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Sammendrag 
 

Kjell Askildsens Vennskapets pris var en utgivelse som vakte oppsikt da den utkom høsten 

2015. Den 86 år gamle forfatteren hadde ikke utgitt noe nytt siden Hundene i Tessaloniki 

(1996), og dårlig syn har gjort ham ute av stand til å skrive. Dette er en undersøkelse av 

hvilke kriterier som ble benyttet i vurderingene av denne novellesamlingen. De spesielle 

omstendighetene rundt utgivelsen gjør det nødvendig å anlegge et bredt perspektiv. Til grunn 

for undersøkelsen av anmeldelsene ligger at kritikkens kvalitetsvurderinger ikke bare beror 

på litterære og estetiske kvaliteter, men også journalistiske og etiske kriterier. Selv om disse 

kategoriene delvis er interrelatert, mener jeg det er nyttig å dele kriteriene inn i noen 

hovedkategorier, fordi det tydeliggjør hva kritikerne vektla i vurderingene av Vennskapets 

pris. For å skape en forståelse av anmeldernes forventningshorisont i møte med 

novellesamlingen, har jeg også gjort en diskursanalyse av Askildsens posisjon innenfor den 

litterære institusjonen i Norge. 

 Jeg finner at Vennskapets pris er en utgivelse som trekker i andre retninger enn de 

rent litterære, kvalitetsvurderingene bygger også på journalistiske og etiske kriterier. Blant 

annet blir det sensasjonelle ved utgivelsen trukket frem. Måten anmelderne i stor grad 

vektlegger det genetiske kriteriet viser at de tidligere utgivelsene i forfatterskapet utgjør en 

viktig del av kritikernes forventningshorisont, og underbygger oppfatningen av Askildsen 

som novellemesteren i norsk litteratur. Jeg finner også at flere av anmelderne peker på et 

mulig etisk problem i det at Askildsen ble overbevist av to redaktører om at disse novellene 

burde utgis, selv om han tidligere har gitt uttrykk for at han synes at noen av dem ikke er 

gode nok.  
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Forord 
 

Det er mange gode hjelpere som fortjener takk for at denne masteroppgaven kom i havn. Jeg 

vil begynne med å rette en takk til veileder Thorstein Norheim, som alltid har sørget for at 

hodet mitt har vært litt klarere etter endt veiledningstime. Jeg vil takke Forlaget Oktober som 

har latt meg boltre meg på arkivrommet så mye jeg ville. Gjertrud og Jorid, som har vært 

trofaste lunsjkolleger, fortjener stor takk. Det samme gjør resten av kullet på 

masterprogrammet i litteraturformidling, som rett som det er har gjort timene på lesesalen 

både sosiale og morsomme. Marianne Egeland skal ha takk for sitt utømmelige engasjement 

gjennom hele studieløpet. Takk til Mari, som uten å mukke tok på seg den lite glamorøse 

korrekturjobben. Tusen takk vil jeg også si til Andreas, som har sørget for oppmuntring, kaffe 

på termosen og tålmodig it-support. Øvrige familie og venner som har passet på meg 

underveis: dere har vært gull verdt. Og sist, men ikke minst, tusen takk til Kjell Askildsen 

som gjennom et langt liv har skapt litteratur som har stått seg, og som kommer til å leses 

lenge, lenge fremover. 
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1 Innledning 
 

Det kom som en stor overraskelse på det litterære Norge da Forlaget Oktober høsten 2015 

kunngjorde at Kjell Askildsen skulle utgi en ny novellesamling. 19 år var gått siden han sist 

utga noe, og få hadde trodd at det ville komme flere bøker fra den kanoniserte forfatteren. 

Askildsen har ved flere anledninger uttalt at det var en anmeldelse av Hundene i Tessaloniki 

(1996), skrevet av kritiker og litteraturviter Øystein Rottem, som gjorde at han sluttet å 

skrive. Forfatteren er i dag 86 år, og svekket syn gjør skriving umulig for ham. Den nye 

novellesamlingen, Vennskapets pris, består av tolv noveller som, ifølge forlaget, 

hovedsakelig ble skrevet i perioden 1998–2004. I etterordet, som er signert Askildsen, står 

det: «Jeg vil takke Torleiv Grue og Terje Holtet Larsen som overbeviste meg om at disse 

novellene fortjente utgivelse. Uten deres innsats ville denne boken aldri blitt til» (Askildsen 

2015: 101). Flere av novellene i Vennskapets pris er bearbeidede versjoner av noveller som 

først ble trykket i Alf van der Hagens Kjell Askildsen. Et liv (2014). Redaktørene Holtet 

Larsen og Grue har lest novellene høyt for forfatteren, for så å gjøre de endringene Askildsen 

har ønsket. 

 «[E]t forlenget punktum» har forfatteren selv kalt verket. Men hvordan vurderte 

kritikerne denne uventede utgivelsen fra en sentral samtidsforfatter? (Lunde 2015). Hvilke 

kriterier lå til grunn for anmeldernes vurderinger? I hvilken grad fører de spesielle 

omstendighetene rundt dette verket til at andre kriterier enn de litterære tas i bruk? Og hva er 

det egentlig som vurderes? Er det verket, forfatterskapet eller forfatteren? Hvordan vurderer 

kritikerne den uvanlige måten utgivelsen har blitt til på? For å undersøke disse spørsmålene, 

vil jeg gjøre en resepsjonsanalyse av hvordan det som med stor sannsynlighet blir Askildsens 

siste nye utgivelse, ble mottatt i norske dags- og ukeaviser. Før jeg kan gjøre det, vil jeg 

analysere Askildsens posisjon innenfor den norske litterære institusjon, fordi jeg mener at det 

vil kunne tilføre nyttige perspektiver til undersøkelsen av mottakelsen som Vennskapets pris 

fikk. 

 

Vennskapets pris – En presentasjon av verket 
Novellesamlingen Vennskapets pris (2015) består av tolv noveller. Fire av dem hadde 

allerede stått på trykk i Kjell Askildsen. Et liv (2014), selv om de er blitt bearbeidet etter 

dette. Det gjelder  «Det røde huset», «Vennskapets pris», «Etter bisettelsen» og «Gerhard 
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P.». I Alf van der Hagens bok kommenterer Askildsen novellene, og han begrunner hvorfor 

han mente at de ikke var gode nok for utgivelse. Novellen «Konrad T.» hadde stått på trykk i 

Samtiden i 2009, mens en annen versjon av novellen «Martin Hansens utflukt» ble publisert 

første gang i Samlede noveller fra 1999. Det er de to forfatterkollegene, Terje Holtet Larsen 

og Torleiv Grue, som har vært redaktører for samlingen. Ifølge etterordet var det disse to som 

overbeviste Askildsen om at de tolv novellene burde utgis. Vennskapets pris behandler 

temaer som ensomhet, kommunikasjon – og mangel på kommunikasjon, vennskap og 

familierelasjoner. 

 

Teori  
En resepsjonsanalyse er en måte å undersøke en teksts virkning på én eller flere lesere.  

Analysen har sitt utgangspunkt i resepsjonsestetikken, en retning innenfor 

litteraturvitenskapen som kom som en reaksjon på den såkalte nykritikken. 

Resepsjonsestetikerne søker å forstå litteratur ikke bare som ren tekst, men gjennom 

samspillet med leseren. I motsetning til nykritikkens syn på alt utenfor selve teksten som 

irrelevant, er resepsjonsestetikerne opptatt av forholdet mellom leser og tekst. En sentral 

skikkelse innenfor denne tradisjonen er den tyske litteraturhistorikeren Hans Robert Jauss. 

Jauss var påvirket av Hans-Georg Gadamer, en tysk filosof og hermeneutiker som gjorde seg 

sterkt bemerket med verket Warheit und Methode (1960). Gadamer står blant annet bak 

begrepet forståelseshorisont som «er en lesers situasjon og posisjon i forhold til den litterære 

teksten han eller hun leser» (Lothe, Refsum og Solberg 2007: 71). Uansett hvor fordomsfri 

og åpen en leser forsøker å være i møte med en ny tekst, vil han likevel ha en rekke 

forventninger, holdninger, tanker og forestillinger som vil prege hvordan han møter teksten. 

Gadamer kaller det for for-dommer (må ikke forveksles med det mer negativt ladde ordet 

fordommer). For-dommer er «oppfatninger og holdninger i vår forståelseshorisont» som 

virker når vi prøver å forstå noe (Føllesdal, Walløe og Elster 1996: 118). I noen tilfeller vil en 

gruppe lesere ha et felles sett av slike oppfatninger og holdninger, Jauss kaller dette for 

forventningshorisont. Forventningshorisonten settes i spill når vi møter en ny tekst: «The new 

text evokes for the reader (listener) the horizon of expectations and rules familiar from earlier 

texts, which are then varied, corrected, changed or just reproduced» (Jauss og Benzinger 

1970: 13).  

Både forståelseshorisont og forventningshorisont vil være relevante begreper for min 

undersøkelse av mottakelsen av Vennskapets pris. En del av kritikernes forventningshorisont 
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vil være knyttet til Askildsens tidligere forfatterskap. De oppfatningene som kritikerne har av 

forfatterskapet, vil definitivt være farget av individuelle holdninger. Samtidig kan vi også 

snakke om en forventningshorisont som vil være preget av den posisjonen Askildsen har 

tilegnet seg i den norske samtidslitteraturen. Det vil være komplett umulig å gjøre en 

fullstendig analyse av kritikernes forståelses- og forventningshorisont, men jeg mener at en 

undersøkelse av Askildsens posisjon vil kunne gi viktig innsikt i forventninger som preger 

kritikerne i møte med Vennskapets pris. Dette vil igjen kunne bidra til å utdype og forklare 

hvorfor kritikerne vurderer verket slik de gjør.    

For å undersøke Askildsens posisjon, vil jeg ta i bruk diskursanalyse inspirert av den 

franske sosiologen Pierre Bourdieu. Han er kjent for å ha analysert litteratur- og kulturfeltet 

ved hjelp av et sosiologisk perspektiv. Selv om Bourdieus La Distinction (1979), tar 

utgangspunkt i en kartlegging av smak blant borgere i Paris på 1960-tallet, vil flere av 

teoriene Bourdieu utledet være relevant for den litterære institusjonen i Norge i dag, om enn 

med noen modifikasjoner. Med undersøkelsen av Askildsens posisjon som bakgrunn, vil jeg 

gå over til en undersøkelse av hvordan Vennskapets pris blir vurdert. Denne undersøkelsen 

vil jeg gjøre med utgangspunkt i tre ulike grupper kriterier: litterære kriterier, journalistiske 

kriterier og etiske kriterier. I artikkelen «Kritikk og kriterier» (1987) skriver 

litteraturprofessor ved Universitetet i Oslo, Per Thomas Andersen, om hvilke litterære 

kriterier som ligger til grunn når et verk vurderes. Andersen har tatt utgangspunkt i boka 

Aestetics. Problems in the Philosophy of Criticism (1958), der den amerikanske nykritikeren 

og professoren i kunst og litteraturteori, Monroe Beardsley, skriver om hvilke litterære 

kriterier som gjør at vi definerer verk som gode eller dårlige. Andersen deler kriteriene inn i 

følgende kategorier: 1) moralske/politiske kriterier: vurderinger av den moralske eller 

politiske holdning som kommer til uttrykk i teksten 2) genetiske kriterier: vurderinger som 

bygger på forhold forut for teksten, for eksempel tidligere utgivelser i forfatterskapet. 3) 

kognitive kriterier: vurderinger av tekstens intellektuelle kraft. 4) estetiske kriterier: 

vurderinger av tekstens rent litterære egenskaper (Andersen 1987). De estetiske kriteriene 

deler Andersen inn i tre underkategorier: intensitetskriteriet, integritetskriteriet og 

kompleksitetskriteriet. Intensitetskriteriet beror på en teksts «evne til å holde på leseren» 

(Andersen 1987: 24). Integritetskriteriet er vurderinger av «den tekstlige helhet» (Andersen 

1987: 23). Kompleksitetskriteriet er vurderinger av om det er mulig å tolke teksten på flere 

måter, om den har flere tolkningslag (Andersen 1987: 22).  

Andersen skriver i artikkelen «Danjanistikk og kritikk» at journalistiske kriterier veier 

tyngre enn litterære kriterier i bokomtalene i norske aviser (1995: 18). De journalistiske 
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kriteriene bruker Per Thomas Andersen til å analysere et lanseringsintervju i Dagbladet, der 

Jan Kjærstad og Dan Børge Akerø intervjues om et innslag på «Bokmessa», men jeg mener 

de kan ha overføringsverdi til bokanmeldelser. Andersen kaller de journalistisk orienterte 

bokomtalene for «danjanistikk», og påpeker at «[d]anjanistikken brer seg ikke bare på 

bekostning av litteraturkritikken: den brer seg også innover i litteraturkritikken» (1995: 15). 

Det er spesielt interessant å undersøke de journalistiske kriteriene som virker i mottakelsen av 

Vennskapets pris fordi Askildsen har en posisjon som nærmest gjør enhver ny utgivelse til en 

nyhet. Andersen deler de journalistiske kriteriene inn i undergrupper. Disse underkategoriene 

er komposisjonskriteriet, omfangskriteriet, elite- og personifikasjonskriteriet, samsvars- og 

tidskriteriet og tilknytnings- og klarhetskriteriet. Komposisjonskriteriet handler om at det er 

viktig hvordan en artikkel tar seg ut på avissiden sammen med andre saker, men også 

hvordan artikkelen i seg selv er komponert. Tendensen tilsier at visuelle virkemidler blir viet 

stor plass, teksten ofte mindre. Omfangskriteriet betyr at jo større omfang en hendelse har, jo 

viktigere er den (Andersen 1995: 15). Dette kriteriet vil imidlertid ikke ha relevans for min 

undersøkelse. Personifikasjonskriteriet innebærer at «forfatteren er (minst) like viktig som 

boka» (1995: 17). Det faktum at elitepersoner lettere får medieoppmerksomhet enn andre, 

kaller Andersen for elitekriteriet (1995: 17).  

«Samsvarskriteriet innebærer at det fins forventning om nyheter eller hendelser som 

publikum er forberedt på ut fra tidligere erfaringer», skriver Andersen. Han eksemplifiserer 

dette med hvordan noen kjente forfattere kan oppnå en posisjon der enhver ny utgivelse blir 

betraktet som en begivenhet, og at det finnes en forventning om at suksessen, eller skandalen, 

vil gjenta seg (Andersen 1995: 26). Klarhetskriteriet dreier seg om at en nyhet bør være enkel 

å sette seg inn i, ikke for kompleks og uoversiktlig (Andersen 1995: 22). Tilknytningskriteriet 

innebærer at noe som oppleves nært for leseren, geografisk eller gjennom en annen 

forbindelse til det som omtales, blir mer interessant (Andersen 1995: 23). Jeg har også lagt til 

et kriterium som ikke finnes hos Andersen, men som er et etablert nyhetskriterium: det at noe 

skal være oppsiktsvekkende. Dette kriteriet kaller jeg sensasjonskriteriet.  

Til slutt vil jeg undersøke om det at dette trolig er den siste utgivelsen fra en betydelig 

forfatter gjør at anmelderne tar noen etiske hensyn i vurderingen. En dårlig mottakelse vil 

kunne oppleves som et ekstra hardt slag, spesielt med tanke på hvor lang tid det har gått siden 

den forrige utgivelsen og kritikken som Askildsen selv har uttalt at han opplevde som 

urettferdig da Hundene i Tessaloniki (1996) utkom. Jeg vil også undersøke i hvilken grad 

anmelderne referer til den negative kritikken av Hundene i Tessaloniki (1996), og om de på 

noe vis forsøker «å gjøre opp» for denne. I forlengelsen av dette kriteriet vil det være 
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interessant å finne ut hvem anmelderne betrakter som ansvarlig for at denne utgivelsen 

utkom. Adresseres rosen og kritikken til forfatteren, forlaget eller redaktørene? Det etiske 

kriteriet skal fange opp vurderinger som baserer seg på en eventuell urett som ble begått mot 

forfatteren ved forrige utgivelse, tegn på at kritikerne driver en form for gjenoppbygging av 

forfatterskapet og vurderinger av hvorvidt det er riktig å utgi denne samlingen. Kriteriet har 

en viss likhet med Andersens moralske kriterium, men jeg mener likevel at kategorien trengs, 

fordi det handler om moralske aspekter ved forholdet mellom forfatter, redaktører og forlag 

og om kritikerne tar noen hensyn på grunn av forfatterens alder og posisjon, ikke en holdning 

som kommer frem i teksten, slik det moralske kriteriet innebærer. 

 

Avgrensning og metode 
Per Thomas Andersen tar selvkritikk for å ha bidratt til misforståelsen om «at bokomtalene i 

norske aviser kan vurderes ved å analysere isolerte anmeldertekster og de kriteriene for 

kunstnerisk verdi som kommer til uttrykk i slike tekster» (1995: 12). Ved også å analysere 

hvordan journalistiske og etiske kriterier kommer til uttrykk, skapes et mer fullstendig bilde, 

men likevel er det aspekter ved hvordan anmelderne gjør sine vurderinger som ikke vil bli 

fanget opp. Det kan blant annet være den vurderingen som kommer frem gjennom 

anmelderens stil, men som ofte ikke kan knyttes til et konkret sitat, og som Andersen kaller 

for det affektive kriteriet (1987: 25). «Det affektive kriteriet blir brukt i og gjennom stilen, 

som ironi og sarkasme – eller som patos» (Andersen 1987: 25). Professor i allmenn 

litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, Erik Bjerck Hagen, gjør et lignende poeng når 

han skriver at:  

 

begrunnelsene for litterære dommer mer består i å beskrive verket slik at det virker 
tiltalende enn eksplisitt å diskutere forholdet mellom estetiske kriterier og aspekter 
ved verket. Vi kan kanskje si at helheten av overbevisende positive setninger om 
verket utgjør ett stort argument (2004: 88). 

 

For å undersøke hvordan det affektive kriteriet og helheten av positive setninger brukes som 

argument, ville det vært en fordel å gjøre en dyptpløyende retorisk analyse. Av hensyn til 

omfang, har jeg ikke mulighet til å gjøre det i denne undersøkelsen. Likevel har jeg valgt å 

kommentere det når anmelderne gjør tydelige retoriske grep som forteller noe om hvordan 

vurderinger er gjort.  
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Erik Bjerck Hagen har vært kritisk til Andersens måte å dele vurderingskriterier inn i 

kategorier, blant annet fordi han mener at: «[s]killet mellom viktighet og estetisk appell vil 

aldri kunne oppheves i skjønnlitterære tekster, siden det ikke går an å vurdere deres litterære 

kraft isolert fra deres kognitive kraft og deres moralske kraft» (Bjerck Hagen 2004: 41). Selv 

om Bjerck Hagen har rett i at kriteriene i noen tilfeller vil flyte inn i hverandre, mener jeg det 

er mulig å lage dette skillet. Et verk med sterk moralsk eller kognitiv kraft vil kunne mangle 

litterær kraft, slik jeg ser det. Det er imidlertid ikke bare de litterære kriteriene som har 

glidende overganger. Det er også mulig å se forbindelser mellom det genetiske kriteriet, 

forhold forut for teksten, og samsvarskriteriet. Forfatterskapets tidligere utgivelser har 

naturligvis sammenheng med forventningene til verket. I forbindelse med denne utgivelsen 

kan det etiske plasseres under det genetiske, fordi den etiske vurderingen i stor grad vil være 

knyttet til hvordan verket har blitt til. Jeg mener at anmeldernes kriterier likevel kan 

kategoriseres i ulike grupper, så lenge det ikke gjøres for mekanisk, og man har øynene åpne 

for at vurderinger kan plasseres under flere kategorier. 

Erik Bjerck Hagen fremhever i større grad enn Andersen de umiddelbare følelsene 

som teksten fremkaller hos leseren som en indikasjon på kvalitet (2004: 26). Selv om slike 

følelser muligens kan tilskrives Andersens intensitetskriterium, tolker jeg Andersen dithen at 

intensitetskriteriet bare gjør seg gjeldende dersom det er snakk om en mer gjennomgripende 

følelse som bidrar til å holde leserens oppmerksomhet gjennom hele teksten. Det er også 

mulig å plassere den umiddelbare følelsesreaksjonen inn under Andersens affektive 

kriterium. Dette illustrerer en annen begrensning ved å bruke kriterier på denne måten, 

nemlig at det innebærer fortolkning. Min tolkning av kriteriene kan variere fra det Andersen 

selv har ment, eller det andre måtte mene. Det er også viktig å ha i mente at kritikerne ikke 

alltid er bevisste hvilke kriterier de bruker. Etter å ha undersøkt en rekke anmeldelser i norske 

aviser reiste Per Thomas Andersen følgende spørsmål: «Det er grunn til å spørre om 

kritikeren vet hvilke kriterier hun bruker, vet når hun bruker hvilke kriterier, vet hvilke 

kriterier hun ikke bruker og hvorfor hun ikke bruker dem» (1987: 11).  

