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Kenneth Branagh, Eva
Bergman, Desmond Tutu,
Dan Israel og Jon Mankell
er blant bidragsyterne i en
bok som forsøker å finne
ut hvem Henning Mankell
egentlig er. Journalist og
forfatter Kirsten Jacobsen
har snakket lenge og vel
med ham en rekke ganger

og skriver om forfatteren,
idealisten, sosialisten og
privatpersonen Mankell i
«Mankell (om) Mankell».
Forfatteren har base både
i Sverige og Afrika, og er
oversatt til 40 språk. Hans
mest kjente bøker er nok
de om Kurt Wallander.

LENA STORVAND

RROOSS TTIILL RRUUTTHH
I fjor debuterte Ruth Lillegraven
med romanen «Mellom oss». Hun
har også utgitt flere diktsamlinger
og barnebøker. For dette arbeidet
er den godeste Ruth nå beæret
med en pris: Sogneprest Alfred An-
dersson-Rysst fond. Prisen på
10 000 kroner deles ut til unge for-
fattere som skriver på nynorsk, og
har tidligere gått til Olav H. Hauge,

Edvard Hoem og Olaug Nilssen.
Juryen hadde en lang og rosende
begrunnelse for sin tildeling, hvis
hovedmål er «Vi vil inspirere henne
til å skrive mer!». Til hverdags job-
ber Hardanger-jenta som taleskri-
ver for statsråd Magnhild Meltveit
Kleppa. På fritiden slår hun seg alt-
så løs med prisbelønnet litteratur. 

LENA STORVAND

MMYYEE OOMM MMAANNKKEELLLL

150 000 sider med hemmelige
avlyttinger av tyske soldater i
fangenskap! Det må ha vært som
å finne en ukjent gullgruve da den
unge tyske historikeren Sönke
Neitzel kom over dette materialet
i 2001. 

Nå har Neitzel sammen med
forskerkollega Harald Welzer
sammenfattet, analysert og pre-
sentert funnene i bokform.
Selvhevdende soldatskryt har
funnet sted til alle tider. Stort sett
handler det om tre ting: Kvinner,
våpen og vold. Slik skiller de
slagne tyske soldatene fra andre
verdenskrig seg tilsynelatende lite
fra soldater både før og etter
dem. Men Det tredje rikes parole
om «den totale krig» representer-
te likevel en ytterlighet; grensene
for akseptabel voldsutøvelse selv
i krig var effektivt fjernet. Noe som
var nødvendig for å gjennomføre
den industrialiserte utryddelsen av
jøder og andre «undermennes-
ker». 

Soldatene, og offiserene med
dem, har alle behov for å fortelle
og dele sin historie med andre.
Slik får de også bekreftet og
bestyrket sin egen virkelighets-
oppfatning, i en verden der ære
kom foran moral, der førertroen
var en levende realitet og der
motstanderen hadde seg selv 
å takke.
Neitzel og Welzer er opptatte
av å kontekstualisere, og har
derfor valgt å starte boken med
en teoretisk nidkjær innledning
der begreper som roller, for-
ventninger, krav, forpliktelser og
så videre blir grundig drøftet. 

Greit å ha med seg, men det er
det usensurerte og ubearbeidede
ved soldatene samtaler som er
denne bokens virkelige kvalitet.
Ikke fordi det gjør godt å lese,
men fordi det er viktig å vite.

SINDRE HOVDENAKK

Sönke Neitzel og Harald
Welzer: «Soldater.
Beretninger om krig,
drap og død»
Dokumentar. 417 sider.
Kr. 429,-. Press

● Sönke Neitzel (1968) er pro-
fessor i historie, og leder et større
forskningsprosjekt om «Krigens
referanserammer 1939-1945».
● Harald Welzer (1958) er en av
verdens ledende forskere innen
fagdisiplinen minne- og erind-
ringsstudier.

En inntrengende
undersøkelse av 
voldens natur.

Western fra virkeligheten

Livet har i sannhet mye å by på –
ikke minst når man blir født i en
jordhytte i Texas i 1901. 

