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Sammendrag
Denne masteroppgave er en kvantitativ, empirisk undersøgelse af vinderne af den norske
Bokhandlerprisen og den danske De Gyldne Laurbær, fra prisernes indstiftelse i henholdsvis
1948 og 1949 frem til 2017. Begge priser er nogle af landets største, og årets vinder
bestemmes i begge tilfælde udelukkende af landets boghandleransatte.
Den primære kvantitative undersøgelse er baseret på otte variabler angående
forfatteren, bogen og forlaget. I opgaven anvendes den amerikanske litteraturprofessor James
English’ bog The Economy of Prestige (2008) som teoretisk fundament. English’ bog
beskæftiger sig med kulturelle prisers prestige og anvender Pierre Bourdieus teorier om felt
og kapital. English fremhæver desuden, hvordan der ikke er udført meget ”reel forskning” om
kulturelle priser, hvilket denne opgave har forsøgt at ændre på, da den kvantitative metode
kan anvendes på andre priser som en baseline, hvor variabler kan tilføjes eller justeres.
Målet med opgaven er at karakterisere den typiske vinder af Bokhandlerprisen og De
Gyldne Laurbær. På langt de fleste variabler var vinderne af de to boghandlerpriser ens: Det
er hovedsageligt voksenromaner af midaldrende, mandlige forfattere, udgivet på store forlag,
som har vundet priserne. Vinderne har i løbet af deres forfatterskab desuden oftest modtaget
mellem én og fem andre priser, hvoraf de hyppigste også er nogle af de største priser i Norge
og Danmark, såsom kritikerpriserne.
Resultaterne af den kvantitative analyse sættes i diskussionen ind i en større kontekst,
hvor der sammenlignes med vindere af andre litterære priser, såsom Nordisk Råds
litteraturpris og Nobelprisen i litteratur. Variablerne køn, genre, målgruppe og forlag
diskuteres særligt i forhold til den gældende norm i det litterære felt, der længe har været og
stadig er domineret af mænd, voksenromaner og store forlag. Selvom valget af årets vinder til
dels er tilfældigt og demokratisk, påvirker den gældende norm således potentielt de norske og
danske boghandleransattes stemme i en begrænset retning.
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Forord
Følgende masteroppgave er skrevet i perioden januar til og med maj 2018. I resten af opgaven
anvendes det danske ”speciale”, som er identisk med det norske ”masteroppgave”, selvom
specialet er skrevet ved Universitetet i Oslo, siden skriftsproget er dansk. Specialet er en
kvantitativ og komparativ undersøgelse af en norsk og en dansk litteraturpris, hvorfor det
forventes at have relevans for både norske og danske læsere.
Først en stor tak til mine interviewpersoner, Kenneth F. Pedersen fra Foreningen De
Gyldne Laurbær samt Elin Øy og Sidsel Henriksen fra Bokhandlerforeningen. Alle har udvist
stort engagement for mit speciale og svaret ihærdigt på mine spørgsmål under interviewene.
Desuden siger jeg tak for at have fået lov til at deltage ved stemmeoptællingen til De Gyldne
Laurbær i februar og til prisfesten for årets vinder i maj. Også tak for at have fået adgang til
Bokhandlerforeningens arkiv, der dækker en stor del af mit historiske baggrundsmateriale
angående foreningerne og priserne.
Dernæst en tak til mine medstuderende på litteraturformidling for en tiltrængt snak
mellem læsningen, trøst i trange tider og givende inputs. Desuden en meget stor tak til min
vejleder, Marianne Egeland, for faglig og personlig støtte, nødvendige råd, skub i den rigtige
retning og diskussioner om litterære priser.
Sidst en tak til Chris Skovgaard Hansen for hjælp til Excel og endeløse omgange
redigeringer af opgaven samt til Louise Liberty Svenningsen for design af forsiden.

Oslo, maj 2018
Stine Liberty Svenningsen
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Indledning
For at vinde en sportskonkurrence handler det om at springe længst eller komme hurtigst i
mål. Selv når en jury bedømmer stil eller elegance, måles vinderen altid på centimeter og
sekunder og får som belønning for sin præstation en podieplacering og en skinnende medalje.
Denne konkurrence om at være bedst synes uforenelig med et kunstfelt som litteraturen, der
er præget af subjektive vurderinger af værkets udefinerbare kvalitet eller forfatterens
indforståede talent. Alligevel vejes og måles forfatteres præstationer, når de hædres gennem
litterære priser, stipendier og legater.
Ovenstående dikotomi er omdrejningspunktet for den amerikanske litteraturprofessor
James English’ bog The Economy of Prestige (2008). English påpeger heri, hvordan der
efterhånden findes et uoverskueligt antal litterære priser, hvilket han kalder ”the rise of the
prize” (3). Selvom antallet er vanskeligt at fastsætte, er der i Danmark omkring 50 større
litterære priser, mens tallet i Norge er omkring de 60. Til sammenligning estimerer
bogbranchefolk ifølge English, at antallet i USA og England var helt oppe på 400 i 2005
(326). Herudover kommer hobetallet af mindre priser, legater og stipendier fra fonde,
privatpersoner med flere, som ofte udelades af officielle lister grundet deres størrelse (327).
Det er i dette mangfold af litterære priser, at specialet tager sit udgangspunkt, da det
dykker ned i den norske og den danske boghandlerpris: Bokhandlerprisen i Norge, som blev
indstiftet i 1948 under navnet Takk for boken, og De Gyldne Laurbær i Danmark, der blev
indstiftet i 1949. Specialet anvender til dels English’ teori, men undersøger, hvem vinderne af
Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær er, og udvider hermed English’ teori med en
kvantitativ metode og forskellige variabler, der kan anvendes på andre litterære priser.
English påpeger, hvordan der skrives tusindvis af artikler om priser hvert år i aviser og
magasiner, men at der ikke bedrives nogen særlig forskning herom (24). Dette videnshul
ønsker jeg med denne undersøgelse at være med til at dække.
Det særlige ved boghandlerpriserne er, at det udelukkende er ansatte i det respektive
lands boghandler, som stemmer på årets vinder. Det er ikke, som tilfældet er for mange øvrige
priser, en særligt udnævnt jury, der bestemmer vinderen, baseret på deres ekspertviden. I
stedet er det de boghandleransattes personlige læseoplevelse med og egen vurdering af bogen,
som lægges til grund for deres bedømmelse. Hermed er boghandlerprisen et udtryk for de
boghandleransattes taknemmelighed over for det, de anser som årets bedste bog.
1

Problemformulering
I dette speciale ønsker jeg at foretage en kvantitativ analyse af alle vinderne af
Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær fra deres begyndelse frem til år 2017. Analysens
variabler er udvalgt baseret på en hypotese om, at boghandlerpriserne, som de fleste andre
litteraturpriser, oftest går til modne mænd med et vist forfatterskab bag sig, forfattere der
skriver romaner, som udkommer på store forlag, og som ofte vinder andre litterære priser.
Specialet vil derfor forsøge at bekræfte eller forkaste denne hypotese, ligesom afvigelser fra
hypotesen lægges særlig vægt på.

Metode, afgrænsning og specialets progression
Specialets metode er primært kvantitativ. Samtidig antager specialet en komparativ vinkel,
idet vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær sammenlignes ud fra variabler om
forfatterens køn, alder, forlag, øvrige produktion og andre priser samt bogens genre og
målgruppe. På denne måde opnås en forståelse af, hvordan hver enkelt pris har ændret sig
over tid, hvilke forskelle og ligheder der er mellem priserne, og hvordan vinderne
demografisk fordeler sig. En sekundær metode er interviews med informanter fra
Bokhandlerforeningen og Foreningen De Gyldne Laurbær, der uddeler boghandlerpriserne.
En lignende kvantitativ, komparativ analyse af Bokhandlerprisen og De Gyldne
Laurbær er ikke foretaget før. Der findes heller ikke litteratur, som dybdegående og analytisk
behandler nogen af priserne. Jeg lægger i specialet vægt på at kortlægge selve vinderne af
Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær frem for at analysere deres udgivelser.
Specialet er delt i fire. Efter indledningen følger første del, hvor jeg redegør for
Bokhandlerprisens og De Gyldne Laurbærs foreningsmæssige baggrund, prisernes ændringer,
stemmeafgivelsen og prisfesten. Anden del redegør for specialets metode og variablerne.
Tredje del analyserer vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær ud fra variablerne,
mens fjerde og sidste del diskuterer analysens fund. Specialet afsluttes med en konklusion.
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Boghandlerprisen i Norge og Danmark
Bokhandlerprisen
Bokhandlerprisen uddeles af Den norske Bokhandlerforening (herefter:
Bokhandlerforeningen), som blev stiftet i 1851 i Oslo. Den omfattede både forlæggere og
boghandlere frem til 1965, hvor Den norske Forleggerforening adskilte sig og blev
selvstændig. Bokhandlerforeningens kerneopgaver er ifølge deres hjemmeside ”å ha
kunnskap, vilje og evne til å påvirke beslutningsprosesser som berører foreningens
medlemmer”. Foreningen fungerer hermed som de norske boghandleres politiske og
organisatoriske talerør, ligesom foreningen håndterer arbejdet med de forskellige priser og
stipendier. Heriblandt er Bokhandlerprisen den største og mest omtalte pris.

Fra Takk for boken til Bokhandlerprisen
Bokhandlerprisen var oprindeligt et stipendium kaldet Takk for boken. Stipendiet blev
indstiftet i 1948 af det daværende Opplysningskontoret for den norske bokhandel, der var en
medlemsorganisation for boghandlere. Den stod for ”fællespropagandaen” for de norske
boghandlere og producerede reklamemateriale, eksempelvis kataloger (Ringdal 1995, 61).
Forbilledet for Takk for boken var det svenske stipendium Tack för boken, som
Svenska Bokhandlareföreningen og Bokhandelsmedhjälpareföreningen (BMF) i 1947 havde
indført. Stipendiet var en tak fra de svenske boghandlere til deres favoritforfatter det
pågældende år.1 Samme princip blev lagt til grund for det norske stipendium, da forslaget blev
givet de boghandleransatte i januar 1948 i Norsk Bokhandlertidende (nr. 4, s. 15): ”[…]
enhver som arbeider i norsk bokhandel kan avgi stemme for den skjønnlitterære bok,
utkommet i 1947 av en norsk forfatter, som har gitt vedkommende den største berikelse eller
glede”. Norske boghandlere og boghandlermedhjælpere kunne yde et lille økonomisk bidrag

1

Tack för boken blev skabt på initiativ fra Greta Helm, salgschef hos Bonniers Forlag. Tack för boken blev
uddelt 1948-1950, men blev nedlagt og ændrede i 1951 navn til Din bok – Vårt val, der uddeles af BMF. Prisen
uddeles stadig i dag til ”Årets vuxenbok” og ”Årets barnbok”. Vinderne får hver sin plakette, der under lignende
præmisser som Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær ”tilldelas den svenska författare som med sin under det
närmast föregående året utkomna bok skänkt den största behållningen och personliga tillfredsställelsen”
(Svenska Bokhandelsmedhjälpareföreningen 2018). Den første vinder af Tack för boken, Olle Hedberg, fik et
stipendium på 2.677 SEK, tilsvarende cirka 50.000 SEK i 2017. For disse informationer står jeg i gæld til Leif
Olsson, der forsker privat i den svenske boghandels historie (mail, 20.-21. marts 2018).
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fra deres egen lomme til vinderen, og der kunne stemmes på en forfatter, som havde skrevet
en bog af skønlitterær karakter. Nævnte genrer er romaner, noveller, lyrik, dramatik og
litterære essays.
Oprettelsen af Takk for boken havde flere årsager, præciseres det samme sted i Norsk
Bokhandlertidende. For boghandlerne og boghandlermedhjælperne gav stipendiet ”anledning
til å gi uttrykk for takknemlighet, samtidig som vi kan vise forfatterne at bokhandelens folk i
sitt virke har sans for gode bøker”. Opplysningskontoret lagde heller ikke skjul på, at dét at
vinde stipendiet øgede bogens salgspotentiale samt kunne skabe medieomtale og ”atskillig
interesse hos publikum”. En vigtig bagvedliggende årsag til stipendiet var desuden, at det
havde potentialet til at opløfte den norske litteratur, da stipendiet var ment ”som en
oppmerksomhet overfor norske forfattere”, som stod boghandlernes ”hjerte nær”. Dette skal
ses i sammenhæng med, at den norske litteratur var under stærkt pres i tiden efter Anden
Verdenskrig, og at antallet af nye norske titler faldt år for år, fra 138 titler i 1938 til 119 i
1950 (Andreassen 2006, 253).
Den første Takk for boken (1947) gik til Sigurd Hoel med over halvdelen af
stemmerne for romanen Møte ved milepelen (tildelt april 1948).2 Stipendiet var på 1.540,50
NOK, der i 2017 modsvarer næsten 32.000 NOK (Statistisk Sentralbyrå 2018).3 Opbakningen
til stipendiet havde været meget lav. På trods af at vinderen blev annonceret og senere
interviewet i Kringkastingen og reklameret for i norske aviser gennem Norsk Telegrambyrå,
stemte bare omtrent en fjerdedel af landets boghandleransatte.
På grund af den svage tilslutning blev Takk for boken droppet året efter. Der skulle gå
tolv år, før stipendiet blev uddelt igen, da Kristian Kristiansen vandt det for romanen Jomfru
Lide (1960). Til prisfesten, afholdt i marts 1961, fik Kristiansen en check med det indsamlede
stipendium på 2.000 NOK (cirka 25.000 NOK i 2017), og en laurbærkrans, meget lig den der
uddeles til vinderne af De Gyldne Laurbær. Hvorfor Takk for boken-vinderen også fik en
laurbærkrans, er umiddelbart ikke ekspliciteret, men kan skyldes den tætte forbindelse til den
danske pris, hvis vindere ofte blev nævnt i Norsk Bokhandlertidende. Fra og med 1961 var det
ikke længere Opplysningskontoret, der arrangerede Takk for boken, men Den norske
Bokhandlerforening, som siden har fortsat dette hverv.
2

Takk for boken 1947 og 1960-1968 blev uddelt i februar eller marts, men for en bog som forfatteren havde
udgivet året før. Denne praksis blev ændret, da stipendiet i 1981 blev til Bokhandlerprisen, der tildeles
forfatteren samme år, som vinderbogen er udgivet.
3
Når der i det følgende omregnes til nuværende værdier, anvendes denne kilde i alle tilfælde.
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Da Takk for boken blev taget op igen, var argumentet – meget lig dét i 1948 – at
stipendiet kunne hjælpe med ”bokens behov for publisitet under den stadig skarpere
konkurranse om folks oppmerksomhet”, idet stipendiet var en ”skreddersydd reklame” (Norsk
Bokhandlertidende 1960, nr. 52, s. 631). Dette skal ses i sammenhæng med antallet af nye
norske titler, der var faldet til et historisk lavt niveau i starten af 1960’erne, som nåede bunden
i 1963 med 86 titler (Andreassen 2006, 253). Litteraturen blev desuden truet af TV, radio og
”den moderne mekaniserte underholdning”, som litteraturkritiker ved Dagbladet Kjell
Krogvig kaldte det i Norsk Bokhandlertidende 1961 (nr. 46, s. 614-616). Disse trusler mod
den norske litteratur resulterede blandt andet i, at Norsk Kulturfond i 1965 oprettede
indkøbsordningen for ny norsk skønlitteratur, der sikrede, at nye norske titler altid var
tilgængelige på landets biblioteker, og at flere titler blev udgivet.4
Opbakningen til at stemme ved Takk for boken blev større fra og med 1961. Også
stipendiets pengebeløb steg efterhånden til tre gange det oprindelige fra 1948. Da Vera
Henriksen vandt stipendiet i 1961 (tildelt februar 1962), var stipendiet på 4.447 NOK (næsten
53.000 NOK i 2017), og stipendierne til de næste års vindere lå i samme prisleje.
I 1963 blev det afskaffet, at boghandlerne og -medhjælperne selv skulle betale til
stipendiet, ”idet firmaene kollektivt betaler den sum som tilsammen utgjør stipendiet” (Norsk
Bokhandlertidende 1963, nr. 2, s. 10). Hvem ”firmaene” er, specificeres ikke, men det er
væsentligt, at boghandlerne og -medhjælperne nu ikke længere selv skulle betale for noget,
der i sidste ende gavnede den boghandel, de arbejdede i.
Fra 1966-1968 blev Takk for boken del af Norsk Kulturfonds nyoprettede bogpriser,
givet af henholdsvis litteraturkritikere, boghandlere og publikum via dagspressen. I denne
periode blev Takk for boken tildelt to skønlitterære bøger, hvis forfattere modtog 5.000 NOK
hver (mere end 50.000 NOK i 2017), bevilget af Norsk Kulturfond. Tilknytningen til
kulturfonden demonstrerer, hvordan politik og litteratur sammenblandes, og at den statslige
støtte til litteratur var og stadig er stærk i Norge, som det er tilfældet med indkøbsordningen,
lige såvel som bokavtalen mellem forlæggere og boghandlere samt momsfritaget på bøger. I
1969 besluttede Bokhandlerforeningen, at Takk for boken skulle afskaffes, og at samarbejdet
med Norsk Kulturfond skulle ophøre. I stedet blev der indstiftet en ”Bokhandelens

4

Umiddelbart havde indkøbsordningen en effekt. De 86 titler i 1963 steg allerede i 1965 til 121 titler og har øget
siden, om end med store variationer i løbet af årene (Andreassen 2006, 256). I 2016 blev der indkøbt 236 nye
norske titler (Norsk Kulturråd u.d.).
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debutantpris”, så prisen ikke bare gik til etablerede forfattere. Stemmefristen blev sat til
slutningen af november og ikke, som hidtil, slutningen af marts. Dette er bibeholdt i nutidens
Bokhandlerpris. Selvom Bokhandlerforeningen håbede på opbakning hos de
boghandleransatte til debutantprisen, blev den nedlagt i 1970.
I 1981 blev Takk for boken taget op igen med den begrundelse, at mange huskede og
havde savnet den (Bok & samfunn 1981, nr. 29, s. 7). Den skiftede navn til Bokhandlerprisen
og ændrede ligeså karakter fra et stipendium til en pris uden pengepræmie. I 1981 var trofæet
en originalillustration af tegneren Hans Gerhard Sørensen, der især var kendt for sine
bogillustrationer, men fra og med 1982 har trofæet været en statuette, skabt af billedhuggeren
Nils Aas. Præmissen for Bokhandlerprisen var den samme som Takk for boken – at prisen
skulle gives til en norsk skønlitterær udgivelse – og boghandlernes ”tak” var stadig det
bærende element. En særlig ændring var, at det nu blev understreget, at prisen kunne gå til
børnelitteratur. Siden 1981 er Bokhandlerprisen blevet uddelt årligt.

Stemmeafgivelse og nomineringsrunder
Siden Bokhandlerprisens begyndelse har alle, som arbejder i en norsk boghandel, haft
mulighed for at stemme på årets vinder. I 1982-1994, hvor prisen skiftede navn til
”Bokhandelprisen”, kunne hver boghandel imidlertid bare give én stemme per butik. Dette
kan have skævvredet denne periodes resultater, men er vanskeligt at undersøge nærmere eller
sammenligne med noget lignende for De Gyldne Laurbær. De norske boghandleransatte
omfattede i begyndelsen udelukkende boghandlere og boghandlermedhjælpere, men siden
Norsk Bokhandler-Medhjelper Forening blev opløst i 1993, består de stemmeberettigede af en
broget skare af ejere, boghandlere, elever, deltidsansatte, studentermedhjælpere med flere.
Antallet og sammensætningen af Bokhandlerforeningens medlemmer har ligeledes
forandret sig, efter Takk for boken blev indført. Flere medlemmer er kommet til: I 1948 var
antallet omkring 360,5 mens det per januar 2018 var 572.6 Medlemstypen har herudover
ændret sig. I 1970-80’erne faldt antallet af uafhængige distriktsboghandlere, i takt med at
antallet af kæder øgedes. Kæderne dominerer i dag boghandlerbranchen, ligesom der er sket
en opblomstring af internetboghandlere (og kædernes egne onlineboghandler).
5

Jf. formuleringen i Norsk Bokhandlertidende 1948 (nr. 18, 8. maj, s. 101), der henviste til, at 91 boghandlere
havde stemt i 1948, tilsvarende omkring en fjerdedel af alle boghandlere.
6
I 1968 steg antallet til 415 (Det danske bogmarked 1968, nr. 21, 20. maj, s. 639-641) og i 2003 til 602
(Bokhandlerforeningen 2004). Tallet for 2018 er givet af Sidsel Henriksen fra Bokhandlerforeningen.
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Bokhandlerforeningens medlemmer i 2018 tæller da fire rene internetboghandlere og ni
kæder, hvoraf de største er ARK, Norli og Tanum. De, der stemmer til nutidens
Bokhandlerpris, vil hermed typisk være ansat i en kæde.
Ved afstemningen i 2017 afgav cirka 65 procent af butikkerne (medlemmer af
Bokhandlerforeningen) deres stemme, men Bokhandlerforeningen har ingen undersøgelser på,
hvorfor de resterende 35 procent ikke stemte. Antallet af stemmer er dog øgende, især grundet
digitale stemmemuligheder.7
På den nuværende stemmeseddel bedes de boghandleransatte stemme ud fra følgende
spørgsmål: ”Hvem mener du fortjener årets Bokhandlerpris?” (se bilag 1). Som med Takk for
boken lægges der vægt på den enkeltes holdning, men der er tilføjet et element af værdi- eller
kvalitetsbedømmelse, idet man stemmer på en forfatter som fortjener prisen. Præmissen om,
at vinderen skal være en national, skønlitterær forfatter, er forblevet den samme, selvom de
specifikke genrer har varieret over tid og i dag blot omtales som ”skjønn/generell litteratur”.
Dette inkluderer børne- og ungdomsbøger, som på nutidens stemmeseddel lægges særlig vægt
på: ”ikke glem barne- og ungdomsbøkene”. Det har ikke altid været muligt at stemme på
”generell litteratur”, men fra 1968 kunne der stemmes på ”ikke-skjønnlitterære bøker (non
fiction)” af ”litterær verdi”, som det formuleres i Norsk Bokhandlertidende (nr. 49, s. 776).
Til forskel fra De Gyldne Laurbær har Bokhandlerprisen siden 2008 haft to
afstemningsrunder. Første runde foregår i begyndelsen af oktober, hvor der frit kan stemmes
online via Bokhandlerforeningen på alle norske forfattere, der har udgivet i det forløbne år.8 I
slutningen af oktober annonceres de ti nominerede, som har fået flest stemmer.9 Ved anden
runde kan der kun stemmes på de nominerede, hvilket også sker online, og hver ansat kan
sætte kryds ved ”den ene boken du mener er den beste og fortjener årets Bokhandlerpris” (se
bilag 1). Anden afstemningsrunde afsluttes i midten af november, hvorefter vinderen kåres.
En anden forskel fra De Gyldne Laurbær er, at det siden 1998 har været muligt at
uddele Bokhandlerprisen til forfattere, som tidligere har vundet den, hvilket skete første gang
i 2001. Nomineringsrunden og dét, at tidligere vindere kan modtage Bokhandlerprisen igen,
undersøges ikke nærmere, men indgår som perspektiv i diskussionen.

