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Samtalebok: Høyres 
evige gymnasiast Torbjørn 
Røe Isaksen har skrevet 
særemne om og med 
Kåre Willoch. Resultatet er 
blitt bok, og den er sikkert dagens 
90-årsjubilant fornøyd med. 

NUVEL, HR. WILLOCH!

N
år blir alminnelig snusfornuft, i kombina-
sjon med rikelige mengder etterpåklok-
skap, synonymt med politisk visdom? 

Det er et spørsmål det må være lov å 
stille for den som har fulgt Kåre Willochs 
transformasjon fra bitende skarp Høyre-
politiker til bestefaderlig samfunnsorakel. 
Noe svar kommer man imidlertid ikke 

nærmere etter å ha lest denne samtaleboken. 
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen er så 

visst ingen revolverjournalist, her er det snakk om 
en bok basert på dannet konversasjon i komforta-
ble omgivelser på biblioteket i Høyres Hus. 

 
Syv tematiske hovedkapitler organiserer 
samtalen(e), med titler som «Et lite land i verden», 
«Er ideologiene døde?» og «Vårt felles miljø». 

Det er Willoch som langt på vei legger premisse-
ne for samtalens innhold, Røe Isaksen orkestrerer 
det hele på høfligste vis. Ikke en eneste gang stiller 
han et uventet, for ikke å si kritisk, spørsmål. 
Tvert imot virker 40-åringen å være under sterk 
innflytelse av sin 50 år eldre samtalepartner, med 
replikker som «Jeg minnes Frankrikes store 
president Charles de Gaulle». 

 
Både Røe Isaksen og Willoch ser seg selv som 
representanter for en reformerende og balanse-
rende konservatisme, og er skjønt enige om at en 
sosialt ansvarlig høyrepolitikk ikke lar seg 
kombinere med økonomisk nyliberalisme.

 
De to herrene vil gjerne fremstå som ideologisk 
orienterte, men de idémessige referansene deres 
innenfor liberal/ konservativ tenkning stopper 
ved Adam Smith (1723–1790) og Edmund Burke 
(1730–1797). 

 
Det er dessuten påfallende hvor generell og 
distansert Kåre Willoch ofte kan virke. Når han får 
direkte spørsmål om 22. juli-terroren og hatet mot 
Arbeiderpartiet blir han vag og ullen. Og hver 
gang samtalen nærmer seg Fremskrittspartiets 
posisjon i dag blir det behandlet med harelabb. 

 
Spesielle stilistiske kvaliteter er det vanskelig å 
få øye på i den ganske monotone tekstmassen. 
Willoch insisterer riktignok på former som efter og 
hvorledes, men ellers er det lite som skiller denne 
boken fra ganske alminnelig hverdagsprosa. Noen 
småfeil har sneket seg inn: Det vi kaller finanskri-
sen startet vel strengt talt i 2008, ikke 2007, og 
Margaret Thatcher ble statsminister i 1979, ikke 
1980. 

 
Torbjørn Røe 
Isaksen og 
Kåre Willoch 
skal likevel ha 
godkjent for 
denne samtale-
boken i beste 
verdikonser-
vative ånd. 
Men bare 
godkjent – alt 
med måte!

Torbjørn Røe Isaksen  
og Kåre Willoch

«Alt med måte. Politiske 
 samtaler»
Cappelen Damm 
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Bloggerbok: Ny uke, ny bloggerbok. Men det blir nok ingen ny storm – 
for Sophie Elise har skrevet en bedre bok, og utleverer ingen andre enn 
seg selv. 

– UTLEVERER SEG SELV
GIR UT BOK: Sophie Elise Isachsen (23) har skrevet den vanskelig andreboken.  Foto: FRODE HANSEN

J
eg måtte eie min egen 
historie, sa Lisa Tønne etter å 
ha utlevert ektemannens 
utroskap i podkasten «Tusvik 
og Tønne» i fjor. 

Nå står unge kjendiser i kø 
for å eie historiene sine, og 
fortelle det som fortelles kan. 

Er det noe den siste ukens blogger-
bok-bråk bør ha lært oss, så er det at 
jo da, man må eie sin egen historie. 
Men om den involverer andre, må de 
få eie sin. 

