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Land, Dagbladet, Nordlys og Aftenposten. 6 anmeldere har brukt det genetiske kriteriet, Vårt 

Land, Dagbladet, VG, BA, Harstad Tidende og Adresseavisa. Det er kun 1 avis, Vårt Land, 

som har kommentert bokens kompleksitet. Når det kommer til integritetskriteriet har 6 aviser 

benyttet seg av dette, VG, BA, Harstad Tidende, Adresseavisa, Nordlys og Aftenposten og 5 

aviser har kommentert romanens intensitet, Vårt Land, Dagbladet, BA, Harstad Tidende og 

Nordlys.  

 Den anmelderen som benytter seg av flest kriterier er Bjørn Sortland fra Vårt Land, med hele 

4 av 6 kriterier. 4 anmeldere har benyttet 3 kriterier, Dagbladet, BA, Harstad Tidende og 

Nordlys og 3 anmeldere har benyttet seg av 2 kriterier, Aftenposten, Adresseavisen og VG. 

 

6.1 Karnas arv/Het boek Karna 
Dette er den siste romanen i trilogien. I denne boken samles alle trådene fra de foregående 

bøkene og trilogien får en endelig slutt. Romanen starter med at Benjamin kommer hjem igjen 

til Reinsnes, med sin morløse datter Karna på armen. Hun lider av epilepsi, også kalt 

fallesyken. Prologen i denne boken er annerledes enn i de to andre bøkene. Her får vi et par 

glimt fra fremtiden sett gjennom Karnas øyne. I begynnelsen av boken følger vi det daglige 

liv på Reinsnes, med store og små hendelser. Benjamin innleder blant annet et forhold til sin 

barndomsvenninne Hanna, som er blitt enkefrue. Anne, Aksels tidligere forlovede, kommer 

på besøk, og Benjamin frir til henne, og de gifter seg, men han klarer aldri å glemme sine 

følelser for Hanna og mye av boken handler om Benjamins forhold til disse to kvinnene. Etter 

18 år i utlandet vender Dina tilbake. Hun flytter til Strandstedet og viser store 

gründeregenskaper, på samme tid forfaller Reinsnes, det er nesten ingen bor der lenger. 

Dampen, båten som går opp og ned langs norskekysten, legger nå til ved Strandstedet, ikke 

Reinsnes, så da kommer det ikke så ofte folk dit lenger heller. Boken gjør så et hopp 5 år frem 

i tid. Da har også Benjamin, Anna og Karna flyttet til Strandstedet, noen har reist til Amerika 

og Reinsnes står tomt tilbake. Resten av boken handler om tiden på Strandstedet. Den bærer 

også preg av å avslutte alle handlinger og binde trådene fra de to forgående bøkene sammen. I 

slutten av boken reiser alle til Reinsnes for å feire St. Hans. Her bryter det ut en brann, og 

Hanna mister livet, mens hun redder Karna og Dina. Karna klarer seg helt fint, mens Dina 

gjennomgår den samme dødskampen som sin mor, sterkt forbrent og med store smerter i fem 

dager før hun dør. På den måten blir ringen sluttet. I Dinas begravelse bærer Karna frem sin 

arv, Dinas siste tilståelse, om hvordan hun drepte både Jacob og Leo. Slutten av Karnas 

arv/Het boek Karna bærer preg av tristhet og vemod, men også håp. 
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6.2 Wassmos farvel med Dina 
Forventningene til Karnas arv/Het boek Karna var ikke like store som de var til de to 

foregående bøkene. Presseomtalen var mindre, men dette kan ha en sammenheng med at Gro 

Harlem Brundtland utga boken Mitt liv på samme tid, november 1997. I dagene før utgivelsen 

var det riktignok noe forhåndsomtale og flere portrettintervjuer med Wassmo. Het boek Karna 

ble publisert i Nederland våren 1999. I motsetning til Het boek Benjamin fikk denne mer 

oppmerksomhet og ble anmeldt i flere aviser og tidskrifter. De avisene og tidsskriftene som 

her utgjør grunnlaget for analysene er: Aftenposten, Dagbladet, VG, Bergens Tidene og 

Algemeen Dagblad, Cafè des Artes og Opzij.17  Cafè des Artes, hvor den ene anmeldelsen er 

hentet fra, er et billag til den flamske avisen De Morgen. Jeg velger likevel å benytte denne 

anmeldelsen, da det ikke er så mange anmeldelser av Het boek Karna som hadde et innhold 

som ga grunnlag for analyse, og denne artikkelen inngår i det nederlandske språkområdet og 

det er et slektskap mellom de flamsktalende belgierne og nederlenderne. Artikkelen gir 

fortsatt et bilde av resepsjonen, men den gir ikke noe grunnlag for å si noe om forskjellen på 

nederlandsk og norsk litteraturkritikk. 

 

6.3 Det genetiske kriteriet 
Karnas arv/Het boek Karna er en annen type bok enn de to foregående. Dagbladets anmelder, 

Øystein Rottem, karakterisere boken som en ”syntese av Hamsuns nordlandsromaner og en 

amerikansk såpeopera.” Han sammenligner Dina i denne romanen med Holmsen fra Hamsuns 

Segelfoss by. Romanen blir også sammenlignet med de forgående bøkene, noe som utgjør en 

del av det genetiske kriteriet. Aftenposten skriver at ”indirekte kommer en større menneskelig 

romslighet til uttrykk i trilogiens tredje bind enn i de to foregående”. Hans H. Skei i 

Aftenposten utdyper også hvordan denne boken er mer lett forståelig enn de to foregående og 

hvordan Wassmo i denne boken bedriver ”færre eksperimenter”. ”Virkemidlene synes noe 

mer avdempet, og det som tidligere kunne nærme seg melodramatiske virkemidler, er nå holdt 

i en kjøligere tone, formidlet med litt større avstand”, men Skei mener at til tross for dette så 

                                                 
17 Aftenposten. ”Avskjed med Dina”. Hans H. Skei. 21.11.1997 
Dagbladet. ”Wassmo på hjemmebane”. Øystein Rottem. 21.11.1997 
VG. ”Mye følelser hos nedmattet Wassmo”. Tinic Talen. 22.11.1997 
Bergens Tidene. ”Et spørsmål om beskjeftigelse”. Eiliv Eide. 09.12.1997 
Algemeen Dagblad. ”Op de rand van de Bouquetreeks”. Jan Robbemond. 23.07.1999 
Cafè des Artes. ”Vrijgegeven aan de zee”. Herman Jacobs. 27.08.1999 
Opzij .”Drama van de bovenste plank”. Inge van den Blink. 01.05.1999 
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”forholder romanen seg først og fremst til sine to forgjengere, og det er dessuten nærliggende 

å lese den litt med Hamsun og litt med Duun i bakhodet, uten at noen sammenligning er 

nødvendig”. 

 Algemeen Dagblad mener at man i Het boek Karna kan høre ekkoet fra de to 

foregående bøkene – Het boek Dina og Het boek Benjamin.18  Tinic Talen, VG, som skrev 

meget positive anmeldelser av de to foregående bøkene mener at Wassmo ikke overbeviser 

henne med denne romanen.  

 

”Man kan nesten si at hennes kritikere var forutfor sin tid. Med snuten i været stemplet 
de høyst urettferdig hennes tidligere bøker som trivielle. Wassmo har vært blant de 
største i norsk fortellertradisjon, med et funklende språk og sprell levende personer. 
Men nå er hun i ferd med å gi sine kritikere rett.” 

