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Summary 
 

The topic of this master’s thesis is a specific type of preface. It is a preface that literary 

theorist Gérard Genette would have called an allographic preface — one that is written by 

someone other than the author, or in the case of this study, one that is both written by a 

different author and at a different time than the work it accompanies. According to Genette, 

this type of preface has an important recommendatory function. I examine how this function 

is expressed in prefaces written by contemporary authors: Charles Bukowski's preface to Ask 

the Dust by John Fante; Lydia Davis' preface to A Manual for Cleaning Women by Lucia 

Berlin; Maria Navarro Skaranger's preface to Kveld i paradis (original title: Evening in 

Paradise) by Lucia Berlin; and Per Petterson's preface to Heftige bånd (original title: Fierce 

Attachments) by Vivian Gornick. The preface authors in my selection all take a personal 

approach to the works they introduce, and I discuss their uncritical enthusiasm for the works 

which appear as pure declarations of love from one author to another. Furthermore, I examine 

the value that this declaration of love can add, but I also explore how it can detract value from 

the work. Using Pierre Bourdieu's field theory, where the field of literature is governed by a 

reverse economic logic, I find a shift of roles between publisher and preface writer in order 

for the recommendatory function to take effect. Towards the end of the analysis, I use 

quotations from Harold Bloom’s The Western Canon to illustrate how the preface writer, 

through their personal and enthusiastic approach, brings the works into the present. Given that 

the new editions led to renewed popularity for these works, there is reason to believe that the 

contemporary authors’ prefaces have had an impact. In order to determine to what extent this 

holds true, and to check if the prefaces are being read at all, I draft if and how the prefaces are 

mentioned in reviews of the selected works. 
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Takk 
 

Forordet i en masteroppgave deler få funksjoner med andre typer forord. Det skal ikke gi 

leserinnganger til oppgaven, det skal ikke anbefale den, det skal heller ikke sørge for at den 

blir lest riktig – eller lest i det hele tatt. Funksjonen er å takke viktige støttespillere som har 

bidratt til at oppgaven ble som den ble. Jeg har derfor kalt forordet «Takk», og vil først og 

fremst benytte det til å takke min eminente veileder Sissel Furuseth for å ha lest utallige utkast 

og fått meg tilbake på veien igjen når avstikkerne er blitt for lange. Jeg vil takke Marianne 

Egeland for to rause, morsomme og innholdsrike år på litteraturformidlingsstudiet. Jeg vil 

takke gjengen i klassen, som holdt humøret oppe gjennom korona-pandemien. Jeg vil takke 

moren min Mia og venninnen min Gina, som har lest underveis. Jeg vil takke søsteren min 

Julie for å jevnlig ha sendt motiverende videosnutter av nevøen min Finn. Jeg vil takke paps, 

som leste, booket et møterom og kom med innspill. Og til slutt vil jeg takke min elskede 

huslingvist Paal for å ha gjort våren 2020 til en kommafeilfri fest. 
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1. Innledning 
 

«Nå som Kveld i paradis utkommer på norsk, vil jeg jo egentlig bare rope: Les den! Er ikke 

det nok», spør Maria Navarro Skaranger i forordet til oversettelsen av Lucia Berlins Evening 

in Paradise (Skaranger 2020: 7). Sitatet speiler kjernen i problemstillingen min, som handler 

om samtidsforfatteres forord til nyutgivelser av eldre verk, der hovedbudskapet er: Les den! 

Etter at John Williams’ roman Stoner fra 1965 ble en verdenssuksess etter at boken ble 

gjenutgitt femti år etter førsteutgivelsen, har det stadig dukket opp såkalte «glemte perler» i 

nyutgivelser, ofte innledet av et nyskrevet forord av en samtidsforfatter som forsøker å 

aktualisere den eldre teksten. I forordet til nyutgivelsen av Mary McCarthys Gruppen 

(originaltittel: The Group) gjør forordsskribent Sara Danius nettopp det ved å fortelle hvordan 

romanen står som en grunnpilar i feministisk litteratur. I forordet til nyutgivelsen av 

Williams’ Stoner gir John McGahern en omfangsrik analyse av romanens tematikk hvor han 

kommer frem til at Stoner til syvende og sist handler om kjærlighet. Forordene jeg undersøker 

i denne oppgaven, gir derimot få leserinnganger som dem Danius og McGahern gir. Tvert 

imot er disse forordene preget av forordsskribentens personlige begeistring for verket heller 

enn kontekstualiserende og tolkende redegjørelser. 

I boken Seuils (eng. tittel: Paratexts. Threshold of Interpretation) fra 1987 undersøker 

de franske litteraturteoretikeren Gérard Genette ulike paratekster, tekster som bistår 

hovedteksten (heretter kalt primærteksten). Han kommer frem til at forordet har to 

hovedfunksjoner, som han uthever i kursiv: «to get the book read and to get the book read 

properly» (Genette 1997: 197), og at allografiske forord, forord skrevet av en annen enn 

forfatteren selv, i tillegg har en anbefalende funksjon og flere informative funksjoner, der den 

anbefalende funksjonen er den mest sentrale (1997: 267). Når det gjelder det allografiske 

forordet er det ikke er noe klart skille mellom dette og et litteraturkritisk essay fordi dette også 

har kritiske og teoretiske dimensjoner, skriver Genette (1997: 270). Slik er et forord skrevet 

av en samtidsforfatter til en skjønnlitterær nyutgivelse, en form for litteraturkritikk der en 

forfatter presenterer en lesning av en annens forfatters verk. 

Mitt spørsmål blir da: Hvordan fungerer den anbefalende funksjonen i forord der 

skribentens tilnærming til forfatterskapet er personlig og lite aktualiserende?  

Dette forsøker jeg å svare på med utgangspunkt i Charles Bukowskis forord til Ask the 

Dust av John Fante, Lydia Davis’ forord til A Manual for Cleaning Women av Lucia Berlin, 

Maria Navarro Skarangers forord til Kveld i paradis av Lucia Berlin og Per Pettersons forord 

til Heftige bånd (originaltittel: Fierce Attachments) av Vivian Gornick. Det disse forordene 
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har til felles, er at de er skrevet av en samtidsforfatter lenge etter at tekstene utkom første 

gang og at skribentens tilnærming er personlig. I tillegg er boken forordene inngår i av 

skjønnlitterær art og et såkalt Stoner-fenomen, som er betegnelsen på en bok som opplever 

suksess lenge etter at den først var utgitt.1   

John Fante mottok gode anmeldelser da han debuterte i 1938, men Ask the Dust og de 

andre bøkene om Arturo Bandini gikk ut av trykk og ble en kortvarig suksess. Det var med 

andre ord ikke før Ask the Dust ble gitt ut på nytt i 1979 at denne ble anerkjent som en 

klassiker. Lucia Berlin opplevde ikke å bli en bestselgende forfatter mens hun levde. Da hun 

ble gjenutgitt i 2015, derimot, befant hun seg plutselig på bestselgerlisten i The New York 

Times, og ble oversatt til over 30 språk. I Norge fikk den første nyutgivelsen, Håndbok for 

vaskedamer, enorm mottakelse og ble anmeldt i ti aviser.2 Da Vivian Gornick, en forfatter 

som tidligere hadde vært ukjent her til lands, ble oversatt til norsk, ble boken anmeldt i noen 

av landets mest sentrale medier.3 Oppmerksomheten rundt tekstenes gjenutgivelse, kan tyde 

på at forordene har hatt en viss betydning, noe som gjør det enda mer interessant å undersøke 

dem. 4  

     

1.1 Forord som begrep 
 

Bokmålsordboka definerer forord som «innledende bemerkninger i en bok», og forordet blir 

gjerne brukt synonymt med introduksjon eller innledning (Språkrådet mfl. 2020). På engelsk 

skiller man mellom preface og foreword. Cambridge Dictionary definerer preface som «an 

introduction at the beginning of a book explaining its purpose, thanking people who helped 

the author» og foreword som «a short piece of writing at the beginning of a book, 

sometimes praise by a famous person or someone who is not the writer» (Cambridge 

University Press 2020).  

 
1 Skjønnlitteratur blir gjerne forbundet med fiksjon, men den engelske undertittelen til Gornicks Fierce 

Attachments er A Memoir, og boken blir flere steder omtalt som memoarlitteratur. John Fantes hovedkarakter 

Arturo Bandini blir omtalt som forfatterens alter ego, og i flere artikler om Lucia Berlin blir fortellingene hennes 

beskrevet som nærmest selvopplevde. Handlingene i de fire bøkene som omslutter primærmaterialet mitt, ligger 

med andre ord tett på virkeligheten, noe som kan ha hatt betydning for hvorfor de ble gjenutgitt og attpåtil 

populære i en ny tid. De traff zeitgeist, der skillet mellom virkelighet og fiksjon er visket ut i det vi kaller 

virkelighetslitteratur. 

2 Håndbok for vaskedamer ble anmeldt i Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidene, Dag og Tid, Dagbladet, 

Dagsavisen, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land. 

3 Heftige bånd ble anmeldt i Dagsavisen, Dagbladet, Aftenposten, Klassekampen og Adresseavisen. 

4 Jeg skriver «tekstene» istedenfor «bøkene» fordi novellene til Lucia Berlin ikke ble samlet i tilsvarende utvalg 

før disse bøkene utkom. 
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I boken Book Parts forsøker de britiske bokhistorikerne Dennis Duncan og Adam 

Smyth å skille mellom preface og introduction, der preface er skrevet av forfatteren selv og 

introduction av en annen. Men slår fast at «[h]istory will not back us up», da de innser at dette 

ikke er tilfellet i flere eldre bøker der det dukker opp flere «prefaces» av både forfatteren selv 

og andre knyttet til utgivelsen (Duncan m.fl. 2019: 7). 

 I Paratexts ramser Genette opp en rekke navn på ulike «førtekster», og konkluderer 

med at «[n]aturally, many nuances distinguish one term from another, especially when two or 

more of these texts appear together» (1997: 161). For å unngå to «forord» er det derfor vanlig 

å kalle det ene «introduksjon». Dette er tilfellet i A Manual for Cleaning Women, som har 

både et forord og en introduksjon som begge er skrevet av en annen enn forfatteren selv. 5 

 Det virker mer eller mindre tilfeldig hvilken betegnelse forordet får i nyutgivelser. 

Forordet til Bukowski heter «Introduction», forordet til Davis «Foreword: ‘The Story is the 

Thing’», mens Petterson og Skaranger har gitt forordene sine litterære titler, henholdsvis «En 

ny venn» og «Velkommen hjem». På bakgrunn av variasjonen velger jeg derfor å gjøre som 

Genette, hvis teori om paratekster spiller en avgjørende rolle for undersøkelsene i denne 

oppgaven, og som bruker ordet forord om alle introduksjoner. For som Genette skriver: «I 

will use the word preface to designate every type of introductory (preludial or postludial) text, 

authorial or allographic, consisting of a discourse produced on the subject of the text that 

follows or precedes it» (Genette 1997: 161). I motsetning til Genette vil jeg ikke bruke ordet 

forord om etterord. Det har nemlig vist seg at plasseringen av forordet er av betydning for 

funksjonen det er ment å ha. 

 
 

1.2 Tidligere forskning 
 

Flere har forsket på forordet i litteraturvitenskapelig sammenheng. Et nylig bidrag til denne 

forskningen er allerede nevnte Book Parts fra 2019, redigert av Dennis Duncan og Adam 

Smyth. Boken handler om de ulike delene en bok består av, delenes historie og funksjon. 

«Introductions are paradoxical forms», skriver Duncan og Smyth i innledningen, «they come 

before the main text, but often (as with this present chapter) they are written after it» (2019: 

3). Uten å utdype forskjellige forords funksjoner beskriver de en mer generell funksjon: «as 

supplements that legitimize the main text» (2019: 7). 

 
5 Introduksjonen er skrevet av samlingens redaktør, Stephen Emerson. 
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I boken Sic fra 2001 undersøker litteraturkritiker Eivind Røssaak de delene av 

litteraturen som ofte går under radaren. Forordet er en av tekstene som befinner seg i det 

Røssaak kaller «litteraturens randsone»: 

 

[T]ekster som er på vei mot noe, tekster som foregriper, kommenterer, supplerer, begynner, åpner noe, 

men som nettopp av den grunn, fordi de er «like inntil», «i ferd med» eller «nettopp har begynt», ofte 

faller litt utenfor eller til siden for den teksten som trenger slike tillegg, kommentarer eller åpninger for 

å virke veldefinert, avrundet, avklaret. (Røssaak 2001: xxi) 

 

I kapittelet Røssaak kaller «Vestibylen» (inspirert av introduksjonen i Paratexts, der Genette 

bruker ordet vestibule), skriver han om Gérard Genette, litteraturteoretikeren som nettopp tok 

disse tekstene fra litteraturens randsone på alvor, og som ga dem et navn: paratekster.  

Forordet er den parateksten Genette har viet mest plass i boken Paratexts. Thresholds 

of Interpretation fra 1987 (eng. oversettelse 1997). Som den strukturalisten han var, har 

Genette omhyggelig kategorisert de ulike paratekstene etter sted, form, tid, avsender, 

mottaker og funksjon, der funksjonen er «the main issue» (Genette 1997: 171).6  

Genette undersøker forordet som paratekst med utgangspunkt i en rekke eksempler fra 

hovedsakelig eldre franske og engelske klassikere.7 Han vier stor plass til forordene skrevet 

av forfatteren selv, da denne forordstypen er den vanligste i det materialet han studerer. Han 

bruker eksempler fra blant annet Honoré de Balzacs La Comédie humain, (1830) Victor 

Hugos Les Orientales (1829) og Jean-Jacques Rousseaus Emile (1762). I det følgende utdyper 

Røssaak hvorfor denne typen forord var vanligere før i tiden: 

 

På 1700-tallet fantes ikke den moderne litteraturviteren. Forfatterne måtte forklare bøkene sine selv i 

form av forord og pamfletter. Med modernismen ble forfatterforordet etter hvert bannlyst [...] Den 

moderne litteraturviteren erstattet det klassiske forfatterforordet, og opphøyde seg selv til linken mellom 

tekst og leser. (Røssaak 2001: 59) 

 

Videre bruker Røssaak litteraturteoretikeren Harold Blooms introduksjoner som eksempel på 

innføringsbøker som selger bedre enn litteraturen de presenterer, og setter poenget på spissen 

ved å skrive at «[m]ed modernismen ble litteraturen uleselig og forordene bestselgere» (2001: 

59). Forordet er ofte egnet til å gi vanskelig tilgjengelig litteratur mer tilgjengelig fordi disse 

kan gi tolkninger og innganger til teksten. 

 
6 Genette skiller som nevnt ikke mellom for- og etterord. Etterordene utgjør en underkategori «the original 

authorial postface» og inngår I kategorien «the later authorial preface (or postface)» (Genette 1997: 196). 

7 At forordet er paratekst, utfordres av bøker som består utelukkende av forord, som for eksempel The Book of 

Prefaces av Alasdair Gray, men i slike tilfeller kan man argumentere for at forordene utgjør primærteksten og 

ikke lenger er forord i paratekstuell forstand fordi de nettopp ikke bistår en annen tekst, men utgjør 

primærteksten i seg selv. De er uansett hegemonisk underordnet primærtekstene de handler om ettersom de ikke 

ville vært skrevet uten disse. 
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 Genette baserer sine undersøkelser hovedsakelig på egne observasjoner, men 

diskuterer innimellom andres drøftinger av forordets form og funksjon. En av dem er 

dekonstruksjonisten Jacques Derrida. I introduksjonen til Dissemination (som han kaller 

«Hors Livre: Outwork / Hors D’Oeuvre / Extratext / Foreplay / Bookend / Facing / 

Prefacing»), reflekterer han over forordet mens han skriver det:  

 

Here is what I wrote, then read, and what I am writing that you are going to read. After which you will 

again be able to take possession of this preface which in sum you have not yet begun to read, even 

though, once having read it, you will already have anticipated everything that follows and thus you 

might just as well dispense with reading the rest. (Derrida 1981: 7) 

 

Slik bruker Derrida forordet som eksempel på at «writing as such does not consist in any of 

these tenses (present, past, or future insofar as they are all modified presents)» (1981: 7), og 

introduserer dekonstruksjonens kjerne ved å demonstrere hvordan forordet er uavsluttet. 

