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Maria Lokna  og  
sofie amalie klougart 

(foto)

“ Det minnet litt om DDR, sier 
Judith Schalansky lattermildt, 
og setter seg ned i en dyp stol 
på et hotell i Oslo sentrum, 

hvor taffelmusikken tusler i bakgrun-
nen.

Timeplanen er stram, spesielt når 
man reiser uten å fly: Om en time skal 
den tyske forfatteren på en panelsam-
tale på Litteraturhuset, før hun reiser 
videre vestover med toget til Bergen og 
deretter med ferge tilbake til Tyskland. 
Nå snakker hun helt konkret om buss-
turen til Oslo, hvor kjøretøyet ble stop-
pet på grensen og alle passasjerene måtte 
testes for korona. Grensekontrollen fikk 
henne til å tenke på oppveksten i den 
østtyske byen Greifswald. Hun var ti år 
gammel da Berlinmuren falt. Etter det 
såkalte die Wende, vendepunktet, ble en 
hel referanseramme av monumenter, 
gatenavn og bygninger oppløst over nat-
ten. Dette historiske bruddet har vært 
grunnlaget for forfatterskapet hennes 
siden debutromanen, Fraktur mon Amour 
fra 2006.

– Det ga en slags historieløshet som 
kommer til å følge meg hele livet. Det 
har nok gjort meg oppmerksom på hvilke 
historier som fortelles. Jeg blir alltid 
mistenksom når en historie er basert på 
én versjon, og må alltid ha flere stem-
mer i bøkene mine.

Mot autoritære narrativ
Her til lands ble Schalansky først kjent 
gjennom boken Atlas over fjerne øyer, 
som kom i norsk oversettelse i 2012. 
Schalansky er like opptatt av den visu-
elle utformingen av bøkene sine som det 
tekstlige. I dette lommeatlaset tok hun 
for seg femti fjerne øyer som hun aldri 
har reist til, og heller aldri kommer til 
å reise til, men som hun likevel studerte 
nøye og levde seg inn i. «Et kart er en 
måte å temme vill natur på», skrev hun 
i forordet, men det er også en måte å 
utøve ideologisk kontroll på: På skolen 
i DDR studerte hun et skoleatlas hvor 
Øst- og Vest-Tyskland var adskilt.

– Øst og vest hadde forskjellige his-
torier, også om fortiden. I DDR var for-

Med en katalog over tapte ting vil den tyske forfatteren og 
designeren Judith Schalansky gi nytt liv til det som blir borte. 
– Vi må unngå å miste bevisstheten om naturen fordi  
vi ikke lenger klarer å navngi den, sier hun.

Det fortaptes  
leksikon

KULTURKRITIKER I 40 ÅR
Forfatteren og akademikeren 
bell hooks er død

Hun ble kjent som en av de første 
interseksjonelle teoretikerne med 
boken Ain’t I a Woman? på tidlig 
1980-tallet, men også som forfatter-
navnet som laget krøll i skrivepro-
grammene til mange unge akade-
mikere. bell hooks insisterte på at 
forfatternavnet skulle skrives med 
små bokstaver. Den amerikanske 
forfatteren, professoren og aktivis-
ten, som egentlig het Gloria Jean 
Watkins, gikk bort denne uken. 
Gjennom 40 år og enda flere bøker, 
bidro hun til kritisk tenkning om 
feminisme, rasisme, kultur, politikk 
og kapitalisme – men også om 
 kjærlighet og spiritualitet.
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KNAUSGÅRD-NYTT
Morgenstjernen-serien blir på 
fem bøker (minst)
Man tenkte det jo, da man vendte 
siste side i Karl Ove Knausgårds 
roman av høsten, Ulvene fra 
evighetens skog: Dette går ikke på 
bare tre bøker, det lar seg bare ikke 
gjøre å samle denne fortellingen til 
et noenlunde sammenhengende 
hele i tredje og siste bind. Umulig! 
Det tipper notisredaksjonen at 
Knausgård – som tidligere har sagt 
at Morgenstjernen-serien kom til å 
bli på tre bind – har tenkt for lenge 
siden, men nå er det altså offisielt. I 
et intervju med VG sier forfatteren 
at serien blir på fem bøker. Hvis de 
tre neste bindene blir av omtrent 
samme lengde som de to første 
(henholdsvis 666 og 775 sider), vil 
den samlede tekstmassen bli 
omtrent like stor som i Min kamp-
serien. Men den kan fort bli større 
også, for man aner at det ligger et 
uuttalt «minst» i Knausgårds 
utsagn, eller som han sier et annet 
sted i intervjuet: – Hvordan i all 
verden kan jeg klare å fortelle his-
torien på bare fem bøker?
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tellingene tilpasset en kommunistisk 
ideologi, og alt annet ble fjernet og utra-
dert. Vi skal være forsiktige med å snakke 
om alternative historier, spesielt i sam-
taler om andre verdenskrig. Men det 
spiller også en konstruktiv rolle. I DDR 
snakket vi bare om kommunistiske ofre 
etter krigen, og i dag snakker vi ikke om 
dem i det hele tatt. Det jeg synes er inter-
essant, er hvordan vi kontinuerlig for-
teller vår egen dannelseshistorie på nytt.