 
Hvis ikke, må man må anonymisere 
og kamuflere, slik Sophie Elise har 
gjort i sin nye bok «Elsk meg». Så vidt 
jeg kan forstå har hun og forlaget 
gjort kloke valg ved å ikke gi Ham et 
navn og en gjenkjennbar identitet. 

 
I «Elsk meg» følger vi Sophie Elise i 
månedene fra hun treffer Ham i et 
middagsselskap en januardag i 2016. 
Han er ikke som henne. Han er en 19 
år eldre musiker med kulturell 
kapital, interesse for gourmetmat og 
dyr vin, og voksne venner som 
snakker om voksne ting. 

 
Sophie Elise faller for Ham og livet 
han lever, og de innleder et forhold. 
Et forhold som kun eksisterer på 
sjeldne kvelds- og nattetid, og bare 
innenfor hjemmets fire vegger. 

For Han er kanskje egentlig ikke så 
interessert, og ganske snart blir 
forelskelsen en besettelse for Sophie 
Elise. Hvorfor vil man så gjerne ha det 
man ikke kan få? 

 
– Vi aksepterer den kjærligheten 
vi tror vi fortjener, skriver Sophie 
Elise et sted i boken. Sitatet er opprin-
nelig hentet fra den lille, fine boken 

«The Perks of Being a Wallflower», 
og det er verdt å reflektere over. 

 
Sophie Elise setter hele livet sitt 
på vent i tilfelle Han plutselig 
sender melding, og skuffer og sårer 
familie og venner mens hun 
venter. Hun tolker og analyserer 
alt Han gjør, og ikke minst alt Han 
ikke gjør. Hun begynner å drikke 
alene hjemme, og fylles av selvhat 
når Han glipper. 

 
Hun er «hekta på et håp om 
kjærlighet», som Sissel Gran har 
skrevet bok om.

 
– I det siste hadde alt inni meg 
tydet på at jeg ønsket å gi opp livet jeg 
hadde, alt jeg hadde oppnådd – for 
hva betydde nå egentlig det i det store 
bildet – og ta vare på ham som trengte 
det, skriver hun. Og så er det nok 
egentlig hun selv som trengte å bli 
tatt vare på. 

 

Sophie Elise skriver godt, og 
innimellom klarer hun å berøre. 
Spesielt er fortellingen om 17. 
mai-feiringen sterk. Historien har 
driv og stopper ikke opp, selv om hun 
selv gjør det i boken, mens hun sitter 
og stirrer på telefonen sin og venter 
på melding fra Ham. 

 
Det er unektelig noe interessant 
ved å få innblikk i tankene hennes, og 
for oss som observerer henne 
utenfra, er hun tilsynelatende seg 
selv lik. 

 
For Sophie Elise er en slags 
kameleon. Hun er feminist idet hun 
skriver uanstrengt om å få mensen i 
sengen hans, hun er sjokkerende 
clickbait-blogger når hun reflekterer 
over hvor bra det ville vært for 
bloggbusinessen om hun fikk seg et 
barn og hvorvidt hun skal dra til LA 
for å spille inn pornofilm. Hun er 
mobbeofferet og pappadalten fra 
Harstad, og Kardashian-fangirl og 
suksessbloggeren med fet bankkonto 
og toalettveske fra Louis Vuitton. 

 
Og det er vel nettopp slik hun 
klarer å holde på oppmerksomheten 
vår, ved å stadig fornye seg og 
overraske. 

Sophie Elise Isachsen

«Elsk meg»
Cappelen Damm

 ● 208 sider

 ● Pris: 349,-

Anmeldt av:  
Trine Saugestad Hatlen 
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P
hilippe Sands har regnet ut at 
bestefarens store familie på 
mors- og farssiden i Lemberg og 
Zólkiew talte 70 mennesker før 
andre verdenskrig. Bare bestefa-
ren Leon overlevde, og omkran-
set sin fortid med taushet. 
Barnebarnet Philippe Sands 

begynte ikke å grave før han tilfeldigvis 
ble invitert til å holde et faglig foredrag i 
Lviv, Ukraina. Men da gikk han til 
gjengjeld grundig til verks, og resultatet 
er denne strålende sakprosaboken som 
vever familiehistorie, europeisk historie, 
forbrytelser og internasjonalt lovarbeid 
sammen på en enestående måte.