Videre stiller Derrida spørsmålet som Genette tar utgangspunkt i: «But what do prefaces 

actually do?» (1981: 8).  

En annen som har skrevet om forordet, er den argentinske forfatteren Jorge Luis 

Borges i boken Prólogos con un prólogo de prólogos fra 1975. Det har dessverre ikke lyktes 

meg å få tak i denne boken i oversatt versjon, men jeg kommer nærmere inn på Genettes 

drøfting av et av Borges poenger i den kommende analysen. 

La oss slå fast at det er ulike bidrag til forordsforskningen, der Genettes bidrag er det 

mest omfattende. De fleste som skriver om forord, gir mer generelle definisjoner, tilsvarende 

Røssaak, Duncan og Smyth, som slår fast at forordets funksjon er å gi leseren verktøy til å 

forstå teksten. Genette har bidratt med mer spesifiserte undersøkelser, da han viser til et 

enormt materiale med ulike typer forord, og nevner flere forfattere som skriver forord til 

andre forfatters verk, men bruker som nevnt eldre og klassiske eksempler.  

En masteroppgave i nordisk litteratur ved UiO, skrevet av Jonas Meyer Hansen i 2019, 

handler om Søren Kirkegaards Forord fra 1844. Hansen drøfter det generelle forordets 

nødvendighet, men hans hovedprosjekt tar utgangspunkt i hvordan kunstens autonomi 

kommer til uttrykk i Kirkegaards Forord, og når han skriver om forordets funksjon, er det 

forfatterforordet, og ikke det allografiske forordet, han undersøker.  

Det er rom for en nærmere undersøkelse av det allografiske forordet i mer eller mindre 

moderne nyutgivelser. 
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1.3 Metode 
 

Forordene til Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger danner et godt kvalitativt grunnlag for 

undersøkelsen, da skribentene representerer ulike kjønn og aldere og forordene deres varierer 

i tid og i språk samtidig som kjernen i tilnærmingen deres er den samme: Alle fire innleder 

primærteksten med en personlig anbefaling. Variasjonen viser at den personlige tilnærmingen 

ikke er knyttet til skribentens kjønn, alder eller demografiske opphav, samtidig danner den et 

bredt grunnlag for å undersøke den anbefalende funksjonen og drøfte hvem den er ment for. 

Disse fire forordene ble derfor mitt primærmateriale, med Danius’ forord til Gruppen og 

McGaherns forord til Stoner som kontrasterende bakteppe.  

Danius’ forord til Gruppen er en omfangsrik analyse der hennes personlige holdning 

til verket uteblir. Det skiller seg markant fra primærmaterialet mitt og utgjør derfor et 

interessant sammenligningsgrunnlag. Det samme gjelder McGaherns forord i Stoner. Dette 

var i tillegg relevant fordi nyutgivelsen av Stoner ligger til grunn for Stoner-fenomenet, og det 

er derfor ikke usannsynlig at McGaherns forord kan ha bidratt til å skape trenden med 

samtidsforfatteres forord i nyutgivelser av «glemte perler». 

Jeg ville finne ut hvordan den anbefalende funksjonen i materialet mitt fungerer, og 

analyserte tekstene kontrastivt. Jeg har funnet mange fellestrekk i forordene og viser hvordan 

disse kommer til uttrykk ved bruk av sitater. Ettersom det er litteraturformidling jeg studerer, 

har jeg i tillegg til tekstanalyse valgt å undersøke forordenes sosiologiske posisjon i 

litteraturfeltet. Jeg kontaktet tre ulike forlagsredaktører: redaktøren til Lydia Davis i forlaget 

Farrar, Straus & Giroux, Devon Mazzone; redaktør for skjønnlitteratur i Aschehoug forlag, 

Jon Krogh Pedersen og redaktør i Forlaget Oktober, Signe Russwurm, og spurte hvilke 

faktorer de legger til grunn når de engasjerer en samtidsforfatter til å skrive forord. Disse 

intervjuene er ikke avgjørende for analysen, men tilfører noen faktuelle opplysninger om 

honorarer og hvorfor skribentene engasjeres. En mer betydelig del av undersøkelsen er 

dermed gjort ved hjelp av den franske sosiologen Pierre Bourdieus feltteori, som har bidratt til 

å forklare strukturene i litteraturfeltet. Bourdieus feltteori er anvendelig, da den påpeker 

relevante faktorer som spiller inn for et kunstverks verdi, og bidrar i denne sammenhengen 

med et teoretisk grunnlag for å drøfte forordets posisjon i litteraturfeltet.  

En forutsetning for at verkene utgis på nytt, må være at de igjen er aktuelle og 

inneholder noe leserne av nyutgivelsen kan kjenne seg igjen i. For å finne ut om 

kjærlighetserklæringen i den personlige tilnærmingen aktualiserer verket den innleder, leste 

jeg forordene i lys av Harold Bloom, som er den teoretikeren som er mest kjent for å skrive 
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om kanonisering av litteratur. Flere av Blooms resonnementer om hvordan gjenkjennelse og 

hjemliggjøring er relevant for at et verk kan fortsette å virke aktuelt lenge etter dets tilkomst, 

kan bidra til å forstå hvordan forordsskribentene aktualiserer verkene de innleder, på tross av 

de ikke eksplisitt skriver hvorfor verket utgis på nytt. 

Fordi det kan fortelle noe om hvilken posisjon og autoritet forord har i dagens 

litteraturfelt, undersøker jeg om forordene i det hele tatt blir lest. Dette gjør jeg ved å gå til 

resepsjonen av nyutgivelsene for å se om forordene nevnes av anmelderne. Bukowskis forord 

til Ask the Dust av John Fante utkom i USA i 1979, og det var verken tidsmessig eller 

omfangsmessig mulig å kartlegge all resepsjonen fra den gang til nå. I The Los Angeles Times 

digitale arkiv fant jeg imidlertid flere anmeldelser fra nyutgivelsen i 1979. I Bukowskis 

tilfelle undersøkte jeg derfor et tilfeldig utvalg fra LA Times i tillegg til norske anmeldelser og 

øvrige artikler om Fante.  

 

 

1.4 Disposisjon 
 

Neste del av oppgaven består av et teorikapittel med tre underkapitler der jeg kort introduserer 

de ulike teoretiske vinklingene i prosjektet mitt og hvordan ulike teorier belyser sentrale deler 

av materialet mitt. Kapittelet består av tre deler, der hver underoverskrift speiler de ulike 

teoretikernes bidrag til analysen: I «2.1 Kategoriseringen» redegjør jeg for hvilke begreper jeg 

låner fra Genettes begrepsapparat og hans teori om forordets funksjoner. I «2.2 

Promoteringen» introduserer jeg Bourdieus teori om en omvendt økonomisk logikk som har 

vist seg gjeldende i forordstilblivelsen. I «2.3 Hjemliggjøringen» redegjør jeg for Blooms 

teoretiske tilstedeværelse i oppgaven og hvordan jeg knytter hans betraktninger om 

kanonisering til forordene. 

 Tredje kapittel utgjør selve analysen. Denne er delt opp i åtte deler, der hver del 

omfatter et trekk ved forordene. I tråd med Genettes teori om at den anbefalende funksjonen 

kommer til sin rett med den riktige skribenten, begynner jeg min analyse med å gi en kort 

skissering av forordene, forlagene som har delegert dem og forordsskribentene og deres 

tilknytning til forfatterskapet de skriver om. Jeg redegjør for skribentenes personlige 

skrivestil, og undersøker videre hvordan den anbefalende funksjonen ikke strider mot den 

kritiske.  

Analysen beveger seg i en sosiologisk retning og i underkapittelet om rollebyttet utvider 

jeg det teoretiske holdepunktet. Her bruker jeg Pierre Bourdieus feltteori til å diskutere 
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forordenes og forordsskribentenes rolle i det litterære feltet. I den siste delen av analysen 

diskuterer jeg hvordan forordsskribentene aktualiserer de eldre verkene. Her er boken Vestens 

litterære kanon av Harold Bloom brukt som holdepunkt, da Bloom diskuterer hva som gjør et 

verk kanonisk. 

I det fjerde kapittelet kartlegger jeg resepsjonen av bøkene for å se om forordene blir 

nevnt eller ikke nevnt av anmeldere og andre som skriver om nyutgivelsene. Jeg har valgt å 

skille ut denne delen fordi jeg der heller kartlegger enn analyserer. En kartlegging av 

resepsjonen kan bistå min antakelse om at forordene har hatt en viss betydning for bøkenes 

salgstall. Resepsjonskapitlet fører videre til avslutningen der jeg legger frem problemstillinger 

jeg har møtt på underveis som kan ligge til grunn for videre analyser. 
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2. Teori 
 

Når det gjelder de teoretiske perspektivene i oppgaven, var det fra begynnelsen klart at Gérard 

Genette kom til å spille en avgjørende rolle for analysen. Hans undersøkelse av forordets 

funksjoner er omfattende, og egner seg godt som et teknisk grunnlag for min egen analyse.  

Genette påpeker at det er viktig at forordene blir delegert til en skribent som er i stand 

til å gi verket verdi, for at de skal fungere anbefalende. Forordet i oversettelser blir gjerne 

delegert til en forfatter som er bedre kjent enn hovedforfatteren i landet der verket utgis, noe 

forordene til Petterson og Skaranger er eksempler på. For nyutgivelser av en klassisk tekst på 

originalspråket er det vanlig at forlaget ber en samtidsforfatter om å skrive forord, noe 

forordene til Bukowski og Davis kan eksemplifisere. (Genette 1997: 267–268).  

Om Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger egner seg til å gi verkene de innleder 

verdi, kan undersøkes i lys av Bourdieus feltteori, der kulturell kapital og anerkjennelse er 

sentrale begreper. Ifølge Bourdieu skiller det kulturelle feltet seg ut fordi det her foregår en 

benektelse av den økonomiske kapitalens betydning, på tross av at feltet er like avhengig av 

økonomisk kapital som andre felt. Bourdieus feltteori kan dermed brukes til å avdekke 

strukturer som ligger til grunn for forordsoppdraget. 

I tillegg til å bistå primærteksten er allografiske forord en plattform der 

samtidsforfattere kan innta rollen som leser. Man kan derfor undersøke forfatterforordet som 

en form for forfatterkritikk der den kritiske vurderingen allerede er tatt og ligger til grunn for 

forordssjangeren. I Forfatteren som kritiker fra 2015 skriver litteraturprofessor Sissel 

Furuseth om hvordan forfatterkritikeren fungerer som kanoniseringsinstans, med Harold 

Bloom og Pierre Bourdieu som teoretiske holdepunkter. Hun skriver at noen kanskje synes 

det er underlig å benytte teorier fra to så forskjellige tenkere for å belyse det samme 

materialet, men jeg er enig i at nettopp det at disse tenkerne har så ulik oppfatning av kunsten, 

gjør det relevant å benytte begges teorier for å vise forskjellige sider ved materialet man 

studerer.  

Bloom kaller det kanonisering, Bourdieu konsekrering, men begge begrepene 

omhandler kunstens verdi og varighet. For at et litterært verk skal kunne aktualiseres flere år 

etter at det første gang ble utgitt, må det fortsatt virke aktuelt. Forordsskribentene i utvalget 

mitt forteller lite om hvorfor den eldre teksten igjen er aktuell, men ved å undersøke deres 

personlige begeistring i lys av kvaliteter Bloom trekker frem som argument for den vestlige 

kanon, vil jeg forsøke å vise hvordan forordene deltar i en kanoniseringsprosess.  
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2.1 Kategoriseringen 
 

I tillegg til å basere undersøkelsen min på funksjonene Genette trekker frem i Paratexts, har 

jeg hatt god nytte av begrepsapparatet han bruker. Alle forordene i mitt materiale er det 

Genette kaller allografiske, det vil si at de ikke er skrevet av forfatteren selv, et aspekt som er 

svært viktig i min undersøkelse. De har heller ikke utkommet samtidig som primærteksten, og 

inngår i Genettes kategori delayed prefaces.8 Forordene til Berlins fortellinger er skrevet etter 

forfatterens død, og er dermed posthume. Det viktigste begrepet jeg tar med meg fra Genette, 

er allografisk, da det ikke-autorale aspektet fremstår som en avgjørende faktor for 

forordsskribentenes personlige tilnærming til verket de innleder. 

 

 

2.2 Promoteringen 
 

I essayet «The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods» fra 

1986 forklarer Bourdieu den omvendte økonomiske logikken. Han skriver: 

 

In this economic universe, whose very functioning is defined by a ‘refusal’ of the ‘commercial’ which 

is in fact a collective disavowal of commercial interests and profits, the most ‘anti-economic’ and most 

visibly ‘disinterested’ behaviorism which in an ‘economic’ universe would be those most ruthlessly 

condemned, contain a form of economic rationality (even in the restricted sense) and in no way exclude 

their authors from even the ‘economic’ profits awaiting those who conform to the law of this universe. 

(Bourdieu 1993: 75)  

 

Den omvendte økonomiske logikken innad i det kulturelle feltet er interessant når jeg 

diskuterer forordet som promotør for bøkene de utgis sammen med. Kan det være at 

forlagene, som har en større kommersiell rolle enn forordsskribentene, benytter forordene 

som en legitimering av verket?  

Selv om Bourdieus prosjekt var å avdekke skjulte maktstrukturer i det franske 

klassesamfunnet på 1980-tallet, er hans feltteoretiske perspektiv høyst anvendelig på dagens 

norske litteraturfelt. Det kan synes vulgært å skulle bruke Bourdieus maktbegrep på et 

forholdsvis uskyldig forordsskriveri, da det kan virke som jeg mener at forordsskribentene har 

 

8 Det var til tider vanskelig å få utvalget mitt til å passe inn i Genettes kategorier. Det er som om han 

kategoriserer for mye, dissekerer for smått til at begrepene kan brukes på noe annet enn det materialet han selv 

studerer. Jeg var derfor usikker på om Genette ville plassert materialet mitt i kategoriene later eller delayed, men 

siden later er omtalt som kommentar eller rettelse til førsteutgaven, da gjerne av forfatteren selv, og Genette 

betrakter denne kategorien som utdøende (Genette 1997: 247), valgte jeg å kategorisere forordene i mitt 

materiale som delayed. Dette har ingen stor betydning for analysen. 
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baktanker med forordene de har skrevet. Bourdieus feltteoretiske perspektiv blir derimot mer 

fruktbart når jeg undersøker forlagets rolle i forordstilblivelsen.  

 

2.3 Hjemliggjøringen 
 

William Shakespeare er den største forfatteren av dem alle, hevder Bloom i The Western 

Canon. The Books and School of the Ages (Norsk tittel: Vestens litterære kanon. Mesterverk i 

litteraturhistorien) fra 1994 (Bloom 2007: 13). Verken forfatterne av bøkene som forordene 

innleder, eller forfatterne av forordene, er kanonisert til en slik grad som Shakespeare, likevel 

er nyutgivelser en del av en kanoniseringsprosess, og samtidsforfatterne som skriver 

forordene tilsynelatende, en elementær del av prosessen. I forordene jeg undersøker, gir 

skribentene uttrykk for sin egen personlige anbefaling uten å plassere verket i 

litteraturhistorisk kontekst, men kan deres personlige inngang likevel virke aktualiserende? 

Bloom trekker frem hjemliggjøring som en kvalitet hos Shakespeare, et element som også er 

sentralt i forordene jeg undersøker.  
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3. Analyse 
 

I tråd med Genettes påstand om at den viktigste funksjonen til det allografiske forordet er den 

anbefalende funksjonen, og at forordsoppdraget ofte blir delegert til en skribent som er i stand 

til å gi verket verdi (1997: 267–268), undersøker jeg i den følgende analysen forordet som et 

oppdrag gitt fra et forlag til en forfatter, samtidig som jeg drøfter hvordan oppdraget utføres, 

og hvilken verdi forordene tilfører verkene de innleder. Genette forklarer ikke begrepet verdi, 

men jeg oppfatter at han mener verdi i en hvilken som helst form som tilfører verket noe 

positivt. For eksempel kan en anbefaling av et verk bidra til verdi i form av oppmerksomhet, 

salg og omtale, i tillegg til en rikere lesning hvis anbefalingen gir leserinnganger til verket.   

