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KJØPER MER LYRIKK ENN NOVELLERTEGNESERIE TIL 2,7 MILLIONER
TEGNESERIE. Da den første utga-
ven av tegneseriebladet Action 
Comics ble utgitt i juni 1938, var 
pålydende pris ti cent, skriver 
dagbladet.no. 70 år senere ventes 
bladet å oppnå en pris på 400.000 
dollar, som er rundt 2,7 millioner 
kroner på auksjon. Ifølge Dagbla-

det er grunnen til den høye sum-
men at bladet inneholder den aller 
første historien om en av tidenes 
mest kjente superhelter, Super-
mann. Det er ikke mange eksem-
plarer igjen av førsteutgaven av 
Action Comics, noe som gjør den 
svært ettertraktet – og dyr.

BOKKJØP. Nordmenn kjøper mer 
lyrikk enn novellesamlinger, 
melder nrk.no.  – Vi har – og har 
hatt – svært gode novellister her 
til lands: Alexander Kielland, 
Torborg Nedreaas, Kjell Askild-
sen, Merethe Lindstrøm, Bjarte 
Breiteig for å ta et lynriss gjennom 

de siste drøye 100 årene, sier Bok 
i P2s kritiker Marta Norheim 
til nrk.no. Men når det gjelder 
boksalg er tilstanden annerledes. 
Norheim mener vi lever i roma-
nens tidsalder, og derfor foretrek-
ker leserne den lange leseropple-
velsen fremfor den korte.

Nitrist og 
poetisk
Bård Torgersen
«Maskinens uerstattelige deler»
Oktober

Før jeg tar fatt på Bård Torgersens 
tredje bok Maskinens uerstatte-
lige deler denne marsdagen med 
sørpe overalt, leser jeg tilfeldigvis 
en artikkel av litteraturprofes-
soren Toril Moi som hun har kalt 
«Hvorfor skrive?». Moi skriver 
om Simone de Beauvoir i artik-
kelen. Jeg biter meg merke i en 
setning: «Når leseren virkelig lar 
seg fascinere av teksten, opphe-
ver litteraturen menneskets ek-
sistensielle ensomhet og skaper 
samfunn med andre.» Setninga 
bosetter seg i hjernen, romsterer 
rundt mens jeg leser Torgersens 
bok. Og dette med oppheving av 
eksistensiell ensomhet skjer ikke, 
tvert imot – dette er det ensomste 
jeg har lest på lenge. 

Boka handler om livet til den 
voksne mannen Hans Erik. Et be-
gredelig liv. Romanen er konstru-
ert av forholdsvis korte epistler 
som framstår som brev Hans Erik 
skriver til en kvinne. Det kan se ut 
som denne kvinnen er en ung hore 
han har truffet i et sørasiatisk land. 
Alle brevene starter med «Kjære 

deg» og vi får innblikk i livet til 
Hans Erik gjennom disse brevene. 
Han skriver at han lover å skaffe 
penger slik at hun kan kjøpe seg en 
fl ybillett og komme til ham. Hans 
Erik har ikke jobb og mister etter 
hvert også sosialstønaden sin. I 
mange av brevene gjentar han som 
et slags mantra: «Jeg savner deg.» 
«Jeg vil stikke pikken min i mun-
nen din.». «Jeg vil se deg smile.» 
«Du lukter kvae, eller sukkertøy.» 
Leiligheten til Hans Erik blir in-
vadert av Lasse, en kompis, og av 
feita som «ikke er stygg i trynet, 
bare i den feite kroppen». Hans 
Erik lever i den skitne, nedarva 
leiligheten sammen med disse to 
menneskene mens han skriver 
brev til den fjerne og nokså uopp-
nåelige kjære.

Skjebnen vil det slik at han blir 
slått ned og havner på sykehuset 
når han er på vei til sosialkontoret 
for å redde trygda. Bak skjerm-
brettet på samme rom som Hans 
Erik ligger en kvinne for døden. 
Hun innvier datteren sin i de mest 
intime detaljer om sitt seksualliv, 
det er hjerteløst og nådeløst. Det 
grepet Torgersen gjør med å la 
andre karakterer breie sitt liv ut 
på denne måten fungerer godt, 
synes jeg. Han bruker det samme 
grepet når det bak på vedtaket 
Hans Erik får fra sosialkontoret 
om avslag på mer penger, er skre-
vet et personlig brev fra saksbe-
handleren der hun smører utover 
sitt eget desperat triste liv.

