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FORORD
“Realisme”, begrepet kan lyde gammeldags eller til og med akterutseilt, men jo lenger
man arbeider med realisme, desto tydeligere blir det: Realisme (eller realismer) har ikke
gått ut på dato, og kjedelig er den i hvert fall ikke. Det var realismen(e)s tilsynelatende
trygge posisjon i den norske samtidslitteraturen som dannet utgangspunktet for denne
avhandlingen.
Å skrive en avhandling om samtidslitteratur kan være synonym med å bevege seg på
gyngende grunn, Ibsen eller Hamsun er fastere for den saks skyld, men – og det er ikke
ubetydelig når en skriver en avhandling om norsk litteratur på kontinentet – det er
nettopp denne samtidslitteraturen som når fram til mine landsmenn og -kvinner. Det er
en levende litteratur, noe som bokstavelig er blitt illustrert av at flere forfattere har
kommet til Amsterdam og holdt foredrag, blant dem Lars Saabye Christensen, Hanne
Ørstavik, Jon Fosse, Johan Harstad og Karl Ove Knausgård. Disse besøkene satte meg i
stand til å stille forfatterne spørsmål om prosjektene deres og har bidratt til å kaste nytt
lys over forfatterskapene.
Samarbeidet med studentene har vært en annen viktig faktor i skriveprosessen. Dette
samarbeidet har gitt meg muligheten for å diskutere romanene og teoriene omkring
samtidslitteraturen og disse diskusjonene har flere ganger tvunget meg til å formulere
mer presist eller tenke grundig gjennom realismen nok en gang. Selve undervisningen
har resultert i at tiden jeg hadde til disposisjon for skrivningen har vært svært begrenset
og ikke minst fragmentert, men det har også medført at jeg, i motsetning til mange
andre, aldri har erfart arbeidet som ensomt.
Det å sitte og skrive mer eller mindre isolert fører med seg en vanskelighet: Jeg har
flere ganger opplevd at avstanden mellom Amsterdam og Norge – Internettet,
flyselskapene og telefonforbindelsene til tross – kan være stor. Takket være venner som
Helene Grønlien og Petter Egesund og ikke minst min kjære veileder Pål Bjørby ble jeg
holdt oppdatert om utgivelser, artikler og anmeldelser som jeg ellers hadde gått glipp av
og som er helt nødvendige når en skriver om samtidslitteraturen.
Det er flere som jeg vil takke for deres oppmuntring og støtte. Mange takk til min
veileder Henk van der Liet, ikke bare fordi han satte meg i stand til å skrive
avhandlingen og vernet stillingen min ved flere anledninger, men også for en lynhurtig
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kommentar til de innleverte kapitlene og for assistansen ved tekstens grafiske
formgivning.
Takk også til mine kollegaer Annelies van Hees og Lisette Keustermans for deres
oppmuntring under skriveprosessen og for hjelpen da mine franskkunnskaper ikke
strakk til. En spesiell takk til vår bibliotekar Caroline Godfried som ikke bare har lest
hele manuskriptet men som uten å nøle har utbredt Universitetsbibliotekets rike samling
hver gang jeg trengte en ny bok eller tidsskrift.
Takk også til mine korrekturlesere Marcus Ferley og Paul Nagtegaal som kom med
kommentarer til henholdsvis det engelske og nederlandske sammendraget.
Størst takk skal Pål Bjørby ha. Først og fremst fordi han er en meget kyndig,
inspirerende og dreven veileder som (øyensynlig) aldri ble lei av å lese og kommentere
mine tekster med største presisjon, men også for at jeg fikk erfare veiledningstimene
som har funnet sted på utellelige kaféer i Brussel, Antwerpen, Amsterdam, Kristiansand
og Bergen, som inspirerende og mest av alt: koselige (og da har jeg ikke ølet i sinne
som støtt fulgte etter mange timer med diskusjon). Denne avhandlingen hadde aldri blitt
til uten hans hjelp.
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