Gjennomgående i Schalanskys bøker 
er en fascinasjon for autoritære og fast-
satte fortellinger – strenge skiller mel-
lom her og der. Flere av bøkene hennes 
er formet som kataloger, som sorterer 
og kategoriserer, mens innholdet lar 
disse grensene smuldre opp. I dannel-
sesromanen Sjiraffens hals skriver hun 
for eksempel om en aldrende og bitter 
biologilærer som har levd livet etter 
Darwins evolusjonsteori, med troen på 
naturens lov hvor den sterkeste overle-
ver. Læreren er en tidligere Stasi-infor-
mant, men underveis i romanen begyn-
ner ideene hennes å slå sprekker, akku-
rat slik det kommunistiske regimet som 
tidligere støttet henne, gjorde.

– Det er den delikate grensen mel-
lom fiksjon og virkelighet som interes-
serer meg. Hvordan vi liksom har ryd-
det pent opp mellom ulike felt som viten-
skap, natur og kultur, sier hun.

Formen som lekegrind
Schalanskys siste utgivelse, Fortegnelsen 
over det tapte, skal minne om det som 
kaltes for Wunderkammer i barokken, 
et raritetskabinett hvor spesielle og over-
raskende gjenstander ikke er adskilt, 
men samlet på ett sted. I denne boken 
arkiverer Schalansky blant annet en for-
svunnet øy som heter Tuanaki, en utryd-
det kaspisk tiger, Sapfos mangelfulle 
kjærlighetssanger og det østtyske Repu-
blikkpalasset. Hver gjenstand har fått 
sitt eget kapittel, og hvert kapittel består 
av nøyaktig 16 sider. Mellom hvert kapit-
tel har hun plassert svarte sider og en 
mørk illustrasjon, og disse svarte sidene 
gir symmetriske linjer langs sidene av 
boken. Innenfor denne strenge formen, 
varierer det tekstlige innholdet svært 
for hvert kapittel. Noen er kjølig obser-
verende, andre med en tydelig fortel-
lerstemme.

– Jeg likte ideen om at hvis man blar 
i boken, ser kapitlene helt like ut, men 
hvis man går inn i dem og leser, finner 
man helt forskjellige verdener. Boken 
skulle være formet som et arkiv, og jeg 
skulle jobbe som en bibliotekar. Struk-
turen ga meg en anledning til å leke med 
språket og skrivemåtene.
I motsetning til et raritetskabinett, hvor 
man kanskje studerer innholdet med en 
viss letthet, er ikke Fortegnelsen over det 
tapte en bok man raser gjennom. Ofte 
lugger språket, og lesningen stopper opp 
ved nye ord, eller strengt tatt gamle ord: 
vokabular som ikke brukes lenger. I et 
kapittel møter vi en herre som heter 
Armand Schulthess, som slutter i job-
ben sin og overtar et stort naturområde. 

I en kastanjelund lager han et eget lek-
sikon, hvor han samler kunnskap og set-
ter dem på plaketter som han henger på 
trær.

– Boken fikk meg tidvis til å tenke på 
øko-akustikere som den amerikanske 
musikeren Bernie Krause, som samler inn 
fuglesang og dyrelyder så vi ikke skal 
miste evnen til å gjenkjenne dem?

