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BOK: Forfatteren og historike-
ren Ivo de Figueiredo kunne ikke
vært heldigeremed tidspunktet for
lanseringen: Køber-saken er et dra-
ma om liv og død framellomkrigs-
åra med paralleller til våre dagers
debatt om klarsyn og spiritisme.

Forutsigelsen
Legg så til at Figueiredo med sikre
kilder og nye opplysninger formår
å drive fortellingen fram i et godt

og effektivt språk – og vi har en av
høstens beste og mest lesverdige
bøker.
Det begynner med at byfogd

Ludvig Dahl drukner i sjøen uten-
for sin sommervilla på Hankø den
8. august 1934.
Tidspunktet er viktig, for det

skulle skulle vise seg at datteren
Ingeborg Køber hadde forutsagt
dødsfallet under en spiritistisk
seanse året før. Mysteriet ble ikke
mindre damanoppdaget at 60000
kroner var underslått fra byfogd-
kontoret der fru Dahl var kasser-
ske. Beløpet er viktig, for det til-
svarte ektemanns livsforsikring.
Dessuten var det påvist et brudd i
den døde byfogdens halsvirvel.
Spørsmålene måtte komme: Var

drukningen virkelig en ulykke, slik
Ingeborg hadde forklart? Begikk
byfogden selvmord? Eller ble han
drept av sin datter for å dekke
morens underslag?

Rettsprosessen
Rettsprosessen ble ikke bare av en
de mest spektakulære i Norge. Kø-
ber-saken vokste til en kulturkamp
med steile fronter mellom radikale
og og konservative; det var rasjo-
nalitet mot tro, vitenskap mot
magi, levende mot døde.

Spiritismen, troenpå kommuni-
kasjonmed en åndeverden, oppsto
i USA på1850-tallet og fikk ny ut-
bredelse i Europa etter første ver-
denskrig da millioner av unge
menn var revet bort fra sine kjære.
Tragedien rammet også Dagny og
Ludvig Dahl i Fredrikstad da elds-
tesønnen Ludvig døde i en båt-
ulykke bare 25 år gammel. Søste-
ren Ingeborg, gift Køber, reiste
hjem til Fredrikstad for å sørge
sammenmed sine to brødre.

Begynnelsen
«Det begynte som en uskyldig
lek,» skriver Figueiredo. En lek
med teorier fra moderne forskning
om oversanselige fenomener: De
døde levde videre som vesener av
ektoplasma i en parallell, hinsidig
virkelighet, som kunne overskri-
des av etmediumvedhjelp av visse
teknikker.
«En uskyldig lek, altså, så uskyl-

dig det kan bli når leken går ut på å
mane fram de døde,» som Figuei-
redo bemerker passe syrlig i sin
bok. Julaften ble det hørt bankely-
der fra et bord i byfogdens bolig der
hele familien var samlet. Kodenvar
enkel å løse, antall bank tilsvarte
bokstaven i alfabetet. Også bud-
skapet var enkelt: En hilsen fra

Ivo de Figueiredo skriver om et av Norgeshistoriens mest omtalte
Boka er blitt en av høstens beste og mest aktuelle bøker.

Ivo de Figueiredo
«Mysteriet Ingeborg Køber.
En sann historie om spiritisme,
kjærlighet og et mulig mord».
Aschehoug

Køber-saken belyst med sikre
kilder og en ny teori.
Anmeldt avArne Dvergsdal
arne.dvergsdal@gmail.com

Bok

STAVANGER (Dagbladet): Kapittel 10 er slutt for
i år. Årets tema «hukommelse» har vist seg å
være anvendelig til så mangt. Selvfølgelig ligger
jo noe av hele diktningens vesen i å bearbeide
sine egne erfaringer. Romaner kan handle om å
sette i gang en kjede detaljerte bilder av fortidas
hendelsesforløp, som hos for eksempel Marcel
Proust. Eller Karl Over Knausgård, som har dis-
kutert Prousts innflytelse med kolleger som Dag
Solstad og Henrik Langeland. Men folk har også
fått møte Carl Frode Tiller, som i høst kommer
med tredje bind av en sterk trilogi der tapet av
hukommelsen er utløsende for handlingen.

