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Praktfullt om Sørlandet!

Øivind Berg, Jan Atle Knutsen, Øystein
Paulsen:
Sørlandet - en naturlos gjennom Skjær-
gårdsparken.
Kom Forlag.

Denne boken står i sterk kontrast til det
vinterkledte sørlandet vi var vitne til i må-
nedsskiftet februar-mars. Mellom permene
i «Sørlandet - en naturlos gjennom Skjær-
gårdsparken», er det i første rekke det som-
merlige sørland som trer frem gjennom de
nærmere 300 sidene. Så er det da også den
årstiden med sommer og sol de fleste av

oss forbinder med landsdelen. Lengselen
mot den sørlandske sommer blir sterk når
man holder en bok som denne i fanget. Bo-
ken er som det også fremgår av tittelen en
naturlos gjennom Skjærgårdsparken, den
som strekker seg fra Langesund til Lindes-
nes. At sørlandsnaturen er mangfoldig og
vakker levner denne bok ingen tvil om. Det
var dikteren Vilhelm Krag som i 1902 fore-
slo at landsdelen langs den bløte skipsstri-
pe burde hete sørlandet. Og slik ble det.
Sørlandet har blitt et begrep, og man kan
få inntrykk av at «halve Norges befolk-
ning» ferierer der sommerstid.

Trioen Berg, Knutsen og Paulsen som
står bak dette praktfulle verket av en bok,
kjenner sørlandet ut og inn. Derfor har
bokprosjektet også blitt det som trygt kan
belønnes med «terningkast seks». Sørlan-
det er en tungvekter av en bok, som ruver
både hva angår tekst og bilder, der forfat-
terne loser oss gjennom skjærgården og tar
for seg de enkelte steder og deres særegen-
heter. Her er egne kapitler om havet, livet i
fjæra, fisk- og planteliv, matauk, vegeta-
sjon og kystens fugler. Fotografiene er et
kapittel for seg. Øystein Paulsen har tatt de
fleste av bokens bilder. De er en stor ny-
telse i seg selv og er selve prikken over i`en.
En annen som skal krediteres for mange
flotte bilder, er Øivind Berg. Anbefales!

Terje Eklund

Påskekrim 
med gode odds?

Kjell Mære:
En til Evigheten
Commentum Forlag 2007

Med boka «En til Evigheten» skriver Kjell
Mære seg inn i en stolt historie av en (!)
tidligere kriminalroman med setting fra
Valdres. I 1995 var det Alf Tande-Peter-
sens «Bedre Sant enn Aldri» som satte Val-
dres på hodet, denne gangen er det journa-
listen fra avisa Valdres sin tur.

I et kaotisk dalføre preget av den årlige
Rakfiskfestivalen blir politiførstebetjent
Thor Due mistenksom. Flere dødsfall
henger på merkelig vis sammen - tilsynela-
tende ulykker viser seg å være mord. Bo-
kens hovedperson, fra og til i tospann med
lensmann Svanhild Rundsveen, får nok å
gjøre i en krim som tidvis glimter til med
engasjerende spenningsoppbygning.

Det er tydelig for leseren at forfatteren
har sin bakgrunn fra media. Til tross for
hederlige forsøk på språklige bilder er det
den beskrivende, journalistiske stilen som
dominerer. Voldsomt mange og detaljerte
gjengivelser av Fagernes og omegn er artig

for den som kommer fra Valdres. For po-
tensielle andre lesere kan det muligens bli
litt tendensiøst. Åpningen av boka er, som
forfatteren selv påpeker, en klisjé, og flere
ganger underveis skulle en ønske at det
skjønnlitterære språket dominerte mer. Ett
eksempel på dette er mot slutten, når før-
stebetjenten og lensmannen i en stresset si-
tuasjon bebreider seg selv for at jobben går
ut over familien. Det er ikke første gangen
dette motivet er benyttet innen sjangeren.

I tillegg er særlig begynnelsen av boka
skjemmet av gjentagelser, selv om Mære
skriver seg stadig varmere underveis.

Rent litterært blir personkarakteristik-
kene temmelig stiliserte. Den beste beskri-
velsen i boka er av Buffen, Fagernes’ lokale
alkoholiker. Mæres vennlige blikk på den
gamle fylliken, samt hans bevisste bruk av
mannens distinkte måte å snakke på fun-
gerer godt. På den andre siden skildres po-
litibetjentene og morderen på «typisk» kri-
minalromanvis. Parallellen mellom den
Rosenborg-gale, veddende politimannen
og de grotesk inspirerte oddsene morderen
opererer med er overtydelige. Her kan man
jo spørre seg om typer hører hjemme i
sjangeren, og det gjør de selvfølgelig. Alli-
kevel blir setninger som «Inn gjennom dø-
rene på saloon Cowshit i Røn kom en mor-
der» bidrag til lite utviklede karakterer.

Sjøl om Mære minner leseren om at even-
tuelle likheter med personer og steder er
tilfeldige, er det tydelig for en med røtter
fra Valdres at dette er skrevet av en forfat-
ter med inngående lokalkunnskap. Nå bor
det uheldigvis så lite folk i Valdres at Mære
neppe blir rik på boka med mindre alle
innbyggerne kjøper den. Men med en set-
ting som Rakfiskfestivalen som bakteppe
får en jo håpe at boka kan appellere til hyt-
tefolket også? En intens avslutning og
bratte spenningskurver veier nemlig opp
for enkelte lite troverdige situasjoner og
karakterer. «En til Evigheten», for øvrig et
glitrende ordspill som vil bli tydelig for en-
hver interessert leser, har en forrykende
slutt og er mest av alt lesbar.