7

Sidsel Henriksen og Elin Øy, interview, 18. januar 2018.
Mange bøger udkommer i efteråret, så de er klar til det efterfølgende julesalg, men det er kun de bøger, der
udkommer før november, som kan stemmes på til Bokhandlerprisen. Bøger fra november og december falder
dermed ud af systemet. Ifølge Sidsel Henriksen er forlagene klar over dette hul (mail, 15. marts 2018).
9
Første år, i 2008, var der 15 nominerede.
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Prisfest
Festen for årets vinder af Bokhandlerprisen afholdes som et samarbejde mellem
Bokhandlerforeningen og den vindende forfatters forlag. Til festen er aktører fra den norske
bogbranche inviteret. Repræsentanter for den norske kulturpresse såsom NRK, TV2, VG,
Dagbladet og Aftenposten interviewer vinderen, bringer anmeldelser af bogen og beskrivelser
af begivenheden samt filmer dele af festen.
Prisuddelingen finder sted i slutningen af november. Under Takk for boken var det
Bokhandlerforeningens formand, der tildelte forfatteren stipendiet, men siden 1982 er prisen
blevet overrakt af en politiker, ofte kulturministeren. Denne holder desuden en tale til
forfatteren og boghandlerne, der tit kredser om boghandlerbranchens (vanskelige) vilkår. Her
ses igen en kobling mellem politik og litteratur. En boghandler holder en takketale til
vinderen som repræsentant for sine boghandlerkolleger. Til gengæld holder forfatteren en
tale, der ofte er en tak tilbage til boghandlerne, som har læst og stemt på forfatterens bog, og
som gør et dagligt arbejde for at sælge forfatterens bøger. Et eksempel herpå er Helga
Flatlands tale til boghandlerne som ”dyktige og lidenskapelige lesere” i 2017.
Siden 1982 har trofæet været en bronzestatuette,
som ses på Billede 1. English beskriver, hvordan de
fysiske objekter (trofæer), prisvinderne får overrakt, er
den mest konkrete og materielle repræsentation af
prisens symbolske værdi (2008, 156). Prisoverrækkerne
(Bokhandlerforeningen) er ifølge English interesseret i at
få trofæet til at fremstå som et kunstværk i sig selv, og
der lægges ofte vægt på trofæets kunstneriske kvaliteter
og designer (165-166). Dette gælder Bokhandlerprisen,

Billede 1: Bronzestatuetten, som gives til
vinderen af Bokhandlerprisen

hvis designer Nils Aas (1933-2004) er en højst anerkendt
billedhugger og tegner, der eksplicit nævnes i forbindelse med trofæet. Aas’ kreditiver
retfærdiggør således valget af ham som designer og Bokhandlerprisen i sig selv.

De Gyldne Laurbær
Den danske boghandlerpris kaldes De Gyldne Laurbær og uddeles ikke, som
Bokhandlerprisen, af landets boghandlerforening. Dette skyldes, at De Gyldne Laurbær blev
indstiftet i 1949, mens den danske Boghandlerforening først blev oprettet i 1963 som en
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fusion mellem to eksisterende boghandlerforeninger (København og Provinsen). I stedet blev
De Gyldne Laurbær indtil 2010 uddelt af Boghandlerklubben, der blev oprettet i 1890 og var
en social og faglig forening for danske (især københavnske) boghandlere og forlæggere.
Boghandlerklubben arrangerede faglige debatter, forfatterbesøg, skovture, rejser til udlandet
og andre aktiviteter for medlemmerne, og efterhånden uddelte de også De Gyldne Laurbær.
I 2010 blev Boghandlerklubben opløst, fordi interessen for arrangementerne var stærkt
dalende. De Gyldne Laurbær skulle som det eneste tiltag fortsætte, og prisen blev herefter ”en
ære uden tilhørende check” (Lunn 2010). Foreningen kom til at hedde ”Foreningen De
Gyldne Laurbær” og varetager nu udelukkende prisen med få økonomiske midler. Foreningen
består af fem personer: formanden, kassereren og tre andre medlemmer, der er ansat ved
forlag, distributører og boghandler, og som udfører prisarbejdet i deres fritid.

Inspiration fra Norge og ændring til ”De Gyldne Laurbær”
Modsat Bokhandlerprisen har De Gyldne Laurbær haft et stabilt forløb siden sin indstiftelse.
Efter både Sverige og Norge havde oprettet deres boghandlerstipendier, blev det diskuteret,
om den danske boghandlerbranche skulle følge samme eksempel. I juni 1948 tog
redaktionssekretær for Det danske bogmarked, Knud H. Ditlevsen, emnet op, idet han kaldte
det ”flovt”, at Danmark skulle komme sidst blandt de nordiske lande til at indføre stipendiet
(Det danske bogmarked 1948, nr. 23, s. 587). Ditlevsen argumenterede for, at en dansk ”Tak
for bogen” ville gøre meget ”for dansk boghandel overfor det offentlige for tiden lidt flossede
renommé” (584). På samme måde som Takk for boken i Norge fokuserede Ditlevsen på
stipendiets gavn for den nationale litteratur i en vanskelig tid. Den danske bogproduktion var
ligesom den norske påvirket af Anden Verdenskrig og økonomiske konjunkturer, og antallet
af oversatte titler var en del højere end de danske: I 1950 blev der udgivet 97 danske
skønlitterære titler, mens antallet af udenlandske skønlitterære titler var over halvanden gang
så stor, nemlig 155 (Bramsen 1952, 977).
Ditlevsen foreslog, at den danske Tak for bogen ligesom de andre nordiske stipendier
skulle være udtryk for boghandlernes og -medhjælpernes taknemmelighed over for den
vindende forfatter via et lille pengebeløb. Stipendiet ville desuden have ”reklamemæssig
værdi” og skabe opmærksomhed i pressen, idet vinderen skulle holdes hemmeligt indtil selve
dagen (Ditlevsen 1948, 584-585). Forslaget om at hemmeligholde vinderen adskiller sig fra
de andre nordiske landes stipendier. Præmissen for at stemme til De Gyldne Laurbær skulle
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ellers være den samme, idet ”alle ved boghandelen beskæftigede folk [opfordres til at]
stemme på en dansk, skønlitterær bog fra den forløbne sæson, som adspurgte har læst og som
har givet vedkommende den største oplevelse og glæde” (585).
Trods Ditlevsens argumenter blev stipendiet i første omgang ikke indført. Dansk
Bogtjeneste, der meget lig Opplysningskontoret i Norge var boghandlernes reklameafdeling,
som ligeså stod for den såkaldte fællespropaganda, havde foretaget en rundspørge blandt
boghandlere og -medhjælpere om en dansk Tak for bogen. Interessen for emnet var lille, idet
126 ud af cirka 625 boghandlere havde svaret, og selvom to tredjedele af svarene var positive,
gik forslaget ikke igennem. Ditlevsens argumentation må alligevel have virket, for i oktober
1949 tog Boghandlerklubben ideen op og kårede Martin A. Hansen som ”årets forfatter” for
romanen Tanker i en skorsten.10 Præmien var en forgyldt laurbærkrans og en nål med De
Gyldne Laurbær-logoet.
Hvorfor det blev Boghandlerklubben, der påtog sig hvervet, er uklart.
Boghandlerklubben havde intet medlemsblad, der kan give en forklaring, og i tidsskrifterne
Boghandleren (for medlemmerne af de to boghandlerforeninger) og Det danske bogmarked
(for både boghandlere og forlag) samt aviser fra 1949 beskrives det blot, at
Boghandlerklubben tog ”initiativ” til at stifte De Gyldne Laurbær (blandt andet Berlingske
Tidende, 6. november 1949). Det virker mere selvfølgeligt, at Dansk Bogtjeneste skulle have
uddelt De Gyldne Laurbær for at reklamere for ny, national litteratur solgt gennem
boghandlerne. Dansk Bogtjeneste tog rigtignok del i at reklamere for De Gyldne Laurbær,
men var ikke nogen hovedaktør. En forklaring kan være, at Boghandlerklubben havde
økonomiske midler nok til at varetage opgaven med at uddele De Gyldne Laurbær. Siden
1949 er De Gyldne Laurbær hvert år blevet uddelt.

Stemmeafgivelse
Da De Gyldne Laurbær blev indstiftet i 1949, var det ikke påkrævet, at man skulle være
medlem af Boghandlerklubben, og der kunne ”stemmes på enhver som helst dansk
skønlitterær forfatter (lyriker, dramatiker) af kvalitet, der har fået en bog ud i år eller i fjor
efterår” (Det danske bogmarked 1949, nr. 40, s. 847). Kriterierne ligner både de, Ditlevsen i
10

I 1949-1953 blev prisen uddelt i november, og forfatteren, der skulle stemmes på, måtte have udgivet en bog i
løbet af året eller efteråret før (modsat Bokhandlerprisen faldt titler udgivet i november-december hermed ikke
udenfor). I november 1953 blev stemmeperioden udsat og rykket til februar, således at vinderen af De Gyldne
Laurbær 1953 først fik prisen i februar 1954. Denne praksis er bibeholdt i dag.
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sin tid foreslog, og som Takk for boken i Norge indeholdt. De udpegede genrer, forfatteren
kunne skrive inden for, kan enten ses som indskrænket til kun lyrik eller dramatik, eller som
en specificering af, at skønlitteratur også indebærer lyrik og dramatik. Uanset er det
bemærkelsesværdigt, at der lægges vægt på specielt lyrikken og dramatikken. Et særligt ord er
desuden indført: ”kvalitet”. Børne- og ungdomslitteraturen nævnes ikke.
Det har hele tiden været præmissen, at alle, der er ansat i en boghandel, kan stemme til
De Gyldne Laurbær. Ligesom for norske boghandleransatte er der sket en ændring i
sammensætningen af boghandleransatte i Danmark, idet Boghandlermedhjælperforeningen
blev opløst i 2015, og de boghandleransatte udgør en mere heterogen gruppe.
Som i Norge er de fleste danske boghandler medlem af kæder. Fem kæder (der ligeså
har hver sin onlineboghandel) er i 2018 medlem af Boghandlerforeningen, hvoraf Bog og idé,
Boghandleren og Arnold Busck er de største,11 mens der er omtrent 20 rene
internetboghandlere (medlemmer og ikke-medlemmer af Boghandlerforeningen). Modsat
medlemstallet af den norske Bokhandlerforening er tallet i den danske Boghandlerforening
styrtdykket siden 1970’erne. I forbindelse med Dansk Bogtjenestes rundspørge om en dansk
Tak for bogen i 1948 var antallet af boghandlere cirka 625. Efter en lille øgning faldt dette
støt fra 1970’erne frem til i dag, hvor medlemstallet i 2017 var 256.12
Omkring starten af januar sender Foreningen De Gyldne Laurbær en fysisk
stemmeseddel ud til danske boghandleransatte, som de bliver bedt om at hænge op i
fælleslokalerne, så der skabes opmærksomhed om at stemme. Alligevel returnerer de færreste
den fysiske stemmeseddel per post, men sender deres stemmer via mail. Omkring 80-90
procent af de danske boghandlerbutikker stemmer hvert år. Ligesom for Bokhandlerprisen er
der generelt god opbakning til De Gyldne Laurbær blandt de danske boghandleransatte, og
antallet af stemmer er de sidste par år øgende.13
På stemmesedlen lægges der mere end for Bokhandlerprisens vedkommende vægt på,
at De Gyldne Laurbær er boghandlernes egen pris: ”Dette er den eneste pris, hvor I som
boghandlere suverænt bestemmer vinderen” (se bilag 2). Hermed gives alle ansatte en form
for autoritet til at stemme på den forfatter, der ”har fortjent prisen” – en ordlyd, der går igen
11

De to andre kæder er Magasin, en stormagasinkæde med egen boghandel, og Campus, der sælger til
universitetsboghandlere.
12
Boghandlerforeningens interne tal. Ifølge Bo Dybkær, direktør i Boghandlerforeningen, var medlemstallet
nogenlunde stabilt, om end lavt, i perioden før den økonomiske krise i 2007, men tallet faldt især herefter. I 2003
var der for eksempel 377 medlemmer (mail, 1.-2. marts 2018).
13
Kenneth Pedersen, interview, 8. januar 2018. Foreningen har ingen reelle tal på de, der stemmer.
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fra den norske pris. Stemmesedlen understreger desuden, at forfatteren skal være dansk og
”udgivelsesaktuel” i det foregående år, at udgivelsen skal være skønlitterær, og at forfatteren
ikke må have modtaget prisen før – til forskel fra Bokhandlerprisen. Det nævnes ikke, at der
kan stemmes på børne- og ungdomslitteratur.
I slutningen af januar skal de sidste stemmer være foreningen i hænde, og i starten af
februar samles foreningen for at tælle stemmer op. De danske medier får resultatet at vide,
men under fuld diskretion, sådan som det blev formuleret af Ditlevsen i 1948. Diskretion er
vigtig, da overraskelsesmomentet er De Gyldne Laurbærs største tiltrækningskraft og delvist
skyld i den store mediebevågenhed.14
Mediebevågenheden er netop stor. Allerede da Martin A. Hansen blev kronet med
laurbærkransen, beskrives det i Det danske bogmarked (lettere overdrevet), hvordan
”fotograferne blitzede om kap” (1949, nr. 45, s. 1042). Det samme gælder nutiden, hvor DR,
TV2 og flere nationale aviser såsom Jyllands-Posten og Politiken dækker overraskelsen samt
interviewer og anmelder vinderen. Salgs- og marketingpotentialet, som fra prisens begyndelse
blev pointeret, er ligeså bibeholdt. Straks vinderen afsløres, er forlaget klar med
billedmateriale af bogen, forfatteren og De Gyldne Laurbær-logoet, som boghandlerne kan
anvende i deres fysiske butikker, på deres hjemmesider og på sociale medier. Dette sker også
i Norge, både når de ti nominerede og vinderen udnævnes.

Prisfest
Prisfesten for vinderen af De Gyldne Laurbær – den såkaldte laurbæraften eller laureatfest –
finder sted i april eller maj og har mange lighedspunkter med festen for årets Bokhandlerprisvinder, når det gælder de inviterede fra litteraturens verden, talerne og pressen. En forskel er
trofæet og pengepræmien. Efter at Foreningen De Gyldne Laurbær blev frivillig, har trofæet
bestået af en forgyldt laurbærkrans, et diplom og et boggavekort på 2.500 DKK. Fra 1967 fik
vinderen 5.000 DKK (over 44.000 DKK i 2017). Disse penge stammede fra en
jubilæumsfond, som Boghandlerklubben fik i anledning af deres 50-årsjubilæum. Da fondens
penge var brugt op (i 2002), blev De Gyldne Laurbær en pengeløs ære.

14

Kenneth Pedersen, interview, 8. januar 2018.
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Den forgyldte laurbærkrans, som foreningens formand sætter på vinderens hoved, er
bibeholdt gennem årene, men den tidligere nål er ikke mulig at producere, når der ikke
længere er nogen medlemsbidrag til foreningen.15
Kransen laves hos en københavnsk gartner, der ikke er
med til at øge prisens prestige, som Nils Aas gør med
Bokhandlerprisens trofæ. Laurbærkransens
associationer er mange, da den symboliserer sejr og
triumf lige såvel som berømmelse for den enkelte
laureat og kan relateres til den græske gud Apollon, de
store romerske kejsere og sejrherrerne ved legene i
Delphi. Herudover er en særlig association begrebet
poeta laureatus, der krediteres Horats (65-8 f.v.t.).
Poeter indgik i et afhængighedsforhold med mæcener,
hvor de til gengæld for at levere digte i forbindelse med
store begivenheder fik den ærefulde titel og et symbolsk

Billede 2: Karen Blixen med sin laurbærkrans,
da hun vandt De Gyldne Laurbær i 1952

stipendium (Egeland 2010/11, 185-189).

Sammenligning af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær
James English anvender i The Economy of Prestige Pierre Bourdieus felt- og kapitalteori til at
forklare, hvordan priser i feltet kæmper om forskellige positioner i relation til hinanden. Den
position, en pris indtager, afhænger af forskellige kapitaler og giver den en bestemt prestige,
som hele tiden forhandles (Bourdieu 1993, 30). Jeg forstår begreberne gennem English’
anvendelse heraf, hvor ”kapital” er de forskellige værdier eller goder et menneske har, og et
”felt” har sine egne kapitaler, regler og grænser (English 2008, 9). En pris’ prestige bør måles
relativt til andre priser (23). Derfor sammenlignes her Bokhandlerprisens og De Gyldne
Laurbærs historie, tradition og alder, pengepræmie, trofæ og afsender.
På mange punkter ligner Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær hinanden. Begge
blev oprettet i slutningen af 1940’erne i et forsøg på at hjælpe den nationale litteratur, ved at
den boghandleransatte gennem prisen ”takkede” forfatteren, ligesom der gennem prisen blev
skabt presseomtale.

15

Kenneth Pedersen, interview, 8. januar 2018.
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Ingen af de to prisers vindere har fået et særligt stort økonomisk udbytte. De største
beløb sås under Takk for boken, og indtil Boghandlerklubbens fondspenge slap op, hvilket i
2017-kurs løber op i omtrent lige mange penge. Pengepræmien blev givet De Gyldne
Laurbær-vinderne i længere tid end Bokhandlerpris-vinderne, der ikke fik nogen penge fra og
med 1981. Hermed kan en pengepræmie og økonomisk kapital ikke være med til at øge
prestigen for hverken Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær.
I stedet for en pengepræmie er der fokus på selve trofæet, som vinderne modtager
sammen med æren. Bokhandlerprisens prestige øges gennem associationen med Nils Aas,
mens De Gyldne Laurbærs krans til gengæld kan læne sig op ad en længere tradition, der i
mange henseender fører tilbage til arnestedet for prisuddelinger. Selvom vinderne af Takk for
boken også fik en laurbærkrans, fortsatte denne tradition ikke. Associationerne til Nils Aas’
bronzestatuette er desuden mere konkret og bogstaveligt knyttet til vekselvirkningen mellem
boghandler og forfatter gennem sit ”takk for boken” og den opslåede bog, mens
laurbærkransens antikke associationer er mere abstrakte. Laurbærkransens associationer kan
dog også anses som mere klichéprægede end ærefulde i en nutidig kontekst.
Afsenderen spiller ind på en pris’ prestige, da en pris ifølge English gavner alle
involvererede aktører (2008, 51). Ved at gentage prisuddelingen år for år og lade sit navn
både blive associeret med generøsitet og anerkendte kunstnere får afsenderen et
længerevarende symbolsk afkast (64). Bokhandlerforeningen og Foreningen De Gyldne
Laurbær er begge respekterede, men det fremstår klart, at Bokhandlerforeningen er en større,
mere organiseret forening for landets boghandleransatte. Boghandlerklubben havde en
længere tradition, om end knyttet til sociale aktiviteter, men efter klubben blev frivillig, kan
dens prestige antages at være mindsket. Foreningen De Gyldne Laurbær håndterer kun prisen,
mens Bokhandlerforeningen deltager i politiske afgørelser, som vedrører medlemmerne.
Foreningen De Gyldne Laurbær har således ingen særlig samfundsmæssig magt, mens
Bokhandlerforeningen blandt andet er med til at regulere bokavtalen.
To yderligere punkter adskiller Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær:
overraskelsesmomentet ved overrækkelsen af De Gyldne Laurbær samt Bokhandlerprisens
nomineringsrunde og dét, at en vinder kan modtage prisen igen. Overraskelsesmomentet og
nomineringerne virker til at udfylde en lignende funktion, nemlig at skabe opmærksomhed
omkring prisen og dens vinder. Nomineringerne giver desuden et større indblik i de norske
boghandleransattes stemmemønster.
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Metodisk fremgangsmåde
Metodevalg og videnskabelige krav
I specialet anvendes primært en kvantitativ metode og sekundært en kvalitativ metode.
Kvantitative metoder har den fordel, at de giver data i form af målbare enheder, som man kan
udføre analyse på baggrund af, mens kvalitative metoder på den anden side opfanger
meninger og oplevelser, der ikke lader sig indfange i tal og mål (Dalland 2012, 112 og 212).
Specialet har bestræbt sig på at opfylde videnskabelige krav om reliabilitet og
validitet, her forstået som pålidelighed og gyldighed. Steinar Kvale og Svend Brinkmann
beskriver pålidelighed som, ”hvor konsistente resultaterne er”, og gyldighed som svaret på,
om ens opgave faktisk ”undersøger det, det er meningen, den skal undersøge” (Kvale og
Brinkmann 2015, 155). Derfor redegøres her for specialets fremgangsmåde, så metoden kan
efterfølges og resultaterne efterprøves.

