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Paulus, den kristne teologiens 
far, skrev at vi ser i et speil, i en 
gåte. Tom Egeland har åpenbart 
satt seg fore å la sin helt, den pig-
mentfattige arkeologen Bjørn 
Beltø, rive bort speilet og svare 
på gåten.

I den femte boken er Beltø 
igjen på jakt etter hva som egent-
lig skjedde i traktene mellom Ka-
pernaum og Jerusalem de drama-
tiske årene da fiskere og fattig-
folk flokket seg om Jesus, sønn 
av Josef.

Noen blir drept også i denne 
boken, men drapet er et sidespor, 
et unødvendig frieri til behovet 
for død i enhver spenningsro-
man. Egelands egentlige prosjekt 
er å leke med de kristne dogmer, 
en thrillervariant av teologenes 
jakt på den historiske Jesus. Fordi 
Egeland har lest seg godt opp på 
kirkehistorien, og fordi han skri-
ver med en lett og sikker penn, 
blir resultatet både tankevekken-
de og underholdende.

Beltøs kollega og nære venn, 
Victoria, gir ham et oppdrag og 
et mysterium før hun dør. Un-
der en betongbunker reist i all 
hast av den israelske hæren lig-
ger en 2000 år gammel grav med 
en hemmelighet som åpenbart 
skremmer de mektige. Men Bel-
tø, som i en tidligere bok har fun-
net de jordiske levninger av ham 
en milliard mennesker regner 
som Guds sønn, lar seg selvsagt 
ikke stoppe.

Med seg på letingen har han en 
vakker, israelsk kvinne, datter av 
arkeologen som fant graven og 
så forsvant brått. Som han pleier, 
blir Beltø hjelpeløst forelsket. På 
samme måte som det er vanske-
lig å oppdage hans akademiske 
kvalifikasjoner, er det krevende 
å få kombinasjonen av roman-
tisk tafatthet og mental dristig-
het til å henge helt sammen. Kan-
skje derfor er de beste partiene i 
boken de som er skrevet i tredje 
person. 

I jakten på gravens hemmelig-
het får Bjørn Beltø rikelig tid til å 
reflektere over troens natur, over 
dogmenes betydning og balan-
sen mellom vitenskapelig inn-
sikt og religiøs overbevisning. 
Egeland blander frekt og freidig 
historiske fakta og egne påfunn. 
Selv om han driver folkeopplys-
ning, mister han aldri av syne det 
egentlige målet: Å lage god un-
derholdning av noen av histo-
riens store gåter. Det målet når 
han.

Sven egil Omdal

Zombien er en av de mest 
fremtredende monsterskikkel-
sene i vår kultur og kan, i lik-
het med vampyren, sies å være 
en kroppsliggjøring av døden. 
Mens vampyren har gått fra å 
være en fryktinngytende og de-
struktiv trussel til å bli et mis-
forstått og dampende erotisk 
idealvesen, er zombien fortsatt 
stort sett et enkelt monster det 
er nesten umulig å menneskelig-
gjøre. Zombien er en hul skik-
kelse, uten sjel, uten selv, uten 
stemme, og derfor har den kun-
net romme alt vi til enhver tid 
frykter.

I «Zombie Nation» snus dis-
se forestillingene på hodet. Jeg-
fortelleren Johannes våkner opp 
på den hemmeligholdte atlan-
terhavsøya Labofnia, der han 
gradvis forstår at han er død, og 
at han er forvist til et samfunn 
av døde. Sammenvevd med jeg-
fortellingen finner vi en doku-
mentarisk framstilling av La-
bofnias historie. Her er fiktive 
hendelser blandet sammen med 
faktiske, og historiske referan-
ser gir fortellingen et ferniss av 
autentisitet. Gjennom de to tek-
stene forstår vi at labofnianer-
nes eneste mulighet for å oppnå 
menneskelighet er gjennom å 
spise menneskekjøtt, og vi for-
står hvordan og hvorfor øya er 
blitt marginalisert og oppfattet 
som en trussel av verdenssam-
funnet.

Fremstillingen av Johannes’ 
oppdagelse av stemmen, av 
språket, av verden rundt seg, er 
nøktern og nydelig. Opplevelsen 
av fremmedgjorthet, fravær av 
minner, følelser, farger og san-
ser blir en parallell til våre egne 
forsøk på å skape historie, sam-
menheng og mening, og skild-
ringen av Johannes’ utvikling 
i mer og mer menneskelig ret-
ning er gripende og medriven-
de.

Monsteret er en legemliggjø-
ring av et spesifikt kulturelt øy-
eblikk, sier teoretikeren Jeffrey 
Cohen , som mener monsteret 
gir form til vår frykt, vårt be-
gjær, vår angst og våre fantasier. 
I «Zombie Nation» blir mon-
steret på imponerende vis gitt 
språk, bevissthet og menneske-
lighet. Slik frarøves vi forestil-
lingen om en uproblematisk ytre 
fiende det er legitimt å utrydde 
eller forvise, og vi blir minnet 
om at en slik fiende aldri kan 
være noe annet enn en fiksjon.