Som jeg har vært inne på, har de estetiske kriteriene til Andersen sitt utgangspunkt 

hos nykritikeren Monroe Beardsley. Nykritikerne er opptatt av å behandle teksten isolert fra 

forfatter og leser, som noe selvstendig og selvtilstrekkelig. «En nykritisk analyse av en 

litterær tekst unngår referanser til forfatterens biografi, til de sosiale betingelser verket er blitt 

til under, eller til psykologiske og/eller moralske effekter på leseren» (Lothe 2007: 156). 

Beardsleys nykritiske posisjon blir blant annet tydelig av at han avviser at genetiske, 

kognitive og moralske kriterier kan brukes til å vurdere litterær kvalitet. For nykritikeren vil 
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det for eksempel være utenkelig å lete etter kvalitet forut for teksten: «Genetic Reasons, and 

in particular the appeal to intention, cannot be good, that is, relevant and sound reasons for 

critical evaluation» (Beardsley 1958: 458). Andersen fremstår imidlertid mindre nykritisk 

orientert enn Beardsley, fordi han ikke kritiserer eller avviser det kognitive og det genetiske 

kriteriet. Andersen mener riktignok at det moralske og eller politiske kriteriet bare kan si noe 

om viktighet, ikke om et verk er godt eller dårlig (Andersen 1987: 5). Det må likevel tas med 

i betraktningen at kriteriene til Andersen er inspirert av en teoretiker som tilhører en bestemt 

retning innenfor litteraturvitenskapen, og slett ikke er objektive kriterier det hersker total 

enighet om.  

En komplett undersøkelse av anmeldelsene vil, selv med en omfattende retorisk 

analyse, være umulig. Jeg mener imidlertid at en undersøkelse med utgangspunkt i 

journalistiske, litterære og etisk kriterier, skaper et godt bilde av kriteriene som ligger til 

grunn for kvalitetsvurderingen og omtalen av Vennskapets pris. Kriteriekategoriene vil være 

mitt verktøy i nærlesningen av de 14 anmeldelsene. Undersøkelsen vil ha en tredelt struktur 

med en diskursanalyse av Askildsens posisjon som utgangspunkt. Dette ser jeg som en 

nødvendig forundersøkelse før jeg kan gå over til analysen av hver enkelt anmeldelsene. I 

den siste delen vil jeg lage en sammenfatning av funnene i anmeldelsene. 

 

Materiale og sjanger 
Det var 14 anmeldelser av Vennskapets pris på trykk i norske dags- og ukeaviser.  Disse 

anmeldelsene vil utgjøre mitt materiale.1 Novellesamlingen ble også anmeldt i NRK P2, på 

NRKs nettsider og i nettutgaven til studentavisen Universitas. Jeg har valgt å forholde meg til 

anmeldelsene som kom i trykte aviser fordi anmeldelser som er trykket i samme type medium 

er bedre sammenlignbare. De 14 avisene har ulik profil, og henvender seg til ganske 

forskjellige publikum, noe jeg vil komme nærmere inn på i analysedelen av oppgaven. Før 

jeg går videre vil jeg likevel si noe om anmelderne og litteraturkritikken som sjanger. «Den 

gode kritiker er i stand til å skille mellom god, dårlig og middelmådig litteratur – og da ikke 

bare for seg selv, men også for den tid og den kultur hun skriver i», poengterer Erik Bjerck 

Hagen i Litteraturkritikk. En introduksjon (2004: 15). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  I realiteten kom det 15 anmeldelser av Vennskapets pris i den trykte pressen, men siden anmeldelsene i 
Rogalands Avis Dagsavisen og Dagsavisen er like (de sto også på trykk samme dag), vil jeg behandle disse 
anmeldelsene som én. Stoffutveksling mellom disse avisene er en konsekvens av at Dagsavisen tok over 
Rogalands Avis i 2014.	  
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Bokanmeldelsen preges av tre ulike språksfærer: kritikkens, vitenskapens og kunstens 

språksfærer (Jørgensen 1999: 15). Dette henger sammen med at kritikeren gjerne er forfatter, 

journalist eller litteraturviter, men også at sjangeren henvender seg til ulike typer publikum: 

«Å ena sidan riktar den seg till almenheten, til en stor skara läsere. Men å andra sidan är den 

en genre för och av eliter» (Svedjedal 1998: 51). Bokanmeldelsen er en hybridsjanger, som 

styres av normer fra tre områder: kunsten, journalistikken og akademia.  

Hvordan vurderinger kommer til uttrykk kan variere sterkt mellom ulike typer 

anmeldelser. En analytisk nærlesning, som vi typisk finner i aviser som henvender seg til et 

høyt utdannet publikum, innebærer at vurderinger helst uttales indirekte, stikk i strid med det 

journalistiske språkets ideal om enkelhet (Jørgensen 1999: 35). Nettopp derfor er det så viktig 

å anlegge et bredt perspektiv i undersøkelser av bokanmeldelser. Ser man kritikken 

utelukkende som et journalistisk, akademisk eller kunstnerisk produkt, vil man fort gå glipp 

av viktige aspekter ved hvordan en bokanmeldelse fungerer. En undersøkelse av anmeldelsen 

av et verk i dagspressen kan ikke gi et heldekkende bilde av resepsjonen. Men blant annet 

fordi kritikken i dagspressen ofte er leseres første møte med et verk, legger avisene ofte noen 

viktige føringer for hvordan et verk blir lest og vurdert av mange lesere.  
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2 Askildsens posisjon 
 

Før jeg går over til analysen av Askildsens posisjon, vil jeg gi en presentasjon forfatterskapet. 

Utelater vi Festskrift til Kjell Askildsens 70-årsdag (1999), står han oppført med 20 utgivelser 

(Forlaget Oktober). Utgivelsene inkluderer ni novellesamlinger (Samlede noveller (1999) og 

En plutselig frigjørende tanke (1987) inneholdt imidlertid begge bare én ny novelle hver), 

fem romaner og seks rene samleutgivelser med bare tidligere utgitte verk. Askildsen har hatt 

en helt sentral posisjonen i norsk samtidslitteratur siden 1980-tallet, og det er først og fremst 

for novellene sine han er kjent. Askildsen debuterte i 1953 med Heretter følger jeg deg helt 

hjem (1953), men det gikk altså rundt 30 år før han fikk sitt store gjennombrudd. Dette har 

nok sammenheng med at det tok relativt lang tid mellom hver utgivelse, i hvert fall med tanke 

på at de alle er relativt små i omfang. I perioden 1953–1983 kom det ni utgivelser fra 

Askildsen. Det var fra og med Ingenting for Ingenting (1982), som fikk svært god 

mottakelser i de store norske avisene, at han utelukkende utga noveller. I anmeldelsene av En 

plutselig frigjørende tanke (1987) omtales Askildsens forfatterskap slik: «et av dagens største 

prosaforfatterskap» (Thon 1987) og «må regnes til de sentrale i etterkrigstida» (Faldbakken 

1987). Et blikk på anmeldelsene av Askildsens romaner i de store norske avisene, viser at 

disse ikke fikk den samme rosen som for eksempel novellesamlingen Thomas F’s 

nedtegnelser til almenheten (1983) gjorde.  

Litteraturhistoriker Knut Imerslund peker i sin artikkel «Linjer i et forfatterskap. Kjell 

Askildsen» på at Askildsen hadde suksess både hos kritikere og lesere allerede med Kulisser 

(1966) (1975: 357). Askildsen mottok Mads Wiel Nygaards legat i 1969, men det var først fra 

og med 1980-tallet at han for alvor begynte å motta tunge norske litteraturpriser.2Askildsens 

bøker er oversatt til over 20 språk (Forlaget Oktober). I 2006 var Per Thomas Andersen med i 

en fagjury som på oppdrag fra Dagbladet kåret Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten 

(1983) til den beste boka som hadde kommet ut i Norge de siste 25 årene. I perioden 1996–

1998 skjer det Tomas Forser, nå professor emeritus i litteraturvitenskap ved Universitetet i 

Gøteborg, betegner som et «estetiskt paradigmeskift» (2002: 114). Med dette mener Forser at 

den minimalistiske stilen som kritikerne hadde hyllet Askildsen for gjennom hele 1980-tallet 

og på begynnelsen av 1990-tallet, ble brukt mot ham. Fra å rose ham for å skrive renskåret og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  I	  1983	  fikk	  han	  Kritikerprisen	  for	  Thomas	  F’s	  nedtegnelser	  til	  almenheten	  (1983),	  og	  i	  1987	  fikk	  han	  
Riksmålsforbundets	  litteraturpris.	  Deretter	  fulgte	  Aschehougprisen	  (1991),	  Kritikerprisen	  nok	  en	  gang	  
(1991),	  Doblougprisen	  (1995),	  Brages	  hederspris	  (1996)	  og	  Oktoberprisen	  (1997),	  i	  tillegg	  til	  at	  han	  ble	  
nominert	  til	  prestisjetunge	  Nordisk	  Råds	  litteraturpris	  for	  Et	  stort	  øde	  landskap	  i	  1991.	  Han	  fikk	  også	  
prisen	  som	  gjerne	  kalles	  «den	  lille	  nobelprisen»,	  Svenska	  Akademiens	  nordiske	  pris,	  i	  2009.	  
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uten et ord for mye, begynner kritikerne å etterlyse at Askildsen gir leseren mer, «en og 

annen sprekkdannelse som flertydigheten kan gro i» (Landro 1996). Forsers påstand om et 

estetisk paradigmeskift i perioden 1996–1998 er problematisk fordi den er unyansert. Andre 

forfattere som tilhører den samme stilretningen høstet stor anerkjennelse i denne perioden, 

men dette vil jeg komme tilbake til når jeg senere skal diskutere Askildsens posisjon i lys av 

minimalismen. Det tok 19 år fra Hundene i Tessaloniki (1996) kom ut til det igjen kom en 

utgivelse fra Askildsen. Han sier selv at han sluttet å skrive på grunn av en anmeldelse som 

kritiker og litteraturviter Øystein Rottem hadde på trykk i Dagbladet (van der Hagen 2014: 

310). Det var disse omstendighetene som gjorde det til en stor overraskelse for mange da 

nyheten om en ny utgivelse fra den nå 86 år gamle forfatteren kom.  

 

Forfatterskapet i forskning og litteratur 
Det er skrevet flere master- og hovedfagsoppgaver om Askildsen, i tillegg til en rekke artikler 

i vitenskapelige tidsskrift. De fleste master- og hovedfagsoppgavene tar utgangspunkt i én 

eller flere av Askildsens noveller, og gjør en form for tekstanalyse. Anne Beth Våga har 

imidlertid skrevet masteroppgaven Antydningens mester i den korte prosa? En 

resepsjonsanalyse av hvordan tekstene til Kjell Askildsen blir lest og vurdert blant anmeldere 

i avisene og i akademia (2007). Hun har undersøkt hvordan anmeldere og akademikere har 

vurdert et utvalg av Askildsens tekster fra 1950-tallet og frem til og med Hundene i 

Tessaloniki kom ut i 1996. Hun konkluderer med at tekstene til Askildsen leses og roses 

relativt entydig av akademikere og anmeldere, blant annet fordi de innehar noen universelle 

kvalitetstrekk som det hersker stor enighet om (2007: 98). Hun mener også, i likhet med 

Forser, at det er lignende trekk som Askildsen tidligere ble rost for, som kritiseres av 

anmelderne på 1990-tallet, og at dette bunner i endringer i de litterære normene: «Fra om lag 

midten av 90-tallet har de mer ambivalente eller negative mottakelsene åpnet opp og nyansert 

bildet av Askildsen som den ubestridte ener» (Våga 2007: 96). Anne-Marie Daasvatn gjorde i 

sin hovedfagsavhandling Fra fordømmelse til det litterære toppsjikt. Forfatteren Kjell 

Askildsen sett på bakgrunn av sørlandspietisme og sørlandsmoral (1993) en undersøkelse av 

hvordan Askildsens forfatterskap har blitt oppfattet gjennom årenes løp. Hun konkluderer 

med at en svekkelse av sørlandspietismens innflytelse og veksten i forfatterskapet har bidratt 

til at Askildsen har blitt en svært betydningsfull forfatter, også i hjembyen, Mandal.3 Som 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Bøkene	  hans	  ble	  i	  en	  periode	  forbudt	  ved	  byens	  bibliotek	  på	  grunn	  av	  det	  noen	  mente	  var	  upassende	  
innhold.	  
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tidligere nevnt, skrev redaktør og forfatter Alf van der Hagen den intervjubaserte biografien 

Kjell Askildsen. Et liv (2014). Det skrives relativt få biografier om forfattere mens de fortsatt 

lever, og dette må ses som et tegn på Askildsens særskilte posisjon i den norske litterære 

institusjonen. Boka ble nominert til Brageprisen i 2014, og havnet på lister over årets beste 

bøker i Aftenposten, VG, Vårt Land, Dagsavisen og NRK P2. Den gode mottakelsen 

intervjuboka fikk, bidro til å legitimere Askildsen som en forfatter som er en biografi verdig.  

Litteraturhistoriske oversikter er interessante fordi de indirekte også sier noe om en 

forfatters posisjon sammenlignet med andre forfattere. Per Thomas Andersen er, sammen 

med Tomas Forser, den akademikeren som tilsynelatende har gjort mest for å synliggjøre og 

anerkjenne Askildsens forfatterskap. I Andersens Norsk litteraturhistorie (2012), er Kjell 

Askildsen én av 11 forfattere fra andre halvdel av 1900-tallet som trekkes frem med et eget 

avsnitt. Det vil si, han deler avsnittet med Axel Jensen og Finn Carling, men disse to er viet 

minimalt med plass. Blant de elleve fremhevede forfatterne er Askildsen ikke av dem som 

har fått flest sider, men ved å bruke beskrivelser som «[e]n av de fremste prosaforfatterne 

som debuterte på 1950-tallet» (2012: 475) og «den vesle novellesamlingen er kanskje noe av 

det aller beste som ble skrevet i Norge på 80-tallet» (Om Thomas F’s siste nedtegnelser til 

almenheten (1983)) (2012: 476), er Andersen med på å befeste posisjonen til Askildsen som 

helt sentral i den norske samtidslitteraturen. Han underbygger Askildsens viktige posisjon 

ytterligere ved å knytte ham opp mot forfattere som Hemingway, Kafka, Dostojevskij og 

Solstad. Også Øystein Rottem sammenligner Askildsen med Hemingway, Solstad og Kafka, i 

tillegg til Beckett i bind to av Norges litteraturhistorie (1997). Det er tydelig at også han 

verdsetter Askildsens forfatterskap. Han skriver blant annet: «Talentet er ubestridelig til stede 

allerede i Askildsens tre bøker fra 1950-årene» (Rottem 1997: 104). Rottem har flere kritiske 

bemerkninger til de mer sosialrealistisk anlagte utgivelsene Kjære, kjære Oluf (1974), 

Hverdag (1976) og novellen «Ingrid Langbakke» i Ingenting for ingenting (1982), men 

omtaler Thomas F’s siste nedtegnelser til almenheten (1983) og Et stort øde landskap (1991) 

i positive ordelag. Askildsen er én av 23 voksenbokforfattere som er viet et eget kapittel hos 

Rottem. Uten at forfatterens betydning skal jamføres med antall sider han har, skal det 

påpekes at Askildsen heller ikke her er blant forfatterne som er viet flest sider, men så 

omtales han da også i forbindelse med en periode, årene 1965–1980, som går forut for hans 

store gjennombrudd. Til tross for at han ikke har noe eget kapittel i bind tre av Norges 

litteraturhistorie, som tar for seg perioden 1980–1995, blir forfatterskapets betydning uttrykt 

mer eksplisitt her: «og nettopp han [Askildsen] er en av de fremste representantene for denne 

‘minimalistiske’ skrivekunsten. Sammen med Øystein Lønn fikk han en veldig betydning fra 
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slutten av 80-tallet og utover» (Rottem 1998: 716). Slik blir Askildsen et eksempel på 

hvordan litteraturhistorien hele tiden må skrives om, fordi en forfatters posisjon slett ikke 

trenger å være statisk. Omtalene i bind to og tre i Norges litteraturhistorie viser Askildsens 

overgang fra å bli oppfattet som et litterært talent til posisjonen som en betydningsfull 

forfatter. 

At Askildsen er innlemmet i begge disse omfattende litteraturhistoriske verkene, er en 

indikasjon på at han var en kanonisert forfatter da de ble skrevet, samtidig som det også 

bidrar til ytterligere kanonisering. «Den litterære kanon betegner det settet av litterære verk 

som inngår i en nasjonallitteratur eller en klassisk litterær tradisjon, dvs. de forfatterskap eller 

verker som blir ansett for verdifulle i dannelsen av den nasjonale eller kontinentale identitet» 

(Solberg 2007: 103). Kanon er imidlertid omdiskutert, og det er ikke uvanlig at verk som på 

et tidspunkt blir betraktet som kanoniske senere faller ut, eller at forfatterskap som befinner 

seg utenfor det gode selskap blir tatt inn. I sin masteroppgave fra 2005 undersøker Eva Frisk 

hvilke samtidsforfattere som omtales i syv utvalgte lærebøker i norsk for videregående skole 

(2005: 65). Askildsen én av tre samtidsforfattere som er omtalt i samtlige syv lærebøker. 

Frisk trekker ingen bastante konklusjoner, men forklarer dette delvis med Askildsens 

anseelse som en av våre fremste novellister (Frisk 2005: 78). Askildsens sentrale plass i 

skoleverket er en klar indikasjon på hans viktige posisjon. 

  

Askildsens symbolske kapital  
Førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo Inger Østenstads avhandling Hvorfor så stor? En 

litterær diskursanalyse av Dag Solstads forfatterskap dreier seg blant annet om hvordan 

navnet Dag Solstad har gått fra å være et navn som utelukkende betegner en faktisk (og for 

folk flest, ukjent person) til et navn det er forbundet en rekke egenskaper og assosiasjoner 

med (2009: 303). Østenstad mener at årsaken til Solstads storhet som forfatter ikke 

utelukkende er å finne i verkene, men må sees i sammenheng med Solstads egen måte å 

posisjonere seg på og måten verden rundt forholder seg til verkene hans, svaret ligger i 

diskursen. Diskurs definerer Østenstad slik: «Diskurs er tekst integrert i sin kontekst, eller 

sammenføyningen av en tekst og dens sosiale ‘steder’, med Maingueneaus formulering, hvor 

‘steder’ betegner posisjoner i symbolske felt (politiske, religiøse, litterære, osv), og ikke må 

forstås bokstavelig (2009: 16). Selv om jeg ikke har mulighet til å gjøre en så omfattende 

studie som Østenstad, vil jeg benytte meg av litterær diskursanalyse for å undersøke noen 

årsaker til at Kjell Askildsen har den posisjonen han har.  
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Salgstall er neppe noen avgjørende faktor. Opplaget for Vennskapets pris var per 

22.12.2015 oppe i 12 000 (Forlaget Oktober 2015). Det er langt unna bestselgende forfattere 

som Linn Ullmanns De urolige (2015), med et opplag på 60 000 per 28.12.2015, eller Roy 

Jacobsens Hvitt hav (2015), som per 05.12.2015 var trykket i et opplag på 70 000. Men 

salgstall og økonomisk suksess er ikke noe mål for kunstnerisk verdi. Bourdieu har i flere 

verk undersøkt det spesielle forholdet mellom makt og økonomi som preger kunst- og 

kulturfeltet på en helt egen måte.  

 

Motsetningen mellom kunst og penger, en motsetning som strukturerer maktfeltet, 
reproduseres innenfor det litterære feltet i form av en motsetning mellom den ‘rene’ 
kunsten, symbolsk dominerende, men økonomisk underordnet (dikt, den fremste 
inkarnasjonen av ‘ren’ kunst, selger dårlig), og den kommersielle kunsten, vaudeville, 
populære romaner og føljetonger, journalistikk og kabaret (Bourdieu 1996: 123). 

 

I mange tilfeller er det den såkalte rene kunsten som blir ansett for å være viktig og god, og 

som innehar mest av det Bourdieu kaller symbolsk kapital, som er den minst innbringende. 

Symbolsk kapital definerer Bourdieu som: «the acquisition of a reputation for competence 

and an image of respectability and honourability» (1984: 291). Askildsen er helt klart en 

forfatter med høy symbolsk kapital. «Man kan kalle ham en writer’s writer fordi han er høyt 

respektert av litteraturskjønnere», skriver Morten Harry Olsen, også han forfatter (1989: 41). 

