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Klassiker om
Hells Angels
endelig over-

satt til norsk.
Den amerikanske journalisten og
forfatteren Hunter S. Thompson
var en levende legende inntil sin
død i 2005. Han var mest kjent for
boken «Frykt og avsky i Las Ve-
gas», samt for å ha oppfunnet kon-
septet Gonzo-journalistikk, en sub-
jektiv fortellerstil, hvor den som fø-
rer pennen også er sterkt tilstede i

Når guden for all frisk og uberørt
natur også er døende, venter et
politisk korrekt korstog mot de on-
de kreftene.

Dermed er det bare å glede seg
til neste bok, der den da seksten-
årige Percy forhåpentlig både red-
der verden - og kanskje får seg
noe mer enn et kyss.

MAY GRETHE LERUM

Rick Riordan: «Percy
Jackson og slaget
om labyrinten»
Bok 4 i undomsserie,
Schibsted, oversatt av
Torleif Sjøgren-Erich-
sen, 391 s., kr. 299,-
 

Ola Jostein Jørgensen debuterer
med en roman som tar litteratur på
intenst alvor, men på en morsom
måte. «Klassikeren» er på den ene
siden bygget opp som en litterær
labyrint. To venner – fortelleren og
en såkalt Marco – legger ut på en
reise på jakt etter boken med tittel
«Klassikeren».

Forteller og jeg-person driver et
antikvariat, og er lidenskapelig
opptatt av litteratur. Sin reisevenn
gir han navnet Marco selv, fordi
han leser fortellingen om Marco
Polo første gang de treffes.

Mange grep som problematise-
rer fiksjonen anvendes, og leseren
tvinges hele tiden til å sette spørs-

målstegn ved fortellingens
troverdighet og eksistens.
«Klassikeren» er skrevet av
en myteomspunnet forfatter,
og boken skal «gjøre ende på
all fiksjon, alle fortellinger, den

rommer alt, all visdom som det er
mulig å romme i en roman». 

På jakt etter boken møter de to
noen som kan hjelpe dem på vei-
en. Men det er ikke langt mellom
gode og onde medspillere på den-
ne reisen, som er drømmende,
eventyraktig og realistisk på sam-
me tid.

Fortellingen er en reise, men og-
så en litteraturteoretisk forsvarstale
i lightversjon. Lesere med et liden-
skapelig forhold til litteraturens ve-
sen, vil finne mye i partiene som er
hentet fra det fiktive tidsskriftet Bi-
bliofilia.

Her diskuteres litteraturteoretis-

ke problemstillin-
ger, forfattertilvæ-
relsen, forsknings-
prosjekter og litte-
rære retninger på
en interessant, til-
gjengelig og tidvis
morsom måte. 

Jakten på Klas-
sikeren i seg selv
er ikke romanens
beste, den funge-
rer mer som et
bakteppe for å snakke om litteratur
i seg selv. Derfor virker romanen litt
uenig med seg selv enkelte steder
og menneskene i den ganske flate.
Likevel er dens tematisering og
undring over seg selv, og tilnær-
mingen til hva litteratur og lesning
kan være, svært presist og veldig
godt gjennomført.

MARI NYMOEN NILSEN

handlingen.
Thompsons bok om Hells An-

gels fra 1966 var hans gjennom-
brudd, basert på så grundig re-
search at den «lovløse» motorsyk-
kelgjengen ble en del av hans eget
liv. Gjennom et helt år pleide han
deres vennskap, og deltok på de
fryktinngytende utfluktene som fikk
småbyer langs den amerikanske
vestkysten til å tro at armageddon
var nær.

Man skulle kanskje tro fortellin-
gen er mindre engasjerende i dag,
45 år senere, hvor «alternative»

livsstiler visstnok er mer akseptert,
og det er blitt mainstream å gjøre
narr av småborgerlig prippenhet.
Men slik virker det ikke, og kanskje
er det først nå, med litt avstand,
man kan se hvor mangefasettert
skildringen egentlig er. 

Genistreket er at Thompson
iscenesetter seg selv som en uten-
forstående til både storsamfunnet
og Hells Angels, slik at han kan
språkliggjøre kulturkollisjonenes
paradoksale univers: «Deres på-
stand om at det ikke er de som
setter i gang bråk og slagsmål, er
sannsynligvis oftere sann enn
usann, men deres begrep om pro-
vokasjon er farlig vidt, og et av de-
res største problemer er at nesten
ingen andre later til å forstå det». 

