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FRIHELG

Mens leserne venter på bind 6 
av «Min kamp», kommer eks-kona 
til Karl Ove Knausgård til journalist-
konferansen på Hell i dag for å ta 
regi på fremstillingen av seg selv.

Guri Hjulstad
hjulstad@t-a.no / Tlf. 92 22 78 13

Tonje Aursland var gift med 
Karl Ove Knausgård, nå suksess-
forfatter, som også er blitt sterkt 
kritisert for skamløst å utlevere 
familie og venner. Vi møter Ton-
je i flere bøker, mest i Min kamp 
5, der som en vakker, ambisiøs, 
sterk og bevisst kvinne. 

«Tonje var lykkelig og jeg var 

ikke verdt henne», skri-
ver Knausgård. 

Selv mener hun at 
fremstillingen gjør 
henne til et symbol på 
den forsmådde eksen. 
Media har vært på 
henne sent og tidlig, 
men Tonje Aursland har ikke 
villet kommentere bøkene til 
Knausgård, heller ikke nå over-
for Trønder-Avisa. 

Men hun har tatt igjen på sin 
måte. Til Hell kommer hun for å 
fortelle om radiodokumentaren 
der hun gir sin versjon av Tonje 
og Karl Ove Knausgård. Hun 
vil ikke være den stakkars eks-
kona til Knausgård. Hun mener 
forfatteren har begått et etisk 
overtramp.

Men er det mulig med regler 
eller retningslinjer for kunstne-

riske uttrykk, for å unngå 
å skade andre?

Balansegang
Leder i Den norske Forfat-
terforening, Anne Oter-
holm (bildet), mener et 
klart nei.

– Det må bli opp til hver en-
kelt forfatter å vurdere. Og forfat-
terne vurderer forskjellig. Det vil 
være uenighet om hvor grensa 

INGEN STAKKARS EX: Tonje Aursland mener at fremstillingen som Karl Ove Knausgård har gjort av henne, gjør henne til et symbol      

Eks-kona tar ov KRØNIKE: 900 siders krigs krø-
nike med 1. verdenskrig som 
historisk ramme. Denne gan-
gen sett med flere parters øyne 
og ståsted. Innledningen lover 
så godt. Vi blir kjent med men-
nesker som Follett lar oss få lov 
til å bli begeistret for, på godt 
og vondt. Han tenger livene til 
gruvegutten Billy, jarl Fitzher-
bert, militærattacheen Walter 
og den russiske metallarbeide-
ren Grigorij. Mennesker som av 
ulike årsaker knyttes til hver-
andre før krigen, for så å møtes 
igjen som fiender etter krigens 
utbrudd. Men denne gang har 
nok krigsinteressen til forfatte-
ren tatt overhånd og gitt seg ut i 
en galopp som sluker hundrevis 
av sider med krig. Da ramler jeg 
av. Intensjonen er så riktig, så 
godt, så lik Follett. Men denne 
gangen klarer han ikke balan-
sere seg i mål. Var det krigs-
historie i sin helhet jeg var ute 
etter ville jeg kanskje valgt meg 
noen andre enn Follett. 

Gunn Magni Galaaen

Fallende kjempe

ROMAN: En snakkesalig fortel-
ler ødelegger for innsynet i et 
nytt Russland. Romanen er tro-
lig et forsøk på å gi et bilde av 
et Russland der penger er blitt 
tidens Gud, der idealer om so-
lidaritet har tapt. Forakten for 
de som er nederst på stigen er 
åpenbar. På det politiske plan 
ligger privatisering og kapita-
liseringen som et bakteppe. På 
et annet plan gir også romanen 
sterke assosiasjoner til Dosto-
jevskjis «Forbrytelse og straff». 
Men dessverre går forfatteren 
seg fast både i temaer og i de 
utallige personene som dukker 
opp. Romanen er fylt av lange, 
uinteressante passasjer, umoti-
verte innfall og parenteser som 
forklarer det som ellers kunne 
ha vært en spennende under-
tekst. Jeg spør: Hvor ble det 
av litterariteten, arven fra den 
russiske litteraturteoretikeren 
Viktor B. Sjklovskij og hans 
teori om underliggjøring som 
dikterisk virkemiddel? 

Guri Hjulstad

Utmattende

ROMAN: Hvorfor fikk en konge 
klengenavnet Løvehjerte? 
Forfatteren drøfter dette ved 
å skrive en roman om den his-
toriske skikkelsen Rikard 1. 
Hans utvikling som menneske 
blir temaet som er en rød tråd 
gjennom boken. Leseren får bli 
med som «flue på veggen» i hen-
delser som var viktige for kon-
gens liv. Her kan trekkes fram 
forholdet til moren og korstoget 
til Jerusalem som noen av de 
mange ting som formet hans 
personlighet. Kongens perspek-
tiv og syn preger skildringene 
av de historiske begivenheter i 
romanen, selv om nakne fakta 
som årstall og stedsnavn er 
med. Her er få detaljer, men 
til gjengjeld er boken fylt av 
levende historier. Dette er 
også nøkkelen til lettlestheten. 
Forfatteren har greid å skrive 
en bok som trolig passer for 
mange: En lettlest og samtidig 
en spennende og historisk kor-
rekt roman. Den som er interes-
sert i historie, og som ikke liker 
tungleste faktabøker, får her et 
godt alternativ.

Marianne Flekstad Johnsen

Spennende roman

SKUESPILL: Osv. er resultatet av 
Harstads ansettelse som hus-
dramatiker ved Nasjonalteatret 
i 2009. Skuespillet er et omfat-
tende verk, og forfatteren synes 
å ha et stort kildemateriale. 
Konflikter, krig og menneskers 
brutalitet og kanskje ondskap er 
hovedingredienser. Et vidt per-
songalleri som inneholder alt fra 
husmødre til massemordere av-
speiler en grell virkelighet med 
utgangspunkt i faktiske krigsso-
ner i verden i 1994, og årene etter 
dette. En amerikansk familie er 
på forskjellig vis knyttet til vold 
og krig, og alle prøver på hver sin 
måte å holde hodet over vannet i 
et hav av menneskelig brutalitet 
og vonde minner. Det evige spørs-
målet om det er onde mennesker 
som gjør onde handlinger, eller 
om det er situasjoner som gjør at 
enhver kan handle galt, gir ikke 
Harstad svar på. Det er en rå men 
levende handling, man blir sjok-
kert på sammen måte som når 
man slår seg, først blir skikkelig 
sint, deretter kommer den dumpe 
pulserende smerten, som sitter 
i, lenge.

Marit Heggdal

Inn til ondskapen


