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«Jeg ønsket at solen 
og sollyset skulle 
være viktig i teksten. 
Men det er også slik 
at sterkt sollys gir 
sterk skygge», sa 
Dina Rubina da hun 
gjestet Norge i mai. 
Og romanen er tro 
mot hennes visjon: 
Dette er en bok med 
både varm hverdags
lykke og følelses
messig tordenvær.

Forfatteren vet like lite om 
hvordan hennes russiske skrive
form tar seg ut i norsk språk
drakt, som vi vet om origina
len. Men vi kan bekrefte at også 
oversettelsen er tro mot hennes 
visjon.

Askepotthistorie. Scenen 
for Rubinas lys og 
skygge spill er hen
nes egen, elske
de barndomsby 
Taskjent i Us
bekistan. Hun 
nærmer seg ste
dene med føl
somhet og gjen
gir dem med over
bevisende nøyaktig
het. Her blomstrer 
det kulturelle livet på 
tross av etterkrigstiden, 
som også kaster skygger 
av frykt og bitterhet over 
de russiske emigrantene, så 
vel som jøder og usbekere. 
I denne boka er ikke omgi
velsene bare et bakteppe. Mil
jøet er et styrende element for 
handlingen, akkurat som men
neskene rundt vår heltinne og 
hovedperson, Vera, er det. Vi 
følger Vera fra svakhet til seier, 
fra ensomhet til kjærlighet. Hun 
er en kunstnerisk jente som ty
delig er skapt i forfatterens bil
de. Vera og Dina Rubina mø

tes også i boken ved flere an
ledninger. 

Perler. Mens forfatterens ut
trykk er ordene, er Veras male
riet. Vi skjønner at hun har ta
lent helt fra hun lukker seg inne 
på barneværelset og tegner i ti
mevis, men vi får ikke «se» hva 
som uttrykkes på de store lerre
tene hennes før i slutten av ro
manen, når hun slår gjennom i 
USA. Dina Rubina klarer å gjø
re oss interessert i Vera, nettopp 
ved ikke å røpe alt om henne. I 

stedet fores nysgjerrigheten vår 
med lokkemat, og vi dras videre 
i handlingen. Alle som har sett 
TVserien Mad Men vil gjen
kjenne denne «Donald Draper
effekten», en usentimental, ra
sjonell mystikk som gjør at vi 
undrer oss. Vi forstår hvem Vera 

er i det hun forstår det selv, 
gjennom opplevelser, valg 

og brikker som etter hvert faller 
på plass. På sitt aller beste spil
ler denne effekten et spill med 
underbevisstheten vår. Usagte 
ord samler seg som et perlekjede 
vi ikke får se før forfatteren har 
bestemt at tiden er inne. 

Ondskap. Foruten Vera, er 
hennes mor, Katja, en slik ka
rakter. For Katja begynte livet 
som en kamp for å overleve da 
hun som liten jente sultet under 
Leningradblokaden. I fortset
telsen, markspist av hat, er hun 
ikke i stand til å se at kampen er 
vunnet. Uan
sett hvor 

Hverdagslykke og torden

«I denne boka er 
ikke omgivelsene 
bare et bakteppe. 
Miljøet er et  
styrende element 
for handlingen»

BOK rOman
Dina Rubina
På solsiden av gaten
Oversatt av Ingvild Broch
Cappelen Damm

Russisk samtidslitteratur med 
«Donald Draper effekt».
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Morten Ramsland har skrevet 
en brutal og medrivende opp
vekstskildring.

Lars, elleve år, bor i et byg
gefelt utenfor Odense. Det 
kalles Paradishagen, men er 
egentlig det motsatte – et rent 
helvete for de små, som hver 
dag står i fare for å bankes opp 
av de store. En av dem er Lars 
sin lillebror, av åpenbare grun
ner kalt Overbittet. Når han 
ikke bankes av Lars bankes han 
av andre unger, som bankes av 
Lars i grundige hevnaksjoner, 
som bankes av de store gut
tene, og sånn går dagene. Det 
er 1981, SFO og barneTV er 
ikkeeksisterende, foreldrene 
uvitende og distanserte, opp
tatt med sine egne problem
fylte liv. Ungene slippes ut for 
å underholde seg selv, prisgitt 
kjedsomhet og oppfinnsom
het, og det er, som man vet, 
en snarvei til brutalitet.

Grenseløst. Norskfødte Mor
ten Ramsland, som slo gjen
nom med den tidvis eventyr
lige slektsromanen Hundehode, 
har skrevet en voldsom opp
vekstskildring. Nesten hvert 
eneste kapittel inneholder vold 
eller trusler om vold.