 

 Cafè des Artes anmelder benytter seg av det genetiske kriteriet ved å sammenligne boken 

med bøker av den svenske forfatteren Marianne Fredriksson, som også er en populær forfatter 

i Nederland. ”Man kan rakke litt ned på verkene hennes, akkurat som man kan med bøkene til 

Marianne Fredriksson.”19 Dette blir en negativ sammenligning, da det kommer tydelig frem i 

anmeldelsen at anmelderen ikke setter pris på Fredrikssons bøker. Bergens Tidene mener at 

man også kan se en utvikling hos Wassmo i denne boken: ”Utviklet seg har også Herbjørg 

Wassmos skrivemåte. Billedbruken, som til dels var ekstrem og søkt i første bind, er nå 

behersket og sikker”. Det kan hende at det var denne utviklingen Erik Fosnes Hansen, 

Aftenpostens anmelder av Dinas bok, etterlyste. Cafè des Artes mener at ikke alle sider ved 

Wassmos forfatterskap er like sterke. ”Hennes evner til å fortelle fengslende er viktig, for de 

svake sidene ved hennes forfatterskap er absolutt ikke forsvunnet.”20 Dagbladet mener også 

at i denne romanen blir ”svakhetene ved hennes [Wassmo] skrivekunst pinlig tydelige”. Hans 

H. Skei gir også ros til forlaget i sin anmeldelse: ” Ros til forlaget til slutt: Karnas arv er so

bokprodukt mye vakrere og behagligere enn de nesten markskrikerske forgjengerne; i så måte 

har et eller annet designprogram fungert.”  

m 

                                                

 Anmelderne bruker også her sammenligning som utgangspunkt for å legitimere boken 

og trekker tråder til både de foregående bøkene i trilogien, Knut Hamsun og Marianne 

Fredriksson. Flere av anmelderne mener at Wassmo har utviklet seg siden hun skrev Dinas 

bok og Lykkens sønn.  Hun bedriver færre eksperimenter og denne romanen er mer 

 
18 ”In Het boek Karna klinken de echo`s van de eerste deelen – Het boek Dina en Het boek Benjamin” 
19 ”Je kunt haar werk een beetje smalend doen – zoals ook de boeken van de Zweedse Marianne Fredriksson” 
20 ”Opnieuw blijkt haar grote vertaladem van essentieel belang, want de zwakke kanten van haar schrijven zijn 
allerminst verdwenen” 
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oversiktlig. Cafè des Artes og Dagbladets anmeldere mener begge at det fortsatt er store 

svakheter ved Wassmos skrivemåte.  

 

6.4 Det kognitive kriteriet 
I denne romanen viser Wassmo store kunnskaper om det nordnorske handelslivet på slutten av 

1800-tallet. Dette er en del av romanens kunnskapstilfang og faller dermed inn under det 

kognitive kriteriet. Dette har også imponert anmelderne. VG skriver, ”Det lille nordnorske 

kystsamfunnet gjennomgår en rivende utvikling på 1800-tallet, og Wassmo har godt grep på 

skildringen av denne moderniseringsprosessen”. Dagbladet mener at det Wassmo skriver om 

et 1800-talls samfunnet virker pålitelig. ”Hvorvidt alle historiske detaljer er korrekte, har jeg 

ikke kompetanse til å dømme om, men det virker troverdig – især når det gjelder beskrivelsen 

av dagliglivets mangehånde gjøremål.” De nederlandske anmelderne har også kommentert 

den historiske settingen. Inge van den Blink fra Opzij skriver:  

 

”I bakgrunnen får man historien om de økonomiske forandringen i Norge på slutten av 
forrige århundre: undergangen av de gamle handelspostene ved kysten og oppkomsten 
av kapitalistiske, store redere.”21  

 

Cafè des Artes følger opp med å skrive: ”Dessuten danner den økonomiske utviklingen i 

regionen fra halvføydale forhold opp til det kapitalistiske rederivesnet bakgrunnen for det 

historiske bilde.”22 Bergens Tidene nevner også at ”boken inneholder glimt av interessant, 

økonomisk historie”. Anmelderen Eiliv Eide mener at hele Dina-trilogien ”gir en frodig, 

levende miljøskildring og lar leseren oppleve en svunnen tid – siste halvpart av forrige 

århundre, et sted i det nåværende Troms fylke.”  

 Både Bergens Tidene og Cafè des Artes kommenterer den magiske realismen som 

preger Wassmos bøker. Bergens Tidene mener at denne realismen fungerer bedre i denne 

boken enn de forgående, men Cafè des Artes derimot mener at ”magisk realisme er vel og bra 

det, men alle gjenferdene ødelegger for dette”.23 Dette får meg til å lure på hvordan Cafè des 

Artes anmelder, Herman Jacobs, ville reagert på Dinas bok, hvor den magiske realismen er 

enda mer fremtredene. Øystein Rottem i Dagbladet er imponert hvordan Wassmo utnytter 

triviallitteraturen i sine bøker.  

                                                 
21 ”Op de achtergrond spelen de economische verandringen in het Noorwegen van einde vorige eeuw: de 
ondergang van oude handelsposen aan de kust, de opkomst van het kapitalisme van grote reders.”  
22 ”Bovendien is op de achtergrond van het historische fresco de economische ontwikkling van de regio volgens 
half-feodale verhoudingen tot de opkomst van het kapitalistiche rederijwezen.” 
23 ”Magisch realisme, alles goed en wel, maar geestenzienerij bljift een zwaktebond.” 
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”Wassmo [er] uhemmet lånekunde i den triviallitterære bank. Det er uinteressant i seg 
selv. Det interessante er hva hun bruker lånene til, hvordan hun lar dem inngå i tekster 
med et helt annet litterære potensiale enn en ordinær kioskroman.”  

 

Likevel mener Rottem at denne boken viser Wassmos beste og verste sider som forfatter. 

”Som miljøskildrer viser Wassmo seg fra sin beste side”, men det kan også til tider bli for 

mye drama. I disse partiene går Wassmos flørting med triviallitteraturen for langt. Dette er 

noe jeg kommer tilbake til under kriteriet for kompleksitet. 

 Igjen er anmelderne i både Norge og Nederland imponert over Wassmos evne til å 

skildre et samfunn og da særlig den økonomiske historien og utviklingen som blir skildret i 

Karnas arv/Het boek Karna. Hos Wassmo står gjenferd og en magisk realisme sentralt. Cafè 

des Artes og Bergens Tidene er uenige om hvordan denne realismen fungerer. Bergens Tidene 

mener at endelig får Wassmo dette til, mens Cafè des Artes mener at magisk realisme, kan 

være spennende og bra, men her har det blitt for mye av det gode. Det samme mener 

Dagbladet når det kommer til Wassmos behov for dramatisering. 

6.5 Det estetiske kriteriet 

6.5.1 Kompleksitet 
En anmelder kan påvirke leseren til å lese en roman på ulike måter, i forhold til hvilken 

tolkning som de legger til grunn for sin anmeldelse. Aftenpostens anmelder påpeker at det er 

Karna selv som åpner for boken for leseren og ved å vektlegge dette i anmeldelsen blir leseren 

særlig bevisst på dette når de selv leser romanen.  