Trist og leit og usedvanlig en-
somt. Noen steder er setningene 
korte, stakkato. De puster på en 
måte ikke godt. De mimer en de-
presjon. Om Hans Erik lider av 
depresjon er uklart, men omgi-
velsene hans er deprimerende 
nok. Lasse sitter i sofaen og spil-
ler Lego Star Wars, feita kommer 
hver dag og Hans Erik klarer ikke 
ta grep om sitt eget liv. Det eneste 
han tilsynelatende har kontroll 
på er brevskrivinga til den unge 
kvinnen. Det er i brevskrivinga 
der teksten er nær innpå Hans 
Eriks lengsel etter den navnløse 
kvinnen fra Sørøst-Asia at Tor-
gersen har fastest grep. Når en 
nordisk konferanse med sosialar-
beidere skildres og når en barne-
fødsel dukker opp, fl yter teksten 
ut og blir noe substansløs.

På denne anmelderens mars-
dag som startet noe nitrist, er sola 
kommet fram og vårfornemmel-
sene er følbare, men i romanens 
verden er det like trist. Her reg-
ner det hele tida slik det ofte gjør 
i dystopier. I Maskinens uerstat-
telige deler er verden et helvete, 
menneskene er degenererte og 
desillusjonerte, dette er en ver-
den uten reelle håp om bedring. 
Hans Erik har sterke lengsler og 
drømmer, men noe håp om be-
dring i hans livssituasjon skimtes 

ikke. Bård Torgersen klarer dog å 
skildre nitristheten og den eksis-
tensielle ensomheten poetisk.

ELIN LINDBERG

Holder koken
Kjell H. Mære
«Joker til høyre»
Commentum Forlag 

Kjell H. Mære er ute med sin 
tredje Valdres-krim siden debu-
ten i 2007. Og det er med glede jeg 
konstaterer at selv om fjorårets 
kriminal fra Mære var god, så er 
årets enda bedre. 

Som i de forrige bøkene til Kjell 
H. Mære, En til evigheten og Fra 
helvete og ned, er det lensmann 
Thor Due som er ute for å løse 
mysterier. Denne gangen dreier 
det seg om to forsvunne lokalpo-
litikere i Vestre Slidre og Etnedal, 
hvorav den ene, Asgeir Gjelling, 
blir funnet død. Den andre, Inge-
mann Jensen, er derimot blitt ut-
satt for en ganske nervepirrende 
bortføring til Hviterussland, og 
det er her; i krysspunktet mellom 
disse to forsvinningsnumrene, at 
det virkelige spenningsmomen-
tet i boken ligger. For på sedvanlig 
krim-vis har de ikke sånn umid-
delbart sett noe med hverandre å 

gjøre, men her skal det i løpet av 
boken vise seg å bli en mer intri-
kat kobling enn antatt. Veien dit er 
imidlertid lang. Lang, spennende 
og riktig godt skrevet frem. 

Kjell H. Mære trikser mye med 
spenningskurven i denne romanen 
– her er det ikke én stigende kurve 
som får sitt klimaks mot slutten, 
men heller en jevn bølge av spen-
ning som bygges opp og utløses på 
ulike punkter. Særlig er historien 
til Ingemann Jensen veldig fasci-
nerende, både fordi den har en viss 
originalitet og fordi den har mange 
ulike store og små punkter der 
spenningen får utløp. Slik greier 
forfatteren å holde på leseren, selv 
om han ikke bestandig tyr til de 
mest dramatiske grepene, noe som 
kanskje er like greit. Altfor mye stor 
dramatikk i kriminalromaner kan 
virke litt påtatt, synes jeg. 

Der fjorårets roman var svært 
detaljert og på grunn av dette mis-
tet en del spenning, synes jeg for-
fatteren har greid å få til en bedre 
balanse denne gangen. Han har til 
en viss grad tatt med seg fokuset på 
detaljer, men det er en sterkere driv 
over sakene nå, og temperaturen er 
slik jeg gjerne vil den skal være i en 
krim. Men samtidig er ikke poen-
gene billige, vendepunktene ikke 
for brå, og jeg får heller ikke følel-
sen av å ha lest historien før, hvilket 
ofte kan være tilfelle når man har 
lest noen krimromaner.

