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BOK: Noveller er en undervur-
dert sjanger. Ikke sjelden debut-
erer en forfatter som novellist, og
ikke sjelden regnes det som en
slags oppvarming til den store ro-

manen sommuligens kommer.
Kanskje det er et forsøk på å

oppgradere sjangeren, som gjør at
halvparten av de nominerte til

Ungdommens Kritikerpris - hvis
mandat er å velge åtte av årets bes-
te skjønnlitterære «voksenbøker»
– er novellesamlinger.
Oppsiktsvekkende nok to de-

butanter. Karine Nyborg er en av
dem.
Jeg forstår komiteen. Nyborg

skriver imponerende stilsikkert
til å være debutant, så forbilledlig
både i form og innhold at jeg nes-
ten ønsker meg noen skjønnhets-
feil. De elleve korte novellene har
alle den urovekkende åpenhet
som ofte kjennetegner sjangeren.
Utsnitt av livene til mennesker på
randen. Mennesker som begår ir-
rasjonaliteter, der vi både forstår
og ikke forstår hvorfor.

Litt creepy
Her er en jente som mer eller
mindre frivillig lar seg voldta. En

annen om en mor som gjemmer
seg for sin lille datter i reolene bak
i biblioteket, og sitter og ser at den
lille datteren går rundt og roper
etter henne. Like urovekkende -
nesten litt creepy - er den om den
staute politimannen som følger
etter en blind kvinne helt inn i
leiligheten hennes.
Noveller kan ofte likne drøm-

mene våre, i den forstand at de
ikke har en ordenlig avslutning.
De går ikke opp, slik livet sjelden
går opp, men slik romaner ofte
gjør det.
En sånn marerittsaktig tilstand

rammer en far på vei til sin sønns
bryllup. En sønn han aldri har
likt; enpingle. Faren reiser for å be
om tilgivelse, men han kommer
ikke frem.Han hopper av toget da
han tror kofferten blir stjålet, det
er en misforståelse, han ser toget

reisemed alle hans eiendeler, nes-
te tog går ikke før dagen etter osv.

Offer og bøddel
Et gjennomgående tema er vans-
kelige familiekonstellasjoner,
usunne bindinger mellom foreld-
re og barn. Med tanke på at halv-
parten av alle mord skjer innen
familien, er de skremmende rea-
listiske.
Mest inntrykk gjør den om en

voksen sønn som pleier sin syke
mor. Han plager henne - eller er
det hun som plager ham? Hvem
er bøddel og hvem er offer i en
sånn konstellasjon? Ikke alle no-
vellene er like spennende inn-
holdsmessig. Men Nyborgs språk
er så stilsikkert, så tvers gjennom
håndverksmessig godt at det kun-
ne vært en lærebok i novelle-
kunst.

Karine Nyborgs debut er nominert til Ungdommens Kritikerpris. Det er velfortjent.

Stilsikker debutant
Karine Nyborg
«Ikke rart det kommer kråker»
Aschehoug

Så formfullendt novellesamling
at det kunne vært en lærebok
i novellekunst.
Anmeldt av Cathrine Krøger
cathrine.kroeger@c2i.net

PRISNOMINERT: Karine Nyborg
er nominert til Ungdommens
Kritikerpris for debutromanen sin.

Foto: Aschehoug

BOK:Det er fredag ettermiddag
og dagen for den årlige gatefesten

i Strandgata - eller Bedringens vei
som den heter på folkemunne,
etter den gang det lå et sykehus

der. Gatas beboere forbereder seg
til festen. Noen gleder seg, andre
vegrer seg, enkelte planlegger
å stikke av.
Forfatter Aksel Selmer stikker

hodet inn bak dørene til mennes-
kene i gata og betrakter livene de-
res i noen timer denne varme fre-
dagen. Presist og underholdene
skildrer han tragedier og triviali-
teter, begjær og avmakt, panikk
og forelskelser.

