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Hva er fordelen med å skrive alene, sammenlignet 
med å ha en medforfatter? Det er Universitetsforla-
gets magasin som spør fire som sitter midt i manus. 
«Det kan sikkert være givende, men flere kokker kan 
også gi mer søl,» sier Tord Larsen, sosialantropolo-
gen. «Ved å skrive alene slipper jeg å harmonisere 
språk, struktur og hovedsynspunkter,» sier Einar Lie, 
historikeren. Og han legger til: «Det er heller ingen 
medforfatter som plages over litt sen fremdrift.» Astri 
Johnsen, psykologen, sier det slik: «Fordelen med å 
skrive sammen er at det hjelper meg å senke listen.»

Medforfatterskap
Visste du at e-boken fyller 40 
år just i disse dager? Det vis-
ste ærlig talt ikke vi heller før 
omtrent akkurat nå, men det 
er i hvert fall det menneskene 
bak det ambisiøse bokdigitalise-
ringsprosjektet Project Guten-
berg hevder. Datoen tidfester 
de til (selveste) 4. juli 1971, da 
prosjektets stifter Michael Hart 
digitaliserte den amerikanske 
Uavhengighetserklæringen, pas-

sende nok for datoen. Og fulgte 
det opp med å sende det til alle 
i sitt (tidlige) digitale nettverk. 
Så kanskje oppfant han dermed 
spam-mailen i samme slengen? 
På gutenberg.org finner du uan-
sett 35 000 e-boktitler, i åpent 
format. Takk, og gratulerer med 
dagen!

Alles Gutenberg

 – Gratulerer med ferskt 
nummer! Hva har skjedd 
siden sist?
 – Kollektivet bak tidsskriftet 
er slanket, fra ni til fire. Sånn 
er det vel med tidsskrifter, 
det blir en viss slitasje og 
brikker som flyttes. Men alle 
vi fire som er igjen, var også 
del av de ni, og vi har prøvd å 
beholde Kuiper som et sam-
lingspunkt for unge forfattere i 
Tromsø.
 – Nettopp. Løse tunger 
i umiddelbar redaksjonell 
nærhet har omtalt dere som 
«en gjeng unge forfattere fra 
Tromsø som er veldig opptatt 
av at de er akkurat dét». Vil 
du signere eller protestere på 
denne beskrivelsen?
 – Det er ikke noe poeng å 
insistere på regionalisme eller 
noen «utenforstemme», men 
vi legger heller ikke skjul på 
at vi er en del av et selvrekrut-
terende miljø i Tromsø hvor 
det skjer interessante ting. 
En ny generasjon med en ny 
stemme, som vi har prøvd å 
skape et sted for. 
 – Temaet for det aktuelle 
nummeret er «skriveskoling». 
Kuiper kommer jo ut under 
banneret «en rugeanlegg». 
Er selve tidsskriftet en skrive-
skole i seg selv?
 – Tidsskriftdrift på indienivå 
er en form for kontinuerlig 
skriveskolering. Og det er nok 
et poeng at Kuiper aldri hadde 
eksistert uten forfatterstudiet i 
Tromsø. Så en viss symbiotisk 
effekt har nok vært der hele 
veien.
 – Om vi skal forsøke å dra 
noen billige avispoenger ut av 
lederen i nummeret, synes vi å 
ane en etterlysning av en form 
for skolering som er relevant 
også for avantgarde-stem-
mene?
 – Det var vel mer en vide-
reformidling av et poeng vi 
støtte på i prosessen med 
nummeret, enn et redaksjo-
nelt ståsted. Men ja, troen 
på prosessen i seg selv og 
fokuset på å finne en stemme 
kan ha overskygget andre tra-
disjoner for litterær skolering i 
de studiene som har eksistert 
i Norge til nå, det er vel i hvert 
fall et ståsted vi støtte på. 
 – Den samme lederen er 

veldig opptatt av å unngå en 
«eviggrønn pro/kontrade-
batt», og i det hele tatt preges 
språket i enquetesvar og 
bidrag i nummeret av mange 
forbehold, mye bruk av «muli-
gens», «kanskje» og lignende 
reservasjoner. Er det likevel 
noen overhengende poenger 
som trer frem fra dette num-
meret, som kan formuleres 
mer bastant, mer tilpasset 
Morgenbladets avisformat 
enn deres tidsskriftformat?
 – Det dialogiske perspek-
tivet var det viktigste for oss 
under arbeidet med dette 
nummeret, bare det å slippe 
til stemmer i debatten, uten 
dette pro/kontra-fokuset som 
ellers dominerer. Kanskje 
tydeligst eksemplifisert ved 
Cathrine Krøgers bidrag i den 
generelle debatten. Men det 
er jo en debatt man ikke slip-
per unna: Veldig mange av 
stemmene vi oppsøkte, starter 
der likevel. På et tidspunkt 
bør man skjønne at forfat-
terstudiene har kommet for 
å bli, og ta samtalen et steg 
videre. Kanskje heller begynne 
å tenke på hvordan de kan 
struktureres, hvilke alternative 
former og tradisjoner som fin-
nes, og så videre. Uten at vi 
nødvendigvis har funnet noen 
svar på dette.

