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å Bøker

Tenk at det bare er 37 år siden 
utgivelsen av Huset med den 
blinde glassveranda. At norsk 
litteratur før den tid knapt 
hadde språk for seksuelle over-
grep i familien. Trilogien om 
tyskerungen Tora slo ned som 
en liten sensasjon i offentlig-
heten fordi Herbjørg Wassmo 
skildret overgrepet fra offerets 
perspektiv.

Vergeløs i 1950 – og 2000
Siden den gang har mange 
skjønnlitterære forfattere bi-
dratt til en større åpenhet, men 
under lesningen av Kinderw-
hore slår det meg at Maria Kjos 
Fonn (28) er den som løfter ar-
ven etter Wassmo i dag.

Begge to tegner et portrett 
med sterk tidskoloritt. Wass-
mo ga et fascinerende bilde av 
Vesterålen på 1950-tallet, Kjos 
Fonn skildrer drabantbyliv i 
Oslo på 2000-tallet. Begge for-
fattere gir sine hovedpersoner 
et desperat og nærmest poetisk 
uttrykk.

Og der man kanskje skulle 
tro at en ung jente er bedre 
beskyttet i våre dager, siden vi 
vet så mye mer om overgrep, 
så viser det seg at Charlotte på 
2000-tallet er like vergeløs mot 
stefaren som Tora på 1950-tallet.

Googler «anal rape»
Men i motsetning til Tora, så 
skjønner Charlotte utmerket 
godt hva som skjer. Denne 
12-åringen sjekker fortløpende 
hva nettet kan fortelle om «anal 
rape» og kommer på sporet av 
pornofilmer med titler som 
Stepdaughter brutalized. «Jeg 
kunne spille i porno, tenkte 
jeg, for jeg kjente ikke smerte.»

Selve overgrepene er Kjos 
Fonn forsiktig med å skildre. 
Slik understreker hun offerets 
mentale flukt fra voldtekten 
mens den pågår. «En eller an-
nen liten drittunge gråt i ansik-
tet mitt, men tårene hadde ikke 
noe med meg å gjøre.»

Sorgen erstattes med ukon-
trollerbare fysiske reaksjoner. 
Romanen har mange vonde 
setninger om pustebesvær, 
kvalme, brekninger, oppkast.

Men det er selvforakten som 
er aller best skildret i Kinderw-
hore. Charlotte får stadig nye 
lag av hardhet, aggresjon og 
destruksjonsiver. I en rå og 
hjerteskjærende scene forsø-
ker hun seg som prostituert. 
Det er ment som et svar på til-
talen fra gutter i skolegården: 
«Selvfølgelig var jeg en hore. 
Jeg hadde vært hore siden jeg 
var tolv. Noen blowjobs i store-
fri? Jeg kunne bedre. Jeg skul-
le vise dem. Jeg skulle vise at 
jeg var akkurat som de trodde, 
bare verre. At jeg kunne ødeleg-
ge meg bedre enn noen andre 
hadde gjort.»

Smart forteller
Om forfatteren fulgte en sosial-
realistisk mal, ville Kinderwhore 
være en elendighetsskildring 
hele veien ned. Maria Kjos Fonn 
vil det annerledes.

Helt fra starten av virker bo-
kens jeg-forteller så ressurs-
sterk og språksterk at histori-
en føles nedtegnet fra et bedre 
sted i fremtiden. Bare i korte se-
kvenser beskrives hun utenfra, 
i form av journaler fra sykehus 
og barnevernsinstitusjon. For 
øvrig er det den smarte og søn-
derslåtte jenta som fører ordet.

Og denne karakteren evner 
faktisk å slå tilbake, blant annet 
ved hjelp av rettsvesenet. Som 
leser fryder jeg meg i disse par-
tiene. Slik blir Kinderwhore en 
bok lærere kan lese med sine 
tenåringselever ikke bare for 
å presentere dem for en aktu-
ell og litterært vellykket over-
grepshistorie. I tillegg peker 
forfatteren på mulige utveier 
for virkelighetens overgreps-
ofre.
Ingunn Økland 

Maria Kjos Fonn løfter arven 
etter Herbjørg Wassmo 

Kinderwhore av Maria Kjos Fonn kan gå rett inn norsk-
undervisningen, mener vår anmelder. FOTO: MAUD LERVIK
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Fonn har skrevet en djerv  
roman om overgrep.

