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Merethe Lindstrøm (49) har fått
Amalie Skram-prisen for 2012 for
sitt forfatterskap. Prisen er på
25 000 kroner og tildeles en kvinne-
lig, skjønnlitterær forfatter som skri-
ver i Amalie Skrams ånd. Juryen
skriver at Lindstrøm har språklig
eleganse, evne til finurlige kompo-
sisjoner og brennende engasje-
ment for det sårbare mennesket.

Menneskene hun skildrer fremstår
som sammensatte mennesker i et
miljø i kjenner oss igjen i. Som regel
er det relasjonene i nær familie som
problematiseres. Lidstrøm antyder
mer enn uttaler. Merethe Lindstrøm
fikk i år både Nordisk råds litteratur-
pris og Kritikerprisen for romanen
«Dager i stillhetens historie».
KURT BAKKEMOEN

JJØØDDIISSKKEE KKUULLTTUURRDDAAGGEERR
Europeisk Jødisk Kulturdag markeres
hvert år den første søndagen i september,
og årets tema for markeringen, er jødisk
humor. Fra og med i dag og til 8. septem-
ber vil jødisk kultur hylles på Jødisk Muse-
um (bildet) i Oslo, gjennom foredrag, se-
minarer og teater. Festivalen avsluttes lør-
dag med Klezmernatt på John DEE - en
instrumental, jødisk musikktradisjon. 

NINA-BEATHE TØRUM

De siste årene har det blitt stadig
mer oppmerksomhet rundt norske
soldater på utenlandsoppdrag av
mer eller mindre hemmelig art.
Det skyldes neppe bare at om-
fanget har økt. Drøyt 65 år med
fred på norsk jord, har nok bidratt
til at spesialstyrkene fremstår som
en spydspiss i forsvaret. Men
offentligheten har mangelfull
kunnskap om disse soldatene, de
er omgitt av et mystisk slør.

I denne boken, skrevet av
militærforskeren og offiseren Tor
Jørgen Melien, trekkes lange
linjer i spesialstyrkenes historie.
Grovt sortert handler det om tre
epoker; krigsårene, den kalde
krigen og tiden etter 1990.

Tilnærmingen er akademisk,
i den forstand at Melien ikke
umiddelbart appellerer til folk som
er mest interesserte i å lese om
Rambo-aktige operasjoner. Vi
siterer: «å kartlegge hvilken
funksjon, utvikling og betydning
norske spesialstyrker har hatt fra
1940 og frem til i dag», samt å
«analysere funnene i lys av
kontekstuelle faktorer og av-
delingsforhold».

Boken er like fullt tilgjengelig
for den allment interesserte leser.
Riktignok brukes det en del fagut-
trykk, og noen av passasjene
knyttet til tema som organisasjon
og ledelse har tidvis et teknisk
preg. Men i det store og hele
klarer forfatteren å sette det hele
inn i en sammenheng man ikke
må være fagmilitær for å forstå.
Utstrakt bruk av foto, tegninger og
kart, letter fremstillingen.

Melien gir et godt innsyn i
spesialstyrkenes verden, fra
rekrutteringsprosessen til eks-
empler på oppdrag. Fremfor alt er
deres posisjon innen forsvarssy-
stemet som helhet behørig be-
handlet.

Nedtoningen av de mange
kontroversene man vanligvis
hører om i media, oppleves ikke
som et savn.

STEN INGE JØRGENSEN

Tor Jørgen Melien: «Våre
hemmelige soldater»
Sakprosa
469 sider, kr 449,-
Spartacus

Våren 2007 ble flere av de fysiske
kravene for å bli marinejeger
oppjustert. Nå holder det ikke
lenger med 30 armhevinger, men
45. Du må dessuten kunne
svømme 25 meter under vann.

Enda mer spekulasjon

Kjell Ola Dahl poengterer inn-
ledningsvis at han ikke var spesi-
elt interessert i Scandinavian
Star-ulykken før Pax forlag in-
viterte ham til å skrive denne
boken. Dernest bruker han mye
plass på å distansere seg fra
konspirasjonsteoretikere. Målet er
åpenbart å gi inntrykk av et uav-

hengig og nøkternt ståsted for
«etterforskningen».