– Absolutt, en del av prosjektet var 
helt klart nature writing. Det handler 
ikke om å speile sine egne følelser i natu-
ren, men å fremkalle naturen gjennom 
å nevne plantene, dyrene og vekstene 
som finnes der. Det er ikke et spesielt 
spektakulært naturområde jeg skriver 
om, men et område som er kjent for meg. 
Likevel hadde jeg det vanskelig med å 
navngi fiskene i bekken, og plantene 
rundt meg. Jeg måtte snakke med for-
eldrene mine for å finne riktige navn. 
Det fikk meg til å innse hvor viktig det 
er å få overlevert navnene fra genera-
sjonene over oss. Det har også en poli-
tisk dimensjon, ikke å miste bevissthe-
ten om naturen fordi vi ikke lenger kla-
rer å navngi den.

Noe tapt og noe vunnet
Men i likhet med hennes tidligere bøker, 
er det heller ikke tydelige skiller mel-
lom fakta og fantasi i Fortegnelsen over 
det tapte. Schalansky er opptatt av ting 
som forsvinner, men like raskt blir til 
noe annet, slik som Republikkpalasset 
i Øst-Berlin, som under den kalde kri-
gen var et stort kulturhus oppført med 
ideen om en ny verden, og senere ble 
symbol på en verden man ville glemme. 
Bygget ble revet i 2006.

– Jeg synes det er fascinerende hvor-
dan helt enkle ting, som for eksempel en 
bilnøkkel, kan forsvinne og dermed blir 
til et mysterium. Jeg ville gå forbi fakta-
ene, og dit hvor gjenstandene blir til myter. 
Kanskje vi skaper kultur og ritualer for å 
holde fast ved det som forsvinner. I en 
vellykket begravelse forteller vi hveran-
dre historier om personen som er borte. 
Ting blir ofte verdifulle først når vi mis-
ter dem, både sosiale og kulturelle, men 
også natur  fenomener, sier Schalansky.

– I vestlige industriland er fremtiden 
forbundet med tap, både økonomisk og 
økologisk. I Tyskland har vi hatt en stor 
offentlig debatt om tap. En politiker sa 
at vi måtte gi avkall på noe, og spurte 
hva man var villige til å miste. Det ble 
stor oppstand, fordi ingen vil jo gi avkall 
på noe. Men kapitalismen er ikke for-
enlig med ressursene på jordkloden. 
Kanskje kan dette å konsentrere seg om 
noe, og gi avkall på noe annet, føre til 
noe positivt? Mindre er mer, sier man 
det på norsk også? A loss is also a gain.
 maria.lokna@morgenbladet.no

Wunderkammer: Judith Schalanskys siste 
utgivelse, Fortegnelsen over det tapte, skal minne 
om et raritetskabinett. Det østtyske Republikk-
palasset, Sapfos kjærlighetssanger og en 
utryddet kaspisk tiger er blant det som er 
arkivert i egne kapitler. 

JUDITH SCHALANSKY
 Ʌ Født i Greifswald, Øst-Tyskland i  

1980.

 Ʌ Fikk sitt internasjonale  
gjennombrudd med boken Atlas over 
fjerne øyer, som kom på norsk i 2012.

 Ʌ Schalansky er utdannet  
grafisk designer og kunsthistoriker,  
og utgivelsene hennes er kjent for sine 
typografiske og visuelle kvaliteter.

PLAGIAT Forfattar Bergsveinn Birgisson meiner han er 
utsett for plagiat – av Islands sentralbanksjef.

— Ubehageleg at  
dette er mannen som sit 
på statskassa vår

Helene Hovden Hareide

“
Eg blei sjokkert då eg 
las Jónssons nye bok 
og såg kor mykje som 
var likt, seier Bergs-

veinn Birgisson.
Forfattaren, som har blitt 

utnemnd som riddar av fyrste 
klasse for bøkene sine, vekslar 
mellom å bu i Noreg og på Island. 
I 2013 gav han ut sakprosaboka 
Den svarte vikingen på norske 
Spartacus. Det var denne Bir-
gisson i nettavisa visir.is førre 
onsdag skulda sentralbanksjef 
Ásgeir Jónsson for å ha plagi-
ert, i si nye utgjeving Eyjan hans 
Ingólfs (Ingolfs øy). Jónsson, 
som før tiltredinga som sentral-
banksjef var dekan for økono-
miavdelinga ved Universitetet 
på Island, har i denne boka skrive 
om handel og økonomi med 
utgangspunkt i same perioden 
som Birgisson, nemleg landnåm-
stida på 800- og 900-talet.