«Forfatternes forfatter»-begrepet er brukt om Askildsen i flere sammenhenger, for eksempel i 

kritiker og forfatter Ivo de Figueiredos anmeldelse av boka Et eige rom (2016). Også Knut 

Imerslund peker på Askildsens popularitet innenfor en bestemt del av befolkningen, dog en 

litt større gruppe enn bare forfatterne: «Til og med Omgivelser har Askildsen skrevet på en 

måte som så desidert har plassert ham innenfor den finkulturelle litteraturen» (1975: 364). 

Rottem slår fast at Askildsen, med unntak av noen utgivelser fra 1970-tallet, ikke har vært 

«noen mainstream-forfatter» (1991: 5). Askildsen har selv sagt følgende om hvem han 

skriver for: «[J]eg skriver primært for folk som har lest en del fra før» (van der Hagen 2014: 

304). 

Østenstad behandler hvordan Solstad allerede med sin første utgivelse, Spiraler 

(1965),«henvender seg til litterære feinschmeckere og eksperter, gjerne 

universitetsutdannede, og dominerer den litterære elitens ordskifte – for eksempel i Vinduet» 

(Østenstad 2009: 15). Hun forklarer Spiralers appell til de såkalte litterære feinschmeckerne 

blant annet med at «den modernistiske novellen vel må sies å toppe prosaens litterære 

sjangerhierarki» (2009: 95). Østenstad plasserer novellesjangeren sammen med poesien 
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øverst i hierarkiet for det Bourdieu kaller for det begrensede kretsløp, altså den delen av 

forlagenes bokproduksjon som ikke eksisterer for rask inntjening av penger, men som er 

myntet på andre kulturprodusenter og som bidrar til symbolsk kapital (Bourdieu 2000: 190). 

Brorparten av Askildsens utgivelser vil kunne betegnes som modernistiske noveller, og i 

likhet med Solstads debut, kan dette ha vært med på å gjøre forfatterskapet interessant i en 

kulturell krets der leserne gjerne består av litteraturkjennere. Novellen, og da kanskje spesielt 

den modernistiske novellen, har en smalere og kanskje mer belest gruppe lesere enn romanen. 

Sjangeren og stilen er altså med på å plassere Askildsen i det høyere sjiktet av det litterære 

feltet hva symbolsk kapital angår. I Re-reading the Short Story går professor i engelsk ved 

Universitetet i Southampton, Clare Hanson, langt i å påstå at novellen er en mer litterær form 

enn romanen, selv om hun, i motsetning til Østenstad mener at den har lavere status enn 

romansjangeren (Hanson 1989: 23). 
 

Could one suggest that the tight structure and the strict requirements of the short story 
form act in the widest sense as a frame, or limit, which allows a narrative to remain in 
a more fragmented but also in a more suggestive state than is possible in the novel? 
[…] We thus accept a degree of mystery, ellision, uncertainty in the short story as we 
could not in the novel (Hanson 1989: 30).  
 

Hanson unngår å trekke klare konklusjoner, det er vanskelig når man snakker om noe så vagt 

og utflytende som sjanger, men hun går langt i å antyde at novellen i mindre grad enn 

romanen er en fortelling som er forhåndsbestemt av forfatteren. Novellesjangerens symbolske 

kapital og krav til fortolkning er med på å gjøre Askildsen til en forfatter for andre forfattere, 

akademikere og intellektuelle.  

Knut Imerslund peker på at det ikke alltid er like lett å få med seg hva som er tema i 

Askildsens noveller: «som vi har antydet i det foregående, ligger han [Askildsen] ikke sjelden 

på grensen til det kunstige og maniert ‘litterære’, både med en tung og stiv og litt 

gammeldags språkføring, og med en tilsløring av det tematiske inn i det rent ubegripelige» 

(1975: 364). Dette kan ses i sammenheng med novellesjangerens fortolkningsmessig åpne 

formspråk, men man kan også ane en forbindelse til Askildsens måte å skrive på. En 

skrivemåte som karakteriseres av at det som skjer på et konkret handlingsnivå forklares, men 

at det som foregår inne i hodene på karakterene og på novellens tematiske nivå i liten grad 

utbroderes. I sin masteroppgave om novellen «En plutselig frigjørende tanke» (1987) 

argumenterer Solveig K. M. Rusten for «at det på et tekstplan foregår en refleksjon om 

sentrale litteraturvitenskapelige problemstillinger» (2007: 6). Vi må gå ut ifra at lesere som 
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skal fange opp en slik form for refleksjon, trenger en viss trening i det å lese bøker. Bourdieu 

mener at «[a] work of art has meaning and interest only for someone who possesses the 

cultural competence, that is, the code, into which it is encoded» (1984: 2). Så kan det godt 

være at andre mener at Rustens måte å tolke teksten på ikke er rimelig, det vil nesten alltid 

være motstridende meninger om hvordan en tekst skal tolkes. Men det faktum at en tekst i 

stor grad er åpen for tolkning, er med på å gjøre den interessant for lesere som har den 

kulturelle kompetansen som trengs for å avkode den. Novellesjangeren er en sjanger som 

stiller krav til fortolkning, og dette har, sammen med den lite forklarende stilen, vært med på 

å gjøre Askildsen til en anerkjent forfatter i litterære kretser, men han vil neppe bli en 

bestselgende forfatter.  

 

Novellemesteren 
Askildsens viktige posisjon i samtidslitteraturen er knyttet til sjanger også på en annen måte. 

Han har nemlig tilegnet seg en form for definisjonsmakt over novellesjangeren. Et søk i 

mediearkivet atekst avslører at avisene hyppig omtaler Askildsen som «novellemester». 

Mediearkivet viser at Askildsen har fått denne tittelen i 20 artikler i norske aviser. Fordi 

mange av avisene i arkivet ikke kom med før på 2000-tallet, kan vi gå ut ifra at dette har 

skjedd flere ganger. Ordet «mester» betyr som kjent en person som er svært dyktig eller best i 

noe, men det kan også bety lærer eller veileder. Det er ingen tvil om at Askildsen av flere 

kritikere og akademikere blir ansett for å være en av våre dyktigste novelleforfattere, men 

han blir også ansett for å være en læremester for andre novelleforfattere, en som nærmest 

definerer hva en novelle skal være.  

Erlend Bruaset trekker i sin masteroppgave Det finnes for mange fine ord i verden 

(2013) frem en artikkel fra Morgenbladet for å vise hvor sentral Askildsen har vært for 

novellesjangeren. I artikkelen uttaler forfatter Levi Henriksen følgende: «Vi har stor respekt 

for Kjell Askildsen, men novellene hans har nærmest fått lov til å definere sjangeren. Det 

virker som forlagene vegrer seg for å bruke sjangerbenevnelsen ‘novelle’ hvis teksten ikke 

minner om noe Askildsen har skrevet» (Wold 2003). Bruaset konkluderer med følgende: 

«Askildsens tekster kan dermed til en viss grad tilskrives definisjonsmakt for 

novellesjangeren, og dette får frem nytteverdien ved en slik rendyrking av ett prosaformat» 

(2013: 97). Gaute Heivoll, også han forfatter, har sagt følgende i et intervju: «Askildsen har 

på mange måter definert hva en novelle skal være» (Eikeland 2015). Ifølge litteraturviter og 

kritiker Erik Skyum-Nielsen har Askildsen også vært en viktig inspirasjonskilde på den andre 
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siden av Skagerrak: «Hvis man i disse dager spørger danske prosaister, hvem de især har læst 

og lært av, nævner mange af dem tre lysende forbilleder, nemlig amerikaneren Raymond 

Carver, danskeren Peter Seeberg […] og normanden Kjell Askildsen» (Skyum-Nielsen 

1999). Man kan ikke generalisere for mye på bakgrunn av disse utsagnene, men det vil være 

vanskelig å motsi at Askildsen har påvirket utviklingen av og forventingene til 

novellesjangeren i Norge. Han får av flere også æren for å ha gitt sjangeren fornyet 

oppmerksomhet. I jurybegrunnelsen for tildelingen av Brages hederspris til Askildsen heter 

det: «[f]orfatteren har i en årrekke vært regnet som vår store novellemester, og må ta æren for 

den økte interessen for novellen som sjanger blant forfattere og publikum i Norge det siste 

tiåret» (NRK 1996). Per Thomas Andersen har også uttalt følgende: «Han har gitt novella ny 

status» (Walgermo 2009). Ikke bare har Askildsen bidratt til å definere sjangeren, han har 

også, påstås det fra flere hold, bidratt til å gjøre sjangeren mer attraktiv for lesere og andre 

forfattere. Kanskje kan man gå så langt som å si at Askildsen er det viktigste symbolet på den 

norske novelletradisjonen. 

 

Litterære kvaliteter i forfatterskapet 
Askildsen har fått en så viktig posisjon fordi han av ulike årsaker har en sterk symbolsk makt 

og fordi det på mange måter er et forfatterskap som blir regnet for å være definerende for 

utviklingen av novellesjangeren i Norge. Men de litterære kvalitetene i forfatterskapet er ikke 

bare er med på å gjøre ham til en forfatter for trente lesere, det er også kvaliteter som i lang 

tid har vært viktige i litteraturkritikken. Inger Østenstad mener at «[e]thvert forsøk på å 

identifisere kriteriene for litterær kvalitetsvurdering må avskrive at det finnes absolutte 

kriterier for å si hva som er god, enn si stor, litteratur. Absolutte kriterier for litterær storhet 

forekommer ikke» (2009: 15). Men selv om det er vanskelig eller umulig å slå fast hva som 

gjør noe til god litteratur, er det interessant å sirkle inn hvilke egenskaper ved Askildsens 

forfatterskap som har  blitt trukket frem i resepsjonen. Anne Beth Våga fant i sin 

undersøkelse av et utvalg anmeldelser av Askildsens bøker fra 1950-tallet og frem til 1990-

tallet at: «[a]nmelderne legger mest vekt på og roser stilistiske kvaliteter som en knapp og 

antydende stil, en spenning på det indre plan, forfatterens vilje til å være ekte og fornyende 

og ulike fortellertekniske virkemidler» (Våga 2007: 96). Egenskaper som kan ses i 

sammenheng med kompleksitetskriteriet, intensitetskriteriet og det genetiske kriteriet hos 

Andersen.  
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Selv om Askildsens verk selvfølgelig er forskjellige, mener jeg, i likhet med Våga, at 

det går an å identifisere egenskaper ved forfatterskapet som har blitt verdsatt over tid. Ved å 

undersøke akademiske tekster som også er vurderende, finner jeg at kompleksitetskriteriet 

blir sterkt vektlagt, som for eksempel her hos Erik Skyum-Nielsen: 

 
Jeg tror at Kjell Askildsens mesterskab som forfatter først og fremmest skriver sig fra 
en særlig ydmyghet. Netop fordi han går ud fra at vi aldri kan sige tingene lige ut, og 
at det vigtigste derfor befinder sig i det usagte, i tavsheden og stillheden, bliver han i 
stand til så suverænt at artikulere de afgørende øjeblikke i sine figurers tilværelse  
(1991: 35). 
 

Knut Imerslund skriver følgende om Davids bror (1957): «Med små ord og antydninger 

klarer forfatteren stadig å avsløre nye sider hos sine personer, slik at han etter hvert få dem til 

å stå fram i helfigur» (1975: 357). Også Øystein Rottem sirkler inn et lignende kvalitetstrekk 

hos Askildsen. Han skriver følgende om Et stort øde landskap (1987): «Novellene kretser 

omkring tilsynelatende ubetydelige detaljer: forflytninger og småting som pirrer 

nysgjerrigheten. Selv de minste ting blir tillagt betydning» (Rottem 1975:112). Det synes å 

være stor enighet i den akademiske resepsjonen om at tekstene til Askildsen er åpne for 

tolkning. «Kompleksitetskriteriet er et av de spesifikke kvalitetskriteriene som kritikerne 

gjennom tidene synes å være mest enige om» (1987: 8), skriver Per Thomas Andersen. Det er 

kanskje her en del av årsaken til Askildsens status befinner seg, nemlig at det synes å være 

stor enighet om at tekstene hans oppfyller det man nærmest må kunne kalle et 

litteraturkritikkens urkriterium, kompleksitet. 

 

Askildsen og minimalismen  
Askildsen og minimalismen er nærmest blitt to sider av samme sak. I Norsk Litteraturhistorie 

omtales stilretningen og forfatteren i samme åndedrag: 

 

Språket er forenklet og nedbygd til meget enkle syntaktiske konstruksjoner. 
Motivistisk er fortellermåten konkret eller konkretistisk, dvs. at alt som har med 
eksistensielle temaer å gjøre, er koplet til konkrete, ja, ofte trivielle rekvisitter. 
Språket er fattig på litterære bilder og metaforer, men til gjengjeld får rekvisittene lett 
– og nesten uvilkårlig – en metonymisk funksjon. Den emosjonelle ladningen av 
språket er nøktern, ja, anti-patetisk. Askildsen skriver konstaterende, registrerende, 
selv der hvor personer befinner seg i affekt (Andersen 2012: 476). 
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Også Rottem benytter minimalismebegrepet i beskrivelsen av Askildsen: «Karakteristisk for 

forfatteren er et dystert nærmest misantropisk livssyn og en skrivemåte som er betegnet som 

klinisk, asketisk økonomisk og minimalistisk» (Rottem 1997: 102). Minimalismebegrepet og 

beskrivelser av det vi må kunne kalle minimalistiske trekk går igjen både i den akademiske 

resepsjonen og i anmeldelsene i dagspressen. Til tross for at minimalisme er et ord Askildsen 

selv tar avstand fra og har et negativt forhold til (van der Hagen 2014: 308), brukes det ofte 

som et honnørord i omtalen av Askildsen. Andersen skriver: «i likhet med Bergljot Hobæk 

Haff opplevde han sitt gjennombrudd først på 1980-tallet med sine stilistisk utsøkte 

minimalistiske noveller» (2012: 475). I Øystein Rottems anmeldelse av Hundene i 

Tessaloniki (1996) i Dagbladet er det imidlertid minimalistiske trekk som blir gjenstand for 

negativ kritikk: 

 

Likevel må jeg medgi at jeg i lengden er i ferd med å gå trøtt av disse talehemninger 
og denne rungende taushet. Dette er selvsagt ingen holdbar innvending, men for meg 
truer også denne tomhetsfølelsen med ikke bare å uthule de litterære skikkelsene selv, 
men også de tekstene de opptrer i, uthule dem og tømme dem for den vibrerende uro 
og uklarhet som gjør at tekstene lever videre i oss (1996). 
 

Mens anmelderne tidligere i stor grad mente at den minimalistiske språkbruken åpner for 

tolkning og kompleksitet, ser Rottem i denne anmeldelsen ut til å mene det motsatte. Den 

sparsommelige og lite forklarende ordbruken tømmer teksten for mening. Tomas Forser 

mener at anmeldelsene av Hundene i Tessaloniki (1996) demonstrerer et skille i hvordan 

anmelderne ser på den minimalistiske stilen. Ifølge Forser hadde minimalismen som litterær 

trend utspilt sin rolle i Norge i perioden 1996−1998 (1999: 114). Det var ikke bare Rottem 

som hadde innsigelser mot Askildsens stil i Hundene i Tessaloniki (1996). Tone Solberg i 

Dagens Næringsliv skriver at Askildsen «[t]råkker attersting i egne fotspor», og hun får «en 

beklemt følelse av å ha lest det meste før» (1996). Mikael Godø i Morgenbladet skriver at 

«[e]nten har Askildsen fått et lite hakk i platen med sine tilsynelatende banale repetisjoner, 

eller så skjønner jeg mindre enn før» (1996). Forser trekker også frem debattinnlegg fra 

forfatterne Cathrine Grøndahl og Jan Kjærstad. Cathrine Grøndahl skriver kritisk om 

minimalismen generelt og Askildsen spesielt i en artikkel i Morgenbladet:  
 

Forfatteren skaper en slags forventning om noe mer, men etter hvert dabber min 
interesse av. Det mystiske Dype bakenfor det Øde manes frem og frem igjen, etter 
gjenkjennelige mønstre; den sosiale unnaglidningen inn i det private, de golde 
naturbeskrivelsene og den rene negativiteten (1993).  
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Jan Kjærstad er kritisk til måten anmelderne møter Askildsen og andre forfatterskap innenfor 

samme estetiske paradigme: 

 
Vi kan godt kalle det jeg er ute etter å sette fokus på, for Askildsen-syndromet i norsk 
litteraturkritikk. Og merk: Jeg er ikke ute etter Askildsen, men etter dette nærmest 
automatiske knefallet, over-sympatiseringen, for det minimalistiske, metaforfattige, 
knappe. Det kan virke som om idealromanen for norske kritikere egentlig er novellen 
(1996). 
 

Det er imidlertid ikke slik Tomas Forser påstår, at minimalismen i perioden 1996–1998 var 

blitt en avleggs estetisk tradisjon. Bjarte Breiteig er et eksempel på en forfatter som har høstet 

stor anerkjennelse de senere årene, og som også gjerne blir regnet for å være en minimalist. I 

1998 trekker anmelder Terje Thorsen i Dagbladet frem Breiteigs debutbok Fantomsmerter 

som en av årets beste bøker (Thorsen 1998). Anmelder Lars Helge Nilsen i Bergens Tidende 

skriver følgende om Breiteigs bok: «Norge har etter hvert en egen divisjon av habile 

novellister, og Breiteig har potensial til å slutte seg til denne gruppen […] Klarest er nok 

påvirkningen fra en annen sørlending, mandalitten Kjell Askildsen» (Nilsen 1998). Det var 

altså slett ikke umulig for minimalister å hente anerkjennelse i perioden 1996–1998. Forsers 

påstand fremstår i beste fall bastant og unyansert, kanskje til og med direkte feilaktig. 

 «Det lille litterære systemet har ikke plass til mer enn en estetikk og et idol om 

gangen», mener Forser (2002: 182). Han forklarer kritikken av Askildsen i perioden 1996–

1998 som bevis på et skifte i hva som var den rådende estetikken, og at hyllingen av 

Knausgård, som representant for en helt annerledes estetikk, er et uttrykk for dette. Når vi ser 

på hvordan forfatterskapene til tidligere nevnte Bjarte Breiteig og Merethe Lindstrøm, som 

også ofte plasseres i den samme minimalistiske tradisjonen, høster anerkjennelse, og samtidig 

har Knausgårds suksess (han har vunnet Brageprisen, Kritikerprisen og Gyldendalprisen og 

er oversatt til 30 språk) i bakhodet, blir det vanskelig å være enig med Forser. Hvis vi 

betrakter Knausgård og minimalistene Breiteig og Lindstrøm som representanter for to 

motsatte måter å skrive på, er det ingenting som tyder på at ikke begge disse to retningene 

kan høste anerkjennelse samtidig fra samme del av det litterære feltet. Dette tyder på at vi 

ikke har et system der kun et estetisk paradigme kan gjelde av gangen, det er heller et tegn på 

at vi har det Erik Bjerck Hagen kaller for en estetisk pluralisme: «Fraværet av 

smaksprinsipper er absolutt. Ideen om en smaksstandard er levende, men vi kan også tenke 

oss flere sidestilte standarder. Alle litterære dommer er feilbarlige og alle dommer er 

diskutable» (Bjerck Hagen 2004: 183). Det blir derfor feil å se Askildsens posisjon, og 

eventuelle endringer i den, som et direkte resultat av minimalismens popularitet på det 
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litterære feltet. Skal man komme med bastante påstander slik Forser gjør, er man i hvert fall 

nødt til å undersøke flere enn ett forfatterskap. At det likevel er interessant å se på hvordan 

anmelderne vurderer minimalismen og de tidligere innvendingene mot Askildsens stil i 

forbindelse med kritikken av Vennskapets pris, er det ingen tvil om. 
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3 Kritikken av Vennskapets pris 
 

I det etterfølgende vil jeg gjøre det som er mitt hovedformål, nemlig å nærlese de 14 

anmeldelsene av Vennskapets pris med vekt på kriteriene anmelderne benytter. Jeg vil ta 

utgangspunkt i de tre kriteriekategoriene jeg presenterte i innledningen: litterære, 

journalistiske og etiske kvalitetskriterier. Jeg behandler anmeldelsene suksessivt i den 

rekkefølgen de ble publisert i avisenes papirutgaver. I regelen starter behandlingen av hver av 

anmeldelsene med en kort presentasjon av avisen og kritikeren, fordi jeg mener det er nyttig 

kunnskap for å skape en bedre forståelse av hvorfor anmelderne vurderer slik de gjør. For å si 

noe om hvor stor plass anmeldelsene er viet, har jeg talt hvor mange tegn de består av, tallene 

jeg viser til er tegn uten mellomrom. Alle anmeldelsene er vedlagt i oppgavens appendiks. 