Denne tilnærmingen blir enda
mer potent når han beveger seg ut
i det symbolske feltet, hvor Hells
Angels mytologiske kraft skyldes
at »vanlige» mennesker dypest
sett identifiserer seg med dem.

En unik bok, som helt sikkert vil
overleve også de neste 45 årene
med glans.

STEN INGE JØRGENSEN 

Hunter S. Thompson:
«Hell's Angels»
Oversatt av Christian
Rugstad
Pax, 320 s., kr. 349,-

Drømmeboken

Utfordrende og
engasjerende
forsøk på å forstå
egen sorg, i er-

kjennelse av at også språ-
ket tidvis kommer til kort.

Roland Barthes:
«Sorgens dagbok»
Oversatt av Knut
Stene-Johansen
308 s., kr. 299,- 
Spartacus

Det er en begivenhet når Sparta-
cus nå kan lansere en nyoversatt
bok av Roland Barthes, 31 år etter
at den franske litteraturviteren og
språkteoretikeren døde. 

Barthes var en av de absolutt
største stjernene på det franske,
filosofiske firmamentet i det forrige
århundret. 

Mindre kjent er det at han hadde
et særdeles nært forhold til sin mor,
som han levde sammen med nes-
ten hele livet og selv pleide under
hennes siste sykeleie i 1977. Mo-
rens død utløste en dyp sorgreak-
sjon hos den over 60 år gamle
Barthes. 

Som det skrivende menneske
han var, noterte han gjennom en
toårsperiode ned sine tanker og re-
fleksjoner over morens død og si-
ne egne sorgreaksjoner. Sorgen
har mange faser, noe som også
gjenspeiles i denne teksten. 

Samtidig er Barthes skeptisk til
et lineært syn på sorgens «utvik-
ling», der det blir forventet at den
sørgende over en gitt tidsperiode
skal bevege seg fra fornektelse til
forsoning. I stedet insisterer han på
at sorgen kommer lagvis, som en
forkalking. Et slik fragmentert syn
på sorgens natur utfordrer det
grunnleggende rasjonelle syn på
mennesket som har preget vestlig
kultur i snart 200 år. 

Roland Barthes prøver å nærme
seg en forståelse av hva sorg er fra
mange innfallsvinkler, blant annet
skriver han at den er «Frykten for
det som allerede har skjedd, og
som ikke kan vende tilbake: det
definitive». 

Aller mest gripende er det kan-
skje likevel at disse tekstene stiller
hans egen gjennomtrengende en-
somhet i brutalt lys. Ifølge overset-
teren Knut Stene-Johansen kan
«Sorgens dagbok» kalles et mis-
lykket sorgarbeid.

Mislykket, men høyst lesever-
dig.

SINDRE HOVDENAKK

Hellige tapere

Sorgarbeid
Skribenten, naturviteren, rasjonalis-
ten, motstandsmannen, redaktøren,
kringkastingssjefen, folkeopplyseren,

historiefortelleren, kriminalforfatteren og
idépolitikeren Torolf Elster (1911–2006) var
noe så sjelden som en offentlig intellektu-
ell.
Sindre Hovdenakks biografi – vel-
skrevet og interessant, men kunne
godt vært et hakk spissere analytisk
– egner seg først og fremst som en
nostalgisk temperaturmåler for det
Norge Elster virket så kraftfullt i. Og
som nå er museum.

Hovdenakks skildringer av kam-
pene innad i NRK mellom trosvisse
AKP-ere som mente statsradioen
stod på makthavernes side og be-
kymrede kringkastingspolitikere
som ropte på balanse, er morosam
lesning nå. Men du verden så lenge
dette er siden! Elsters toleranse fikk
seg sine prøvelser. Som internasjo-
nalist var han ja-mann, men insi-
sterte på bred dekning av alle syns-
punkter i NRK under EEC-kampe-
ne.

Mest interessant er kanskje Hov-
denakks fremstilling av Elsters mer
og mer ensomme rom i Haakon
Lies kuldskjære Arbeiderparti-hus.
Da han gikk av som utenrikskroni-
kør i Arbeiderbladet, skal Lie ha
sagt at «man behøvde ikke lenger
være engstelig når man åpnet Ar-
beiderbladet om morgenen». Det
sier det meste om forholdet mellom
intellektuelle og det partiet. Dette
kunne Hovdenakk ha skrevet mye
mer og utfyllende om, for det er her
Elster egner seg særlig godt som
inngangsportal for en hel epoke.