For at den anbefalende funksjonen skal fungere, må forordsskribenten gjerne ha en 

tilknytning til emnet boken handler om. En kokk vil ofte være bedre egnet til å kaste glans 

over en kokebok enn en idrettsutøver vil være, en novelleforfatter bedre egnet til å innlede en 

novellesamling enn en krimforfatter, og så videre. For eksempel skrev Albert Einstein 

forordet til en biografi om sjakkspilleren Emanuel Lasker.9 Ved siden av å være Einstein var 

han også sjakkspiller, og møtte Lasker ved flere anledninger. Ved å gå god for biografien om 

Lasker tilfører Einstein verket troverdighet og status.  

 

 

3.1 Oppdraget 
 

«He was to be a lifetime influence on my writing» (2011: 6), skriver Charles Bukowski 

(f.1920, d.1994) i forordet til Ask the Dust av John Fante (f.1909, d.1983). Bukowski lar sitt 

alter ego Henry Chinaski uttale i romanen Women (1978) at Fante er hans favorittforfatter. 

Dette medvirket til at Bukowskis forlegger John Martin ble oppmerksom på Fante og utga 

romanene hans på nytt, da med Bukowskis forord og et informativt etterord som beskriver 

Fantes liv. I 1979 var Fante 71 år, og hadde vært diabetessyk i mange år. I 1979, samme år 

som Bukowski skrev forordet, traff de to forfatterne hverandre, men Bukowski understreker i 

forordet at dette var «[t]hrough other circumstances» (1979: 7). Det var først og fremst 

gjennom bøkene de to forfatterne «møttes», og det er hovedsakelig dette møtet som beskrives 

i forordet. 

 Forordet til Ask the Dust er datert 6. mai 1979. Bukowski var da 59 år, hadde skrevet 

sin mest berømte roman, Post Office, og en rekke lyrikksamlinger som hadde gjort ham kjent 

 
9 Boken Emanuel Lasker. The Life of a Chess Master av Jacques Hannak. 
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i den amerikanske beatpoesien. I tillegg hadde han en stor leserskare i Europa, og da særlig i 

Tyskland, der han hadde sitt opphav. I forordet forteller Bukowski historien om hvordan han 

trettini år tidligere oppdaget Ask the Dust fra 1939 og de øvrige romanene til John Fante, og 

hvilken betydning bøkene fikk for hans liv og virke. Ask the Dust handler om Arturo Bandini, 

en ung mann som forsøker å bli forfatter. Allerede i åpningssetningen i forordet viser 

Bukowski sin inspirasjon, han beskriver seg som Fantes romankarakter Arturo: «I was a 

young man, starving and drinking and trying to be a writer» (Bukowski 1979: 5). For 

Hamsun-kjennere er dette en åpenbar referanse til Sult, en bok Fante, visstnok, og også 

muligens Bukowski, var svært begeistret for.   

Etter nyutgivelsen var både Bukowski og Fante Black Sparrow Press’ bestselgende 

forfattere frem til Martin pensjonerte seg og solgte rettighetene til forlaget Harper Collins. 

Hadde det ikke vært for Bukowskis entusiasme for Fante er det ikke sikkert noen lenger ville 

kjent til Bandini-kvartetten. Begge forfatterne hadde derfor betydning for hverandres 

litteratur: Fante inspirerte Bukowski til å skrive, og Bukowski blåste nytt liv i Fantes bøker. 

Bukowskis navn dukker stadig opp i tekster om Fante, og omvendt, noe jeg kommer tilbake 

til. 

Lydia Davis’ (f. 1947) forord til Lucia Berlins A Manual for Cleaning Women er med 

sine tolv sider det lengste blant de fire forordene i mitt materiale. I forordet forteller Davis at 

Berlin (f.1936, d.2004) levde et rikt og rastløst liv, der hun bodde utallige steder, fikk fire 

sønner og skrev sporadisk. Novellesamlingene mottok gode anmeldelser, men Berlin ble 

ingen bestselgende forfatter mens hun levde. I 2015 sørget Berlins venn og forfatterkollega 

Stephen Emerson for å samle et utvalg av novellene hennes og utgi dem på nytt under tittelen 

A Manual for Cleaning Women. Samlingen ble gitt ut på forlaget Farrar, Straus & Giroux, 

som også utgir Lydia Davis’ bøker. Novellene var plukket fra ulike utgivelser fra 1977 til 

1999.  

På forsiden av den amerikanske utgaven står det «selected stories», mens den norske 

har fått betegnelsen «noveller». Disse ulike kategoriseringene går godt overens med Berlins 

tekster, som er så overskridende i både tematikk og språklige virkemidler at det bare skulle 

mangle om ikke også sjangeren ble utfordret.  

Ikke bare deler de forlag, Davis kjente Berlin personlig, noe hun forteller i forordet: 

«In a letter she wrote to me» (Davis 2015: 7). Jeg spurte Davis’ forlegger Devon Mazzone 

hvorfor de engasjerte nettopp Davis til å skrive forordet til A Manual For Cleaning Women. 

Han svarte: «Stylistically, they're not too far apart. Even thematically, there's some 

connection» (personlig kommunikasjon i e-post, 2. juni 2020). At Davis og Berlin har et 
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lignende, fargerikt språk, synes jeg kommer godt frem når Davis i begynnelsen av forordet 

skriver en setning som like godt kunne vært et sitat fra Berlins fortellinger: «Lucia Berlin’s 

stories are electric, they buzz and crackle as the live wires touch» (Davis 2015: 7). I tillegg 

har Davis og Berlin lignende skrivestiler, da de begge er sjangeroverskridende i sitt virke 

fordi de blander fiksjon og virkelighet i kortprosa og lengre noveller. 

I forordet vier Davis stor plass til utdrag fra novellene, samtidig som hun beskriver 

Berlins liv og siterer fra brev. Et sted siterer hun også en av Berlins sønner, Mark: «Ma wrote 

true stories, not necessarily autobiographical, but close enough for horseshoes» (2015: 10). 

Dette selvbiografiske aspektet følger Berlins ettermæle: I hvilken grad baserte hun novellene 

på sitt eget liv? Fant de sprakende, fargerike historiene virkelig sted? 

Dette er også Maria Navarro Skaranger (f. 1994) opptatt av sitt forord til Kveld i 

paradis, som kom på norsk i år: «Jeg tenker hele tida: Det var da voldsomt, skjedde dette på 

ekte, og det gjorde det kanskje også, for det er jo ikke akkurat en hemmelighet at Berlin henta 

mye materiale fra eget liv» (Skaranger 2020: 8). Skaranger representerer den yngre 

generasjonen av norske samtidslitterater i mitt materiale. Hun har skrevet to romaner, og den 

første, Alle utlendinger har lukka gardiner fra 2015, er blitt filmatisert.  

I forordet er hun ikke opptatt av å portrettere Berlin, hun konsentrerer seg heller om å 

beskrive Berlins tekster og fortelle at hun føler et eierskap til dem: «Det er min bok fordi Kari 

på Oktober hadde lagt den rosa vaskedamer-boka fram til meg, på bordet sitt inne på kontoret. 

Hun ga meg den boka, hun tenkte på meg og min skriving og på at tekstene til Lucia Berlin 

inneholdt noe jeg kunne ha utbytte av» (2020: 7). «Kari», som vi kan anta at er 

forlagsredaktør Kari Joynt, som nå jobber i Cappelen Damm, fikk rett. Skaranger skriver at 

hun «liker absolutt alt Lucia Berlin skriver» (2020: 7). Det virker som at Skaranger 

identifiserer seg med Berlin på samme måte som Bukowski gjorde med Fante, i slutten av 

forordet skriver hun: «Lucia åpner en dør, lar meg komme inn i stua, på bordet står et digert 

askebeger fullt av sigarettsneiper ved siden av et blad med en kniv og en haug marijuana, og 

hun sier: Velkommen hjem, Maria» (2020: 9). 

I den amerikanske utgaven, Evening in Paradise, er det Berlins sønn Mark som skriver 

forordet. Her forteller han om moren og livet hennes. Han skriver at Berlins alkoholisme har 

fått mye oppmerksomhet på tross av at hun var rusfri de siste tjue årene hun levde. Kanskje er 

dette grunnen til at verken Skaranger eller Davis nevner dette aspektet i Berlins liv, at 

alkoholismen ikke preget livet hennes i så stor grad som myten skal ha det til. Mark Berlins 

forord er oversatt og inkludert i den norske utgaven av Kveld i paradis, og jeg antar at 

Skaranger har unnlatt å fortelle om Berlins liv fordi sønnen gjør det i forordet sitt. 
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Per Petterson (f. 1952) er mest kjent for romanen Ut å stjæle hester fra 2003. 

Romanen er prisbelønt både i Norge og internasjonalt, den er oversatt til over 50 språk, og ble 

filmatisert i 2019. Petterson er derfor en av de største samtidsforfatterne her til lands. Alle 

bøkene hans er utgitt på Forlaget Oktober, det samme forlaget som oversatte Vivian Gornick 

(f. 1935) i 2019. Petterson har gitt forordet tittelen «En ny venn», som om den var navnet på 

en fortelling, og det begynner slik: «En nær venn kom bort til meg på fortauet foran Tronsmo 

bokhandel i Oslo, dro ei pocketbok opp av den store dameveska og sa, denne er til deg, denne 

er skrevet for deg» (Petterson 2019: 5). Boken den nære vennen ga Petterson, var Vivian 

Gornicks Fierce Attachements, utgitt første gang på Farrar Straus & Giroux i 1987.  

Vivian Gornick er 84 år, og bøkene hennes ble ikke oversatt til norsk før utgivelsen 

Heftige bånd forelå på Oktober sommeren 2019. I forordet skriver Petterson om da han 

oppdaget Gornick og tenkte: «Jeg begriper ikke hvordan en bok som dette kunne ha gått 

under min radar» (2019: 6). Selv om dette gir leseren en forestilling om at Petterson har 

initiert oversettelsen av Gornick, er det likevel verdt å nevne at Johanne Fronth-Nygren 

allerede i april 2018 intervjuet Gornick i Vinduet, og at det er hun som står for oversettelsen. 

Da jeg spurte forlagsredaktør Signe Russwurm hvem som tar initiativet til et forord, svarte 

hun at det er forlaget, men akkurat i tilfellet Heftige bånd visste hun at Petterson var en 

Gornick-fan, og det var derfor nærliggende å spørre ham (personlig kommunikasjon i e-post, 

8. mai 2020). 

 
 

3.2 Skrivestilen 
  

Selv om jeg i denne sammenhengen omtaler Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger som 

forordsskribenter, er de jo først og fremst skjønnlitterære forfattere. Det er derfor de er blitt 

spurt om å skrive forordene til utgivelsene, deres rolle som forfattere kan tilføre verket en 

verdi. Da jeg spurte forlagsredaktørene Mazzone, Pedersen og Russwurm om de gir 

samtidsforfatterne rammer for hva de ønsker seg av forordet, svarte de alle nei. Russwurm la 

til at de gjerne ønsker en personlig inngang til og et personlig engasjement for boken, men at 

forfatteren ellers står fritt (personlig kommunikasjon i e-post, 8. mai 2020). 

En personlig inngang, som Russwurm sa at hun ønsker seg fra en forordsskribent, er et 

karakteristisk trekk i alle de fire forordene som utgjør utvalget mitt. Allerede i 

åpningssetningene i tre av de fire forordene etableres en personlig tilstedeværelse: «I was a 

young man» (Bukowski 1979: 5), «En nær venn kom bort til meg på fortauet foran Tronsmo 

bokhandel i Oslo» (Petterson 2019: 5), «Jeg tenker at hver gang jeg skal si noe om de bøkene 
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som er viktige for meg, og mest avgjørende for min skriving, har jeg veldig få ord» 

(Skaranger 2020: 7). Davis’ forord er mye lengre enn de tre andre. Hun holder en objektiv 

tone i starten, men utover i teksten blir tilnærmingen mer og mer personlig. Midtveis skriver 

hun: «The past — I read this passage from ‘So Long’ a few times, with relish, with wonder, 

before I realised what she was doing» (Davis 2015: xii). Den personlige inngangen til verket 

gir inntrykk av at forordsskribentene ikke skriver på vegne av noen andre enn seg selv, at 

boken de anbefaler, er deres egen anbefaling, ikke et oppdrag de får betalt for å utføre. 

Genette skriver at det hender at forordsskribentene «takes advantage of the 

circumstances to go somewhat beyond the supposed subject of his discourse and argue in 

support of a cause that is broader or possibly wholly different» (Genette 1997: 271). Når de 

ikke er blitt gitt instrukser, er det vanskelig å påstå at forordsskribentene har gått utenfor 

rammen for oppdraget, men det ligger en implisitt forventning i et forord om at det skal 

omtale forfatterskapet i positive vendinger. Det gjør forordsskribentene jeg har valgt, i aller 

høyeste grad. I tillegg omtaler de forfatterskapet i en form som er fordelaktig for deres egen 

skriving. De trer ikke ut av rollen som skjønnlitterære forfattere, de gir ikke en saklig og 

nøktern beskrivelse av verket, men skriver som de forfatterne de er, og lager en fortelling som 

i seg selv er leseverdig nok.  

Dette er kanskje aller tydeligst hos Bukowski, som rekker å skrive en hel side før han i 

det hele tatt nevner Fante. Forordet er utformet som en dramaturgisk fortelling, der han 

forteller om da han oppdaget Fante: 

 

I was back in the big room with the novelists and short story writers. […] I saw quite a number of other 

bums in there, most of them asleep on the top of their books. I kept on walking around the big room, 

pulling books off the shelves, reading a few lines, a few pages, then putting them back. The one day I 

pulled a book down and opened it, and there it was. I stood for a moment, reading. Then like a man who 

had found gold in the city dump, I carried the book to a table. The lines rolled easily across the page, 

there was a flow. Each line had its own energy and was followed by another like it. (Bukowski 1979: 5-

6)  

 

Bukowski iscenesetter seg selv i det offentlige biblioteket, blant bomser som sover over 

bøkene, og forteller som den fortelleren han er. Han viser – bevisst eller ubevisst – frem sin 

egen litterære stemme.  

Når Bukowski viser sin fascinasjon for Fante, viser han samtidig frem seg selv. Når 

han beskriver hvordan «each line had its own energy» (1979: 6), kunne det like godt vært 

hans egen skrivestil han beskriver. Bukowski uttalte i et videointervju med en Martin Coenen 

i 1987 at hver eneste setning skal være leseverdig, eller med hans ord: «Each line must be full 

of a delicious little juice» (Coenen 1987). 
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Hver setning skal være leseverdig. I romanene, novellene og diktene sine bruker 

Bukowski virkemidler som råhet, humor og galskap. Han lar ikke forordssjangeren legge 

bånd på seg, han skriver som han alltid gjør, han prøver seg ikke på en saklig tone. Bukowski, 

som fikk livsfilosofien, «Don’t try», inngravert på gravsteinen sin, skriver rått og ærlig, i en 

stil som kler en presentasjon av Fantes forfatterskap, og som viser hans eget talent og gjør 

forordet leseverdig i seg selv.  

Det samme fortellergrepet finner vi hos Petterson. Beskrivelsen av hvordan han 

overtok boken fra en venn utenfor Tronsmo fremstår nesten som et epos der noe viktig står på 

spill: «[d]et var hennes eneste eksemplar, og hun ga det fra seg, la så å si stafettpinnen i hånda 

mi, på en måte som rørte meg, og jeg tok imot, og forsto samtidig at meninga var at jeg skulle 

gi den videre til neste kvinne/mann når boka var lest ferdig» (2019: 5). Det er en høytidelig 

overrekkelse vi som lesere blir vitne til. Den føles nesten magisk. Som om vennen dukker opp 

fra ingensteds, gir ham boken og sier: «denne er til deg, denne er skrevet for deg» (2019: 5).  

Davis’ og Skarangers tilnærminger til Berlin er også selvpromoterende, men på en 

annen måte enn Bukowskis og Pettersons. De tyr ikke til fortellerstemmen i samme grad, men 

er likevel i forfatterrollene sine. Davis ved hvordan hun stadig spør seg: «How does she do 

it?» (2015: xiv) «How did a story come into being, for Lucia Berlin?» (2015: xvi), som en 

elev som forsøker å lære av sin forgjenger, streber hun etter å forstå Berlins teknikk. Dette er 

et gjentagende trekk i forordet, hun siterer fra en av Berlins noveller: «What did people do 

before Prozac? Beat up horses I guess», og kommenterer: «Beat up horses. Where did that 

come from?» (2015: xii).  