Første gang jeg henviser til anmeldelsen avsnittet handler om, vil jeg sette navnet på 

forfatteren og året for anmeldelsen i parentes. Ytterligere referanser vil være til samme 

anmeldelse, om ikke annen referanse er oppgitt. 

Før jeg går over til selve analysen av hver enkelt anmeldelse, vil jeg helt kort si noe 

generelt om mottakelsen av Vennskapets pris. Følgende aviser hadde anmeldelse av 

Vennskapets pris på trykk: Morgenbladet, Dag og Tid, Dagbladet, VG, Aftenposten, 

Stavanger Aftenblad, Trønder-Avisa, Adresseavisen, Bergens Tidende, Dagsavisen, Dagens 

Næringsliv, Fædrelandsvennen, Klassekampen og Demokraten. De to førstnevnte er 

ukeaviser, resten er dagsaviser, med unntak av Demokraten, som utkommer tre ganger i uka. 

Dagbladet var først ute med anmeldelse 27.10.2015, deretter fulgte Dagsavisen (28.10.2015), 

Morgenbladet og Dag og Tid (30.10.2015), VG, Adresseavisen, Fædrelandsvennen og 

Dagens Næringsliv (31.10.2015), Aftenposten (01.11.2015), Bergens Tidende (13.11.2015), 

Klassekampen (14.11.2015), Trønder-Avisa og Stavanger Aftenblad (04.12.2015) og til slutt 

Demokraten (24.12.2015). Alle anmeldelsene kom i tidsrommet oktober til desember 2015, 

altså innenfor en periode på tre måneder etter utgivelsesdatoen. Dette tyder på at Vennskapets 

pris var en bok som avisene prioriterte å anmelde relativt raskt, et tegn på at dette ble 

betraktet som en viktig bok. Vennskapets pris ble anmeldt i alle de største riksavisene, i 

tillegg til brorparten av regionavisene. Demokraten er den eneste rendyrkede lokalavisa som 

har anmeldt boka. 

Alle avisene benytter seg av tabloidformatet. Formatet er opphav til begrepet 

tabloidisering, som betegner en økende tendens til å prioritere stoff som i seg selv er 

dramatisk eller morsomt, melodramatisk journalistikk, og en «sterk vekt på å fatte seg i 
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korthet» (Gripsrud 2011: 242). I Norsk pressehistorie brukes terningkastet som et symbol på 

den norske tabloidpressen, både fordi det er et uttrykk for «det enkle uttrykket i form av 

popularisert stoff, og det symboliserer den aukande sjølvtilliten mellom pressefolk» (Ottosen 

m. fl 2002: 151). Tabloidisering er kanskje først og fremst en tendens vi forbinder med 

løssalgsavisene VG og Dagbladet, men det er også en utvikling som har satt sine avtrykk i 

andre aviser og medier.  

 

Dagbladet  
Dagbladet er en riksdekkende løssalgsavis, med et opplag som gjør den til den sjette største 

papiravisen i Norge (Medienorge 2016). Avisen har gjennom en årrekke profilert seg som en 

kulturavis, men har i de senere årene mottatt kritikk for en tabloidisert kulturdekning 

(Braanen 2002). Avisen var først ute med anmeldelse av Vennskapets pris, men har ikke viet 

anmeldelsen mer enn en halv side, og 2104 tegn. Dette kan være et uttrykk for en form for 

ambivalens, man anser utgivelsen for viktig og at det derfor er bra å være tidlig ute, men 

siden Askildsen ikke vil være et kjent navn for en veldig stor gruppe av avisens lesere, velger 

man å gi anmeldelsen relativt liten plass. Det skal riktignok sies at anmeldelsen av 

Vennskapets pris er viet mest plass av de to anmeldelsene som stod på trykk den dagen. 

Anmeldelsen åpner med et bilde av omslaget og terningkast fem. På grunn av terningkastet 

blir leseren allerede fra begynnelsen klar over at boka innfrir de høye forventningene. Avisen 

bruker også et portrettbilde som viser en alvorlig Askildsen som ser rett i kameraet. Bildet er 

viet litt mindre plass en teksten. Rynkene i ansiktet viser tydelig at han er blitt en gammel 

mann, og forteller slik historien om en gammel forfatter som ikke har tenkt å gi seg.  

Anmelder Fredrik Wandrup har jobbet som journalist i Dagbladet siden 1970-tallet og 

han har også utgitt flere bøker. Wandrup er en erfaren kritiker som anmelder et bredt spekter 

av sjangre, inkludert krim, romaner og sakprosa. Tittelen på anmeldelsen av Vennskapets 

pris, «Løgner og drifter», retter oppmerksomheten mot novellesamlingens tematikk, og bærer 

på denne måten bud om en anmeldelse sentrert rundt bokas litterære kvaliteter (Wandrup 

2015).Videre åpner Wandrup brødteksten med å skrive om den spesielle konteksten 

novellesamlingen utkom i: «Omsider skjedde det vi hadde sluttet å håpe på. Kjell Askildsen 

er ute med en ny bok» (Wandrup 2015). Disse setningene peker ikke på litterære kvaliteter 

ved verket, i stedet trekker anmelderen frem det oppsiktsvekkende ved utgivelsen, det er 

sensasjonskriteriet som skal dra leseren inn i teksten. Setningen under omslagsbildet av boka, 

«Novellekongen vender tilbake», retter oppmerksomheten mot personen Askildsen og hans 
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historie, mer enn verket som skal anmeldes. Dette er i tråd med et annet journalistisk 

kriterium, personifikasjonskriteriet.  

Et grunnleggende prinsipp i nyhetsjournalistikken er at det viktigste skal komme først, 

og derfor kan man få et inntrykk av at det er det ovennevnte Wandrup betrakter som det 

viktigste ved denne utgivelsen. Det er imidlertid ikke personifikasjonskriteriet og 

sensasjonskriteriet som er dominerende i anmeldelsen. Vekten ligger på litterære kriterier og 

vurderingen av Vennskapets pris. Det er de estetiske kvalitetene som trer frem som den 

viktigste årsaken til at Wandrup mener at Vennskapets pris er en god bok. Han bruker et 

tekstutdrag fra en av novellene til å eksemplifisere det han mener er presis språkbruk: «Her 

blir både den som skildres og den som skildrer karakterisert på noen få linjer». I denne 

karakteristikken trer også kompleksitetskriteriet frem. Selv om minimalisme-begrepet ikke 

brukes, er det åpenbart denne tradisjonen Wandrup mener at Askildsen fortsatt tilhører. 

Utsagnet over er også til forveksling likt utsagn som kritikere har brukt om Askildsens 

tidligere verker, og man får ikke inntrykk av at Wandrup oppfatter den nye novellesamlingen 

som noen vending i Askildsens forfatterskap, snarere tvert imot: Vennskapets pris er 

«[k]lassisk skrivekunst fra Kjell Askildsen». For Wandrup utgjør ikke den minimalistiske 

stilen noen innvending mot forfatterskapet slik det gjorde for en del av anmelderne av 

Hundene i Tessaloniki (1996): «Språklig befester Askildsen stillingen som presisjonens 

mester». Han mener også at de lengste novellene språklig holder «førsteklasses Askildsen-

standard», og vektlegger slik det genetiske kriteriet, samtidig som samsvarskriteriet trer frem. 

Vennskapets pris sammenlignes med tidligere utgivelser, samtidig som bruken av ordet 

«Askildsen-standard» sier noe om de store forventningene knyttet til forfatterskapet. Dette 

viser hvor flytende overgangen mellom de ulike kriteriekategoriene i noen tilfeller kan være. 

Wandrup mener at novellen «Det røde huset» skiller seg positivt ut både språklig og i bruken 

av synsvinkel. Han mener at novellen er: «strålende lesning». Men også denne novellen 

knyttes til Askildsens tidligere forfatterskap, den: «minner om den eksperimentelle 

Askildsen».  

Wandrup vektlegger også det moralske/politiske ved Vennskapets pris når han skriver 

at Askildsen «maner frem utsnitt av levd liv, uten sentimentalitet og selvsensur. Men han gjør 

det ikke uten medlidenhet. Han vil sine personer vel, selv når de snubler i det absurde 

landskapet vi kaller livet». Slik berømmes Askildsen for å ha medlidenhet med menneskene 

og deres daglige strev, uten at han bruker det som et enkelt triks for å fremkalle følelser hos 

leseren.  
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Anmelderen er så vidt innom det etiske kriteriet når han skriver at det «[t]rolig har 

krevd sterk overtalelse å få den kresne dikteren til å utgi disse tolv tekstene». At det er to 

eksterne redaktører som har sørget for at boka kommer ut, nevner han ikke. Han skriver 

heller ikke noe mer om hvorvidt han anser dette som problematisk, og lar dermed den etiske 

diskusjonen ligge, uten egentlig å ha gjort annet enn å vise frem et potensielt etisk problem. 

Vennskapets pris gis en svært positiv vurdering basert på relativt lett identifiserbare 

estetiske, genetiske og moralske kvalitetskriterier. Wandrup benytter seg også av 

journalistiske kriterier, men vekten ligger på den litterære vurderingen. Selv om et potensielt 

etisk problem vises frem for leseren, tar han ikke stilling til hvorvidt det er riktig eller galt å 

få en forfatter til å utgi noe han tidligere ikke ønsket å utgi. Dette aspektet ved utgivelsen ser 

heller ikke ut til å påvirke Wandrups endelige vurdering av Vennskapets pris, fordi han bare 

kort nevner det i begynnelsen av anmeldelsen og ikke kommer tilbake til det.  

 

Dagsavisen 
Dagsavisen hadde et opplag på i overkant av 20 000 eksemplarer i 2015 (Medienorge 2016), 

og dekker hovedsakelig Oslo og Akershus, i tillegg til utenriksnyheter og nyhets- og 

kulturstoff fra hele landet. Avisen tok over Fremtiden og Rogalands Avis i 2013 og 2014, og 

noe av stoffet i disse tre avisene er identisk. Anmelder Turid Larsen har vært fast kritiker i 

Dagsavisen i en årrekke. Avissiden med anmeldelsen av Vennskapets pris er komponert slik 

at den 2599 tegn lange anmeldelsen er plassert på en dobbeltside, og deler plass med en sak 

om de nominerte til Bokhandlerprisen og en ny TV-serie. Anmeldelsen er viet mest plass av 

de tre artiklene. Det er bildet av Askildsen som tar størst plass i selve anmeldelsen, bildet av 

omslaget er langt mindre. Portrettbildet viser en alvorlig Askildsen som ser rett i kameraet, 

og er tatt på litt avstand. Den mørke dressen som kommer til syne, bidrar til inntrykket av en 

nøktern og alvorlig forfatter. Tittelen «Askildsens magi» retter oppmerksomheten mot 

forfatteren, men sier lite om verket annet enn at den bærer bud om en positiv anmeldelse 

(Larsen 2015). I første del av ingressen tas de store forventningene som er knyttet til denne 

utgivelsen opp: «Kjell Askildsen har gitt oss høstens tynneste bok, men sannsynligvis den 

mest etterlengtede», og allerede i neste setning opplyses det om at forventningene innfris: 

«“Vennskapets pris” er en suveren oppvisning i Askildsens asketiske metode». Her er det 

samsvarskriteriet som virker, og anmelderen gjør det klart helt fra begynnelsen av at hun 

mener at dette er en utgivelse som lever opp til standarden Askildsen har satt. Samtidig virker 
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også personifikasjonskriteriet i åpningen av anmeldelsen, vekten ligger på forfatteren 

Askildsen og forventningene knyttet til hans navn, mer enn verket Vennskapets pris. 

Brødteksten åpner med å gjøre rede for konteksten for utgivelsen. Dette er imidlertid 

gjort i en nøktern og saklig stil fritt for ord som «begivenhet» og «etterlengtet». Som vi 

allerede har sett antydning til i ingressen, vurderes verket i hovedsak opp mot forfatterskapet  

og hvorvidt boka holder nivået. Det er altså det genetiske kriteriet som blir dominerende i 

denne anmeldelsen. Larsen bruker teksteksempler fra novellen «Konrad T.» for å illustrere at 

Askildsen skriver på en måte som minner om tidligere utgivelser: «Denne nøkternheten som 

tangerer det brutalt sannferdige er en gjenganger i Kjell Askildsens fortellinger. Det er også 

presisjonen og klarheten og den tørre konstateringen». Men her ligger det også en estetisk 

vurdering av språket, hvor ord som «nøkternhet» og «presisjon» vitner om en positiv 

anmelder. Larsen sammenligner Vennskapets pris både med Thomas F’s siste nedtegnelser til 

almenheten (1983) og med Hundene i Tessaloniki (1996), og hun mener at Vennskapets pris 

«opprettholder nivået». Hun mener også at «[d]en gamle mester leverer klassisk Askildsen-

prosa med gjenkjennelige doser misantropi, ensomhet, misforståelser, løgner, småbedrag og 

erotikk». Anmelderen bruker minimalisme-merkelappen i sin beskrivelse av tittelnovellen: 

«Det hele er tatt på kornet, minimalistisk, stramt og ubarmhjertig», og mener det åpenbart 

positivt. Uttrykket «tatt på kornet» gjør at forståelsen av «minimalistisk» blir assosiert med 

det å skrive på en måte som er treffende. Det er også spesifikt bruken av denne stilen hun 

roser når hun skriver i ingressen at «Vennskapets pris er en suveren oppvisning i Askildsens 

asketiske metode». Formuleringen understreker den tette forbindelsen mellom Askildsen og 

minimalismen.  

Larsen mener det er «uforståelig» at det har tatt 19 år siden Askildsen forrige 

utgivelse, og tar på en slik indirekte måte avstand fra den negative kritikken som Hundene i 

Tessaloniki (1996) til dels fikk. Vi må kunne forutsette at Larsen, som en erfaren anmelder, 

vet hva som var Askildsens uttalte grunn for å slutte å skrive, men hadde hun ment at 

kritikken virkelig var berettiget, ville hun neppe kalt det for «uforståelig» at det etter sigende 

fikk forfatteren til å slutte å skrive. 

Til tross for vektleggingen av estetiske kriterier og eksempler fra teksten, får man ikke 

et helt tydelig bilde av hva anmelderen mener er godt eller dårlig i Vennskapets pris. Dette 

fordi de estetiske vurderingene i så stor grad settes inn i en sammenlignende kontekst, hvor 

de tidligere verkene i forfatterskapet utgjør sammenligningsgrunnlaget. Det genetiske 

kriteriet og samsvarskriteriet blir veldig dominerende. Beardsley peker på at man ved å 

vurdere verk etter hvorvidt det oppfyller forfatterens intensjon, risikerer å vurdere kunstneren 
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snarere enn kunstverket (Beardsley 1958: 460). Her er det noe lignende som skjer, bare at det 

ikke er forfatterens intensjon, men de tidligere utgivelsene til Askildsen som brukes som 

målestokk. Dermed blir det forfatterskapet mer enn verket som vurderes. 

  

Morgenbladet 
Morgenbladet er en abonnementsavis, og beskriver seg selv som «en ukeavis med vekt på 

politikk, kultur og forskning» (Morgenbladet 2013). Da avisen la om til tabloidformat i 2003, 

ble «en fyldig kulturdekning, kritikk av sakprosa og skjønnlitteratur» trukket frem som et 

viktig satsingsområde for avisen (Morgenbladet 2013). Det er postdoktor ved Universitetet i 

Bergen, Frode Helmich Pedersen, som har anmeldt Vennskapets pris for Morgenbladet. 

Pedersen har anmeldt bøker for dagspressen siden 2003, men bare siden 2014 i 

Morgenbladet. Anmeldelsen av Vennskapets pris er hovedartikkelen i seksjonen «Bøker», og 

er viet nesten en hel dobbeltside minus en spalte om uenighet i Den internasjonale 

forleggerforeningen og to små notiser om Jon Fosse og London Review of books. 

Anmeldelsen åpner med et lite bilde av omslaget på boka, men det er bildet av 

forfatteren som dominerer. Portrettet av Askildsen ligner det i Dagsavisen, blant annet ved at 

det er tatt på litt avstand, og at Askildsen er iført mørke klær. Bildet skaper langt på vei også 

de samme assosiasjonene. Til sammen inneholder anmeldelsen 6249 tegn. Plassbruken 

indikerer at Vennskapets pris blir betraktet som en viktig utgivelse av Morgenbladet. Tittelen, 

«Askildsens etterskrift», peker mot forfatteren og det kontekstuelle. Pedersen åpner sin 

anmeldelse med å fortelle om sin overraskelse da han ble klar over at det skulle komme en ny 

novellesamling fra Askildsen: «Da jeg på listen over høstens bebudede bøker så annonsert en 

novellesamling av Kjell Askildsen, satte jeg havremelken i halsen. Hva var dette for en bok?» 

(Pedersen 2015). Selv om det på det tidspunktet da anmeldelsen sto på trykk var gått flere 

måneder siden Forlaget Oktober på sin pressekonferanse 19.08.2015 kunngjorde at det ville 

komme en ny utgivelse fra Askildsen, understreker Pedersen det oppsiktsvekkende ved 

utgivelsen, og på denne måten virker sensasjonskriteriet. Anmelderen trer her frem gjennom 

bruken av ordet «jeg», noe som ikke er uvanlig i bokanmeldelser, for eksempel når en 

anmelder skal gjøre rede for forutsetninger han eller hun møter teksten med (Jørgensen 1999: 

116).  

Pedersen baserer seg på det estetiske kriteriet når han vurderer et tekstutdrag fra 

novellen «Willy Hassel»: «Askildsen har ofte en særegen evne til å fylle selv de mest trivielle 

setninger med betydning, men her faller replikkene flatt til jorden». Anmelderen mener at 
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Askildsen ikke greier å fylle setningene med ulike betydningslag, en innvending som faller 

under den estetiske kategorien. Denne kritikken lyder ikke så ulikt Rottems innvending mot 

Hundene i Tessaloniki (1996): «for meg truer også denne tomhetsfølelsen med ikke bare å 

uthule de litterære skikkelsene selv, men også de tekstene de opptrer i, uthule dem og tømme 

dem for den vibrerende uro og uklarhet som gjør at teksten lever videre i oss» (Rottem 1996). 

Pedersens kritikk går imidlertid bare på et spesifikt tekststed og ikke på verket som helhet, 

slik Rottems kritikk gjorde. Pedersens innvending oppfattes dermed langt mindre alvorlig. I 

vurderingen av «Martin Hansens utflukt» trer også kompleksitetskriteriet frem, men i 

motsetning til i «Willy Hassel», mener Pedersen forfatteren greier å skape flertydighet: 

«Disse replikkene rommer langt mer enn forrige eksempel», skriver han, før han beskriver 

hvordan slutten på novellen åpner for flere ulike tolkninger.  

En ytterligere innvending mot «Willy Hassel» tilhører integritetskriteriet. Pedersen 

mener at delene i novellen ikke henger godt nok sammen: «Ingen av disse tre partiene er det 

noe galt med, i og for seg, men man får samtidig følelsen av at de utgjør torsoen til tre ulike 

noveller – de står liksom og svever hver for seg». Han mener også at novellene «Marion» og 

«Toalettmappen» ikke holder mål, uten at han utdyper hvorfor. I og med at han tidligere i 

anmeldelsen kritiserer mange av novellene for på tross av sine kvaliteter å ha «noe 

skisseaktig eller uforløst ved seg», kan kritikken av de to novellene ses i sammenheng med 

dette utsagnet. Likevel blir innvendingen noe vag, og også vanskelig å plassere under et 

bestemt kriterium. 

Pedersen gjør grundig rede for konteksten for utgivelsen, og det faktum at flere av 

novellene er utgitt fra før. Han tematiserer det spesielle i å ha tilgang til Askildsens egne 

refleksjoner over hvorfor han tidligere forkastet noen av novellene, slik leseren har gjennom 

intervjuboka til Alf van der Hagen. Men det har sneket seg inn to feil i Pedersens redegjørelse 

for konteksten, «Martin Hansens utflukt» ble ikke første gang publisert i En plutselig 

frigjørende tanke, men i Samlede noveller (1999). Pedersen skriver også at novellen «Det 

røde huset», så vidt han kan se, ikke er publisert i Alf van der Hagens bok, noe den er. «Det 

genetiske kriteriet stiller store krav til kunnskaper, og når dette svikter, svikter nok også litt 

av tilliten til anmelderens vurderinger generelt», mener Per Thomas Andersen (1987: 22). I 

dette tilfellet er ikke feilene av en slik alvorlig karakter at det i betydelig grad svekker tilliten 

til anmelderen, men det undergraver inntrykket av en gjennomarbeidet og grundig analyse 

som artikkelen ellers skaper.  