Analysens omfang
Specialets kvantitative metode er funderet i data om vinderne af Bokhandlerprisen og De
Gyldne Laurbær, der kan ses i en samlet liste i bilag 3 og bilag 4.16 Da specialet undersøger
alle vindere af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær fra prisernes begyndelse til 2017,
udgør alle prisvinderne undersøgelsens population, som består af 69 vindere af De Gyldne
Laurbær og 50 af Bokhandlerprisen (fordelt på 47 år).
Dataforskellen har ingen statistisk relevans, da jeg har medtaget alle tilgængelige data
og analyserer hele populationen. Ofte er en population så stor, at den umuligt kan analyseres i
sin helhed, hvorfor et udvalg anvendes. Hermed opstår der en usikkerhed, fordi udvalget skal
være repræsentativt for populationen, men da jeg undersøger hele populationen, undgås
udvalgsproblematikken (Krokan 1995, 22). Specialets resultater er dog kun repræsentative for
vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær.

Valg og fravalg af variabler
Variablerne, der anvendes i dette speciale, er udvalgt, så vinderne af De Gyldne Laurbær og
16

Vinderne af Takk for boken og De Gyldne Laurbær angives med det år deres bog blev udgivet, og ikke det år
de fik prisen. For vinderne af Bokhandlerprisen er det år, de fik tildelt prisen, og bogens udgivelsesår identisk.
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Bokhandlerprisen skal kunne udforskes så bredt og dybt som muligt. Der fokuseres på
forfatteren, forlaget og bogen, ikke ud fra et litterært og tekstnært eller et boghistorisk og
materielt perspektiv, men ud fra et litteratursociologisk perspektiv. Variablerne kan hermed
kaste lys over, om der findes en ”typisk” vinder af boghandlerpriserne, ligesom de kan
udfordre denne vindertype.
Jeg undersøgte indledningsvist, om vinderne af Bokhandlerprisen skrev på bokmål
eller nynorsk, men denne variabel blev fravalgt, da det viste sig, at kun én forfatter skrev på
nynorsk. Forfatteren var Tarjei Vesaas, som vandt Takk for boken for romanen Bruene i
1966. At kun én ud af 50 vindere skriver på nynorsk, er i sig selv en diskussion værd, da det
ikke repræsenterer antallet af nynorsktalende eller lever op til det statslige ønske om at støtte
nynorske udgivelser gennem nynorsktilskuddet og driftsstøtten til Det Norske Samlaget.17
Denne diskussion kan dog ikke sammenlignes med danske forhold og inddrages derfor ikke.
Jeg havde indledningsvist et ønske om at inddrage procentdelen af stemmerne,
vinderen får, men under interviewene med informanterne blev det klart, at foreningerne
betragter sådanne informationer som hemmelige, selvom et cirkatal til tider angives til
pressen, når foreningerne omtaler vinderen.
Under begge interviews bemærkede informanterne, at dét at vinde De Gyldne Laurbær
eller Bokhandlerprisen ofte øger forfatterens salg betragteligt. Der findes ingen opgørelser
over, hvorvidt det faktisk forholder sig sådan, da forlagene ofte holder salgstal hemmeligt.
Enkelte vindere eller deres forlag beskriver, hvor mange eksemplarer den pågældende bog har
solgt, men det er for få til, at jeg har dømt dataene brugbare til undersøgelsen.

Beskrivelse af variabler
I specialet har jeg valgt at operere med otte variabler, der herunder er skrevet i kursiv. Ved
nogle variabler har jeg givet yderligere forklaringer, så mine valg og fravalg fremstår tydelige,
og variablerne kan overføres på andre, lignende undersøgelser.
Første variabel er forfatterens alder ved udgivelsesåret for den prisvindende bog, mens
den anden variabel er forfatterens køn.
Tredje variabel er bogens genre. Her inddeles i overordnede genrer, som er baseret på
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94,3 % af den norske befolkning angav i 2015, at de talte bokmål (Riksmålsforbundet 2014). Antallet af
nynorskudgivelser var i 2003 9 % af de samlede udgivelser (Andreassen 2006, 212-215). I dette speciale udgør
den ene nynorskudgivelse 2 % ud af de i alt 50 udgivelser.
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de, der oprindeligt blev benævnt ved indstiftelsen af Takk for boken og De Gyldne Laurbær:
”roman”, ”novellesamling”, ”digtsamling”, ”drama” og ”essaysamling”. De valgte
genrekategorier favner bredt, så ”roman” både kan være slægtsroman, historisk roman,
autobiografisk roman med mere. Jeg har yderligere valgt at tilføje ”krimi”, selvom krimier er
en undergenre til romanen. Siden Bokhandlerprisen fra og med 1981 eksplicit inddrog
”børnelitteratur”, har jeg medtaget denne genre og ”ungdomslitteratur” ligeså. Skellet mellem
børne- og ungdomslitteratur foretages ud fra aldersgrupperingen: Er målgruppen i alderen 1215 år eller opefter, betragtes det som en ungdomsbog. Eftersom Bokhandlerprisen kan vindes
af ”generell litteratur”, ligesom enkelte vindere af De Gyldne Laurbær sprænger kategorien
for skønlitteratur, anvendes i tillæg genrekategorierne ”biografi”, ”erindringer”,
”rejseskildring” og ”litteraturhistorisk værk”.
Fjerde variabel er bogens målgruppe. Her skelnes mellem ”voksne” og ”børn/unge”.
Der er ikke indført to separate kategorier for henholdsvis børn og unge, da Dansk
Forfatterforening opererer med én samlet kategori for de medlemmer, der skriver for denne
målgruppe, og da kategorierne er samlet i Norsk Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU).
Femte variabel er forlaget vinderens bog udkom på, og byen forlaget er placeret i.
Visse mindre forlag er ejet af andre forlag, hvilket i så fald angives.
Sjette variabel behandler, om vinderen var debutant eller ej.
Syvende variabel er antallet af bøger forfatteren har udgivet før og efter modtagelsen
af boghandlerprisen.18 Med ”bøger” forstås hele værker og ikke bidrag til antologier eller
samlinger. Ikke-skønlitterære udgivelser er fravalgt, selvom nogle vindere har udgivet begge
dele. Dette kan skævvride, hvordan forfatterskabet fremstilles, men da jeg konsekvent har
fravalgt ikke-skønlitterære udgivelser, er metoden ens og anvendelig i senere undersøgelser.19
For de forfattere, der har vundet boghandlerprisen for en bog, som falder uden for den
skønlitterære kategori, har jeg imidlertid talt både skønlitteratur og ikke-skønlitteratur. Dette
valg er truffet, da de ikke-skønlitterære vindere repræsenterer forfattere, som kun har skrevet
faglitteratur (eksempelvis Bokhandlerpris-vinderen 1985, Jo Benkow), og som har skrevet
både fag- og skønlitteratur (eksempelvis De Gyldne Laurbær-vinderen 1967, Jens Kruuse).
Ottende variabel er øvrige priser forfatteren har vundet for samme bog, og som
18

Indsamlingsarbejdet er afsluttet april 2018, hvorfor udkomne bøger herefter ikke er talt med.
Et eksempel er Dea Trier Mørch, der vandt De Gyldne Laurbær 1976 for romanen Vinterbørn. Mørch skrev tre
faglitterære bøger før Vinterbørn, som jeg ikke har talt med. Derfor fremstår det, som om Mørch har et kortere
forfatterskab før prisen, end hvis de faglitterære bøger var blevet talt med (én bog frem for fire).
19
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forfatteren har vundet før og efter modtagelsen af boghandlerprisen. Denne variabel er
udvalgt ud fra English’ tese om, at hvis en forfatter vinder én pris, er det sandsynligt, at
forfatteren kommer til at vinde flere priser (2008, 18). Jeg har udelukkende undersøgt større
litterære priser.20 Dette er baseret på en anden af English’ teser, nemlig at små priser ofte
udelades af officielle lister (327). Jeg har ikke medtaget udenlandske litteraturpriser, selvom
de indikerer, at forfatterens bog er så vellykket, at den har fået international opmærksomhed.21

Interview
Specialets kvalitative metode er to interviews, der fungerer som sekundær, supplerende
empiri til både den historiske gennemgang af priserne i redegørelsen, til fundene i analysen og
til dele af diskussionen. Interviewet med Kenneth Pedersen fra Foreningen De Gyldne
Laurbær foregik i Fredericia d. 8. januar 2018, mens interviewet med Elin Øy og Sidsel
Henriksen, som er henholdsvis rådgiver og konsulent i Bokhandlerforeningen, foregik d. 18.
januar 2018 i Oslo. Ingen af informanterne er anonymiserede, da interviewene ikke bibragte
nogen sensitive oplysninger eller udsatte informanterne for potentiel skade (Kvale og
Brinkmann 2015, 113).
Jeg anser interviewene for samtaler med ”en struktur og et formål”, og som er
”udspørgende og lyttende” (22). Hermed opstod et mere uformelt forhold til informanterne,
der benævnes sådan, da de har en ”særlig viden om et miljø eller en specifik social praksis”,
hvilket gør dem til ”eksperter” (138). Informanterne er repræsentanter for hver sin forening og
litterære pris, hvorfor de kunne give et indblik i både foreningens opbygning, de
boghandleransattes stemmemønstre og prisernes eventuelle ændringer.
Der blev udarbejdet en interviewguide med spørgsmål til begge interviews.
Interviewguiden var forholdsvis struktureret med spørgsmål, der skulle nås igennem, hvilket
gjorde det lettere at sammenligne svarene fra de to interviews med hinanden, selvom hver
interviewguide blev tilpasset den respektive forening og pris (Meyer 2008, 80-81).
Interviewene blev optaget, og transskriptionerne blev godkendt af informanterne.
20

Mange vindere af De Gyldne Laurbær har fået Statens Kunstfonds eller Kunstråds legater (arbejdslegat,
rejselegat, produktionspræmie og engangsydelse), hvor nogle har fået helt op til 30-40 legater. Jeg har dog talt
Statens Kunstfonds hædersydelse (tidligere: livsvarige ydelse) med.
21
Få boghandlerpris-vindere har fået udenlandske priser. Et norsk eksempel er Per Petterson, som har vundet de
franske priser Le Prix Littéraire Européen Madeleine Zepter (2007) og Le Prix Mille Pages (2007) samt de
britiske Independent Foreign Fiction Prize (2006) og International IMPAC Dublin Literary Award (2008). Alle
er vundet for Ut og stjæle hester, som Petterson vandt Bokhandlerprisen for i 2003.
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Analysens resultater
Forfatterens køn
Flest mænd har vundet Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær. For begge priser er
kønsfordelingen omkring en tredjedel kvinder og to tredjedele mænd: 16 kvinder og 34 mænd
har vundet den norske pris, mens 22 kvinder og 47 mænd har vundet den danske. Se Figur 1
og Figur 2.

Figur 1: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på køn

Vindere af Bokhandlerprisen
(Takk for boken), fordelt på køn

Figur 2: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på køn

Vindere af De Gyldne Laurbær,
fordelt på køn

22

16
Mænd

Mænd

Kvinder

Kvinder

34

47

Det mandlige overtal afspejles i næsten alle årtier, begge priser har været uddelt, som det ses
på Figur 3 og Figur 4. Den første vinder af begge priser var en mand, og bortset fra 1980’erne
og 2010’erne har hvert årti haft en overvægt af mandlige vindere. Ofte har der været to, tre
eller helt op til fire gange så mange mandlige vindere som kvindelige.
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Figur 3: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på køn og
årtier

Figur 4: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på køn og
årtier

Vindere af Bokhandlerprisen (Takk
for boken), fordelt på køn og årtier

Vindere af De Gyldne Laurbær,
fordelt på køn og årtier
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I 1980’erne var kønsfordelingen til kvindernes fordel, selvom den kvindelige overvægt var
lille: Fem kvinder og fire mænd vandt Bokhandlerprisen, og seks kvinder og fire mænd vandt
De Gyldne Laurbær. Flere af de kvinder, der vandt i 1980’erne, er eller var højst anerkendte
forfattere, såsom norske Herbjørg Wassmo (1983) og Anne-Cath. Vestly (1986) samt danske
Suzanne Brøgger (1981) og Martha Christensen (1987).
I 2010’erne er kønsfordelingen indtil videre helt lige, men da årtiet endnu ikke er
afsluttet, er det for tidligt at afgøre, hvorvidt kønsfordelingen er repræsentativ for årtiet.
Kønsfordelingen i de to årtier før – 1990’erne og 2000’erne – hælder ligeså mere mod
mandlige vindere, så selv hvis kønsfordelingen i 2010’erne kommer til at fortsætte med at
være lige, eller hvis flest kvinder kommer til at vinde, kan der ikke udledes en tendens om en
mere lige kønsrepræsentation i nyere tid.

Forfatterens alder
Gennemsnitsalderen for vinderne af Bokhandlerprisen er 47 år, mens den for De Gyldne
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Laurbær-vinderne er næsten den samme: 47,5 år. Som Figur 5 og Figur 6 illustrerer, befinder
flest vindere af både Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær sig i aldersgruppen 40-49 år,
mens de danske vindere i næsten lige så stor grad var 30-39 og 50-59 år, da de vandt prisen.

Figur 5: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på alder

Vindere af Bokhandlerprisen (Takk for boken),
fordelt på alder
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Figur 6: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på alder

Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på alder
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De to yngste vindere totalt set er mænd: Jan-Erik Fjell vandt i 2010 Bokhandlerprisen som
28-årig, og Anders Bodelsen vandt De Gyldne Laurbær som 31-årig i 1968. At Fjell er den
eneste vinder under 30 år af nogen af priserne, indikerer, at boghandlerpriserne sjældent går
til meget unge forfattere. De yngste kvindelige vindere er Helga Flatland og Åsne Seierstad,
der var begge 32 år, da de vandt Bokhandlerprisen i henholdsvis 2017 og 2002. Inger
Christensen var 34 år, da hun vandt De Gyldne Laurbær i 1969.
Den ældste norske vinder er Tarjei Vesaas, som var 69 år, da han fik det ene af to
Takk for boken-stipendier i 1966. Den ældste vinder af De Gyldne Laurbær er Lise Nørgaard,
som var 75 år ved modtagelsen af prisen i 1992 og dermed den eneste af prisvinderne totalt,
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som var over 70 år. Heller ikke blandt de ældre vindere er kønsfordelingen skæv: Den ældste
kvindelige vinder af Bokhandlerprisen er Anne-Cath. Vestly, som modtog prisen i 1986 som
66-årig, og den ældste mandlige vinder af De Gyldne Laurbær er Peter Seeberg, som var 65
år, da han modtog prisen i 1990.
Der virker ikke umiddelbart til at være en sammenhæng mellem aldersfordelingen og
de forskellige årtier, Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær er blevet uddelt, som det ses på
Tabel 1 og Tabel 2.

Tabel 1: Bokhandlerprisen: aldersfordeling per årti

Alder →
Årtier ↓
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2017

20
29
0
0
0
0
0
0
0
1

30
39
0
0
1
0
0
5
2
1

40
49
0
0
4
0
4
4
6
3

50
59
1
0
4
0
2
1
2
2

60
69
0
0
3
0
3
0
0
1

70
79
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 2: De Gyldne Laurbær: aldersfordeling per årti

Alder →
Årtier ↓
1940-1949
1950-1959
1960-1969
1970-1979
1980-1989
1990-1999
2000-2009
2010-2017

20
29
0
0
0
0
0
0
0
0

30
39
0
2
4
5
2
2
2
1

40
49
1
3
2
3
4
2
5
2

50
59
0
3
4
0
3
1
2
4

60
69
0
2
0
2
1
4
1
1

70
79
0
0
0
0
0
1
0
0

Hvilken eller hvilke aldersgrupper der har flest vindere i et årti, varierer. I 1980’erne var der
for eksempel ingen Bokhandlerpris-vindere på 30-39 år, mens der var fem vindere i denne
aldersgruppe årtiet efter. Det samme gælder for De Gyldne Laurbær-vinderne, hvor der for
eksempel var fire vindere på 60-69 år i 1990’erne, men bare én i 2000’erne. En potentiel
tendens er, at få yngre forfattere har vundet De Gyldne Laurbær de sidste 40 år, siden der
maksimalt har været to vindere mellem 30 og 39 år per årti siden 1980’erne.
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Debutanter
Få debutanter har vundet Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær, henholdsvis tre og to. Se
Figur 7 og Figur 8.

Figur 7: Vindere af Bokhandlerprisen: antal debutanter

Vindere af Bokhandlerprisen (Takk
for boken): antal debutanter

Figur 8: Vindere af De Gyldne Laurbær: antal debutanter

Vindere af De Gyldne Laurbær:
antal debutanter
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Bokhandlerprisens debutanter er fordelt på forskellige årtier og køn. I 1961 vandt Vera
Henriksen som 34-årig med en roman; i 1983 vandt Jo Benkow som 61-årig; og i 2010 vandt
Jan-Erik Fjell med en krimi. Henriksen udgav efter Bokhandlerprisen 31 bøger, og Fjell har
indtil videre udgivet fire, efter han vandt prisen. Hvorfor Henriksen og Fjell blev valgt, på
trods af at være yngre debutanter, kan ses i relation til, at de allerede inden Bokhandlerprisen
havde opnået et højt oplagstal: Henriksens roman var solgt i 15.000 eksemplarer (Norsk
Bokhandlertidende 1962, nr. 7, s. 78), mens Fjells krimi havde solgt i 27.000 eksemplarer
(Bok & samfunn 2010, nr. 21, s. 22-21).
Jo Benkow skiller sig ud som debutant, både med sin alder og sin genre, idet han vandt
for erindringsbogen Fra synagogen til Løvebakken. Benkow var først og fremmest kendt som
politiker og Stortingspræsident for partiet Høyre. Beretningen om hans barndom og opvækst
som jøde i Norge gav læserne, herunder de boghandleransatte, et indblik i en baggrund og
opvækst, der siden førte ham til Stortinget som den første jøde. Ligesom de andre debutanter
havde bogen et højt oplagstal på 25.000 eksemplarer, før Benkow vandt prisen, og senere
solgte bogen totalt 250.000 eksemplarer. Benkow udgav efter Bokhandlerprisen fem bøger,
hvilket er forholdsvis få, men stemmer godt overens med forfatterens primære beskæftigelse
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som politiker, og at han ikke udgav bøger efter 1994.
Modsat Bokhandlerprisen var det først i 2003, at en debutant vandt De Gyldne
Laurbær. Det var den dengang 42-årige Jette A. Kaarsbøl, efterfulgt af Knud Romer, der
vandt som 46-årig i 2006. Aldersmæssigt passer disse to debutanter bedre ind i
gennemsnitsalderen end den norske pris’ debutanter. Det særlige ved de to danske debutanter
er, at de efter at have vundet De Gyldne Laurbær har været mindre produktive: Kaarsbøl har
udgivet to bøger efter prisen (romaner), mens Romer har udgivet én (børnebog). Dét at vinde
De Gyldne Laurbær sikrer altså ikke nødvendigvis en debutant et stort forfatterskab efter
prisen. Kaarsbøls prisvindende roman solgte ellers 170.000 eksemplarer (2009), mens Romers
solgte over 50.000 (2007).

Vinderens øvrige forfatterskab
Denne variabel er baseret på, hvor mange bøger forfatteren skrev før og efter at have vundet
boghandlerprisen. Som jeg beskrev i metodeafsnittet, har jeg kun medregnet skønlitterære
bøger, men fordi nogle forfattere har vundet priserne for ikke-skønlitterære bøger, har jeg i
disse tilfælde talt alle forfatterens bøger. Priserne gennemgås særskilt.

Bokhandlerprisen
Tabel 3: Vindere af Bokhandlerprisen: øvrige forfatterskab. Antallet af bøger, vinderne har udgivet før og efter modtagelsen.