Skaranger holder seg til forfatterrollen ved å fortelle at hun fikk kjennskap til Berlin 

gjennom «Kari på Oktober» (2020: 7), som ga henne Håndbok for vaskedamer fordi hun 

tenkte at det var noe som kunne inspirere skrivingen hennes. Hun leste altså Berlin for å bli 

inspirert til sin egen produksjon. I en av novellene i Håndbok for vaskedamer skriver Berlin: 

«Mora di og mora mi begynte å drikke og krangle med det samme. Mamma klatret opp på 

garasjetaket og nekter å komme ned. Mora di kuttet pulsåren» (Berlin 2016: 82). Den samme 

nøkterne likegyldigheten viser Skaranger når hun oppsummerer handlingen i en av novellene i 

Kveld i paradis: «To alkoholiserte damer drikker seg dritings og mimrer om sin felles 

eksmann mens en liten baby sover i en kurv ved siden av» (2020: 8). Slik viser Skaranger at 

hun også kan skrive, at hun er blitt inspirert. 

 Forordsskribentenes ulike tilnærminger til de eldre forfatterskapene forteller noe om 

hvor åpen forordssjangeren er, hvis den i det hele tatt kan kalles en sjanger. Genette skriver at 

forord der skribenten gjør «as he pleases», gjerne blir stående som «the pretext for a 



 22 

manifesto, a confidence, a settling for accounts, a digression», han viser til et eksempel der 

forordsskribenten utnytter forordet for å formidle sine egne språkteorier (1997: 271–272). Så 

gærent fatt er det ikke med Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger. Tross alt vektla 

forlagsredaktør Russwurm at Oktober ønsket nettopp en personlig inngang og et personlig 

engasjement rundt boken, noe alle disse forordene i høy grad tilbyr. Men hvilken verdi tilfører 

forordsskribentene verkene? 

 

 

3.3 Kritikken 
 

Hva får vi som lesere egentlig vite om forfatterskapene de innleder, om teksten, annet enn at 

forordsskribentene er begeistret for den? Petterson forteller at Gornick er 84 år, at Heftige 

bånd handler om Gornick og hennes mor. Bukowski indikerer at Ask the Dust handler om en 

mann ved navn Arturo Bandini, og at Fante skriver flytende og ikke er redd for følelser. Davis 

skriver en hel del om Berlins liv og skrivestil, at novellene er overraskende og avslutter med 

et pang, og Skaranger om hvordan Berlin aldri moraliserer. Selv om jeg finner unntak, noe jeg 

straks skal komme tilbake til, er det påfallende hvordan forordsskribentene beskriver åpenbare 

sider ved tekstene. 

I Forfatteren som kritiker skriver Furuseth at «essayet synes å være forfatterkritikerens 

foretrukne sjanger», før hun supplerer med andre plattformer der forfattere også driver 

litteraturkritikk: «som bokanmeldelser i den periodiske pressen, i form av enkeltstående 

pamfletter eller leilighetsdikt, eller som etterord til antologier og nyutgivelser av klassikere» 

(2015: 14). Jeg vil legge til forordet. I likhet med de øvrige litteraturkritiske plattformene 

forutsetter forordet en lesning av verket det utgis sammen med. Derfor skal jeg i det følgende 

drøfte den tekstkritiske funksjonen i forordene som utgjøt materialet mitt. 

Kritikk handler om vurdering – å skille klinten fra hveten, om en vil – men i alle 

forord er den kritiske vurderingen allerede tatt, hveten er allerede fri for klint. Et 

litteraturkritisk forord vil derfor ikke felle negative dommer over verket, men heller bidra med 

innganger til det og presentere mulige diskusjoner og tradisjoner verket deltar i.  

Genette viser til Borges, som i Prólogo de prólogos10 skriver at et vellykket forord 

forener det rosende og det kritiske blikket. Videre skriver Genette: 

 

[T]he two functions of attributing high value and supplying critical commentary are by no means 

incompatible and even that the second may be the most effective form of the first — most effective 

 
10 Dette er Genettes forkortelse av Jorge Luis Borges’ Prólogo con un prólogo de prólogos fra 1975. 



 23 

because indirect, the commentary bringing to light ‘deep’ meanings that are for that very reason 

rewarding. (Genette 1997: 270) 

 

En kritisk lesning kan virke berikende fordi det setter verket i kontakt med verden, og sånn 

sett tillegger verket verdi. Ifølge Genette er det dermed et kvalitetstegn at litteratur lar seg 

kritisere.  

I sitt forord til Mary McCarthys Gruppen gjør Sara Danius rede for en litteraturkritisk 

lesning i essayistisk stil. Istedenfor å henvende seg til verket rent subjektivt, studerer hun dets 

ulike historiske og sosiologiske sider. Hun reflekterer for eksempel over boken som 

kollektivroman: «uansett hvor mye vi enn leter, finner vi ikke noen hovedperson» (Danius 

2019: 9). Danius forteller om hvordan Gruppen er blitt kjent som et feministisk verk, til tross 

for at forfatteren nok selv ikke ville omtalt seg som feminist: «McCarthy ville nødig betegne 

seg selv som feminist, selv sent i livet. Det var på den annen side ikke mange som ville kalle 

seg feminister i de årene da Gruppen skapte overskrifter. Betegnelsen kom først senere» 

(2019: 11).  

Utvalget mitt er stort sett ikke representativt for det litteraturkritiske essayet, til det er 

skribentene for fascinerte, for opptatte av å skildre sitt møte med teksten. Men innimellom 

løfter de blikket. Davis plasserer Berlins fortellerstil i en større sammenheng. Hun skriver at 

folk snakker om autofiksjon som om det er noe nytt, men at Berlin, så vidt hun kan se, har 

skrevet autofiksjon siden 1960-tallet (Davis 2015: x). Davis spekulerer også over hvor Berlin 

hentet inspirasjon fra, og kommer frem til at hun hentet det fra sitt eget liv. Dette er 

interessant til en viss grad, men på den annen side: Det skiller henne vel ikke fra mange andre 

forfattere.  

Bukowski kommer med et stikk til samtidslitteraturen når han skriver at man må gå 

tilbake til «the pre-Revolution writers of Russia to find any gamble, any passion» (1979: 5). 

Petterson nevner kort at handlingen foregår i «den jødiske arbeiderklassens The Bronx, som 

også var andre innvandra nasjonaliteters bydel, irer, italienere, og mange flere» (2019: 6). Det 

merkelige med denne opplysningen er at han ikke har nevnt at Gornick selv er jødisk, og at 

foreldrene kom til The Bronx fra Ukraina, informasjon som kunne vært interessant for 

lesningen. 

Skaranger setter ikke Kveld i paradis i sammenheng med noe annet. Hun skriver som 

nevnt at Berlin hentet mye materiale fra sitt eget liv. Ellers er Skaranger, som de øvrige 

forordsskribentene, mest opptatt av å formidle språket og handlingen i tekstene uten å trekke 

tråder til større sammenhenger.  
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Det vil likevel ikke si at forordene er helt blottet for kritikk. Davis gjør seg flere 

betraktninger som kan berike lesningen i noen grad. For eksempel påpeker hun at Berlin alltid 

bruker sansene: «Lucia Berlin is always listening, hearing» (2015: vii). Hun deler også flere 

tankevekkende betraktninger med leseren, som for eksempel i dette utdraget, der hun viser 

hvordan Berlin bruker mørk humor som virkemiddel i en av novellene: 

 

As in life, comedy can occur in the midst of tragedy: the younger sister, dying of cancer, wails, ‘I’ll 

never see donkeys again!’ and both sisters eventually laugh and laugh, but the poignant exclamation 

stays with you. Death has become so immediate — no more donkeys, no more of so many things. 

(Davis 2015: xv). 

 

Observasjoner som dette er berikende for lesningen fordi de ikke peker på åpenbare sider ved 

verket, men gir språk til noe som ikke er lett å få tak på i Berlins tekster. Mens bemerkninger 

om at fortellingene er overraskende og tar uventede vendinger, er mindre nyttige, da leseren 

vil oppdage dette aspektet ved Berlins fortellinger allerede under lesningen av den første.  

På sin side har Skaranger lagt merke til hvordan Berlins fortellinger, til tross for at hun 

skrev tett på sitt eget liv, inneholder en forskyvning mellom virkeligheten og teksten: «For 

eksempel skremte visstnok livet i Mexico vettet av Lucia, blant annet på grunn av de giftige 

skorpionene. Men i denne boka framstår ikke skorpionene som skremmende, synes jeg: ‘Om 

morgenen rakte og sopte Maya og Pilla, hushjelpen, sanda for å se etter skorpioner og gjøre 

den jevn og glatt’» (2020: 8–9). I tillegg har Skaranger observert hvordan Berlin «alltid 

bruker farger for å ramme inn historien» (2020: 8). Hun reflekterer også over hvordan teksten 

kunne ha vært: «Skrifta til Berlin kunne ha vært kald og uhyre alvorlig, stiv og polert, skrifta 

kunne vært flink, men den er ikke slik» (2020: 9).  

Petterson reflekterer kort rundt mor-datter-relasjonen som blir portrettert i Gornicks 

memoarroman: «Heftige bånd er ei bok om Gornick og det intense forholdet hun har til mora 

si, om ikke et hat/kjærlighets-forhold, så i hvert fall veldig dobbelt, eller en kunne nesten si, 

ikke er bok om dem, men imellom dem» (2019: 6). Dette «imellom» er en fin observasjon, 

men utdypningen omhandler sider ved primærteksten som leseren fort vil legge merke til selv. 

Petterson beskriver hvordan mor og datter går gjennom gatene i New York mens de mimrer 

om datterens oppvekst i Bronx, at de husker ulike ting: «husker du henne, husker du han, ofte 

hårreisende hendelser, ofte veldig pussige, alltid med forståelse, noen ganger med en oppgitt 

forståelse, hvis det er noe som heter det» (2019: 6). Det er som om både Petterson og 

Skaranger gjemmer kritikken i utsagn som «synes jeg», «for meg», «en kunne nesten si». 

Som om de ikke tør eller vil slå fast grunnleggende, generelle egenskaper ved tekstene.  
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Sammenlignet med Pettersons forord er oversetteren Johanne Fronth-Nygren mer 

analytisk i sitt intervju med Gornick i tidsskriftet Vinduet, der hun skriver: «I den første 

memoaren, ‘Fierce Attachments’, om å være sin mors datter, beskrives ekteskapet romlig; 

leiligheten er både premiss og symbol for samlivet som ikke fungerer» (Fronth-Nygren 2018). 

I sitatet gir Fronth-Nygren leseren en større forståelse av verket ved å påpeke at leiligheten 

kan leses som en allegori. Hun gir dermed en leserinngang som kan berike lesningen i større 

grad enn Petterson. 

Hos Bukowski og Petterson virker det som den fortellende formen har gått på 

bekostning av en mer litteraturkritisk tilnærming, særlig hos førstnevnte. Bortsett fra den vage 

sammenkoblingen mellom de russiske forfatterne bidrar Bukowski minimalt til en 

litteraturkritisk lesning av Fante. Til gjengjeld går han i direkte dialog med verket når han 

forteller om hvordan han identifiserte seg så mye med Fantes karakter Arturo Bandini at han 

kunne finne på å rope: «I am Bandini, Arturo Bandini!» (1979: 6), og videre hvordan han gikk 

opp og ned gatene Fante skriver om, og tenkte «is that the window Camille craweled 

through?» (1979: 6). Han opplyser ikke om hvem Arturo og Camille er. Det er først når 

leseren leser primærteksten at hen vil forstå hva Bukowski mente.  

I boken Forfatteren som kritiker innleder Furuseth med å vise til forfatteren Vigdis 

Hjorths forord i Fryd og fare. Essay om diktning og eksistens fra 2013:  

 

Den reflekterende lesningen er livsviktig for den som skriver, for den som må skrive for å leve. Men er 

den litteraturkritiske essayistikken også interessant for et større publikum? Jo, det bør den være, av 

samme grunn som den er det for forfatteren, antar Hjorth: Det litterære essayet bringer oss i kontakt 

med de betydningsfulle forfatterskapene, med bøker som lærer oss å se, konfrontere og utholde livets 

viderverdigheter. Hos Hjorth er den litteraturkritiske refleksjonen knyttet til fascinasjonsobjekter som 

forfatteren har oppsøkt frivillig: fortidige og samtidige forfatterskap som hun i positiv forstand tar i 

bruk i sitt eget liv og sin egen skriving. (Furuseth 2015: 13) 

 

I et forord Hjorth skriver i en norsk oversettelse av Tove Ditlevsens Noveller i utvalg, 

er Hjorth minst like begeistret som forordsskribentene jeg har valgt ut. Hun forteller hvordan 

hun kastet seg over Ditlevsens bøker, og bøkene om henne. Men i tillegg til å vise sin 

fascinasjon belyser Hjorth også mindre heldige sider ved Ditlevsens forfatterskap. For 

eksempel beskriver hun novellen «De små sko», som hun ikke synes er god: «den litterære 

kvaliteten ble det ikke», men hun fortsetter å rose novellene: «de beste er fantastiske! Det har 

vært en åpenbaring å lese dem» (Hjorth 2019: 12).  

Kunne det å belyse mindre heldige sider ved verket også vært tilfellet i mitt utvalg? 

Kunne vi sett for oss at forordsskribentene heller viste en sammensatt lesning, der de trakk 

frem mindre heldige sider ved primærteksten, og dermed gikk god for verket på tross av disse 
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uheldighetene? Ville de ikke da vist seg fra en mer reflektert side, og kanskje oppnådd større 

troverdighet?  

I forordene jeg har valgt, er det Skaranger som kommer nærmest dette: «Noen lesere 

vil synes at Kveld i paradis er kaotisk [...] Noen lesere vil kanskje også tenke at det som skjer 

i disse novellene, høres for godt ut til å være sant» (2020: 8). Noen vil kanskje synes det, ikke 

Skaranger selv. Selv liker hun alt Berlin skriver. Ved å vise at hun ser mulige svakheter ved 

verket, sikrer hun seg. Hun fremstår som en usikker leser heller enn en troverdig leser. 

I utdraget fra Furuseth henger jeg meg opp i formuleringen «de betydningsfulle 

forfatterskapene». Kan mangelen av betydning ha påvirket forordsskribentene til å holde seg 

lite vurderende til forfatterskapene de skriver om? Har de ikke vært betydningsfulle nok? 

Tove Ditlevsen er tross alt regnet som en av sin nasjons fremste forfattere, hvilket er mer enn 

man kan si om Berlin, Fante og Gornick, i hvert fall før nyutgivelsene forelå. Kanskje kan et 

begeistret forord antyde et mindre betydningsfullt forfatterskap, et forfatterskap som 

utelukkende behøver ros? Ditlevsen blir allerede lest. 

Det er en kjent sak at anmeldere tar lettere på debutanter, så kan disse verkene, fordi 

de er ukjente, sammenlignes med debuter? Har de mer å tjene på ros enn på kritikk, og trenger 

ukritiske støttespillere heller enn kritiske essayister? For å bruke en banal sammenligning: 

Hvis man skal støtte en baby som skal lære seg å gå, er kanskje ikke kritikk det mest 

fruktbare? 

  

 

3.4 Kjærlighetserklæringen 
 

Ifølge Genette kan allografiske forord ha tre forskjellige informative funksjoner, der den 

første funksjonen forklarer hvordan teksten ble til, den andre gir informasjon om forfatterens 

liv og den siste handler om å kontekstualisere teksten enten i lys av forfatteren eller 

litteraturhistorien. Den anbefalende funksjonen er likevel «without doubt far more important. 

[…] This is the function of recommending: ‘I, X, tell you that Y has genius and that you must 

read this book.’» (Genette 1997: 265-267). Genette diskuterer videre hvordan den 

anbefalende funksjonen kan bli latterlig: 

 

In this explicit form — which, strictly speaking, is quite rare and characteristic of the most 

unsophisticated sectors of the situation of literature — the prefatorial discourse may well elicit a 

double expression of ridicule, provoking the 'save me from my friends' effect associated with 

immoderate praise and the backlash effect that strikes the preface-writer presumptuous enough to 

pronounce on some other writer's genius. (Genette 1997: 267–268) 
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I utdraget peker Genette på den avgjørende balansen en forordsskribent må finne for at hens 

forord skal oppnå den effekten det er ment å ha. Rosen må komme fra rett hold og ikke være 

overdrevet, ikke som det eksempelet Genette bruker, der en relativt ukjent utgiver av Balzac i 

forordet til Provincial à Paris slår fast at «No other has sounded more deeply than M. de 

Balzac the thousand recesses of the human heart […] M. de Balzac is a writer who can be 

compared to no one else living today» (Genette 1997: 268). 