 

”[Karnas] lar oss få se personer og tildragleser, holder dem frem for oss, uten at 
språkføring eller kommentarer tydeliggjør for mye. (…) Det er først og fremst i 
prologen i Karnas arv dette kommer til uttrykk, og selv om vi kan lese videre på et 
relativt enkelt handlingsplan, har Karna advart oss om at det fins flere mulige 
fortellinger, flere fortolkninger av materialet, andre og dypere innsikter enn de vi ser i 
det dagsklare lys over Reinsnes og Strandstedet.” 

 

Algemeen Dagblad mener at Het boek Karna lider av mangel på kompleksitet og balanserer 

på randen av triviallitteratur, noe jeg også har kommentert under integritetskriteriet, da dette 

er en del av boken som passer dårlig overens med resten av romanen. Det er generelt få 

anmeldere som har kommentert bokens kompleksitet og de anmelderne som har gjort det er 

uenige. Noen mener at boken mangler kompleksitet, mens andre mener at ved å se ting 

gjennom Karnas øyne, så åpnes romanen for leseren på en helt annen måte. 
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6.5.2 Integritet 
Når det gjelder til bokens integritet påpeker Algemeen Dagblad Wassmos spesielle språk og 

hvordan hun til tider benytter seg av triviallitteraturens virkemidler.  

  

”Wassmos spesielle stil er en tilvenningssak, korte setninger, ofte uten verken bi-ord, 
adjektiv eller substantiv, i en urolig rytme. Den som ikke orker det, holder heller ikke 
ut 600 sider. Men hvis du vender deg til det, lar du deg bli slept med. (…) den norske 
forfatteren balanserer på randen av triviallitteratur, men hun tipper akkurat ikke over 
og har kreert en ny norsk saga.”24  

 

VGs anmelder Tinic Talen synes fortsatt at Wassmos språk er ”glitrende”, men at boken 

”skjemmes etter hvert av billige kunstgrep”. Øystein Rotten i Dagbladet derimot mener at 

Wassmo har tippet over i triviallitteraturens verden. I denne romanen ”det kan bli for mye av 

alt. I Karnas arv nekter Wassmo seg intet, heller ikke når det gjelder melodramatiske 

virkemidler.” Aftenposten påpeker også at Wassmo her ”tar ingen sjanser når det gjelder det 

fortellertekniske”, og at ”teksten inneholder sine hulerom og tomrom, sine blinde steder, og 

legger ikke skjul hverken på farligheten i liv eller teksten”. Opzij derimot fremhever hvordan 

”Wassmo er en mesterlig forfatter”.25  

Igjen konkluderer anmelderne at det for dårlig integritet i romanen. De norske anmelderne 

mener at boken skjemmes av billige kunstgrep, av at Wassmo ikke tar noen sjanser og at det 

blir for mye av alt. De nederlandske anmelderne derimot er mer overbeviste. Så lenge du 

klarer å tilvenne deg Wassmos noe spesielle skrivemåte, lar du deg rive med. 

6.5.3 Intensitet 
Det er i hovedsak kun de nederlandske anmelderne som har kommentert boken intensitet. Hva 

dette kommer av vites ikke, men det kan være at de norske anmelderne føler at dette er noe de 

har kommentert tidligere, akkurat som at de norske anmelderne heller ikke, i så stor grad, 

kommenter for eksempel Wassmos språk. Bergens Tidene er den eneste norsk avisen som har 

benyttet dette kriteriet. Deres anmelder Eiliv Eide synes at dette er en bok med mange 

handlinger og stort persongalleri, men at ”forfatteren har oversikt og forteller fengslende om 

sine mange personer”.  

                                                 
24 ”Het is even wennen aan de eigenzinnige stijl van Wassmo, korte zinnen, die soms alleen uit een bijwoord of 
een bijvoeglijk naamwoord bestaan, in een onrustig ritme. Wie daar niet tegen kan, houdt niet bijna 600 
bladzijden vol. Maar wie daaraan went, laat zich meeslepen. (…) De Noors schrijfster balanceert op de rand van 
Bouquetreeks en de literatuur, maar zij schit er net niet overheen en heeft een nieuwe noordse saga gecreerd.”  
25 ”Herbjirg [sic] Wassmo is een magistraal schrijfster.” 
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 Algemeen Dagblad mener at når man først har vent seg til Wassmos skrivemåte, er 

dette en spennende bok, med mye handling. ”Det skjer en utrolig mye i Het boek Karna. 

Lidenskapen skvetter av siden og de dramatiske handlingene slår salto over hverandre.”26 

Opzij mener også at dette er en utrolig spennende roman. ”Nesten seks hundre sider prosa 

hvor du ikke vil gå glipp av et eneste ord.”27 Cafè des Artes anmelder er i utgangspunktet 

kritisk til romanen, men må konkludere med at ”man kan si hva man vil, men historiene som 

hun skriver [Wassmo] er imponerende.”28 

Herbjørg Wassmos romaner er ofte intense og Karnas arv/Het boek Karna er intet unntak. De 

anmelderne som har kommentert romanens intensitet, mener at Wassmo har lyktes. Selv om 

det skjer mye i en roman og ikke alle deler er like fengende, så fortelles det på en så 

fengslende måte at leseren ikke kan la være å bli revet med.  

 

6.6 Foreløpig konklusjon Karnas arv/Het boek Karna 
Anmelderne er mer positive til denne romanen enn de var til de to foregående. Flere av dem 

påpeker at Wassmo har utviklet seg som forfatter og hvordan denne boken er mer 

leservennlig, men at man likevel kan se den i sammenheng med de to andre bøkene i trilogien. 

Wassmo imponerer også med et lite stykke norsk økonomihistorie i følge anmelderne. I 

anmeldelsene av denne boken er det ikke lenger så klare forskjeller mellom hva som 

vektlegges i Norge og Nederland. Dette kan være fordi at de nederlandske anmeldelsene 

fremstår som mer selvstendig og ikke lenger som en presentasjon av Herbjørg Wassmo.  Etter 

å ha vurdert 7 anmeldelser, er kun 2 anmeldere er utelukkende positiv, Opzij og Bergens 

Tidene, mens 2 anmeldelser er positive, men med noen negative kommentarer, Aftenposten og 

Algemeen Dagblad. Ingen av anmelderne er kun negative, men 3 er i hovedsak negative, med 

innslag av positive kommentarer. Det er Dagbladet, VG og Cafè des Artes. Karnas arv og Het 

boek Karna fikk en mer positiv resepsjon, enn de to forgående bøkene, selv om heller ikke her 

er anmelderne overveldet, men ingen av dem er utpreget negative. Det er de nederlandske 

anmelderne som er både mest positive og negative. Men siden nesten alle anmeldelsene 

befinner seg i mellomsjiktet, og ingen er utpreget negative, kan man konkludere med at 

Karnas arv og Het boek Karna fikk en positiv resepsjon i både Norge og Nederland, noe som 

ikke er tilfelle med de to andre bøkene i trilogien.  