Det genetiske aspektet utgjør en stor del av anmeldelsen, men er ikke i veldig stor 

grad gjenstand for vurdering. Pedersen mener boka «spenner fra det mislykkede til det 
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briljante», og at Vennskapets pris på mange måter er et typisk Askildsen-verk. Han 

sammenligner novellen «Willy Hassel» med «Carl Lange» fra 1983, og mener samlingen 

som helhet inneholder «videreføringer av mange typiske Askildsen-temaer», i tillegg til den 

velkjente fortettede stilen. I omtalen av «Det røde huset» er det genetiske, i form av tekstens 

originalitet, gjenstand for vurdering. Han mener novellen er annerledes: «og da med positivt 

fortegn […] Åpningen er et fabelaktig stykke prosa». Videre mener han at novellen har en 

«ekspressiv kraft» som er «atypisk for Askildsen».  

Anmelderen baserer seg på det etiske kriteriet når han kommer med implisitt kritikk 

mot redaktørene som han mener har «saumfart den nå blinde forfatterens notatbøker på jakt 

etter tekster som med litt godvilje kan sies å være ferdige». Dette virker paradoksalt med 

tanke på at han avslutter anmeldelsen med å skrive: «At han [Askildsen] nå på sine gamle 

dager har firet litt på sin strenge selvsensur og tillatt utgivelsen av dette appendikset til sitt 

forfatterskap, fyller meg først og fremst med takknemlighet». Det blir enda mer paradoksalt 

sett i sammenheng med at Pedersen tidligere i anmeldelsen skriver: «Man innser altså at de to 

pådriverne for denne utgivelsen, Torleiv Grue og Terje Holtet Larsen, virkelig må ha lagt seg 

i selen for å overbevise Askildsen om at disse novellene fortjente å publiseres. Det bør 

Askildsen-lesere takke dem for». Selvmotsigelser er ikke helt uvanlig i anmeldelser, og kan 

«i nogle tilfælde forklares med anmelderens usikkerhet eller fejhet» (Jørgensen 1999: 270). 

Pedersen forsøker nok å gi en forklaring på hvorfor samlingen, etter hans oppfatning, har en 

så varierende kvalitet, men fremstår ambivalent og vag i sin kritikk av redaktørenes 

fremgangsmåte. Dette kan være et uttrykk for en tanke om at man skal møte den aldrende og 

respekterte forfatters sannsynligvis siste utgivelse med godvilje, til tross for at verket har 

flere svakheter. Det er kanskje med dette i bakhodet at Pedersen velger å la kritikken ramme 

redaktørene, ikke forfatteren selv, men også omtalen av redaktørenes innsats er ambivalent. 

Selv om anmeldelsen viser at sensasjonskriteriet også kommer til uttrykk i en avis 

som i stor grad henvender seg til akademikere og litteraturinteresserte, er det det estetiske 

som danner det viktigste grunnlaget for Pedersens vurdering. De estetiske kvalitetene 

vurderes til en viss grad opp mot forfatterskapet, men de vurderes også isolert for 

Vennskapets pris. Pedersen lar vurderingen sin hvile på det etiske kriteriet når han behandler 

verkets tilblivelse. Han retter kritikk mot redaktørene og ansvarligholder dem for svakheter 

ved utgivelsen, samtidig som Askildsen selv ikke klandres for at noen av novellene ifølge 

Pedersen fremstår som skisseaktige. 
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Dag og Tid 
Dag og Tid beskriver seg selv som: «ei fri og uavhengig vekeavis for kultur og politikk – og 

den einaste riksavisa på nynorsk» (Gjerdåker 2016). Avisen hadde et opplagstall på 10 014 i 

2015 (Medienorge 2016), og ble opprettet i 1962. Her er det Odd W. Surén, forfatter og fast 

kritiker for Dag og Tid, som anmelder Vennskapets pris. I 2013 vant Surén Kritikerlagets 

prestisjetunge pris, Årets kritiker. Anmeldelsen står i seksjonen «Meldingar», og fyller godt 

over halve siden. Teksten har selskap av to kulturnotiser og en annonse, og består av 2950 

tegn. Hovedbildet er et portrettbilde av en alvorlig Askildsen som ser i kameraet, men her er 

bildet av omslaget viet større plass enn i anmeldelsene jeg allerede har behandlet.  

Anmeldelsen er i liten grad preget av vurdering. Tilnærmingen minner om det John 

Christian Jørgensen kaller for analytisk nærlesning, hvor vurderinger i liten grad uttrykkes 

eksplisitt. Den spesielle konteksten for utgivelsen er ikke redegjort for i det hele tatt. Surén 

åpner med et Olav H. Hauge-sitat: «[d]ei store stormane har du attum deg» (Surén 2015), og 

henvender seg på denne måten til den litterært interesserte leser. Tittelen, «Stilla mellom 

stormane», er relatert til Hauge-sitatet, og danner et bilde på handlingen i novellene. 

Åpningen og tittelen kan ses i sammenheng med avisas profil som kultur- og nynorskavis. 

Det er ikke i like stor grad nødvendig å ty til mer allmenne journalistiske kriterier for å vekke 

leserens interesse som i de store, folkelige avisene, med en langt bredere målgruppe. 

Vurderingskriteriene er utydelige fordi forfatteren i liten grad bruker verdiladde ord. 

Kompleksitetskriteriet danner grunnlaget når Surén en sjelden gang er vurderende:   

 

Ein har så få opplysningar, det meste må fyllast ut av fantasien, slik det også er med 
novelleverda til Askildsen i det store og heile; lesaren må finne det som teksten ikkje 
seier, og Askildsen er ein mester til å skriva slik at små tekstar om det tilsynelatande 
kvardagslege ekspanderar i lesaren. 
 

Her roses Askildsens bruk av den minimalistiske skrivestilen. Ifølge Surén er det i replikkene 

Askildsen er best: «Det er få som har den naudsynte musikaliteten som lyt til for å nå akkurat 

dit, og ikkje lenger, som kan skriva slik at ein kjenner ubehaget ved det ukjende som ligg 

under orda». Anmelderens begeistring for kompleksiteten i teksten understrekes også av 

utropet mot slutten, som handler om at det kan være vanskelig å få øye på det underliggende i 

teksten, spesielt om man skal anmelde boka og må lese fort: «Men ein ser det, då også!». Ved 

å bruke det følelsesfylte utropstegnet og å knytte an til sin egen situasjon som kritiker, blir 

anmeldelsen også langt mer personlig.  
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Surén understreker hvordan utgivelsen følger i fotsporene til forfatterens tidligere 

bøker. For eksempel peker han på hvordan en uttalelse i tittelnovellen er «typisk for 

Askildsen og typisk for denne boka». I likhet med begge de foregående anmelderne påpeker 

Surén den sjeldne bruken av synsvinkel i «Det røde huset», uten at han direkte sier noe om 

hvorvidt han synes dette fungerer eller ikke. Det er det kognitive kriteriet, tekstens 

kunnskapstilfang, som roses når Surén skriver: «[o]g heile tida er det kjennskapen til folk og 

til korleis folk anten løyner seg eller ovrar seg i og med ord som driv tekstane fram».  

Surén lar verket heller enn forfatteren tre frem, men lar det i stor grad forbli opp til 

leseren å avgjøre om det er en bok verdt å lese eller ikke. Det genetiske aspektet og 

konteksten for utgivelsen er viet overraskende lite oppmerksomhet, i hvert fall om vi 

sammenligner med anmeldelsene i de andre avisene. De journalistiske kriteriene er også lite 

fremtredende, og gjør at det er de litterære kriteriene som er bærende for vurderingen. 

 

VG 
VG er Norges nest største avis målt i opplagstall, og en løssalgsavis som henvender seg til et 

bredt publikum. Avisen er «en dominerende aktør i norsk journalistikk, med sin særegne 

variant av moderne populærjournalistikk» (Eide 2010: 368). Anmeldelsen av Vennskapets 

pris er viet cirka to tredeler av en side i seksjonen «Bokekstra», og består av 1848 tegn. 

Anmeldelsens hovedbilde er et gjenkjennelig motiv, den alvorlige Askildsen som ser rett i 

kameraet. I tråd med komposisjonskriteriet, har bildet fått like mye plass som teksten. 

Anmeldelsen inneholder også en faktaboks, som gjør det mulig for den uvitende leser å skape 

seg et raskt bilde av hvem Askildsen er. Ved siden av ingressen er det bilde av en terning 

med fem øyne, slik at leseren allerede fra starten av er klar over at anmelderen synes boka er 

god. Anmelder Sindre Hovdenakk er fast kritiker i avisen. Han har bakgrunn som forfatter, 

forlagsredaktør og journalist, og han er også avbildet. På denne måten fremhever avisen 

anmelderens viktighet. Samtidig er det også en måte å understreke det subjektive i en 

bokanmeldelse, fordi det tydeliggjør at det er én person som gjør sine vurderinger.   

Det er sensasjonskriteriet som står fram i åpningen: «Det er 19 år siden Kjell 

Askildsen sist ga ut en bok med nyskrevne noveller. Derfor er utgivelsen ikke bare årets 

litterære comeback. Det er et lite stykke norsk litteraturhistorie», skriver han i ingressen 

(Hovdenakk 2015). Det sensasjonelle underbygges gjennom patosfylte utsagn som «årets 

litterære comeback» og henvisningen til «norsk litteraturhistorie». Ingressen fanger leseren  

effektivt inn ved hjelp av følelsesladd ordbruk. I tittelen «[h]istorisk comeback» og 
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formuleringen «[e]n ny bok av Kjell Askildsen er intet mindre enn en begivenhet», er det et 

annet journalistisk kriterium som trer frem: samsvarskriteriet. Allerede i tittelen gis en tydelig 

indikasjon på at forventningene til at utgivelsen skal ha høy litterær kvalitet innfris. 

Hovdenakks anmeldelse synes styrt av journalistiske snarere enn litterære kriterier. Vekten 

ligger på Askildsen som person, forventninger som er forbundet med hans utgivelser og den 

begivenheten det er at dette verket kommer ut, i stedet for på verket i seg selv.  

Det er derfor ikke så lett å få øye på hvilke litterære kvalitetskriterier Hovdenakk 

benytter seg av. Det er likevel mulig å identifisere intensitetskriteriet i anmeldelsen. Dette 

kriteriet kommer frem i følgende formulering: «Kjell Askildsen eier en helt egenartet evne til 

å skrive fram lavmælt spenning mennesker imellom, sylskarpt presise og ofte 

kammerspillaktige historier som treffer deg med ubarmhjertig sikkerhet». Det er det 

genetiske kriteriet som trer frem når Hovdenakk setter Vennskapets pris opp mot de tidligere 

utgivelsene i forfatterskapet i disse to utsagnene: «Kjell Askildsens stil og stemme er akkurat 

slik vi husker den fra tidligere bøker», og: «Alt er ikke like bra, men det aller meste holder et 

kvalitativt nivå som er forfatteren verdig». Her kunne Hovdenakk med fordel ha utdypet og 

forklart hva det er med stilen og stemmen som «gjør at den er akkurat slik vi husker den» og 

hvorfor alt ikke er «like bra». All den tid anmelderen ikke begrunner eller eksemplifiserer 

vurderingen med utdrag fra teksten, blir utsagnene overfladiske. Bakgrunnen for at 

Hovdenakk ikke gjør det, må nok ses i sammenheng med plasshensyn, anmeldelsen er relativt 

kort, og sitater krever ofte mye plass. 

Hovdenakks eneste innvending kan plasseres innenfor den etiske kategorien, og 

handler om at det ikke er gjort rede for hvordan verket har blitt til. En legitim innvending, 

men siden dette er viet nesten en tredel av teksten, er det lite plass til å utdype bokas 

ytterligere kvaliteter og svakheter. At anmelderen bytter over til jeg-form i dette avsnittet, er 

med på å svekke autoriteten i kritikken, det virker som han bare snakker på vegne av seg selv 

når han skriver at det burde vært gjort plass til en redegjørelse for bokas tilblivelse. 

Hovdenakk inntar imidlertid en mer autoritær posisjon igjen når han helt mot slutten snakker 

på vegne av alle leserne: «Da hadde vi fint tålt å få vite mer om bakgrunnen for denne 

utgivelsen».  

Hovdenakks anmeldelse synes i hovedsak å være basert på journalistiske kriterier. 

Personifikasjonskriteriet og sensasjonskriteriet trer spesielt tydelig frem. Dette kan ha 

sammenheng med at VG er en avis med en bred målgruppe, der en god del av leserne kanskje 

ikke kjenner til Askildsens forfatterskap. Dermed vil anmelderen i større grad måtte gi 

informasjon om forfatteren og forfatterskapet, og behovet for å benytte seg av mer allmenne 
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journalistiske grep for å fange leserens interesse, vil være større enn i aviser som henvender 

seg til en mer spesifikt litterært eller kulturelt interessert målgruppe. Det er imidlertid også 

eksempler på at Hovdenakk baserer vurderingen på genetiske, estetiske og etiske kriterier.  

 

Adresseavisen 
Adresseavisen er regionavis, primært for Trondheim og Trøndelag, og landets eldste 

nålevende avis. Med et opplag på i overkant av 57 000 eksemplarer er den nest størst av de 

norske regionavisene, etter Bergens Tidende (Medienorge 2016). Selv om avisen har sitt 

nedslagsfelt hovedsakelig i Trøndelag, har den en relativt omfattende kulturdekning som 

omfatter ulike former for kultur fra hele landet. Anmeldelsen av Vennskapets pris består av 

2342 tegn, og fyller rundt en halv avisside. Siden deles med en teateranmeldelse. Også her 

møtes leseren av en terning med fem øyne, men denne er diskret plassert øverst i høyre 

hjørne, og ikke så lett å legge merke til med én gang. Anmeldelsen inneholder et bilde av 

Askildsen som er større enn bildet av omslaget på Vennskapets pris, men mindre enn plassen 

som er viet teksten. Terje Eidsvåg er mangeårig bokanmelder og kulturkommentator i avisen. 

Også han har lagt vekt på konteksten for utgivelsen. Han sammenligner det med 

arkivutgivelser fra musikere, og benytter slik et analytisk perspektiv på utgivelseskonteksten 

til Vennskapets pris. I likhet med Frode Helmich Pedersen tematiserer han det spesielle 

forholdet mellom denne utgivelsen og Alf van der Hagens intervjubok. Eidsvåg er interessert 

i hvilke endringer novellene har gjennomgått før de har blitt publisert i Vennskapets pris, det 

edisjonsfilologiske aspektet ved tekstene. Han sammenligner novellene «Georg» og «Gerhard 

P.» slik de var da de sto på trykk i van der Hagens intervjubiografi, og slik de er i sin aktuelle 

form. Han gjør en vurdering basert på integritetskriteriet når han peker på hvordan slutten på 

«Georg» har blitt «strammet opp», og slutten på «Gerhard P.» har blitt «bedre raffinert» fra 

de første gang sto på trykk (Eidsvåg 2015).  

Også i denne anmeldelsen dukker samsvarskriteriet opp i åpningen: «Ny 

novellesamling fra Kjell Askildsen er en litterær begivenhet», og fungerer som et anslag som 

skal dra leseren inn i teksten. Selv om Eidsvåg mener at novellene ikke alltid er Askildsen på 

sitt mest gjennomførte, er det ingen tvil om at han ser boka som et klassisk Kjell Askildsen-

verk: «Dessuten spiller stil, tema og tone med ett vesentlig unntak opp mot det som siden 80-

tallet har blitt det typisk askildsenske: Historier om lakoniske, godt voksne, gjerne 

unnvikende menn som dyrker tilbaketrekningens kunst, både i nære og fjerne relasjoner». Å 

bruke navnet til Askildsen som et adjektiv på denne måten, er plassbesparende, men det sier 
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også noe om Askildsens posisjon. Som anmelder må man være sikker på at i hvert fall en god 

del av leserne vil forbinde noe med navnet Askildsen, ellers blir det meningsløst å bruke det 

på denne måten. Selv om Eidsvåg betrakter Vennskapets pris som et verk preget av en 

gjenkjennelig stil, trekker han frem «Det røde huset» som annerledes og fascinerende. Han 

mener at novellen har en: «helt annen temperatur og tankeflukt enn resten av novellene». 

I likhet med flere av de andre anmelderne mener Eidsvåg at novellesamlingen har 

varierende kvalitet: «[s]elv om noen av novellene har drag av skriveøvelser mer enn 

Askildsen på sitt mest gjennomførte, er det også noveller som vil være en pryd for enhver 

Askildsen-samling». Selv om denne kritikken er lite konkret, kan den ses i sammenheng med 

integritetskriteriet. Sammenligningen av enkelte av novellene med skriveøvelser, antyder at 

de er ufullstendige eller uferdige, men det forblir vagt hva ankepunktet mot dem er. Det er 

også uklart hva som gjør andre noveller til «en pryd for enhver Askildsen-samling»: «Det er 

setninger, passasjer, replikker og komplette noveller i den vesle boka som gjør at Torleiv 

Grue og Terje Holtet Larsen fortjener ros for å ha overbevist Kjell Askildsen om at disse 

novellene fortjener utgivelse». Men hvilke setninger og passasjer fortjener ros, og hvorfor? 

Denne setningen følger opp den implisitte rosen av redaktørene fra begynnelsen av 

anmeldelsen, og antyder at det ut ifra et etisk perspektiv var riktig av redaktørene og forlaget 

å utgi denne samlingen. 

Eidsvåg setter konteksten og tilblivelsen av tekstene i et interessant perspektiv. Han 

benytter seg også av estetiske og etiske kriterier. Likevel blir det genetiske aspektet litt for 

dominerende til at leseren får et godt innblikk i hvilke kvaliteter ved Vennskapets pris som 

gjør at Eidsvåg mener at det er en «kjærkommen tilføyelse til forfatterskapet» . 

 

Fædrelandsvennen 
Fædrelandsvennen er regionavis for Sørlandet, og dermed også for Askildsens hjemsted, 

Mandal. I likhet med mange andre norske aviser ble Fædrelandsvennen politisk fristilt på 

1970-tallet, og dette styrket avisens regionavispreg (Ohman-Nielsen 2010: 138). Avisen 

hadde i 2015 et opplag på i overkant av 30 000 eksemplarer (Medienorge 2016). 

Anmeldelsen, som bare inneholder 1615 tegn, inngår i avisens kulturseksjon, og deler plassen 

med to andre anmeldelser, der anmeldelsen av boka Røtter og vinger. Et matpakkeseminar i 

Jon Lilletuns ånd er hovedoppslaget. En overraskende prioritering, med tanke på at Askildsen 

er en lokal forfatter. Anmeldelsene av Vennskapets pris er viet større plass i samtlige av de 

andre regionavisene, med unntak av Trønder-Avisa. Avisen bruker ikke bilde av Kjell 
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Askildsen, men et bilde av omslaget er satt inn helt i begynnelsen. Etter overskriften dukker 

terningkast seks opp, og leseren vet dermed allerede før han har begynt å lese at dette er en 

utgivelse som innfrir. 

Emil Otto Syvertsen har jobbet som kulturjournalist og kritiker i avisen i en årrekke. 

Anmeldelsen har fått tittelen «Nye perler fra novellemesteren fra Mandal», og spiller på et av 

lokaljournalistikkens viktigste kriterier, nemlig tilknytningskriteriet, i tillegg til 

personifikasjonskriteriet (Syvertsen 2015). Ved å knytte forfatteren opp mot et for leseren 

kjent sted, skapes en følelse av nærhet og tilknytning, et effektivt journalistisk virkemiddel 

for å få leseren til å lese videre. Syvertsen åpner med å redegjøre for konteksten, også her 

brukes denne som en inngang som skal fange leseren. Anmeldelsen oppfyller 

klarhetskriteriets krav til klar beskjed, altså at det ikke skal være noe tvil om hvorvidt 

anmelderen mener boka er god eller dårlig (Andersen 1995: 24). Syvertsen setter enhver tvil 

til side: «[d]et er blitt enda en samling med nydelige perler, fantastiske velformulerte små 

fortellinger». Han stiller seg også utelukkende positiv til redaktørenes innsats for å få 

novellene utgitt. Han skriver: «[d]et er bare å takke og bukke». Disse formuleringene skaper 

inntrykk av panegyrikk, mer enn en  «nøktern, balansert og nyansert vurdering av en bok» 

(Andersen 1995: 24), spesielt hvis vi setter dette i sammenheng med at Syvertsen ikke har en 

eneste innvending. Likevel, han tar til en viss grad i bruk litterære kvalitetskriterier for å 

begrunne hvorfor han mener boka er god.  

Syvertsen siterer Hamsuns uttalelse om hva han ønsker for litteraturen i 1890, nemlig 

innsikt i: «de hemmelige bevegelser som bedrives upåaktet på de avsides steder i sjelen». 

Anmelderen mener at Askildsen innfrir disse kravene «med den største eleganse». Slik viser 

han frem et mer konkret element ved tekstene som han mener er bra. Det kognitive kriteriet 

trer frem når han påpeker at «hver eneste novelle har noe vesentlig å si om menneskesinnets 

uransakelige veier». Han roser bokens evne til å gi kunnskap om menneskesinnets 

kompleksitet. 

