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Det som gjør «Skjorta» til min
favoritt av de tre, er de drømmelik-
nende tilstandene den nevraste-
niske dandyen faller inn i. Da er
han romantisk helt på slagmarken,
fange i et fransk fengsel, vakt på en
arktisk værstasjon.

Smerten er virkelig, og livet til å
holde ut. Gjerne med ei flaske
champagne og litterære klassikere .

Humor
Detmest slående likhetstrekkmed
disse tre bøkene er at de alle er van-

vittig morsomme. Tørrvittige, iro-
niske, absurde.

Det er muligens det som kalles
russisk humor, i dette enorme
skjebnetunge land der man muli-
gensmer enn noen andre har brukt
latter som våpen.

en somvåpen
DANSK ROS TIL MARIT TUSVIK: «Hun gjør noe med språ-
ket som får assosiasjonene til å løpe. Hun kan springe fra overblikket til
detaljen uten å miste den barnlige forundringen underveis,» skriver
Jyllandsposten omMarit Tusviks roman «Deilig er jorden». Også avisa
Politiken og litteratursiden.dk er begeistret.

Språkene skal overlates til kunsten
og befris for sin fornedrende byrde.
Hørselen er utslitt. Vlimir Khlebnikov

NATALJA
KJUTS-
JAROVA:
Har skre-
vet om en
rundreise i
det mo-
derne
Russland.

BOK: Kine og Konrad sitter i bil på vei til en li-
ten avsidesliggende bygd i Troms. Sammen med
sin lille sønn flytter de fra et velordnet liv i Oslo
og hjem til Kines foreldre.

Stemningen er svært amper. Konrad
lider av spillegalskap og har spilt
bort alt de eier på nettspill, samt
begått underslag på jobben. Kine
er rasende, Konrad ydmyk,
mens deres sønn Iver i baksetet
er ridd av angst.

Stort fall
Det er sjelden å lese en roman

med en så energisk og appetit-
tvekkende åpning som hos Inge-

borg Arvola. I løpet av første kapittel
portretteres det én gang vellykkede øko-

nomparet med kjappe riss; økoidealister med et
godt ekteskap og god økonomi, elbil og Helios-
mat. Og nå altså – det store fallet da paret stues
inn i Kines stusslige barndomshjem i Utkant-
Norge.
Der er faren taus som bønder ofte er, og mora

har til Kines frustrasjon null økologisk bevisst-
het. Likevel er mora muligens en langt mindre
samfunnsøkologisk belastning enn sin hyperbe-
visste datter, fordi hun fremdeles sparer slik de
måtte i det fattigslige Etterkrigs-Norge.

Mye patologi
Den lille bygda rommer konflikter som speiler
sentrale samtidstemaer, vist ved enkle men skar-
pe motsetninger: Det gamle ekteparet på nabo-
gårdenmå selge geitene sine. De klarer ikke å føl-
ge de strenge hygienekravene, med sine enkle lil-
le gård der geitene gresser ute på gamlemåten. Ki-
nes ungdomskjærlighet har blitt plastisk kirurg,
og har vendt tilbake til bygda for å åpne skjønn-
hetssalong. Han forskjønner styrtrike kvinner,
mens kroppsfettet hoper seg opp i kjelleren. Na-
turstien han bygger, raserer naturen og skrem-
mer elgene.

Ulempen med Arvolas sprudlende fortellere-
nergi er at det etter hvert blir formange temaer og
for mange skjebner å følge – den ene mer patolo-
gisk enn den andre. Vi gjenkjenner barne- og
ungdomsbokforfatteren Arvola i portrettet av
den anorektiske ungjenta som skjærer i seg selv.
Og i lille Iver som er martret av en dødsangst så
voldsom at han blir hysterisk bare ei flue dør. Ar-
volas manglende fortellermåtehold gjør at hver
skjebne blir så ekstrem at fortellingen etter hvert
mister sin kraft. Det er synd.Det ermye godt her.

Ingeborg Arvola
«Grisehjerter»
Cappelen Damm

Kjappe riss av by og bygd, anoreksi og
skjønnhetshysteri.
Anmeldt av Cathrine Krøger
cathrine.kroeger@c2i.net

Ingeborg Arvola har
et så sprudlende
fortellertalent at hun
snakker i stykker
sin egen roman.

Manglende
måtehold

den moderne virkeligheten i Russland som et liv i absurde og selsomme kulisser. Tre forfattere som
ningen. Foto: Henning B. Lillegård.

MYE BRA:
Ingeborg
Arvola bidrar
medmange
skarpe obser-
vasjoner i sin
nye roman,
men til sjuen-
de og sist blir
det for mye av
det gode.


