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At bøker bygger på bøker i like
stort monn som såkalt levd liv,
er en gammel, men kanskje litt
mindre påaktet kjensgjerning.
Kerstin Ekmans nyeste roman
utspiller seg i en speilsal der
historien om Stockholms-le-
gen Pontus Revinge brytes bå-
de mot Hjalmar Søderbergs
klassiker Doktor Glas og mot
forfatterpersonligheten.

I en handlingsrekke som
strekker seg over de to første
tiårene av forrige århundre, til-
deles Søderberg ufrivillig rol-
len som Revinges sjelefrende
og sannsiger, en som forstår
ham til bunns.

Det barmhjertighetsdrapet
som begås i Doktor Glas, gjen-
tas i Revinges dagboksberet-
ning, selv om barmhjertighets-

aspektet er mildt sagt diskuta-
belt.

Offeret er en kollega som et-
ter Revinges vurdering kaster
lystne blikk på stedatteren, og
er derfor for overgriper å reg-
ne. Revinge på sin side tilber
den pur unge Frida Skade med
kysk hengivenhet, og da kolle-
gaen er ryddet av veien med
blåsyre, finner han ut at han
kan komme nærmest objektet
for sin platonske kjærlighet
ved å gifte seg med enken i hu-
set.

Betent. Ekmans mesterskap
ligger i hvor langsomtvirkende
sjokkartet og i beste forstand
følsomt fortellingen folder seg
ut. Innledningsvis fremstår
fattiglegen som hjertensgod og
oppofrende, en sosialarbeider
som påkaller lutter sympati
gjennom å lindre lidelsene til
samfunnets lavkaste, og som
med edelmodig mine vandrer
rundt i en illeluktende verden
av snusk, skitt og fornedrelse.

Gradvis demrer det for oss at
Revinge slett ikke er noe uan-
gripelig dydsmønster. Den pla-
tonske kjærligheten virker mer
betent enn beundringsverdig,
og enda mer graverende er det
at han har skremmende lett for

å fortsette å ta liv, fritt etter
den oppsangen til frigjørende
handling som han har lest seg
til i Søderbergs grunntekst.

Kanskje er ensomheten den
største skyldneren. Revinges
nesten smertefullt sterke san-
seopplevelser finner ikke utløp
i omgivelsene, men imploderer
i en alenefølelse som utgjør
hans moralske kompass også
mens han begår eklatant umo-
ral.

Språkmektig. Selv en tøye-
lig anmelder som meg ville
ikke finne på å kalle Mordets
praksis, i Bodil Engens taktile
oversettelse, for en kriminal-
roman, men den befatter seg
med det mørke energifeltet de
høyest rangerte kriminalroma-
nene graver etter gull i.

Språkmektig, psykologisk
finkalibret og velsignet sobert
driver Ekman grunnforskning
i mordets mangslungne moti-
ver. Slik de fortoner seg for
morderen, og slik de fortoner
seg for den andre mannen i
morderen – den mannen Rev-
inge ser i speilsalen når han
ikke ser doktor Glas og ikke Sø-
derberg, men det mest skygge-
fulle stedet i seg selv.
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undergrunnsforfatter.

Gjennom romanens undertit-
tel spiller Makanins omfangs-
rike roman mot Mikail Ler-
montovs bok fra 1840, En helt
av vår tid, og gir på samme
måte som forgjengeren et
blandet og sammensatt bilde
av den samtid den tar utgangs-
punkt i og beskriver.

Perspektivet er så å si neden-
fra og opp, og vi beveger oss på
bunnen av et samfunn i kraftig
endring, men tilsynelatende
uten retning og uten mål og
mening for det som skjer.

Fortelleren er en UG – en
upublisert forfatter, som tilhø-
rer en stor undergrunn av refu-
serte, utstøtte, angitte og mis-
handlede kunstnere og intel-
lektuelle i Moskva på 1990-tal-
let.

Det er den postsovjetiske til-
stand som beskrives gjennom
en roman i fem store deler og
på mer enn 600 sider. Roma-
nen har en begrenset utvik-
ling, og det skjer egentlig vel-
dig lite, tekstmengden tatt i be-
traktning. Det merkelige er at
vi som lesere likevel fanges inn

av stemmen til Petrovitsj, den
upubliserte og eiendomsløse
forfatter som nå er midt i 50-
årene, og som fremstår mest
som forfyllet lasaron som av og
til må finne seg i å være uten
husvære og leve uteliggerens
liv i storbyens undergrunn.

