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Doris Day
«My Heart»
Sony

Fram fra 
glemselen

Denne uka ble 87 år gamle Doris Day 
den eldste artisten som har hatt et nytt 
album inne på lista over de ti bestsel-
gende platene i Storbritannia. Selv om 
«My Heart» har ligget og ventet på utgi-
velse siden 2004, da sønnen Terry 
Melcher døde.

I sommer kom Doris Day ut som 
Barbie-dukke. Det er ikke ofte vi skriver 
sånt om aktuelle plateartister. Sivert 
Høyem gjør det for eksempel ikke. For 
eventuelle yngre lesere kan vi fortelle at 
Doris Day var en av verdens største film- 
og plateartister til rocken tok over mot 
slutten av 50-tallet. Et symbol på blåøyd 
uskyldighet, fire Hollywood-ekteskap til 
tross. Det var hun som sang «Que Sera 
Sera» først. Etterpå ble sønnen Terry 
Melcher en anerkjent plateprodusent 
på den amerikanske vestkysten, med en 
karriere som startet med The Byrds’ «Mr. 
Tambourine Man» og tok ham videre til 
The Beach Boys før han døde i 2004. 
Han produserte dette albumet for 
moren før han døde, og skrev fire nye 
sanger til henne sammen med Bruce 
Johnson fra Beach Boys. En versjon av 
Johnsons lengselsfullt nostalgiske 
«Disney Girls» blir nesten en sang om 
henne selv. «Fantasy worlds and Disney 
girls/We’re coming back» synger hun. 
Det er visst aldri for sent.

Til tross for den kuriøse forhistorien 
er dette ei overraskende hyggelig plate. 
Som er «easy listening» så det holder. 
Sangene veksler elegant fra strøkne 
orkesterarrangementer (flere av dem er 
hentet ut fra enda eldre arkiver) til 
harmonisk vestkystpop. Stemmen til 
Doris Day var fortsatt i god form da 
sangene ble spilt inn. Vi hører at den er 
mer rusten nå, når hun introduserer 
«Happy Endings», som hun har bestemt 
seg for å bruke sønnens opprinnelige 
versjon av, der han synger selv. Også 
den glir godt inn i resten av repertoaret. 
Det må være dette som er familie-
vennlig underholdning.
geir.rakvaag@dagsavisen.no

Geir rakvaaG

Menneskelig integritet versus profe-
sjonell integritet. Man kan se for seg at 
en og annen saksbehandler i byråkra-
tiet basker med dilemmaet i møte med 
atter en asylsøker. De ser et individ 
med en hjerteskjærende livshistorie, 
men regelverk tar ikke hensyn til 
omskiftelige følelser. Den tidligere 
direktøren i Utlendingsdirektoratet, 
Trygve Nordby, var ikke skapt for 
jobben. I strid med politiske vedtak ga 
han oppholdstillatelse til en gruppe 
irakere og måtte forlate stillingen i 
2006. Fire år senere ble han en markant 
støttespiller for kampanjen «Ingen 
mennesker er ulovlige». Journalister, 
politikere og andre synsere lot seg 
også rive med da russiskfødte Maria 
Amelie i januar 2011 ble arrestert 
utenfor Nansenskolen på Lillehammer 
og kastet ut av Norge. Engasjementet 
for jenta som ga de papirløse et ansikt, 
var betydelig i de påfølgende to måne-
dene, men – som tida etterpå har vist 

– det strakk ikke til for de papirløse 
generelt. 

Janne kjellberg og Caroline Rugeldals 
bok «Illegal» handler om dem. De 
andre, de mellom 5.000 og 10.000 som 
har levd opptil flere tiår som papirløse 
i Norge – mange av dem ureturnerbare 
– og deres hjelpere, som har bidratt til 
at de har kunnet overleve i randsonen 
av det norske samfunnet. Dette er 
aktuell, balansert og vesentlig folke-
opplysning. NRK-journalistenes repor-
tasjegrep har i tillegg gjort «Illegal» til 
det stikk motsatte av en knusktørr lese-
opplevelse. Den røde tråden i boka er 
fortellingen om en enslig mindreårig 
asylsøker som kom til Norge i 2001, 
samme år som Norge gikk inn i Sche-
ngen-samarbeidet. Ismail levde sju år i 
Norge, fem av dem som papirløs. I 2008 
ga han opp, og forsvant sporløst. Hans 
livsløp sammenfaller med en innstram-
ming uten like i norsk og europeisk 
innvandringspolitikk. Avslag i ett land 
betyr automatisk avslag i de andre 
EU-landene. 400.000 grensevakter 
passer på at ingen kommer seg inn i 
festningen. I praksis er det nå umulig å 
søke om asyl i Europa på legalt vis. I 
kraft av engasjement og yrke har NRK-

journalistene truffet Ismail opp 
gjennom årene. «Illegal» er også deres 
historie om hvordan det er å være vitne 
til at en mann i økende grad mister 
troen og selvrespekten fordi han blir 
mistenkeliggjort, umyndiggjort og 
nektes innpass i fellesskapet.