Det estetiske kriteriet gjør seg også gjeldende. I likhet med flere av de andre 

anmelderne kjenner Syvertsen igjen den minimalistiske stilen, uten at han bruker 

minimalisme-merkelappen. Bruken av ordet «presis» gir en tydelig indikasjon på at dette er 

en stil Syvertsen verdsetter: «Den samme knappe stilen, de korte og ytterst presise 

setningene, det komprimerte og litt tørre uttrykket – alt er der». Han vurderer ut fra 

kompleksitetskriteriet når han trekker frem et tekstutdrag fra novellen «Etter bisettelsen», og 

beskriver utdraget slik: «Så mye sagt med så få ord». 
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Syvertsens kritikk synes preget av journalistiske kriterier. Anmeldelsen har ikke fått 

mye plass, og det forklarer nok inntrykket av at anmeldelsen blir relativt overfladisk. Bruken 

av estetiske og kognitive kriterier gjør at det likevel er en viss grad av vurdering av litterære 

kvaliteter. 

 

Dagens Næringsliv 
Dagens Næringsliv er en riksdekkende avis med spesiell vekt på økonomi- og finansstoff, 

men den har også blitt «et viktig organ for en kritisk reportasjejournalistikk» (Eide 2010: 76). 

Med et opplag på 56 969 eksemplarer er den Norges femte største avis, rett bak 

Adresseavisen og Bergens Tidende. Den 2358 tegn lange anmeldelsen av Vennskapets pris 

har fått en egen side, men deler plassen med tre henvisninger til andre saker i 

lørdagsmagasinet. Bildet av Askildsen tar omtrent like mye plass som selve teksten, og er 

langt større enn bildet av omslaget. Anmelder Bjørn Gabrielsen er fast anmelder og journalist 

i Dagens Næringsliv. Dette har han vært i mange år, og i 2003 ble han kåret til Årets kritiker. 

I likhet med Surén i Dag og Tid gjør heller ikke Gabrielsen rede for 

utgivelseskonteksten. Dette kan sees i sammenheng med at Dagens Næringsliv i forbindelse 

med Oktobers høstlansering trykket et intervju med Askildsen, der en del av denne 

informasjonen kom frem. Gabrielsen tar i liten grad utgangspunkt i journalistiske kriterier for 

å fange leseren. Fokuset er lagt på analyse og litterære kriterier, og det er intensitetskriteriet 

som dominerer. Tittelen «Ingenting skjer. Alt skjer» og utsagn som «[l]ikevel blar leseren 

som i en kriminalroman» og «hans helt særegne måte å formidle spenning på», handler om 

hvordan Askildsen ved hjelp av tekster der det egentlig ikke skjer så mye, greier å holde på 

leseren (Gabrielsen 2015). Andersen henviser til Sjklovskijs underliggjørings-begrep, og 

mener at intensiteten i en tekst har sammenheng med dens evne til å gjøre ting «nye» (1987: 

24). Dette viser seg i Vennskapets pris ved at scener som tilsynelatende er fullstendig trivielle 

blir gjort spennende: «[a]t Askildsen fascinerer og tiltrekker så mange lesere, skyldes, i hvert 

fall delvis at han makter å gjøre slike situasjoner interessante». Det er det kognitive kriteriet 

som trer frem når Gabrielsen skriver at «Tonen av øm misantropi og innsikten i menneskets 

forfengelighet og forgjengelighet maner likevel frem en glede som er beslektet med latteren». 

Det er forfatterens menneskekunnskap som vekker en gledesfølelse hos anmelderen. 

Det genetiske kriteriet gjør seg også gjeldende når Gabrielsen sammenligner boka 

med de tidligere bøkene i forfatterskapet: «Kjell Askildsens novellesamling Vennskapets pris 
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får forfatterens tidligere bøker til å virke fartsfylte. Det går ikke ut over hans helt særegne 

måte å formidle spenning på», og: 

 

[n]oen av Askildsens tidligere utgivelser, kanskje særlig “Thomas Fs siste 
nedtegnelser til almenheten” er blitt lest som humoristiske verk. “Vennskapets pris” 
lar seg i mindre grad lese slik, fortellingene er enda mer neddempede enn vanlig.  
 

Gabrielsen mener at boka skiller seg ut, samtidig som den er skrevet på en måte som er 

karakteristisk for Askildsen. Selv om han ikke utrykker det direkte, skaper Gabrielsen et 

inntrykk av at Vennskapets pris ikke står noe tilbake for resten av forfatterskapet. Heller ikke 

denne anmeldelsen inneholder innvendinger, men den fremstår likevel mindre panegyrisk enn 

Syvertsens anmeldelse i Fædrelandsvennen. Dette kan ha sammenheng med at Gabrielsens 

vurderinger er tydeligere forbundet med litterære kriterier og en analytisk tilnærming. 

Gabrielsen fremstår saklig og opptatt av litterære kvaliteter. De journalistiske 

kriteriene gjør seg i liten grad gjeldende, bortsett fra balansen mellom tekst og bilde, som 

synes styrt av en journalistisk vurdering av at bildet er viktigere enn teksten.  

 

Aftenposten 
Aftenposten er den avisen i Norge med størst opplag, og den når dermed ut til et stort og 

relativt bredt lag av befolkningen. Hans Fredrik Dahl, historiker og professor emeritus ved 

Universitet i Oslo, kaller Aftenposten «landets ubestridt ledende organ innen politikk og 

kultur» (2010: 25), en påstand som åpenbart kan diskuteres, men som likevel sier noe om 

posisjonen Aftenposten har. Anmeldelsen av Vennskapets pris er lagt på to sider. På venstre 

side er det også en anmeldelse av boka Da fascismen kom til Norge av Terje Emberland. På 

høyresiden er det en artikkel der anmelder Ingunn Økland trekker frem fire bøker av og én 

bok om Askildsens forfatterskap under overskriften «#MÅLESE». Anmeldelsen av 

Vennskapets pris er helt åpenbart viet mest plass. Bildet og teksten i selve anmeldelsen har 

fått like mye plass. Teksten består av 4754 tegn. Bildet er tatt på avstand, og viser Askildsen 

som sitter i en sofa i en stue. Ansiktsuttrykket er svært likt det han har på bildene i de andre 

avisene. Bildet skaper mye av den samme litt dystre og alvorlige stemningen vi kjenner fra de 

andre anmeldelsene, men har også et sterkere innslag av ensomhet fordi Askildsen her er 

fotografert i en stue der han sitter helt alene. Det skaper også assosiasjoner til kikker-motivet, 

den ensomme personen som ser ut på verden, et motiv som står sentralt i Askildsens 

forfatterskap, og som Økland tar opp i anmeldelsen. Bildebruken sier også noe om 
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litteraturen til Askildsen. Over hovedteksten i anmeldelsen er det satt inn en faktaboks. 

Sammen med oversikten over det anmelder Ingunn Økland mener er de beste Askildsen-

bøkene, skaper faktaboksen en ramme og kontekst for utgivelsen. Dette gjør det enklere å 

lese anmeldelsen for en leser som ikke kjenner til Askildsen fra før. I faktaboksen kalles 

Askildsen for «Norges fremste novelleforfatter», nærmest som et faktum på lik linje med at 

Askildsen debuterte i 1953 og at han har mottatt en lang rekke priser. Det til tross for at det 

må ligge en form for subjektiv vurdering til grunn for denne opplysningen. Gjennom å skrive 

at Askildsen er Norges fremste novelleforfatter, legitimerer imidlertid avisen at de har valgt å 

bruke såpass mye plass på denne anmeldelsen. Her er det elitekriteriet som gjør seg 

gjeldende. 

Ingunn Økland er ansatt som hovedanmelder i Aftenposten, og har vært tilknyttet 

avisen som filmkritiker, journalist, kommentator og bokanmelder i lang tid. Hennes autoritet 

blir ytterligere styrket av at man har valgt å sette inn et bilde av henne med tittelen 

«hovedanmelder» over artikkelen der hun anbefaler andre bøker fra Askildsens forfatterskap. 

Slik skapes et inntrykk av at hun er en betydningsfull person, som det må brukes plass på. 

Samtidig viser det at det er hun, og ikke for eksempel Aftenpostens kulturredaksjon, som har 

valgt ut hvilke bøker som skal være med. Tydeliggjøringen av at det er avisens 

hovedanmelder som vurderer Vennskapets pris er også med på underbygge inntrykket av at 

avisen betrakter dette som en viktig utgivelse. 

 Tittelen på anmeldelsen, «Nydelig og rått comeback», peker mot litterære kvaliteter 

ved verket, men den peker også mot konteksten for utgivelsen gjennom ordet «comeback» 

(Økland 2015). Ved hjelp av denne tittelen og en tekst over tittelen der det står: «Kjell 

Askildsen kan ennå sette standarden for en god novelle», skapes også en følelse av samsvar: 

Ja, også denne novellesamlingen viser hvor bra noveller kan være. Forventningene til at 

Askildsen er en som setter standarden for andre forfattere, mener anmelderen blir oppfylt av 

denne novellesamlingen. Hun argumenterer også for at den nye novellesamlingen fortjener 

kanonisering når hun trekker frem novellen «Etter bisettelsen», og mener at den «kan gå rett 

inn i undervisningsopplegg og antologier». Her er det også et samsvar med publikums 

forventninger fordi store deler av forfatterskapet allerede er kanonisert. 

  Også Økland åpner anmeldelsen med å fortelle om konteksten for utgivelsen. Hun 

viser til at det var en anmeldelse fra Rottem som etter sigende førte til at Askildsen sluttet å 

skrive, men hun «har alltid syntes at begrunnelsen var trist og liten til en så stor forfatter å 

være». Ved at hun bruker jeg-person, opptrer hun nærmest personlig beklagende for det som 

skjedde etter Hundene i Tessaloniik (1996). Hun legger ikke skylden på Rottem for at 
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Askildsen sluttet å skrive, men det ligger likevel en implisitt anerkjennelse av arbeidet med å 

få til en ny utgivelse i dette utsagnet. Økland skriver i jeg-person når hun uttrykker sin 

takknemlighet over at redaktørene Terje Holtet Larsen og Torleiv Grue har gjort utgivelsen 

av dette verket mulig. Slik blir den etiske vurderingen også et personlig standpunkt i 

diskusjonen om det er riktig å utgi tekster som forfatteren ikke har fått gjøre ferdig for egen 

hånd. Ved å takke redaktørene på denne måten, legitimerer hun personlig den jobben de har 

gjort, og anerkjenner indirekte at det er redaktørene og ikke forfatterens fortjeneste at dette 

verket kommer ut nå. 

Det genetiske kriteriet virker sammen med samsvarskriteret ved at Vennskapets pris 

sammenlignes med Askildsens tidligere bøker: «alle disse tekstene har noe ved seg, og på sitt 

beste lever de opp til Askildsens egen høye standard. Den utfyller forfatterskapet og gir 

nyanser til helt sentrale motiver». Vi ser det også mot slutten av anmeldelsen der Økland 

skriver: «Kjell Askildsen er kanskje skrøpelig og gammel, men kvalitetssansen har han 

beholdt». Her er det nærmest forfatteren, ikke verket som vurderes. Til tross for at Økland ser 

paralleller mellom denne nye boka og de tidligere utgivelsene til Askildsen, mener hun 

likevel å se en ny tendens i Vennskapets pris i form av «et lite rykk i retning av det 

dramatiske» med «større rystelser», «flere seksuelle spenninger» og «mer uttalt aggresjon». 

Hun mener at dette åpner for at andre kvaliteter kommer tydeligere frem enn i tidligere bøker: 

«Råmaterialet – og råskapen – kommer tydeligere frem når perfeksjonisten blir mindre 

aktiv». 

Integritetskriteriet gjør seg også gjeldende i anmeldelsen: «Ikke alle novellene er 

helstøpte og avrundet på klassisk Askildsen-vis. De kan bli liggende i grenselandet mellom 

det gåtefulle og uferdige», men uten at Økland konkretiserer hvilke noveller hun mener 

oppfyller kriteriet, og hvilke hun mener ikke gjør det. Hun baserer seg også på det estetiske 

kriteriet når hun påpeker at Askildsen «overlater tolkningen til leseren i stedet for å gjøre den 

selv». Her er det tekstens kompleksitet som roses fordi en tekst som allerede inneholder 

forfatterens ferdige tolkning aldri vil inneholde flere tolkningsmuligheter. Anmelderen gjør et 

poeng av at overraskelsene i fiksjonen ofte også er overraskende for leseren. Dette kan 

muligvis tilskrives intensitetskriteriet, fordi det indirekte handler om tekstens evne til å holde 

på leseren. 

Øklands anmeldelse inneholder et bredt utvalg av kriterier. Samsvars- og 

personifikasjonskriteriet gjør seg gjeldende i hele anmeldelsen. Fordi anmeldelsen får mye 

plass, har Økland også hatt mulighet til å vektlegge litterære kvaliteter. Det genetiske kriteriet 

fremstår viktig fordi hun i stor grad sammenligner boka med tidligere verker og 
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forfatterskapet generelt. Også estetiske kvalitetene vektlegges ved hjelp av 

kompleksitetskriteriet, intensitetskriteriet og integritetskriteriet. Økland er innom det etiske 

aspektet, og dette fremstår som et personlig standpunkt på grunn av bruken av ordet jeg. 

 

Bergens Tidende 
Bergens Tidende er Norges største regionavis, og dekker i hovedsak Bergen og Hordaland, i 

tillegg til Sogn og Fjordane. Avisen samarbeider og har stoffutveksling med Aftenposten, 

Adresseavisen og Stavanger Aftenblad, men trykker sine egne anmeldelser. Anmeldelsen av 

Vennskapets pris er en del av en dobbeltside og deler plassen med en anmeldelse av 

biografien Marco. Ildsjel og forbilde og en anmeldelse av Liv Køltzows Melding til alle 

reisende. Sistnevnte anmeldelse har fått klart mest plass. Anmeldelsen av Vennskapets pris 

har fått i underkant av en halv side, og består av 2631 tegn. Det er kun bilde av omslaget på 

boka, ikke forfatteren. Etter ingressen kommer et bilde som viser at anmelderen har gitt 

utgivelsen fem av seks mulige hjerter, og bærer bud om en positiv anmeldelse allerede før 

leseren har begynt på hovedteksten. Anmelder Silje Stavrum Norevik er fast anmelder i 

Bergens Tidende, og har anmeldt bøker for avisen siden 2008. Tittelen på anmeldelsen er 

«Begjæret i den grå hverdagen», og leder oppmerksomheten mot tematikken i den nye 

novellesamlingen (Norevik 2015). Hun åpner anmeldelsen med et sitat fra Alf van der 

Hagens intervjubok, som jeg vil komme tilbake til, og bruker dette som en overgang til å 

fortelle om konteksten for utgivelsen: «Etter lang tids overtalelse skal forfatteren ha bestemt 

seg for å utgi et knippe noveller som er skrevet i årene 1998–2004. Det skal både Kjell 

Askildsens fanklubb og boklesere ellers være glade for». Selv om hun påpeker at det har vært 

et element av overtalelse inne i bildet, ser hun ut til å mene at dette rettferdiggjøres av at de 

nye novellene holder en kvalitet som gjør dem verdt å utgi. Fordi det åpenbart er langt mer 

etisk problematisk å overtale en forfatter til å utgi noe som ikke holder forfatterens standard, 

kan et mulig etisk dilemma dermed ligge. 

Etter å ha gjort rede for konteksten, gjør hun et kreativt grep. Hun har spurt en venn 

hva det er med Askildsens forfatterskap som gjør at vedkommende liker det så godt. Svaret 

lyder: «Fordi han tør skrive om hverdagslige, grå mennesker og det blir spennende». Ved å 

spørre en annen person, setter hun spørsmålstegn ved et kanonisert forfatterskap, og hva det 

er ved det som er bra. Inger Østenstad peker på hvordan positive vurderinger av et 

forfatterskap «formuleres, publiseres, gjentas og spres» (Østenstad 2009: 54), og til slutt vil 

til og med en som ikke har lest noe av forfatterskapet få med seg at forfatteren er «vesentlig» 
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og «stor» (Østenstad 2009: 57). Nettopp derfor kan det være nyttig å ta et skritt tilbake og 

spørre hva det egentlig er ved et forfatterskap som gjør at det oppfattes som godt, slik 

Norevik her gjør. Selv om det å overlate vurderingen av et forfatterskap til en annen 

tilsynelatende svekker kritikerens autoritet, mener jeg det motsatte er tilfellet her. Ved å åpne 

for andres mening viser hun at er en kritiker som ikke tror at hun sitter på alle svarene selv. I 

dette tilfellet er det intensitetskriteriet som gjør seg gjeldende i uttalelsen til kritikerens venn. 

Norevik vurderer også boka ut ifra et genetisk perspektiv, men hun setter ikke 

Vennskapets pris opp mot de tidligere bøkene i forfatterskapet. I stedet vurderer hun ut ifra 

forfatterens tanker om hva som er god litteratur, ved hjelp av sitatet fra Alf van der Hagens 

samtalebok: «I all god litteratur, tør jeg påstå, ligger det en medfølelse. Og et hat og en avsky. 

En bok uten høyder og fall er i sitt vesen veldig flat». Hun synes Askildsen lever opp til sine 

egne krav: «Novellefigurene hans kan nettopp være både empatiske, hatefulle og avskyelige 

på samme tid». Norevik trekker også inn et sitat fra Goethe, og påpeker at Vennskapets pris 

er alt annet enn traust: «Snarere leverer han det Goethe satte som det første kjennetegnet ved 

novellen – at de handler om det uhørte, i dette tilfellet mer tabubelagte seksuelle følelser». 

Vekten ligger på de estetiske kriteriene i denne anmeldelsen. Kompleksitetskriteriet 

gjør seg gjeldende når hun trekker frem hvordan Askildsen ved hjelp av «sitt fortettede språk 

får [frem] en dobbelthet som kjennetegner vår eksistens». Når hun påpeker hvordan 

«spenningen skapes i språket» og at «[d]enne skrivekunsten gjør at vi nesten leser disse 

hverdagsportrettene som en krimnovelle», er det verkets intensitet som fremheves. Hun 

vektlegger trolig integritetskriteriet hun innvender at noen av novellene «virker for korte og 

fragmentariske», noe som antyder at de mangler en avrundet helhet. Samtidig kunne hun 

gjerne begrunnet hvorfor de er for korte og fragmentariske, for å få tydeligere frem hva hun 

kritiserer. Hun legger også vekt på det kognitive kriteriet når hun påpeker at Askildsen er en 

stor «menneskekjenner», og at han skildrer det «forbudte begjæret, den menneskelige 

ensomheten og den slumrende brutaliteten på en uovertruffen måte». 

Norevik anmeldelse er konsentrert mer om Vennskapets pris enn forfatterskapet som 

helhet, personen Kjell Askildsen og de spesielle omstendighetene rundt denne utgivelsen. 

Anmeldelsen synes å være dominert av litterære kriterier snarere enn journalistiske kriterier. 

 

Klassekampen 
Klassekampen har et opplag på i overkant av 21 000, og var med det Norges 17. største avis i 

2015 (Medienorge 2016). Avisen markedsfører seg som «venstresidas dagsavis» 



	  

	  41	  

(Klassekampen 2016), og satser på kulturstoff, blant annet gjennom et eget bokmagasin som 

kommer ut én dag i uken. Anmeldelsen av Vennskapets pris er viet litt mer enn en halv side, 

og består av 3053 tegn. Det er ikke spesielt mye i et organ som Bokmagasinet, der det er 

vanlig å gi god plass til anmeldelser, men må nok ses i sammenheng med at Klassekampen 

også hadde et intervju med Kjell Askildsen på trykk i forbindelse med lanseringen av boka. 

Intervjuet kom en uke før anmeldelsen, og behandlet blant annet konteksten for utgivelsen.  

Hovedbildet er et portrettbilde som tar omtrent en firedel av plassen som anmeldelsen 

har fått. På bildet sitter Askildsen i en stol og ser vekk fra kameraet. Han har mørke klær, et 

alvorlig ansiktsuttrykk og en stokk i den høyre armen. Dette bidrar til å skape et bilde av den 

gamle, alvorlige forfatter. Stokken vekker assosiasjoner til Askildsens tidligere utgivelser. 

Som også Hverven er inne på i denne anmeldelsen, er Askildsen kjent for å la enkelte 

gjenstander gå igjen i novellene sine, og stokken er en slik gjenstand. Både i tittelnovellen i 

Hundene i Tessaloniki (1996) og novellen «Sjakk» i Thomas F’s siste nedtegnelser til 

almenheten (1983) finner vi en stokk. Bildet referer på denne måten også til disse to verkene i 

forfatterskapet, og skaper en forbindelse mellom Vennskapets pris og de to tidligere 

utgivelsene. Selv om ikke alle leserne vil få med seg denne referansen, er det sannsynlig at en 

god del av dem som leser Klassekampens bokmagasin har kjennskap til Askildsens 

forfatterskap fra før og dermed vil kunne ha forutsetninger for å se denne forbindelsen. 