Heldigvis, skriver Genette, ligger den anbefalende funksjonen ofte implisitt fordi 

forordet i seg selv er en anbefaling (1997: 268). I tillegg til at en positiv kritisk vurdering 

ligger til grunn i forordet, kan et forord være tegn på kvalitet fordi det viser at forlaget har 

brukt ekstra ressurser på utgivelsen, og forordsskribenten – som da gjerne er en kjent person 

og/eller en som kan mye om emnet – har tatt seg tid til å skrive om verket, noe som også kan 

antyde at det fortjener en viss oppmerksomhet, men et forord kan også implisere et verk som 

behøver ekstra drahjelp. Forordene som utgjør utvalget mitt, er alle skrevet av anerkjente 

samtidsforfattere som kan assosieres med god smak, men den overøsende rosen og 

fascinasjonen for forfatterskapet kan gjøre anbefalingen insisterende.  

Forordene jeg har valgt, fremstår nærmest som rene kjærlighetserklæringer fra én 

forfatter til en annen. Bukowski viser en dyp respekt overfor sin forgjenger, Fante, en respekt 

som nesten går over i ærefrykt: «Fante was my god and I knew that the gods should be left 

alone, one didn’t bang at their door» (2011: 6). Petterson beskriver møtet med Gornicks bok 

som et sjeldent lykketreff: «Hvor ofte kommer du over noe helt nytt, en ny stemme som 

umiddelbart taler direkte til deg, enda du ikke er jente, kvinne, en stemme som sier, 

velkommen hjem, enda det ikke er ditt hjem […] hvor ofte skjer det? Ikke veldig ofte, ikke 

med meg, men så skjedde det likevel» (2019: 5). Skaranger ramser opp alt hun liker ved 

Berlins tekster: «formen, språket, dialogene, similiene, humoren» (Skaranger 2020: 7).  

 Davis har en mer generell, analyserende tilnærming, da hun gjemmer sitt subjekt bak 

hyppige siteringer fra intervjuer og brev. Men avslutningsvis kommer hennes personlige 

kjærlighet ovenfor Berlins tekster til uttrykk, hun roser teksten med en subjektiv 

anerkjennelse, og avslører samtidig at de tidligere nevnte sitatene er hennes personlige 

favoritter: «I could quote almost any part of any story by Lucia Berlin, for contemplation, for 

enjoyment, but here is one last favorite: So what is marriage anyway? I never figured it out. 

And now it is death I don’t understand» (2015: xviii).   

Selv om forordene skrevet av Danius til McCarthys Gruppen og McGaherns forord til 

Williams Stoner er formelle i formen, og selv om Danius og McGahern tyr til sitater fra brev 

eller anmeldelser når de beskriver hvordan litteraturen beveger leserne, fremfor å røpe sine 
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egne subjektive opplevelser, er de rosende i en mindre insisterende form. Danius har en 

analyserende tilnærming til Gruppen, der hun undersøker bokens tematikk, handling og 

karakterer gjennom en ryddig og oversiktlig utgreiing. Hun redegjør for de 

samfunnshistoriske og feministiske perspektivene i boken før hun legger til at den også 

handler om sex: «Det mest bemerkelsesverdige har jeg spart til slutt. Gruppen handler også 

om sex. McCarthy skriver med en presisjon man ellers bare finner i medisinske lærebøker, i 

alle fall var det slik på den tiden» (Danius 2019: 12). Et forord der skribenten analyserer 

verket med objektive termer, slik McGahern og Danius gjør, er fortsatt anbefalende i sin 

funksjon. I kraft av å være et forord og gi informasjon om hva leseren kan vente seg, roser de 

teksten. Ved å finne ulike former for tematikk, og ved å skrive reflektert om verket, viser de 

verkets styrke fordi det nettopp tåler en slik analyse, det har flere lag enn det åpenbare. 

 I forordet til Stoner tilbyr McGahern leseren sammenligninger som denne:  

 

Stoner’s wife is a type that can be glimpsed in much American writing, through such different 

sensibilities as O’Neill, Tennessee Williams, Faulkner, Scott Fritzgerald — beautiful, unstable, 

educated to observe the surfaces of a privileged and protected society — but never can that type of wife 

have been revealed as remorselessly as here. (McGahern 2003: ix)  

 

En sammenligning forutsetter en form for sidestillelse. En litteraturkritiker vil nødig 

sammenligne et verk med en stor forfatters verk hvis de ikke har noen lignende kvaliteter. I 

det å vise hvordan Stoners kone kan sammenlignes med karakterer fra anerkjente 

forfatterskap, ligger en implisitt anbefaling: Verket har trekk som går rett inn i 

litteraturhistorien. Den eneste i mitt utvalg som tilbyr en eksplisitt sammenligning, er Davis, 

som tenker på legen og forfatteren William Carlos Williams når hun leser en av Berlins 

fortellinger (2015: xiii). Hun oppdager også en detalj i en av fortellingene, som hun kaller 

«Flaubertian» (2015: ix) etter Gustave Flaubert. 

 I siste avsnitt i McGaherns forord til Williams Stoner står det: «If the novel can be said 

to have one central idea, it is surely that of love, the many forms love takes and all the forces 

that oppose it» (McGahern 2003: xiv). Gjennom denne observasjonen, der McGahern har 

kommet frem til at Stoner først og fremst er en roman om kjærlighet, roser han samtidig 

verket. Kjærlighet er ikke en åpenbar sentral tematikk i Stoner som skildrer bondesønnen 

William Stoners liv på nøkternt, prosaisk vis. Men ved å trekke frem kjærlighet som 

romanens sentrale idé utvides romanens betydning, og på den måten beriker McGaherns 

lesning verket. 
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I de andre forordene jeg undersøker ligger rosen i forordsskribentenes begeistring og 

fascinasjon for verkene. Bukowski er ikke opptatt av å gi leseren en tolkning av Ask the Dust, 

verken en formell eller en personlig en. Isteden vil han overbevise leseren om at han selv er 

overbevist, og gir uttrykk for hva han har lest, men ikke hvordan man kan lese. Når han 

oppdager Fante, skriver han: «And here, at last, was a man who was not afraid of emotion. 

The humour and the pain were intermixed with superb simplicity. The beginning of that book 

was a wild and enormous miracle to me» (1979: 6). En slik betroelse gjør forordet til en ren 

kjærlighetserklæring, Bukowski har ikke tatt et steg tilbake fra begeistringen som først møtte 

ham, men formidler den umiddelbare gleden av å endelig ha funnet noe som berørte ham. 

 Davis skriver at kraften i Berlins prosa ligger i tempoet, «sometimes fluent and calm, 

balanced, ambling and easy; and sometimes staccato, notational, speedy» (2015: vii). Med 

hyppige sitater gir hun eksempler for å vise hva hun mener:  

 

[Lucia Berlin’s] sensitivity to the sounds of the language is always there, and we, too, savor the rhythms 

of the syllables, or the perfect coincidence of sound and sense. An angry switchboard operator moves 

«with much slamming and slapping of her things.» In another story, Berlin evokes the cries of the 

«gawky raucous crows.». (Davis 2015: vii) 

 

Davis tar rollen som begeistret beundrer, og forsøker å finne ut hva i Berlins prosa som gjør 

det «almost impossible to stop reading a story of Lucia Berlin’s once you begin» (2015: xii). 

Også Skaranger er tydelig i sin beundrende rolle. Hun fikk boken av forleggeren sin 

fordi tekstene kunne inneholde noe hun «kunne ha utbytte av», og hun liker fortellingene så 

godt at hun har «veldig få ord», at hun egentlig bare vil rope: «Les den!» (2020: 7).  

I sitt tre-sider korte forord er også Petterson fjetret, han er overrasket over at Gornicks 

forfatterskap har gått ham hus forbi, og den naive, prosaiske tittelen «En ny venn» vitner om 

et forfatterskap han er begeistret for på samme måte som man kan bli for en ny venn. Denne 

nye vennen taler direkte til ham selv om hun er en kvinne og når boken er ferdiglest vil han 

bare gå tilbake og begynne på nytt.   

Slik fremstår Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger som en heiagjeng istedenfor 

reflekterte lesere. Kanskje hadde tekstene de innleder, vokst med en mer reflektert og objektiv 

introduksjon. Likevel er det noe sjarmerende med den rene beundringen. At det går an for 

beleste voksne og skrivende, og derfor sikkert også reflekterte mennesker, å være så nesegrus 

betatt av noen, er på sett og vis overbevisende – for ikke å si befriende – fordi det skjer svært 

sjelden. Derfor har det noe ærlig og inderlig ved seg. 
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Jeg avsluttet mitt forrige underkapittel med at nyutgivelser av «ukjente» forfattere 

kanskje trenger den rene beundringen før de kan ha nytte av vurderingen. Dessuten kan 

fascinasjonen virke forfriskende fordi den ikke er hverdagskost lenger. Sjelden leser vi et 

forord som det Genette viser til i Balzacs bok. Litteraturvitenskapen har sørget for det.  

I tillegg kan formen fortelle noe om hvem forordene er ment for. De skal først og 

fremst leses av et bokkjøpende publikum, de skal virke lystbetonende. Litteraturen de 

presenterer, er ikke avansert, og det er heller ikke forordene. I Vestens litterære kanon skriver 

Bloom at litteraturkritikk er for eliten (2007: 24), kjærlighetserklæringene i forordene tyder på 

at han har rett. Bøkene de innleder, er ment for en bredere lesergruppe, ikke kun for en 

kulturell elite.  

Kanskje er det derfor misvisende å sammenligne Danius og McGaherns forord med de 

utvalgte, for de presenterer ulik litteratur, og er kanskje engasjert av andre grunner enn 

Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger. Men jeg synes Danius og McGaherns forord er 

gode eksempler på hvordan anbefalingen ikke trenger å uttrykkes eksplisitt, at funksjonene 

Genette skiller mellom – den informative og den anbefalende – overlapper, og hvordan en 

kritisk vurdering tilfører lesningen og verket verdi. 

 

 

3.5 Rollebyttet 
 

Fordi det senere og ikke-autorale aspektet ved mitt materiale er underordnet den originale 

teksten både i tid og en sekundær forfatter, undersøkte jeg først forordene med en antagelse 

om at de måtte være mindre funksjonelle enn originale autorale forord. Men den foregående 

analysen har vist at allografiske forord har mulighet til å tilføre verket en verdi som et 

originalt forord (forordet skrevet av forfatteren selv og inkludert i førsteutgaven) ikke har.  

Genette skriver at den eneste anbefalingen en forfatter selv er i posisjon til å kunne 

skrive i sitt eget forord, er «truthfulness», at hens tekst er realistisk eller bygger på virkelige 

erfaringer (1997: 206). Forfatteren har ikke anledning til å skrive som Skaranger: «Les den!» 

(2020: 7) uten å miste troverdighet og fremstå som latterlig. Men en annen leser kan skrive 

det. Dermed er de ukritiske allografiske forordene ikke så sekundære som jeg først antok. 

Ikke bare har en annen leser enn forfatteren selv mulighet til å bistå teksten med en 

utenforstående lesning, men hen står også i posisjon til å rose den kommende teksten opp i 

skyene, slik forordsforfatterne i mitt materiale gjør, noe som kan bidra positivt til salgstallene. 
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En mer objektiv analyse av teksten, slik Danius og McGaherns forord eksemplifiserer, 

viser i større grad til forordet som et oppdrag enn det forordene til Bukowski, Davis, 

Skaranger og Petterson gjør. Disse er formulert som en anbefaling som er initiert av 

skribentene selv, og uttrykker en mer genuin begeistring for verket. Den personlige formen 

gjør at anbefalingen fremstår som deres egen. 

Fordi forordene kan bidra til å få verket lest, noe som er elementært for 

kanoniseringen, kan en samtidsforfatters forord i en eldre forfatters verk tillegge verket 

elementær verdi. Men noe som har makt til å tillegge verdi, vil også være i stand til å frarøve 

verdi. Synes vi som lesere at Petterson er for fjetret – for unyansert – stiller vi oss kanskje 

kritiske (i negativ forstand) til vurderingen. Et forord er derfor deltagende i det Bourdieu ville 

kalt «det litterære feltet», som baserer seg på nettopp verdi i en annen forstand enn den rent 

økonomiske.  

I essaysamlingen The Field of Cultural Production undersøker Bourdieu 

maktstrukturene innad i det litterære feltet. Han skriver:  

 

Entering the field of literature is not so much like going into religion as getting into a select club: the 

publisher is one of those prestigious sponsors (together with preface-writers and critics) who effusively 

recommend their candidate» (Bourdieu 1993: 77).  

 

Selve kunstfeltet er basert på en spesiell form for tro, skriver Bourdieu. «The work of art is an 

object which exist as such only by virture of the (collective) belief which knows and 

acknowledges it as a work of art» (1993: 35). Anerkjennelse spiller derfor en viktig rolle 

innad i kunstfeltet. Hvem det vil være mest hensiktsmessig å delegere et forordsoppdrag til, 

kan derfor være avgjørende for hvordan verket oppfattes innad i det litterære feltet. Et forord 

er dermed ikke en ren, uskyldig gest, men kan virke verdisettende og påvirke verkets 

kanoniseringsprosess. En forordsskribent bør derfor velges med omhu. 

Bourdieu tillegger utgiveren stor makt til verdisetting. Han skriver at «he is not just 

the representative, the impresario, who ‘defends the authors he loves’. He is the person who 

can proclaim the value of the author he defends» (1993: 77). Ved å oppdage en forfatter og 

utgi verket til denne forfatteren, har utgiveren makten til å stadfeste verdien av verket, men 

jeg vil hevde at det ikke fungerer slik i det litterære feltet i Norge i dag.  

På grunn av et stadig presset og dalende bokmarked er de norske forlagene nødt til å gi 

ut kommersielle titler for å ha råd til å utgi de smale. I tråd med den omvendte økonomiske 

logikken blir anbefalingen mindre troverdig jo mer promotøren har å tjene på å anbefale 

boken, og det blir derfor opp til mindre kommersielle aktører å avgjøre den kunstneriske 
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verdien av et eldre verk. Dette oppdraget kan for eksempel tillegges en samtidsforfatter. 

«Oppdagelsen» legges derfor taktisk til forordsskribenten, som bare ved sitt vesen og sin 

forfatterrolle tilfører verket kulturell verdi. Når Petterson går god for en roman, vil det ha 

bedre effekt enn hvis forlagsredaktøren selv går god for den.  

Samtidig kan valget av forordsskribent være taktisk for å nå ut til det publikummet 

forlaget ønsker å nå. Et navn som Charles Bukowski vil antakeligvis appellere til et annet 

publikum enn Lydia Davis fordi de to er svært ulike forfattere som har skrevet vidt forskjellig 

litteratur. Da jeg spurte Mazzone, forlagsredaktøren til Davis, om hva han ser etter når han 

velger en forordsskribent, var svaret: «There can be many factors at play here. One is from a 

sales perspective; would the person doing the intro bring some name recognition to a project; 

or be someone that would attract readers to a book they might not have considered before» 

(personlig kommunikasjon i e-post, 2. juni 2020). Ifølge Mazzone handler ikke valget av 

forordsskribenten alltid om salgstall. En forordsskribent kan også velges på bakgrunn av at 

forlaget vil nå en annen målgruppe enn den åpenbare. Da Forlaget Oktober engasjerte 

Skaranger til å skrive forord til Kveld i paradis, ønsket de muligens å nå en yngre målgruppe 

enn den de traff med Håndbok for vaskedamer i 2016. Tilsvarende kan de ha ønsket å nå en 

kjønnsbalansert målgruppe med Pettersons forord til Gornicks Heftige bånd.  