Antal
bøger

Antal forfattere
Antal forfattere
før
efter
Bokhandlerprisen Bokhandlerprisen

0

3

5

1-5

14

15

6-10

12

5

11-15

6

9

16-20

7

8

21-25

3

2

26-30

2

2

31-35

1

4

36-40

2

0

41-45

0

0

Som det kan ses i Tabel 3, havde de fleste forfattere udgivet mellem én og 20 bøger, før de
vandt Bokhandlerprisen. I alt otte forfattere havde udgivet over 20 bøger før prisen.
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De to forfattere, der har udgivet flest bøger før Bokhandlerprisen, er Anne-Cath.
Vestly (1986) med 36 bøger og Anne B. Ragde (2005) med 39 bøger. Årsagen til deres mange
udgivelser før Bokhandlerprisen er en kombination af en generelt høj produktivitet,
forfatternes alder, og at de begge har udgivet bøger for børn og unge. Vestly var 66 år, da hun
vandt Bokhandlerprisen for sin børnebog Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark,
som er et typisk eksempel på hendes børnebøger. Anne B. Ragde vandt Bokhandlerprisen 47
år gammel. Hun startede som børne- og ungdomsbogsforfatter, før hun især blev kendt for
bestsellerserien Berlinerpoplerne, hvor Eremittkrepsene, som hun vandt Bokhandlerprisen
for, er nummer to.
Tabel 3 viser yderligere, at de fleste forfattere har udgivet mellem én og 20 bøger efter
Bokhandlerprisen. Lige så mange vindere har skrevet over 20 bøger efter Bokhandlerprisen
som antal vindere før prisen. Enkelte vinderes forfatterskab efter prisen er hermed forholdsvis
stort. En af årsagerne til, at nogle forfattere har skrevet få, hvis overhovedet nogen, bøger
efter Bokhandlerprisen, er selvsagt, at de seneste års vindere har haft kortere tid til at udgive
bøger efter Bokhandlerprisen end tidligere års vindere.
En af de senere års vindere, Jørn Lier Horst (2011), skiller sig ud, da han har skrevet
33 bøger efter prisen. Dette hænger sammen med, at Horst er en produktiv krimiforfatter, og
at han har skrevet flere serier for børn og unge. Sidstnævnte peger på samme tendens som
Vestly og Ragde: Hvis en forfatter også har udgivet bøger for børn og unge, kan det øge det
samlede forfatterskab. Horst overgås kun af Lars Saabye Christensen med hans 34 bøger,
efter han vandt Bokhandlerprisen første gang i 1990. For Saabye Christensen handler de
mange udgivelser om, at det er 28 år siden han fik prisen første gang, og at han er en
produktiv forfatter, men ikke indenfor børne- og ungdomslitteratur. Snarere fordeler Saabye
Christensens forfatterskab sig på romaner samt digt- og novellesamlinger.
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Tabel 4: Vindere af Bokhandlerprisen: antal bøger før og efter, fordelt på alder

Alder →
Bøger før ↓

20

30

40

50

60

70

29

39

49

59

69

79

0

1

1

0

0

1

0

1-5

0

3

8

2

1

0

6-10

0

3

7

1

1

0

11-15

0

1

2

3

0

0

16-20

0

1

1

4

1

0

21-25

0

0

1

1

1

0

26-30

0

0

1

1

0

0

31-35

0

0

0

0

1

0

36-40

0

0

1

0

1

0

Alder →
Bøger efter ↓

20

30

40

50

60

70

29

39

49

59

69

79

0

0

1

1

2

1

0

1-5

1

2

3

6

3

0

6-10

0

1

3

1

0

0

11-15

0

3

3

1

2

0

16-20

0

0

6

2

0

0

21-25

0

0

2

0

0

0

26-30

0

0

1

0

1

0

31-35

0

2

2

0

0

0

Tabel 4 illustrerer antallet af bøger, Bokhandlerpris-vinderne har skrevet før (øverst) og efter
(nederst) prisen, fordelt på vindernes alder. Ikke overraskende havde ældre forfattere typisk
udgivet flere bøger end de yngre, før de vandt prisen. Det maksimale antal bøger, en forfatter
havde udgivet før Bokhandlerprisen, stiger således for hver aldersgrupper, fra 30-39 år og
opover. De 60-69-årige giver dog et broget billede, idet antallet af bøger før Bokhandlerprisen
for denne aldersgruppe varierer fra 0 (Jo Benkow) til det maksimale 36-40 bøger (Anne-Cath.
Vestly). Høj alder er ikke nødvendigvis ensbetydende med en høj bogproduktion, selvom det
gennemsnitligt forholder sig sådan.
Antallet af bøger, forfatterne har udgivet efter Bokhandlerprisen, indikerer – heller
ikke overraskende – at jo ældre en vinder var, des færre bøger udgav vedkommende efter
prisen. Kun én af de 60-69-årige har skrevet mere end 15 bøger efter Bokhandlerprisen,
nemlig Leif B. Lillegaard, som vandt den i 1981. Trods sine 63 år udgav Lillegaard hele 30
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bøger efter prisen, endda på en tolvårig periode (sidste bog i 1993). I modsatte ende af
aldersskalaen har kun to af de 30-39-årige udgivet over 15 bøger efter Bokhandlerprisen: Lars
Saabye Christensen og Vera Henriksen. Yngre vindere er dermed ikke nødvendigvis meget
produktive efter at have vundet prisen.

De Gyldne Laurbær
Vinderne af De Gyldne Laurbær viser nogenlunde samme billede som Bokhandlerprisvinderne, når det gælder deres øvrige forfatterskab, selvom enkelte danske vindere har
udgivet betydeligt mange flere bøger efter prisen. Dette illustreres i Tabel 5.
Tabel 5: Vindere af De Gyldne Laurbær: øvrige forfatterskab. Antallet af bøger, vinderne har udgivet før og efter
modtagelsen.

Antal
Antal
bøger før forfattere før
De Gyldne
Laurbær

Antal
forfattere efter
De Gyldne
Laurbær

0

2

0

1-5

20

17

6-10

16

16

11-15

10

11

16-20

8

11

21-25

3

5

26-30

4

4

31-35

3

1

36-40

1

0

41-45

2

0

46-50

0

0

51-55

0

1

56-60

0

0

61-65

0

1

66-70

0

0

71-75

0

1

…

-

-

116-120

0

1

Næsten to tredjedele af De Gyldne Laurbær-vinderne havde udgivet op til 15 bøger, før de
vandt prisen. Dette er lidt lavere end de norske vindere, hvor de fleste havde udgivet op til 20
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bøger. Andre De Gyldne Laurbær-vindere har til gengæld skrevet mange bøger før prisen, da
totalt 13 ud af de 69 forfattere havde skrevet over 20 bøger før.
De højeste antal bøger før overrækkelsen af De Gyldne Laurbær tilfalder Bjarne
Reuter (1988, 44 bøger) og Svend Aage Madsen (1999, 42 bøger). I Reuters tilfælde skyldes
det høje antal bøger, at han har skrevet inden for mange forskellige genrer, men især børneog ungdomsbøger. Selvom Reuter vandt De Gyldne Laurbær for krimien Den cubanske
kabale, er han af mange bedst kendt for sine børne- og ungdomsbøger, som ofte læses i de
ældste klasser i danske folkeskoler. Også blandt nogle af De Gyldne Laurbær-vinderne er der
hermed en sammenhæng mellem antallet af børne- og ungdomsbøger og et voluminøst
forfatterskab. I Madsens tilfælde skyldes det høje antal bøger, at han var 60 år ved
modtagelsen af prisen, og at han havde været en aktiv forfatter i 36 år før modtagelsen,
ligesom han har udgivet bøger for børn og unge.
Efter en forfatter har vundet De Gyldne Laurbær, er det mest almindelige at skrive op
til 20 bøger, hvilket er i tråd med vinderne af Bokhandlerprisen. De seneste års vindere har
selvsagt haft et begrænset forfatterskab efter prisen, selvom alle danske vindere har udgivet
mindst én bog efter prisen, modsat de norske vindere. Nogle danske vindere har derimod
udgivet mange bøger efter De Gyldne Laurbær. Johannes Møllehave udgav 72 bøger efter
prisen, hvilket hænger sammen med, at han var 42 år, da han modtog den i 1979, og har
fortsat med at udgive bøger årligt herefter. Det samme er tilfældet for den dengang 35-årige
Klaus Rifbjerg, som udgav hele 119 bøger, efter han vandt De Gyldne Laurbær i 1966, og
indtil han døde i 2015.

Tabel 6: Vindere af De Gyldne Laurbær: antal bøger før og efter, fordelt på alder

Alder →
Bøger før ↓
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45

28

20

30

29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40

39
0
11
1
5
0
0
0
0
0
1

50

49
2
4
9
2
2
2
1
0
0
0

60

59
0
3
3
1
4
1
3
1
1
0

70

69
0
2
2
2
2
0
0
2
0
1

79
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

Alder →
Bøger efter ↓
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
66-70
71-75
…
116-120

20

30

29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

40

39
0
3
2
4
3
2
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1

50

49
0
6
5
2
3
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

60

59
0
5
5
2
3
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

70

69
0
2
4
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

79
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tabel 6 illustrerer antallet af bøger, De Gyldne Laurbær-vinderne har skrevet før (øverst) og
efter (nederst) at have vundet prisen, fordelt på forfatterens alder. Ligesom for de norske
vindere er det ikke overraskende de ældre forfattere, som typisk har udgivet flest bøger, før de
vandt laurbærrene, selvom der også her er stor variation blandt de 60-69-åriges forfatterskab.
Endnu klarere end for Bokhandlerprisens vedkommende er det til gengæld, at ældre
forfattere udgiver færre bøger efter De Gyldne Laurbær. Ses der bort fra de enkelte forfattere,
som sprænger rammerne med et meget højt antal bøger, falder det maksimale antal bøger, en
forfatter har udgivet efter De Gyldne Laurbær, i takt med forfatterens alder.

Forlaget og dets geografiske placering
Alle forlag er placeret i enten Oslo eller København. Denne utvetydige hovedstadsdominans
er ikke helt repræsentativ for forlagsbranchens geografiske placering i de to lande. 99 forlag
er per februar 2018 medlem af Den norske Forleggerforening, hvoraf 62 ligger i Oslo, hvilket
tilsvarer godt to tredjedele (Den norske Forleggerforening, Medlemsforlag u.d.). Næsten lige
så mange forlag ligger i København. 95 forlag er per februar 2018 medlem af Danske Forlag,
hvoraf 58 ligger 58 i København, hvilket ligeså er godt to tredjedele (Danske Forlag u.d.).
Foruden at de fleste forlag er placeret i hovedstaden, bor en del forfattere dér. En
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spørgeskemaundersøgelse om danske forfatteres levevilkår fra 2015 fremlagde, at over
halvdelen af dem boede i København (Bille, Bertelsen og Fjællegaard 2016, 25). Dette skal
ses i relief af, at over en fjerdedel af Danmarks befolkning bor i København
(Hovedstadsområdet). Et lignende billede gør sig gældende for de norske forfattere, da over
en tredjedel var bosiddende i Oslo i 2005 (Andreassen 2006, 74). Dette sættes ligeså i relief
af, at over en fjerdedel af Norges befolkning bor i Oslo (Stor-Oslo-regionen). Både
Foreningen De Gyldne Laurbær og Bokhandlerforeningen er desuden placeret i landets
hovedstæder, og prisfesterne afholdes dér. Alt centrerer sig således om Oslo og København.
Den centrerede geografiske placering for begge prisers vedkommende til trods,
fordeler de danske og norske vinderes forlag sig meget forskelligt. Som det fremgår af Figur
9, fordeler de fleste vindere af Bokhandlerprisen sig på de tre største forlag Cappelen
Damm,22 Aschehoug og Gyldendal. Af Figur 10 fremgår det derimod, at over halvdelen af De
Gyldne Laurbær-titlerne udkom på Gyldendal. Samtidig spreder de danske vindere sig ud på
flere forlag end de norske: De norske vindere fordeler sig på seks forlag totalt, mens de
danske vindere fordeler sig på hele 21 forlag, hvoraf 14 har vundet én gang, hvilket kun er
tilfældet for to norske forlag.

Figur 9: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på forlag

Vindere af Bokhandlerprisen (Takk for boken), fordelt
på forlag
4

1 1
Cappelen Damm (Cappelen)
17

Aschehoug
Gyldendal

13

Oktober
Juritzen Forlag
Tiden
14

Fordelingen mellem Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal i Norge fremstår som
22

Cappelen Damm tæller både Cappelen Damm- og Cappelen-udgivelser, efter Cappelen og Damm fusionerede
i 2007. Damm havde ingen vindere inden fusionen.
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repræsentativ for, at disse tre er de største og samtidig ældste forlag i Norge og alle udgiver
profilerede forfattere. Fordelingen mellem de tre forlag har siden Bokhandlerprisens
oprettelse været nogenlunde lige: I 1960’erne havde Aschehoug flest vindere (seks), i
1980’erne var det Gyldendal (fire), i 1990’erne var det Cappelen Damm (syv), i 2000’erne
igen Cappelen Damm (fire), og indtil videre har Gyldendal flest vindere i 2010’erne (tre).
Efter de tre store forlag kommer Forlaget Oktober, som har haft fire vindere, hvoraf tre
fik Bokhandlerprisen i 2000-tallet, alle for romaner. De to sidste forlag med én vinder hver er
Tiden og Juritzen, som er det eneste endnu selvstændige vinderforlag.

Figur 10: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på forlag

Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på forlag
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Lindhardt & Ringhof
Hasselbalch (Gyldendal)
Politikens Forlag
Rosinante
Munksgaard (Gyldendal)
Fremad (Rosinante)
People's Press
Athene (Lindhardt & Ringhof)
Gads Forlag
Høst (Rosinante & Co.)
Samleren (Rosinante & Co.)
Vindrose (Gyldendal)
Forlaget Per Kofod (Rosinante & CO.)
Rhodos
Borgen (Gyldendal)
Forum (Gyldendal)
Thanning & Appel (Gyldendal)
Martins Forlag
Branner og Korch

Som Figur 10 illustrerer, har Gyldendal i alt haft 37 vindere, og de to forlag med næstflest
vindere – Lindhardt & Ringhof og Munksgaard – har kun haft fire hver. Efter diverse opkøb
af andre forlag, heriblandt Rosinante & Co. og deres tilhørende imprints, dominerer
Gyldendal-koncernen.
Dominansen afspejles i alle årtier. Martin A. Hansen, den første vinder af De Gyldne
Laurbær, udkom på Gyldendal, og bortset fra 1950’erne og 2010’erne har Gyldendal haft flest
vindere i alle årtier, nogle gange førende med én vinder, andre gange de suverænt fleste
(såsom syv vindere i 1960’erne). I 2010’erne har Politikens Forlag indtil videre overhalet
Gyldendal ved at have tre vindere kontra Gyldendals to. Dette billede kan dog nå at ændre sig.
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Bogens genre
Den hyppigste genre for både Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær er definitivt romanen.
Romanen er den mest udbredte litterære genre i dagens bogmarked, mens der udgives og
sælges færre digt-, novelle- og essaysamlinger og – i endnu mindre grad – skuespil. Dette
afspejles også i vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær.
Historiske tal på antal solgte eksemplarer af hver genre er ikke inddraget her, men
nutidens tal angiver klart romanens dominans: I 2016 solgte norske forlag syv gange så
mange norske romaner for voksne i forhold til den næstbedst solgte genre, lyrik, mens
romaner solgte 15 gange så meget som novellesamlinger, over 79 gange så meget som
essaysamlinger og næsten 100 gange så meget som skuespil.23 De danske tal giver
nogenlunde samme billede, om end der her er tale om antal førsteudgaver og ikke om salgstal:
I 2015 udkom der i Danmark næsten 18 gange så mange romaner og novellesamlinger (der
tælles samlet) som digtsamlinger og over 38 gange så mange som skuespil.24 Antallet af
essays registreres ikke og kan derfor ikke sammenlignes.
De forskellige genrer for Bokhandlerprisen er afbilledet på Figur 11. De forfattere,
som har vundet Bokhandlerprisen for romaner, spreder sig ud på alle årtier og på forskellige
typer romaner, helt fra Tarjei Vesaas’ modernistiske Bruene (1966), til Bjørg Viks
krigsskildring i barndomshøjde i Store nøkler, små rom (1988), Erlend Loes humoristiske L
(1999) og Maja Lundes klimaroman Bienes historie (2015). Fra den første bog vandt
Bokhandlerprisen (Takk for boken) har romanerne domineret hvert årti, i 1960’erne med ni
romaner ud af 12 (to vindere per år 1966-1968) og seks-syv i hvert årti herefter.

23

563.394 romaner kontra 80.306 digtsamlinger, 37.351 noveller, 7.120 essays og 5.645 skuespil (Den norske
Forleggerforening, Bokmarkedet 2016 2017, 22).
24
1.107 førsteudgaver af romaner og novellesamlinger, 197 digtsamlinger og 29 skuespil. Alle er for voksne.
Her tælles kun fysiske bøger og ikke e-bøger eller lydbøger (Bog- og litteraturpanelet 2017, 15).
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Figur 11: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på genrer
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Krimier er den næst hyppigste genre. Jeg har i undersøgelsen gjort en klar skelnen mellem
”roman” og ”krimi”, fordi krimien først i midten af prisens levetid begyndte at blive valgt
som vindere. Første krimi var Gunnar Staalesens Falne Engler (1989), og siden har to krimier
hvert årti vundet Bokhandlerprisen. Bortset fra Jan-Erik Fjell var alle krimivinderne kendte
norske forfattere, da de vandt Bokhandlerprisen, særligt inden for krimigenren. Karin Fossum
(1997) begyndte dog med digt- og novellesamlinger, før hun gik over til krimier (og enkelte
digtsamlinger), mens Jo Nesbø (2000 og 2007) og Jørn Lier Horst (2010) også skriver børneog ungdomsbøger. Anne Holt (2005) har imidlertid kun udgivet krimier.
Bare én forfatter har vundet Bokhandlerprisen for en essaysamling: Odd Eidem med
Zikzak (delt stipendium i 1967). Siden da har ingen essaysamlinger vundet Bokhandlerprisen,
og ingen novellesamlinger har heller nogensinde vundet prisen.25 Dette har først og fremmest
at gøre med, at disse to genrer ikke udgives særligt og har begrænsede oplagstal. Flere af
Bokhandlerpris-vinderne har ellers udgivet inden for disse genrer. Her er især 1988-vinderen
Bjørg Vik interessant, idet hun har udgivet flest novellesamlinger (og skuespil). I 1980’erne
vandt Vik dog Bokhandlerprisen for den eneste roman, hun udgav det årti.26 Den genre,
forfatteren har vundet prisen for, er hermed ikke nødvendigvis repræsentativ for hele

Richard Herrmanns Paradisveien (1968) kategoriseres på Deichmans hjemmeside som ”noveller”, men er en
rejseskildring. Herrmann var journalist, ”kåsør” og forfatter og skrev især om britisk historie og hverdagsliv,
som også Paradisveien kredser om, om end i lettere fiktionaliseret format.
26
Ud af i alt 31 bøger har Bjørg Vik udgivet elleve novellesamlinger og ni skuespil kontra fem romaner (resten
er hørespil og børnebøger).
25
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forfatterskabet, og det er sigende, at på trods af at Vik er bedst kendt som novelleforfatter,
valgte de boghandleransatte at stemme på en af hendes romaner.
Ingen har nogensinde vundet Bokhandlerprisen for digtsamlinger. Digtsamlinger
udgives ofte i små oplag og når et smallere publikum, men heller ingen af de folkekære
digtere, hvis bøger er solgt i store oplag – såsom Einar Skjæraasen, Rolf Jacobsen, Olav H.
Hauge, Kolbein Falkeid og Bjørn Aamodt – har været blandt de boghandleransattes favoritter.
For Skjæraasens del kan det forklares med, at han døde tidligt i Bokhandlerprisens levetid, i
1966, og at hans nok mest kendte digtsamling Danse mi vise, gråte min sang udkom i 1949,
året efter Takk for boken blev afskaffet. Alligevel publicerede Skjæraasen tre digtsamlinger i
1960’erne, der kunne have været kandidater. Et andet eksempel er Rolf Jacobsen, der regnes
blandt det tyvende århundredes største norske poeter. Hans sidste digtsamling, Nattåpent,
udkom i 1985 og er den bedst sælgende digtsamling i norsk efterkrigstid, men kunne åbenbart
ikke slå Jo Benkows erindringer fra samme år.
Fire forfattere har vundet Bokhandlerprisen med en bog inden for ”generell litteratur”:
Hans Heiberg med biografien … født til kunstner (1967), Richard Herrmann for
rejseskildringen Paradisveien (1968), Jo Benkow og Åsne Seierstad med rejseskildringen
Bokhandleren i Kabul (2002).27 Heiberg var en af de mest centrale karakterer i norsk kulturliv
efter Anden Verdenskrig, og det er forståeligt, at en kombination af Heiberg som forfatter og
en biografi om den største norske dramatiker, Henrik Ibsen, kunne vinde de
boghandleransattes hjerter. Bogen levede tydeligvis desuden op til kravet om, at ”ikkeskjønnlitteratur” kunne vinde, hvis det havde en ”litterær verdi” (se s. 19). Det samme kunne
siges at gælde Herrmanns skildring af livet i London set gennem hans øjne. Seierstads bog var
desuden den bedst solgte bog i Norge både i 2002 og 2003 (på trods af konkurrenter som
femte bind i Harry Potter-serien i 2003).