Det er avisens hovedanmelder, Tom Egil Hverven, som har anmeldt Vennskapets pris. 

Hverven har blant annet bakgrunn som kritiker og kommentator i NRK, og i 1998 ble han 

kåret til Årets kritiker. «Ensomhet» er tittelen på anmeldelsen, og den leder 

oppmerksomheten mot et av temaene i novellesamlingen. Hverven åpner også med spørsmål 

som er knyttet til tematikken i Vennskapets pris: «Hva er vennskapets pris? Eller 

ekteskapets?» (Hverven 2015). Og konkluderer med at: «[s]om vanlig hos Askildsen er 

verken spørsmål – eller eventuelle svar som svever i luften – enkle», en kompliment som 

handler om tekstens intellektuelle nivå. Hverven tar utgangspunkt i det kognitive kriteriet når 

han mener at forfatteren behandler vanskelige spørsmål uten å gi enkle svar. Samtidig 

inneholder denne setningen også det genetiske kriteriet, formuleringen «[s]om vanlig hos 

Askildsen» innebærer en sammenligning med resten av forfatterskapet. 

Han baserer seg også på det genetiske kriteriet sammen med det estetiske når han 

skriver at de lengste novellene «holder Askildsens høye standard for spartansk utstyrt prosa, 

med svart humor». Ved å snakke om en standard som opprettholdes skapes også en følelse av 

samsvar mellom forventninger og resultat. Når han skriver at: «[m]onotonien, den resignerte 

fortellerstemmen, de velbrukte rekvisittene fra brune kafeer, er blitt brukt som argument mot 
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Kjell Askildsen», henviser han til kritikken Askildsen fikk for Hundene i Tessaloniki  (1996). 

Likevel mener Hverven å finne en variasjon i denne samlingen, og trekker frem novellen 

«Det røde huset», og hvordan teksten behandler mannlig ensomhet. På denne måten skaper 

han et inntrykk av at det går an å gjøre de samme innvendingene mot Vennskapets pris som 

enkelte anmeldere gjorde mot Hundene i Tessaloniki (1996), men måten han formulerer seg 

på, tyder på at han selv ikke tillegger disse innvendingene avgjørende betydning. Han tar 

også opp et interessant poeng om Askildsen og minimalismen når han skriver at: «Jeg har lite 

imot romaner som flyter over alle bredder, for eksempel Roberto Bolaños 2666. Likevel er en 

ny Askildsen-bok, i motsatt ende av skalaen, en stor opplevelse». På denne måten 

demonstrerer han at det er fullt mulig å anerkjenne Askildsens minimalistiske stil, samtidig 

som man kan finne viktige kvaliteter i det vi må kunne kalle maksimalistisk litteratur. 

Det estetiske kriteriet gjør seg også gjeldende. Hverven skriver om hvordan det usagte 

og uuttalte i tekstene skaper «en særegen intensitet, som gjerne ender i uløselige knuter». 

Videre skriver han at noen av novellene «ikke har tilstrekkelig stramme knuter». I 

«Vennskapets pris» og «Etter bisettelsen» trekker Hverven frem dialogen, som han i 

sistnevnte mener befinner seg på «aller øverste nivå» (Hverven 2015). Han bruker et utdrag 

fra tittelnovellen til å eksemplifisere hvordan dialogen mot slutten skrur til de beste tekstene. 

I denne delen av anmeldelsen er det novellenes evne til å holde på leseren som vurderes.  

Hverven baserer seg på litterære kriterier, i hovedsak genetiske og estetiske, heller 

enn journalistiske kriterier. Overskrift og ingress leder oppmerksomheten mot verket, og 

personen Askildsen er viet liten oppmerksomhet. Dette kan ha sammenheng med at 

Askildsens forfatterskap og biografi vil være kjent stoff for en god del av Bokmagasinets 

lesere, fra før eller fra intervjuet i forrige utgave. Når man i utgangspunktet henvender seg til 

litteraturinteresserte lesere, trenger man kanskje heller ikke i like stor grad å benytte seg av 

mer allmenne journalistiske kriterier for å lokke til seg lesernes oppmerksomhet.  

 

Trønder-Avisa 
Trønder-Avisa er en regionavis som utgis i Nord-Trøndelag. Avisa hadde i 2015 et opplag på 

i overkant av 1800 eksemplarer (Medienorge 2016). Størrelsen tatt i betraktning, anmelder 

avisa mange bøker, men anmeldelsene er ofte langt kortere enn anmeldelser vi finner i andre 

regionaviser. Anmeldelsen av Vennskapets pris, som bare er på 1148 tegn, er viet i underkant 

av en firedels side, og står sammen med to andre bokanmeldelser: Stjerne over, mørke under 

av Ingebjørg Berg Holm og Harald og Sonja. Kongeparet i 25 år av Sigrun Bakken, samt en 
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sak om en lokal billedkunstner. Anmeldelsen inneholder et bilde av omslaget på boka, og 

under dette bildet vises terningkast fem, også her plassert slik at det blir noe av det første 

leseren ser. Det er Guri Hjulstad, kulturjournalist og fast anmelder i avisen, som anmelder 

boka. 

Tittelen på anmeldelsen er «De bortkomne og dilemmaet mellom frihet og 

forpliktelse», og tar for seg tematiske aspekter ved novellesamlingen (Hjulstad 2015). Hun 

åpner brødteksten på et annet spor: ved å vektlegge sensasjonskriteriet: «[s]tor var 

overraskelsen da det kom en ny novellesamling fra Kjell Askildsen». Hjulstad antyder 

imidlertid at det ligger noe uetisk i en slik utgivelse. Hun skriver: «Novellene er skrevet 

mellom 1998–2004 og ble nærmest dyttet fram, nesten mot forfatterens egen vilje og kritiske 

innsigelser». Hun tar opp et interessant poeng, men hvilke opplysninger hun baserer seg på 

når hun skriver at utgivelsen nærmest ble dyttet frem mot forfatterens kritiske innsigelser, 

fremstår uklart. Gjennom Kjell Askildsen. Et liv (2014) kommer det frem at Askildsen ikke 

var fornøyd med flere av novellene som senere skulle bli publisert i Vennskapets pris. 

Novellene har imidlertid blitt bearbeidet etter at de sto på trykk i Alf van der Hagens 

intervjubok, og Askildsen har selv uttrykt følgende om utgivelsen av Vennskapets pris: «Jeg 

er veldig glad for det som skjer nå, veldig glad.» (Lunde 2015). Hjulstad løfter dermed frem 

den etiske diskusjonen, men ser ut til å basere seg på egne spekulasjoner. Hun følger heller 

ikke denne problemstillingen opp utover i anmeldelsen. 

Hun behandler de estetiske kvalitetene ved novellene i forlengelsen av diskusjonen av 

tilblivelsesprosessen: «De er da også ganske ujevne, fra de fortettede, intense og konkrete 

novellene som skriver fram en urovekkende avstand mellom menneskene til de mer 

uferdige». På denne måten skaper hun en forbindelse mellom måten novellene er blitt til på 

og det at noen av novellene oppleves «ujevne» og «uferdige». Ord som «fortettede» og 

«intense» beskriver estetiske kvaliteter som Hjulstad finner ved verket. Adjektivet «uferdig» 

antyder at enkelte av novellene mangler en helhet, men det er likevel en vag innvending. Hun 

vurderer også det estetiske når hun trekker frem bruken av det distanseskapende pronomenet 

«man» i novellen «Det røde huset», og mener « [d]et er elegant gjort». 

Hjulstad ser ut til å forsøke å reise en etisk debatt, men mye på grunn av den lille 

plassen hun har til rådighet, har hun liten mulighet til å diskutere de spesielle 

omstendighetene rundt denne utgivelsen. Hun benytter seg også av estetiske kriterier i 

vurderingen, men heller ikke på dette punktet har anmelderen hatt nok plass til rådighet til å 

begrunne påstandene sine. Dermed fremstår de som nettopp det, påstander, og teksten gir lite 



	  

	   44	  

forklaring på hvorfor anmelderen har valgt å gi denne utgivelsen terningkast fem. Likevel 

greier hun å sette fingeren på noen interessante etiske og estetiske aspekter ved verket. 

 

Stavanger Aftenblad 
Stavanger Aftenblad er regionavis for Rogaland, og tredje størst av de norske regionavisene 

med et opplag på 50 001 eksemplarer (Medienorge 2016). Kulturdekningen ligner den vi 

finner i Adresseavisen og Bergens Tidende. Anmeldelsen av Vennskapets pris er på 3815 

tegn, og har fått en hel side under seksjonen «Lest. Sett. Hørt». På siden er det også et 

portrettbilde av Kjell Askildsen, og vi gjenkjenner den alvorlige mannen som ser rett i 

kameraet. Bildet er tatt med et nært perspektiv som gjør Askildsens høye alder ekstra tydelig. 

Portrettbildet er større enn bildet av omslaget, men tar ikke mer plass enn teksten. Godt 

synlig oppe i venstre hjørne er det et bilde av en terning med terningkast fem.    

Det er anmelder Steinar Sivertsen som har anmeldt Vennskapets pris. Sivertsen har 

arbeidet som lærer og fast kritiker i avisen i en årrekke, og i 2008 ble han kåret til Årets 

litteraturkritiker. Tittelen, «Fortetningskunst i moll», er et forsøk på å skildre stemningen og 

stilen i novellesamlingen (Sivertsen 2015). Sivertsen åpner med å gjøre rede for Vennskapets 

pris’ tilblivelse, og kaller Askildsen «den prisbelønte perfeksjonisten». Slik gjør anmelderen 

den uvitende leser bevisst på Askildsens posisjon, og elitekriteriet trer her frem.  

Han legger vekt på det genetiske kriteriet når han vurderer samlingen opp mot et 

utsagn fra Askildsen: «Novellen er som kammermusikk. Man bruker få instrumenter, få 

personer, få stemmer». Dette mener Sivertsen at Askildsen får til: «[i]gjen lever forfatteren 

opp til sin egen definisjon av sjangeren». Sivertsen mener at Askildsen gjør dette gjennom å 

«fortette handlingen, søke presisjon i uttrykket, åpne for vage antydninger og en 

hemingwaysk undertekst av usagt, ofte mens mollakkorder klinger med under glattskurte, 

komprimerte setninger som sikter mot å avdekke smertepunktene i våre liv» (Sivertsen 2015). 

Tekstens kompleksitet fremheves i denne setningen. Sivertsen tar også opp 

originalitetsproblematikken, men ser ut til å mene at dette ikke er et relevant kriterium: 

«Ingen av disse historiene fortoner seg som spesielt originale eller eksplosive. Den 

kunstneriske verdien ligger på et annet plan». Her kunne han med fordel uttrykt på hvilket 

plan han mener at den kunstneriske verdien faktisk ligger. Sivertsen mener at novellen «Det 

røde huset» skiller seg ut i bruken av litterære bilder og synsvinkel, men avslører ikke om han 

synes dette fungerer. 
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Anmelderen ser ut til å være like opptatt av hva Vennskapets pris ikke er som å 

beskrive hva den er: «[d]en ytre dramatikken er oftest sparsom, spenningskurven er vanskelig 

å få øye på, og det overraskende pangpoenget mot slutten inntreffer sjelden» og at boka 

«knapt innbyr til lystlesning». Gjennom denne negasjonspraksisen sier han likevel noe om 

hvilke kvaliteter han verdsetter ved verket. Verdivurderingen er i stor grad implisitt, men det 

finnes likevel et eksempel på at han benytter integritetskriteriet. Han skriver at det «dreier seg 

om tolv asketiske, stramme tekster». Han karakteriserer også språket: «nøkternt 

konstaterende», «billedfattig» og «med enkel syntaks», men er fortsatt lite vurderende, selv 

om man kan tilskrive ordet «nøkternt» en viss positiv verdi i betydningen «ikke overlesset». 

Sivertsen benytter seg i liten grad av journalistiske kriterier, men de litterære 

kriteriene trer heller ikke tydelig frem. Til tross for at anmeldelsen er relativt lang, skaper den 

en følelse av at boka i liten grad har vært gjenstand for vurdering, med unntak av 

terningkastet. I stedet utgjør beskrivelser av handlingen og tematikken i novellene 

hovedtyngden i anmeldelsen. 

 

Demokraten 
Demokraten er lokalavis for Fredrikstad, kommer ut tre ganger i uka, og hadde et opplag på 

4666 eksemplarer i 2015. Avisa har jevnlig bokanmeldelser, noe som er relativt uvanlig for 

norske lokalaviser. Anmeldelsen av Vennskapets pris består av 797 tegn, og står på en side 

med vignetten «Nye bøker». Den deler plass med en anmeldelse av Birger Emanuelsens 

Historien om et godt menneske og et kåseri om jula. Anmeldelsen inneholder også et bilde av 

omslaget, som er viet omtrent like mye plass som teksten. Anmelderen har gitt boka 

terningkast fem, også her er terningen av et slikt format at den raskt vil bli lagt merke til. 

Anmelder Anders Holstad Lilleng hadde litt over ett års fartstid som litteraturkritiker i avisen 

på tidspunktet Vennskapets pris kom ut. Tittelen, «En mester vender tilbake», leder 

oppmerksomheten mot forfatteren mer enn verket (Lilleng 2015). Lilleng vektlegger 

sensasjonskriteriet, samsvarskriteriet og elitekriteriet i åpningen: «Det er en begivenhet når 

Kjell Askildsen, en av Nordens fremste novellister, nå utgir en ny novellesamling, nitten år 

etter hans forrige bok “Hundene i Tessaloniki”». Det overraskende ved utgivelsen, de høye 

forventningene og Askildsens posisjon fremheves i én og samme setning. 

Anmelderen beskriver temaer som behandles i novellesamlingen, men har lite plass til 

vurdering. Han trekker frem verkets evne til å skape gjenkjennelse hos leseren, men dette er 

ikke et av Andersens kvalitetskriterier. På grunn av at anmeldelsen har fått så lite plass som 
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den har, er det forståelig at anmelderen knapt får benyttet seg av litterære kriterier. 

Anmeldelsen fremstår mer som en formidling av nyheten om at Vennskapets pris er ute, enn 

en reell litterær vurdering av verket. 
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4 Sammenfatning 
 

Gjennomgangen av anmeldelsene av Vennskapets pris viser at boka ble ansett for å være en 

viktig utgivelse i mange norske avisredaksjoner. Dette underbygges av det relativt høye 

antallet anmeldelser boka fikk og det faktum at anmeldelsene var viet ganske mye plass. I 

Aftenposten, VG, Dagsavisen, Stavanger Aftenblad og Morgenbladet har anmeldelsen av 

Askildsens bok fått mest plass av bokanmeldelsene den dagen. I de andre avisene har andre 

anmeldelser fått like mye eller mer plass. At det både i Klassekampen og Aftenposten er 

avisens hovedanmelder som forfatter kritikken og at det er flere prisvinnende kritikere blant 

anmelderne, er et tegn på at det var en prioritert utgivelse. Også det at anmeldelsene kom 

relativt kjapt etter at boka ble lansert, er en indikasjon på at det ble betraktet som en viktig 

bok. I det følgende vil jeg oppsummere hvordan de journalistiske, de litterære og de etiske 

kriteriene vektlegges, og om det er noen tydelige forskjeller mellom anmeldelsene. 

 

Journalistiske kriterier 
Det er åpenbart at omstendighetene rundt utgivelsen av Vennskapets pris er 

oppsiktsvekkende, og dermed egner seg til å fange en avislesers oppmerksomhet. Det er 

spesielt Hovdenakk i VG, Hjulstad i Trønder-Avisa og Pedersen i Morgenbladet som spiller 

på det sensasjonelle ved denne utgivelsen. De gjør det alle i åpningen av anmeldelsen, 

nærmest som et anslag. Surrén i Dag og Tid, Hverven i Klassekampen og Gabrielsen i 

Dagens Næringsliv befinner seg helt i andre enden av skalaen, og beskriver i ingen eller 

svært liten grad den spesielle konteksten. Dette kan ha å gjøre med at de to sistnevnte trykket 

intervjuer med Askildsen i forkant av anmeldelsene, men det må også ses i sammenheng med 

at spesielt Klassekampens bokmagasin og Dag og Tid henvender seg til et bok- og 

kulturinteressert publikum, som man i noen grad kan forutsette har kjennskap til denne 

konteksten fra før. Dette gjelder for så vidt også Morgenbladets lesere, men her er likevel det 

sensasjonelle ved utgivelsen trukket frem. Anmelderne i VG og Trønder-Avisa må nok i 

større grad forutsette at leserne ikke nødvendigvis kjenner til omstendighetene rundt 

utgivelsen eller forfatteren. Samtidig blir konteksten for utgivelsen en effektiv måte å fange 

leserens oppmerksomhet. Fordi den, i tillegg til å ha noe sensasjonelt ved seg, også brukes til 

å rette oppmerksomheten mot Askildsen selv, og dermed bidrar til at personifikasjonskriteriet 

kan oppfylles.  
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Det er helt tydelig at personifikasjonskriteriet er viktig i flere av anmeldelsene. Det er 

spesielt fremtredende hos Sindre Hovdenakk i VG, men vi finner tendenser til personfokus 

hos flere. Når Ingunn Økland i Aftenposten skriver: «Kjell Askildsen er kanskje skrøpelig og 

gammel, men kvalitetssansen har han beholdt» vurderer hun snarere forfatteren enn verket 

(Økland 2015). Flere av anmeldelsene har titler som sier lite om kvaliteter eller egenskaper 

ved Vennskapets pris, men som i stor grad peker mot forfatteren. Eksempler på dette finner vi 

i Demokraten og i VG: «En mester vender tilbake» (Lilleng 2015) og «Historisk comeback» 

(Hovdenakk 2015). At det i stor grad er forfatteren Kjell Askildsen som vurderes, henger nok 

sammen med at Vennskapets pris med stor sannsynlighet er Askildsens siste bok, og at 

anmelderne benytter anledningen til å si noe om hvem Kjell Askildsen er og hva han har 

betydd for norsk litteratur. Fordi Askildsen er regnet for å være en av våre dyktigste 

forfattere, Sivertsen i Stavanger Aftenblad kaller ham «den prisbelønte perfeksjonisten» 

(Sivertsen 2015) og i Aftenposten omtales han som «Norges fremste novelleforfatter» 

(Økland 2015), blir hans person spesielt interessant fra et journalistisk perspektiv. 

Elitekriteriet bidrar til å legitimere at man bruker relativt stor plass på å anmelde boka hans, 

selv om han strengt tatt ikke kan sies å være en forfatter som de fleste nordmenn har 

kjennskap til.  

Fortellingen om den tilbakevendende mester forsterkes av portrettbildene av 

Askildsen som brukes i mange av anmeldelsene. Ti av anmeldelsene inneholder portrettbilder 

av Askildsen, bildene er forskjellige, men de viser alle en gammel, alvorlig mann med et 

bestemt blikk. I Dagsavisen, Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagens Næringsliv og 

Morgenbladet er bildet av Askildsen viet omtrent like mye eller mer plass enn selve teksten. 

Dette er helt i tråd med komposisjonskriteriets vekt på visuelle virkemidler. Bildet av 

omslaget er i alle disse avisene mindre enn bildet av Askildsen, noe som trolig har 

sammenheng med at bildet av Askildsen vil vekke en større grad av gjenkjenning enn 

omslaget. Fra et journalistisk perspektiv er også mennesker regnet for å være et bedre 

blikkfang enn ting. Det er bare Trønder-Avisa, Demokraten, Bergens Tidende og 

Fædrelandsvennen som ikke bruker bilde av forfatteren sammen med anmeldelsen. At bildet 

av Askildsen vies mye plass og gjerne brukes som hovedbilde, må ses i sammenheng med 

komposisjonskriteriet og personifikasjonskriteriet. Likevel vil nok ikke dette i like stor grad 

være tilfellet for debutanter eller andre forfattere med en mindre fremtredende posisjon, som 

har mindre sjanse for å vekke gjenkjennelse hos leserne. 

Bildebruken er imidlertid ikke bare med på å rette oppmerksomheten mot forfatteren. 

