
NY BOK FRA GOREKRIMINELT DÅRLIG?
KRIM. Ingen av de 67 bidragene 
som ble sendt inn til Cappelen 
Damms konkurranse om den beste 
krim- og spenningsromanen var 
gode nok, mener juryen. Forlaget 
har derfor valgt ikke å dele ut noen 
førstepremie. Vinneren av konkur-
ransen var lovet utgivelse og en 

premie på 200.000 kroner. – I kon-
kurransen etterlyste vi et manus 
som kunne bidra til å revitalisere 
sjangeren. Det fant ikke juryen i de 
innsendte bidragene, derfor blir 
det heller ikke delt ut noen første-
premie, sier forlagssjef Anne Fløta-
ker i Cappelen Damm til NTB.

KLIMA. USAs tidligere visepresi-
dent Al Gore planlegger å gi ut en 
ny bok om global oppvarming, som 
en oppfølger til «En ubehagelig 
sannhet». Mens den første boken 
beskrev problemet, er det menin-
gen at «Our Choice» – Vårt valg 
– skal presentere mulige løsninger 

på klimakrisen. Den nye boken 
skal etter planen slippes i USA 3. 
november. «En ubehagelig sann-
het» ble fi lmatisert, og fi lmen med 
samme navn var en av årsakene til 
at oppmerksomheten rundt klima-
endringene økte kraftig i vestlige 
land i 2006 og 2007.  ©NTB
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■ Diktsamlingen «Utanfor insitusjo-
nen» av Lars Amund Vaage (2006) 
om pårørendes møte med insitusjons-
verdenen.

■ «De gales hus» av Karin Fossum 
(1999) om livet på en psykiatrisk 
institusjon.

■ Serien om Elling av Ingvar Am-
bjørnsen, «Utsikt til paradiset» 
(1993), «Fugledansen» (1995), «Brø-
dre i blodet» (1996) og «Elsk meg i 
morgen» (1999). Om Elling som lever 
mer eller mindre i sin egen verden. 

■ «Dykungens dotter» av Birgitta 
Trotzig (1985) om taterblodets for-
bannelse før, under og etter krigen.  
 
■ «Fuglane» av Tarjei Vesaas (1957) 
om livet til bygdeoriginalen Mattis 
etter andre verdenskrig.

■ «Jonas» av Jens Bjørneboe (1955) 
som angriper skolevesenet med ut-
gangspunkt i mobbeofferet Jonas.

■ «Før hanen galer» av Jens Bjørne-
boe (1952) om Hitlers holocaust mot 
de utviklingshemmete og handikap-
pete.

■ «De vergeløse» av Gabriel Scott 
(1938) om gutten Albert som blir 
tatt fra sin mor og brakt til gården 
Flugum, der han må arbeide under en 
barmhjertig husbond.

■ «Kristofer med Kvisten» av Ga-
briel Scott (1925) om mobbeofferet 
Kristofer som blir tatt vare på av fat-
tigvesenet.

BØKER OM «ÅNDSSVAKE» (UTVALG)

Al Gore

TREFFSIKKERHET: Halvor Fjer-
meros har skrevet om behandlin-
gen av psykisk utviklingshemmede 
i Norge og har hentet mye fra 
skjønnlitterære forfattere. – De 
gir et mer helhetlig bilde, sier han. 
 FOTO: KRISTIN ELLEFSEN

Tarjei Vesaas

Birgitta Trotzig

Jens Bjørneboe

Karin Fossum

– Hun valgte den indivi-
duelle løsningen. Hun var 
katolikk og preget av en fa-
milietradisjon som fokuserte 
på omsorg og ansvar. Dessu-
ten var hun en velstående 
dame som hadde vunnet 
Nobelprisen i litteratur og 
hadde dermed en posisjon i 
samfunnet. Hun opprettet et 
legat,«Maren Charlotte Und-
set Svarstads legat» til støtte 
for foreldre som ville ha sitt 
utviklingshemmede barn 
hjemme. Undset var med 
andre ord ikke en forkjem-
per for saken som sådan, an-
net enn at hun kjempet for at 
man kunne få ha barna sine 
hjemme istedenfor på insti-
tusjon. 

Og så er det Tarjei Vesaas 
sin bok «Fuglane», ifølge 

Fjermeros den mest 
kjente fortelling om 

en bygdeorigi-
nals slit og 

strev i li-
vet. 

– Den har den styrken som 
skjønnlitteraturen alltid har 
hatt, å tegne menneskepor-
tretter. I «Fuglane» trenger 
leseren inn i et menneske-
sinn som ikke er så lett å be-
skrive. Vesaas beskriver tin-
gene på en inngående måte, 
og vi får innblikk i et men-
neske som ikke har et språk 
vi er vant til.

 
Helhetlig bilde
Som Vesaas og andre forfat-
tere som skildrer psykisk 
utviklingshemmede, gir de 
ifølge Fjermeros et mer hel-
hetlig bilde av denne grup-
pen uten referanser og fot-
noter.

– Og på mange måter er de 
med på å normalisere disse 
personene, legger han til.

Fjermeros har selv forsøkt 
dette, både som journalist og 
i boka si der han skildrer fl ere 
møter med personer som har 
vært eller er innenfor sosial-
omsorgen.

– Andre får bedømme om 
det er godt gjort, men jeg 
opplever at skjønnlitteratu-
ren på mange måter er bedre 

til å gjøre dette. 
Som tidligere pleier 
på Emma Hjorths 

Hjem, kjenner 
han seg igjen i 

forfatter Ka-
rin Fossums 
skildringer 
av psykia-
tri i dikt.

– Jeg synes hun har vel-
dig fi ne observasjoner, som 
minner meg sterkt om mine 
førsteinntrykk som pleier 
ved Emma Hjorth. Og slike 
erfaringer har en tendens til 
å brenne seg fast i livet. Det er 
lyder og inntrykk jeg husker 
ennå.

Poesien tilbake
I 1998 forfattet Fjermeros 
den 100 års historien til 
Emma Hjorths Hjem i bo-
ken «Om hundre år er allting 
glemt».

– Men poesien glemmer 
man altså ikke, som du skri-
ver i avslutningen i boken 
din?

– Det er et litterært grep. 
En kan jo spørre seg hvor 
lenge fortellingene som 
prosa står igjen. De har ikke 
akkurat vært overrepresen-
tert i offentligheten. Og hvis 
de dukker opp i media, er 
det gjerne i form av tabloide 
oppslag knyttet til overgrep, 
feilplassering, mishandling 
og feilmedisinering. Det er 
blitt en slags sjablong ut av 
det. Jeg ønsker å gi et mer 
mangfoldig bilde og skildre 
mulighetene fremfor å fort-
sette i det tragiske sporet, 
konkluderer Halvor Fjer-
meros. 

■ ELDRID OFTESTAD
eldrid.oftestad@nationen.no

BYGDEORIGINALEN: Tarjei Vesaas står for en av de 
mest kjente skildringene av bygdeoriginaler i roma-
nen «Fuglane». Her tolkes hovedpersonen Mattis 
eller Tusten av Nils Sletta i oppsetningen «Fuglane» 
på Det Norske Teatret i 1997.  FOTO: PER MANING 