27

Fredrik Skagens Purpurhjertene. Rapporter fra en vietnamsoldat, som vandt Bokhandlerprisen i 1987, kunne
have været kategoriseret som ”generell litteratur”, idet bogen blev markedsført som en ”dokumentarbog” og blev
tildelt Cappelens store dokumentarbogspris, men da bogen siden viste sig at være bygget på en løgnehistorie, er
den i specialet og af Deichman kategoriseret som roman.
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Figur 12: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på genrer
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Som det kan ses på Figur 12, er størstedelen af De Gyldne Laurbær-vindernes bøger
romaner.28 I prisens første ti år var der dog en større genrediversitet. Den første bog, der
vandt, var en essaysamling, og i 1950’erne vandt flest forfattere for digtsamlinger, mens
romaner samt essay- og novellesamlinger hver blev vundet med to gange, ligesom det skete
for én erindringsbog dét årti. Genrediversiteten brydes fra 1960’erne og frem, hvor romanen
er den bedst repræsenterede genre, med mellem fem og ni vindere per årti. Ligesom
Bokhandlerpris-vinderne spreder de romaner, der har vundet De Gyldne Laurbær, sig ud på
mange forskellige romantyper, alt fra Karen Blixens Babettes gæstebud (1952) til Leif
Panduros samtidsroman Daniels anden verden (1970), Jane Aamunds delvist selvbiografiske
Coloradodrømme (1997) og Merete Pryds Helles slægtsroman Folkets skønhed (2016).
Sammenlignet med norske vindere er essay-, novelle- og digtsamlinger bedre
repræsenteret blandt de danske vindere, selvom der stadig er få, relativt til antallet af romaner.
De forfattere, der vandt for digtsamlinger, er alle kendte og velrenommerede: Tom Kristensen
(1954), Tove Ditlevsen (1955), Halfdan Rasmussen (1957), Inger Christensen (1969), Benny
Andersen (1974) og Henrik Nordbrandt (1995). Særligt er, at ingen digtsamlinger har vundet
De Gyldne Laurbær siden midten af 1990’erne, hvilket understreger den manglende
genrediversitet i nyere tid.
Novelle- og essaysamlinger er desuden kun repræsenteret i De Gyldne Laurbærs

28

Jørn Riels Cirkulæret og andre skrøner (1994) understreger sin undergenre, men kategoriseres som noveller.
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tidlige dage, især 1950’erne, selvom der ingen vindere af nogen af genrerne var i 1960’erne.
Sidst en forfatter vandt for en essaysamling, var i 1979, og for en novellesamling i 1994.
Krimier vandt først for alvor ind i 2010’erne.29 For De Gyldne Laurbær gælder samme
betragtning som for Bokhandlerprisen, at jeg har adskilt ”krimier” fra ”romaner” for at gøre
denne ændring tydelig. Første krimivinder var Bjarne Reuter (1988), og i 2010 vandt Jussi
Adler-Olsen for fjerde bind i sin serie om Afdeling Q. Siden har yderligere to krimiforfattere
vundet prisen: Sara Blædel (2014) og Jesper Stein (2015). I 2010’erne er de resterende fem
vindere romanforfattere. Selvom det først er i 2010’erne, at krimier særligt har vundet De
Gyldne Laurbær, indikerer dette ligesom de norske krimivindere en bredere inddragelse af en
genre, der traditionelt har været opfattet som litteratur uden særlig kvalitet.
De ikke-skønlitterære vindere er et overraskende fund. Hvor ”generell litteratur” er
muligt for vindere af Bokhandlerprisen, har det aldrig været nævnt specifikt, at ikkeskønlitterære genrer kunne vinde De Gyldne Laurbær. I alt har ni forfattere alligevel vundet
for en bog, der ikke falder ind under en skønlitterær genre.30 Den første ikke-skønlitterære
bog vandt i 1957 og den foreløbig sidste i 2001. Alle ni titler omhandler – ligesom
Bokhandlerpris-vinderne for ”generell litteratur” – meget forskellige emner, fra Carsten
Jensens rejseskildring gennem Rusland og dele af Østen (1996) til Bo Bramsens biografi om
den nuværende kongefamilies slægtshistorie (1975) og Paul Hammerichs selvbiografi om sit
livslange arbejde med den ikoniske PH-lampe (1986).
Det gælder for både de norske og de danske vindere, at ingen har vundet for et
skuespil, på trods af at dramatik nævnes eksplicit for begge priser, da de blev indstiftet, og
lægges vægt på hos De Gyldne Laurbær ved siden af lyrikken. Dette kan forklares af, at
dramatik sjældent læses, og at dramatik er den genre, der udgives og sælges mindst af.

Målgruppe: for børn eller voksne?
Bøger for børn og unge er lavt repræsenteret blandt vinderne af Bokhandlerprisen og De
Gyldne Laurbær med henholdsvis tre børne- og ungdomsbøger og én ungdomsbog.

29

Der kunne argumenteres for, at Anders Bodelsen (1968) skulle have været karakteriseret som krimi, da
Bodelsen især skrev spændingsromaner, og hans vinderbog Tænk på et tal omhandler et bankkup, men bogen er
betegnet som en spændingsroman og ikke særskilt en krimi.
30
Jens Kruuses Danmark i digtning og kunst (1967), som er listet under ”Geografi og rejser – Danmark” i
danske biblioteker, har jeg genrebetegnet som ”litteraturhistorisk værk”, da bogen fokuserer på digtning og kunst
snarere end geografi.
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Figur 13: Vindere af Bokhandlerprisen, fordelt på
målgruppe

Vindere af Bokhandlerprisen (Takk
for boken), fordelt på målgruppe

Figur 14: Vindere af De Gyldne Laurbær, fordelt på
målgruppe
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Anne-Cath. Vestly vandt Bokhandlerprisen som den første børnebogsforfatter i 1986, mens
Jostein Gaarder vandt prisen i 1993 og Klaus Hagerup i 1994. Vestly var en højst anerkendt
børne- og ungdomsforfatter med i alt 50 udgivelser. Mormor og de åtte ungene er en af
Vestlys mest kendte serier, der strakte sig fra 1957 til 1999. Jostein Gaarder er nok Norges
største succes på ungdomsbogsfronten med bøger som Kabalemysteriet (1990) og ikke mindst
Sofies verden (1991). Bogen er oversat til 59 sprog, har solgt i 40 millioner eksemplarer
verden over og udgør ifølge forlaget Aschehoug ”den største litterære suksessen i Norge
noensinne”. Gaarder fik dog Bokhandlerprisen for I et speil, i en gåte (1993). Året efter
Gaarder, i 1994, vandt en af hans tætte forfatterkolleger, Klaus Hagerup, som har et meget
varieret forfatterskab med skuespil, en biografi om sin mor og adskillige ungdomsbøger,
herunder vinderbogen Markus og Diana. Lyset fra Sirius.
Den eneste danske vinder inden for børne- og ungdomslitteratur er Cecil Bødker for
Marias barn. Drengen og Marias barn. Manden, som hun samlet set fik De Gyldne Laurbær
for i 1984 (hvilket er første og eneste gang, en forfatter har vundet prisen for to bøger
samtidig). Cecil Bødker er en af Danmarks mest kendte børne- og ungdomslitteraturforfattere,
og Marias barn kombinerer Bødkers øje for at fortælle i børnehøjde med et mere alment,
kristent emne, som hun ligeså er kendt for at skrive om.
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Øvrige priser, forfatteren har vundet
Prisvindende forfattere?
Der tegner sig et meget ligt billede for vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær,
når det gælder antallet af forfattere, som har vundet andre priser end boghandlerprisen i løbet
af deres forfatterskab.

Tabel 7: Øvrige priser, vinderne har modtaget i alt

Antal Bokhandlerprisen: De Gyldne
priser antal forfattere
Laurbær: antal
i alt
forfattere
6
8
0
26
42
1-5
10
16
6-10
3
3
11-15

Langt de fleste forfattere har modtaget få priser i løbet af deres forfatterskab:31 Næsten 58
procent af de norske vindere har modtaget 1-5 øvrige priser, mens det samme gælder for over
60 procent af de danske vindere. Syv procent af de norske vindere og fire procent af de
danske vindere har modtaget elleve eller flere priser. Bemærkelsesværdigt er også, at 13
procent af de norske og 12 procent af de danske vindere ingen andre priser har modtaget.
Hvorfor nogle forfattere ingen priser har vundet, mens andre har vundet over ti, kan
kastes lys over af de variabler, jeg hidtil har gennemgået. Rimeligvis hænger antallet af øvrige
priser sammen med forfatterskabets størrelse. Har en forfatter udgivet få bøger, er
sandsynligheden for at modtage priser herfor lavere end for de forfattere, der har udgivet
mange bøger. Dette bekræftes af de tre mest prisvindende danske vindere (Bjarne Reuter,
Klaus Rifbjerg og Cecil Bødker) og den ene af de tre mest prisvindende norske vindere (Lars
Saabye Christensen), der alle har udgivet over 50 bøger i alt.
Sammenhængen bekræftes ligeså af fire af Bokhandlerpris-vinderne, som ingen andre
priser har modtaget, da de alle har skrevet fem eller færre bøger i hele deres forfatterskab,
mens Levi Henriksen har skrevet 13 bøger i alt (indtil videre). Den sidste af Bokhandlerprisvinderne, der har modtaget nul øvrige priser, Leif B. Lillegaard, bestrider denne tendens, idet

31

Fordi Tabel 7 beskæftiger sig med det fulde antal øvrige priser, vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne
Laurbær har modtaget, har jeg fjernet anden gang, en forfatter har vundet Bokhandlerprisen. Fem forfattere har
vundet prisen to gange, hvorfor det samlede antal forfattere her er 45 og ikke 50.
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han har udgivet 59 bøger. Det samme gælder samtlige otte danske vindere, der ingen øvrige
priser har fået, da de har udgivet mellem 17 og 32 bøger. Ingen af disse forfatteres bøger blev
således betragtet som kandidater til andre priser, selvom de vandt boghandlerprisen.
Hvorfor ikke lader sig vanskeligt forklare i dette speciale. Der er dog potentielt en
sammenhæng mellem de danske vindere, som ingen priser har modtaget, og hvornår de fik
prisen. Alle otte fik nemlig prisen mellem 1949 og 1985. Det fremstår hermed, som om det
kun var vindere fra første halvdel af De Gyldne Laurbærs levetid, som ingen priser fik, mens
hver vinder i sidste halvdel af prisens levetid (hidtil) har modtaget en eller flere priser.
Datamaterialet er for lille til en endegyldig konklusion, men English’ tese om ”the rise of the
prize”, og at antallet af priser er drastisk øget, kan være en forklaring. Når antallet af priser
stiger, øges chancen for at vinde dem.
Endnu en årsag er alder. De forfattere, der har modtaget mange øvrige priser, er alle i
2018 over 60 år gamle og har dermed haft et langt liv til at udgive mange bøger, som de har
kunnet modtage priser for. De forfattere, der ingen øvrige priser har fået, giver til gengæld et
mere broget billede. Alle var 40 år eller over, da de vandt Bokhandlerprisen eller De Gyldne
Laurbær, bortset fra Jan-Erik Fjell, men de er eller var alle på forskellige stadier i deres
forfatterskab, både i begyndelsen, midten og slutningen. Flere faktorer spiller således ind i
sammenhængen mellem alder og ingen øvrige priser.
Når det gælder kønsfordelingen, er kvinderne lavt repræsenteret både blandt de
forfattere, der har modtaget mange priser, og de som ingen priser har modtaget. Én ud af de
seks forfattere, som har vundet flest priser, er en kvinde, mens henholdsvis én kvinde blandt
Bokhandlerpris-vinderne og to kvinder blandt De Gyldne Laurbær-vinderne vandt ingen
priser. Disse resultater peger ligesom det overordnede billede på en skæv kønsfordeling.

Hvilke priser?
I alt har vinderne af Bokhandlerprisen modtaget 55 øvrige priser og De Gyldne Laurbærvinderne 50 øvrige priser. For begge boghandlerpriser gælder, at mange priser kun er vundet
af én forfatter én gang, hvilket vidner om et generelt højt antal litteraturpriser i både Norge og
Danmark. I specialet undersøges de hyppigste priser nærmere, både for samme bog samt før
og efter boghandlerprisen.
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Priser for samme bog
Figur 15: Priser for samme bog
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Figur 15 skal læses sådan, at eksempelvis ti ud af de øvrige norske priser og seks ud af de
øvrige danske priser, som er modtaget for samme bog, er vundet af én forfatter (se søjle 2).
Ingen priser for samme bog er modtaget af seks, syv eller otte vindere, og derfor er disse
felter tomme. Det er ikke almindeligt at modtage priser for samme bog, som en forfatter har
vundet boghandlerprisen for. 76 procent af både de øvrige norske og øvrige danske priser er
ikke vundet for samme bog. Få priser er generelt vundet af mere end én forfatter.
Det højeste antal priser, en norsk vinder har modtaget for samme bog, er tre: Tre
forfattere har modtaget Den norske leserprisen og tre har modtaget Kritikerprisen for beste
voksenbok for samme bog. Den norske leserprisen og Kritikerprisen for beste voksenbok
vindes altså oftest for samme bog, som en forfatter vandt Bokhandlerprisen for, men antallet
er for lavt til, at der er en klar sammenhæng herimellem.
Det højeste antal priser, en dansk vinder har modtaget for samme bog, er til gengæld
noget større: Fire vindere har modtaget Weekendavisens Litteraturpris, fem vindere har
modtaget DR Romanprisen, og ni vindere har modtaget Kritikerprisen for samme bog. Disse
tre priser – Kritikerprisen især – vindes hermed ofte for samme bog, som en forfatter vinder
De Gyldne Laurbær for. Hele 13 procent af de danske vindere har faktisk modtaget
Kritikerprisen for samme bog, som de vandt laurbærrene for. Til sammenligning har kun seks
procent af de norske vindere modtaget Kritikerprisen for beste voksenbok for samme bog.
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Priser før Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær
Figur 16: Priser før Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær
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Figur 16 skal læses på samme måde som Figur 15. Det mest almindelige er at modtage få
priser før boghandlerprisen, og de fleste andre priser er ikke vundet før boghandlerprisen. Her
skal de i alt fem debutanter tages i betragtning, og at nogle vindere havde et begrænset
forfatterskab før boghandlerprisen, så de ikke havde nogen eller særligt høje chancer for at
vinde andre priser før boghandlerprisen.
Tre priser før Bokhandlerprisen er vundet af ni forfattere, nemlig Cappelenprisen,
Kritikerprisen for beste voksenbok og Rivertonprisen. Det er kun blandt de danske vindere, at
én anden pris er gået til over ti vindere. Dette er Kritikerprisen, som endnu engang vidner om
en sammenhæng mellem de danske kritikeres og de danske boghandleransattes valg. De fem
hyppigste priser at vinde før Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær, og hvor mange
forfattere som har vundet disse (tallene i parentes), kan ses i Tabel 8.

Tabel 8: Hyppigste priser før Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær

Bokhandlerprisens vindere

De Gyldne Laurbærs vindere

Cappelenprisen (9)

Kritikerprisen (11)

Kritikerprisen for beste voksenbok (9)

Søren Gyldendal-prisen (8)

Rivertonprisen (9)

Louisiana-prisen (7)

Tarjei Vesaas’ debutantpris (7)

Det Danske Akademis Store Pris (7)

Riksmålsforbundets litteraturpris (6)

Statens Kunstfonds hædersydelse (6)
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De fem øvrige priser, de norske og de danske vindere ofte modtager før boghandlerprisen, kan
overordnet være en indikator på, at forfatteren senere kan komme til at vinde
boghandlerprisen. Ikke bemærkelsesværdigt er alle forholdsvis store, prestigetunge litterære
priser, selvom afsenderen af og formålet med priserne er forskellige. Afsenderne er både
kritikere, store forlag, et museum, en kulturinstitution og en statslig institution, mens to priser
er rettet mod henholdsvis debutanter og krimiforfattere.
Søren Gyldendal-prisen er særligt interessant, fordi den blev indstiftet i 1958, har et
gammelt, traditionsrigt forlag som afsender, gives til en forfatter uanset forlag og medfører en
pengepræmie på 200.000 DKK (2009). Dens prestige er således høj, og De Gyldne Laurbær
kan ikke konkurrere med dens pengepræmie. Også i Norge uddeles Gyldendalprisen,
indstiftet i 1933, under samme præmisser om, at alle forfattere uanset forlag kan modtage den.
Gyldendalprisen har desuden den højeste pengepræmie blandt norske litterære priser på hele
500.000 NOK (2018). Bare tre Bokhandlerpris-vindere har dog modtaget Gyldendalprisen,
hvilket relativt til de danske vindere af Søren Gyldendal-prisen er lavt.
Rivertonprisen, som er blevet uddelt af Rivertonklubben siden 1972, vidner om, at
krimigenren er værd at hædre, ligesom der er en sammenhæng med de syv krimibøger, der
har vundet Bokhandlerprisen. I Danmark uddeler Det Danske Kriminalakademi flere priser til
krimiforfattere, som tre ud af de fire danske krimivindere har modtaget.
Tarjei Vesaas’ Debutantpris indikerer slutteligt, at der blev lagt mærke til en del af de
norske vindere, allerede fra deres debutbog. Heroverfor står de kun tre danske vindere, der har
modtaget Bogforums Debutantpris, den største danske debutantpris. Der virker hermed ikke
til at være en sammenhæng mellem først at være hædret som debutant og senere at modtage
laurbærrene.
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Priser efter Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær
Figur 17: Priser efter Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær
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Figur 17 skal læses som de to forrige. I figuren har jeg udeladt nogle værdier og i stedet indsat
tre prikker som en indikator på, at der er store spring mellem nogle af priserne. Også efter at
have vundet Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær er det mest almindeligt at modtage få
priser. Næsten 62 procent af de øvrige priser efter Bokhandlerprisen og 66 procent af de
øvrige priser efter De Gyldne Laurbær er vundet af 1-5 forfattere.
Det er desuden forholdsvis almindeligt ingen priser at modtage efter boghandlerprisen.
Dette kan delvist forklares af, at en del af de nyeste vindere af boghandlerpriserne har haft et
begrænset forfatterskab efter boghandlerprisen, og at nogle vindere var ældre og/eller har
skrevet få bøger efter boghandlerprisen. Desuden synes det, som om færre vindere har
modtage øvrige norske priser end de danske, siden størstedelen af de andre norske priser er
vundet af nul, en eller to forfattere, mens de danske priser spreder sig mere og er de eneste,
der har over syv vindere. Flere De Gyldne Laurbær-vindere modtager altså de samme priser.

Tabel 9: Hyppigste priser efter Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær

Bokhandlerprisens vindere

De Gyldne Laurbærs vindere

Doblougprisen (7)

Statens Kunstfonds hædersydelse (24)

Cappelenprisen (5)

Søren Gyldendal-prisen (19)

Den norske leserprisen (5)

Det Danske Akademis Store Pris (11)

Riksmålsforbundets litteraturpris (5)

Bog & idé-prisen (8)*
Blicherprisen (7)

* I 2013 skiftede prisen navn til Martha-prisen. Kun én har vundet Martha-prisen efter navneskiftet.
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De hyppigste priser at modtage efter Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær kan ses i
Tabel 9.32 Flere af priserne fra tidligere går igen, hvilket vidner om, at de samlet set står for en
stor del af de øvrige priser, der modtages i alt.
Kun én pris er vundet af over fem norske vindere, nemlig Doblougprisen. Herimod er
fem priser vundet af over fem danske vindere, som altså tilsammen står for totalt ti procent af
de øvrige danske priser. Dette indikerer, at mange af de danske vindere modtager de samme
priser, efter de har vundet laurbærrene, og at de modtager flere priser.
Doblougprisen er en norsk-svensk pris, som siden 1951 er blevet uddelt af Svenska
Akademien, der ligeså uddeler Nobelprisen i litteratur, selvom offentliggørelsen af og
prisuddelingen for de norske vindere foregår under åbningen af Norsk Litteraturfestival i
Lillehammer. Doblougprisens formål er at fremme norsk og svensk skønlitteratur.
Doblougprisen kan gennem sine to afsenderes ry, og den enes association med Nobelprisen,
potentielt hæve sig op som en prestigefyldt pris, selvom den langtfra er kendt i Norge. Med
Doblougprisen følger en pengepræmie på 150.000 SEK, som Bokhandlerprisen ikke kan
konkurrere med.
Mange De Gyldne Laurbær-vindere har modtaget Statens Kunstfonds hædersydelse,
hvis modtagere får en økonomisk årlig ydelse resten af deres liv fra den danske stat. Ydelsen
afhænger af kunstnerens indkomst.33 Maksimumydelsen for de kunstnere, der tjener under
grænsen, er omtrent 160.000 DKK om året. Hædersydelsen uddeles til i alt 275 kunstnere,
herunder 71 skønlitterære forfattere og 12 forfattere med et ”alment kulturelt forfatterskab”,
og ydelsen kan kun overtages af andre kunstnere, hvis den bliver ledig. Et krav er, at
modtageren skal have ”en sådan kunstnerisk produktion bag sig, at vedkommende har
placeret sig afgørende som kunstner” (Statens Kunstfond 2018). Selvom seks De Gyldne
Laurbær-vindere modtog hædersydelsen før laurbærrene, jævnfør Tabel 8, har hele 24
modtaget prisen efter laurbærrene, jævnfør Tabel 9. Dette stemmer overens med kravet om en
kunstnerisk produktion ”bag sig”. Det er desuden bemærkelsesværdigt, at 30 ud af 69 af de
danske vindere har modtaget hædersydelsen i løbet af deres forfatterskab. Næsten 44 procent
er dermed blevet anset som værdige til at blive støttet af den danske stat.
Norske forfattere kan modtage lignende støtte gennem garantiindtægten og
statsstipendier, statens æresstipend og statens æresløn, som jeg har ikke registreret nogen
32

Her har jeg udelukkende medtaget de priser, som er vundet af minimum fem forfattere, hvilket kun er tilfældet
for fire af Bokhandlerprisens øvrige priser.
33
Tjener en forfatter over 397.000 DKK om året, kan vedkommende ikke modtage nogen ydelse.
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tilfælde af. Med de omtalte indkøbsordninger og bokavtalen er norske forfattere dog bedre
sikret gennem statslig støtte og hjælp end de danske. Derfor er hædersydelsen særligt
bemærkelsesværdig, også fordi en forfatter kun kan modtage ydelsen, hvis pladsen bliver
ledig. De forfattere, som modtager ydelsen, kan derfor formodes at være en slags specielt
udvalgte. På den anden side kan det kritiseres, at jeg overhovedet har inddraget
hædersydelsen, da den ikke som sådan er en litterær pris, men en statslig støtte. Omvendt
ligger der bag udvælgelsen af, hvem der skal modtage ydelsen, samme slags krav og
vurderinger, som ses blandt litterære priser. Samtidig afdækker ydelsen klare forskelle
mellem de to boghandlerprisers vindere.