Portrettbildene som brukes, og som er påfallende like, underbygger tematiske aspekter i 
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Vennskapets pris og i forfatterskapet som helhet. Det blir spesielt tydelig i Øklands 

anmeldelse i Aftenposten. Kikker-motivet som behandles i anmeldelsen gjenspeiles i bildet, 

og fremhever slik et sentralt litterært motiv i utgivelsen. I Klassekampen skaper bildet også et 

bindeledd til tidligere utgivelser i forfatterskapet. Samtlige anmeldere som bruker 

terningkast, Wandrup i Dagbladet, Hovdenakk i VG, Sivertsen i Stavanger Aftenblad, 

Hjulstad i Trønder-Avisa, Lilleng i Demokraten og Eidsvåg i Adresseavisen, gir terningkast 

fem, med ett unntak. Emil Otto Syvertsen i Fædrelandsvennen er den eneste anmelderen som 

gir terningkast seks. Bergens Tidende opererer med hjerter i stedet for terningkast, men også 

anmelder Silje Stavrum Norevik gir boka fem av seks mulige hjerter. Fordi terningkastet er et 

visuelt tiltrekkende virkemiddel og gjerne sentralt plassert, vil dette trolig være noe av det 

første leserne legger merke til. Allerede før han har begynt å lese anmeldelsen, vil leseren 

vite at boken lever opp til de høye forventningene. 

Det at alle anmeldelsene er positive, kan i seg selv sies å være en indikasjon på at 

samsvarskriteriet virker. De store forventningene knyttet til utgivelsen, blir omtalt eksplisitt 

av flere av anmelderne. Spesielt tydelig er det i Turid Larsens anmeldelse i Dagsavisen når 

hun allerede i ingressen skriver at Vennskapets pris sannsynligvis er høstens mest 

etterlengtede utgivelse, og i neste setning slår fast at boka er «en suveren oppvisning i 

Askildsens asketiske metode» (Larsen 2015). Økland i Aftenposten behandler de store 

forventningene som er forbundet med en ny utgivelse fra Askildsen, og forståelsen av hans 

forfatterskap som sjangerdefinerende: «Kjell Askildsen kan ennå sette standarden for en god 

novelle» (Økland 2015). Også Hverven, Wandrup og Gabrielsen skriver om en egen 

Askildsen-standard. Terje Eidsvåg i Adresseavisen, Sindre Hovdenakk i VG og Anders 

Hofstad Lilleng i Demokraten kaller utgivelsen for en begivenhet. Når ordet «begivenhet» 

brukes til å omtale det faktum at det har kommet en ny utgivelse fra Askildsen, har nok også 

det sammenheng med forventningene om suksess og kvalitet som en slik utgivelse bærer med 

seg. De høye forventningene som kommer til uttrykk i flere av anmeldelsene, tyder på at den 

negative kritikken Hundene i Tessaloniki (1996) fikk av enkelte anmeldere overskygges av 

forfatterskapets sterke posisjon.  

 

Litterære kriterier 
Det genetiske kriteriet spiller en svært viktig rolle i vurderingene av Vennskapets pris. Verket 

vurderes i stor grad opp mot de tidligere utgivelsene i forfatterskapet. Dette er spesielt 

gjennomgående i anmeldelsen til Turid Larsen i Dagsavisen og Ingunn Økland i Aftenposten. 
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Flere av anmelderne skriver om en Askildsen-standard som de mener Vennskapets pris lever 

opp til. Fordi Askildsen selv blir regnet for å være blant de ypperste novelleforfatteren vi har 

i Norge, er det også hans eget forfatterskap som danner sammenligningsgrunnlaget. Dette 

tyder på at hans posisjon som Norges ypperste novelleforfatter ikke ser ut til å ha endret seg 

etter Hundene i Tessaloniki (1996). Askildsen omtales fortsatt som «novellemesteren» 

(Lilleng 2015) og «novellekongen» (Wandrup 2015). Videre har det nok også sammenheng 

med oppfattelsen av Askildsen som en som har definert novellesjangeren i Norge. Ved å 

vektlegge det genetiske kriteriet, synliggjør anmelderne hvordan de tidligere utgivelsene til 

Askildsen utgjør en viktig del av forventningshorisonten de møter Vennskapets pris med. 

Ifølge Andersen er det genetiske kriteriet ofte brukt i norsk litteraturkritikk, og det er særlig 

når anmeldelser blir utvidet til kronikker at dette aspektet styrkes (Andersen 1987: 21). Når 

det genetiske kriteriet er så dominerende i resepsjonen av Askildsen – det virker i alle 

anmeldelsene bortsett fra de to korteste – må det ses i sammenheng med at dette med stor 

sannsynlighet blir Askildsens siste utgivelse. Anmelderne ønsker nok å benytte anledningen 

til ikke bare å vurdere Vennskapets pris, men også til å skrive om forfatterskapet som helhet. 

Videre er det mulig å se en forbindelse mellom det genetiske kriteriet, 

personifikasjonskriteriet og samsvarskriteriet. Ved å rette oppmerksomheten mot tidligere 

verker i forfatterskapet, synliggjøres forfatteren, det samme gjør de store forventningene som 

er forbundet med Askildsens utgivelser.  

Til tross for at Vennskapets pris betraktes som et tradisjonelt Askildsen-verk, omtaler 

flere av anmelderne novellen «Det røde huset» som annerledes. Det er i hovedsak valget av 

synsvinkel som vektlegges, men Pedersen i Morgenbladet mener også å finne en sterk 

«ekspressiv kraft» (Pedersen 2015) som han vanligvis ikke forbinder med Askildsen. Økland 

og Gabrielsen i Dagens Næringsliv er de eneste som peker på trekk ved novellesamlingen i 

sin helhet som skiller seg fra resten av forfatterskapet. Mens Gabrielsen mener denne 

samlingen er mer neddempet og har mindre humor enn noen av Askildsens tidligere 

utgivelser, mener Økland å finne en større råskap i Vennskapets pris. I den grad dette blir 

vurdert, synes novellesamlingens originalitet i stor grad å bli målt opp mot forfatterskapet. 

Det er også eksempler på at Askildsen vurderes opp mot egne utsagn om hvordan en 

god novelle bør være. Dette ser vi både hos Steinar Sivertsen i Stavanger Aftenblad og Silje 

S. Norevik i Bergens Tidende, og er en annen indikasjon på den autoriteten Askildsen 

innehar. Anmelderne forsterker på denne måten Askildsens sjangerdefinerende makt. Denne 

måten å vurdere på innebærer imidlertid en fare for at kritikeren gir fra seg av sin egen 

autoritet til forfatteren, og leser forfatteren slik han selv ønsker å bli lest. Samtidig er det 
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ingen av anmelderne som utelukkende baserer sin vurdering på Askildsens utsagn. 

Vennskapets pris vurderes i tillegg opp mot hva andre forfattere har ment kjennetegner god 

litteratur eller novellen. Verket måles mot utsagn fra storhetene Hamsun og Goethe hos 

henholdsvis Syvertsen i Fædrelandsvennen og Norevik i Bergens Tidende. I begge tilfeller 

konkluderer anmelderne med at Askildsen lever opp til de verdenskjente forfatternes krav til 

litteraturen. 

«Askildsen er kjent som den konsekvente minimalisten i norsk litteratur», skriver 

Ingunn Økland i sin anmeldelse i Aftenposten (Økland 2015). Minimalisme-begrepet brukes 

imidlertid til å beskrive Vennskapets pris i bare én av anmeldelsene, og når Turid Larsen i 

Dagsavisen gjør det, er det åpenbart med et positivt fortegn. Likevel er det formuleringer i 

mange av anmeldelsene som peker i retning av minimalismen. For eksempel Steinar 

Sivertsens konstatering av at det er «et nøkternt konstaterende, billedfattig språk og enkel 

syntaks» (2015). Det er lite i disse anmeldelsene som tyder på at anmelderne mener at 

minimalismen er en utdatert litterær stilretning. Det minimalistiske gis snarere en positiv 

verdi gjennom bruk av adjektiv som «nøkternt» og «presis». Tom Egil Hverven i 

Klassekampen gir støtte til oppfatningen om at vi har en estetisk pluralisme når han skriver at 

han har lite imot romaner som «flyter over alle bredder» som Roberto Bolaños 2666, men at 

han samtidig opplever en ny bok fra Askildsen som en stor opplevelse (Hverven 2015). Slik 

svarer han også indirekte Kjærstads kritikk av at litteraturkritikerne har en forkjærlighet for 

minimalistisk estetikk, og at denne litteraturen møter en velvilje hos kritikerne som ikke den 

maksimalistiske litteraturen gjør. 

Sammen med det genetiske kriteriet, er det det estetiske som utgjør hovedtyngden i de 

litterære vurderingene av Vennskapets pris. Kompleksiteten i novellesamlingen vektlegges 

hos Wandrup i Dagbladet, Pedersen i Morgenbladet, Surén i Dag og Tid, Syvertsen i 

Fædrelandsvennen, Økland i Aftenposten, Norevik i Bergens Tidende og Sivertsen i 

Stavanger Aftenblad. Det er også mulig å tilskrive følgende utsagn hos Bjørn Gabrielsen i 

Dagens Næringsliv det samme kriteriet: «Kanskje er det skildringen av disse 

mellomrommene som gir Askildsen hans tyngde» (Gabrielsen 2015). Resten av anmelderne 

ser ikke ut til å basere seg på dette kriteriet. Kritikerne synes likevel langt på vei å være enige 

om at forfatteren greier å skape flere nivåer i teksten og åpne for flere mulige tolkninger av  

novellene. «både den som skildres og den som skildrer blir karakterisert på noen få linjer» 

(Wandrup 2015) og «lesaren må finne det som teksten ikkje seier» (Surén 2015), er 

eksempler på vurderinger som har sitt utgangspunkt i kompleksitetskriteriet. Et annet 

kriterium som vektlegges i flere av anmeldelsene, er intensitetskriteriet. Aller tydeligst er det 
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hos anmelder Bjørn Gabrielsen i Dagens Næringsliv, hans anmeldelse er gjennomgående 

fundert i dette kriteriet. Også hos Økland, Hovdenakk i VG, Norevik, Hverven og Hjulstad i 

Trønder-Avisa blir intensitet trukket frem som en kvalitet ved verket. Både Gabrielsen og 

Norevik sammenligner intensiteten i tekstene med den spenningen som gjerne forbindes med 

krimsjangeren. 

 Integritetskriteriet er nok det kriteriet som danner utgangspunktet for de fleste 

innvendingene mot Vennskapets pris. Flere av anmelderne skriver at de mener at enkelte 

noveller mangler en helhet. Denne innvendingen er klarest uttrykt hos Økland og Pedersen. 

Førstnevnte påpeker at noen av novellene ikke oppleves helstøpt og avrundet, mens Pedersen 

bruker et utdrag fra en novelle til å eksemplifisere en manglende helhet han mener preger 

flere av novellene. Noen av anmelderne mener at enkelte novellene er «skisseaktige», 

«fragmenterte» eller «uferdige». Det er fint mulig å se disse beskrivelsene i forbindelse med 

integritetskriteriet, selv om det ikke er helt tydelig hva anmelderne mener med denne 

kritikken. Guri Hjulstad i Trønder-Avisa er en av dem som mener at noen av novellene er 

«uferdige». Hun og Pedersen setter det uferdige eller skisseaktige ved novellene i forbindelse 

med måten de har blitt til på. 

Det moralske/politiske kriteriet er det litterære kriteriet som i minst grad gjør seg 

gjeldende i anmeldelsene av Vennskapets pris. Dette kriteriet vektlegges bare hos Wandrup i 

Dagbladet, som roser Askildsens evne til å skildre menneskets strev uten sentimentalitet, men 

med medlidenhet. Det kognitive kriteriet utgjør en større del av anmeldernes 

vurderingsgrunnlag. Norevik i Bergens Tidende, Gabrielsen i Dagens Næringsliv, Surén i 

Dag og Tid og Syvertsen i Fædrelandsvennen roser Askildsen for den menneskekunnskapen 

som kommer frem i Vennskapets pris. Hos Hverven i Klassekampen er det Askildsens evne 

til å stille kompliserte spørsmål uten å gi leseren enkle svar, som trekkes frem, og også dette 

sier noe om det intellektuelle nivået i boka. 

 

Etiske kriterier 
Det etiske kriteriet gjør seg gjeldende i flere av anmeldelsene av Vennskapets pris, men 

diskuteres lite inngående. To av anmelderne er eksplisitt kritiske til hvordan denne 

novellesamlingen har blitt til. Både Guri Hjulstad i Trønder-Avisa og Frode Helmich 

Pedersen i Morgenbladet antyder at dette er en utgivelse som har blitt til mot forfatterens 

vilje. Ingen av dem bruker mye plass på å utdype denne kritikken, noe som er forståelig med 

tanke på den begrensede plassen anmeldelsene, spesielt Hjulstads, har. Vi kan også ane 
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konturene av en etisk problemstilling i anmeldelsen til Fredrik Wandrup i Dagbladet, Silje S. 

Norevik i Bergens Tidende og Sindre Hovdenakk i VG. Wandrup antyder et mulig etisk 

problem ved å skrive at det trolig har krevd sterk overtalelse å få Askildsen til å utgi 

Vennskapets pris. Han diskuterer imidlertid ikke det potensielt problematiske i at en forfatter 

er blitt overtalt til å utgi et verk. Norevik konkluderer med at det er blitt en utgivelse 

boklesere og Askildsen-fans kan være takknemlige for. Hos henne blir et mulig etisk problem 

tilsidesatt fordi novellesamlingen holder et høyt nivå. 

Hovdenakk penser inn på den etiske problematikken ved å innvende at samlingen 

burde inneholdt en grundigere redegjørelse for hvordan den har blitt til. Fordi han skriver om 

denne innvendingen i jeg-form, har denne kritikken form av et personlig standpunkt. Noe 

lignende ser vi hos Ingunn Økland i Aftenposten, som også skriver i førsteperson når hun 

behandler dette aspektet ved utgivelsen. Økland ser ikke at det er noe potensielt problematisk 

i måten samlingen har blitt til på, men uttrykker snarere sin personlige takk til redaktørene for 

at de har sørget for at denne boka har kommet ut. Dette kan også være Øklands måte å 

personlig velge side i diskusjonen, særlig med tanke på at denne anmeldelsen sto på trykk 

etter Morgenbladets anmeldelse. Emil Otto Syvertsen i Fædrelandsvennen mener at det bare 

er å takke og bukke redaktørene for deres innsats (Syvertsen 2015). Terje Eidsvåg i 

Adresseavisen mener også at redaktørene fortjener ros for å ha overtalt Askildsen til å utgi 

denne samlingen. Sivertsen i Stavanger Aftenblad og Hverven i Klassekampen kommenterer 

at Kjell Askildsen har valgt å takke redaktørene. Flere av anmelderne unnlater å opplyse om 

at det var to eksterne redaktører som sørget for at boka kom ut. Flesteparten av anmelderne 

velger altså å bare vise frem et potensielt problem, eller de unngår å nevne det i det hele tatt. 

Når det gjelder det faktum at dette med stor sannsynlighet er den siste boka til Askildsen, er 

det vanskelig å påvise rent konkret i teksten at dette er noe anmelderne tar hensyn til. Det går 

likevel an å tenke seg at det er noen slike hensyn som spiller inn når Hjulstad og Pedersen 

velger å sette innvendingene mot den litterære kvaliteten i forbindelse med måten verket har 

blitt til på. Slik unngår de å kritisere forfatteren, og kritikken blir i stedet rettet mot 

redaktørene.  

Kritikken som ble rettet mot Askildsen i forbindelse med Hundene i Tessaloniki 

(1996) blir i svært liten grad reist mot Vennskapets pris. Ingunn Økland i Aftenposten 

beskriver Askildsens begrunnelse for å slutte å skrive som «trist og liten til en så stor forfatter 

å være» (Økland 2015). Turid Larsen i Dagsavisen skriver at det er «uforståelig» at det tok 19 

år fra den forrige utgivelsen til Vennskapets pris utkom, spesielt på grunn av den høye 

kvaliteten den nye novellesamlingen holder (Larsen 2015). Hverven i Klassekampen påpeker 
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hvordan «[m]onotonien, den resignerte fortellerstemmen, de velbrukte rekvisittene fra brune 

kafeer, er blitt brukt som argument mot Kjell Askildsen» (Hverven 2015), men måten han 

formulerer seg på gjør at han distanserer seg fra denne kritikken. Anmelderne gjør en 

nedvurdering av innvendingene, og man kan spørre seg om de her driver en form for 

gjenoppreisning av forfatterskapet  

 

Oppsummering  
Anmeldelsene av Vennskapets pris viser hvordan journalistiske kriterier kan bli svært 

dominerende innenfor en sjanger som har til hensikt å undersøke litterær kvalitet. Det 

sensasjonelle ved utgivelsen og forfatteren Askildsen spiller en viktig rolle i flere av 

anmeldelsene. Uten et komparativt perspektiv, er det vanskelig å si i hvor stor grad 

personifikasjon og sensasjon preger bokanmeldelser generelt. Måten disse trer frem i 

anmeldelsene av Vennskapets pris, gjør det likevel ikke unaturlig å se disse kriteriene i 

forbindelse med Askildsens fremtredende posisjon i den norske litterære institusjon.  

Det er det genetiske kriteriet som er mest dominerende av de litterære kriteriene 

Oppfatningen av at Askildsen har satt en standard for novellesjangeren og at Vennskapets 

pris i stor grad lever opp til denne, kommer frem i flere av anmeldelsene. Det er, med ett 

unntak, ingen av anmelderne som setter spørsmålstegn ved forfatterskapets kvalitet. I den 

grad den negative kritikken som ble rettet mot Hundene i Tessaloniki (1996) tas opp, 

bagatelliseres eller tilbakevises den. At anmelderne synes å være temmelig enige om at 

Vennskapets pris er en utgivelse som i det store og det hele har mange fellestrekk med 

Askildsens tidligere utgivelsene, kan også være en årsak til at forfatterskapet som helhet i så 

stor grad bringes inn.  

 Det er ingenting i anmeldelsene av Vennskapets pris som tyder på at minimalismen er 

en stilretning som ikke lenger blir verdsatt blant kritikerne. Med tanke på den anerkjennelsen 

som maksimalistiske forfattere som Knausgård får i dag, underbygger ikke resepsjonen av 

Vennskapets pris påstanden om at vi bare kan ha ett estetisk paradigme om gangen, snarere 

tvert imot. Å bruke et forfatterskap som målestokk for én stilretnings popularitet, skal man 

uansett være forsiktig med, det fremstår lett unyansert. Det er kompleksiteten og intensiteten 

som trer frem som de viktigste estetiske kvalitetene ved Vennskapets pris, kriterier Andersen 

mener det hersker stor enighet om. Det er også egenskaper som har blitt vektlagt i 

mottakelsen av Askildsens tidligere utgivelser.  
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Generelt er vurderingen av Vennskapets pris preget av konsensus, også den negative 

kritikken synes relativt samstemt. Dette kan indikere at kritikerne leser hverandres 

anmeldelser. Frode Helmich Pedersen i Morgenbladet og Guri Hjulstad i Trønder-Avisa er 

kanskje de som fremstår som mest kritiske, fordi de har innvendinger med utgangspunkt både 

i det estetiske og det etiske kriterium. Flesteparten av anmelderne har én eller flere 

innvendinger. Likevel, en stor del av anmelderne omtaler ikke noe de finner kritikkverdig ved 

denne utgivelsen. Dette gjelder: Larsen i Dagsavisen, Gabrielsen i Dagens Næringsliv, 

Wandrup i Dagbladet, Surén i Dag og Tid, Lilleng i Demokraten, Syvertsen i 

Fædrelandsvennen, Sivertsen i Stavanger Aftenblad og Eidsvåg i Adresseavisen. Det er 

imidlertid bare Syvertsens anmeldelse i Fædrelandsvennen som tenderer mot ren panegyrikk. 

Demokratens anmeldelse vektlegger ingen av Andersens litterære kriterier, og anmeldelsen 

inneholder dermed lite litterær vurdering. 

Den negative kritikken kan ses i sammenheng med integritetskriteriet, men den er 

langt vagere og vanskeligere å kategorisere enn den positive. Når anmelderne i mindre grad 

utdyper og eksemplifiserer den negative kritikken, kan det være flere årsaker til det. Det kan 

være etiske hensyn som trer i kraft fordi det ikke er forfatteren selv som har tatt initiativ til 

denne utgivelsen, og at kritikerne dermed ønsker å skåne ham for en kritikk som han i en 

forstand ikke «har bedt om». Altså at det er et etisk hensyn som trer i kraft. En annen mulig 

årsak, som har sitt utgangspunkt i samme vurderingskriterium, er at kritikerne tar hensyn til 

at dette er Askildsens siste verk, og at negativ kritikk kan oppleves ekstra hard siden den mest 

sannsynlig blir stående som en form for sluttvurdering av forfatterskapet. Kanskje er det også 

uttrykk for et ønske om å gjenoppreise forfatterskapet etter den negative kritikken som 

Hundene i Tessaloniki (1996) ble gjenstand for.  
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