Brita Strand rangneS

Redaktørene Karin Nygård og 
Bjørn Aagenæs har siden 2010 
invitert personer fra forlaget 
Kolons indre og ytre krets, fra 
venner, bekjente, forlagets egne 
forfattere, og fra forfattere som 
har sendt inn et manuskript til 
forlaget som bidragsytere til en 
årviss skjønnlitterær antolo-
gi. Mange av disse tekstene har 
vært svært gode, og flere av de 
tidligere bidragsyterne har også 
debutert skjønnlitterært etterpå. 
Det gjør at man imøteser den-
ne årlige utgivelsen med en viss 
forventning.

De 15 bidragsyterne i Gruppe 
14 kommer fra hele landet. De 
fleste av dem har ikke utgitt noe 
skjønnlitterært før. Gruppen be-
står av syv menn og åtte kvin-
ner. Ti er født i åttiårene, to i nit-
tiårene, to i sekstiårene og en i 
syttiårene. Fire skriver dikt, re-
sten er prosa, en skriver på ny-
norsk. 

Felles for dem alle er at de 
har en eller annen tilknytning til 
kunst og litteratur, her er skue-
spillere, musikere, bildekunstne-
re, bokhandlere, etablerte forfat-
tere, oversettere, litteraturvite-
re og forlagsredaktører. Og fel-
les for tekstene de har levert, er 
en nokså gjennomgående mørk 
tone. 

Men antologien går friskt og 
overrumplende til verks med 
Mira Berggrav Refsums tekst 
om en ung jentes utforskning 
av egen seksualitet, der verken 
kjønnsord eller seksuelle hand-
linger er pyntet på med formil-
dende omskrivninger, og følger 
opp med den spenstige, rap-lik-
nende teksten «Hor», skrevet 
av Refsum og Ragna Solberg-
nes, der plussordet mor til slutt 
ender opp med å rime på både 
hor og ord.

Foruten de allerede etablerte 
forfatterne Ingvild Burkey, Er-
lend O. Nødtvedt og Pål Nor-
heims gode og overbevisende 
bidrag, hadde jeg nok størst 
utbytte av tekstene til Miriam 
Prestøy Lie, Sara Sølberg og 
ikke minst Kennet Moe, som 
fikk meg til å finne fram gode, 
gamle Cioran igjen. Men når det 
er sagt, her er egentlig ingen 
dårlige eller svake tekster. Det 
vil overraske meg om vi ikke hø-
rer mer fra flere av bidragsyter-
ne i årene som kommer, og da 
teller jeg ikke med de allerede 
etablerte forfatterne.

Sigmund JenSen

Ester Nilsson er en skarpskodd 
intellektuell og kritiker sånn 
midt i trettiårene. Inntil hun får 
i oppdrag å skrive et foredrag 
om den kjente – og mye eldre – 
kunstneren Hugo Rask, har hun 
levd et velregulert og ryddig, 
oversiktlig og udramatisk, et fø-
lelsesmessig lunkent og konven-
sjonelt fornuftig liv. De siste sju 
årene med mannen Per.

Hun er nøktern og artikulert, 
kunnskapsrik og flink, men ikke 
særlig klok. Fra hun begynner 
arbeidet med foredraget, blir 
hun stadig mer oppslukt av sitt 
emne, og den dagen hun framfø-
rer det ferdige produktet – med 
Hugo Rask i salen og til hans på-
følgende ros, er hun håpløst for-
elsket (som i slagersvisker à la 
«Hopelessly devoted») i ham.

Uten et øyeblikk å bekymre 
seg om den uforstående og sør-
gende samboer Per, som trodde 
de hadde det greit og dessuten 
vil ha henne tilbake, skaffer hun 
seg en ettroms leilighet og be-
gynner å håpe og vente på Hugo 
Rask. Ettersom verken Hugo 
Rask eller hun selv er interessert 
i henne, men begge oppslukt av 
ham, forestår nå et drøyt vanæ-
rens år.

Den lite salgbare tittelen 
«Rettstridig forføyning» er et 
nøkternt juridisk begrep for 
ulovlig tilvendelse av noe som 
er en annens, i dette tilfellet hele 
Ester Nilssons person og opp-
merksomhet, mens undertitte-
len, «En roman om kjærlighet», 
er et antitetisk, emosjonelt over-
statement av den henførte, for-
standsformørketede og selvut-
slettende tilstand Ester henset-
ter seg i. I det umake forholdet 
blir hun misbrukt og ignorert. 
Ester vil eller kan ikke forstå det 
hun selv opplever, for «i kam-
pen mellom erkjennelse og håp 
vant håpet».

Hun blir en del av den berøm-
te kunstnerens «vanlige beun-
drergarnityr (...) bestrøket av 
hans genis pensel», som hun 
sammen med sin forfatter både 
har åndsevner til å formulere og 
se ned på. Men det sitter langt 
inne å erkjenne det, for ikke å si 
ta konsekvensen av det. Her er 
mye total og totalitær forelskel-
se, lidenskap og lidelse som ver-
balitet og flinkhet ikke hjelper 
mot. Kjærlighet, kalles det, og 
er besettende slitsomt.

Jan aSkelund
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