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Litteraturhuset har 
overtatt ei boksam-
ling av uendelige 
muligheter og 
drømmer.

BØKER
Av Ida Karine Gullvik (tekst) og 
Tom Henning Bratlie (foto)

– Jeg ser for meg at dette kom-
mer til å være ei samling med 
slafsete pocketbøker? 

– Ja, det stemmer, sier As-
lak Sira Myhre, daglig leder 
for Litteraturhuset i Oslo.

– Det er ingen innbundne 
praktbøker her. Dette er en 
brukssamling.

I Litteraturhusets ung-
domsrom Nedjma står hylle-
meter på hyllemeter med det 
som ved første øyekast ser ut 
som litteraturens bunnslam. 
Bøyde, myke bokrygger, gul-
net papir, her og der har limet 
løsnet og sider er i ferd med å 
falle ut. Litteraturhuset har 
overtatt science-fiction-forfat-
ter og samfunnsdebattant 
Tron Øgrims enorme samling 
med primært sci-fi, men også 
fantasy, horror, gotiske histo-
rier, eventyrromaner og ro-
manser. En 3500 binds over-
sikt over noe av den mest ut-
skjelte populærlitteraturen 
fra det 20. århundre. Dette er 
ei brukssamling, som Myhre 
sier. Og det er tydelig at den 
har vært godt brukt.

Viktig virkelighetsflukt
Litteraturhuset ble tilbudt 

å overta bøkene etter Øgrims 
død i 2007, men det er ikke før 
nå de har fått anledning til å 
katalogisere og organisere 
den. På fredag feirer de åpnin-
gen av samlinga med en mini-
festival dedikert til tidsreiser, 
fjerne galakser og konstruerte 

universer. Øgrims samling er 
unik innenfor sin sammen-
heng, sier Myhre, både fordi 
den er så omfattende og så 
mangslungen. Men selv om 
Øgrims bøker er unike vil nok 
enkelte spørre hvorfor Litte-
raturhuset har valgt å ta imot 
nettopp denne boksamlinga 
blant alle de som de blir til-
budt hvert år. 

Men Aslak Sira Myhre un-
derstreker at sci-fi ikke bare 
er snakk om virkelighetsflukt. 
Han mener sci-fi er viktig.

– Spørsmålet bør ikke 
være hvorfor sci-fi er viktig, 
men heller hvorfor det ikke 
sees på som viktig, sier han.

– For meg har enhver sjan-
ger som er et speil av vårt 
samfunn litterær verdi. Og 
selv om noen sci-fi-bøker er 
skrevet bare for å være un-
derholdning, så er mange av 
dem veldig utfordrende.

Han trekker særlig fram de 
tallrike Sovjetiske sci-fi-roma-
nene i Øgrims samling. Bøker 
som heller enn å ta oss ut i 
rommet, tar oss inn i mennes-
kenes psyke i møte med 
postapokalyptiske scenarioer 
og invasjoner fra rommet.

– Disse bøkene er ofte av 

ekstremt høy kvalitet. De for-
teller historien om den andre 
delen av samfunnet i det tju-
ende århundret, sier Myhre.

Simulering og refleksjon
Science fiction tar oss ikke 
bare ut av vår egen tid og ver-
den, men den former også vår 
forståelse av virkeligheten og 
oss selv, mener Boddhisattva 
Chattopadhyay, doktorgrads-
student ved Kultrans i Oslo, 
og ansvarlig for katalogiserin-
gen av Øgrims bøker. 

– Science fiction leker med 
grenseløse muligheter, mens 
fantasy spiller på grenseløse 
drømmer, sier han, og plukker 
ut personlige favoritter eller 
nevneverdige rariteter fra 
hyllene.

– Men begge sjangrene 
springer ut av den samme im-
pulsen, det samme ønsket om 
å skrive om og rekonfigurere 

vår egen virkelighet. 
Hva er vår frykt for klima-

endringer og global oppvar-
ming annet enn sci-fi-scenari-
oer som vi projiserer på fram-
tida? spør han. Vi tilpasser 
måten vi oppfører oss på i dag 
etter hvordan vi tror verden 
vil være om hundre år. Vi for-
holder oss hele tida til den 
framtida vi ser for oss.