Merete Stensby

I fotsporene 
til bohemen Dagny Juel

Kristin Valla:
Skuddene i Tbilisi - I fotsporene til bohe-
men Dagny Juel
Kagge Forlag

Det har alltid hengt et mystikkens slør
rundt forfatteren og bohemen Dagny Ju-
el (1867-1901). Legedatteren fra Kong-
svinger bodde storparten av sitt korte liv
utenlands. Hun ble gift med den polske
forfatteren Stanislaw Przybyszewski.
Sammen hadde de to barn. Mytene om
Dagny Juel har i alle år kastet skygger
over hennes litterære produksjon. Hun
var utdannet pianist, men det var som

forfatter hun kom til å virke. Etter at
hun giftet seg, kom hun til å tilhøre bo-
hem-miljøet i Berlin, hvor hun sto i sen-
trum av en kunstnerkrets bestående av
blant andre Edvard Munch, August
Strindberg og Sigbjørn Obstfelder. Sam-
men med sin ektemann levde hun ofte
fra hånd til munn, og hun var i perioder
lenge alene med barna mens mannen
omgikk sine elskerinner. Dagny Juel
hadde en stor tiltrekningskraft på menn,
og en av beundrerne skulle bli hennes
skjebne. Bare 33 år gammel ble hun
skutt av en polsk venn under et opphold
Tbilisi i Georgia. Og mytene om den va-
kre bohemkvinnen har siden fortsatt.Var
hun Strindbergs elskerinne? Sto hun
modell for Munchs «Madonna»? Hvem
var hun egentlig?

Det er skrevet flere bøker om Dagny
Juel. Den aller siste er ført i pennen av
journalisten og forfatteren Kristin Valla.
Boken er en nær og personlig beretning
og helt annerledes enn det som har vært
skrevet tidligere om den myteomspunne-
de forfatterinnen. Det skyldes ikke minst
at Kristin Valla har reist og gått i fotspo-
rene til Dagny Juel på de steder og i de
byer hvor hun i sin tid oppholdt seg.
Hun har funnet frem til gatene, bygning-
ene, leilighetene, værelsene og restauran-
tene hvor Dagny Juel levde sitt liv. Det
har blitt en fascinerende historie som er
med på å levendegjøre minnet og inter-
essen for den norske forfatterinnen. Bo-
ken er illustrert med fotografier.

Terje Eklund

Sigurd Osberg:
Står om enn tårene faller - kirke i en
brytningstid
Kom Forlag

Dette er en av de varmeste og klokeste
selvbiografier jeg har lest på lenge. Den
tidligere Tunsberg-bispen Sigurd Osberg
har skrevet en både dypt alvorlig og hu-
moristisk bok, hvor han våger å gi av sitt
eget tanke- og følelsesregister. I «Står om
enn tårene faller» tar Osberg et tilbake-
blikk hvor han reflekterer over et rikt og
mangfoldig liv.Vi får høre om hans opp-
vekst som skilsmissebarn i Bergen, om
forelskelse og kjærlighet, om veien til

kristentro, kirke og prestetjeneste, om
årene som markert biskop, sorgen over å
miste kona Maja og om den nye og mod-
ne kjærlighet han møtte i sin nåværende
kone Kari. Det stormet rett som det var
rundt Sigurd Osberg i de tolv årene han
satt i bispestolen i Tunsberg. Han var
uredd og utfordrende, og han har vært
en mann med meningers mot. Osberg ble
født med et følsomt sinn, og derfor har
det heller ikke vært langt mellom latter
og tårer, noe denne biografi også beretter
om.

Det som først og fremst særpreget Os-
berg i hans biskoppelige gjerning, var
hans åpenhet og at han evnet å være seg
selv. Han var ikke redd for å stå på bar-
rikadene for det han trodde på, det være
seg kvinnelige prester, samboerskap,
Helge Hognestad, folks rett til å føle seg
hjemme i kirken, eller homofilt samliv,
men det lå alltid en omsorg og et ban-
kende hjerte bak hans ord og handlinger.
I boken viser han både forståelse og yd-
mykhet i forhold til sine motstandere, og
han kommer med mange kloke og spen-
nende refleksjoner omkring kirkens ut-
vikling og videre vei. Det som gjør ster-
kest inntrykk ved biografien og mennes-
ket Sigurd Osberg, er den kjærlighet,
medmenneskelighet og oppriktighet som
har gjennomsyret hans liv og engasje-
ment. Gripende er beretningen om kona
Majas sykdom og død. På en nær og
varm måte forteller Osberg om håp, for-
tvilelse, hengivenhet, sorg og savn. Fint
skildret er også fortellingen om kjærlig-
het og nytt ekteskap i modne år. Dette er
en bok til glede og ettertanke! Boken er
rikt illustrert med fotografier.

Terje Eklund

Varmt og oppriktig 
fra en klok biskop