Parallelt forteller Kjellberg og Ru-
geldal om andre papirløses skjebner, 
som i sum blir et overbevisende, 
grundig kildebelagt dokument om de 
inhumane konsekvensene av norsk 
asylpolitikk. De reiser på reportasjetur 
til Trandum utlendingsinternat og 
ventemottaket på Lier – to institusjo-
ner konstruert for å gjøre skjøre men-
nesker enda skjørere. De har inter-
vjuet sykepleieren Anna Sjögren, som 
i en årrekke ulovlig har gitt livgivende 
helsebistand til papirløse i Sverige. 
Historiene om dem som på ulike må-
ter har hjulpet papirløse å overleve i 
Norge, er de mest rørende partiene 
i «Illegal». Den nye utlendingsloven 
anno januar 2010 gjør det straffbart 
å hjelpe en utlending til ulovlig 
opphold i Norge. Det kan straffes 
med fengsel inntil tre år. Likevel gir de 
husly, mat og penger. Skriver anker 
og jobbsøknader. Trøster og plastrer 
sår. Her vender den menneskelige 
integriteten tilbake. Ikke totalt grunn-
løst sammenligner flere slike hjelpere 
seg med nordmenn som skjulte jøder 
under Nazi-Tyskland. De vet at deres 

SAKPROSA
Janne Kjellberg/ 
Caroline Rugeldal
«Illegal. papirløs i Norge»
Spartacus

Historien om de papirløse i Norge startet ikke med at 
Maria Amelie ble kastet ut i januar, og den sluttet ikke 
med at hun kom tilbake i april. 
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Etter å ha lest ferdig «Imot naturen», 
måtte jeg ironisk nok ut og gå i 
skogen, sortere alle inntrykkene som 
kavet rundt i kroppen. Det ble en lang 
tur. Boka ble imidlertid møtt med 
rynkede bryn. På omslaget: en eldre 
mann hvilende mot brystet til en ung 
kvinne, hun kledd i svart bh, begge 
iført masker. De rynkede brynene 
følger med inn i bokas første scene: et 
møte på nyttårsaften mellom den 
unge kvinnen og den mye eldre 
mannen. Finnes det noe mer forslitt, 
noe mer klisjéfylt, enn disse to ytter-
punktene? Espedal spiller på det 
erotiske, nærmest groteske, i dette 
møtet. Samtidig har jeg-fortelleren 
aldri sett noe vakrere enn Janne, halv-
parten så gammel som ham. Sammen 
med henne føler han ikke at alderen 
hans er viktig, før han ser sitt eget 
speilbilde. Da lurer han: er denne kjær-
ligheten en forbrytelse? Parallelt med 
dette henter Espedal fram fortellingen 
om Pierre Abélards «skammelige» 
kjærlighetsforhold til sin 22 år yngre 
elev Héloïse. Hvor langt kan man gå? 
Hva er naturlig? Når går det imot 
naturen?

Bokas første og siste del omhandler 
forholdet mellom Tomas og Janne. 
Men teksten imellom er minst like 
intens. Boka kan – men må ikke – leses 
i sammenheng med Espedals forrige 
utgivelse, «Imot kunsten». De har flere 
likhetstrekk: begge tar utgangspunkt 
i forfatterens liv, begge handler om å 
forlate noen og bli forlatt, om sorg og 
tap. I «Imot kunsten» settes det fysiske 
arbeidet opp mot kunstens estetikk. 
Også i årets bok står arbeidet sentralt: 
I minner fra sommerjobben på 
fabrikken, hvor den 16 år gamle 
Espedal slår fast at han ikke vil arbeide, 
aldri. I det livslange skrivearbeidet. I 
«Kjærlighetsarbeidet», ekteskapet til 
skuespilleren Agnete. Det er et hardt 
arbeid, spesielt når ei lita datter 
kommer inn i bildet. Kjærlighetsar-
beidet er knyttet til ulike steder, forfat-
teren beveger seg mellom Bergen, 
Oslo, Nicaragua, Sogn og Fjordane, 
stemningen skifter etter som han 
beveger seg, tilværelsen blir tryk-
kende, i Guatemala blir den uuthol-
delig: «Jeg var i et ekteskap som var 
falskt, i et land hvor jeg ikke følte meg 
hjemme, på vei mot et annet og 
vanskeligere land, fullstendig i feil 
retning; jeg ville hjem». 

At en så liten flis av ei bok kan romme 
så mye vakkert, tenkte jeg da jeg leste 
«Imot kunsten». Det samme tenker jeg 
nå. Espedal har vært nominert til 

Nordisk råds litteraturpris to ganger 
tidligere. Nå må han se å få prisen. 
Ingen beskriver hverdagen – alle livets 
små gjøremål – med større følsomhet, 
ingen fletter inn eksistensielle 
spørsmål på en mer tilforlatelig måte, 
selv Knausgård må vike. Teksten er 
hele tida i bevegelse: Espedal skriver 
på innskytelser, tankespring: en tanke 
om død leder til et kapittel om 
oppvekst i en boligblokk som igjen 
leder til kjærlighetsforholdet. Deler av 
boka har form som en tradisjonell 
erindringsroman, andre deler består 
av dagboknotater, kort-
tekster; tankekart om 
lengselen etter å skrive 
ei bok om lykke. 
Enkelte deler kan leses 
som et langt dikt. Og 
forfatteren tar også i 
bruk alt av språkets 
nyanser og muligheter, 
som en lyriker. Her er 
utforskning av ord: 
teksten splittes opp i 
kolonner, setninger 
repeteres. Resultatet er 
et suggererende, nærmest hypnotise-
rende og sterkt sanselig språk. 