Åtte liv
Åtte menneskers liv blottlegges.
Vi møter den familiefikserte jeg-
gjør-alt-riktig-mammenDagmar,
som arbeider intenst for å få fami-
lien til fjells, bare for å slippe fes-
ten. Ulykkeligvis viser det seg

å være rusk (les: ektemann) i hen-
nes velsmurte system av kontroll
og styring.
Naboen Remi, derimot, gleder

seg til gatetreffet. Hjemme hjel-
per han kona med å spise seg i
hjel, på festen skal han konsertere
seg om Maria; en godt voksen,
sexy kvinne, som på sin side opp-
lever en krise denne ettermid-
dagen.
I likhet med flere av beboerne.

For elleveårige Silje er festen helt,
helt umulig. Faren til den lille gut-
ten i gata som døde, kommer.
Gutten som Silje passet.

Underholdende
Selmers prosa er ujålete, konkret
og god. Personskildringene er tre-

ffende. Tonen er ofte ironisk og
ikke helt vennligsinnet, som i
partiene omDagmar. Sexbomben
Marias krise derimot er gjengitt
med åpenhet og varme. Selv den
språklige takten er annerledes i
hennes fortelling. Nettopp kvin-
nenes fortellinger er de beste i
denne boka.

God dialog
Romanstrukturen – der person
etter person introduseres – har en
viss monotoni over seg. En inn-
stamming for å dempe dette inn-
trykket hadde tjent boka. Et par
av personhistoriene burde vært
utelatt. Jevnt over er dette likevel
lystbetont lesning, fordi komikk
og alvor er i god dialog.

Aksel Selmer avslører hva som skjer bak lukkede dører i «Bedringens vei».

Flerstemt fredagsfortelling

Aksel Selmer
«Bedringens vei»
Cappelen Damm

Underholdende og treffende
om små og store liv.

Anmeldt avMaya Troberg
Djuve
mtrober@online.no

FREDAGSFEST:Aksel Selmer
(f. 1958) har skrevet fram åtte
menneskers historier en fredag
kveld.

BOK: Denne romanen er som
et gigantisk kubistisk kunstverk
der motivet blir betraktet fra sta-
dig skiftende perspektiv.
Teksten er er en bred, ambisiøs

og kompleks mosaikk av brev,
dagbøker, avisartikler, vitnes-
byrd, kunngjøringer, etterret-
ningsrapporter, skillingsviser og
ballader båret fram av en forteller-
stemme som svinger mellom det
gammeltestamentlige og det
barnlige alt etter omstendighe-

tene – og de er mange, innviklede
og overraskende i den grad at
James Joyce og «Ulysses» ruver i
bakgrunnen.

Etter krigen
Men Joseph O'Connors scenario
er ikke Dublin 1904, vi er blant
irske innvandrere i Redemtion
Falls1865.Den amerikanske bor-
gerkrigen er over, men sårene svir
og hatet gløder.
Inn i dette avstumpede land-

skapet vakler den 17- årige Eliza
på leting etter det eneste hun kan
kalle sitt eget i denne verden, en
bror som ble barnesoldat.
I Joseph O'Connors labyrintis-

ke roman blir gutten funnet
av guvernøren for Mountain Ter-
ritory, det nåværende Montana,
ved noen nedlagte gruver i Re-
demption Falls.

Begynnelse på historien
Man kunne forledes til å tro at
Elizas hallusinatoriske vandring
gjennom Amerika er over. «Him-
melen bølget omkring henne som
om den skulle til å rulles sammen
som en bokrull, slik som i apoka-
lypsen, og det hvitglødende egget

av smerte i brystet truet med
å sprekke og lekke gift.»
Men lille Jeremihas tilsyne-

komst er bare begynnelse på en
enda mer besettende historie i
historien, der alt henger sammen
med alt.

Babelsk forvirring
Redemption Falls er et Babel som
forfatteren beskriver med utsøkt
språk, ispedd irsk slang og keltis-
ke gloser - imponerende godt
oversatt til norsk av Inger Gjels-
vik. GuvernørO'Keeffe er en sær-
deles sammensatt personlighet
med fortid som irsk opprører,
straffange i Tasmania, general i
borgerkrigen - nå gift med den
vakre og egenrådige sosietets-
kvinnen Lucia, «halvt latiner».

