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Ordgyteri av en annen verden
bok barnebok
Salman Rushdie 
Luka og livets flamme 
Kari Risvik (overs.) 
Aschehoug

Rushdie karikerer seg selv mer til 
glede for voksne enn barn

«Luka og livets flamme» er 
gaven Salman Rushdie ga sin 
yngste sønn Milan til 12 års 
dagen, slik den eldste fikk 
«Harun og historienes hav» for 
tjue år siden. Forfatteren byr på 
gjensyn med historiefortelleren 
Rasjid og Den magiske verden 
skapt gjennom hans forteller-
kunst. Denne gang er Rasjids 
yngste sønn Luka helten. Faren 
faller i koma, og Luka må redde 
ham ved å reise inn i magiens 
verden for å hente livets flamme. 
Å redde faren, er å redde farens 
fantasiverden – og omvendt. Så 
viktig er fantasi.

Ferden går gjennom fanta-

sysjangerens mange prøvelser, i 
tillegg til å være organisert i ulike 
nivåer som et dataspill. Luka 
samler seg opp ekstra liv som 
han bruker til å prøve og feile når 
han møter nye utfordringer. At 
han fortsatt har 165 liv igjen når 
målet er nådd, tyder på at Rush-
die – i likhet med Rasjid – ikke er 
spesielt opptatt av dataspill. Prø-
velsene minner mer om en fars 
oppfordring til å velge sin egen 
vei i livet og gi noen kloke ord 
med på ferden. Dessuten er 
Rushdie opptatt av å være mor-
som. Da er det synd at så mange 
av ordspillene har forsvunnet i 
oversettelsen. På besøk i rottenes 
diktatur, får for eksempel Luka 
vite at Over-Rotta velger seg selv 
om og om igjen. «Det er det som 
kalles å Over-Rotte seg.» Poen-
get fra originalen lyder: «It’s 
known as being Over-Rat-ed».

På nivå åtte er 30–40 av klo-
dens gamle guder samlet – og 

navngitt. Oppvisningen i global 
kulturkunnskap glir over i me-
ningsløs «namedropping». Like-
vel er det interessant å se skillet 
som trekkes mellom de gudene 
som fortsatt er i bruk, og de som 
er henvist til mytologisk stoff. 
Siden mytologiens guder er helt 
avhengig av historiefortelleren 
for å bli holdt i live, er det ikke 

rart Luka klarer å overtale dem til 
å hjelpe. Dermed har Rushdie 
igjen skrevet en bok om fortel-
lerkunstens betydning og kraft. 
Men det er underlig, alle hem-
ningsløse innfall, digresjoner og 
referanser til «voksen» kulturhis-
torie tatt i betraktning, og siden 
enkelte setninger strekker seg 
over mer enn åtte linjer, for ikke 
å glemme at hovedpoenget ofte 
er plassert nesten til slutt i setnin-
gen, at denne boka har fått 
komme ut uten strammere redi-
gering. Det gir en gammelmodig 
fortellerstil med særpreg, men 
særlig lettlest er det ikke. I Eng-
land er den klassifisert som bar-
nebok, mens bibliotekene i 
Norge ser ut til å plassere den 
blant voksenlitteratur. Rushdies 
problem minner om Rasjids: 
«Rasjid fikk ikke ord for seg, og 
som vanlig fant han nettopp der-
for altfor mange av dem.»

gUri FJeldBerg

bok historie
Synne Corell 
«Krigens ettertid» 
Spartacus Forlag

Doktoravhandling for alle

DEN ANDRE  verdenskrigen tar 
aldri slutt. Den virker å være en 
uuttømmelig kilde for historie-
skriving, og markedet for bøker 
om okkupasjonstiden og kri-
gens etterspill synes umettelig. 
Corells bok er et verdifullt bi-
drag til okkupasjonshistorien, 
men i stedet for selve krigen, 
tar boken for seg hvordan his-
torikerne i ettertiden har skre-
vet om den.

«Krigens ettertid» problema-
tiserer fortellingene om okku-
pasjonsårene slik de fremtrer i 
tre sentrale bokverk utgitt etter 
krigen. Corell undersøker de 
språklige og billedlige virkemid-
ler historikerne og andre har 
brukt, og hva det gjør med vår 
forståelse av okkupasjonstiden, 
ofre og overgripere og vårt syn 
på oss selv. Selv om kulturhisto-
risk orienterte forskere vil kjen-
ne igjen Corells grep og referan-
ser, er det å anvende dem på 
fremstillinger av krigshistorien 
nytt i norsk sammenheng. 
Boken er en nyvinning – som 
trolig vil skape debatt.