Jeg setter også pris på at etter-
forsker Thor Dues privatliv er to-
net ned – det er altfor mange krim-
helter som sliter med ekteskap og 
foreldrerolle i moderne krimina-
ler. Jeg liker at etterforskeren skal 
løse et mysterium, men samtidig 
være litt av et mysterium selv. Og 
selv om Thor Due ikke akkurat er 
like eksentrisk og hemmelighets-
full som Hercule Poirot, så blir han 
heller ikke utlevert like mye som 
etterforskerne til for eksempel 
Unni Lindell og Karin Fossum. 

Mære skriver sine kriminal-
romaner fra et ganske realistisk 
miljø, med karakterer som altså er 
lokalpolitikere, for eksempel, og 
en del samfunns- og mellommen-
neskelig problematikk som kan 
være aktuell, men allikevel er nok 
underholdningsfaktoren større 
enn samfunnskritikken og alvoret 
i bøkene hans. Det kan være kjekt å 
vite for den som er fersk Mære-le-
ser. Underholdningsfaktoren er til 
gjengjeld absolutt verdt noen timer 
med lesing, og til slutt vil jeg bare si: 
Ikke et vondt ord om små forlag, 
men nå synes jeg Kjell H. Mære vir-
kelig snart fortjener et stort forlag 
i ryggen, et som kan legge litt trykk 
bak markedsføringen og gjøre ham 
mer tilgjengelig for fl ere. For det 
fortjener han og bøkene hans – det 
har han bevist ettertrykkelig. 

INGER MARIE HJØLSTADMYR

Kjell Askildsen

– Det er så mye å gjøre at jeg 
rekker ikke lese bøker, innrøm-
mer David Beadle, biblioteksjef 
ved Haram folkebibliotek.

– Det er vel ikke helt bra?
– Jeg arbeider mye for å ska-

pe et godt bibliotek, og det går 
ofte utover vanlig arbeidstid. 

– Det virker som du har 
klart det, siden biblioteket 
ditt i fjor mottok Møre og 
Romsdal sin bibliotekpris?

– Det kan nok ha en sam-
menheng med at vi fi kk til en 
del i forbindelse med fjorårets 
mangfoldsår. Det er mange ut-
lendinger som kommer hit til 
kommunen for å jobbe i indus-
trien, og spesielt kommer de 
fra Øst-Europa. I den forbin-
delse har vi blant annet arran-
gert fi lmkvelder og kjøpt inn 
bestselgere fra Polen og andre 
østeuropeiske land. 

– Er det bibliotekets ansvar 
å drive med integrering?

– Nei, men biblioteket er i ut-
gangspunktet et naturlig sted 
å oppsøke fordi det er et slags 
lavterskeltilbud i kommunen. 
Det er lett å gå på biblioteket, 
du trenger ikke gjøre så mye og 
du er heller ikke nødt til å si et 
ord. Derfor vil vi gjerne har et 
attraktivt tilbud for dem som 
gidder å komme hit. 

– Hvordan har det seg at en 
engelsk bibliotekar havnet i 
Møre og Romsdal?

– Da jeg var student, dro jeg 
med to andre til Norge for å 
jobbe på fi skebåt og tjene masse 
penger. Men vennene mine ble 
syke, og jeg hadde ikke lyst til å 
jobbe på fi skebåt alene så jeg 
fi kk jobb på et sagbruk på Øst-
landet. Jeg likte meg så godt i 
Norge og etter å ha bodd på fl ere 
fjerne steder til fjells og ved fjor-
den, slo jeg meg ned i Haram og 
har blitt her siden den tid.

ELDRID OFTESTAD
eldrid.oftestad@nationen.no

Ikke tid 
til å lese

GIR ROM: Bård Torgersen lar fl ere 
av karakterene brette seg ut i bo-
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KRIM: Kjell H. Mære har skapt en 
krimhelt som selv er et lite myste-
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David Beadle, bibliotekssjef i 
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