FORFATTERE HAR I EI halv uke utvekslet erind-
ringer i all gemyttlighet, for eksempel Einar
Økland og Jan Erik Vold, eller de har snakket om
bearbeidelsen av kollektive minner som nærmer
seg smertegrensa, slik svensken Steve Sem-
Sandberg gjør det i romanen «De fattige i Lodz».
Man har snakket om hukommelsens vesen og
om hukommelse og ideologi. Man har møtt
forfattere som har brukt sine minner til å skrive
bøker om sin egen, personlige fortid, for eksem-
pel Tove Nilsen sommed «Nede i himmelen»
har skrevet tredje bok i sin «skyskraper»-trilogi,
eller Aslak Sira Myhre som ikke bare er polemisk
i boka «Herskap og tjenere». Mens Tove Nilsen
skriver om en oppvekst i en drabantby i Oslo på
1960-tallet, forteller Sira Myhre personlig om å
være det han kaller en «oljeunge» i Stavanger i
det svarte gullets glansperiode.

BEGREPET «HUKOMMELSE» passer heller ikke
spesielt dårlig på et omfattende program om
moderne, russiske diktere som har vært arran-
gert under festivalen. Det er prisverdig og spen-
nende at Cappelen Damm i løpet av året har
utgitt en hel serie oversettelser av nyere russisk
litteratur, fra et klima der dikterne må stole på
sin egen hukommelse. Makthavernes er ikke
nødvendigvis pålitelig. Mikhail Sjiskin, Viktor
Jarofejev, ukrainske Andrej Kurkov, rumenske
Mircea Cartarescu, dessuten den russiske jour-
nalisten Julia Latynina, skildrer alle på sitt vis
den nye situasjonen i Øst-Europa etter murens
fall. Litt på sida av disse forfatterne, men ikke
mindre sjokkerende i sin innfallsvinkel, er Nicolai
Linin med sin selvbiografiske roman «Sibirsk
oppdragelse».

DE FLESTE FORFATTERE understreker at de har
valgt et ensomt yrke. De færreste er del av noe
diktermiljø. Enkelte av demmøter hverandre på
Aschehougs hagefest, men ellers? De ses på
festival. I Norge er det etter hvert 30-40 av dem
hvert år. Foruten de faglige innslagene, treffer
forfatterne kolleger i mindre høytidelige sam-
menhenger, til lunsj, middag, en øl i en bar eller
på et nachspiel. Dermed rives de for noen timer
eller dager ut av sin akk, så ensomme kampmed
ordene. En slik sosial kontakt er et kjærkomment
biprodukt av festivalkulturen. Det har trolig ført
til at norske forfattere kjenner - og husker - hver-
andre bedre enn kolleger i de aller fleste andre
land.

I fem dager har diktere av alle
slag ogmange nasjonaliteter
oversvømmet Stavanger. De
har hatt både faglig og per-
sonlig utbytte av oppholdet.

Minneverdige
dikterdager

FredrikWandrup
fredrik.wandrup@dagbladet.no

Julaften ble
det hørt
bankelyder
fra et bord i
byfogdens
bolig der
hele familien
var samlet.
Koden var
enkel å løse,
antall bank
tilsvarte
bokstaven i
alfabetet.

FORREST PÅ SEILSKUTA. Denmaritime forfatteren Gøthe
Gøthesen er ute med en ny bok, «Gallionsfigurer på norske skip».
I stevnen på de klassiske seilskutene hang gjerne en tapper mann
eller en vakker kvinne, ofte med blottet bryst. Boka er full av bilder
som viser den kunstneriske utførelsen i disse figurene.

Dramaom levend
BEFARING: Ingeborg Køber, med sommerkåpe til høyre, på åstedsgranskning i forbindelse med rettslige forundersøkelser

KOMMENTAR

<<< Se kommentar side 2


