
i 2001, og er nå altså over-
satt til norsk.

For «Pike med perleøre-
dobb» var malerkunsten ut-
gangspunktet for fortellin-
gen, denne gangen er det
intet mindre enn døden. Ste-
det er London, ved inngan-
gen til det 20. århundre.
Dronning Vic-
toria er død og
folket sørger.
To ytterst ulike
familier, famili-
en Coleman
og familien
Waterhouse
møtes ved en
tilfeldighet på

den fasjonable og berømte
Highgate-gravlunden. Tak-
ket være vennskapet som
knyttes mellom døtrene de-
res Lavinia og Maude. 

Vi er i et England i stor
endring og de to familiene
representerer høyst ulike
verdier; Watergate gjennom
fastholdelsen av viktorian-
ske tradisjoner, og Coleman
med drømmer om nye, fri-
gjørende tider. Mauds mor,
Kitty Coleman er her den

Ambisiøs
oppfølger
fra suksess-

forfatteren bak «Pike
med perleøredobb».

Alt ville bli brent, forteller Ar-
thur Klemetsen fra Storbukt,
13 år i 1944 da Finnmark og
Nord-Troms ble svidd av i
det de tyske troppene trakk
seg tilbake.

Denne gutten er én av et
hundretall stemmer som sti-
ger frem i små og store glimt
i denne helt spesielle boken
om 2. verdenskrig. Sant å si
ble jeg først ganske skeptisk
ved å åpne og gå inn i les-
ningen av Marion Palmers
bok, som består av en lang,
lang rekke sitater, i et eneste
kjør. Men meget raskt ble
jeg fanget med som begeist-
ret leser av dette prosjektet. 

Palmer, som selv er fra
Kvalsund, har levert en sjel-
den lokalhistorie fra Kval-
sund. Det er stemmene til
barn, ungdom, voksne den
gang – som vitner om hva
de så og opplevde. Her er
alvor, men også mye humor.
Så å si alle tekstene er skre-
vet på finnmarksdialekt, og
bit for bit fortelles det om kri-
gen slik folk i
Kvalsund
opplevde
det, om kon-
takten med
tyske deser-
tører og rus-
sefanger, så
kommer det
voldsomme
dramaet –

sterk, ukuelig, stolt, full av familiekjærlighet.
Datteren Eva blir en opprørsk poet. Hun
flykter til Buenos Aires etter en traumatisk
opplevelse. 

Der skaper hun seg et nytt liv og virvles
inn i den latinamerikanske politikken og
tvinges på flukt av sin ustyrlige penn.

Datterdatteren Salome opprøres over
urettferdighetene rundt seg i 1960 årene og
går med i bygeriljaen Tupamaros. Prisen for
hennes engasjement er hjerteskjærende.
Tortur og årelang fengselsstraff. 

Her er det kvinnene som bærer samfun-
net. Mennene er bakgrunnsfigurer, de for-
svinner, bytter kjønn eller så er de onde og
brutale. 

Avslutningen er ren nytelse.
BERIT KOBRO

Ignazio klarer aldri å slippe drømmen om
den ultimate gondol, selv etter et helt liv i
Uruguay. Bokstavelig talt med en fot på
hvert kontinent. 

Vi får en bredt anlagt historisk slektsro-
man som skildrer fremveksten av det mo-
derne Uruguay fra 1900-tallet til i dag. 

Den åpner med at gondolbyggeren Igna-
zio Firelli går i land i Montevideo. 

Vi følger de tre kvinnenes liv, Pajarita,
Eva og Salome. 

Stammor Pajarita, Ignazios hustru, er
den første Firellikvinnen. De møtes via sir-
kuset der Ignazio er tryllekunstner. Hun tryl-
ler fletta av ham og han er totalt solgt. De
flytter til hovedstaden som nygifte, og får et
stormfullt samliv. Ignazio er voldelig og for-
later henne. Men hun bærer familien alene,

Carolina de Robertis: 
Oversatt av Heidi Grinde
Roman. 948 sider
Kr. 349,-
Schibsted

nes har kommet i
skvis mellom psykolo-
gisk roman og aktuell
samfunnskritikk. For-
tellingen er baktung,
med mange tilbake-
blikk, sent lanserte
høydepunkt og ansat-
ser som ikke innfris.
Som psykologisk roman blir
teksten for enkel og ufullført,
som samfunnskritikk for
dvask.

Å belyse sammenhenger
mellom voldens estetisering,
kunstens uttrykk og enkelt-
personers livsløp er en gedi-

Nå kan også Carolina de Robertis med den
fantastiske uruguaysagaen «Det usynlige
fjellet» føyes til denne listen. Og som denne
debutanten skriver! 

