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Bokmagasinet snakker med designerne bak 
de fineste forsidene. Denne uken: TERESE 
MOE LEINER fra Blæst design for designet 
til Gyldendals «Klassiker»-serie.
– Hva er tanken bak 
«Klassiker»-seriens design? 

– Tanken var å ha mye 
fleksibilitet. Det er det som 
har vært bra med serien, som 
har gått i ganske mange år. 
Det er lett at det blir utdatert 
etter 20 bøker, så jeg ville ha 
noe som ikke var for stramt. 
Kalligrafien gjøres av Julia 
Vance og gir liv og sprut i det 
hele, sammen med to-tre 

bilder som er«dypetset», 
altså brutt ut av boksen. Jeg 
bestemmer farger og illustra-
sjoner, lager oppsettet og 
skisserer omtrent hvor 
teksten skal falle. Så fyller 
hun ut åpningene i det. 

– Kalligrafi er sjeldent nå.
– Jeg og Julia Vance hadde 

begge Christopher Haanes 
som lærer. Han er kalligraf. 
Vance er den første etter ham 
som har utdannet seg til 
kalligraf i Norge. Hun er 
veldig dyktig. Det er fantas-
tisk å se skrift så ekspressivt 

gjennomført. Det er nesten 
som en illustrasjon i seg selv.

MGL

BAK FORSIDA

Ekspressiv skrift

Hadde milliardærene 
kledd seg like 
vulgært som de 
snakker, ville det 
vært kjent land og 

strand. Det ville utgjort den 
type ufrivillig komikk man 
kan stole på er fellesgods – re-
feranser til milliardærenes 
aparte valg ville vært gangbar 
mynt både blant 
«de nye humo-
ristene» og på 
julebordet. Hva 
sier det om oss, 
at vi ville vært 
på pletten 
dersom de trakk 
i skinnvest, 
mens vi lar dem 
– milliardærene! – ikle seg en 
offerrolle? 

Det er slikt man grunner på 
etter å ha lest Mímir 
Kristjánssons bok «De 
superrike. Sytekultur og 
kravmentalitet blant norske 
milliardærer». Siden Klasse-
kampen-journalist Kristjáns-
son bokstavelig talt er en nær 
kollega – stavangerdialekten 
går som en jevn dur i politikk-
redaksjonen vegg-i-vegg med 
Bokmagasinet – skal andre 
vurdere kvaliteten på boka. 
Råmaterialet, derimot, er 
uimotståelig: Til å være en så 
notorisk mediesky gruppe, 
har milliardærene klart å 
pådra seg en oppsiktsvek-
kende mengde med tåpelige 
påstander.

Ta kyprioten John 
Fredriksen: «Når 
man framstilles som 
en som ikke bidrar til 
fellesskapet, er det så 
en får lyst til å legge 
ned all den norske 
virksomheten, og 
dra.» Dette fra en 
som havner godt 
oppe på lista over verdens 
hundre rikeste, men som 
landet på kroner null i 
ligningsverdi i 2006. Ta Stein 
Erik «Øst-Europeiske tilstan-
der» Hagen, som pendler 
daglig mellom Larvik og Oslo 
i et helikopter.

Eller ta milliardær Jacob 
Stolt-Nielsen, som mener vi 
ikke bør bruke tid på å 
diskutere barnehagedekning: 
«... hvor mange kvinner er det 
som egentlig ønsker å jobbe?»

Eller ta investor Jan 
Haudemann-Andersen, som 
ser «global warming» som en 
konspirasjon orkestrert for å 

ta rotta på de velhavendes 
livsstil, akkompagnert av et 
«propagandarace verden ikke 
har sett maken til siden 
Hitler-Tyskland.»

Frekkhetens nådegave, kan 
man se det som, når rederi-
næringen svarer på finansmi-
nisterens svært forsiktige 
innstramminger i særreglene 
for denne mest lukrative av 
bransjer med at de ønsker å 
«takke nei». Man kan også se 
på det som umodent, når 
milliardærer klager over at de 
ikke mottar «julekort fra 
finansministeren» som takk 
for skatten de betaler.