Bourdieu skriver at for å få innflytelse i det litterære feltet, er man nødt til å skaffe seg 

et anerkjent navn:  

 

For the author, the critic, the art dealer, the publisher or the theatre manager, the only legitimate 

accumulation consist in making a name for oneself, a known, recognized name, a capital of 

consecration implying a power to consecrate objects (with a trademark or signature) or persons 

(through publications, exhibition ect.) and therefore to give value, and to appropriate the profits 

from this operation. (Bourdieu 1993: 75) 

 

Får man forespørsel om å skrive et forord, har man allerede et kjent navn som forlaget anser 

som i stand til å promotere verket. Genette siterer Flaubert som eksempel på en forfatter som 

avskyr å skrive forord for promoteringens skyld: «this ‘great-man’ behavior, this manner of 

recommending a book to the public, this Dumas style of doing things, disgusts me» (Genette 

1997: 273). Men et forord er ikke kun en tjeneste en skribent gjør for forlaget, men også en 

anledning til – dersom vi følger Bourdieu ovenfor – å sette sitt trademark – signatur – på noe, 

gi sin «godkjennelse» til en annen forfatters verk.  

Idet forlaget delegerer forordet til en samtidsforfatter, er det som om rollene forskyves. 

Det er ikke Forlaget Oktober som anbefaler Heftige bånd, det er Per Petterson. Bakgrunnen 

for en slik forskyvning finner jeg i troverdigheten. Et forlags deltakelse i det litterære feltet er 
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å produsere og tjene penger på det de produserer. På markedet er bøker en vare på lik linje 

med andre varer, da forbrukerne har en viss kjøpesum uansett hvilke varer det er snakk om. Et 

forlag er dermed en aktør, ikke bare innad i det litterære feltet, men også i det kommersielle. 

Forlaget Oktober er fullt klar over sin kommersielle rolle når de delegerer forordet til Heftige 

bånd til Petterson, og forordet til Kveld i paradis til Skaranger. I kraft av å være forfattere har 

Petterson og Skaranger mindre økonomisk kapital å tjene på å promotere verket enn Oktober, 

og dermed større kulturell troverdighet som promotører.  

Jeg innledet analysen med å vise at det ikke er tilfeldig hvem forlagene delegerer 

oppgaven til. Alle de fire forordsskribentene i mitt materiale har et forhold til forfatteren av 

primærteksten fra før, om det så er på et personlig eller litterært plan, og alle har en skrivestil 

som lar seg sammenligne med forfatterens. Samtidig har de alle et kjent navn i landet 

nyutgivelsen utgis; og alle er selv utgitt på det samme forlaget som nyutgivelsen utkommer 

på. Slik bidrar samtidsforfatterens navn til både forfatterbygging og forlagsbygging. Det 

foregår en dobbeltpromotering der forlagene slår to fluer i en smekk ved å promotere en av 

sine samtidsforfattere samtidig med nyutgivelsen. Black Sparrow Press gir ut Fante, og får 

samtidig vist frem Bukowski, Forlget Oktober gir ut Gornick, og får vist frem Petterson, det 

samme gjelder Berlin og Skaranger. Det eneste unntaket er Davis, som på norsk utgis av 

Cappelen Damm, og ikke Oktober, som utgir Berlin, men i USA utgis de begge på forlaget 

Farrar, Straus & Giroux. 

«Man lytter til celebriteter man ‘stoler på’. Dette er kritikere man kan ha et personlig 

forhold til, og som engasjerer en følelsesmessig», skriver Furuseth om forfatterkritikeren i 

boken Forfatteren som kritiker (2015: 17). Dette prinsippet gjelder også for forordsforfattere. 

Forfattere man kjenner til og anerkjenner, har evnen til å overbevise, og egner seg derfor som 

promotører. Et forlag vil påstå at alle bøkene de gir ut, er verdt å lese, forordsskribentene vil 

anbefale denne ene. Petterson skriver: «[Gornick] skreiv flere bøker før denne, har skrevet 

flere bøker etter, men akkurat denne føltes veldig nær for meg» (2019: 7).  

Forordsskribenten anbefaler denne ene boken, til forskjell fra bokhandlerne og 

forlaget. Med forbehold om at det er tilfeller hvor betalingen arter seg annerledes, kunne 

redaktørene jeg har vært i kontakt med, opplyse om at forordsskribentene får utbetalt honorar 

som en engangssum. Forordsskribentene får dermed ikke mer betalt per solgte bok, noe som 

igjen øker deres troverdighet, i tråd med den omvendte økonomiske logikken, der kulturell 

kapital trumfer den økonomiske. 
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3.6 Eierskapet 
 

Som om de har oppdaget nytt land, uttrykker forordsskribentene en form for eierskap overfor 

teksten de presenterer. Med unntak av Davis beskriver alle sitt første møte med forfatterskapet 

de skriver om. Bukowski forteller om da han på måfå trakk en bok ut av hyllen og oppdaget 

Fante, Petterson om hvordan han fikk boken av en nær venn som overrakte den nærmest som 

en betroelse, og Skaranger forteller om forleggeren som hadde lagt Håndbok for vaskedamer 

av til henne fordi hun tenkte på henne da hun leste den. Både Bukowski og Davis legger vekt 

på at de oppdaget Fante og Berlin for lenge siden: «39 years later I reread Ask the Dust. That 

is to say, I reread it this year and it still stands» (Bukowski 1980: 6). «I have known Lucia 

Berlin’s work for more than thirty years — ever since I acquired the slim beige 1981 Turtle 

Island paperback called Angels Laundromat» (Davis 2015: xvii). Beskrivelsen av dette første 

møtet uttrykker en nærhet mellom forordsskribenten og forfatteren. Bukowski, Petterson og 

Skaranger husker det første møtet som et første møte med en nær venn. Og Bukowski og 

Davis har kjent til Fantes og Berlins forfatterskap i mer enn tretti år, de er gamle venner. 

Mens Bukowski innrømmer at han betrakter Fante som en gud, tar Davis en mer 

sidestilt rolle overfor Berlin. Allerede på første side røper hun at hun brevvekslet med Berlin. 

Ved å skrive om bekjentskapet får Davis en legitimitet som den rette forordsskribent; hun 

kjente Berlin, hun må derfor vite hva hun snakker om. Skaranger gir også uttrykk for en nær 

relasjon til Berlin, dog på et tekstlig plan. Et par steder er hun på fornavn med henne: 

«Mexico skremte visstnok livet av Lucia» (2020: 8) og «Lucia åpner en dør» (2020: 9). Det er 

som om Davis og Skaranger på hvert sitt vis ønsker å vise hvor nære de er Berlin, og på den 

måten tilegne seg autoritet. 

Ved å fortelle om oppdagelsen og nærheten til forfatterskapet oppnår 

forordsskribentene større troverdighet. De viser at de er nære «skaperen», som er ordet 

Bourdieu bruker om kunstneren når han skriver om kulturarbeiderens innflytelse:  

 

The ideology of creation, which makes the author the first and last source of the value of his work, 

conceals the fact that the cultural businessman (art dealer, publisher, ect.) is at one and the same time 

the person who exploits the labour of the ‘creator’ by trading in the ‘sacred’ and the person who, by 

putting it on the market, by exhibiting, publishing or staging it, consecrates a product which he has 

‘discovered’ and which would otherwise remain a mere natural resource; and the more consecrated he 

personally is, the more strongly he consecrates the work. (Bourdieu 1993: 76–77) 

 

Jo mer konsekrert eller anerkjent bidragsyteren er, desto større positiv innvirkning har 

vedkommende på verket, skriver Bourdieu. I forlengelsen av dette kan en tenke seg at en 

mindre kjent bidragsyter kan ha motsatt effekt. Petterson, som har hatt mange lesere over lang 
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tid, vil sannsynligvis kunne bidra til mer oppmerksomhet for Heftige bånd enn Skaranger, 

som er mindre kjent, kan for Kveld i paradis. Sånn sett er Skarangers forord kanskje i større 

grad en promotering av Skaranger selv. Forlaget Oktober har større nytte av at folk kjenner 

navnet hennes enn at hun innleder en bok av Lucia Berlin. Ser man et navn man ikke 

gjenkjenner, eller et navn man forbinder med litteratur man ikke har noe forhold til, eller 

assosieres med for eksempel en målgruppe yngre enn ens egen, vil navnet kunne ha negativ 

effekt. Dette kan være grunnen til at forlaget ikke har promotert Skarangers forord på forsiden 

av Kveld i paradis, slik de har gjort med Davis på Håndbok for vaskedamer og Petterson på 

Heftige bånd. Hun har kortere fartstid i det litterære feltet, hennes gjenkjennelsesfaktor har 

ikke like sterk kraft som de prisbelønte forfatterne Davis og Petterson.  

Eierskapet fører til at forordsskribentene overrekker boken som om den var til en 

venn. Bukowski avslutter sitt forord med: «That’s enough. Now this book is yours» (1980: 7). 

Petterson beskriver at han tok imot boken og forsto at meningen var at han «skulle gi den 

videre til neste kvinne/mann når boka var lest ferdig» (2019: 5). Skaranger virker nærmest 

motvillig til å «gi» boken videre: «Dessuten kjennes det vemodig å skulle dele de beste 

bøkene med noen, jeg blir nesten litt vrang, boka var en gang bare min, jeg skulle jo ha den 

for meg selv, og så skal jeg gi boka videre til andre lesere» (2020: 7).  

Davis, som ikke beskriver sitt første møte med Berlin, og heller ikke «overrekker» 

verket videre, som de øvrige, gir likevel også uttrykk for et eierskap ved at hun raskt 

impliserer at hun kjente Berlin personlig, noe de færreste lesere kan skryte på seg. Det å 

påpeke at autofiksjonen ikke var ny, at hun så dette trekket hos Berlins første tekster, gir 

henne også et slags eierskap til forfatterskapet. Hun forteller at hun har visst om det lenge. 

I The Anxiety of Influence fra 1973 siterer Bloom en setning fra Oscar Wildes The 

Portrait of Mr. W. H.: «Influence is simply a transference of personality, a mode of giving 

away what is most precious to one’s self, and exercise produces a sense, and may be, a reality 

of loss. Every disciple takes away something from his master» (Bloom 1997: 6). Bloom 

siterer Wilde for å forklare en av sine mest berømte teorier, som handler om hvordan diktere 

preges av angsten for innflytelse fra deres forgjengere. Sitatet kan også illustrere angsten for å 

anbefale, dele sin smak med andre, slik forordsskribentene gjør. Ved å gi en bok videre gir 

man også bort noe av seg selv. Skaranger beskriver denne følelsen godt: «[Berlin] spiller på 

lag med meg, leseren, og nettopp der er det den vemodige følelsen kommer inn når jeg skal gi 

henne videre. Hun sier så mye om meg» (2020: 9). Når vi deler det vi eier med andre, er det 

ikke lenger bare «vårt».   
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Ved å skrive et forord om en annens forfatterskap skriver man samtidig om sitt eget. 

Furuseth skriver at Vigdis Hjorth i forordet til Fryd og fare forteller at tekstene hennes om 

andre forfattere og deres litteratur røper mer om henne selv enn hennes romaner gjør: «Det er 

noe med den pasjonerte lesningen som på ubehagelig vis røper hva som eksistensielt står på 

spill hos den som leser», skriver Furuseth (2015: 13). Følelsen av eierskap gir kanskje 

forordsskribentene trygghet til å ytre seg om forfatterskapet, men i den samme følelsen ligger 

også en angst. «Because to influence a person is to give him one’s own soul» (1997: 6), 

skriver Bloom. Ved å vise nærhet til boken uttrykker forordsskribentene sårbarhet. Og ved å 

overrekke boken til en ny leser gir de samtidig fra seg kontrollen, for «hva hvis den andre 

ikke liker boken, hva tenker de om meg da?». 

I nærheten de uttrykker overfor forfatterskapet oppretter forordsskribentene en tillit til 

leseren. Det er som om troverdigheten er plassert ulike steder enn hos for eksempel Danius og 

McGaherns forord til Gruppen og Stoner. Hos Danius og McGahern ligger troverdigheten i 

deres litteraturkritiske intelligens, mens den hos Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger 

ligger i den kollegiale nærheten, mellom skribenten og forfatteren, men også mellom 

skribenten og leseren. Den sistnevnte relasjonen er fremtredende hos Davis, som henvender 

seg til leseren ved å bruke pronomenet we: «This is the way we like to be, when we’re reading 

— using our brains, feeling our heart beat» (2015: vii). Hun er på lag med leseren, og vil at 

leseren skal være på lag med henne, vi liker å bruke hodet når vi leser. Slik er 

forordsskribentene et bindeledd mellom teksten og leseren, ikke på et overlegent plan, men 

som en leser som deler sin opplevelse av en bok med en likeverdig sidestilt leser. 

 

 

3.7 Blurben 
 

Blurber, som det dessverre ikke finnes noen fullgod norsk oversettelse for, er betegnelsen for 

anmeldersitater og andre rosende ytringer på omslaget av en bok. Genette vier ikke stor plass 

til blurben, men han definerer den kort som en «evocative term», «[a] promotional statement» 

(1997: 25). I tre av bøkene i utvalget mitt blir det informert om forordet på forsiden: «With an 

introduction by Charles Bukowski», «Med forord av Lydia Davis» og «Med forord av Per 

Petterson». Jeg har valgt å kalle disse forsidetekstene blurber fordi de deler blurbenes 

funksjon: å vise til positiv omtale av boken. I kapittelet «Blurbs» i Duncan og Smyths Book 

Parts undersøker den britiske professoren Abigail Williams blurbens historie og funksjon, 

med støtte i en rekke eksempler:  
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As these examples suggest, one of the distinctive features of the blurb is its changeable use of voice. 

Within endorsement blurbs, the attribution of promotional statements to notable critics, authors, and 

publications has long been a hallmark of the genre, the name of the authority operating as an imprimatur 

for the work within. (Williams 2019: 293)  

 

Williams bemerker rollebyttet som et viktig aspekt ved blurben. Blurber er en uttalelse med 

innhold verken forlaget eller forfatteren selv kan ytre. I forlengelsen av det jeg tidligere skrev 

om rollebyttet, må en anbefaling komme fra en utenforstående, ikke dem som har laget 

verket. Det kan kanskje virke depromoterende at forfatterne som anbefaler verket, utgir bøker 

på det samme forlaget fordi en da ikke er så «utenforstående» som rollebyttet antyder. 

Fordi blurben tilsynelatende stammer fra en som står uavhengig fra dem som har mest 

å tjene på boksalget – forlag og forfatter – kan den ha stor innflytelse på salget. Men til 

syvende og sist er det forlaget som har valgt å trykke blurben på omslaget. I VGs «Ukens 

boktips» er Heftige bånd trukket frem som «Pettersonfavoritt», med teksten: «Per Petterson 

har visstnok ‘blurbet’ (anbefalt/skrytt av) en bok for aller første gang (NB! De er på samme 

forlag)» (Norli 2019). VG skal ha ros for observasjonen i parentes. Selv om det er liten grunn 

for å mistenke at Heftige bånd ikke er Pettersons personlige anbefaling, er det verdt å merke 

seg at det ikke er tilfeldig at det var akkurat ham Forlaget Oktober ga i oppdrag å skrive 

forordet. 

Det er nok heller ingen tilfeldighet at forordsskribentenes skrivestil ligner forfatteren 

de promoterer. Dette aspektet gir mottakeren forventninger til bokens sjanger og tema. Som 

lesere hadde vi følt oss snytt hvis forordet i Kveld i paradis var skrevet av Jo Nesbø og boken 

viste seg å ikke være en krim. På omslaget til en nylig oversatt roman Min mørke Vanessa av 

Kate Elizabeth Russell har Aschehoug forlag trykket et sitat av Maria Kjos Fonn: «En 

forstyrrende, original og tankevekkende roman» (Russell 2020). Boken er karakterisert som 

en «metoo-roman», og handler om en elev som blir seksuelt misbrukt av en lærer. Fonn har 

skrevet om skeive maktrelasjoner i flere av sine bøker, og navnet hennes kan antyde hva slags 

bok Min mørke Vanessa er. Det samme kan forordsskribentenes navn. Idet vi gjenkjenner 

navnet til forordsskribenten på forsiden av boken, danner vi oss en forventning. 