Gledelige overraskelser
Dette kan jo lyde som opptakten
til en såpeopera, men hos Joseph
O'Connor måman ikke ta noe for
gitt. Som i en god thriller kommer
det stadig nye overraskelser, bok-
stavelig talt til siste slutt.
Det lovløse Redemption Falls

domineres av dimitterte soldater,
gullgravere, frigitte slaver og et

borgervern som ikke viker tilbake
for tortur og drap. Volden i denne
romanen synes å være en konse-
kvens av historien, den er over-
veldende, men aldri spekulativ.
«Veien til Redemption Falls»

kan leses som en fortsettelse av

den kritikerroste salgssuksessen
«Havets stjerne», som kom på
norsk i 2005. Årets roman er mer
sublim; den dokumentariske for-
tellerteknikken i kombinasjon
med forfatterens fantasikraft er
grensesprengende.

JosephO'Connormed storslått roman, nyskapende og full av overraskelser.

Grensesprengende historiefortelling

Joseph O'Connor
«Veien til Redemption Falls»
Oversatt av Inger Gjelsvik
Aschehoug

Ambisiøs, kompleks og
imponerende god roman.

Anmeldt avArne Dvergsdal
arne.dvergsdal@gmail.com

STOR LITTERATUR: Joseph O'Connor overrasker og imponerer.
Foto: Jan Tystad
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Karine Nyborgs debut er nominert til Ungdommens
Kritikerpris. Det er velfortjent. «Ikke rart det kommer
kråker» Aschehoug
Så formfullendt novellesamling at det kunne vært en
lærebok i novellekunst.

BOK: Noveller er en undervurdert sjanger. Ikke sjelden
debuterer en forfatter som novellist, og ikke sjelden
regnes det som en slags oppvarming til den store
romanen som muligens kommer.

Kanskje det er et forsøk på å oppgradere sjangeren,
som gjør at halvparten av de nominerte til
Ungdommens Kritikerpris - hvis mandat er å velge åtte
av årets beste skjønnlitterære «voksenbøker» - er
novellesamlinger.

Oppsiktsvekkende nok to debutanter. Karine Nyborg er
en av dem.

Jeg forstår komiteen. Nyborg skriver imponerende
stilsikkert til å være debutant, så forbilledlig både i form
og innhold at jeg nesten ønsker meg noen
skjønnhetsfeil. De elleve korte novellene har alle den
urovekkende åpenhet som ofte kjennetegner
sjangeren. Utsnitt av livene til mennesker på randen.
Mennesker som begår irrasjonaliteter, der vi både
forstår og ikke forstår hvorfor.

Her er en jente som mer eller mindre frivillig lar seg
voldta. En annen om en mor som gjemmer seg for sin
lille datter i reolene bak i biblioteket, og sitter og ser at
den lille datteren går rundt og roper etter henne. Like
urovekkende - nesten litt creepy - er den om den staute
politimannen som følger etter en blind kvinne helt inn i
leiligheten hennes.

Noveller kan ofte likne drømmene våre, i den forstand
at de ikke har en ordenlig avslutning. De går ikke opp,
slik livet sjelden går opp, men slik romaner ofte gjør

det.

En sånn marerittsaktig tilstand rammer en far på vei til
sin sønns bryllup. En sønn han aldri har likt; en pingle.
Faren reiser for å be om tilgivelse, men han kommer
ikke frem. Han hopper av toget da han tror kofferten
blir stjålet, det er en misforståelse, han ser toget reise
med alle hans eiendeler, neste tog går ikke før dagen
etter osv.

Et gjennomgående tema er vanskelige
familiekonstellasjoner, usunne bindinger mellom
foreldre og barn. Med tanke på at halvparten av alle
mord skjer innen familien, er de skremmende
realistiske.

Mest inntrykk gjør den om en voksen sønn som pleier
sin syke mor. Han plager henne - eller er det hun som
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plager ham? Hvem er bøddel og hvem er offer i en
sånn konstellasjon? Ikke alle novellene er like
spennende innholdsmessig. Men Nyborgs språk er så
stilsikkert, så tvers gjennom håndverksmessig godt at
det kunne vært en lærebok i novellekunst.

Litt creepy

Offer og bøddel

PRISNOMINERT : Karine Nyborg er nominert til
Ungdommens Kritikerpris for debutromanen sin. Foto:
Aschehoug
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