Og man kan se det som 
rystende, den krakilsk 
virkelighetsfjerne retorikken 
til aksjemekler Stein Hansen: 
«Vi ender opp i et land hvor 
det som gjelder, er å være 

uføretrygdet 
eller medlem av 
Taliban!»

Men mest av 
alt er dette 
uttrykk for 
politikk: Dels en 
livsanskuelse 
milliardærene 
besitter, dels en 

strategi for å besitte den 
livsanskuelsen enda behage-
ligere – oppnå stadig flere 
fordeler og skatteletter.

Rammevilkår for næringslivet 
er viktig. Og man skal ikke 
overse de verdiene næringsli-
vet skaper. Men når milliar-
dærene motsetter seg å bidra 
til fellesskapet, er det den 
sosiale mobiliteten det står 
om: Christian Ringnes er 
blant rikingene som heller 
enn å betale skatt, ønsker å 
dirigere pengeflyten selv. Så 
ender samfunnet opp med en 
skulpturpark, framfor dollars 
til sykehus og skoler.

I New York har man tatt til 
gatene for å ta tilbake den 

offentlige debatten 
om økonomi, forde-
ling og makt. Vi er de 
99 prosentene, sier 
demonstrantene, og 
minner om at de rike 
utgjør én – men 
utøver makt hinsides 
alle proporsjoner.  

Skulle noen lure 
på om den samme 
konflikten utspiller 

seg her til lands, kan man 
konsultere Jacob Stolt-Niel-
sen, som mener det har 
skjedd «et forferdelig fall i 
overklassens anseelse» 
gjennom tidene: «Hvis 
derimot slavene i det gamle 
Grekenland hadde kunnet 
sammenlikne seg med 
nåtidens underklasse, ville de 
ikke trodd sine egne øyne. 
Underklassen har vunnet 
fram på alle flanker. Middel-
mådige mennesker har aldri 
hatt det bedre enn i dag.»

Den retoriske kampen er i 
full gang for lengst.

karin.haugen@klassekampen.no

KOMMENTAR
KARIN HAUGEN

Det står 
om den 

sosiale mobili-
teten.

Når de rikeste åpner munnen, minner de oss 
på noe viktig: Det må være lov å lykkes.

Gullkorn

RIKING: Stein 
Erik Hagen

... at århundrets 
hittil mest ukose-
lige radiointer-
vju fant sted på 
Sveriges Radio 
torsdag. Der ble 
Ann Heberlein 

intervjuet om sin nye bok, og 
den noe eldre «Jeg vil ikke 
dø, jeg vil bare ikke leve» om 
depresjon og selvmordstan-
ker. En ekstremt uhøflig og 
konfronterende intervjuer 
ble ved med å spørre om hen-
nes sykdom og hvordan hun 
mente at forleggeren ikke 
burde gitt ut boka, som ble 
skrevet på psykosens rand. 

... at det kan hende at David 
Foster Wallace faket en av 
sine mest berømte reporta-
sjer. Tittelsporet i den nå 
avdøde forfatterens første 
sakprosasamling «A Suppo-
sedly Fun Thing I’ll Never 
Do Again» var en fantastisk 
reportasje fra et karibisk 
cruise, med den følsomme 
forfatters påfølgende 
eksistensielle angstanfall i 
turisthelvete. På The New 
Yorker Festival nylig avslørte 
en av Foster Wallaces beste 
venner, forfatterstjernen 
Jonathan Franzen, at Wallace 
syntes det var ok å bare finne 
på ting i sakprosa, blant 
annet visstnok hele artikke-
len om bøljan blå. 

... at Faber & Faber har fått sin 
hittil hippeste redaktør. 
Sangeren i britpopbandet 
Pulp, Jarvis Cocker, har sagt 
ja til å være sakprosaredak-
tør. Cocker skal anskaffe nye 
manus og utvide forlagets 
musikkprofil. Han har 
allerede sikret en bok av 
rockemusiker Julian Cope og 
et memoar om James 
Fearnleys liv som trekkspil-
ler i The Pogues. Cocker er 
ikke den første musikeren 
tatt inn i forlagshuset. The 
Whos guitarist Pete Towns-
hend jobbet som redaktør 
der på 80-tallet. Det obligato-
riske ordspillet kom først i 
The Guardian: «Pulp 
Non-Fiction».

VI NOTERER...