Anne Bitsch har skrevet er en bok 
som er medrivende og klok, harm-
dirrende og følsom. I mars fikk 
hun Kritikerprisen for beste sak-
prosabok for voksne, en pris jeg 
kan slutte meg helhjertet til.

Boken Går du nå, er du ikke lenger 
min datter var en av de sterkeste 
og mest tankevekkende jeg leste i 
2017, og Anne Bitsch ble med den-
ne pangdebuten umiddelbart en 
forfatter å regne med.

Blekket var ikke tørt før hun sat-
te seg ned med neste bok. Brev til 
en ufødt datter handler om #metoo 
og revolusjonen denne hashtagen 
skapte, om voldtekt og overgrep 
og kvinners fysiske frihet.

Den er stilet som et brev til et 
fiktivt barn, en ung jente på vei 
ut i verden. Anne Bitsch ser man-
ge unge kvinner som kunne vært 
hennes datter i rettssystemet, og 
skriver treffende at de «ser ut som 
om de har fått meislet en sorg i 
seg». De brustne drømmene mø-
ter hun som forsker som jobber 
med hvordan voldtekt blir be-
handlet i det norske rettssystemet, 
og det hun ser gjør henne nedslått.

Personlig og intellektuell
Boken er preget av bevegelser mel-
lom det dypt personlige og det in-
tellektuelle. Den er skrevet av en 
både tenkende og følende forfat-
ter. Bitsch siterer Nils Christie og 
Simone de Beauvoir, Arne Johan 
Vetlesen og Suzanne Brøgger, sam-
tidig som hun deler av egne, smer-
tefulle erfaringer. Hun beskriver 
incest med en styrke og sårbar-
het som gjør at hun fremtvinger 
respekt, ikke medlidenhet.

For alle oss som har opplevd en 
form for overgrep, for alle som 
kjenner på både avmakt og styr-
ke som kvinne, er det hun skriver 
uhyre befriende. Styrke og sårbar-
het kan leve side om side i en kvin-
nekropp. Anne Bitsch’ stemme be-
viser nettopp det.

Hun påpeker at vi lever i en rek-
ke paradokser: Vi skal jo liksom 

være frigjorte som kvinner, derfor 
kan vi liksom ikke oppleve over-
grep. Å påpeke maktmisbruk og 
si fra om voldtekt og diskrimine-
rende adferd er å gå inn i en of-
ferrolle som fremkaller mistenk-
somhet. Men så skjer det, likevel. 
Og det er dobbelt skam.

Dette var noe #metoo tydelig-
gjorde, påpeker Bitsch. Men hva 
slags revolusjon ble #metoo, an-
net enn en malstrøm av forferdeli-
ge avsløringer? Bitsch undersøker 
også det, og svaret er ikke enty-
dig, for dette er ikke en tabloid 
bok med tabloide svar.

Ikke fri seksualitet
Bitsch setter seg ganske tydelig 
i tradisjonen som ble skapt da 
70-tallsfeministene gjorde det per-
sonlige politisk. Uten dette rase-
riet mot systemer som ikke fun-
gerer på det personlige plan, ville 
ikke forfatteren sett seg nødt til å 
dele historien om sin egen over-
grepserfaring.

Bitsch mener at vi har langt igjen 
å gå før vi er ordentlig frie, før kvin-
nekroppen ikke lenger er under-
lagt restriksjoner, blikk og skam.

«Kan vi elske skamløst? Nei! Det 
har kanskje blitt enklere for kvin-
ner å være mødre, men den delen 
av seksualiteten som vi bare bru-
ker for vår egen fornøyelses skyld, 
den sliter vi fremdeles som faen 
med å finne ut av. Og visjonene for 
den frie seksualiteten, dem hører 
man ikke så mye om. Feminister 
har lenge insistert på kvinners fri-
het fra seksualitet.»

Fellesskapet er frigjørende
Bitsch skriver klokt og tankevek-
kende om kvinner i dag, om mo-
derne likestilling og om overgre-
pene som fortsetter å skje, på tross 
av all likestillingen vi forestiller 
oss at vi har oppnådd.

Tekstene hennes dirrer av raseri 
og sorg, av engasjement og em-
pati. Det eneste helt tydelige sva-
ret, i denne som i forrige bok, er at 
vennskap og fellesskap kan være 
frigjørende for oss alle: «Det er i 
fellesskapet man kan få klarhet i 
sin bestrebelse på å forstå seg selv 
og samfunnet man er en del av, og 
det er i fellesskapet man kan hente 
styrke til å protestere mot urett.»

