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DANMARK: 
Rune Lykkeberg
Forfatter av «Kampen om   
sandhederne».

DANMARK: 
Tue Andersen Nexø
Litteraturkritiker i Information.

SVERIGE: 
Ebba Witt-Brattström
Professor i litterturvitenskap. 
Siste bok: «Dekadensens kön».

SVERIGE: 
Ingmar Lemhagen
Har siden 1970-tallet holdt 
seminarer for nordiske forfattere 
på Nordens Folkhögskola.

SVERIGE: 
Anneli Jordahl
Forfatter av blant annet   
«Klass – er du fin nog».

FINLAND: 
Merete Mazzarella
Finlandssvensk forfatter og  
litteraturviter.

Hver uke skriver nordiske forfattere og skribenter under vignetten «Nordisk råd»:

ISLAND: 
Halldór Guðmundsson
Forlegger og Laxness’ biograf.

ISLAND: 
Eirikur Örn Norðdahl 
Poet og var med på å starte forlaget 
Nýhil.

Julen feires til minne 
om en fødselsdag. Et 
barn ble født og en 
stjerne ble tent – 
sammen med et håp 

om frigjøring som lever 
videre i den kristne tradisjo-
nen. Men denne hendelsen 
utløser også en massakre. 
Herodes sender sine soldater 
ut i landet for å drepe alle 
guttebarn de kan finne, en 
voldsspiral som snor seg 
videre gjennom historien. 

De forfulgte barna. En rekke 
bøker har løftet fram deres 
skjebne. Som Pablo Llambías’ 
roman «Et ukjent barn» 
(2005), som i en blanding av 
dokumentar og fiksjon føyer 
sammen krigens redsler med 
den private sorgen. Espen 
Søbyes biografi om Kathe 
Lasnik («Kathe, alltid vært i 
Norge», 2003) som ble depor-
tert fra Norge og drept. 
Elisabeth Åsbrinks fortelling 
om Otto Ullman, gutten fra 
Østerrike som ble sendt til 
Sverige og overlevde. 

Årets Augustpris for beste 
fagbok gikk til Åsbrinks «Och 
i Wienerwald står träden 
kvar». Den skildrer en aksjon 
under andre verdenskrig da 
den svenske Israelmissionen 
lykkes i å redde et sekstitall 
jødiske barn fra tilintetgjørel-
sen. En av dem var Otto 

Ullman fra Wien, som kom til 
Småland som trettenåring, 
vokste opp i Sverige og stiftet 
familie. Men han snakket 
helst ikke om fortida, og 
Åsbrink rekonstruerer hans 
opplevelser ut ifra de fem 
hundre brevene som i en jevn 
strøm kom til ham fra hans 
foreldre. Til de en dag, et 
halvår før krigens slutt, 
opphørte. 

Åsbrink har fått brevene fra 
Ottos barn, men hans egne 
svarbrev er borte. «Ekot blir 
mitt arbetsmaterial» skriver 
hun, og hennes metode blir 
arkivstudier og innlevelse. 
Hun klarer å formidle år av 
uvisshet og uro for Otto, og 
gir et forstemmende inn-
blikk i den svenske flykt-
ningpolitikken. Skildringen 
munner ut i det paradoksale 
møtet med Ingvar Kamprad, 
IKEAS grunnlegger, som 
gjennom noen ungdomsår 
blir venn med Otto, samtidig 
som han deltar i de svenske 
nazistenes lokale aktiviteter. 
En motsetning som Kamprad 
har gjort sitt beste for å 
fortrenge. 

«Stjärnan under kavajslaget» 
(jakkeslaget) er tittelen på Pär 
Rådströms andre roman. Den 
kom ut i 1949 og handler om 
en mann som våkner opp 
etter en traumatisk opple-
velse, med hukommelsestap. 
I rapsodisk form skildres 
hans søken etter tilhørighet. 
Doktor Whyman, terapeuten 
som personifiserer Spørsmå-
let, har en søster som heter 
Aletha, og hun gir ham et 
navn: Stephen Hyde. Så 
utvikles en labyrintisk 

gjemsel, der leken med 
populærkulturens skrekkro-
man overlapper trangen til å 
glemme og gjemme. Etter 
krigen reiste han ut i verden 
så fort han kunne, og «Stjär-

nan under kavajslaget» kan 
arte seg som et knippe 
reportasjer fra et Europa gjen-
nomtrukket av piggtrådgjer-
der. 

Elisabeth Åsbrinks bok bidrar 
med en kommentar som 
tydeliggjør tittelen på 
Rådströms roman. Før krigen, 
skriver hun, kunne de som 

sympatiserte med nazismen 
bære nålen med hakekorset 
skjult inni en brett i ytterfrak-
ken, og vente på det rette 
øyeblikket. Stjernen under 
jakkeslaget blir hos Rådström 
tegnet på falsk solidaritet, 
men for min egen del ser jeg 
det også som et bilde på 
hvordan vi ennå i dag er 
merket av 1900-tallets 
fryktelige historie, hvordan vi 
bærer den med oss. Uten at 
det kanskje synes. 

Åsbrinks bok skapte debatt 
om hvordan man forteller om 
krigens grufulle hendelser, 
som kan ses som en fortset-
telse av vinterens debatt med 
utgangspunkt i Steve Sem-
Sandbergs roman «De fattiga 
i Lódz»: det er ikke bare 
spørsmål om hvordan, men 
også hvem, som får eller kan 
fortelle. 

Snart er alle vitnene døde, de 
som selv kan fortelle hva de 
har vært med på. Da Horace 
Engdahl for noen år siden 
aktualiserte begrepet 
«vitneslitteratur», påpekte 
han at de egentlige ofrene 
allerede er døde. Det er de 
overlevende som kan fortelle. 
Det viktige med fortellinger 
er jo at de kan føres videre. Av 
andre. Til andre. Det er Espen 
Søbye som forteller Kathe 
Lasniks historie. Det er 
Elisabeth Åsbrink som 
forteller Otto Ullmans 
historie, og hun gjør det 
dessuten på oppdrag fra de 
gjenlevende slektningene. De 
har bedt henne bryte taushe-
ten omkring hva deres far har 
opplevd, og sette ord på 
smerten. Og Elisabeth 
Åsbrink skriver: «Otto 
Ullmans historia är min 
historia».

De gjenlevende, det er vi. 
Vi er alle overlevende.

bokmagasinet@klassekampen.no

Vitner: Det viktige med fortellinger er å føre dem videre.

Julens stjerne

BREVBUNKE: Elisabeth Åsbrink skriver om en overlevende jødes 
dramatiske historie. � FOTO:�CATO�LEIN

Elisabeth Åsbrinks metode er 
arkivstudier og innlevelse.
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TOR BOMANN-LARSEN 
ÆRESORDET
“Tor Bomann-Larsen når biografens ytterste mål: Å gjenopplive de døde.” 
John Olav Egeland, Dagbladet

“En slik forfatter og et slikt tema i forening  gjør dette til en biografi  i særklasse.” 
Ulf Andenæs, Aftenposten
“Det er lenge siden en bok har gitt meg så store gleder.” 
Lars Roar Langslet, Klassekampen
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