Å leve imot naturen kan være den 
fysiske flyttingen ut til ei øy på Vest-
landet hvor jeg-personen føler seg 
fremmedgjort. Det kan også være 
kjærligheten til den unge Janne – på 
hva som skjer med kropp og sinn når 
hun reiser sin vei. Vi skal rett inn i 
fortellerens lidelser. Boka er en 
språklig og tematisk selvransakelse, 
hvor refleksjoner og sterke følelser 
avløser hverandre, hvor skammen 
aldri er langt unna lykkefølelsen. Det 
er redselen for å bli en klisjé, ubehaget 
ved hvordan en blir sett på utenifra. 
Det er nakent, ubehagelig: «er det 

datteren din?» lurer folk når jeg-
personen er ute med kjæresten. 

«Det er nesten umulig å beskrive kjær-
lighetssorg», skriver Espedal et sted i 
boka. Med «Imot naturen» gjør han det 
umulige mulig. Jeg må vente lenge, 
men når det feilende kjærlighetsfor-
holdet brettes ut i femte og siste del, 
og teksten slår inn med full styrke, er 
jeg fullstendig uforberedt på hvilke 
følelser som kommer veltende inn over 
meg. Boka etterlater et krater i leseren: 
det er som om all kjærlighetssorg jeg 

selv har hatt vekkes til 
live når jeg leser. 
Espedal går tett på: 
kjærlighetssorgen er 
fysisk (oppkast, alkoho-
lisme, fornedring) og 
psykisk (ensomheten, 
den uutholdelige leng-
selen). Hverdagen er 
full av minefelt: huset, 
rommet, tingene 
hennes står der og later 
som om ingenting er 
skjedd: «Alt i huset, 

heler kroppen oppfører seg som om du 
fremdeles er her; er det bare jeg som 
vet at du er flyttet?» Det er lykkefø-
lelsen jeg-fortelleren ikke forsto før det 
var for sent. Når han beskriver pustebe-
sværet, hjertebanken som oppstår når 
han oppdager et lyst hårstrå under 
hodeputa, må en selv snappe etter 
pusten. Han hører henne i trappa, i 
dusjen – huset er fylt av lyden av 
henne. «Overalt i huset finnes hun, 
overalt i huset er hun borte», skriver 
Espedal, og det dundrer i hjertet. 
Klisjeene han pirket ved i første del er 
som blåst bort. Bare sorgen står igjen.
ellen.sofie.lauritzen@dagsavisen.no

ELLEN SOFIE LAURITZEN
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«Det er som om 
all kjærlighets-
sorg jeg selv har 
hatt vekkes til 
live når jeg 
leser.»

Usensurert kjærlighetsarbeid
Bedre og vondere enn 
dette blir det ikke.

medmenneskelighet er kriminalisert, 
men ser ikke at de har noe valg. Som et 
ektepar fra Vestlandet formulerer det i 
boka: «Det er som å holde noen i hånda 
som holder på drukne. Du kan ikke 
slippe». 

Flere tusen gikk i tog for Maria Amelie, 
og hun fikk vende tilbake. Et skinn av 
lykkelig løsning. Men engasjementet 
førte ikke til en endring av politikken, 
bare en justering som hun og et par 
andre kan nyte godt av. Arbeidsevne 
havnet på dagsorden, ikke humanitet. 
Innenfor Schengen-samarbeidet har 
Norge friheter og vi har valgt å legge oss 
på den mest restriktive linjen. Norge 
leder an når det gjelder å sende foreldre-
løse barn tilbake til Afghanistan. Sjefen 
for den juridiske avdelingen av FNs 
nordiske flyktningkontor mener den 
stramme innvandringspolitikken i 
Europa skyldes at høyreekstreme partier 
har fått lov til å sette dagsorden. «Illegal» 
belyser problematikken på likevektig vis, 
men sluttsummen er at Norge ikke har 
noe å være stolt av. Kjellberg og Rugel-
dals bok er en påminnelse om at de 
papirløses sak krever et lengre, mer 
forpliktende engasjement. Hvis «Illegal» 
får tilstrekkelig mange lesere, som den 
bør, vil den kunne hjelpe papirløse i 
Norge. Bli ikke forundret om det også er 
kriminelt. 
stian.bromark@dagsavisen.no

STIAN BROmARk

roman
Tomas Espedal
«Imot naturen» 
Gyldendal
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Flere tusen 
gikk i tog for 
Maria Amelie, 
og hun fikk 
vende tilbake. 
Et skinn av 
lykkelig 
løsning.  
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