«Ville hester» er en biografisk
roman – litt oppdiktet, litt sann –
basert på det eventyrlige livet til
bestemoren til forfatteren Jean-
nette Walls. 
Et liv preget av bunnløs fattig-

dom, men også av pågangsmot
og ukuelig livsvilje. Lily Casey
Smith har bein i nesa og glimt i
øyet og alt som hører til. 

Hun temmer hester som seks-
åring og er skolelærer som fem-
tenåring. 
Slike historier kan lett henfalle
til det søtladent sentimentale og
plumpt banale. 

Walls styrer så vidt utenom
sjangerens mest åpenbare fall-
gruver. 

Hun skildrer bestemorens
fargerike liv med stilsikker penn

og innlevelse – godt ivaretatt av
oversetter Kirsti Vogt. «Ville hes-
ter» er en western fra virkelig-
heten. 
Ikke så språklig virtuos som
Cormac McCarthy, ikke fullt så
dramatisk som True Grit. 

Men en medrivende og vel-
skrevet beretning om en kvinnes
liv, respektfullt gjenfortalt av dat-
terdatteren. 

TOM EGELAND 

● Jeannette Walls debuterte med
den internasjonale suksessro-
manen «Krystallslottet», som er
oversatt til 22 språk og har solgt
over tre millioner eksemplarer.
● Walls var tidligere journalist,
blant annet sladrespaltist i
msnbc.com.

Jeannette Walls:
«Ville hester»
Roman
Oversatt av Kirsti Vogt
374 sider. Kr. 339,- 
Pantagruel Forlag

DDee ssoomm eellsskkeett ttyysskkee
De ble hetset og hånet både i krigstid og etterkrigs-
tid – fordi de forelsket seg og gikk med fienden.

Terje Andreas Pedersen tok fatt på et
stort stoff da han for seks år siden leverte
sin masteroppgave i historie. 
Nå foreligger den som bok, noe omarbei-
det, under tittelen «Vi kalte dem tyskertø-
ser». Som for flere følsomme felt fra 2.
verdenskrig var de første tekstene
skjønnlitterære, senere har journalister og
forskere i tiår skrevet om tyskerjentene. 

Derfor er flere av de emner Peder-
sen analyserte i sin masteroppgave vel
kjent i dag, som interneringsleiren på
Hovedøya i Oslofjorden, om skamklip-
ping, de utallige krasse omtalene av
kvinnene – om lav intelligens, simpel
atferd og et hav av andre kjente negative
karakteristikker og skjellsord uttalt av
fremtredende personer i offentligheten i
samtid og ettertid. Men Pedersen fant
også fram til flere kildeserier som ikke
tidligere har vært brukt, og maktet å
kaste lys over nye felt, om angiveri, om
helse, kjønnssykdommer, behandlingen i
landssvikoppgjøret og om det uformelle
oppgjøret i det norske samfunn.

Hvor mange var de? Pedersen
anslår 100 000, etter et regnestykke
inspirert av den danske historikeren
Anette Warring. Denne anmelder holder
en knapp på den norske historikeren
Kåre Olsens anslag – på mellom 30 000
og 50 000. Pedersen trekker fram en lang
rekke enkelthistorier, der kvinnene kun er
gitt et fornavn. Som Ragna, 27 år, an-
klaget av en mannlig nabo for å ha
«drevet et fælt hus under krigen med
tyskerne» – de kom om kvelden og gikk
om morgenen. Ragna selv mente hun
bare hadde én, sin forlovede. 

Eller Solveig, 24 år fra Troms, som
flyktet til Sverige og som ble avhørt tre
ganger for å få avklart om hun skulle
avvises, fordi det gikk rykter om at hun
hadde vært sammen med tyskerne. 