 
Sands husker godt sin bestefar og 
bestemoren fra en liten leilighet i Paris, 
men de regelmessige familietreffene 
berørte aldri fortiden. Sands fikk fra sin 
mor en mappe med papirer og pass etter 
bestefaren, og senere en bærepose med 
papirer fra en annen slektning. Og 
gjennom en stor mengde personlige 
papirer som dukker opp, og en lang rekke 
reiser til gateadresser, samtaler med eldre 
naboer og dagens beboere, arbeid i 
arkiver og langsomme opprulling av et 
stort persongalleri, så nøster Sands opp 
en fabelaktig og gripende historie. 

 
Her er noe for enhver som er interessert 
i siste verdenskrig, velskrevet som den er. 
Her er tråder og resonnementer for 
fagfolk, jurister og historikere, her er et 

stoff som appellerer til oss alle som 
mennesker. 

 
Philippe Sands er toppjurist innen 
internasjonal rett og har ført saker om 
massedrap. Noen har han ført som forbry-
telser mot menneskeheten, altså drap på 
enkeltpersoner i stort omfang, mens 
andre saker ble påstått å være folkemord, 
altså utryddelse av grupper. Sin kunn-
skap om dette veves på mesterlig vis inn i 
boken som nå utgis i Norge, «Tilbake til 
Lemberg». 

 
Sands har fortalt at han har bearbeidet 
boken i tre runder og arbeidet tok fem år, 
og han landet på et grep om å spinne 
rundt fire menneskers liv. Det er et 
lykketreff av en struktur. Den ene 
personen er Sands bestefar Leon 
Buchholz, og de tre andre er Hans Frank, 
Hitlers advokat og generalguvernør i det 
naziokkuperte Polen, så er det Raphael 
Lemkin, offentlig anklager og juristen 
som utmyntet begrepet folkemord og 
Hersch Lauterpacht, professor i folkerett 
ved Cambridge University. 

 
Philippe Sands starter boken i 
justispalasset i Nürnberg, hvor Hans 
Frank trer inn i rettssal 600 den 1. 
oktober 1946, utslitt og rystet etter mange 
rettsmøter. I salen sitter Hersch Lauter-
pacht som hadde foreslått å føye begrepet 
«forbrytelser mot menneskeheten» til Nü-
rnbergstatuttene, mens Lemkin lyttet til 

domsavsigelsen mot Frank (dødsdom) fra 
en sykehusseng i Paris.  
 
Fellesnevneren for de fire er altså 
byen som gjennom tidene har skiftet 
navn. I dag heter den Lviv og ligger langt 
øst i Ukraina, navnene Lemberg, Lviv, 
Lvov og Lwów er samme by, endret etter 
hvilket regime som la byen under seg.

 
Den ferden Philippe Sands tar leseren 
med på er altså fra Nürnberg og tilbake til 
Lemberg, gjennom århundrene, med 
tung vekt på perioden 1938–1945. Sands 
er en god reiseguide. Han har utstyrt seg 
med gamle reisebøker fra dazumal og 
gamle bykart – vakkert med i boken. Han 
sitter på benker, hvor hans bestefar Leon 
kan ha sittet, bygningene han skildrer har 

stått der gjennom 
århundrene. Han tenker, kan bestefar 
Leon og Lemkin og Lauterpacht ha vært i 
disse gatene samtidig? Han reiser med 
Hans Franks sønn. 

 
Sands skaper en nærhet til stoffet som 
setter seg i leseren. Det virkelige drama-
tiske stoffet ligger i de svarte hull i 
familiehistorien han setter seg fore å fylle 
med kunnskap om det som skjedde, om 
tilintetgjørelsen.  
 
Dette er en reise til en forsvunnet 
verden som leseren definitivt selv må 
oppleve.

Philippe  
Sands
«Tilbake til Lemberg»
Forlaget Press

 ● Sakprosa

 ● Oversatt av Christian 
Rugstad

 ● 533 sider
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Historie: Noen sakprosabøker skiller seg rett og slett ut. For en historie, for et grep det 
er tatt i «Tilbake til Lemberg», og for en forfatter Philippe Sands er! *!9#,6.

Anmeldt av: Guri Hjeltnes 

ADVOKAT OG FORFATTER: Philippe Sands (57) er britisk-fransk professor ved University of London og advokat ved Matrix Chambers. Boken «Tilbake til Lemberg» mottok flere 
britiske sakprosapriser i fjor.  Foto: HOSSEIN SALMANZADEH, TT
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