Et uregjerlig hode
– Hva er det som særpreger 
forfatterskapet til Audun 
Mortensen? 

– Han er frisk i tanken, 
uortodoks, uredd, og mor-
som. Han ga ut en slags 
roman i fjor som jeg ikke har 
lest, som var Nabokovs 
«Lolita» setning for setning 
baklengs. Men jeg liker hans 
to diktsamlinger så godt, 
fordi han er så 
fri og ubundet. 
Man kjenner 
gleden og 
frekkheten 
som han har. 

– Hvor ble du 
oppmerksom 
på ham? 

– Jeg hørte ham på en 
debutantkveld for et par-tre 
år siden der han leste et dikt 
som bare var noe sånn 
«høyre høyre høyre venstre 
venstre høyre», og så videre. 
Helt uten forklaring. Det tok 
lang tid før jeg skjønte at det 
handlet om et dataspill. Det 
var utrolig bra! Så leste jeg 
debutsamlingen, og den nye 
diktsamlingen nå i vår, 
«Aaliyah». Etter den første 
boka lagde han en blogg om 
hva han brukte forskuddet 
til, ned i minste detalj, hver 
pølse og øl han kjøpte. Han 
er en slags forfatter og poet, 
men han er også konsept-
kunstner. Hele livet hans får 
plass i den samme sofaen 
som forfatterskapet. 

– Kritikken mot konseptlit-

teratur er ofte at den ikke står 
på egne bein.

– Sånne ting tenker jeg 
ikke på. Når jeg leser et dikt, 
leser jeg et dikt. I alle fall så 
lenge det funker som dikt. 
Det er bare morsomt hvis 
han har et helhetlig system 
for sin litteratur. Mortensen 
er mer opptatt av ideer enn 
språk. Det er idepoesi. Et 

uregjerlig hode som Morten-
sen har er nok for meg. Jeg 
blir utrolig nysgjerrig på 
ham, alle ideene hans. 

– Du skrev konseptlittera-
tur, i «L». Er det et slektskap 
med ditt forfatterskap? 

– Det har jeg faktisk ikke 
tenkt på. «L» var riktignok 
mer liksom-konseptuell. Jeg 
skrev noe fiktivt rundt mine 
opplevelser på den sydhavs-
øya med vennene mine. Men 
jeg liker når man klarer å 
skape en form for helhet 
mellom liv og litteratur. 

– Johanne N. Wernø anmeld-
te «Aaliyah» i Bokmagasinet. 
Hun spurte om Mortensens 
forfatterskap var for knyttet 
til alder og livsstil til å fort-
sette det konseptuelle sporet. 

– Det er kanskje en litt 
snusfornuftig innvending, 

det er i alle fall ikke vedkom-
mende for de eksisterende 
tekstene, mer en bekymring 
for seinere tekster, og for så 
vidt en bekymring for alle 
som skriver. 

– Du kalte ham«uredd»? 
– Jeg liker at han er så 

ukontrollert. Jeg opplever 
ofte med ny norsk lyrikk at 
teksten må møtes med stor 

velvilje for å 
få noe av 
dem. Morten-
sen er noe 
helt annet. 
Det er bare 
tiltrekkende, 
om ikke 

alltid like forståelig ... Det 
merkelige ved dem er 
egentlig det tiltrekkende. 
Men her går det fort, han 
mister kontrollen. Han kan 
lage dikt av hva som helst og 
noen ganger går det bra, 
noen ganger ikke. 

– Hva oppnår man ved det? 
– Hvis du skriver veldig 

kontrollert og det blir 
fantastisk, som for eksempel 
Kjell Askildsen, så får man 
massiv respekt for alltid. 
Men skriver man sånn og det 
likevel er kjedelig, er det 
ingen unnskyldninger. Da er 
det mer tiltrekkende med 
Mortensens uvørenhet. Han 
skriver om hva som helst: et 
blogginlegg han har lest, 
noen han så på gata. Holder 
det språklig, er jeg tiltrukket 
av det ukontrollerte.  MGL

GENERASJONS-
SKIFTE

Bokmagasinet ber etablerte forfattere tipse
om sine favoritter blant de unge, lovende.

ERLEND LOE om AUDUN MORTENSEN. 

Et uregjerlig hode 