Men så snart fortellingen
kommer i gang, baller det på seg
med spekulasjoner, i et narrativ
fra krimsjangeren. Dahl nøster
med friskt mot i komplekse ei-
erskapsstrukturer og rekonstru-
erer hendelsesforløp, uten å
kunne konkludere med annet enn
at tidligere granskinger har vært
mangelfulle. Fremstillingen er
tidvis så kompleks, at man nesten

må være reder eller revisor for å
henge med.

Bokens viktigste bidrag til
den etter hvert voluminøse littera-
turen om emnet, er solid argu-
mentasjon for at offentlige myn-
digheter må få bedre innsyn i
shippingbransjen. Hvis Dahl
hadde lagt Scandinavian Star til
side og gått videre i dette sporet,
ville nok det endelige resultatet
blitt mer interessant.

STEN INGE JØRGENSEN

159 mennesker døde i brannen
på cruiseskipet Scandinavian Star
i 1990. Etterforskningen konklu-
derte med at en kjent pyroman
sto bak. Men mange har i ettertid
spekulert i at katastrofen skyldtes
et forsøk på forsikringssvindel.

Kjell Ola Dahl: 
«Dødens seilas»
Sakprosa
256 sider, Kr 349,-
Pax forlag

Nøktern og informativ
fortelling om norske
spesialstyrker fra andre

verdenskrig til i dag.

På hemmelig
oppdrag

EEnn ppeerrllee aavv eenn ddeebbuu
Ida Løkås' debutroman er en aldri så liten
perle. En nydelig og fint fortalt fortelling som
flyter stille forbi.

Boken følger unge Jamie gjennom
noen hete sommeruker. Sammen
med kompisen Charlie sitter Jamie
på en trapp og kjeder seg.

«Ingenting skjer,» observerer
Jamie. «Dagene glir forbi, sakte,
som om de trekker på tunge lodd.»

Så dukker underskjønne Ariel
opp, hun er 19 og tror at Jamie er
eldre enn han er. Og han blir kjent
med Mr. Allen – den halvgamle
fotografen med pedobrillene. Moren
flytter sammen med en av sine
mange kjærester.

Løkås har ikke gjort det enkelt
for seg selv: Fortellerstemmen
tilhører en 14 år gammel engelsk
gutt, og handlingen er lagt til et
slitent miljø i bydelen Little Venice i
London. Verden betraktes gjennom
øynene til et guttunge på 14. Det
krever ikke bare et eget perspektiv,
men et eget språk.

Til tross for de selvpålagte ut-
fordringene, makter forfatteren å
tegne et troverdig og varmt portrett
av en tenåringsgutt som baler med
alt fra pubertal kjønnsdrift og forels-
kelser til moralske og etiske dilem-
maer.

Det skjer ikke så mye. Jamie
har rett i det. Eller?

Moren viser seg å være gravid.
Ikke bra. Kjæresten hennes er
voldelig. Ikke bra. Jamie blir invitert
hjem til Ariel med de store puppene.
Veldig bra. Og til Mr. Allen med

pedobrillene, som blir banket helse-
løs av Ollie og de andre store gutte-
ne. Slik går dagene.

Små porsjoner med hverdags-
dramatikk og hverdagserotikk. Men
ingenting skjer. Ikke egentlig.

Styrken i denne boken ligger
først og fremst i språket. Stramt,
fortettet, ujålete. Glimt av humor og
skråblikk. Ida Løkås skriver med
moden, tilbakeholden penn. Fra
første linje merker du forfatterens
klo. Hennes litterære fingeravtrykk.

TOM EGELAND

Ida Løkås: «Det fine
som flyter forbi»
Roman
187 sider, Kr. 299,-
Schibsted

Ida Løkås' debutroman vant Schib-
steds romankonkurranse i 2011
foran 300 innsendte bidrag.
Løkås (26) er født i Bodø, oppvokst i
Stavanger og bosatt i Oslo. Hun har
mastergrad i skrivekunst fra King-
ston University i London.

PPRRIISSEETT IIGGJJEENN

Scandinavian Star-
gåtene ble ikke oppklart
denne gangen heller.