                                                 
26 ”Er geburt in Het boek Karna verschrikkelijk veel, de hartstocht spat van de pagina`s en de dramatische 
handlingen buitelen over elkaar heen.”  
27 ”Bijna zeshounderd pagina`s proza waarvan je geen word zou willen missen.” 
28 ”Want je kunt zeggen wat je wilt, maar de verhalen die ze vertelt zijn indrukwekkend.” 
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 Anmelderne av Karnas arv og Het boek Karna har i større grad benyttet seg av 

Andersens kriterier, enn det anmelderne har gjort tidligere. Dette kan skyldes at det har blitt 

en større kjennskap til litteraturkritikk som fag og hva en anmeldelse bør innholde. Ingen av 

anmelderne har benyttet seg av det moralsk/politiske kriteriet, men 5 av 7 aviser har benyttet 

seg av det kognitive kriteriet, Dagbladet, VG, Bergens Tidene, Cafè des Artes og Opzij. 6 

anmeldere har benyttet seg av det genetisk kriteriet, Dagbladet, Aftenposten, VG, Bergens 

Tidene og Algemeen Dagblad og Cafè des Artes. Når det gjelder kriteriet om kompleksitet har 

3 anmeldere benyttet seg av dette, Dagbladet, Aftenposten og Algemeen Dagblad. 5 

anmeldere har brukt integritets kriteriet, Dagbladet, Aftenposten, VG, Algemeen Dagblad og 

Opzij, og 4 anmeldere intensitetkriteriet, Bergens Tidene, Algemeen Dagblad, Cafè des Artes 

og Opzij.  

2 anmeldere har benyttet seg av 4 kriterier, Dagbladet og Algemeen Dagblad. Mens de 

fem andre avisene alle benytter 3 kriterier hver. 

7.1 Vurdering av innholdet i anmeldelsene 
Målet med en anmeldelse er at man i positiv eller negativ grad vil påvirke en leser til å lese 

boken. Ved bruk av Andersens kriterier har jeg vist hva anmelderne legger vekt på når de 

vurderer en bok, men hvilken verdi har anmeldelsen? Hvis en anmeldelse i seg selv er uten 

verdi, er ikke det som påstås der av samme relevans som hvis en anmeldelse har høy verdi. 

Verdien av en anmeldelse kan måles på ulike måter. John Christian Jørgensen, diskuterer i 

boken Sprogblomster i spinatbedet, En bog om kritikerspråket fra 1999, ulike sider av en 

anmeldelse og hva som gjør en anmeldelse troverdig. Det er viktig at en anmelder har belegg 

for det han skriver og ikke kommer med tomme påstander. Videre har anmelderens autoritet 

mye å si for hvordan anmeldelsen blir mottatt. Hvis det er en anerkjent anmelder, lytter 

mottagerne mer til hans synspunkter, enn de gjør med en ukjent anmelder. Jørgensen peker 

også på hvordan logos, ethos og pathos påvirker hvordan vi oppfatter en anmeldelse. Med 

logos mener han hvordan anmelderen argumenter for sine påstander. Jo mer 

sammenhengende, utfoldet og logisk anmeldelsen er, jo mer sannsynelig er det at leseren blir 

overbevist. Ethos går igjen på anmeldernes autoritet og hvilken tillitt anmelderen har hos 

leseren. Pathos er de følelsene som anmelderen vekker i oss og hvilken stemning han lager 

ved hjelp av sitt språk (Jørgensen 1999: 94-96). Jeg kommer ikke her til å ha en full 

gjennomgang av alle anmeldelsene for å vurdere deres verdi, grunnet plassmangel, men jeg 

vil peke på noen styrker og svakheter ved innholdet i enkelte av anmeldelsene, som et ledd i 

redegjørelsen for hvordan man kan tolke resepsjonsanalysen. Dette gjelder særlig punktet om 
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hvorvidt anmelderne har hatt belegg for sine påstander. Hvis en påstand er dårlig begrunnet 

eller er feil, mister anmeldelsen verdi.  

I vurderingen av anmeldelser må man ta hensyn til de kår som anmelderne jobber 

under. Ofte har de begrenset med plass og tidspress. Det er da forstålig at man ikke har 

mulighet til å begrunne hvert eneste argument. Kritikerne blir tvunget til å skrive mye på 

forholdsvis liten plass. Det kan hende at de har ideer bak det de skriver, men disse vet ikke 

leseren. En leser blir der med utsatt for kritikerens evaluering uten å kunne kikke kritikeren i 

kortene. Det finnes ingen fasit på hva som er en god anmeldelse, men en anmelder må kunne 

ha evnen til å skrive på en måte slik at han trenger igjennom hos leseren. Det er også viktig at 

han har en nyhetssans og evnen til å gjenfortelle, vurdere og analysere i en bevegelse. Han må 

få inn maksimal mening på minimal plass (Jørgensen 1999: 8,9). For eksempel i Janny 

Groens anmeldelse av Het boek Dina i Volkskrant. Her får hun i en vending sammenlignet 

boken med andre kjente bøker, både norske klassikere og internasjonale kjente romaner og 

satt romanen inn i en litteraturhistorisk kontekst.  

 

”Het boek Dina kan sammenlignes med Tatt av vinden av Margareth Mitchell og 
Piano av Jane Campion. Hovedpersonen Dina utgjør en del av tradisjonen med sterke 
kvinneskikkelser innenfor skandinavisk litteratur. Dina blir sammenlignet med 
uavhengige kvinner som spiller en viktig rolle i de gamle norske og islandske sagaene, 
som Hallegerd og Bergtora. Hun blir satt på linje med kvinnene som Henrik Ibsen 
skriver om, særlig Nora fra Et dukkehjem.  Videre sammenlignes hun også med 
bondekvinnen Inger, i Knut Hamsuns Markens grøde.”29 
 

For en anmelder er det ofte enkelt å komme med påstander av ulik art, uten at disse blir 

begrunnet. Erik Fosnes Hansen, Aftenposten, skriver i anmeldelsen av Dinas bok at han ikke 

synes Wassmo har ”kommet videre siden trilogien om Tora”. Denne uttalelsen føler jeg er noe 

banal, da Wassmo allerede har vunnet Nordisk Råds Litteraturpris for den siste boken i Tora-

trilogien. Dette er den høyeste utmerkelsen en nordisk forfatter kan få, utenom Nobels 

Litteraturpris, og er et bevis på at du virkelig har lyktes som forfatter. På hvilken måte er det 

Fosnes Hansen mener at Wassmo burde ha utviklet seg? Er det tematisk, ved at han ”velger å 

tro at bokens hovedinnhold ikke kan være at vi på ny skal få vite at også kvinner har 

kjønnsdrift, at de kan være er sterke og selvstendige?” Dette er temaer som har gjort Wassmo 

                                                 
29 ”Het boek Dina is wel vergeleken met Gejaagd door de wind van Maragaret Mitchell en de Piano van Jane 
Campion. Hoofdpersonage Dina zou ook deel uitmaken van een traditie van sterke vrouwen in de scandinaviche 
literatuur. Dina wordt vergeleken met de onafhankelijke vrouwen die een belangrijke rol spelen i de oude Noorse 
en Ijslandse sagen, zoals Hallegerd en Bergtora. Ze wordt op een lijn gezet met de vrouwen van Henrik Ibsen, 
vooral Nora uit Ibsens toneelstuk Een poppenhuis. In de vergelijking wordt verder vaak boerin Inger betrokken, 
hoofedpersoon uit Hoe het groeide van Knut Hamsun.” 
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til den forfatteren hun er og som har medført at hun har fått en såpass stor leseskare. Eller er 

det på andre måter? Bergens Tidene påpeker i anmeldelsen av Karnas arv at Wassmo har 

utviklet seg som forfatter, men da ikke tematisk, men når gjelder til billedbruken og hvordan 

denne er mer behersket enn den har vært tidligere. Dette mener jeg har en sammenheng med 

at Karnas arv/Het boek Karna er en annen type bok enn de to andre og at hun her har 

bedrevet færre utskeieleser, som Hans H. Skei påpeker i sin anmeldelse. ”Hun tar ingen 

sjanser når det gjelder det fortellertekniske.(…) færre eksperimenter innefor en streng 

tredjepersonsberetning i fortid”.  Fosnes Hansens andre argumenter er det godt belegg for, 

selv om de er formidlet i et vanskelig språk, noe som kan vekke en negativ pathos hos leseren.  