Nordisk Råds litteraturpris
En knap så hyppig, men særligt bemærkelsesværdig, pris er Nordisk Råds litteraturpris, den
mest prestigefyldte nordiske litterære pris, der sikrer vinderen en pengepræmie på 350.000
DKK. Hverken Bokhandlerprisen eller De Gyldne Laurbær kan konkurrere med Nordisk Råds
litteraturpris prestigemæssigt eller økonomisk, og derfor er de forfattere, der har vundet både
boghandlerprisen og Nordisk Råds litteraturpris, påfaldende.
Henholdsvis fem norske og syv danske vindere har modtaget Nordisk Råds
litteraturpris i løbet af deres forfatterskab. Dette er en forholdsvis stor andel af de i alt 11
danske og 11 norske forfattere, som har vundet Nordisk Råds litteraturpris, siden den blev
indstiftet i 1961. Samlet set modtager en boghandlerpris-vinder oftest Nordisk Råds
litteraturpris efter. Dette gælder to norske og fem danske vindere.34 Én norsk og én dansk
vinder fik Nordisk Råds litteraturpris for samme bog,35 og kun Tarjei Vesaas og Peter Seeberg
fik Nordisk Råds litteraturpris før boghandlerprisen. Per Petterson fik prisen mellem sine to
Bokhandlerpriser i 2009 og kan derfor tælles både som før og efter.
Kriterierne for at modtage Nordisk Råds litteraturpris er, at det skønlitterære værk, der
er specificeret i genrerne poesi, prosa og drama, skal opfylde ”høje litterære og kunstneriske
krav” (Om Nordisk Råds litteraturpris u.d.). Sådanne krav stemmer de boghandleransatte ikke
efter. At henholdsvis fem og syv vindere hidtil også har modtaget Nordisk Råds litteraturpris,
kan dermed øge boghandlerprisernes prestige gennem denne association.

34

Herbjørg Wassmo og Johan Borgen samt Henrik Nordbrandt, Dorit Willumsen, Kirsten Thorup, Klaus
Rifbjerg og Thorkild Hansen.
35
Lars Saabye Christensen (2001) og Kim Leine.
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Opsummering af analysens resultater
På mange punkter demonstrerer analysen, at vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne
Laurbær er ens:
•

Flest mænd har vundet.

•

Flest vindere er af en moden alder, da de placeres i aldersgruppen 40-49 år.

•

Meget få debutanter har vundet.

•

Forfatterskabet for den gennemsnitlige vinder varierer, men holder sig under 20 bøger
både før og efter prisen, selvom visse forfattere bryder rammerne ved at have udgivet
flere eller færre bøger.

•

Alle forlag er placeret i hovedstæderne, og de store forlag har haft flest vindere.

•

Romanen er den altoverskyggende genre.

•

Få børne- eller ungdomslitterære bøger har vundet.

•

De fleste forfattere har modtaget forholdsvis få eller ingen priser.

Trods de mange ligheder viser variablerne også nuancer og forskelle i varierende grad mellem
priserne. Nogle af disse forskelle, når det gælder variablerne alder, debutant, øvrige
forfatterskab og øvrige priser, er vanskelige at sammenligne med vindere af andre litterære
priser, fordi de ikke er blevet behandlet ud fra samme metode som specialet, og der derfor
mangler informationer herom. Variablerne vil i stedet blive gennemgået i en perspektivering
efter diskussionen.
Nogle af forskellene er på den anden side blevet undersøgt grundigt, ligesom nogle
variabler rækker udover specialets to boghandlerpriser og lægger op til diskussioner, der
vedrører det litterære felt og litteraturpriser i overordnet forstand. Disse variabler er køn,
genre, målgruppe og forlaget. Derfor vil diskussionen i næste kapitel koncentrere sig om
disse.
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Diskussion af analysens resultater
James English beskriver i The Economy of Prestige, hvordan kulturelle priser helt siden
Antikken har været genstand for kritik og diskussioner, der har skabt en såkaldt antiprisretorik (2008, 212). Aktører i det litterære felt virker aldrig til at være tilfredse: Priser
kritiseres på den ene side for at gå til i forvejen anerkendte genier, som har rigeligt med
økonomisk kapital, eller på den anden side for at gå til ukendte, mindre værdige forfattere
(43). Ikke mindst kritiseres priser for at udgøre ”kommercielle kræfter” og et kapitalistisk
tyranni, som står i modsætning til den smalle kunsts uafhængighed (11-12).
Dette speciale kan tilføje endnu et diskutabelt aspekt, da det har kortlagt den typiske
vinder af to sammenlignelige priser og fundet frem til et næsten ens, men ikke overraskende,
resultat: Vinderen er en moden og etableret forfatter, oftest en mand, der skriver romaner for
voksne og udkommer på et stort forlag. Spørgsmålet bliver da, om dette er et problem, og i så
fald hvorfor? Diskussionen tager afsæt i vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne
Laurbær, men hvor det er muligt, sammenlignes analysens resultater med andre priser. De
færreste priser er dog blevet undersøgt så detaljeret og dybdegående, som boghandlerpriserne
er i dette speciale, hvilket er i tråd med English’ beskrivelse af, at der skrives artikler om
priser, men ikke bedrives så meget forskning (24).

Den enkelte boghandleransattes stemme
Den følgende diskussion tager højde for, at analysens fund ikke er repræsentative for alle
boghandleransattes holdninger, men at vinderne bestemmes ved et demokratisk flertal.36 Min
deltagelse i stemmeoptællingen til De Gyldne Laurbær fremhævede dette, da omkring 50
forfattere blev stemt på, ligesom interviewet med Bokhandlerforeningen understregede, at der
nogle gange stemmes på op til 100 forskellige forfattere til Bokhandlerprisen.
Stemmeoptællingen understregede på den anden side, at selvom der blev stemt på et
bredt udsnit af danske forfattere, fik de samme fire-fem forfattere alligevel størstedelen af
stemmerne. Nomineringslisten til Bokhandlerprisen kan ligeså ses som et udtryk herfor. Et
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Hvordan den enkelte boghandler stemmer, kunne analyseres gennem en spørgeskemaundersøgelse efterfulgt af
kvalitative interviews med de boghandleransatte. De kunne spørges ind til deres holdning til Bokhandlerprisen
eller De Gyldne Laurbær, om de overhovedet stemmer, hvem de stemte på og hvorfor. Kender de
boghandleransatte årets vinder, og hvor enige eller uenige er de i valget heraf?
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formål med at indføre nomineringslisten var at fremhæve flere af de mange forfattere, der
blev stemt på, så de alle kunne opnå opmærksomhed i pressen og hos boghandlerne.37 De ti
nominerede breder således spektret ud, men omvendt koncentreres opmærksomheden
omkring de forfattere, der blev stemt på mest, og ikke den store variation af forfattere. At
opliste alle forfattere, som stemmes på, ville dog være upraktisk, samtidig som det går imod
essensen ved litterære priser: at finde én vinder.

Mand eller kvinde?
Et af de mest omdiskuterede aspekter ved vindere af litterære priser er kønnet. Rent praktisk
giver det mening, at køn er så hyppigt diskuteret, da det er en let variabel at undersøge, siden
udfaldet kun kan være ”mand” eller ”kvinde”.38 I et bredere, samfundsmæssigt perspektiv har
køn desuden været diskuteret længe, ikke mindst i feministiske kredse og i større fora
angående diversitet og repræsentation af alle køn, etniciteter og klasser.
Dette speciales resultater på variablen køn falder på mange måder ind i denne
diskussion, siden to tredjedele af både Bokhandlerpris- og De Gyldne Laurbær-vinderne er
mænd. Overvægten af mænd er ikke nødvendigvis stor, men tages det i betragtning, at
kvinder i næsten alle årtier er underrepræsenterede, fremstår den overordnede kønsfordeling
unægtelig skæv. Undtagelsen er 1980’erne, hvor lidt flere kvinder end mænd vandt priserne.
Hvorvidt dette beror på en feministisk indflydelse hos de boghandleransatte eller blot, at flere
kvinder end mænd dét årti gav de boghandleransatte den ”bedste læseoplevelse”, er vanskeligt
at afgøre. Antallet af kvindelige vindere i 1980’erne er heller ikke meget højere end de
mandlige, som det var tilfældet i alle andre årtier bortset fra 2010’erne. Tre af de kvindelige
vindere i 1980’erne har desuden senere modtaget Nordisk Råds litteraturpris: Kirsten Thorup,
Dorit Willumsen og Herbjørg Wassmo (endda i samme årti: 1987).
Blandt de norske vindere, der har vundet prisen flere gange, er kvinderne slet ikke
repræsenteret: De seks dobbeltvindere er alle mænd (se bilag 5). Det blev først i 1998 indført,
at en tidligere vinder kunne modtage prisen igen.39 En årsag kan således være, at ingen af de
37

Elin Øy og Sidsel Henriksen, interview, 18. januar 2018.
Den binære kønsforståelse medfører, at kønnet forstås som bestående af henholdsvis en feminin og en
maskulin form. Hermed ekskluderes non-binære kønsformer, der ikke identificerer sig med noget udelukkende
feminint eller maskulint (LGBT Danmark 2016). Specialet afspejler ikke, om nogen af boghandlerpris-vinderne
identificerer sig som non-binære. Den binære kønsforståelse er dog anvendt, fordi den er statistisk lettest.
39
Den første dobbeltvinder, Kristian Kristiansen, vandt prisen anden gang i 1966. I 1965 blev det specificeret, at
en tidligere vinder ikke kunne vinde stipendiet på ny, men fra 1966-1968 var det tilladt at stemme på en tidligere
vinder. Ændringen falder sammen med tilknytningen til Norsk Kulturfond, som kan have været årsagen bag.
38
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tidligere kvindelige vindere har udgivet bøger efter 1998, som de norske boghandleransatte
har syntes bedst om det pågældende år. Dette virker usandsynligt, taget i betragtning at
tidligere kvindelige vindere blandt andre er Herbjørg Wassmo, Anne Holt og Anne B. Ragde,
der alle er kendte bestsellerforfattere, som har et forholdsvist stort forfatterskab, også efter de
vandt Bokhandlerprisen i henholdsvis 1983, 1995 og 2005. Wassmo blev desuden nomineret
til Bokhandlerprisen i 2009, og Ragde blev det i både 2014 og 2016, så de har været blandt
favoritterne. De har dog ikke formået at vinde.
Nomineringerne (se bilag 6) indikerer en potentiel ændring mod en mere lige
kønsfordeling. Størstedelen af de nominerede i 2008-2013 var mænd (mellem syv og 13 per
år; sidstnævnte i 2008, hvor der var 15 nominerede). Fra 2014 har kønsfordelingen til
gengæld været mindre skæv eller lige: I 2014 blev seks mænd og fire kvinder nomineret, og i
2015-2017 fem mænd og fem kvinder. Siden der kun er tale om et skifte i de sidste fire års
nomineringer, er det ikke muligt at udlede en tendens, men hvis den lige fordeling fortsætter,
kan den være udtryk for en spirende holdningsændring til de nomineredes køn.
Også internationalt er den mandlige dominans tydelig blandt vinderne af de største
litterære priser såsom den britiske Man Booker-prisen, Nordisk Råds litteraturpris og
Nobelprisen i litteratur, hvor procentdelen af kvinder er henholdsvis 33, 25 og 12. Når det
gælder Nordisk Råds litteraturpris og Nobelprisen, har den mandlige dominans ændret sig
med tiden: Efter den første kvinde vandt Nordisk Råds litteraturpris i 1980, har antallet af
kvindelige vindere varieret med mellem tre og fem per årti. Indtil 1990’erne havde kun fem
kvinder vundet Nobelprisen i litteratur, men herefter vandt yderligere otte kvinder, hvilket er
en langt højere andel på bare tre årtier end de første 90 år. Det står alligevel fast, at kvinder
aldrig har været bedre repræsenteret end mænd blandt vinderne af Nordisk Råds litteraturpris
eller Nobelprisen, selvom antallet af kvinder er steget de sidste 30-40 år.
Specialets fund kan desuden sammenlignes med medlemmerne af landenes
forfatterforeninger. Disse repræsenterer ikke alle forfattere, men er det letteste
sammenligningsgrundlag. Af de nulevende norske vindere er de fleste medlem af enten Den
norske Forfatterforening (DnF) eller Norske barne- og ungdomsbokforfattere (NBU),
henholdsvis 26 og to.40 Dette er ikke tilfældet for de danske vindere: Kun 14 ud af 37
nulevende vindere er medlem af Dansk Forfatterforening. Der er ikke noget åbenbart mønster
40

Kun to nulevende vindere, begge krimiforfattere, er ikke medlem af nogen forfatterforening: Jan-Erik Fjell
(2010) og Anne Holt (1995). Åsne Seierstad (2002) er medlem af Norsk faglitterær forfatter- og
oversetterforening (NFF).
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at spore, da de, som ikke er medlem, fordeler sig på køn, alder, målgruppe og genre.
Sammenligningsgrundlaget for de danske vindere er hermed ikke så stærkt som de norske.
I 2016 var 62,2 procent af DnF’s medlemmer mænd og 37,8 procent kvinder ud af i alt
648 medlemmer.41 Procentdelen af kvinder er en smule højere end mit fund, men den
mandlige dominans er stadig tydelig. Det modsatte gør sig faktisk gældende for NBU’s
medlemmer, hvor 42 procent af de 360 medlemmer var mænd og 58 procent kvinder i 2018.42
Kønsfordelingen i Dansk Forfatterforening hælder ligeså mod kvinderne: I 2018 var 58
procent ud af 1.164 ordinære medlemmer kvinder og 42 procent mænd.43 Medlemmerne af
NBU og Dansk Forfatterforening er hermed flest kvinder, hvilket ikke stemmer overens med
specialets fund. Fundene er dog historisk betingede, mens medlemstallene er nutidige og
derfor ikke helt sammenlignelige. Selvom medlemmerne af DnF stadig er flest mænd, er der
dog sket en ændring mod en mere lige kønsfordeling, fra 25 procent i 1974 til 33,5 procent i
2005 frem til de 37,8 procent i 2018, så der er kun kommet flere kvindelige medlemmer til
med tiden (Andreassen 2006, 115). De flere kvindelige medlemmer i Dansk Forfatterforening
og NBU, og det højere antal kvindelige medlemmer i DnF, kan sættes i relief af den lige
kønsfordeling i 2010’erne og nomineringslisterne, selvom disse ikke er klare tendenser endnu.
På den anden side understreger de, at litterære priser ikke helt er fulgt med denne ændring.
Sammenhængen mellem køn og litterære priser diskuteres i både Norge og Danmark.
En artikel i Bok & Samfunn fra 2012 sammenlignede kønnet på vinderne af Bokhandlerprisen,
Brageprisen og Kritikerprisen og fandt frem til, at mellem én og fire kvinder havde vundet
hver pris i perioden 2001-2011. Kun Brageprisen for børne- og ungdomsbøger havde en lille
overvægt af kvindelige vindere med henholdsvis syv kvinder (58 procent) og fem mænd (42
procent) ud af i alt tolv vindere (prisen kunne deles af flere) (Nestegaard 2012).
Kønsfordelingen af medlemmerne af NBU kan tages i betragtning, da præcis samme
procentsats skilte kønnene i 2018, selvom medlemstallene for 2001-2011 kan have været lidt
anderledes, og ikke alle børne- og ungdomsforfattere er medlem af NBU.
I 2017 undersøgte forfatterne Jeannette Øbro og Jakob Vedelsby, som er tilknyttet
Dansk Forfatterforening, ligeledes sammenhængen mellem køn og litteratur. De nåede samme
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Mail, Kerstin Bennett, kontorleder i DnF, 4. april 2018.
Mail, Ellen Liland, administrationsleder i NBU, 3. april 2018.
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Mail, Lotte Foged, studentermedhjælper i Dansk Forfatterforening, 8. marts 2018. I Dansk Forfatterforening
skelner man mellem ordinære og associerede medlemmer. Ordinære medlemmer opfylder betingelserne i
vedtægterne og har udgivet mindst ét af bestyrelsen anerkendt værk, mens associerede medlemmer ikke opfylder
betingelserne, men har ambitioner om at udgive et værk, så medlemskabet kan ændres til ordinært.
42

50

konklusion som artiklen fra Bok & samfunn, og hvad jeg i specialet er kommet frem til:
Mænd vinder flest priser. Som eksempler på litterære priser med skæve kønsfordelinger
nævnes De Gyldne Laurbær og Nordisk Råds litteraturpris, BogForums Debutantpris (8
kvinder, 16 mænd), Det Danske Kriminalakademis Debutantpris (6 kvinder, 15 mænd) og
DR’s romanpris (6 kvinder, 12 mænd).
I Øbro og Vedelsbys artikel (2017) fremlægges den ambitiøse plan, at prædikatet
”kvindelig” og præfikset ”kvinde-” om forfattere og litteratur bør fjernes. Forfatterne spørger
retorisk, om underrepræsentationen af kvinder blandt prisvindere er udtryk for, at mænd bare
”skriver bedre”, eller om problematikken stikker dybere, og at køn har betydning for
vurderingen af ”god” litteratur. Artiklens titel giver svaret: ”Se værket og mennesket, ikke
kønnet”. At ”forfatter” er lig ”mand”, og at ”kvindeforfatter” dermed er adskilt herfra, er
ifølge Øbro og Vedelsby opfattelser, der er ude af trit med tiden.
Øbro og Vedelsby afslutter artiklen med en række idealistiske ønsker for fremtiden:
Vi ønsker ikke, at der i kunstens verden bliver taget særlige hensyn til kvinder,
eller at man fremhæver kunst skabt af kvinder som ”kvindelig kunst”. Derimod
ønsker vi en udvikling væk fra brugen af særligt kønsorienterede genrer og
omtaleformer. Det er slet ikke utænkeligt, at man overser kvalitet, fordi man stadig
agerer efter kvalitetsbegreber, der er grundlagt og formet af det ene køn. (Vedelsby
og Øbro 2017)

Sidste sætning understreger visse normer i det litterære felt, der knytter kvalitet til det
mandlige køn, og at mænd i størst grad har været med til at skabe normerne for det litterære
felt. Normer forstås her som uudtalte forventninger, standarder og konventioner.
I lighed hermed blev det i 2000 diskuteret om Brageprisen og Kritikerprisen i Norge,
hvorvidt mandsdominansen skyldtes, at de mandlige kritikere i juryerne oftest kun stemte på
mandlige forfattere, på trods af at flest kvinder læser litteratur (Kjellberg 2000). Samme
konklusion nåede Lotte Garbers, da hun i 2011 var formand for Dansk Forfatterforening: De
bøger, der bliver læst mest på danske biblioteker, er skrevet af kvinder og læses af kvinder,
men flertallet af litterære priser går til mænd. Garbers relaterede denne problematik til ”nogle
gamle mekanismer, som knytter sig til [et] gammelt patriarkalsk samfund”, hvor flest mænd
sidder i bedømmelseskomiteer og oftest stemmer på deres eget køn (Willadsen 2011).
Denne kritik kan ikke rettes mod Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær, da det
netop ikke er en begrænset jury, som stemmer, men alle boghandleransatte. Koblingen
mellem en komités kønssammensætning og favoriseringen af mandlige forfattere kan dermed
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ikke forklare, hvorfor kun en tredjedel kvinder har vundet boghandlerpriserne. En
undersøgelse af de boghandleransattes køn kunne belyse dette. Det ville være vanskeligt at
opnå data fra prisernes begyndelse, men en undersøgelse af de nuværende boghandleransatte
kunne sammenlignes med specialets resultater.44 Hvis flest boghandleransatte er kvinder, må
forklaringen, i hvert fald på de senere års vindere, findes andetsteds.
Den patriarkalske norm, som både Øbro og Vedelsby, Kjellberg og Garber omtaler
som påvirkende det litterære felt og prisuddelinger, kan dog være en del af forklaringen, selv
hvis de boghandleransatte viser sig at være flest kvinder. Den tyske receptionsteoretiker Hans
Robert Jauss opererer med begrebet ”forventningshorisont”, der er skabt af læserens litterære
erfaring og den ”velkendte horisont af forventninger og spilleregler”, som en ny tekst
fremkalder gennem mødet med tidligere tekster (Jauss 1981, 63). I en hermeneutisk forståelse
påvirker ens erfaring fra tidligere læsning ens nuværende læsning og de forventninger, man
har til det litterære værk. Teksten er hermed aldrig en nyskabelse, men har skjulte signaler
”eller implicitte henvisninger til en ganske bestemt måde at opfatte teksten på” (62). Den
udbredte norm om, at ”forfatter” er lig med en mand, kan således siges at skabe en bestemt
forventningshorisont for aktørerne i det litterære felt, heriblandt de boghandleransatte når de
skal stemme om deres bedste læseoplevelse det pågældende år. Hvis normen er, at flest mænd
er forfattere, at mænd skriver universel litteratur af kvalitet, og at mænd vinder litterære
priser, formes de boghandleransattes forventningshorisont muligvis herefter.