Ungene er grenseløse, både i 
mobbing og i sin klumpete ut
forskning av gryende seksua
litet. De har verken hår eller 
bryster, men jakter på fedrenes 
pornoblader, ser og lærer og 
går på kryss og tvers av gren
sene mellom guttestreker og 
overgrep. Peter lar hunden 
slikke seg nedentil. Frank tisser 
på ølflaskene til faren og setter 
dem tilbake i kjøleskapet. Lars 
selv spiller tennis med en le
vende padde. Mobbingen fore
går etter strenge regler, til for
veksling lik den sterkestes rett. 
De starter til og med sin egen 
lille Fight Club, Sumobrødre
ne, der de slåss  organisert.

Traumatisk. Og likevel, til 
tross for alt det elendige, så 
er romanen 
gjennom

syret av humor. Ikke fordi 
det egentlig er morsomt, men 
fordi barndommen er så godt 
gjengitt, inkludert rampe
streker og pur dumskap. Un
dertegnede var syv år i 1981, 
bodde i byggefelt og kjenner 
det igjen fra ende til annen – 
unntatt traumene. Ramslands 
verden er trukket langt ut over 
det gjennomsnittlige. Det er 
omtrent ikke glade, konflikt
løse episoder her. Det er ingen 
blomstereng, bare tornekratt. 
Ingen badeplass, bare en for
urenset, stinkende myr. Ingen 
søte jenter, bare ondskapsfulle 
megger. Hvorfor?

Et grunnleggende prinsipp i 
fortellerteknikk er at vold får 
oss til å huske. Kanskje er det 
derfor Lars sin fortelling er så 
brutal, også når foreldrenes 
fasader brister eller bestefor
eldrene framstår som grimme 
spøkelser. Det er det som har 
gjort inntrykk. Uskylden som 
har blitt lemlestet. Barndom
men som, bokstavelig talt, har 
fått juling hele veien. Rams
land beholder barnets perspek
tiv, og det er dette han ser.

Drivende godt. Sumobrødre 
minner om en annen nordisk 
klassiker, Destroyer av vår egen 
Lars Ramslie. De har samme 
alder, samme miljø, samme fø
lelse av utenforskap.

Først etter hundre sider blir 
jeg oppmerksom på at det ikke 
er noen egentlig historie her, 
bare en lang rekke episoder. 
Ikke at jeg savner det; tempo
et går raskt opp og blir væren
de der. Fordi den er så med
rivende er den også fort lest.

«Hvis man elsket hverandre, 
ble det ekle deilig. Det var for
elskelsens mysterium,» skriver 
Ramsland, og tar brodden av 
slikt som skaper varig skam. 
«Hver gang foreldrene hans 
skulle skille seg, fikk han et 
Game and Watchspill,» sier 

Lars om en kamerat. Den
ne enkle typen detaljer si

er mer enn hundrevis av 
ord. På den måten har 
Morten Ramsdal fan
get barndom bedre 
enn de fleste, grufull 

som den er.

I barndommens vold

BOK rOman
Morten Ramsland
Sumobrødre
Oversatt av Knut Johansen
Aschehoug

Morten Ramsdal har fanget 
barndom bedre enn de fleste, 
grufull som den er.

«Ramslands ver-
den er trukket 
langt ut over det 
gjennomsnitt-
lige. Det er om-
trent ikke glade, 
 konfliktløse episo-
der her»
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mye Katja får, fortsetter hun å 
danne seg fiendebilder og slåss 
mot vindmøller. På solsiden av 
gaten er samtidslitteratur uten 
direkte relasjon til russisk fol-
kediktning i form eller sjanger. 

Likevel er det fristende og 
se Vera og Katjas histo-
rie i forhold til det kjente 

eventyret om den vakre Vasilisa. 
Her må den unge, uskyldige Va-
silisa forsones med heksen Baba  
Yaga. En fryktelig skikkelse som 
bare kan overvinnes med et rent 
hjerte.