 Flere av anmelderne av Dinas bok har omtalt Wassmos språk som ”gnistrende”, men 

det er få som forklarer hva de legger i uttrykket ”språket”. Er det bruken av metaforer og 

andre språklige hjelpemidler, eller er det måten Wassmo har blander inn dialekt og forkorter 

setninger?   

 I Aftenpostens anmeldelse av Lykkens sønn påstår Terje Stemland at det er en 

”anakronisme i toppklasse”, at Wassmo har skrevet at Benjamin har begynt ved Tromsø 

Realskole i slutten av 1850-årene. I verket Det gamle Tromsø. En studie til byens historie 

inntil 1850 årene står det skrevet: ” På Tromsø middel- og real- skole, som den nu heter, 

kommer rektor Hans Blom i 1849, og ved denne tid er også den unge kandidat Johannes Steen 

ansatt som timelærer ved denne skolen” (Ytreberg 1936: 145). Dette beviser at det fantes en 

realskole i Tromsø på dette tidspunktet og dermed er Stemlands påståtte anakronisme feil. 

Rektor Blom er også navnet på rektoren ved den realskolen i Tromsø som Benjamin begynner 

på i romanen Lykkens sønn (Wassmo 1992: 167).  

Karakterene Dina og Benjamin har blitt sammenlignet med hverandre og med andre 

karakterer innen nordisk litteratur. Wassmo som forfatter er blitt sammenlignet med både 

nasjonale og internasjonale forfattere. For at en slik sammenligning skal fungere, er det viktig 

at leseren av anmeldelsen har den litterære kompetansen som skal til for å forstå 

sammenligningen. Det er ikke sikkert at alle vet hvem for eksempel Mack (Harstad Tidende) 

eller Bergtora (Volkskrant) er.  

 I Harstad Tidendes anmeldelse av Lykkens sønn mener anmelderen at Wassmo har 

”gått i en felle”, siden hun ikke har fokusert på forholdet mellom Benjamin og Dina. Hvis 

man går i en felle, er det fordi man blir lurt til det, så det er derfor vanskelig å skjønne hva 

anmelderen mener med dette. Wassmo må da eventuelt ha lurt seg selv i fellen, ved å ha feil 

fokus i boken.   
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 De ulike anmeldernes autoritet er varierende, men i hovedsak er de forfattere, 

journalister eller professorer. I Nederland er ingen av anmelderne professorer, men de er i 

hovedsak journalister og forfattere. I de norske lokalavisene er anmelderne ikke så kjente som 

i de riksdekkende avisene, men de kan være kjent for lokalbefolkningen, der avisen utgis, og 

gjennom dette kan inneha en autoritet.  

7.2 Hva viser så denne resepsjonsanalysen? 
Målet med denne oppgaven var å foreta en resepsjonsanalyse av Herbjørg Wassmos Dina-

trilogi i Nederland og Norge, og å finne ut om det var noe forskjell i hva som vektlegges i de 

to landene når man anmelder en roman. Ut i fra dette lurte jeg på om det var mulig å si noe 

forskjellene og likhetene i litteraturkritikken i Norge og Nederland. 

Gjennom resepsjonsanalysen, og ved bruk av Andersens kriterier har jeg kunnet belyse 

ulike sider av resepsjonen av Herbjørg Wassmos Dina-trilogi. Blant annet hvordan boken 

allment er blitt mottatt, om finnes det likheter og forskjeller i resepsjonen og hvilke faktorer 

som spiller inn når en kritiker anmelder en bok. Dette er funn jeg vil utdype her. Andersens 

kriterier er ikke optimale i forhold til å finne forskjeller mellom litteraturkritikken i Norge og 

Nederland, men kriteriene gjør det mulig å få en klar oversikt over anmeldesene. Jeg kommer 

tilbake til elementer som faller utenfor kriteriene, men som likevel gjør seg gjeldene når man 

foretar en resepsjonsanalyse.  

Mottagelsen av Dina-trilogien har vært varierende. Anmeldesene har variert fra full 

begeistring til total slakt, uavhengig hvilket land den er skrevet, med de fleste av anmelderne 

tar ikke noe klart standpunkt i sin resepsjon av boken. De nederlandske anmelderne er i 

hovedsak mer positive i sine anmeldelser enn de norske, unntatt når det gjelder anmeldelsen 

av Het boek Benjamin, der man kan konkludere med at resepsjonen var negativ, siden boken 

ikke ble anmeldt og dermed ikke kan ha vært av interesse for nederlandske anmeldere.  

I resepsjonsanalysen har det kommet frem at det er både likheter og forskjeller i hva 

anmelderne fokuserer på i en anmeldelse. Både i Nederland og Norge brukes det 

sammenligning for å legitimere verket. Forskjellen ligger i hvilket verk som blir lagt til grunn 

for denne sammenligningen. I de norske anmeldelsene er det i hovedsak norsk klassikere som 

utgjør sammenligningsgrunnlaget, som for eksempel Peer Gynt og Segelfoss by. Wassmo blir 

også sammenlignet med andre norske kjente forfattere, som Hamsun og Duun. I de 

nederlandske anmeldelsene derimot, blir Wassmo sammenlignet med internasjonalt kjente 

forfattere og regissører, som Mitchell, Campion, Brontë og Fredriksson. Det er overraskende 

at de ikke bruker noen nederlandske forfattere til denne sammenligningen. Ved å bruke en 
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nasjonal forfatter som grunnlag for legitimeringen er sjansen større for at leserne har 

kjennskap til forfatteren som legges til grunn. En anmelder må også være bevisst når han 

sammenligner at den forfatteren han bruker i sammenligningen, er en allment kjent forfatter, 

som de fleste leserne kjenner til. Dina blir av de fleste norske anmelderne, sammenlignet med 

Tora. Riktignok er ikke Dina lik henne som person, men hun er den som flest leserne 

forbinner med Wassmo. De nederlandske anmelderne derimot sammenligner i hovedsak Dina 

med Moses. Noe av grunnen til dette er fordi alle bøkene i Dina-trilogien er bygd opp på 

samme måte som Mosebøkene, med 5 deler. De nederlandske anmeldelsene har mer fokus på 

kristen tro og henvisninger til Bibelen, enn i de norske, fordi religion har en sterk stilling i det 

nederlandske samfunnet. Med dette utelukker jeg ikke at vi har kristne tradisjoner i Norge, 

men at disse står mer sentralt i det nederlandske samfunnet, på grunn av at gjennom store 

deler av 1900-tallet har det vært en verzuiling, samfunnsdeling, i Nederland. Samfunnet har 

vært og er delt etter trosoverbevisning og samfunnsmessige oppfatninger. Dette medførte at 

hver retning hadde egne fagforeninger, aviser, ungdomsorganisasjoner, idrettslag, skoler o.s.v. 