Pedersen viser hvordan mange
jenter og voksne kvinner ble tvunget inn i
en sosial sirkel, hvis de først en gang har
vært sammen med én tysker. Pedersens
«jeg» i boken utviser et krast tempera-
ment overfor den hardhendte behand-
lingen av tyskerjentene, han bruker
uttrykk som «propagandaen fra London-
regjeringen». Grepet i boken fremstår
fragmentert, gjennom en rekke mindre
kapitler med spørsmål som drøftes eller
besvares. Det verdifulle i boken er kilde-
ne og stoffet han løfter fram.

GURI HJELTNES

Terje Andreas Pedersen: 
«Vi kalte dem tyskertøser»
Sakprosa
189 sider, 339 sider
Spartacus

● Terje Andreas Pedersen er født 1973
og underviser i dag i matematikk og
historie på Lambertseter videregående
skole. 
● Forrige bok om tyskerjentene var
Helle Aarnes «Tyskerjentene: historiene
vi aldri ble fortalt», fra 2009. Hun brukte
bl.a. Pedersens masteroppgave som en
av sine kilder.

I hodet 
på en soldat

Flommer og tornadoer.
Slemme mannfolk og
personlige tragedier.

Automobiler og flygemaskiner.
Og hester. Særlig hester. 
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Gjennom sin døde
sønns stemme evner
Rostain å skildre den

ufattelige og ubeskrivelige
sorgen det er å miste sitt barn.
Det er imponerende. For denne
korte selvbiografiske romanen er
ikke bare usigelig trist, den er
også konkret, varm, nær og
morsom. Den er rett og slett et
stykke god litteratur.

Sønnen er 21 år og på full fart
inn i livets store veivalg. Brått blir
han fryktelig syk, men det er ikke

mulig å fatte at han er inne i sitt
siste døgn. Hjernehinnebetennel-
sens hissige bakterier minner om
influensa, og når ambulansen
først kommer er det for sent.
Den avdøde sønnen ser hvor-
dan pappaen systematisk går
gjennom de siste døgnene de
hadde sammen. Det må finnes
en forklaring, og i den desperate
fortvilelsen portretteres en fars vei
inn og ut av en sorg der han er i
ferd med å miste grepet. 
Sønnens fortellerstemme gir
romanen den rette distansen til

nettopp å kunne gå så inn i
detaljene, inn i relasjonen, og inn
i de konkrete gjøremålene. 

Det blir så usedvanlig absurd i
en lammende og gjennomgripen-
de sorg. 
Korte, avbrutte setninger
forsterker sorgen, mens presise
og poetiske bilder forsterker
kjærligheten. Vi gis muligheten til
både å gråte og le uten at sorg-
marerittet blir påtrengende. Dette
er en verdig, velskrevet og viktig
bok som gir en nyansert opp-
levelse av et tungt og ubeskrivelig
tema.

Godt og poetisk oversatt av
Gøril Eldøen.

ANJA RÅLM

Michel Rostain: 
«Sønnen»
Roman 
Oversatt av Gøril Eldøen
176 sider, kr. 299,- 
Pax

● Michel Rostain (f. 1942) er fra
Frankrike og «Sønnen» er hans
første roman. 
● Den er oversatt til 12 språk og
ble tildelt den prestisjefylte 
Goncourtprisen i 2011.
● Rostain er musiker og 
operaregissør

eerrnnee

STEMPLET:
En rekke kvinner
fikk svært brutal

behandling etter at
de ble stemplet

som tyskertøser. 
Foto:Frihedsmuseet 

i København/fra boken 
«Vi kalte dem tyskertøser».

STEMPLET:
En rekke kvinner
fikk svært brutal

behandling etter at
de ble stemplet

som tyskertøser. 
Foto:Frihedsmuseet 

i København/fra boken 
«Vi kalte dem tyskertøser».

Marc Scholler er tilsynelatende en
hyggelig fastlege. Han gir seg
god tid til å lytte til pasientene
sine. Som for en stor del består
av prominente personer. 
Som for eksempel skuespil-
leren Ralph Meier. De to blir
straks gode venner, og selv om
Marc nok synes at den berømte
skuespilleren ser litt grådig på
hans kone, begynner de to famili-
ene å vanke sammen. 