martin bjørnersen

Nytt fra rugekassen

Morten Wintervold utgjør 
en fjerdedel av den Trom-
søbaserte redaksjonen til 
tidsskriftet Kuiper (www.
kuiper.no), ute med nr. 
1/2011 i disse dager.

ukens navn

Arnved Nedkvitnes nye bok Ære, lov og 
religion i Norge gjennom tusen år blir på 
omslaget solgt inn med henvisning til at 
Norge gjennom innvandringen har fått 
fornyet kontakt med en æreskultur, og at 
det historiske perspektivet er viktig for 
å forstå forskjellene i æresforestillinger 
mellom Vest-Europa og samfunnsformer 
man finner i Midtøsten og Pakistan.
 Boken er altså tosidig. I tillegg til 
kronologisk å sammenligne historien 
om norske æresforestillinger og disses 
forhold til lov, religion og normsetting 
gjennom tidene, har den også et kulturs-
ammenlignende element.
 Slike komparative perspektiver er en 
god egenskap. Man forstår lettere rødt 
ved å se fargen ved siden av blått, det er 
lettere å forstå hva dur faktisk er hvis 
man også kjenner til moll. Tilsvarende gir 
en sammenligning av forskjellige kultu-
rer en bedre bakgrunn for å forstå alle.

Berøringsangst. Dette er ikke så selvfølge-
lig som det kan høres ut. Det er en viss 
berøringsangst mot slike sammenlignin-
ger i deler av akademia, sannsynligvis 
ut fra en angst for å bli tatt til inntekt for 
grupper som hevder at det er kvalitetsfor-
skjeller mellom kulturer, noe som er blitt 
stadig mer tabubelagt for mennesker som 
ønsker å være tolerante og vidsynte.
 Arnved Nedkvitne har ikke denne be-
røringsangsten. Han sammenligner ikke 
bare etappene i historien frem til hvordan 
Norge i dag takler firkløveret ære, lov, 
religion og normer, men han sammen-
ligner innimellom også eksplisitt med 
utviklingen innen islamsk hovedstrøm, 
og han setter fingeren på mulige og 
sannsynlige historiske grunner til at disse 
samfunnene i dag fremstår som nokså 
forskjellige fra vårt eget innen bokens 
tema – fullstendig uten å gi inntrykk av at 
noe skulle være bedre enn noe annet, for 
øvrig.

Deduksjon og induksjon. I spennet mel-
lom det å presentere de store, sveipende 
linjene, med mengdeangivelser og kvan-
tifisering, og det å gå inn på enkeltsakene 

med et slags mikrohistorisk perspektiv, 
velger Nedkvitne begge deler. Han kan 
både ta utgangspunkt i enkeltsaker fra 
rettsprotokoller og andre kilder for å be-
lyse den generelle tilstanden i en epoke, 
og han kan starte med et rettsregimes 
lovbestemmelser og generelle statistikk 
for derfra å gå inn på hvordan enkeltsaker 
har sett ut og er blitt behandlet i denne 
fasen.
  Denne vekslingen mellom deduksjon 
og induksjon er den klart mest tilfredsstil-
lende formen for historieskrivning. Bare 
å lese enkeltsaker for derfra å konkludere 
med den totale mentalitetssituasjonen 
eller motsatt bare lese lovparagrafer, straf-
ferammer og kirketukt og ut fra det slutte 
seg til hva epokens mennesker faktisk 
tenkte om ting er begge deler utilstrekke-
lig. Nedkvitne får frem samspillet mellom 
høner og egg på en fin måte.

Hansaen i Bergen. Hvem har bestemt hva 
som er ærefull oppførsel? Man tilhørte en 
æresgruppe, stort sett de i ens eget sam-
funnssjikt som holdt konsensus rundt 
hva som var ære og vanære i eldre tid, det 
kunne være kongshirden, bondesamfun-
net, et cetera Vi finner fortsatt rester av 
denne tankegangen i ideen om at man 
skal dømmes av en «jury av ens like-
menn», men kirke og stat presenterte seg 
stadig sterkere med alternative vurderin-
ger og overtok etter hvert definisjonsmak-
ten, en rollefordeling som i økende grad 
gikk statens vei, og hvor innføringen av 
statens voldsmonopol spilte stor rolle. 
 Men dette var ikke en fullstendig jevn 
progresjon. Nedkvitne har lagt inn en 
svært interessant studie av Hansaen i Ber-
gen som æresgruppe delvis utenfor loven 
og voldsmonopolet. Statsmakten var ikke 
sterk nok til å frata Hansaens dens sær-
status før etter 200 år, og Hansakontoret, 

Et spørsmål om ære
Veien fra æresgruppens makt til det velintegrerte,  
lovstyrte og statsledede rettssamfunnet har vært lang. 
Er det noen vei tilbake?
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God metode: Forfatteren Arnved Nedkvitne veksler 
mellom å beskrive generelle hovedstrømninger og 
fremheve spesifikke enkeltsaker.  Foto: Siv dolmen