Jeg håper Bitsch aldri slutter å 
protestere mot urett i dette fel-
lesskapet vi kaller det norske, for 
jeg tror bøkene hennes virkelig 
trengs – dessverre.
Hilde Østby 

Anne Bitsch høster av egne overgreps-
erfaringer så vel som av forskning, 
filosofi og litteratur i sin bok om #metoo.

Rasende 
og klokt 
om #metoo
Bok  sakprosa

Anne Bitsch
Brev til en  
ufødt datter.  
Om frihet, sex 
og søsterskap
Spartacus

En bok som virkelig trengs – dessverre.

Jeg håper Bitsch aldri 
slutter å protestere 
mot urett i dette 
fellesskapet vi kaller 
det norske, skriver 
anmelderen om  Anne 
Bitsch’ #metoo-bok. 
FOTO: TOR G. STENERSEN 
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I Går du nå, er du ikke lenger min 
datter forteller Anne Bitsch om 
en hjerteskjærende oppvekst 
med en alkoholisert og bipolar 
mor, og om de seksuelle over-
grepene faren hennes utsatte 
henne for.

Hun beskriver alle de voksne 
som så hva som skjedde med 
henne, men ikke gjorde noe, og 
stiller spørsmål om hvorfor.

Til syvende og sist er det fortel-
lingen om hvordan det går an 
ikke å bli knust av en oppvekst 
som dette, og den innbitte mot-
standen mot å bli et offer, uten å 
bli forherdet og hard. Budskapet 
til Anne Bitsch er at det er mulig 
å oppnå et ekvilibrium av sårbar-
het og styrke, man er ikke enten 
offer eller seierherre. Vennskap 
og kjærlighet er mulig, selv med 
en slik bakgrunn.

Dette er en sterk bok, som ikke 
noe sted snubler uforvarende 
inn i en klisjé, en tenkende og 
klok bok som det tar lang tid å 
fordøye.

Tre gode bøker  
om overgrep

En god bok kan sette et tema i perspektiv. 
Her er vår anmelders tips.

Romanen skildrer Bergljot og 
hennes oppgjør med familien 
idet to familiehytter skal forde-
les. Vi får høre om arveoppgjøret 
og den langt mørkere arven etter 
farens overgrep.

Idet faren dør og arven skal 
fordeles, kommer de gamle 
splittelsene i familien til over-
flaten: Skjedde det, eller skjed-
de det ikke?

Bergljots kamp for å bli trodd 
på at faren begikk overgrep mot 
henne, det hjerteskjærende rase-
riet hennes og avstanden mel-
lom hennes sannhet og de to søs-
trenes og morens, viser med all 
mulig tyngde hvordan spørsmål 
om hva som egentlig har skjedd, 

blir en kamp om identitet og 
frihet. Arv og miljø er en uhyre 
sterk roman om hvordan leve 
med overgrep og hvordan en hel 
familie rives i stykker i kjølvan-
net av dem.

Hovedpersonen i denne roma-
nen (som visstnok var hoved-
grunnen til at Coetzee fikk No-
belprisen i litteratur i 2003), 
David Lurie, kunne ha dukket 
opp i en #metoo-hasjtagg: Pro-
fessoren ligger nemlig med en 
av sine unge studenter og må 
forlate stillingen sin ved uni-
versitetet.

Han oppsøker sin lesbiske dat-
ter Lucy, som bor ute på lands-
bygda i Sør-Afrika, der boken ut-
spiller seg, og også hun opplever 
et overgrep: Hun blir voldtatt av 
en gjeng forbipasserende bøller, 
som dessverre er svarte.

Med hele bakteppet av apar-
theid orker ikke hverken pro-
fessoren eller datteren å ta tak i 
det som har hendt, både kjønn 
og rase kommer i spill. Hvordan 
skal man finne forsoning og til-
givelse? Hvem er overgriper, og 
hvem er offer i en så intrikat vev 
av vold?

Dette er en helt nydelig roman, 
hjerteskjærende og nyansert, 
stillferdig i sitt drama. Ingen en-
kle sannheter blir stående igjen.

Vigdis Hjorths 
Arv og miljø 
er en uhyre 
sterk roman 
om hvordan 
leve med 
overgrep.

m Boken er preget av 
bevegelser mellom 

det dypt personlige  
og det intellektuelle