Chattopadhyay mener 
science-fictionens påvir-
kningskraft ligger både i at 
den simulerer ei mulig fram-
tid, og i at den reflekterer vår 
egen samtid.

Eklektisk
– Sci-fi kan fungere som 

tankeeksperimenter over nå-
tida. Den strekker noen ele-
menter, skaper analogier og 
reflekterer på denne måten 
vår egen virkelighet tilbake til 
oss, sier han.

Utfordringen for Chattopad-
hyay under arbeidet med 
Øgrims samling har vært å 
finne et enhetlig system som 
kan omfatte alt fra Kalevala 
og Jules Verne, Isaac Asimov 
og George Orwell, til obskure 
science fiction-forfattere uten 
annet ettermæle enn et par 
myke pocketbøker. Og i det 
endelige resultatet ser det ut 
som om både alfabetet og De-
wey har kommet til kort. Inni-
mellom rydder Chattopadhy-
ay bryskt opp der noen har 
satt en bok feil. 

– Jeg hadde tenkt å bruke et 
system for sci-fi som klassifi-
serer bøkene etter hva slags 
tema de tar opp, forteller han.

– Men her er det så mye for-
skjellig at jeg måtte finne en 
annen løsning.

Myhre blar gjennom noen 
av hyllene, og trekker over-
rasket fram en gammel kjen-

Litteraturhuset i Oslo feirer åpningen av Tron Øgrims unike science fiction og fantasy-samling:
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UNIK: Tron Øgrims 3500 bind sterke samling er unik både i 
størrelse og i bredde.

FAKTA

Tron 
Øgrim            
(1947-
2007):
n Norsk sci-fi 
forfatter og 
samfunns-
debattant.
n Hans 

store samling av science fiction 
og fantasylitteratur ble donert 
til Litteraturhuset i 2007.
n Indiske Boddhisattva 
Chattopadhyay, som skriver 
doktorgrad om britisk og 
bengalsk sci-fi litteratur ved 
århundreskiftet ved Universite-
tet i Oslo, har katalogisert og 
organisert samlingen.
n Åpningen feires med en mini 
sci-fi-festival fredag og lørdag. 
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FORSVAR DAGENS UFØRETRYGD

Konferanse om uføretrygd 
Torsdag 16. juni kl. 10.00 – 12.30

Sted: Lærernes hus, Osterhausgt 4a, Oslo

Forslaget til ny uføretrygd og alderspensjon for uføre
Konsekvenser for ansatte i privat og offentlig sektor 

Påmelding til aksjon@uforepensjon.no 
Konferansen er gratis.

■  Nei til kutt i alderspensjon for 
uføre

■ Fortsatt opptjening til 67 år
■ Ingen levealderjustering
■  Behovsprøvd barnetillegg som 

en varig ordning

■ Behold fribeløpet på 79 000 (1 G)
■  Forsvar uførepensjonen i privat 

og offentlig tjenestepensjon
■  Fortsatt pensjonistskatt på 

uføretrygd

Umiddelbart etter konferansen blir det en 

markering ved Stortinget 
der vi vil overlevere våre krav

■ Uføre har dårlig råd – ikke ta fra dem enda mer

Denne uka fikk Erling 
Sandmo Universitetsfor-
lagets faglitterære pris. 
Prisvinneren deler Kåre 
Lundens bekymring på 
den eldre historiens 
vegne. 

KULTUR
Av Sandra Lillebø

For vel en uke siden gikk pro-
fessor emeritus i historie Kåre 
Lunden til kraftig angrep på 
sine kolleger ved Universite-
tet i Oslo. Lunden mener at 
eldre historie systematisk blir 
nedprioritert når forsknings- 
og undervisningsmidler skal 
fordeles. Dette misforholdet 
har konsekvenser for vår evne 
til å forstå og svare på utfor-
dringer i vår egen samtid, me-
ner middelalderhistorikeren. 

Helt konkret pris
Da det denne uka kom pres-
semelding om utdelingen av 
Universitetsforlagets faglitte-
rære pris og Universitetsforla-
gets tidsskriftpris, kunne 
man nesten tro at det var et 
direkte svar på Lundens kri-
tikk. Mens middelalderhisto-
riker Audun Dybdal ble priset 
for artikkelen «Klima og de-
mografiske kriser i Norge i 
middelalder og tidlig nytid», 
fikk Erling Sandmo, som har 
interessert seg både for eldre 
og nyere historie, den faglitte-
rære prisen for sitt bokpro-
sjekt «Hva er historie». 