Likhet. Forfatteren nyter 
godt av at hun kjenner 
miljøet hun skriver om 
som sin egen buk-
selomme. Likevel 
blir det kanskje 
litt for personlig 
når hun skriver 

seg selv inn som jeg-person. Fra 
tid til annen avbryter hun Veras 
fortelling med anekdoter. Med 
mimring fra et sted vi ikke har 
noe forhold til, blir vi lesere litt 
som utenforstående på et slekt-
streff for noen andres familie. 
Vi knytter oss best, både til 
handling, tid og sted gjennom  

Veras historie, som er universell 
og allmennmenneskelig. Kan-
skje kunne Rubina klart å for-
telle alt hun ville gjennom den?  
De selvbiografiske trekkene ville 
uansett være åpenbare. Ytre sett 
beveger Vera seg slik forfatteren 
har gjort: Fra Taskjent, til Mos-
kva og Jerusalem. Begge slår de 
gjennom i USA. De er to kunst-
nere, formet av samme tid og 

sted, med samme behov for å 
skape. Noe de gjør bra. 

På solsiden av gaten vil 
være et sikkert byt-
te for den smånos-
talgiske, kulturelt 

interesserte på jakt 
etter god som-

merlektyre.

Hverdagslykke og torden

Scenen for Dina Rubinas lys og skygge spill er hennes egen, elskede barn-
domsby Taskjent i Usbekistan. Hun nærmer seg stedene med følsomhet 
og gjengir dem med overbevisende nøyaktighet, skriver vår anmelder.

«Forfatteren ny-
ter godt av at hun 
kjenner miljøet hun 
skriver om som sin 
egen bukselomme. 
Likevel blir det kan-
skje litt for  
personlig når hun 
skriver seg selv inn 
som jeg-person»
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Karen Frøsland Nystøyl
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Rune Belsviks nyeste roman 
handler om overgrep, offer og 
om å reise seg igjen.

Berit er midt i livet. Hun har 
en snill mann, et rolig liv, ta-
lent for billedkunst. Men gamle 
minner river hele tiden opp noe 
i henne. En hendelse på slutten 
av ungdomsskolen blir skjebne-
svanger for Berit – ho som var 
så søt.

Jagende minner. Rune Belsviks 
siste roman handler om jagende 
minner, om sprekker og revner 
skapt av hendelsen disse min-
nene handler om, og hvorvidt 
det går an å leve når alt det gode 
flyter ut, vekk og bort. 

Siste året på ungdomsskolen 
utsettes Berit for et overgrep. 
Hun forteller ikke noe, og det 
forfølger henne hele livet. Pre-
ger alle valg, livsstil, studier. 
Hun blir aldri den samme. Selv 
om, som hun sier, «det var jo 
så å seia ingenting i forhold til 
alt det andre som skjer i verda». 
Men stort nok likevel for den 
det gjelder. Og ensomt.

Kan gå bra. Berits liv i ung-
doms- og studietiden beskrives 
parallelt med hennes nåtidssitu-
asjon som uføretrygdet, syk og 
pilleavhengig. Hun klarer lite 
eller ingenting. Minnene inn-
henter henne og trykker henne 
ned. Selv om det har gått godt: 
Hun møtte den gode mannen 
som så henne og som ville ha 
henne for den hun var. Han gif-
tet seg med henne, han følger 
henne til legen og står ved hen-
nes side. Men minnene vokser 
og kveler likevel.

Egentlig er denne romanen 
to parallelle historier om som 
handler om at det kan gå bra. I 
begge er Berit ute i hardt vær, i 

begge klarer hun å reise seg ved 
hjelp av mannen som viser hen-
ne kjærlighet. De to historiene 
er relativt like i oppbygning, og 
følger hverandre trofast. I denne 
romanen er det selve hendelse-
ne i Berits liv som driver frem-
over, formen er gitt, og histo-
rien følger formen i en tradisjo-
nell drama turgisk oppbygning.

Så søt. Kanskje kan man si at 
dette er en historie om at det 
kan gå bra bare man blir sett 
– eller bare man går inn for å 
ta seg sammen. En roman som 
peker på det store, svarte, men 
som også oppmuntrer. Kan 
hende blir det noe tradisjonelt, 
men for mange kan dette være 
en viktig historie.

Berits utforskinger i møte med 
menn er et forsøk på å bearbei-
de den vonde hendelsen. Hun 
opplever at den hun var, forsvin-
ner. Berit var ho som var så søt. 
Forsiden på boken følger dette 
sporet ved å klippe ut jenta som 
er i bildet på omslaget. Det er 
talende, for hun har faktisk vært 
der, skyggen etter henne er der 
fremdeles. Men den som leter, 
vil klare å finne henne igjen. 
Hun er der, fullt og helt. På 
baksiden.

Klippet ut av bildet

BOK ROMAN
Rune Belsvik
Ho som var så søt
Cappelen Damm

Om livet etter overgrep.