(www.parlement.com). For eksempel var ca 80 % av alle skoler i Nederland i 1980 private. 

Disse er under sterk statlig kontroll når det gjelder lønninger og får like mye i driftstilskudd 

som kommunale skoler, men de kan sette krav til at lærerne har en viss religiøs tro eller 

livssyn (www.regjeringen.no). Religion står meget sentralt i det nederlandske hverdagsliv og 

det er dermed naturlig at anmelderne gjør det til en sentral del av sine anmeldelser. Hvorvidt 

en sånn samfunnsdeling er en god måte å organisere samfunnet på, er en annen diskusjon, 

men det medfører en større bevissthet og kjennskap til blant annet religion, og da særlig den 

man selv er en del av, noe som man da ser igjen i de nederlandske anmeldelsene.  

Flere av anmelderne er negative til bøkenes integritet og positive til bøkenes intensitet. 

Dette gjelder særlig i anmeldelser av Lykkens sønn, Karnas arv og Het boek Karna. 

Anmeldere i både Norge og Nederland, mente at disse bøkene hadde alt for mange 

sidehistorier og at de manglet en helhet, men at måten de var skrevet på fenger og man blir 

revet med. Dette kan ha sammenheng med at boken ligger i grenseland for å bli kategorisert 

som triviallitteratur, men at Wassmos fortellermåte gjør at leseren blir fenget av boken. En 

anmelder er ofte i utgangspunktet negativ til triviallitteratur, og dette kommer til uttrykk ved 

at de kritiserer bokens integritet og hvordan det er mange historier som kun er der til 

underholdning, men ikke gir noe mening når man ser på helheten. Anmelderne blir derfor 

overrasket når det viser seg at boken er en ”page turner”. Wassmo formidler historiene sine på 

en slik måte at man lar seg gripe av det. Dermed havner anmelderen i et lite dilemma, som 
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kan forklare hvorfor det er en såpass stor forskjell i hva deres meninger om bokens integritet 

og intensitet.  

 En annen ting som gjentas i flere av anmeldelsene, både i Norge og Nederland, er 

Wassmos evne til å skildre et miljø, og de historiske detaljene. Flere har kommentert 

skildringen av landskapet, men også hvordan Karnas arv/Het boek Karna inneholder 

interessant økonomisk historie. De kognitive aspektene ved Wassmos bøker er til tider 

imponerende og selv om man ikke kan kontrollere om alle de historiske faktaene er korrekte, 

formidles de på en slik måte at leseren blir overbevist. 

Herbjørg Wassmo er kjent for å skrive med et særegent språk, som bærer preg av å 

være på dialekt, med mange korte setninger og ord og vendinger som man oftest ser i 

triviallitteraturen. Både norske og nederlandske anmeldere er uenige i hva de synes om dette. 

Noen mener at det fantastisk, uten å utdype det noe mer, mens andre hevder, som Erik Fosnes 

Hansen, at det blir for mye av det gode, særlig når det kommer til Wassmos bruk av 

metaforer. ”Det blir for banalt når forfatteren vil finne poetiske ”uventede” bilder, som blir så 

grotesk uventede at forsøket på å ”se nytt” med sproget går tapt”.  

 Volkskrant kommenter også hvordan vi i Skandinavia har for vane å skrive om sterke 

kvinneskikkelser. Anmelderen nevner både Nora fra Ibsens Et Dukkehjem og Inger fra 

Hamsuns Markens grøde. Dette er ting som norske anmeldere ikke fokuserer på i det hele tatt. 

Tinic Talene nevner riktignok i anmeldelsen av Dinas bok at Dina ”blir en uforglemmelig 

romanskikkelse”. Dog har ingen norske anmeldere nevnt at sterke kvinneskikkelser er noe 

som er gjentagende for skandinavisk litteratur. Det er kanskje vanskelig å se tendenser i egen 

litteraturhistorie når man står midt i den, mens nederlenderne som står utenfor og lærer mer 

allment om norsk litteratur har en bedre oversikt over de store linjene.    

Det lå mange forventinger i luften i forkant av utgivelsen Dina-trilogien og i 

forbindelse med publiseringen av de enkelte bøkene. Dette har mange av de norske 

anmelderne brukt som utgangspunkt for sine anmeldelser. I Nederland hadde de ikke samme 

type forventninger til romanen, noe som er naturlig, siden Wassmo er en norsk forfatter, og de 

forventningene som lesere og anmeldere har blir tydeligere når det dreier seg om en nasjonal 

forfatter. Het boek Dina ble en bestselger i Nederland og det er derfor overraskende at 

oppfølgeren Het boek Benjamin ikke fikk noen anmeldelser i nederlandske aviser, selv om 

Wassmo er en norsk forfatter. Det kan være flere grunner til dette som jeg skrev tidligere, 

blant annet at boken på det tidspunktet ikke var interessant for anmeldere eller lesere, og at de 

nederlandske forlagene konsentrerte seg om å promotere for eksempel nasjonal litteratur. 

Likevel er det forbausende at boken har fått en såpass lite oppmerksomhet. Den ble utgitt i 
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1997, på et tidspunkt hvor interessen for norsk litteratur var voksende. Wassmos nederlandske 

forlag, De Geus, utga også den siste boken i Tora-trilogien Huidloze hemel30 dette året 

(Norbok). Dette bekrefter Wassmos popularitet og at forlaget vet at bøkene hennes selger. 

Året før, 1996, ble også de to foregående bøkene i Tora-trilogien, De stilte kamer 31og Het 

huis met de blinde serre cop32 publisert. (Norbok). Det er likevel viktig å se på resepsjonen i 

Norge, for å få et generelt inntrykk av resepsjonen.  

Det moralsk-politiske kriteriet blir i liten grad benyttet av anmelderne. Likevel finnes det 

kontroversielle temaer i disse romanene. For eksempel at Dina dreper to menn, 

konemishandling, overgrep, selvmord o.s.v. Dina-trilogien er fiksjonsbøker og dermed er det 

ikke uvanlig at sånne temaer er en del av handlingen, men siden mange av anmelderne har 

fremhevet hvor realistisk hun fremstiller samfunnet på 1800-tallet, kunne de også hatt med 

hvordan man taklet disse tingene på den tiden. 

7.3 Andre variabler som spiller inn i en resepsjonsanalyse 
Gjennom bruk av Per Thomas Andersens kriterier ble det mulig å fokusere på ulike sider av 

anmeldelsene og hvilke likheter og forskjeller som gjorde seg gjeldene under hvert kriterium. 

Men, det finnes elementer fra anmeldesene som faller utenfor alle disse kriteriene. Disse 

elementene synes jeg er viktig å få med for at resepsjonsanalysen skal bli komplett. Det 

omhandler blant annet anmeldelsens verdi, hvordan man kan se en utvikling av måten man 

anmelder bøker, kjønnsperspektivet i forhold til anmelderne og hvilke rolle anmeldelsen 

spiller i forhold til hvordan leserne har mottatt boken.  

