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Det er isolert sett legitimt for 
en organisasjon som Den nor-
ske Forfatterforening med 
sine knapt 600 medlemmer å 
bestemme kriteriene for med-
lemskap. For all del. Ingen 
nekter dem det. Men forenin-
gen skal slett ikke se bort fra 
at dens egen legitimitet i sam-
funnet – som noe mer enn et 
eksklusivt og ekskluderende 
laug i et generøst offentlig-
støttet litterært system – ville 
bli større, ikke mindre, hvis de 
åpnet seg for Norges mest les-
te forfattere.

Dét ville være en gest til de 
hundretusener av norske lese-
re som elsker serieromanene, 
og som ikke ville lest bøker i 
det hele tatt hvis det ikke var 
for dem. Lesere som ganske 
sikkert blir inspirert til å åpne 
andre bøker når de først er 
blitt fanget av en av de største 
gleder et menneske kan opp-
leve – å lese noe som virkelig 
fascinerer.

En like logisk grunn til at 
Den norske Forfatterforening 
burde gjøre porten noe min-

dre smal, er at det litterære 
Norge formelig renner over 
av andre kvalitetsvurderinger, 
ikke minst priser og utmer-
kelser. Det finnes mer enn 
nok av virkemidler for å frem-
heve hva det litterære estab-
lishment mener fortjener 
spesiell heder for høy kvalitet, 
originalitet og nyskaping.

Som kulturredaktør får jeg 
ofte brev fra lesere som me-
ner vi bør skrive mindre om 
dataspill og mer om klassisk 
musikk – fordi det er så «åpen-
bart» hva som er verdifulle, 
høyverdige kulturuttrykk og 
hva som ikke er det. Men det 
er det slett ikke. All kunst og 
kultur som har stor innflytel-
se på mennesker fortjener å 
tas på alvor. Mediene gjør hel-
ler ikke en god nok innsats i 
så måte.

Derfor er dette utfordrin-
gen i dag: Å lete seg frem til 
det kvalitativt beste innenfor 
enhver sjanger og uttrykks-
form, ikke å videreføre forel-
dede, rigide smakshierarkier.

Dørvaktene i Den norske 
Forfatterforening styrker bare 
disse hierarkiene med sin 
nedlatenhet overfor masseles-
ningen. Det er dessverre for-
eningens privilegium.

Jeg nevnte priser, og har et 
forslag som kan kompensere 
litt for Forfatterforeningens 
fastlåsthet: Neste år bør en 
av landets mest leste serie-
romanforfattere få Brage-ju-
ryens hederspris eller Norsk 
kulturråds ærespris. Fordi de 
er litteraturens døråpnere. 
Fordi de som historiefortelle-
re lykkes i det enhver forfatter 
innerst inne drømmer om: å 
få stadig nye mennesker til å 
elske å lese.

Som Anne-Cath Vestly en 
gang sa: «Jeg husker den da-
gen jeg kunne lese. Det har 
jeg aldri glemt. Jeg satt på gul-
vet ved siden av bokhyllen, og 
så kunne jeg lese. Det betydde 
at jeg kunne velge selv.»
knut.olav.amas@aftenposten.no

twitter.com/KnutOlavAmas

Tvilsom holdning. Forfatterfore-
ningen nedvurderer ikke bare 
Norges mest leste forfattere, men 
også leserne av bøkene deres.
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Hun debuterte som serieroman-
forfatter i 2004 og har skrevet se-
riene Inga Svartdal og Arvesølv. I år 
lanserte hun en ny serie, Der vin-
den hvisker.

– Jeg så mange gode tilbakemel-
dinger fra leserne, så det går fint 
uten. Vi som skriver serieromane-
ne har dårlig tid, så alle seriene 
blir ikke like gode. Men jeg synes 
det er rart at ikke Ingulstad får bli 
medlem, hun har også skrevet så 
mye annet enn serieromaner, sier 
hun.

Ikke god nok litteratur?
Kollega Liv Margareth Alver (57), 
som blant annet står bak den his-
toriske romanserien Slangeringen, 
vurderte en gang å bli medlem av 
Forfatterforeningen, men lot være 
da hun fikk inntrykk av at seriero-
maner ikke var god nok litteratur 
for medlemskap.

– Spørsmålet er om Forfatterfo-
reningen skal være en forfatter-
forening eller en snobbeklubb? 
spør hun. 

Sluttet da hun fikk avslag
I fjor sommer sluttet Trude Bræn-
ne Larssen (45) som serieroman-
forfatter, og hun innrømmer at 
det indirekte skyldes at hun fikk 
avslag i Forfatterforeningen. For-
fatteren står blant annet bak seri-
ene Ulveøyne, Rimfrost, Holmegaard 
og Legdebarna.

– Jeg har søkt en gang for fire-
fem år siden, og det endte med at 
jeg fikk avslag, forteller hun.

Larssen jobber i dag som journa-
list i Gjengangeren, noe hun trives 
bedre med.

– Etter 15 år bestemte jeg meg for 
å slutte, og endelig opplever jeg å 
få anerkjennelse for det jeg gjør.

Har ikke brydd seg
Eva J. Stensrud (53), som har skre-
vet serien Storgårdsfolk, har aldri 
tenkt på å søke om medlemskap 
i Forfatterforeningen. Men hun 
synes det er håpløst at Ingulstad 
igjen har fått avslag. 

– Jeg har aldri brydd meg om 
medlemskap i Forfatterforenin-
gen, men Ingulstad som har et så 
langt og allsidig forfatterskap bak 
seg, burde helt klart blitt medlem, 
sier hun.

Torill Thorup sier hun får mange gode tilbakemeldinger fra leserne.  
Foto: thomas Barstad EckhoFF/schiBstEd Forlag

Serielitteratur

Torill Thorup (36) har ikke 
noen planer om å søke om 
medlemskap i forfatter- 
foreningen.

Trude Brænne Larssen 
fikk avslag da hun 
søkte om medlemskap 
i Forfatterforeningen.

Eva J. Stensrud vil ikke 
bli medlem i Forfatter- 
foreningen.
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