Svindende genrediversitet
Ikke overraskende har de fleste vindere af boghandlerpriserne modtaget den for en roman,
siden flest romaner udgives. Herudover ses en indsnævring af de forskellige genrer, som en
forfatter har vundet boghandlerprisen for, tydeligst blandt De Gyldne Laurbær-vinderne.
Udelukkende romaner og krimier har vundet begge priser siden starten af 2000’erne.
Som med favoriseringen af mandlige vindere blandt andre priser foretrækkes også
romanen: Man Booker-prisen uddeles udelukkende til romaner, 65 procent af vinderne af
Nordisk Råds litteraturpris vandt for romaner,45 og 60 procent af vinderne af Nobelprisen i
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Undersøgelsen kunne desuden beskæftige sig med den boghandleransattes alder, stilling, anciennitet og
uddannelse, således at flere variabler kunne være med til at forklare en potentiel sammenhæng mellem den
boghandleransattes profil, og hvilken forfatter og bog vedkommende stemmer på.
45
23 % vandt for digtsamlinger og 8 % for noveller. De resterende genrer er erindringer og filosofiske værker,
som kun er vundet af én forfatter hver, hvilket tilsvarer under 2 %.
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litteratur var kendt som prosaister46 (Nobelprisen gives for forfatterskabet og ikke ét værk).
Det samme gælder de seks dobbeltvindere af Bokhandlerprisen, som bare har vundet
for romaner eller krimier. Flest romaner har været nomineret hvert år siden 2008, bortset fra
2010 og 2012, hvor fem romaner og fem krimier blev nomineret, hvilket i lyset af, at en krimi
også er en roman, gør nomineringslisterne dé år til udelukkende romaner. Hvert år bliver
mellem to og fem krimier nomineret og én eller to børne- eller ungdomsbøger. Ingen
digtsamlinger er nogensinde blevet nomineret, og kun én novellesamling er blevet nomineret
(i 2016), mens to bøger inden for ”generell litteratur” er blevet det i henholdsvis 2008 og
2009. Sammensætningen af genrer blandt de Bokhandlerpris-nominerede afviger således ikke
fra de forfattere, der har vundet prisen i årenes løb. På trods af ønsket om at fremvise flere
forfattere ved at indføre nomineringslisten kan den ikke ses som et udtryk for diversitet.
Snarere reproducerer de ti nominerede den typiske vinder, og modsat det potentielle skifte
mod en mere lige kønsfordeling blandt de nominerede er der ingen særlig genrediversitet at
spore, selvom flere genrer end romanen og krimien nomineres.
Fordelingen af genrer ud over romanen er et af de punkter, der adskiller vinderne af
Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær mest. Selvom der ses en dalende genrediversitet hos
begge i nyere tid, er genrediversiteten størst blandt de danske vindere, især i 1950’erne. I alt
har 14 vindere modtaget den danske pris for enten novelle-, essay- eller digtsamlinger, mens
kun én Bokhandlerpris-vinder har modtaget den for en novellesamling.
Der synes med andre ord at have været en bredere forståelse af skønlitteratur i
begyndelsen af De Gyldne Laurbær og en større inklusion af forskellige genrer. I nyere tid har
hverken essay-, novelle- eller digtsamlinger til gengæld vundet prisen. Med Jauss’ begreb om
læserens forventningshorisont kan de boghandleransattes horisont således synes begrænset til
næsten bare romaner og krimier. Denne accept af romanens dominans og en traditionelt
opfattet ”populær” genre som krimien ses desuden i litteraturfeltet for øvrigt.
Forventningshorisonten kredser om læserens møde med en ny tekst, som påvirkes af tidligere
tekster. Dette aspekt kan specialet ikke afdække – hvilke bøger de boghandleransatte har læst
– men hvis flest romaner og krimier udgives og sælges, og de boghandleransatte i butikken er
omgivet af disse genrer, er formodningen, at deres forventningshorisont påvirkes heraf.
En yderligere forskel mellem priserne er de ikke-skønlitterære vindere. Helt fra
begyndelsen af De Gyldne Laurbærs historie frem til dagens stemmeseddel er der blevet lagt
46

26 % var kendt som poeter, og 10 % var kendt som dramatikere. Få andre genrer nævnes.
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vægt på skønlitteraturen. På trods af dette har i alt ni forfattere vundet for ikke-skønlitteratur.
Herimod har det siden 1968 været muligt for Bokhandlerpris-vindere at modtage prisen for
”generell litteratur”, hvilket dog kun fire forfattere har gjort. Blandt de danske
boghandleransatte ser der ud til at have været mulighed for, at genrekravene til vinderens
genre kan bøjes, mens Bokhandlerforeningen med sin fremhævning af ”skjønn/generell
litteratur” netop lægger op til begge. På trods af Bokhandlerforeningens åbning mod både
skøn- og ”generell” litteratur har de norske boghandleransatte til gengæld ikke særligt ofte
stemt på sidstnævnte. Stemmesedlens ordlyd er dermed ikke nødvendigvis afgørende for de
boghandleransattes valg, men kan brede deres forståelse af, hvem der potentielt kan vinde, ud.
En forklaring på de ikke-skønlitterære vindere af De Gyldne Laurbær kan være, at
denne genre har kunnet vinde på grund af sin ”litterære værdi”, ligesom det blev fremhævet
for Takk for boken i 1968. Om den første ikke-skønlitterære vinder, Karl Bjarnhof (1956),
nævnes ikke bogens genre, men at der lå ”litterære årsager” bag sejren, og at bogen var blandt
årets bedst anmeldte og solgte (Det danske bogmarked 1957, nr. 5, s. 79). Ingen ikkeskønlitterær bog har vundet den danske pris siden 2001, hvilket kunne indikere, at de danske
boghandleransatte siden da har fulgt kravet om skønlitteratur. Dette oplevede jeg ved selvsyn
under stemmeoptællingen til De Gyldne Laurbær 2017, hvor stemmer på en selvbiografi af
den folkekære forfatter og eventyrer Troels Kløvedal blev afvist og erklæret ugyldige.
Endnu et aspekt, vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær afdækkede, er
det stigende antal krimier. For de norske vindere har antallet været jævnt fordelt siden 1989,
mens det først var i 2010’erne, at krimiforfattere for alvor begyndte at vinde De Gyldne
Laurbær. Krimivinderne afspejler, at genren ofte læses. I Danmark opgøres krimier under
romaner, men antallet af solgte norske krimier og spændingsbøger i 2016 var det næststørste
efter romaner, idet der udkom halvt så mange krimier som romaner.47
Forskellen mellem antallet af krimier, og hvornår en forfatter vandt for en krimi, kan
potentielt relateres til modstillingen mellem De Gyldne Laurbærs oprindelige krav om
”kvalitet” og krimiens blakkede ry. Indenfor dele af den litterære institution ansås krimien
som ”lav” litteratur, men efterhånden har dens status ændret sig i takt med en tiltagende
smagspluralisme (Priestman 2006). Krimier er blevet mere almene, og boghandlerne har
ligeså deres egne sektioner og bestsellerlister bare med krimibøger.
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563.394 romaner kontra 261.852 krimier/spændingsbøger (Den norske Forleggerforening, Bokmarkedet 2016
2017, 22).

54

Krimiens øgede udbredelse i Norge kobler litteratursociologen Cecilie Naper til
ændringer i den norske litteraturpolitik, som har resulteret i en mere ensrettet
bestsellerorientering. Halvdelen af bestsellerlisterne fra 2006/7 var krimi eller spænding,
mens en tilsvarende liste fra 1992/3 omfattede ”ny og gammel litteratur innen et utall sjangre”
(Naper 2009, 33-35). Naper argumenterer for, at dette skifte i genre ”fra mangfold til enfold”
er sammenfaldende med, at den norske bogbranche efterhånden er blevet mere liberaliseret,
hvor fastpris er skiftet ud med fripris, og boghandlerne selv kan bestemme, hvor mange og
hvilke bøger de vil købe ind. Naper koncentrerer sig om bestsellere, men undersøgelsen er
alligevel udtryk for en generel bekymring for konsekvenserne af en mere liberaliseret
bogbranche, som vinderne af boghandlerpriserne på sin vis afspejler.
I Danmark har fast- og fripris ligeså været diskuteret, men hvor man i Norge har en
stærkere kobling mellem politik og litteratur – såsom indkøbsordningerne og momsfritaget –
findes ingen sådanne danske tiltag. Momsen på danske bøger er 25 procent som alle andre
varer, og i 2010 blev det danske bogmarked helt liberaliseret, efter Samhandelsreglerne, der
skulle sikre en fast bogladepris, ophørte (Arentoft, et al. 2010, 11). Med andre ord er det først
efter liberaliseringen af det danske bogmarked, at krimiforfattere vandt De Gyldne Laurbær.
Den ene krimivinder fra 1988 modsiger denne kobling, da dette skete længe før
liberaliseringen. Samtidig er det norske bogmarked ikke helt liberaliseret, og der har været ento krimivindere per årti siden 1989, ligesom mange krimier nomineres hvert år, så heller ikke
her kan krimivinderne udelukkende forklares på basis af et liberaliseret bogmarked.

Skønlitteratur – bare for voksne?
Få børne- og ungdomslitterære bøger har vundet boghandlerpriserne. Den ene danske vinder
inden for denne målgruppe er særligt bemærkelsesværdig og kan skyldes, at Foreningen De
Gyldne Laurbær på stemmesedlen ikke lægger vægt på børne- og ungdomslitteraturen, som
Bokhandlerforeningen til gengæld har gjort på deres stemmeseddel siden 1981. Den norske
forening skriver endda, at børne- og ungdomslitteraturen ikke bør ”glemmes”.
Bokhandlerforeningens ordvalg indikerer, at børne- og ungdomslitteraturen netop ikke
huskes, og at foreningen derfor vil gøre en indsats for at styre de boghandleransatte væk fra
normen om, at skønlitteratur er lig med ”for voksne”. Alligevel ser det ikke ud til, at forsøget
på at modvirke normen har haft en særlig effekt, siden ingen børne- eller ungdomsbog har
vundet siden 1994. Blandt norske boghandleransatte nomineres børne- og ungdomslitteratur
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dog. Eksempler på nominerede bøger er Siri Pettersens fantasytrilogi for unge (2013, 2014 og
2015) og Maria Parrs børnebog Keeperen og havet (2017). Under stemmeoptællingen til De
Gyldne Laurbær syntes der at være meget få, om nogen, børne- eller ungdomsbøger, der blev
stemt på af de danske boghandleransatte. Foruden at Foreningen De Gyldne Laurbær ikke
lægger vægt på denne målgruppe, fremstår den heller ikke som særligt på sinde hos danske
boghandleransatte som kandidater til prisen.
Der findes imidlertid adskillige priser rettet specifikt mod børne- og ungdomslitteratur.
De fire forfattere, som har vundet boghandlerprisen for en bog til målgruppen, har vundet
blandt andre Brageprisen og Kulturdepartementets priser for børne- og ungdomslitteratur i
Norge samt BMF’s børnebogspris og Kulturministeriets Børnebogspris i Danmark.48
Specifikke børne- og ungdomspriser kan hjælpe forfattere, som ikke får opmærksomhed fra
større litterære priser, der typisk går til bøger for voksne. Omvendt gør denne praksis netop, at
børne- og ungdomslitteraturen udskilles, da den hermed ikke bliver en del af normen.
Denne indvending kan også gælde for de andre variabler, jeg har diskuteret: litteratur
skrevet af kvinder, andre genrer end romanen og – i næste afsnit – små forlags udgivelser. Der
findes for eksempel Women’s Prize for Fiction i Storbritannien, en Pulitzer-pris for drama og
The Republic of Consciousness Prize i Storbritannien til små forlag.49 Denne tankegang går
akkurat imod Øbro og Vedelsbys ønske om at skille ”kvindelitteraturen” og deslige ud som
noget særligt. Skulle tankegangen om at målrette litterære priser mod bestemte grupper
overføres til den typiske vinder af boghandlerpriserne, ville den fremstå absurd: en pris
målrettet modne mænd, der skriver romaner for voksne på store forlag. På den anden side er
ekspliciteringen af de mere udsatte grupper en måde at skabe fokus, hvor der ellers ikke er
noget, hvilket analysens resultater og diskussionen har fremlagt.

Store forlag bliver større
Analysens resultater fremhæver tre forhold, når det gælder forlaget og dets placering: 1) Alle
vindernes forlag er placeret i Oslo eller København. 2) De store forlag dominerer. Især
Gyldendal blandt De Gyldne Laurbær-vinderne, mens Bokhandlerpris-vinderne er fordelt på
de tre største norske forlag. 3) De mindre forlag er med tiden blevet opkøbt af de store.
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Af de 11 andre priser, Cecil Bødker har vundet, er fire børne- eller ungdomslitteraturpriser; for Anne-Cath.
Vestly er det tre ud af syv andre priser; og for både Jostein Gaarder og Klaus Hagerup er det seks ud af syv.
49
Ligeså findes der som beskrevet priser for debutanter og for andre etniciteter end hvide, vestlige forfattere (for
eksempel såkaldte BAME-forfattere: ”Black, Asian, and minority ethnic”).

56

Mange af de mindre forlag, der kun har vundet De Gyldne Laurbær én gang, vandt
især før 1990’erne, og af disse er mange efterhånden blevet opløst eller opkøbt og fortsat som
imprints.50 Slås Rosinante & Co.’s imprints sammen med Gyldendals, står de resterende
forlag (Politikens forlag, People’s Press og Lindhardt & Ringhof) for bare otte af vinderne.
Blandt Bokhandlerpris-vinderne ses en lignende situation, selvom fordelingen mellem
Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal næsten er lige. Af de mindre forlag er Juritzen det
eneste, der er selvejet: Tiden blev i 2004 opkøbt af Gyldendal-koncernen, og Aschehoug har
ejet 91 procent af Oktober siden 1992. Oktober havde dermed først en vinder, efter
Aschehoug fik aktiemajoriteten. Dette stemmer overens med, at Oktober siden omkring
årtusindskiftet bare har beskæftiget sig med skønlitteratur og ”generell litteratur”, så Oktober i
2016 faktisk solgte flest norske skønlitterære bøger for voksne, flere end de tre største forlag
målt på markedsandele (Den norske Forleggerforening, Bokmarkedet 2016 2017, 58).
Det er ikke mærkværdigt, at store forlag som det danske Gyldendal og de norske
Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal har flest vindere. De har mere økonomisk og
kulturel kapital end små forlag, en længere tradition og historie, og de er bedre kendt i
offentligheden og blandt aktørerne i bogbranchen. Men øges de store forlags kapitaler ikke
bare endnu mere, så deres placering i feltet styrkes, hvis udelukkende deres forfattere vinder
litterære priser? De store forlag står for eksempel for over halvdelen af årets udgivelser i alt,
selvom de kun udgør en lille procentdel af det totale antal forlag.51
Begreberne børs og katedral kan ligge til grund for diskussionen. Børs repræsenterer
den økonomiske, kommercielle side af forlagsbranchen, mens katedral kan ses som en form
for kvalitet: den ”gode” litteratur. Den afdøde, norske Gyldendal-forlægger Harald Grieg
beskrev forholdet imellem de to begreber, og at der bør være en forening heraf: De
økonomisk tabsbringende bøger, der ikke straks tjener godt, men som anses for at have høj
kvalitet (katedral), kan udlignes af de bøger, der straks sælger godt, men hvis kvalitet ikke
nødvendigvis anses for at være særligt høj (børs) (Grieg 1958, 819-820).
Små forlag tager ellers ofte patent på at være ”kvalitetsforlag”, men det paradoksale
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Som eksempler kan nævnes, at Hasselbalch, Munksgaard og Forum blev opkøbt af Gyldendal-koncernen (i
henholdsvis 1971, 1999 og 1975); at Samleren, Fremad og Høst & Søn blev opkøbt af Rosinante & Co. (i
henholdsvis 1987, 1997 og 2001); og at Athene blev opkøbt af Lindhardt & Ringhof.
51
I alt 89 % af de danske forlag udgav i 2016 ti bøger eller under. Forlag, der udgiver mere end 50 bøger om
året, udgjorde 3,3 %. Til gengæld stod de forlag, der udgiver over 50 bøger om året, for 55,6 % af udgivelserne,
mens forlag med én udgivelse om året stod for 7,2 % af udgivelserne (Bog- og litteraturpanelet 2017, 24). I
Norge stod Cappelen Damm, Gyldendal og Aschehoug for henholdsvis 29, 22,5 og 10,4 % af markedsandelene i
forlagsbranchen – tilsammen 61,9 % (Den norske Forleggerforening, Bokmarkedet 2016 2017, 54).
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er, som litteraturforskeren Lars Handesten påpeger, at der næppe er noget forlag, ”der i egne
øjne udgiver litteratur uden kvalitet” (Handesten 2018, 15). Det ville være ubegrundet at
kritisere alle Bokhandlerpris- og De Gyldne Laurbær-vindere, som udkom på store forlag, for
at være kvalitetsløse og udelukkende centreret omkring børs, mens de vindere, som udkom på
små forlag, per se skulle være kvalitetsbevidste og centreret omkring katedral.
Dette speciales variabler kan ikke afdække den såkaldte kvalitet af vindernes bøger, og
om bøger fra mindre forlag udgør katedralen og bøger fra store forlag børsen, men denne
distinktion går imod Griegs ideal om at forene børs og katedral, ligesom den i mange tilfælde
er utilstrækkelig. Juritzen, der på hjemmesiden beskriver sig selv som et ”bestsellerforlag”,
understreger dette: Selvom Juritzen er et lille forlag, fokuserer det mest på børs. Dette betyder
dog ikke, at bøgerne er kvalitetsløse, eller at Juritzen er et mindre værdigt forlag, jævnfør
Handestens udtalelse om, at alle forlag selv mener, at de udgiver kvalitetslitteratur.
En af James English’ pointer i The Economy of Prestige er netop, at litterære priser
ofte er udsat for heftig kritik for at være for økonomisk orienterede, hvilket ikke anses som en
garant for kvalitet. Med Griegs begreber kritiseres priserne altså for at være for
børsorienterede, men ifølge English er det en fejlagtig opfattelse, at en pris for at være ”bedst”
nødvendigvis gives til en bestseller. Selvom priser er koblet til kommercialisering – ved
indstiftelsen af boghandlerpriserne blev der for eksempel lagt vægt på salgspotentialet –
har litterære priser siden 1970’erne faktisk fjernet sig fra bestselleren, så priserne snarere
understøtter ”a more and more distinct hierarchy of symbolic value” (English 2008, 331).52
English omtaler her ikke forlag, men pointen kan være med til at ændre forestillingen om, at
økonomisk kapital og børs, også når det gælder store forlag, nødvendigvis er et onde.
På den anden side er tilgængelighed afgørende. Når de store forlag bliver større,
medfølger potentielt, at de boghandleransatte ikke har læst udgivelser fra særligt mange
forskellige forlag, især de mindre. Kobles dette med de mange kæder, som ofte bestemmer en
del af, hvis ikke hele, boghandlens udvalg, kan den boghandleransatte risikere kun at læse
bøger fra store forlag. På trods af at store forlag ideelt set kan betragtes som lige dele børs og
katedral, og at små forlag ikke er garanter for kvalitet, medfører en dårligere repræsentation af
andet end bøger fra forlagsgiganterne en indsnævring af den boghandleransattes
forventningshorisont, i tråd med repræsentationen af kvinder og andet end voksenromaner.

52

Denne påstand kan ikke belyses gennem specialets variabler, men metoden kunne udvides med en variabel om
placeringen af vinderens bog på landets bestsellerlister, og hvor mange uger den lå dér.
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Perspektiver på diskussionen
Som beskrevet i opsummeringen af analysen har jeg i diskussionen undladt at inddrage
variablerne alder, debutant, øvrige forfatterskab og øvrige priser. Dette skyldes enten, at
variablerne ikke er blevet undersøgt i forbindelse med andre priser, eller at resultaterne ikke
nødvendigvis fremstår signifikante eller lægger særligt op til diskussion.
Få litterære priser har opgjort vinderens alder ved modtagelsen, udover Nobelprisen i
litteratur og Nordisk Råds litteraturpris. Den hyppigste aldersgruppe for de nordiske vindere
er 50-59 år, mens den for vinderne af Nobelprisen er 60-69 år, hvilket i begge tilfælde
tilsvarer en tredjedel. Sammenholdt med specialets resultater bekræftes, at alder er en vigtig
variabel, samtidig som den umiddelbart er forudsigelig: De fleste vindere er modne, endda
tenderende ældre forfattere. Specialets fund på variablen alder kan desuden sammenlignes
med medlemmerne af forfatterforeningerne. Modsat kønsvariablen er det tydeligt, at de fleste
medlemmer af forfatterforeningerne er modne. Blandt medlemmerne af både DnF, NBU og
Dansk Forfatterforening er størstedelen mellem 40 og 70 år, få er under 30 år, og langt flere
end i min undersøgelse er over 70 eller 80 år.53 Disse tal er nutidige og kan derfor ikke helt
sammenlignes med mine fund, men den modne forfatter er alligevel den dominerende og
understøtter bekræftelsen af hypotesen: Flest prisvindere er modne, og det er de fleste
forfattere også, hvis man måler på medlemmer af forfatterforeningerne.
Undtagelser er for eksempel Tarjei Vesaas’ debutantpris, der har som præmis, at
vinderen skal være under 35 år. Vesaas’ debutantpris blev oprettet for at hjælpe norske, unge
debutanter, hvilket i relief af specialets undersøgelse af denne variabel virker velfunderet: Få
debutanter har vundet boghandlerpriserne. Den typiske vinder er snarere mere eller mindre
veletableret. De norske debutanter fordeler sig på forskellige årstal og aldre, mens danske
debutanter først vandt i 2000’erne. Særligt er, at ingen af de to danske debutanter har haft et
produktivt forfatterskab efter prisen, hvilket ikke kan forklares ud fra specialets variabler. Da
der desuden kun har været fem debutantvindere i alt, er det ikke muligt at udlede en tendens
om sammenhængen mellem at være debutant og det øvrige forfatterskab.
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DnF, medlemmer i 2016: Under 30 år: 1,4 %, 30-39: 12,5 %, 40-49: 20,5 %, 50-59: 18,7 %, 60-69: 23,9 %,
70-79: 16,2 % og 80+: 6,8 % (mail, Kerstin Bennett, DnF, 4. april 2018).
NBU, medlemmer per april 2018: 20-30 år: 0,8%, 31-40: 10,8 %, 41-50: 24,4 %, 51-60: 17,2 %, 61-70: 21,4 %,
71-80: 18,6 %, 81-90: 6,1% og 91-100: 0,6 % (mail, Ellen Liland, NBU, 17. april 2018).
Dansk Forfatterforening, medlemmer per 30. april 2018: Født år 1990-2000: 0,1 %, 1980-1990: 3,5 %, 19701980: 15,9 %, 1960-1970: 23,5 %, 1950-1960: 21,7 %, 1940-1950: 26 %, 1930-1940: 7,6 %, 1920-1930: 1,6 %
og 1910-1920: 0,2 % (mail, Lotte Foged, Dansk Forfatterforening, 30. april 2018). NB: Målt i årtier.