Soge om kvalross og plagiat
Soga om plagiatet startar altså 
– som Islands historie – med 
norske flyktningar frå Harald 
Hårfagres regime. Kva livnærte 
desse seg på under busetjinga 
av sagaøya for over tusen år 
sidan? Det er eit spørsmål både 
boka til Jónsson og Birgisson 
tek stilling til, og begge vel seg 
hypotesen «kvalrossjakt». Dei 
meiner vidare at denne fiske- 
og fangstkulturen baserte seg 
på slavar. I det offentlege svaret 
sentralbanksjefen har gitt på 
skuldingane frå Birgisson, skriv 
han at dette ikkje er plagiat, men 
ein ålmenn kjend hypotese.

– Men eg har ikkje hevda at 
det er denne hypotesen han har 
plagiert, eg er fullt på det reine 
med at den ikkje er min, seier 
Birgisson, som har doktorgrad 
i norrøn filologi.

– Det som er nytt i arbeidet 
mitt, er at eg går til mellom-
alderkjeldene med ei brei, tverr-
fagleg tilnærming, for å sjå om 
det står noko der som kan støtte 
hypotesen.

Med «mellomalderkjeldene» 
viser Birgisson til dei islandske 
ættesogene, og den særeigne 

Landnámabók, som fortel om 
busetjinga av Island på 800- og 
900-talet. Ved å lese desse teks-
tane på leit etter spor av fiske- 
og fangstkultur har Birgisson 
gjort nye tolkingar av dei, og det 
er desse tolkingane han meiner 
sentralbanksjefen har plagiert.

– Kan han ikkje ha kome fram 
til liknande tolkingar på eiga 
hand?

– Det ville ha vore eit heilt 
utruleg samanfall. Han siterer 
dei same utdraga og tolkar dei 
heilt likt ved ei rekke høve. Desse 
tolkingane finst ikkje i noko 
anna bok, fleire av dei var også 
kunnskapsbaserte spekulasjo-
nar frå mi side, men han viser 
til dei som om han har funne ut 
dette på eiga hand, og som om 
dette var sjølvsagde ting.

Statskassa
Det finst ingen referansar til Bir-
gisson i boka sentralbanksjef 
Jónsson har skrive. Men ei rekke 
fotnotar viser til andre verk som 
teksten dreg vekslar på.

– Dersom Jónsson har nytta 
boka di, kvifor skulle han utelate 
å referere til den?

– Eg vil ikkje spekulere i motiv. 
Det kan vere at han har gjort det 
utan vilje, gløymt at det var boka 
mi han hadde desse tolkingane 
frå, men i så fall er det rart at 
han ikkje viser noko form for 
anger no, meiner Birgisson.

– Uansett er det frå ein aka-
demisk ståstad slett handverk 
å ikkje referere til eit såpass nytt 
og viktig verk om perioden han 
skriv om. Dette er ein mann som 
har vore dekan for økonomiav-
delinga ved universitetet i åre-
vis, med ansvar for å lære stu-
dentar god sitatskikk. Det er 
ikkje akkurat tillitvekkande, 
meiner Birgisson. Han legg til:

– Det er ein ubehageleg tanke 
at dette er mannen som sit på 
statskassa vår.

Avviser skuldingane
Lanseringa av Jónssons bok har 
blitt utsett medan den etiske 
komiteen til Universitetet på 
Island ser på saka, noko dei 
opplyser kan ta opp til seks 
månadar. Sentralbanksjefen 
nektar sjølv for å ha brukt Bir-
gissons bok i arbeidet sitt: «Eg 
avviser Bergsveinns skuldingar 
blankt», skriv han i ei offentleg 
ytring. Jónsson har fått lagt 
fram sitata frå dette intervjuet, 
men hadde ikkje svart då avisa 
gjekk i trykken.
helene.hareide@morgenbladet.no

Han viser til dei som 
om han har funne ut 
dette på eiga hand.
BERGSVEINN BIRGISSON, FORFATTAR