Denne boken har alt, kjærlighet, liden-
skap, vold, dramatikk, magi, et nydelig poe-
tisk språk og slående bilder. Venetianeren
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kultur
&trend Latin-Amerika kan by på store

forfattere som Allende, Borges
og Vargas Llosa. 

Velskrevet
men ikke
spesielt

vellykket roman
om noen av livets
viktigste temaer. 

Øyvind Vågnes: 
«Sekundet før»
Roman, 253 s.
Kr. 369.-
Tiden

En mannsperson tenner på
seg selv og dør på plassen
foran galleriet som skal
åpne dørene for en kontro-

versiell utstilling om voldens
og torturens estetikk. 

Hvem er han? Hva er mo-
tivet? Og hva skjer hos foto-
grafen som på impuls drar
opp mobilen og filmer hele
selvmordet? 

Øyvind Vågnes̀ nye ro-
man tar opp viktige temaer i
grenselandet mellom este-
tikk og etikk. 

Det er fire hovedpersoner
i fortellingen. Museumskura-

toren Kaja har satset mye
personlig prestisje på utstil-
lingen. Samboeren André,
mer perifer, er økonom på
studietur i USA. 

Fotografen Jonathan er
en følsom, innadvendt per-
son som på autopilot filmer
et dramatisk selvmord og
mister grep om begivenhe-
tene når filmsnutten legges
ut på nettet og pressen går
for blod. 

Samboer Sarah i Leger
Uten Grenser er på oppdrag
i Armenia. 

Det kan virke som Våg-

Mann i brann
gen litterær oppgave, som
ikke innfris her. Hva med en
oppfølger, farligere, mer fo-
kusert, og med den kyniske
videoinstallatøren Zak Ayler
i sentrum?

ARNE HUGO STØLAN

Fantastisk saga 

I endringens tid

Tracy Chevalier: 
«Englefall»
Oversatt av Ragnhild Eikli
Roman. 330 s. Kr. 349,-
Aschehoug

Tracy Chevalier skjøt gull-
fuglen med sin forrige ro-
man, som ble solgt i milli-
oner av eksemplarer over
hele verden, og ble filmati-
sert med Scarlett Johans-
son i hovedrollen. 

Hennes evne til å sette le-
seren inn i en historisk gjen-
nom enkle, men tydelige vir-
kemidler, fascinerte en hel
verden. «Englefall» ble utgitt

mest interessante og
representative karakte-
ren. Hennes reaksjon
på ektemannens utro-
skap drar henne, og
flere rundt henne inn i
vanskeligheter.

Chevaliers narrative
grep er å delegere
stemmer. Koner, ekte-
menn, barn, tjenere og
gravere veksler mellom å
fortelle. De overlapper, mø-
tes og motsier hverandre,
og det er godt gjennomført,
fordi stemmene aldri lager
sprekker i romanens frem-
drift, og fordi de er så ulike.

De som likte «Pike med
perleøredobb», vil elske
Chevaliers levendegjøring
av den historiske atmosfæ-
ren i romanen. Beskrivelsen
og detaljene fra død og sorg

er ofte fascinerende og sier
noe om hvordan våre hold-
ninger til døden skiller oss
fra våre forfedre. 

Chevalier balanserer hele
veien hårfint mot underhold-
ningssjangeren, og spesielt
slutten er noe melodrama-
tisk. Men det tipper aldri
over, til det har hun for god
kontroll på språk og fortel-
ling.

MARI NYMOEN NILSEN

Stemmer fra
krigen

– Da vi kom til Hammerfest, så
vi at Fuglenes sto i brann, og vi
skjønte at det gikk bare én vei. 

Marion Palmer: 
«Bare kirken sto igjen.»
Fortellinger om krigen i 
Finnmark. 338 s. Kr. 349,-
Spartacus

evakueringen høsten 1944
med frigjøring, tilbakeflytting
og gjenoppbygging. 

Nærheten mellom tysker-
ne og befolkningen og de
mange dilemmaene som
fulgte, stiger tydelig frem.
Tyskerne rekvirerte og flyttet
inn hos folk, erobret stue og
soverom, stakk innom for å
få mat og drikke, ga fra seg
godbiter, legehjelp og mye
annet, i mange typer gråso-
ner stiger hverdagslivet
fram. 

Den dramatiske forflytnin-
gen av titusener mennesker
etter den brutale nedslaktin-
gen av dyr og nedbrennin-
gen av alle hus høsten 1944
– unntatt kirken – kommer
frem med stor styrke. Det
gjør inntrykk å lese om for-
dommene de evakuerte
møtte. Rop som: «De har jo
ikke hale!» gjallet da mange
av dem med samisk bak-
grunn kom sørover. Et styk-
ke okkupasjonshistorie verdt
å lese, dette.

GURI HJELTNESFORFATTEREN: Tracy Chevalier skrev suksessromanen «Piken med perleøredobb». Foto: BJØRN ASLAKSEN