Blokken og korridorene.
Petrovitsj går frem og tilbake i
fortellingen om sitt liv, men
hovedvekten ligger på skildrin-
ger fra livet i en boligblokk el-
ler hybelhus der han stort sett
har et krypinn ved at han ser
etter leilighetene til bemidlede
mennesker som er bortreist på
ferie eller forretninger.

Privatiseringen av eiendom
sniker seg langsomt inn i den-
ne utpreget sovjetiske boma-
skinen, og vi møter utallige
mennesker i og utenfor blok-
ken og lytter til det som kan fo-
rekomme å være en bikube-
sang i n’te potens.

Petrovitsj lytter til surret av
stemmer og gjenkjenner de
fleste. Han kunne ha fortalt
mange historier om det han
ser og hører, men etter mer
enn 120 refusjoner velger han
å forbli upublisert – også når
han får tilbud om hjelp fra
dem som har klart å få utgitt
noe både hjemme og i utlan-
det.

Han er uten ambisjoner, og
forsøker kun å holde seg i live.
Alt i livet hans synes å ligge
bak ham; nå gjelder det bare å
finne en seng, kanskje en kvin-
ne, og vodka er det alltid noen
som stiller opp med. Den enes-
te kontakten med barndom og
oppvekst og fortiden er broren,
som Petrovitsj besøker på

sinnssykehuset, dit han er blitt
tvunget etter angiverier, trus-
ler og overgrep. Broren var bil-
ledkunstner med stort talent,
men er blitt totalt ødelagt. I bo-
kens sluttkapittel fremstår han
som sinnbildet på «det russ-
iske geni» da han skyver plei-
erne fra seg og forlanger å gå
selv.

Et samfunn i støpeskjeen?
Det finnes en vilje til motstand
og et slags stolt håp midt i for-
nedrelsen og fastlåstheten som
preger de fleste av bokens per-
soner. Petrovitsj har ingen tan-
ke om å skrive én linje til, men
gjør hva som helst for å holde
fast på skrivemaskinen, om det
så går på livet løs. Jakten på
mat og ikke minst på drikke
pågår hele tiden, og gir seg ut-
slag i ville fyllefester. Lykken er
å ha nok å drikke, og kanskje et
sted å sove i fred. Kvinner med
leiligheter er ettertraktet av
mange, mens vår helt, som
stort sett har husrom å være i,
søker den varme og nærhet
som kvinner av svært ulike slag
kan gi ham.

Over og under alt han gjør
for å holde seg i live, ser vi et
samfunn i overgangen mellom
det gamle og det nye, der det er
fritt frem for den sterke, sleipe,
utspekulerte – og hvor taperne
fra forrige regime forblir tape-
re også under en ny orden.

Petrovitsj har en personlig,
av og til nesten privat måte å
fortelle på. Leserens dras nes-
ten mot sin vilje inn i teksten,
og det er imponerende at en
oversettelse også kan virke på
denne måten.
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sporkunst

ningene, samtidige hendelser
og andres beskrivelser føyer seg
rett inn i litterære trender både

innenfor fiksjon og prosa. Her
møtes de to i effektfull forening.

Omdreiningspunkt. Det er
en rik fortelling som kommer ut
av dette. Forholdene i Norge
som ga opphavet til emigrasjo-
nen, immigrantenes kultur i
den nye verden, for ikke å snak-
ke om det Amerika som fant si-
ne veier på midten av 1800-tal-
let, alt blir beskrevet med Peder
Sather som omdreiningspunkt.

Underveis i fortellingen blir
reisene rundt Kapp Horn erstat-
tet av sjøreiser gjennom Pana-
makanalen, for til sist å bli av-
løst av den nye togforbindelsen
over kontinentet. En hel liten
fortelling i seg selv. Og hoved-
personen? Også han trer frem,
som et individ, med en karakter,
uten at den besnærende distan-
sen som ligger i hans forsvinn-
ingsnummer går tapt. Det er
strålende utført. MONA RINGVEJ
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