På forsiden av ulike utgivelser av John Fante er sitater fra forordet til Bukowski brukt 

som blurber. På utgaven av Ask the Dust som jeg forholder meg til, har de trykket sitatet 

«Fante was my god». Også på den norske pocketutgaven fra 2008 er et sitat fra forordet 

trykket: «Som om jeg hadde funnet gull på fyllinga» (Fante 2008). Alle som har et forhold til 

Bukowski, vil umiddelbart få ledet tankene over til førsteklasses amerikansk skittenrealisme. 
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Slik kan forordsforfatterens navn kommunisere med leseren før leseren i det hele tatt har 

åpnet boken.  

I form av å «være et navn» er forordsforfatterne i posisjon til å gi verdi til et glemt 

forfatterskap. De knytter dermed navnet sitt til en foregående forfatter og en tradisjon lengre 

enn den de selv er en del av. Forfatteren, forlaget og forordsskribenten danner en kjede der de 

soler seg i hverandres glans: Forlaget Oktober utgir Lucia Berlin og presenterer henne for 

første gang for et norsk publikum, med Lydia Davis og Maria Navarro Skaranger som 

støttespillere. Slik knyttes eldre forfatterskap til nye, og igjen til forlaget, som har arrangert 

det hele og gjort det mulig. Når forordsskribentene skriver at de oppdaget verket for lenge 

siden, og samtidig uttrykker en følelse av å skulle gi verket videre, viser de en form for 

eierskap, og ved å skrive personlig og essayistisk promoterer de seg selv som forfattere. 

Først her kommer mitt poeng om å skille mellom for- og etterord. Forordenes 

plassering foran primærteksten indikerer at de er anbefalt som introduserende lesning. 

Forordene har dermed større makt i bourdieusk forstand fordi de i egenskap av å leses først 

kan påvirke selve lesningen i større grad enn et etterord kan. Såfremt man leser fra perm til 

perm, vil en anbefaling i etterkant ikke ha like stor slagkraft fordi verket da allerede er lest og 

leseren har gjort seg opp en mening. Det samme gjelder blurben. Bukowski, Davis og 

Petterson har navnene sine trykket på omslaget av boken, vi kan dermed anta at deres navn 

har større innvirkning på salget enn Skarangers har fordi de presenteres for den potensielle 

leseren allerede før salget er gjennomført. 

  

 

3.8 Aktualiseringen 
 

Som nevnt innledningsvis sprang min undersøkelse ut av fra en forventning om at 

forordsskribentene legger vekt på å aktualisere de eldre tekstene, men at de ikke gjør dette. En 

nærmere analyse har likevel vist at de gjør nettopp det, dog i en mer subtil form enn først 

antatt. Selv om forordsskribentene ikke bent fram skriver om tekstenes aktualitet, ligger 

aktualiseringen mellom linjene.  

Kjærlighetserklæringen bidrar til denne aktualiseringen. Ved å beskrive hvordan de 

selv ble berørt av den eldre forfatterens verk i nåtid trekker forordsskribentene det eldre 

forfatterskapet frem fra fortiden og tilbake til samtiden. I den rosende vurderingen er det 

underforstått at forordsskribentene finner de eldre tekstene verdt å lese i nåtid, og i forordene 

forsøker de å overbevise leserne om det samme. Det hele fremstår som en stille 
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kanoniseringsprosess, der de yngre samtidsforfatterne forsøker å stoppe tiden og si: «Hei, vent 

litt, vi har glemt noen». 

I Vestens litterære kanon stiller Bloom spørsmål ved hva som gjør et verk kanonisk: 

«Svaret har som oftest vist seg å være selsomhet, en slags originalitet som ikke kan 

assimileres, eller som assimilerer oss slik at vi ikke lenger oppfatter den som fremmed» 

(2007: 13). En eldre tekst kan fort virke nettopp «fremmed» fordi tiden har skapt avstand til 

språket, tematikken og holdningene, det oppleves ikke lenger hjemlig. Kanonisert litteratur er 

nødt til å fortsatt virke i en eller annen form. Som Ibsens dramaer, som stadig leses i 

klasserommene og settes opp på teatrene, må gjenutgitt skjønnlitteratur ha en tematikk eller 

belyse problemstillinger som vi som lever i dag, kan kjenne oss igjen i. Petterson og 

Skaranger aktualiserer tekstene ved å vektlegge at de kjenner seg igjen i dem: «Jeg kjenner 

disse menneskene, husene og hagene, skorpionene, Andesfjellene som henger høyt over 

Santiago, ørkenen i Mexico og alle alkoholikerne» (Skaranger 2020: 9). «Men hun henta meg 

også, hun løfta meg ut av dette lange huset, ut av den jeg er nå, og bort til et annet sted, hvor 

jeg aldri før hadde vært, der alt var nytt, og samtidig kjente jeg alle igjen, alle menneskene» 

(Petterson 2019: 7). På den måten viser de at tekstene ikke er utdaterte selv om de har vært 

borte en stund. 

«Storhet kan gjenkjenne storhet og føle seg i skyggen av den», skriver Bloom (2004: 

18), og sier samtidig noe elementært om mitt prosjekt om forfatteres tekster om andre tekster. 

Hvorfor stoler vi på Bukowskis begeistring for Fante? Hvorfor tiltrekkes vi av bøker med 

påskriften: «Foreword by Lydia Davis»? Kanskje fordi storhet gjenkjenner storhet. Nå er ikke 

Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger noen Shakespeare eller Ibsen, men de er navn 

mange lesere vil kjenne igjen, og dermed knyttes et eldre, og for mange ukjent, navn til et 

yngre, gjenkjennelig navn, et navn som vitner om samtidslitteratur, og dermed aktuell 

litteratur. 

Forordsskribentenes personlige tilnærming kan også virke aktualiserende fordi den 

personlige formen er et trekk hos litteraturen som «regjerer» i dag. Med Karl Ove Knausgårds 

seksbindsverk Min kamp i spissen er den selvutleverende formen karakteristisk for den 

vestlige samtidslitteraturen. Slik knytter forordets form seg til den pågående 

fortellertradisjonen, og bidrar også til å skape nærhet mellom den eldre teksten og nåtidens 

samtidslitteratur. Et annet perspektiv ved forordet, som del av en kanoniseringsprosess, er at 

det allografiske forordet frekventerer hyppig i nettopp klassiske, kanoniserte verk. Når Ibsen 

eller Shakespeare gjenutgis, har de ofte opptil flere introduksjoner. Forordet er dermed en 
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slags indikator på et kjent verk bare ved sin tilstedeværelse. At en bok har et forord, kan 

derfor gi leseren assosiasjoner til et klassisk verk istedenfor et komplett ukjent. 

En av egenskapene Bloom trekker frem ved forfatteren over alle forfattere, William 

Shakespeare, er at han gir leseren følelsen av å være hjemme: «Shakespeare, den største 

forfatteren vi noensinne vil oppleve, gir ofte det motsatte inntrykk: følelsen av å være hjemme 

når vi er ute, utenlands, i et annet land» (Bloom 2007: 13). Den samme hjemliggjøringen blir 

påpekt hos både Petterson og Skaranger når de beskriver hvordan bøkene ga dem følelsen av 

å komme hjem og tilbake til oppveksten.  

Petterson beskriver hvordan Heftige bånd «slo en bue over tid og rom, over hav, over 

kjønn,» og sendte ham tilbake til hans egen oppvekst, til en åttemannsbolig «fylt med 

karakterer jeg kunne skrive mye om, og for så vidt allerede har gjort» (2019: 7). Davis 

henvender seg direkte til leseren når hun viser hvordan problemstillingene i Berlins liv, og 

derfor også i fortellingene, fortsatt angår oss som lever i dag:  

 

We have, most of us, known at least some part of what she went through: children in trouble, or early 

molestration, or a rapturous love affair, struggles with addiction, a difficult illness or disability, an 

unexpected bond with a sibling, or a tedious job, difficult fellow workers, a demanding boss […] 

(Davis 2015: xi) 

 

Ved å kommentere at vi alle har opplevd noen av de samme utfordringene som Berlin, føler vi 

lesere også en nærhet til henne. Davis knytter dermed et bånd mellom Berlins liv og våre liv.  

Skaranger, som har titulert forordet sitt «Velkommen hjem» skriver:  

 

Det høres kanskje litt klissete ut, men nettopp fordi hun [Berlin] legger seg så tett på det hun skildrer, er 

hun aldri dømmende, aldri moraliserende, og derfor opplever jeg en følelse av tilhørighet i tekstene 

hennes. For meg (eller for oss som er vant til å få livet i hodet) er det litt som å komme hjem. 

(Skaranger 2020: 9)  

 

Videre skriver Skaranger at på tross av at Berlins noveller springer ut fra en annen tid, et 

annet sted, sier de noe om hennes egen oppvekst i Groruddalen. 

Føler vi oss hjemme i noe, kan det ikke være fremmed. Berlin og Gornick, som 

egentlig er ukjente, som ikke var blitt oversatt til norsk før disse ferske utgivelsene forelå, 

trekkes inn og utgis sammen med en tekst der en forfatter vi kjenner til, sier at dette ikke er 

fremmed. Ved å fortelle at de følte seg hjemme i tekstene forteller de samtidig at bøkene har 

verdi for dagens lesere, at de ikke er fremmede bare fordi de er fra en annen tid og et annet 

sted. Heftige bånd kryr av kvinneportretter og Petterson kunne ha beskrevet Gornick som en 

80-talls feminist slik Danius beskriver McCarthy som en feminist av 60-tallet. Han gjør ikke 
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det. Kanskje bidrar nettopp mangelen på å fortelle om tiden som er gått, en form for 

aktualitet. Når Danius plasserer Gruppen i en førfeministisk tradisjon, sier hun samtidig at 

verket er eldre, at det kan leses historisk, mens Petterson unnlater å knytte Heftige bånd til 

samfunnet som utspilte seg i 80-tallets USA. Han skriver at Gornick vokste opp i The Bronx i 

«tiår som ligger godt bak oss» (2019: 5), men unnlater å kommentere det politiske bakteppe i 

romanen. Pettersons fokus ligger på den uforgjengelige relasjonen mellom mor og datter. 

Kanskje skaper dette mindre avstand til boken fordi den føles nærere i tid. Med mindre fokus 

på tiden som er gått, blir tiden mindre viktig og teksten dermed mer samtidig og aktuell.  

Med Shakespeare i spissen favner den klassiske kanon som Bloom skriver om, bare 

verk som har holdt seg flytende, som fortsatt leses lenge etter at de først ble utgitt. Men 

klassikere forsvinner stadig inn i den kollektive glemselen. Det er dette forordsforfatterne 

forsøker å hindre. De bidrar til en kanoniseringsprosess ved å være støttespillere for de eldre 

forfatterne. Når Petterson skriver: «Jeg begriper ikke hvordan ei bok som dette kunne ha gått 

under min radar», peker han samtidig på hvor tilfeldig en kanon er. Og når Davis skriver: 

«Perhaps, with the present collection, Lucia Berlin will begin to gain the attention she 

deserves» (2015: xviii), gjør hun det samme. Ved å bruke sitt navn og sin lesning vil de åpne 

kanon for disse eldre verkene som var i ferd med å forsvinne for ettertiden. 

Slik er samtidsforfatterne ikke bare en potensiell «link mellom tekst og leser» som jeg 

siterte Røssaak på innledningsvis, men også en link mellom nytt og gammelt. 

Forordsskribentene bruker sitt navn, sin posisjon og sin penn på et vis som gir en følelsen av 

at verket er aktuelt, og ikke et eldre, lite attraktivt og gammelmodig verk. For å parafrasere 

Petterson: noe nytt som ikke er nytt. 
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4. Resepsjonen 
 

«Hvem vil i vor travle tid læse forordet eller indledningen til en bog? Ingen!» (Liaboe 1910: 

9), står det i en bok i religionshistorie fra 1910. Forord og øvrige introduksjoner blir ofte 

behandlet som tekst som kan velges bort, noe sitatet illustrerer. I innledningen i Book Parts 

skriver Duncan og Smyth at lesere er vant til å behandle forberedende materiale som valgfritt: 

«Should we read the introduction or not? Maybe save it till last. May contain spoilers. [...] 

readers are wont to treat prefatory material as optional» (Duncan mfl., 2019: 3). Også Genette 

er klar over denne «valgfriheten» leseren opplever i møte med et forord: «[N]o one is required 

to read a preface (even if such freedom is not always opportune for the author)» (1997: 4). 

Fordi de allografiske forordene i mitt materiale ikke inngikk i den opprinnelige 

utgivelsen, er det kanskje enda mer nærliggende å behandle dem som «valgfritt materiale», 

noe ekstra som kan velges til slutt eller velges helt vekk, og som kan forstyrre lesningen ved å 

røpe deler av handlingen. Man hopper ikke over et kapittel i en skjønnlitterær bok, men 

forordet kan velges bort uten at det vil påvirke opplevelsen av å ha lest boken i sin helhet.  

I analysen trakk jeg frem betydningen av forordsskribentens navn. Hvem som velges 

til å promotere primærteksten, kan påvirke hvor mange og hvem som leser boken. Felles for 

bøkene som omslutter primærmaterialet mitt, er at de fikk en del oppmerksomhet etter 

utgivelsen. For å undersøke om forordene leses, og om de kan ha hatt innvirkning på leserne, 

har jeg sett om de nevnes i anmeldelsene av bøkene de innleder. 

 

 

4.1 Lydia Davis 
 

Da A Manual for Cleaning Women ble utgitt på norsk i 2016, var Lucia Berlin et ukjent navn 

her til lands. Lydia Davis, derimot, hadde rukket å få tilnavnet «norgesvenn» etter at hun i 

2015 lærte seg norsk ved å lese bøker av Dag Solstad.11 Forlaget Oktober valgte å oversette 

Davis’ forord og inkludere det i den norske utgaven. Håndbok for vaskedamer ble anmeldt i 

Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidene, Dag og Tid, Dagbladet, Dagsavisen, D2-

magasinet til Dagens Næringsliv, Klassekampen, Morgenbladet og Vårt Land.  

Anmelderne i Adresseavisen, Bergens Tidene, Vårt Land og Dagbladet nevner ikke 

forordet, men de seks andre viser til Davis’ forord. Klassekampens anmelder Eivind 

Myklebust nevner Davis umiddelbart ved å begynne sin anmeldelse med å sitere fra forordet 

 

11 Dette skriver hun om i artikkelen «Om å lære norsk» i Morgenbladet, 30.10.2015, s. 32–35. 
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hennes: «Er det derfor det nesten er umulig å legge fra seg en av Lucia Berlins noveller når 

man først har begynt å lese?» (Myklebust 2016).  

Susanne Hedemann Hiorth i Dagens Næringsliv trekker frem de samme sitatene fra 

boken som Davis gjør, og sier seg dermed enig med Davis i at sitatene er gode eksempler til 

leseren (Hiorth 2016). Ingunn Økland i Aftenposten og Merete Røsvik Granlund i Dag og Tid 

nøyer seg med å rose forordet, som Økland mener er «flott» (Økland 2016) og Granlund 

«velskrevet» og dessuten gir en fin innføring i «Berlins liv og skrift» (Granlund 2016). Men 

de viser begge en selvstendig tilnærming som skiller seg fra Davis’. For eksempel 

sammenligner de Berlin med andre novelleforfattere enn William Carlos Williams, som Davis 

selv sammenligner henne med, og har valgt andre sitater fra novellene enn dem Davis har 

valgt. 

Kristian Wikborg Wiese i Dagsavisen og Bernhard Ellefsen i Morgenbladet viser til 

forordet i sammenheng med at Berlin skrev om sitt eget liv. Wiese skriver at «[b]åde forordet 

av Lydia Davis, og den korte presentasjonen om Berlin i slutten av boken gjør det klart at 

Berlin brukte av sitt eget liv når hun skrev» (Wiese 2016). Bernhard Ellefsen i Morgenbladet 

skriver: «I et nydelig forord til Håndbok for vaskedamer siterer Lydia Davis, selv en betydelig 

amerikansk forfatter i kortformatet, Berlins sønn: ‘Mamma skrev sanne historier, ikke 

nødvendigvis selvbiografiske, men i grenselandet’» (Ellefsen 2016). Hvorfor det 

selvbiografiske aspektet er viktig å slå fast, vet jeg ikke, men det er tydelig at både Ellefsen 

og Wiese legitimerer Davis’ ord og bruker forordet hennes som en slags referanse når de 

skriver at Berlins noveller er inspirert av hennes eget liv.  