Torolf Elster levde et usedvanlig
rikt liv. Sindre Hovdenakk har gre-
pet denne mannens mangfoldige
begavelse og bredde som idépoliti-
ker og forfatter, mediemann og skri-

bent. Balansekunstner er en treffen-
de karakteristikk, men den også litt
for flat, for den dekker f.eks. ikke
Elsters pasjoner for verdens fattige
og for flyktninger, som han skrev
godt om som pensjonist. Torolf Els-
ters credo kan kanskje sammenfat-
tes i den siste lederartikkelen han
skrev i Kontakt, DNAs forsøk på å
skape et åpent forum for debatt:
«De fornuftsfiendtlige strømninge-
ne i våre dagers åndsliv er et sym-
ptom på flukten inn i åndelig ufrihet.
Noen massebevegelse skaper vel
dette ikke, men de er en fare likevel.
Åndslivet har i dag større ansvar
enn noen gang før, og mister det
fornuftens faste grep om virkelighe-
ten, vil verden styrte sammen over
oss.»

Dette viser hvor fjernt vi i dag står
fra dette ideal og hvilken forfall-
sprosses vi har vært gjennom. I dag
har vi et medlem av kongefamilien
som vil sende engler til Japan.

BERNT HAGTVET
● Bernt Hagtvet er en norsk stats-
viter, humanist og samfunnsde-
battant. Hagtvet er professor i
statsvitenskap ved Universitetet i
Oslo.

Sindre Hovdenakk:
«Torolf Elster. 
Balansekunstneren»
279. s., kr. 349,-
Pax
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FORFATTE-
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intellektuell

BRIDGE Geir 
Helgemo

Med trumfen 3-2 var det et utall av mu-
ligheter for å vinne denne kontrakten fra
en lagkamp, men det fantes også mulig-
heter for å gå bet med den aktuelle sit-
sen:
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♠
♥
♦
♣

E D 3
K D 8 5
E 9 8 5
4 3
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Kn 8 7 2
Kn 9 6 3 2
4 2
8 5
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K 10 9 6
7 4
K D 6 3
Kn 9 2

♠
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7 4
E 10
Kn 10 7
E K D 10 7 6

Hvordan ville du spilt 6 kløver i syd etter
at vest har spilt ut en liten trumf til knek-
ten og esset? En mulighet er å ta tre
runder trumf med sparsak i bordet for
deretter å la ruterknekt seile til øst. Han
må spille hjerter for ikke å gi bort det
tolvte stikket med en gang. Håndens tier
prøves og vests knekt stikkes med esset.
Hjerter til esset blir fulgt av ruter til esset
og på en høy hjerter forsvinner det en
ruter fra hånden. Om hjerter 8 står er det
tolv stikk og i motsatt fall stjeles en ruter i
håp om den fargen godspilles. Som en
siste sjanse prøves sparfinessen men her
går også dette galt! Skikkelig uflaks, men
en litt bedre spilleplan er å starte med tre
runder hjerter med rutersak. Den siste
hjerteren stjeles og ruterknekt får seile til
øst. Om han ikke har flere hjerter er han
innspilt og resten står. Her går dette fint
og selv med hjerter fra øst har syd store
sjanser til å vinne tolv stikk fortsatt.

SJAKK Simen
Agdestein

Oppg. 1: Hvit trekker og vinner.XIIIIIIIIY
8-+-+rtr-+0
7zpp+n+-+k0
6-+p+p+pzP0
5+-+-+l+-0
4q+-zP-+-+0
3zP-vLL+-+-0
2-zP-+QzP-+0
1+-mK-+-tRR0
xabcdefghy
Oppg. 2: Hvit trekker og vinner.XIIIIIIIIY
8-+-+-+k+0
7+-+-+-zpp0
6-+-tRpvl-+0
5+p+-sn-+-0
4-+-vLL+-+0
3+r+-+-+P0
2-+-+-+P+0
1+-+-+-+K0
xabcdefghy
Løsninger:

Oppg. 1: 1.Txg6 Lxg6 2.Lxg6+ Kxg6
3.Dg4+ Kf6 Ellers blir det matt på g7.
4.d5+ og damen faller. (Jansa – Konop-
ka, Olmouz 1995

Oppg. 2: 1.Lxe5 Lxe5 2.Txe6 Lg3
3.Ld5 og en dødelig avdekkersjakk har
oppstått. (Marumjan – Avruch, Alma -
Ata 1991)