– Dette er vel beviset på at 
også historieskriving med røt-

ter i eldre historie tilbake til 
antikken blir satt pris på, Er-
ling Sandmo?

– Ja, en må tro det. Og i det-
te tilfellet, en helt konkret 
pris.

– Hva tenker du om Lun-
dens kritikk? 

– Jeg deler helt klart be-
kymringen. Samtidig har in-
stituttleder Lotte Hedeager et 
viktig poeng når hun framhe-
ver at vi faktisk driver og an-
setter folk.

Flinke samtidshistorikere
– Hva skyldes skjevfordelin-
gen?

– Det er det viktig at vi fin-
ner ut av. Her på instituttet 
tror jeg det handler mye om at 
samtidshistorikerne har vært 
veldig flinke, og nådd opp i 
prosesser som sikrer dem res-
surser. Vi håper at fagmiljøet 
kan bli vitalisert igjen når vi 
får ansatt to nye middelalder-
historikere, slik at vi får laget 
tverrfaglige fellesskap. Men 
det er en lang vei å gå.

– Har studentenes preferan-
ser fått for mye å si for utfor-

mingen av fagmiljøene?
– Det er vanskelig å snakke 

om det som en uavhengig va-
riabel. Men så lenge det er slik 
at studentenes valg virker inn 
på hvilke fagmiljøer som vin-
ner fram, må vi bestrebe oss 
på å gi spennende undervis-
ningsbidrag innen eldre his-
torie. Vi er nødt til å få andre 
til å tenke at dette er viktig. 

 sandra.lillebo@klassekampen.no

Bekymret prisvinner

Erling Sandmo

FAKTA

Historikerkrangel:
n 1. juni gikk professor 
emeritus Kåre Lunden til 
angrep på sine historikerkolle-
ger ved Universitetet i Oslo, i 
en kronikk i Klassekampen.
n Lunden er kritisk til at 
samtidshistorien tar en stadig 
større del av forskningsmid-
lene.
n Denne uka fikk Erling 
Sandmo Universitetsforlagets 
faglitterære pris for sin 
kommende bok «Hva er 
historie». 
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ning som han ikke var klar 
over fantes der. 

– Øgrim han hadde en vel-
dig eklektisk smak, sier Myh-
re, som selv har vært opptatt 
av sjangeren siden han var li-
ten, og husker Tron Øgrim 
som en av de få voksne han 
kjente som leste sci-fi.

– Han kjøpte kassevis av 
bøker som han smuglet hjem 
fra utlandet. Det er bøker her 
på esperanto, tysk, engelsk og 
fransk. Jeg skjønner ikke 
hvordan han kan ha lest alt 
dette. Og det er mange bøker 
her som jeg veit han ikke likte 
i det hele tatt, som Ringenes 
Herre for eksempel, men han 
har kjøpt og tatt vare på dem, 
like fullt, sier han.

T-skjorte vs. pologenser
I science fiction-filmen «The 
Time Machine», løst basert på 
H.G. Wells bok, kommer en 

tidsreisende til et framtidig ut-
opisk samfunn der menneske-
ne er bekymringsløse, barnsli-
ge og lykkelige. Men i bibliote-
kene deres har bøkene blitt 
spist opp av mugg og råte, de 
er tomme skall som går i opp-
løsning når hovedpersonen tar 
på dem. Aslak Sira Myhre er 
opptatt av at det ikke skal bli 
skjebnen til salig Øgrims sam-
ling. Den skal fortsette å være 
en brukssamling, tilgjengelig 
for den som ønsker å fordype 
seg i alternative virkeligheter, 
eller visjoner for vår egen vir-
kelighet, om du vil.

– Så nå kommer det til å bli 
flere «Xena the Warrior 
Princess»-skjorter og færre 
høyhalsede gensere på Littera-
turhuset?

– Kanskje det. Men det er 
da ikke så mange høyhalsede 
gensere her?

ida.gullvik@klassekampen.no