FOR CORELL  levner liten ære for 
historikernes fremstilling særlig 
av jødedeportasjonene. Hun er 
opptatt av omtalen av Adminis-
trasjonsrådet, Riksrådsforhand-
lingene og Nasjonal Samling i 
verkene, men mest sprengkraft 
ligger i analysen av fremstillin-
gen av deportasjonen av de 
norske jødene. I Norges krig, 
skrevet rett etter krigen, ble jø-
dene fremstilt med sympati, 
men overgriperne var ikke til 
stede i teksten. Ansvaret for jø-
deforfølgelsene ble indirekte 
plassert på tyskerne – det ved-
gikk ikke nordmenn. I Norge i 
krig (1984–87) ble jødene 
anerkjent som ofre, mens nord-
menns deltagelse i deportasjo-
nene ble nedtonet. Jødene ble 
fremstilt som «mistroiske» og 
uten evne til å ivareta mulighe-
tene for overlevelse som ble 
gitt dem. Politiet «blir heltene 
som utsatte seg selv for alvorlig 
fare i et forsøk på å redde jø-
dene. Slik renvaskes de norske 
politimennene kollektivt for 
deltagelsen i den såkalte jøde-
aksjonen», skriver Corell. I 
Norsk krigsleksikon (1995) dis-
kutertes derimot det norske 
statspolitiets, vanlige politifolks 
og lensmenns delaktighet og 
utførende rolle i jødearrestasjo-

nene inngående, selv om om-
talen av jødene fortsatt bar 
preg av at en del av ansvaret 
for overgrepene skyves over på 
ofrene.

RETT ETTER KRIGEN  ble med-
lemmer og lederskikkelser i Na-
sjonal Samling fremstilt på en 
latterliggjørende og sarkastisk 
måte – mens rettsoppgjøret 
fortsatt pågikk. At Norges krig 
slik grep inn i et pågående opp-
gjør, overrasker ikke: Histori-
kerne og andre – Einar Ger-
hardsen og Otto Ruge blant 
dem – som skrev verket hadde 

selv deltatt i krigen, og dette 
preget deres fremstillinger. Mer 
overraskende er at de samme 
fremstillingene også preget 
Norge i krig og Norsk krigsleksi-
kon. I 1980-årene debatterte 
norske historikere nettopp fra-
været av nøktern forskning på 
okkupasjonsmakten og NS. To 
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Nytt fra prisvinner
Bokvennen 
litterært ma-
gasin ble nylig 
kåret til Årets 
tidsskrift, blant 
annet begrun-
net i at hvert 
nummer inn-
holder grun-
dige forfatter-
intervju, at 
magasinet formidler mye internasjo-
nal litteratur og at det gir leselyst. Nå 
foreligger årets første nummer, som 
spenner fra Knausgård til den ungar-
ske nobelpriskandidaten Péter Nádas. 
Den nye redaktøren, Gabriel Michael 
Vosgraff Moro, presenterer to hoved-
intervju, det ene med nevnte Nádas, 
det andre med Johan Harstad. Sist-
nevnte snakker bl.a. om dreping og 
krig og uttaler helt kompromissløst at 
det fins aldri en situasjon hvor det er 
legitimt å ta livet av andre. Nádas 
kommer snart på norsk med gigantro-
manen Parallelle historier (ca 1500 
sider), som fanger inn hele 1900-tal-
lets Europa. Selv om intervjueren ikke 
finner så mye om Holocaust i roma-
nen, insisterer forfatteren på at det 
har fått omfattende plass. Ellers byr 
Bokvennen blant annet på en presen-
tasjon av den franske forfatteren Jean 
Echenoz, som skriver korte romaner 
om eksentriske menn, litterært reise-
brev, gjendiktninger, en novelle av 
den unge, kanadiske skuespilleren 
Michael Cera og en presentasjon av 
den franske, senmiddelalderske vaga-
bonddikteren Francois Villon.

Flere vinnere
Litteraturtids-
skriftet Bøy-
gen, utgitt ved 
Universitetet i 
Oslo, har vin-
neren som sitt 
hovedtema i 
siste nummer. 
Her spørres 
det ikke etter 
verdensmes-
tere, men 
hvordan vin-
nerbegrepet fungerer i en litterær 
sammenheng. Da står også bokbran-
sjens opptatthet av bestselgere sen-
tralt. Den største av dem alle på norsk 
jord, Henrik Ibsen, må finne seg i at 
litteraturprofessor Kristian Smidt går 
inn på det Mesteren selv nødig snak-
ket høyt om – de engelske klassikerne 
han leste og lot seg påvirke av. Karo-
line Flaata gjør rede for Chick-lit og 
den pågående debatten om denne 
sjangeren – en salgstallvinner som 
ikke nyter særlig høy aktelse. Nina Ha-
gerup skriver om leserens død. Hun 
leverer også en kritikk mot Litteratur-
huset i Oslo, som fremmer de fleste 
sider ved litteraturen, men er «så redd 
for det kritiske og det akademiske». 
Hun forklarer selv: Det er frykten for 
det elitistiske, det smale eller vanske-
lige som slår ut. Ellers inneholder Bøy-
gen blant annet anmeldelser, dikt, en 
dialog om kvinneskikkelsene hos den 
karibiske forfatteren Jean Rhys, en 
presentasjon av Fun Home-tegneren 
Alison Bechdel og en artikkel om den 
svært langsomme revolusjonen i den 
norske bokbransjen mens den beve-
ger seg fra en industriell økonomi til 
en kunnskapsøkonomi og opplever en 
betydelig tilpasningstvang på ferden.

Krigshistorie 
under lupen


