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BIOGRAFI: Det er nesten blitt en vane at 
våre gamle nasjonalhelter skal rives ned 
fra sine sokler. I så måte var det ingen over-
raskelse da det tidligere i år ble hevdet at 
Helge Ingstad hadde løyet om en av sine 
ekspedisjoner. Det var i forkant av utgivel-
sen «Helge Ingstad en biografi» at forfatter 
Frode Skarstein med solid dokumentasjon 
nærmest kunne slå fast at Ingstad hadde 
bløffet en hel verden med påstander om et 
møte med apasjeindianerne i Madre-fjelle-
ne på 30-tallet. En solid ripe i lakken ble det, 
men man kan fortsatt slå fast at nasjonal-
helten fortsatt står støtt på sokkelen, også 
etter Skarsteins biografi. For Skarstein er 
Helge Ingstad med sine feil likevel en av de 
siste i den lange oppdagelsestradisjonen et-
ter Nansen, Sverdrup og Amundsen.

Ingstads 101-årige liv kan trygt kalles 
et eventyr. Han brøt opp fra sin sakfører-
praksis i Levanger i 1926 for å bli pelsjeger 
i Canada. Det resulterte i megasuksessen 
«Pelsjegerliv» i 1931. Senere ble han sys-
selmann på Øst-Grønland og Svalbard, la 
ut på spennende ekspedisjoner i Mexico 
og avsluttet en utrolig karriere med å av-
dekke sammen med sin kone Anne Stine 
viktige spor etter norrøn bosetning fra 
vikingtiden på L´Anse aux Meadows på 
Newfoundland i 1960. 

Nå er det ikke bare Skarstein som er på 
markedet med bok om eventyreren Helge 
Ingstad. Hans datter, Benedicte, utga i fjor 
«Eventyret». I år kommer hun med andre 
og siste bind i biografien som hun har kalt 
«Oppdagelsen». 

Det er både fordeler og ulemper med å 
være så følelsesnær den man skal skrive 
om. Benedicte Ingstad er fullt klar over 
dette. Noen ganger er hun datter, men som 
professor i medisinsk antropologi er hun 
også en sylskarp samfunnsforsker som 
makter å ha profesjonell avstand når det 
er nødvendig. 

Benedicte Ingstad har med sin tilgang 
til et enormt kildemateriale klare forde-
ler i sitt arbeid med sin biografi. Også det 
rikholdige bildematerialet – ikke minst 
familiefotoene – bidrar til å gi fortellin-
gen nærhet og nerve. Biografien favner 
begge foreldrene. Kjempeflott. Som ma-
gister i nordisk arkeologi står Anne Stine 
fjellstøtt på egne ben i sin forskerbragd på 
Newfoundland.

I forordet spør Frode Skarstein om han 
har klart å kikke bak Ingstads egen fortel-
ling. Ja, det er vel nettopp det som er med 
å løfte boken. For meg blir det ikke riktig 
å sette disse to biografiene opp mot hver-
andre. Det er bedre å si de utfyller hveran-
dre og til sammen gir et mer sammensatt 
bilde av eventyreren og folkehelten Helge 
Ingstad. Honnør til begge for solid vekt-
legging av litteraturliste, noter, person- og 
stikkordsregister.
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Han sitter i Polen og kjemper 
mot språk og karakterer som tar 
sine egne veier. Men det er slikt 
det kan bli leseropplevelser av, 
mener Eivind Hofstad Evjemo.

Kjemper med spr 
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I fjor debuterte Levanger-
forfatteren med et brak med 
romanen « Vekk meg hvis jeg 
sovner», en roman som ble he-
dret med Tarjei Vesaas-debu-
tantpris. I år er han bokaktuell 
som essayist i essaysamlingen 
«Første forsøk», sammen med 
andre unge forfattere mellom 
tjue og tretti år. I sitt essay 
reflekterer Hofstad Evjemo 
rundt språket, og forfatterens 
kamp med språket. Leseropp-

levelsen skapes i forfatterens 
kamp mot sin egen tekst. Ak-
kurat det er også Knausgårds 
kamp, hevder Evjemo.

– For min del er det også 
slik, men folk er veldig ulike. 
Mange lesere vil ha en opple-
velse av at formen skal gå opp, 
at del og helhet skal klinge 
sammen. Jeg er mer opptatt av 
hva språket selv kan skape og 
se hvilke former som skapes 
da, sier Evjemo. Når verden 
er så vanskelig og det er så 
lite system i verden, så kan 
heller ikke romanens verden 

være så systematisk. Ja, han 
lurer på hvordan det i det hele 
tatt er mulig i dag å skrive en 
kjærlighetsroman på 300 sider 
som kommer ut med en sann-
het om kjærlighetens vesen. 

Gjennom språket
Når han skriver på romanen, 
opplever han selv hvordan det 
skjer ting i selve språket.

– Jeg skriver om tre karak-
terer. Historien starter sent på 
sommeren og jeg har en tanke 
om hvordan historien skal be-
vege seg fram til januar. Men 
så skjer det noe i kjølvannet 
av årstidene som virker på 
språket og emosjonene som 
påvirker karakterene. 

– Plutselig ble det vinter og 
da måtte jeg bare spenne på 
dem skiene selv om det ikke 
var planen, sier forfatteren.

– Karakterene styrer forfat-
teren, ikke omvendt?

– Ja, det er som i drøm-

mene, der andre kommer inn 
og tar over trådene. Men det 
er jo deg selv, akkurat som at 
alle personene i en roman er 
prosjektering av forfatteren, 
sier Evjemo.

Å være forfatter er å utfor-
ske seg selv, sine egne traumer 
og minner.

– Ved å skrive blir man syn-
lig for seg selv, slår Evjemo 
fast.

Spor av Polen
Det mentale landskapet er 
trøndersk. Men den som le-
ter, vil også kunne finne spor 
av Polen i Eivind Hofstad Ev-
jemos roman. Bøketrær kan 
være en nøkkel.

– Jeg har utsikt til en stor 
høstgul hage med bøketrær, 
sier forfatteren fra Levanger 
som har tatt bolig ved slottet 
Villa Decius i Krakow vegg i 
vegg med forfattere fra mange 
land.
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