Etter en rask gjennomgang kan man konkludere med at flere av anmeldelsene har 

sunket i verdi. Flere av dem har ikke belegg for det de skriver og noen av påstandene som er 

blitt fremsatt er direkte feil. Dette medfører at anmeldelsen mister verdi, og man stiller seg 

mer tvilende til de andre tingene som står der. For eksempel Terje Stemlands påståtte 

anakronisme, som ble motbevist. Da stiller man også spørsmål ved resten av anmeldelsen. Et 

nærmere blikk på Stemlands anmeldelse viser også at den er meget avslørende, når det 

kommer til selve handlingen og ”overraskelsene” som man får i Lykkens sønn. Hvis en 

anmeldelse er uten verdi, synker også den autoritetsfølelsen som man hadde for anmelderen. 

Den motsatte effekten gjør seg gjeldene hvis en anmeldelse har høy verdi. Da stiger også 

respekten for den anmelderen og neste gang vedkommende anbefaler en bok, er 

sannsynligheten for at vi kommer til å lese den større.  

                                                 
30 Hudløs himmel, utgitt i Norge i 1986 
31 Det stumme rommet, utgitt i Norge i 1983  
32 Huset med den blinde glassveranda, utgitt i Norge i 1981 
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Alle anmeldelsene av Dina-trilogien faller innenfor tradisjonen for impresjonistiske 

anmeldelser som vokste frem rundt år 1900. Det betyr at anmeldelsen skal skrives fort, og den 

skal ha nyhetsverdi. Ikke bare skal anmeldelsen gi en presentasjon av boken, men kritikeren 

skal også kunne gi videre de inntrykk som påvirket ham under- og etter lesingen, og klare å 

formidle sin opplevelse av verket (Andreassen 2006: 404). Likevel er det mulig å se at det har 

vært en utvikling i bokanmeldelsene i løpet den perioden Dina-trilogien har blitt utgitt, 1989-

1999. Ser man på resepsjonen av Dinas bok er anmeldesene publisert over et vidt tidsrom i 

forhold til når boken ble publisert. Dinas bok ble publisert 10.11.1989, mens anmeldelsene av 

boken som jeg har benyttet meg av, strekker seg over en tidsperiode fra 10.11.1989-

25.11.1989. VGs anmeldelse av denne boken er publisert den 03.11.1989, en uke før boken 

ble publisert. Jeg vet ikke om dette er en trykkfeil eller om VG har brutt sperrefristen. Det er 

kun Dagbladet og Harstad Tidende som hadde anmeldelsene sine i avisen den dagen boken 

ble utgitt. Hvis man så sammenligner med publiseringen av anmeldelsene av Lykkens sønn, så 

er de i hovedsak publisert samme dag som romanen. Dette kan ha en sammenheng med den 

blomstringsperioden som litteraturen hadde på 1990-tallet og hvordan litteratur igjen ble et 

tema som var interessant å skrive om i avisene. Mange aviser kommenterer også i forkant av 

utgivelsen hvor lenge det er til man får ekspertenes dom over verket. De nederlandske 

anmeldelsene derimot er disse publisert over tidsrom som rommer flere måneder. Dette vil jeg 

tro ikke er uvanlig når det gjelder oversatt litteratur. Videre har også språket i anmeldelsene 

utviklet seg. Anmeldelsene av Karnas arv bærer preg av å være skrevet med et enklere språk 

og på en mer lesevennelig måte, enn for eksempel anmeldelsene av Dinas bok. I Nederland 

kan man også se stor forskjell på anmeldelsen av Het boek Dina og Het boek Karna. 

Anmeldelsene av Het boek Dina bærer preg av å være en presentasjon av Wassmo som 

forfatter samtidig som romanen blir anmeldt. Anmeldesene Het boek Karna derimot er mer 

”rene” bokanmeldelser, hvor romanen er i fokus og ikke Wassmo. Dette kan ha en 

sammenheng med at da Het boek Karna ble utgitt i 1999, var Wassmo en etablert og kjent 

forfatter i Nederland. Avisene trengte derfor ikke å presentere henne på samme måten som de 

gjorde i forbindelse med anmeldelsene av Het boek Dina, for de fleste viste allerede hvem 

hun var.   

Dina-trilogien består av bøker som tradisjonelt blir sett på som kvinnebøker, og hvis 

man studerer anmeldesene med et kjønnsperspektiv reflekteres dette i anmeldelsene. Av totalt 

24 anmeldelser som jeg har analysert er 11 skrevet av menn og 12 av kvinner, 1 er skrevet av 

NTB og har ukjent forfatter. Kvinnelige anmeldere stiller seg mer positivt til trilogien enn det 

mennene gjør. Kun 3 positive anmeldelser er skrevet av menn om Dina-trilogien og de er alle 
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anmeldelser av Karnas arv og Het boek Karna. Det er få negative anmeldelser skrevet av 

kvinner, det er kun 2 stykker, 1 av Lykkens sønn og 1 av Dinas bok. Totalt er 7 av 12 

anmeldelser skrevet av kvinner positive, men kun 3 av 11 anmeldelser av menn er positive. 

Dette viser at Dina-trilogien appellerer mer til kvinner enn det den gjør til menn. Cecilie 

Naper, som har forsket på dette temaet, har også konkludert med at de kvinnelige anmelderne 

er mer positivt innstilte til romanene enn de mannlige. Hun har benyttet seg av andre 

kvinnelige anmeldere enn det jeg har i min analyse, men man ser likevel at det er et klart 

mønster (Naper 2007: 230,231). Dette har sammenheng med de temaene som Dina-trilogien 

tar opp og måten bøkene er skrevet på. Øystein Rottem fremhever også i verket Norges 

litteraturhistorie: Etterkrigslitteraturen, bind 3, at især er det de kvinnelige kritikerne som har 

vært positive til Wassmos bøker. Han mener også at de negative anmeldelsene som man 

hadde i Norge av Dina-trilogien i hovedsak er et norsk fenomen. I utlandet har hun hatt en 

høy stjerne og status fra første stund og flere av romanen hennes har fått overstrømmende 

anmeldelser (Rottem 1998: 575). Det har også blitt hevdet av enkelte at grunnen til at 

kvinnelige kritikere har vært mer positive til Wassmos bøker er fordi Dina har blitt fremhevet 

som en slags kvinnelig, positiv modellskikkelse. Menn klarer ikke å hanskes med et slikt 

kvinnebilde og dermed vurderer de Dina-trilogien negativt (Rottem 1998: 583).  

Men hvilken rolle spiller egentlig anmeldelsene, er det en sammenheng mellom 

evalueringen som bøkene har fått og publikums reaksjon? Anmeldelsene av Dina trilogien har 

vært svært varierende, men likevel er hun en av Norges best solgte forfattere. Hun satte rekord 

i antall solgte bøker i Bokklubbens Nye Bøker, med både Dinas bok og Lykkens sønn. 

Allerede i utgangen av november 1992, boken ble publisert 6.november 1992, hadde Lykkens 

sønn solgt 61 000 eksemplarer i bokklubben. Wassmo slettet dermed sin egen rekord fra 

1989, da Dinas bok solgte 53 000 eksemplarer (VG 24.11.1992). Dette på tross av at boken 

fikk ganske lunkende anmeldelser. I Nederland har også bøkene solgt godt. Wassmo har blitt 

en populær forfatter der. Het boek Dina ble blant annet kåret til den 10. beste romanen fra 

1900-tallet av brukerne av biblioteket i Groningen. (Dagblad van het Noorden 28.04.2003).  