Når det kommer til de amerikanske anmeldelsene, må jeg først minne om at 

novellesamlingens redaktør, Stephen Emerson‚ også har skrevet forord, det er altså to forord i 

den amerikanske utgivelsen av A Manual For Cleaning Women, og Davis’ nevnes bare i 

forbifarten i anmeldelsene i The Washington Post og Brick Literary Journal. Dwight Garner i 

The New York Times kritiserer forordenes subjektive begeistring, han savner kontekst, og 

synes forordene overlapper: «Each says the same thing many times (basically, ‘Look how 

talented my friend Lucia Berlin was’) while skimping on what you really want, which is 

context and biographical detail» (Garner 2015). Garner trekker den samme sammenligningen 

som Davis gjør mellom Berlin og forfatteren William Carlos Williams, han kan ha blitt 

påvirket av Davis til å se likheten.  

I de britiske avisene, The Guardian, The Observer og The Independent, nevnes verken 

Davis’ eller Emersons forord. Dette kan komme av at Davis ikke er et like kjent navn i 

England som i USA og Norge, eller at det ikke er tradisjon for å henvise til andres lesninger i 
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anmeldelser. Det betyr likevel ikke at de britiske anmelderne ikke har lest forordene, det er 

påfallende at anmelderne, i likhet med de norske og amerikanske, vektlegger det 

selvbiografiske i Berlins noveller, men uten å vise til at de baserer dette på informasjon fra 

forordet. De britiske anmelderne lar heller denne informasjonen fremstå som deres 

egentilegnede viten, som i dette sitatet fra Catherine O´Flynns anmeldelse i The Guardian: 

«Her eventful life provides the subject matter for these stories» (O’Flynn 2015).  

Hvorvidt forordet til Davis har hatt en verdi, er tydeligst i de norske anmeldelsene som 

nevner henne, da det har gitt anmelderne «gratis sitater» og informasjon om det 

selvbiografiske aspektet ved boken. Berlins karakterer fremstår som fiktive, da de har ulike 

navn og livssituasjoner, og vektleggelsen av det selvbiografiske i novellene kan derfor røpe at 

anmelderne har lest forordene selv om de ikke skriver det. Det er bare kjennskap til Berlins 

liv som gir en pekepinn på hvor hun hentet inspirasjon fra, for som Davis skriver i forordet: 

«She lived so many places, experienced so much — it was enough to fill several lives» (2015: 

xi).  

 

 

4.2 Maria Navarro Skaranger 
 

Det er kun Elin Kittelsen i Klassekampen og Hilde Slåtto i Vårt Land som har anmeldt Berlins 

Kveld i paradis. Kittelsen nevner ikke forordet, mens Slåtto trekker frem Davis’ forord i 

Håndbok for vaskedamer istedenfor Skarangers. Imidlertid påpeker Slåtto Berlins bruk av 

farger som Skaranger beskriver i forordet («hvordan Berlin alltid bruker farger for å ramme 

inn historien») (2020: 8). Slåtto slår fast at Davis’ forord har hatt stor betydning for Berlins 

tilbakekomst: «Hun fikk umiddelbart kultstatus og ble løftet frem, ved god hjelp av forfatteren 

Lydia Davis kunnskapsrike og engasjerte forord, som en av de store novellemesterne i -

moderne tid» (Slåtto 2020).  

 

 

4.3 Per Petterson 
 

Selv om Vivian Gornicks Heftige bånd fikk hele seks anmeldelser, er det kun to som nevner 

Pettersons forord. Leif Ekle i NRK opplyser kun om forordet, men i likhet med Petterson 

beskriver han mor-datter-forholdet i boken som et hat-kjærlighet-forhold. Fredrik Wandrup i 

Dagbladet skriver et avsnitt med overskriften «Petterson», men også han nøyer seg med å 

opplyse om at Petterson har skrevet forord uten å sitere fra det (Wandrup 2019). Alle de seks 

anmelderne er på den annen side begeistret for den gode jobben oversetteren Johanne Fronth-
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Nygren har gjort. Kanskje tyder rosen av oversetteren og likegyldigheten til forordet på at 

anmelderne er kjent med at det var Fronth-Nygren som «oppdaget» Gornick først, ikke 

Petterson. Som et plaster på såret innleder Fronth-Nygren selv et essay i Klassekampen med å 

sitere fra Pettersons forord, og videre sammenligner hun Pettersons opplevelse av Gornicks 

litteratur med sin egen: «Mitt møte med Gornick var gjennom en annen bok, essaysamlingen 

‘The End of the Novel of Love’ (1997). Reaksjonen min lignet Pettersons, denne boka var 

skrevet for meg» (Fronth-Nygren 2019). Pettersons forord får også ros i Vestnytts «Lesetips 

for sommaren» der bibliotekar Kari Fauskanger skriver: «Det personlege forordet av 

forfattaren Per Petterson er ei leseoppleving i seg sjølv» (Fauskanger 2019).  

 

 

4.4 Charles Bukowski 
 

I artikler som oppsummerer Fantes liv, blir forordet til Bukowski ofte beskrevet som 

vendepunktet som «reddet» forfatterskapet hans fra glemselen, som for eksempel i denne 

artikkelen fra filmmagasinet American Film fra 1989: «The solution was Bukowski. Martin 

asked his best-selling author to write an introduction that he hoped would draw attention to 

the new edition of Ask the Dust» (Spotnitz 1989).12  

Flere anmeldelser og artikler om John Fante er ikke overraskende publisert i The Los 

Angeles Times og LA Weekly da bøkenes hovedkarakter Bandini befinner seg i Los Angeles. I 

en av anmeldelsene av nyutgivelsen av Ask the Dust, som har tittelen «The Great Los Angeles 

Novel» siterer anmelderen Tom Christie fra Bukowskis forord, for så å runde av med: «Like 

Charles Bukowski in his youth, I too have discovered the magic» (Christie 1979). Det er 

tydelig at Christie er inspirert av Bukowskis forord og muligens har lest Fante på hans 

anbefaling. 

En annen anmelder, Wayne Warga i The Los Angeles Times, nevner kun Bukowskis 

forord som en kort tilleggsopplysning når han forteller om omstendighetene rundt 

nyutgivelsen: «Ben Pleasants, poet and writer, first brought ‘Ask the Dust’ to John Martin, 

Black Sparrow’s owner, who read the book and loved it, and asked Charles Bukowski — a 

Fante fan from way back — to write a special foreword» (Warga 1980). Denne versjonen av 

hvordan Ask the Dust ble gjenutgitt viker noe fra den som fortelles i Stephen Coopers biografi 

om Fante, Full of Life, der han skriver at Pleasants og Bukowski samarbeidet om å få Fante 

 
12 Martin er tidligere nevnte John Martin, grunnlegger av forlaget Black Sparrow Press. 
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gjenutgitt, og at det var Bukowski som sørget for at manuskriptet havnet hos Martin (Cooper 

2000: 308–309).   

  I en artikkel i The Los Angeles Times, skrevet av den samme Pleasants i anmeldelsen 

ovenfor, nevnes kun forordet i en parentes: «‘Ask the Dust’, again available (From Black 

Sparrow Press with an introduction by Charles Bukowski, who once haunted the Bunker Hill 

area seeking out the old hotel where Fante had lived years before)» (Pleasants 1979). 

Bukowski er tydeligvis interessant for Pleasants på bakgrunn av hans søken etter Fante i 

Bunker Hill. Stedsbeskrivelsene i Fantes romaner står ofte sentralt i artikler om Fante i The 

Los Angeles Times. I tillegg til at handlingen foregår i Los Angeles kan Bukowskis forord 

også ha bidratt til at det demografiske fokuset er så stort, som for eksempel i denne artikkelen 

av Don Shirley fra 1984: «In the last few years before his death in May, 1983, John Fante 

became known as Los Angeles’ great neglected writer. Such devotees as Robert Towne and 

Charles Bukowski spread the word» (Shirley 1984). 

Der The Los Angeles Times’ anmeldere har behov for å aktualisere Fante gjennom den 

demografiske forankringen, har norske anmeldere behov for å aktualisere ham gjennom 

sammenligninger til Hamsun. I 2007 ga Arneberg Forlag ut Ask the Dust på norsk. I 

anmeldelsen i Morgenbladet trekker Øystein Vidnes linjer til Hamsuns Sult: «Ei førstesetning 

der ordet ‘sult’ førekjem, finst også her, i Charles Bukowskis forord til 1980-utgåva av Ask 

the Dust: Jeg var en ung mann som sultet og drakk og prøvde å bli forfatter» (Vidnes 2007).13 

I en artikkel i Dagbladet skriver Terje Thorsen at «John Fante var en kresen leser, men Knut 

Hamsun ryddet han plass til – både i hjerte, sinn og bokhylle» (Thorsen 2007). 

Både den norske og amerikanske resepsjonen støtter opp om at Bukowskis forord har 

hatt betydning for forfatterskapet til Fante. Forordets kjærlighetserklæring røper også at Fante 

hadde stor betydning for Bukowski. Dermed var de viktige for hverandre, noe som den 

amerikanske tegneserieskaperen Noa Van Sciver illustrerer i en hybridfigur av de to i 

tegneserien Bukowski Fante, om en alkoholisert forfatters vei til litterær suksess.  

 

 

4.5 Hva forteller resepsjonen? 
 

Det er åpenbart at anmeldere lar seg påvirke av forordene. Et interessant funn er at 

hyppigheten i hvor ofte anmelderne nevner forordene, speiler graden av leserinnganger 

forordsskribentene gir leseren i løpet av forordene. Petterson forteller om handlingen i Heftige 

 
13 Vidnes refererer til forordet i 1980-utgaven, men nyutgivelsen med Bukowskis forord kom i 1979. 
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bånd, men forordet handler mest om hans opplevelse av boken, at den sendte ham tilbake til 

hans egen oppvekst. Resepsjonen av boken kan tyde på at forordet ikke er interessant nok for 

kritikerne. Kanskje kan dette også røpe at Pettersons forord har vært vellykket. Det har 

kanskje ikke truffet «eliten», som Bloom ville kalt litteraturkritikerne, men bibliotekaren i 

Vestnytt har åpenbart hatt glede av forordet. Man kan derfor spekulere over om forordet har 

truffet dem det kanskje først og fremst var ment å treffe, nemlig det bokkjøpende publikumet. 

I den andre enden av skalaen finner vi Davis’ forord, som svært ofte nevnes i anmeldelsene. 

Så er da også hennes forord det lengste, hun har til en viss grad tatt seg tid til å plassere verket 

i en litteraturhistorisk kontekst, og når hun viser hvordan Berlin benytter svart humor som 

virkemiddel og trekker frem kanskje ikke så åpenbare sider ved språket, gir hun leseren noen 

innganger. I Skarangers tilfelle er resepsjonen minimal, og det er derfor grenser for hva 

anmeldelsene kan fortelle oss. På den annen side er det grunnlag for å spekulere over om 

Slåtto i Vårt Land er påvirket av Skarangers lesning når hun også påpeker Berlins bruk av 

farger. I Bukowskis tilfelle er det tydelig at navnet hans i seg selv er en måte for kritikerne å 

kontekstualisere verket for leseren. Noe som støtter opp min antagelse om at navnet er det 

viktigste. Bukowski er en særegen stemme som man kan knytte til den selsomheten Bloom 

finner i kanonisk litteratur. Ved å vise til at Bukowski har skrevet forordet, viser man også til 

hva slags litteratur Fante skrev.  
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5. Avslutning 
 

På tross av sin personlige og utelukkende begeistrede tilnærming til verket vil jeg slå fast at 

Bukowski, Davis, Petterson og Skaranger har vist seg å være rette støttespillere for 

utgivelsene de har skrevet forord til. Fordi navnet til forordsskribenten kan sørge for at verket 

blir lest, er det ikke så viktig at forordsskribentene lar være å skrive om tiden som har gått fra 

den første og den siste utgivelsen. Dermed er navnet i seg selv den viktigste delen av den 

anbefalende funksjonen.  

Blurben «Med forord av …» skaper oppmerksomhet, samtidig som den knytter et 

ukjent verk til noe kjent. Man kan dermed si at forordets anbefalende funksjon begynner 

utenfor forordet. Så kan ikke en blurb fortelle om et forord som ikke er der, forordet må 

skrives og være til stede i boken, men hva det står, hva forordsskribenten faktisk forteller om 

verket og forfatterskapet, varierer i så stor grad at jeg vil hevde at innholdet er sekundært. Det 

er tilsynelatende ikke så viktig hvordan forordsskribenten har tatt for seg emnet. Blurben i seg 

selv er det viktigste. Men så lett er det likevel ikke, Skarangers forord er nemlig ikke nevnt på 

forsiden. Jeg har derfor diskutert om dette forordets anbefalende funksjon er for Skaranger 

selv og forlaget, som ønsker å gjøre navnet hennes mer kjent og derfor gi henne forordet som 

en plattform til å bruse med fjærene. Dermed blir den anbefalende funksjonen utvidet, og 

forordet bistår ikke kun det eldre forfatterskapet, men også forlaget og skribenten selv. 

 

I have always had faith that the best writers will rise to the top, like cream, sooner or later, and will 

become exactly as well known as they should be —their work talked about, quoted, taught, performed, 

filmed, set to music, anthologized. Perhaps, with the present collection, Lucia Berlin will begin to gain 

the attention she deserves. (Davis 2015: xviii)  

 

Her uttrykker Davis en nesten bloomiansk tro på den iboende estetikken, som om verk 

automatisk får anerkjennelse helt uavhengig av aktørene i feltet. Men ingen verk, selv om de 

er aldri så gode, stiger til topps som fløte av seg selv. Lucia Berlin trenger Lydia Davis, hun 

trenger Vibeke Saugestad for å bli oversatt til norsk, hun trenger forlagsredaktører, agenter, 

bokhandlere, kritikere og essayister og ikke minst bokkjøpere. For at et Stoner-fenomen skal 

kunne oppstå, må ulike aktører handle til bokens fordel. 

Ved å skrive om et annet forfatterskap skriver forfatteren også om seg selv. Idet den 

unge forfatteren Maria Navarro Skaranger skriver forordet i novellesamlingen Kveld i 

paradis, sørger hun samtidig for å få navnet sitt på trykk i den samme samlingen. Slik knytter 

hun sitt egen forfatternavn og -virke til en annens, en hun ser opp til, en eldre forfatter. 

Dermed skriver hun seg inn i en tradisjon der hun vil bli assosiert med Lucia Berlin i og med 
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at navnet hennes deltar direkte i den norske oversettelsen av Berlins novellesamling. Når en 

anerkjent forfatter som Per Petterson skriver forordet i en mindre kjent forfatters bok, slik 

som i Heftige bånd, bruker Forlaget Oktober Pettersons navn som trekkplaster ved å skrive 

«Med forord av Per Petterson» på forsiden. Istedenfor at boken forblir «anonym» for norske 

lesere, knyttes den opp til Petterson sitt navn og virke, og går fra fremmed til kjent. De sier 

ikke eksplisitt hvorfor bøkene bør leses i dag, men gjennom sin formidling av inntrykket 

verkene har hatt på dem, nettopp i dag, i deres samtid, forteller de at de fortsatt er aktuelle, 

rett og slett i form av å være god litteratur. Dessuten bidrar den manglende 

kontekstualiseringen til aktualisering ved å implisere at tiden som er gått mellom 

førsteutgivelsen og nyutgivelsen, er uviktig, at bøkene er like aktuelle i dag som da de ble 

skrevet. 

Selv om jeg har forsøkt å begrense materialet mitt til et lite utvalg forord og deres 

funksjon, har det dukket opp flere problemstillinger som ikke lot seg besvare i denne 

oppgaven. Man kan derfor se oppgaven min som et grunnlag for videre undersøkelser. Det 

kunne for eksempel vært interessant å undersøke forord i resepsjonen nærmere, om forord 

gjør jobben enklere for anmeldere, slik vi har sett at Davis’ forord gjorde for Hiorth i hennes 

anmeldelse av A Manual for Cleaning Women, der hun gjentar sitater fra Davis’ forord uten å 

gi egne eksempler. Eller Slåttos anmeldelse av Kveld i paradis, der hun muligens stjeler en 

observasjon fra Skaranger, og Bukowskis navn, som i seg selv gir kritikerne en relevant 

sammenligning og kontekst.  
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