Ja, og er det ikke forresten
også slik at fastlegen synes å få
en særlig kontakt med Meiers
kone? Jo. Men bare helt uskyldig,
altså. Ikke så farlig at de to famili-
ene ikke kan dra på sommerferie
sammen. Til den store villaen ved
havet.
Men den som forventer en
forutsigbar tekst, med hemmelig
elskov og banale forviklinger, skal
få kjørt seg. Koch vil også med
denne romanen helt ned i selves-
te helvete. 

Fastlegen, som vi i begynnel-
sen kan le sammen med over
pasientenes viderverdigheter, står
mer og mer frem som en kynisk
og kald person. Og hva er det for
slags krefter som har tatt bolig i
den tilsynelatende så joviale
skuespilleren?
Jeg vil være veldig forsiktig
med å blottlegge for mye av
handlingsforløpet her, men ser at
jeg ved å benytte ordet «blott-
legge», faktisk har funnet et
stikkord som duger. Her er det
mye som skal vises i all sin gru.
Jeg vil ikke karakterisere ro-
manen som en thriller, men den
er full av spenning, og ikke minst
sprø overraskelser.

INGVAR AMBJØRNSEN

Herman Koch: 
«Sommerhus med
svømmebasseng»
Roman. Oversatt av
Hedda Vormeland
309 sider. Kr. 349,-. Pax 

● Herman Koch fikk et inter-
nasjonalt gjennombrudd med
romanen «Middagen». 
● Har skrevet en rekke romaner.
● Bosatt i Nederland.

I fjor kom Herman
Kochs utmerkede
roman «Middagen» ut

på norsk. Uhyggelig og vittig
på samme tid. Med årets bok,
«Sommerhus med svømme-
basseng», viser Koch igjen at
han er en mester i å kompo-
nere plot der avgrunnen trer
frem i det hverdagslige.

I åtte år har Amy Waldman job-
bet som journalist i The New York
Times. For sin debutbok, «Den
lukkede hagen» ble Amy nomi-
nert til en rekke priser: Orange
Prize for Fiction, PEN, Heming-
way First Fiction Award og Guar-
dian First Book Award. 

Romanen handler om hva som
skjer da en jury skal kåre vinne-

ren av et minnesmerke for ofrene
etter 11. september. Det viser seg
nemlig at vinneren av konkurran-
sen er en amerikansk muslim.

Dette virvler opp en rekke kom-
pliserte og betente problemstillin-
ger. Dagen før 17. mai er Amy på
Litteraturhuset for å snakke om
boken sin. 

LENA STORVAND

Simona Ahrnstedt lanseres som
den nye Jane Austen. Sammen-
ligningen halter stygt fordi Austen

skrev om sin samtid med snert og ironi. 
Ahrnstedt lager romantisk pageturnerflukt av
1880 årenes Stockholm. Forfatteren er nærmere
kiosken enn Austen. 

Et vakkert kjærlighetspar er i sentrum. Skur-
kene og falskspillerne er overtydelige. Av de
lange frampekene skjønner vi at de elskende
kommer til å få hverandre. De skal bare slite
seg gjennom helvetesstien først. 
Det som redder boken fra kiosken er et
gjennomarbeidet, troverdig plot og ordentlige
historiske miljøskildringer. Her er dampende
sexscener og en rystende avskyelig voldtekts-
scene. Beatrice møter den rike og ville nord-
mannen Seth i operaen. De er ment for hver-
andre, men onkelen har solgt Beatrice til en
gammel og pervers greve. Etter mange års
prøvelser føres Seth og Beatrice sammen igjen.

Vi får vite mye om datidens kjøp og salg av
kvinner som var råere og mer direkte enn i dag.
Nå er det innvandrerjentene som kan
rammes av sånt. Ahrnstedts mesterstykke er at
hun med sin velkomponerte romantiske action-
roman makter å holde nakketak på leseren hele
den lange tornete stien Beatrice og Seth må gå
fram til evig lykke.