8.1 Konklusjon 
Norsk litteratur er inne i en ny gullalder i Nederland, aldri før har det blitt skrevet så mye 

litteratur, og aldri har så mange norske bøker blitt oversatt til nederlandsk. Dina-trilogien av 

Herbjørg Wassmo er en av grunnene til at norsk litteratur har fått den stillingen den har i dag i 

Nederland. Selv om bøkene er blitt populære og har medført at Wassmo har blitt en anerkjent 
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og etablert forfatter i utlandet, har ikke resepsjonen av bøkene i Norge og delvis i Nederland 

vært overveldende.   

 Målet med denne oppgaven var todelt. På den ene siden ønsket jeg å finne ut av 

hvordan resepsjonen av Herbjørg Wassmos Dina-trilogi har vært i Norge og Nederland, men 

jeg ønsket også å finne ut av, på grunnlag av resepsjonsanalysen, som bygger på Per Thomas 

Andersens kriterier, om det er relevante forskjeller og likheter i litteraturkritikken mellom de 

to landene. Det empiriske materialet som oppgaven bygger på er for lite til at man kan trekke 

generelle konklusjoner om forskjeller og likheter, men de kan gi et inntrykk av de forskjellene 

og likhetene som finnes mellom de to landene.  

 I hovedsak var de nederlandske anmelderne mer positive til bøkene i trilogien, enn det 

de norske var. Dette er, i følge Øystein Rottem, et norsk femomen, da anmeldere også i andre 

land har vært mer positive i sin resepsjon av boken, enn det de norske anmelderen har vært 

(Rottem 1998: 575). Både i Norge og Nederland var det Karnas arv og Het boek Karna som 

fikk den beste resepsjonen, likevel er det Dinas bok og Het boek Dina som har blitt den mest 

kjent av trilogiens tre bøker, denne har også blitt filmatisert. Studier har også vist at de 

kvinnelige anmeldere er mer positive til Herbjørg Wassmos bøker enn det menn er. Dette kan 

man også se klare tendenser av i resepsjonen av Dina-trilogien, uavhengig hvilket land 

anmelderne kommer i fra. De kvinnelige anmelderne har jevnt over gitt mer positive 

anmeldelser enn de mannelige, til samtlige av bøkene i trilogien. Karnas arv/Het boek Karna 

er den eneste romanen som har fått positive anmeldelser av menn.  

Funnet av at Het boek Benjamin ikke fikk noen anmeldelser i Nederland, kan tolkes 

som et tegn på at boken fikk en negativ resepsjon, siden anmelderne ikke har prioriterte 

boken, men det sier også en del om litteraturkritikkens arbeidsvilkår. Det viser avisenes og 

anmeldernes mulighet til å foreta utvelgelse i forhold til hvilke bøker de ønsker å anmelde. 

Jeg synes likevel det avslører en dårlig kontinuitet, da de velger å anmelde den første boken 

av en trilogi og ikke følge opp med å anmelde oppfølgerne. Det er heller ingen av avisene i 

Nederland, ut i fra de anmeldelsene som jeg har funnet, som har anmeldt mer enn en bok i 

trilogien.  

 Gjennom resepsjonsanalysen har jeg kommet fremt til at det er flere relevante 

forskjeller og likheter i litteraturkritikken i Norge og Nederland, i forhold til Dina-trilogien. 

 Den meste gjentagende likheten som oppgaven har avdekket i måten å bedrive 

litteraturkritikk på, er at begge land bruker sammenligning for å legitimere et verk, men det er 

en forskjell i hvilket verk som legges til grunn for sammenligningen. Der de norske 

anmelderne bruker nasjonale, kjente forfattere, benytter de nederlandske seg av internasjonale 
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forfattere og en film som grunnlag for sin sammenligning. Dette kan eventuelt ha en 

sammenheng med at Nederland er mer sentralt plassert i Europa, eller at de er mer 

internasjonalt orienterte i sin litteraturkritikk, enn det vi er i Norge. Videre så er både norske 

og nederlandske anmeldere er imponerte over de kognitive aspektene ved Wassmos bøker. 

Hennes evner til å skildre miljø og de historiske detaljene ved hennes bøker er, har imponert 

anmelderne. En annen gjentagende likhet, som jeg har funnet gjennom resepsjonsanalysen, er 

at både norske og nederlandske anmeldere er negative til bøkenes integritet, men positive til 

intensiteten. Dette kan settes i forbindelse med at bøkene ligger i grenseland for å bli 

kategorisert som triviallitteratur og anmelderne dermed mener at det blir for mange 

fragmenter i romanene som ikke henger sammen med helheten. Wassmos intense skrivemåte 

derimot, veier opp for dette og hun har en unik evne til å kunne holde på leseren gjennom hele 

romanen. Språket til Wassmo er en annen grunn til at mange av anmelderne, uavhengig 

hvilket land de kommer fra, er kritisk til bøkenes integritet. Anmelderne klarer ikke å bli ens 

om Wassmos bruk av korte setninger, innslag av dialekt og utnyttelse av klisjeer er en 

mesterlig måte å skrive på eller om det gjør at boken tipper over til triviallitteraturens verden. 

Resepsjonsanalysen har også avdekket flere forskjeller i nederlandske og norsk 

litteraturkritikk, men kun to av dem er av relevant karakter. Den første forskjellen baserer seg 

på de samfunnsmessige forskjellene mellom Norge og Nederland. De nederlandske 

anmelderen har vist en større interesse for å trekke sammenligninger mellom Bibelen og Dina-

trilogien og da særlig i anmeldelsene av Het boek Dina. De sammenligner Dina med Moses 

og vektelegger også den hebraiske betydningen av navnene til hovedpersonene. De norske 

anmelderne derimot, kommentere kun at hvert kapitel i Dinas bok, innledes med sitater fra det 

Gamle Testamentet. Grunn til at de nederlandske anmelderne legger større vekt på de bibelske 

aspektene, enn de norske, er fordi det i Nederland er en større bevissthet rundt religion, og 

religion har en større innvirking på nederlendernes hverdag, grunnet verzuiling, enn det den 

har i Norge. Den andre relevante forskjellen, er at man gjennom anmeldesene får et inntrykk 

av hvilket syn nederlendere har på norsk litteraturhistorie. Særlig Volkskrant nevner hvordan 

Dina skriver seg inn i tradisjonen for sterke kvinneskikkelser, og at det er tradisjon for å 

skrive om dette i Norge. I de norske anmeldelsene er ikke Dina blitt satt inn i en 

litteraturhistorisk kontekst på samme måten, hun er kun blitt sammenlignet med andre store 

personligheter innen litteraturen.  

En anmelders utfordring er å kunne spre sin lesning og tolkning av en tekst og 

gjennom dette kunne påvirke leseren. Anmeldernes tolkning av Dina-trilogien er i hovedsak 

negativ, men dette ser ikke ut som å ha påvirket leserne. Dina-trilogien har blitt en bestselger 
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både i Norge og i utlandet. All litterær kompetanse gjør seg gjeldene når man anmelder en 

bok. Denne resepsjonsanalysen er en bekreftelse på hvordan din litterære kompetanse 

påvirkes av alt rundt deg, og dermed blir det mulig å kunne avdekke likheter, men særlig 

forskjeller i hva to forskjellige land vektlegger når de anmelder en bok.   
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9.7 Databaser 
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