59

Forfatterskabet for den gennemsnitlige vinder af begge priser varierer, helt fra 1-5
bøger totalt til over hundrede. Der fremkommer med andre ord et broget billede af det øvrige
forfatterskab, selvom det typiske er at udgive mellem én og 20 bøger både før og efter prisen.
En undtagelse er, at De Gyldne Laurbær-vinderne typisk skrev maksimalt 15 bøger før prisen,
hvilket jeg dog ikke pålægger nogen særlig betydning, siden forskellen fra 15 til 20 er
forholdsvis lille. Størrelsen på forfatterskabet er desuden betinget af min indsamlingsmetode,
hvor jeg har sorteret ikke-skønlitterære bøger fra for de, som vandt boghandlerprisen for en
skønlitterær bog. Samtidig bekræfter de 15-20 bøger før boghandlerprisen hypotesen om, at
de fleste vindere typisk havde et vist forfatterskab bag sig, da de vandt prisen, på trods af de
fem debutanter og enkelte forfattere, som havde udgivet 1-5 bøger før prisen.
Antallet af øvrige priser er til dels overraskende, siden det mest almindelige er at
modtage mellem én og fem priser, og meget få har modtaget mere end ti. Dette kan ikke
umiddelbart klassificeres som ”mange”, og hypotesen kan dermed ikke bekræftes. En
sammenligning med vindere af andre litterære priser kunne undersøge, om de 1-5 priser er
repræsentativt for andet end boghandlerpriserne. Resultatet skyldes delvist min
indsamlingsmetode, hvor jeg har fravalgt mindre og ikke-litterære priser, og delvist at nogle
af de senere års vindere har udgivet få, hvis nogen, bøger efter prisen.
En forskel mellem Bokhandlerpris- og De Gyldne Laurbær-vinderne er, at flere af de
danske vindere har modtaget de samme øvrige priser. Med andre ord ser de danske vindere ud
til at være mere prisbelønnede end de norske. Dette kan for eksempel illustreres gennem de to
landes kritikerpriser, hvor flere danske vindere har modtaget Kritikerprisen end norske
vindere har modtaget Kritikerprisen for beste voksenbok, både for samme bog samt før og
efter boghandlerprisen. Hvilken betydning dette har, er ikke inden for specialets rammer at
udfolde, idet hver enkelt pris kunne være blevet gennemgået på samme vis som
boghandlerpriserne og ligeså sammenlignet som i slutningen af redegørelsen (s. 13).
Kritikerprisernes afsender, jury og krav til vinderen er for eksempel helt anderledes
end boghandlerpriserne. En placering af hver enkelt pris i det litterære felt ud fra dets
forskellige kapitaler kunne afdække forskellene og sammenlignes med boghandlerpriserne.
En formodning er, at kritikerpriserne har en højere prestige, hvorfor de flere danske vindere af
Kritikerprisen indikerer, at De Gyldne Laurbær potentielt er en mere prestigefuld pris end
Bokhandlerprisen. På den anden side har ingen dansk vinder modtaget Kritikerprisen for
samme bog siden 1993, hvorfor denne formodning ikke herudfra kan bekræftes.
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Konklusion
Dette speciale har beskæftiget sig med to litterære priser i Norge og Danmark, henholdsvis
Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær. Hovedfokus har været, hvilke forfattere de
boghandleransatte har stemt på i tidernes løb, og hvordan vinderne adskiller sig fra eller ligner
hinanden. Derfor har specialet anvendt en kvantitativ og komparativ analyse til at
karakterisere vinderne af priserne ud fra otte variabler.
Resultatet af analysen – hvem den typiske vinder af Bokhandlerprisen og De Gyldne
Laurbær er – var i store træk ikke overraskende. Specialets hypotese om, at flest modne
mænd, som skriver voksenromaner, udgivet på store forlag, og som vinder øvrige litterære
priser, blev bekræftet på næsten hver variabel. At resultaterne er så ens for vinderne af begge
priser, er dog forholdsvis overraskende. Samtidig markerer dette en stærk lighed mellem
priserne, hvordan de boghandleransatte i de respektive lande stemmer, og at de litterære
normer gælder både i Danmark og Norge. Sammenligningen med andre litterære priser
bekræfter samme norm.
Analysen lagde op til en diskussion af den typiske vinder af boghandlerpriserne,
hvordan nogle variabler afspejler ændringer i bogbranchen, og hvilke normer der synes at
ligge til grund for vinderne. Særligt blev variablerne køn, genre, målgruppe og forlag
diskuteret, og Hans Robert Jauss’ begreb om læserens forventningshorisont blev inddraget i
diskussionen af normen for, hvem der typisk vinder litterære priser. En potentielt indsnævret
forståelse af skønlitteratur, som analysens resultater fremviser, kan påvirke de
boghandleransattes forventningshorisont i en bestemt, begrænset retning.
Nogle af specialets variabler – alder, debutant, øvrige forfatterskab og øvrige priser –
kunne ikke sammenlignes med andre litterære priser eller gav ikke noget entydigt svar på,
hvorfor vinderne forholdt sig sådan. Derfor blev diskussionen afsluttet af en perspektivering
på disse variabler og videre muligheder for at undersøge, om de har en betydende faktor.
Specialets metode er primært kvantitativ og hviler på variabler, som har givet et
indblik i vigtige aspekter ved vinderne af Bokhandlerprisen og De Gyldne Laurbær, der kan
sammenlignes over tid og med hinanden. Specialet er dog også begrænset til kun at fremvise
resultater ud fra de valgte variabler. Ved senere undersøgelser kan variablerne til gengæld
udgøre en baseline for, hvordan man kan analysere litterære priser kvantitativt. Det vil således
være muligt at tilføje eller justere variabler, alt efter formålet med og fokus for undersøgelsen.
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Specialets metode kan hermed anvendes på for eksempel andre landes
boghandlerpriser. Blandt andre kan nævnes den svenske Din bok – Vårt valg, der gav
inspiration til Takk for boken; den finske Kiitos kirjasta-mitali, som direkte oversat betyder
”tak for bogen”; og den japanske Hon’ya Taishō, som direkte oversat betyder
”boghandlerpris”. En sådan undersøgelse kan først og fremmest afprøve og verificere
specialets metode, variablernes gyldighed og metodens pålidelighed. Samtidig kan eventuelle
fejl og mangler udbedres og variabler ændres. Hernæst gør det komparative aspekt det muligt
at afgøre, hvor ens eller forskelligt de respektive landes boghandleransatte stemmer. En
formodning er, at vinderne af de andre boghandlerpriser ligeså vil bekræfte dette speciales
hypotese, om end der forventes at være forskelle. Dette kan slutteligt lægge op til en
diskussion af kulturelle, politiske og økonomiske årsager til afvigelser og ligheder, lige så vel
som en diskussion af den gældende norm i de forskellige litterære felter.
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Bilag 2: Stemmeseddel til De Gyldne Laurbær

69

Bilag 3: Oversigt over vindere af Bokhandlerprisen 2017-1948
2017: Helga Flatland: En moderne familie
2016: Vigdis Hjorth: Arv og miljø
2015: Maja Lunde: Bienes historie
2014: Lars Mytting: Svøm med dem som drukner
2013: Cecilie Enger: Mors gaver
2012: Per Petterson: Jeg nekter
2011: Jørn Lier Horst: Vinterstengt
2010: Jan-Erik Fjell: Tysteren
2009: Roy Jacobsen: Vidunderbarn
2008: Tore Renberg: Charlotte Isabel Hansen
2007: Jo Nesbø: Snømannen
2006: Erik Fosnes Hansen: Løvekvinnen
2005: Anne Birkefeldt Ragde: Eremittkrepsene
2004: Levi Henriksen: Snø vil falle over snø som har falt
2003: Per Petterson: Ut og stjæle hester
2002: Åsne Seierstad: Bokhandleren i Kabul
2001: Lars Saabye Christensen: Halvbroren
2000: Jo Nesbø: Rødstrupe
1999: Erlend Loe: L
1998: Erik Fosnes Hansen: Beretninger om beskyttelse
1997: Karin Fossum: Den som frykter ulven
1996: Ingvar Ambjørnsen: Brødre i blodet
1995: Anne Holt: Demonens død
1994: Klaus Hagerup: Markus og Diana. Lyset fra Sirius
1993: Jostein Gaarder: I et speil, i en gåte
1992: Karsten Alnæs: Trollbyen
1991: Roy Jacobsen: Seierherrene
1990: Lars Saabye Christensen: Bly
1989: Gunnar Staalesen: Falne engler
1988: Bjørg Vik: Store nøkler, små rom
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1987: Fredrik Skagen: Purpurhjertene. Rapporter fra en vietnamsoldat
1986: Anne-Cath. Vestly: Mormor og de åtte ungene på sykkeltur i Danmark
1985: Jo Benkow: Fra synagogen til Løvebakken
1984: Torill Thorstad Hauger: Krestiane Kristiania
1983: Herbjørg Wassmo: Det stumme rommet
1982: Anne Karin Elstad: Senere, Lena
1981: Leif B. Lillegaard: Mor
1968: Finn Alnæs: Gemini og Richard Herrmann: Paradisveien
1967: Odd Eidem: Zikzak og Hans Heiberg: … født til kunstner. Et Ibsen-portrett
1966: Kristian Kristiansen: Klokken på Kalvskinnet og Tarjei Vesaas: Bruene
1965: Ebba Haslund: Det trange hjerte
1964: Johan Borgen: Ord gjennom år
1963: Elisabeth Dored: Den fønikiske trappen
1962: Terje Stigen: Kjærlighet
1961: Vera Henriksen: Sølvhammeren
1960: Kristian Kristiansen: Jomfru Lide
1948: Sigurd Hoel: Møte ved milepelen
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Bilag 4: Oversigt over vindere af De Gyldne Laurbær 2017-1949
2017: Jesper Wung Sung: En anden gren
2016: Merete Pryds Helle: Folkets skønhed
2015: Jesper Stein: Aisha
2014: Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet
2013: Anne-Cathrine Riebnitzsky: Forbandede yngel
2012: Kim Leine: Profeterne i Evighedsfjorden
2011: Helle Helle: Dette burde skrives i nutid
2010: Jussi Adler-Olsen: Journal 64
2009: Ida Jessen: Børnene
2008: Hanne-Vibeke Holst: Dronningeofret
2007: Jens Smærup Sørensen: Mærkedage
2006: Knud Romer: Den som blinker er bange for døden
2005: Morten Ramsland: Hundehoved
2004: Christian Jungersen: Undtagelsen
2003: Jette A. Kaarsbøl: Den lukkede bog
2002: Jakob Ejersbo: Nordkraft
2001: H. E. Nørregaard-Nielsen: Riber Ret
2000: Anne Marie Løn: Kærlighedens rum
1999: Svend Aage Madsen: Genspejlet
1998: Jens Christian Grøndahl: Lucca
1997: Jane Aamund: Coloradodrømme
1996: Carsten Jensen: Jeg har set verden begynde
1995: Henrik Nordbrandt: Ormene ved himlens port
1994: Jørn Riel: Cirkulæret og andre skrøner
1993: Peter Høeg: De måske egnede
1992: Lise Nørgaard: Kun en pige
1991: Leif Davidsen: Den sidste spion
1990: Peter Seeberg: Rejsen til Ribe
1989: Ib Michael: Kilroy Kilroy
1988: Bjarne Reuter: Den cubanske kabale
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1987: Martha Christensen: Dansen med Regitze
1986: Paul Hammerich: Lysmageren
1985: Helle Stangerup: Christine
1984: Cecil Bødker: Marias barn – Drengen, manden
1983: Dorrit Willumsen: Marie. En roman om Madame Tussauds liv
1982: Kirsten Thorup: Himmel og helvede
1981: Suzanne Brøgger: Tone. Epos
1980: Tage Skou-Hansen: Over stregen
1979: Johannes Møllehave: Læsehest med æselører
1978: Vita Andersen: Hold kæft og vær smuk
1977: Ebbe Kløvedal Reich: Fæ og frænde
1976: Dea Trier Mørch: Vinterbørn
1975: Bo Bramsen: Huset Glücksborg i 150 år
1974: Benny Andersen: Personlige papirer
1973: Anna Ladegaard: Egoisterne
1972: Christian Kampmann: En tid alene
1971: Henrik Stangerup: Løgn over løgn
1970: Leif Panduro: Daniels anden verden
1969: Inger Christensen: Det
1968: Anders Bodelsen: Tænk på et tal
1967: Jens Kruuse: Danmark i digtning og kunst
1966: Klaus Rifbjerg: Operaelskeren
1965: Thorkild Hansen: Jens Munk
1964: Erik Aalbæk Jensen: Perleporten
1963: Jacob Bech Nygaard: Natten er nådig
1962: Poul Ørum: Natten i ventesalen
1961: Marcus Lauesen: Mor
1960: Palle Lauring: Historiske portrætter
1959: Willy August Linnemann: Døden maa have en aarsag
1958: Frank Jæger: Velkommen, vinter
1957: Halfdan Rasmussen: Tosserier (7. samling)
1956: Karl Bjarnhof: Stjernerne blegner
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1955: Tove Ditlevsen: Kvindesind
1954: Tom Kristensen: Den sidste lygte
1953: Aage Dons: Altid at spørge
1952: Karen Blixen: Babettes gæstebud
1951: Jacob Paludan: Retur til barndommen
1950: H. C. Branner: Rytteren
1949: Martin A. Hansen: Tanker i en skorsten
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Bilag 5: Dobbeltvindere af Bokhandlerprisen
Forfatter

Kristian Kristiansen

Vinder første gang (år: bog,

Vinder anden gang (år: bog,

genre)

genre)

1960: Jomfru Lide (roman)

1966: Klokken på Kalvskinnet
(roman)

Lars Saabye

1990: Bly (roman)

2001: Halvbroren (roman)

Roy Jacobsen

1991: Seierherrene (roman)

2009: Vidunderbarn (roman)

Erik Fosnes Hansen

1998: Beretninger om

2006: Løvekvinnen (roman)

Christensen

beskyttelse (roman)
Jo Nesbø

2000: Rødstrupe (krimi)

2007: Snømannen (krimi)

Per Petterson

2003: Ut og stjæle hester

2012: Jeg nekter (roman)

(roman)
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Bilag 6: Nomineringslister Bokhandlerprisen 2017-2008
2017:
1. Lars Saabye Christensen, Byens spor, Cappelen Damm
2. Tom Egeland, Lasaruseffekten, Aschehoug
3. Helga Flatland, En moderne familie, Aschehoug
4. Jørgen Jæger, Guden, Juritzen
5. Jan Kjærstad, Berge, Aschehoug
6. Maja Lunde, Blå, Aschehoug
7. Maria Parr, Keeperen og havet, Samlaget
8. Siri Pettersen, Bobla, Gyldendal
9. Trude Teige, Pasienten, Aschehoug
10. Carl Frode Tiller, Begynnelser, Aschehoug
2016:
1. Iben Akerlie, Lars er LOL, Aschehoug
2. Ketil Bjørnstad, Verden som var min. Syttitallet, Aschehoug
3. Jan-Erik Fjell, Lykkejegeren, Juritzen
4. Frode Grytten, Menn som ingen treng, Oktober
5. Vigdis Hjorth, Arv og miljø, Cappelen Damm
6. Jørgen Jæger, Fortielsen, Juritzen
7. Anne B. Ragde, Alltid tilgivelse, Oktober
8. Tore Renberg, Du er så lys, Oktober
9. Helene Uri: Hålke, Gyldendal
10. Ellen Vahr: Gaven, Aschehoug
2015:
1. Samuel Bjørk, Uglen, Vigmostad & Bjørke
2. Ketil Bjørnstad, Verden som var min. Sekstitallet, Aschehoug
3. Lars Saabye Christensen, Magnet, Cappelen Damm
4. Helga Flatland, Vingebelastning, Aschehoug
5. Roy Jacobsen, Hvitt hav, Cappelen Damm
6. Jørgen Jæger, Monster, Juritzen
7. Heidi Linde, Norsk sokkel, Gyldendal
8. Maja Lunde, Bienes historie, Aschehoug
9. Siri Pettersen, Evna, Gyldendal
10. Trude Teige, Mormor danset i regnet, Aschehoug
2014:
1. Anne B. Ragde, Jeg har et teppe i tusen farger, Oktober
2. Carl Frode Tiller, Innsirkling 3, Aschehoug
3. Frode Granhus, Djevelanger, Schibsted
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4. Jan-Erik Fjell, Rovdyret, Juritzen
5. Jon Michelet, En sjøens helt. Gullgutten, Oktober
6. Lars Mytting, Svøm med dem som drukner, Gyldendal
7. Siri Pettersen, Råta, Gyldendal
8. Tore Renberg, Angrep fra alle kanter, Oktober
9. Trude Teige, Jenta som sluttet å snakke, Aschehoug
10. Unni Lindell, Brudekisten, Aschehoug
2013:
1. Cecilie Enger, Mors gaver, Gyldendal
2. Gaute Heivoll, Over det kinesiske hav, Tiden
3. Helga Flatland, Det finnes ingen helhet, Aschehoug
4. Jon Michelet, En sjøens helt. Skytteren, Oktober
5. Jørn Lier Horst, Hulemannen, Gyldendal
6. Nicolai Houm, De håpefulle, Tiden
7. Roy Jacobsen, De usynlige, Cappelen Damm
8. Samuel Bjørk, Det henger en engel alene i skogen, Vigmostad & Bjørke
9. Siri Pettersen, Odinsbarn, Gyldendal
10. Tore Renberg, Vi ses i morgen, Oktober
2012:
1. Frode Granhus, Stormen, Schibsted
2. Gabi Gleichmann, Udødelighetens elixir, Aschehoug
3. Gunnar Staalesen, Der hvor roser aldri dør, Gyldendal
4. Henrik H. Langeland, Hauk og due, Tiden
5. Jørgen Jæger, Stemmen, Juritzen forl.
6. Jørn Lier Horst, Jakthundene, Gyldendal
7. Pedro Carmona-Alvarez, Og været skiftet og det ble sommer og så videre, Kolon
8. Per Petterson, Jeg nekter, Oktober
9. Tiger Gartè, Fuglehotellet, Tiden
10. Trude Teige, Svik, Aschehoug
2011:
1. Jo Nesbø, Gjenferd, Aschehoug
2. Jan Kjærstad, Normans område, Aschehoug
3. Gert Nygaardshaug, Chimera, Cappelen Damm
4. Levi Henriksen, Dagen skal komme med blå vind, Gyldendal
5. Tomas Espedal, Imot naturen, Gyldendal
6. Jørn Lier Horst, Vinterstengt, Gyldendal
7. Gunn Marit Nisja, Naken i hijab, Juritzen
8. Margaret Skjelbred, Du skal elske lyset, Tiden
9. Gaute Heivoll, Kongens hjerte, Tiden
10. Eystein Hanssen, Giftstrøm, Vigmostad og bjørke
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2010:
1. Tom Kristensen, Dypet, Aschehoug
2. Carl Frode Tiller, Innsirkling 2, Aschehoug
3. Unni Lindell, Sukkerdøden, Aschehoug
4. Tom Egeland, Fedrenes løgner, Aschehoug
5. Gunnar Staalesen,Vi skal arve vinden, Gyldendal
6. Jan-Erik Fjell,Tysteren, Juritzen forlag
7. Tove Nilsen, Nede i himmelen, Oktober
8. Gaute Heivol, Før jeg brenner ned, Tiden
9. Henrik Langeland, Verdensmestrerne, Tiden
10. Eystein Hanssen, De ingen savner, Vigmostad&Bjørke
2009:
1. Herbjørg Wassmo, Hundre år, Gyldendal
2. Jo Nesbø, Panserhjerte, Aschehoug
3. Karl Ove Knausgård, Min kamp. Første bok, Oktober
4. Kjersti A. Skomsvold, Jo fortere jeg går, jo mindre er jeg, Oktober
5. Knut Faldbakken, Totem, Gyldendal
6. M.Gilbert/E.Fosse, Øyne i Gaza, Gyldendal
7. Maria Parr, Tonje Glimmerdal, Det norske Samlaget
8. Pedro Carmona-Alvarez, Rust, Kolon
9. Roy Jacobsen, Vidunderbarn, Cappelen Damm
10. Stig Sæterbakken, Ikke forlat meg, Cappelen Damm
2008:
1. Erlend Loe, Kurtby, Cappelen Damm
2. Gunhild Øyehaug, Vente, blinke, Kolon
3. Gunnar Staalesen, Kalde hjerter, Gyldendal
4. Ingar Sletten Kolloen, Snåsamannen, Gyldendal
5. Jo Nesbø, Hodejegerne, Aschehoug
6. Jo Nesbø, Doktor Proktors tidsbadekar, Aschehoug
7. Knut Faldbakken, Senskade, Gyldendal
8. Lars Saabye Christensen, Bisettelsen, Cappelen Damm
9. Levi Henriksen, Like østenfor regnet, Gyldendal
10. Nikolaj Frobenius, Jeg skal vise dere frykten, Gyldendal
11. Per Petterson, Jeg forbanner tidens elv, Oktober
12. Stig Holmås, Regn, Gyldendal
13. Tom Kristensen, Dragen, Aschehoug
14. Tore Renberg, Charlotte Isabel Hansen, Oktober
15. Unni Lindell, Mørkemannen, Aschehoug
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