BERIT KOBRO

Simona Ahrnstedt: 
«Frihet og fangenskap»
Roman
Oversatt av Solveig Moen Rusten
440 sider. Kr. 299,-
Vega

For meg er det like stort hver
gang John Irving kommer med
en ny roman. Nå er «I en og
samme person» aldeles rett
rundt hjørnet. Jeg-fortelleren er
en biseksuell mann. Om den vid-
underlige «Siste natt i Twisted Ri-
ver» skrev VGs anmelder Sindre
Hovdenakk at «(…) det er samti-
dig inspirerende å lese en forfat-

ter som til de grader har kontroll
på de litterære virkemidlene, og
ikke minst komposisjonen, som
det Irving viser i denne boken. En
fin opplevelse. En skikkelig bam-
seklem av en bok». Da krysser
jeg fingrene for at «I en og sam-
me person» også innfrir mine
skyhøye forventninger.

LENA STORVAND

Karl Ove Knausgård har ved flere anled-
ninger annonsert at han nå er ferdig med
å skrive skjønnlitteratur. Og han har allerede,
ikke minst i det sjette og siste bindet av «Min
kamp», vist at han er i stand til å skrive
essayistisk om både konkrete og mer ab-
strakte emner. Det er derfor sikkert bare helt
naturlig at han bokstavelig talt sikter himmel-
høyt i denne teksten som kretser rundt den
svenske fotografen Thomas Wågströms
bilder av skyer og skyformasjoner.
Uten å gå kunstkritikerne i næringen, kan
jeg i hvert fall si at Wågströms bilder – som
utgjør hoveddelen av boken – fint får fram
skyenes mektige karakter. Og at de samtidig
formidler den helt spesielle stoffligheten i
denne molekylære virkeligheten som svever
over hodene våre.

Knausgård er jo fra før englenes venn, og
han viker altså på ingen måte tilbake for de
tynnere luftlag, paradoksalt nok kanskje for
en mann med flyskrekk. Han velger et egent-
lig ganske velkjent og velutprøvd litterært
grep, når han i teksten tar et filosofisk ut-
gangspunkt i betrakterens ståsted overfor

Det er et dobbelt ambisiøst
prosjekt Wågström og Knaus-
gård her begir seg ut på; å

forsøke å fastholde noe så grunnleggen-
de flyktig som himmelens skyer i hen-
holdsvis foto og tekst.

Skyhøye ambisjoner
Thomas Wågström og
Karl Ove Knausgård: 
«Alt som er i himmelen»
Foto og essay
88 sider. Kr. 398,-
Pelikanen forlag

● Den svenske kunstfotografen Thomas
Wågström har tidligere utgitt fire bøker
● Pelikanen forlag ble etablert i 2010 av
brødrene Yngve og Karl Ove Knausgård og
Asbjørn Jensen. Det holder til i Stavanger.

verden. I den evige dialogen mellom fast-
holdelse og flyktighet, og i ønsket om å fylle
den fysiske verden med betydning ligger
kunstens kjerne, synes Knausgård å mene.
Og plasserer seg dermed trygt på skuldrene
til langt mer betydningsfulle tenkere før ham.
Selv om teksten også viser forfatterens
tendens til selvhøytidelighet og pompøsitet,
inneholder den en grunnleggende vilje til å gå
inn i og fortolke andre kunstneres verk.
Denne evnen til innlevelse og meddiktning
håper jeg å se mer av fra essayisten Karl
Ove Knausgård. Det er nemlig et stort tom-
rom som skal fylles innenfor den estetiske
essayistikken etter Stig Sæterbakkens altfor
tidlige bortgang. SINDRE HOVDENAKK

● Simona Ahrnstedt fikk en forfattercoach i
40-års presang av sin mann. 
● I 2008 sendte hun sin debutroman rundt til
forlag. Hun gråt av de mange avslagene, men
ga aldri opp.

Ren underholdning

Uhyggelig 
og vittig

Verdig og velskrevet
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