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FERDIG: Endelig har Siri M. Kvamme begynt å føle glede over at roman nummer to, «Nattgjengar», snart skal ut i verden.

Arto Paasilinna:
«Volomari Volotinens første
kone og andre gamle ting»
175 sider
Oversatt av Ellen H. Stenersen
Aschehoug 2012

Gravalvor i det festlige.

Finsk og frekk

’’BOK:Arto Paasilinna er effektiv. Levererminst en bok i
året. Han har holdt på en stund. Resultatet er variert,
både i innhold og kvalitet.
Etter to utgivelser du gjerne kan bla forbi – om snak-
kende bjørner og illsinte guder – byr Pasilinna nå på en
freidig ogmorsom sak. Han er tilbake i den uforskam-
mete og flåkjefta stilen. Der han gjør seg best.
Somalltid preget av svart humor dynket i hjemme-
brent. Her ispedd løstenner, Lenins skinnlue, syklende
nonner og lemfeldig omgangmed kraftigmilitært
utstyr. For å nevne noe. Her er såmye rart, og det er
umulig å si noe fornuftig omdet løsrevet fra sammen-
hengen.
Men det er en rød tråd. Et gravalvor i det festlige finske
tøyset. Hovedpersonen er forsikringsagent, og Paasilin-
na tar et kjølig oppgjørmed vår tids forsøk på å sikre seg
100 prosentmot farer. Det enfoldige og forknytte jaget
etter å verne segmot alt fra hendelige uhell til farlig gal-
skap.
Den lettleste boka er beriket av et herlig galleri tung-
nemme karakterer, og utgjør en frekk påminnelse omde
mindre sjarmerende sidene av etmodernemenneskes
hang til sosial fasade ogmeningsløse trang til å skaffe
seg tingman ikke har bruk for. Les selv. Le selv. Av deg
selv.

Anmeldt av Arnstein Olaisen

Siri M. Kvamme
«Nattgjengar»
173 sider
CappelenDamm 2012

Savn, sorg og sex.

Ubehagets kvern

’’
BOK: Starten er ikke lovende. Åpningen i SiriM. Kvam-
mes romannummer to, «Nattgjengar», gir sterke assosia-
sjoner til enmiddels stil fra 3. gym.
Mye skog og flora. Forblommende sanseinntrykk,
naturmystikk og beskrivelser av klodens ukontrollerbare
krefter.
Men så, litt etter litt, streker hun ut en fortelling som
ville fått Ingmar Bergman og Kjell Askildsen til å nikke
delvis anerkjennende, selv omde vennlig ville påpekt at
Kvammeburde jobbet harderemed antydningens kunst.
Et foreldrepar har levdmed at deres den gang 14-årige
sønn ble borte for seks år siden. I hovedsak er detmorens
savn sombrettes ut. Hvordan et barns sporløse forsvin-
ning berører de som står tilbake.
Usikkerhet. Sinne. Fortvilelse. Frykt. Temaet er langt fra
upløydmark i litteraturen. Kvammegreier likevel å rett-
ferdiggjøre bruken fordi hunmaler ut gjenkjennelige
scenarier og antatte sanseinntrykk.
Innimellomkan føleriet oppleves overstadig og slit-
somt gjentakende. Det er somom forfatteren kverner
rundt og ikke kommer til bunns i kjernen av romanens
idé. Kretser urolig og slitsomt på en overflate av ubehag.
Samtidig er det kanskje slik det er å være i tilstanden av
kronisk savn. Tilbakevendende. Det altoverskyggende
uvisse. Frykten somble virkelighet.
Setningene er korthugde. Ordene gnikket og pusset på.
Derfor skinner det innimellom velmye av uforløst kon-
struksjon. Ikke anmassende og tilgjort,men bundet.
Likevel lander romanen på alle fire. Ikkeminst fordi
Kvamme fletter inn overraskende og interessante side-
spor i tristessen. Bikarakterer somgir pusterom i tragedi-
en, og fordyper den.
Erotiske spenninger – ikke spenning – utgjør en sentral
del. Dampende sexmådu finne andre steder. Her handler
detmest omå avdekke egne og andres fordekte lyster.
Romanen framstår som forsøk på innsyn i en hardt
prøvet sjels indre frigjøringsprosess. Modig og godt gjort.

Anmeldt av Arnstein Olaisen
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HAUGESUND: – Med stor lanseringsfest på
Haugaland Kunstverk (HKV) tvers overfor
sjukehuset – alle er velkomne til bobler i
glasset, musikk og en liten opplesing, sier
SiriM. Kvamme entusiastisk.
Latteren er aldri langt unna hos kvinnen
som er blitt en litterær energigenerator i
Haugesund. Men i romanene fortrenges
den herlige bekkeklukkingen somoftest av
alvoret.
På tavlen bak henne, på kontoret hvor
hun skriver, er landskapet personene i
«Nattgjengar» ferdes i, tegnet opp.
–Huset til Ellie og Lars, der like ved stran-
den. I kjelleren bor leieboeren og hans
kjæreste Line. Litt lenger bortover stranden
bor naboen med den store hunden, og i
den andre retningen, hunpeker, borAksels
venn, Karsten.
For seks år siden forsvant Ellie og Lars’

14 år gamle sønnAksel. Levningene avham
ble aldri funnet. Ellie lever fortsatt i håpet
om at han en dag vil dukke opp. Som den
tjueåringen han nå er blitt.
– Et barn somblir borte. Uten spor – uten
atman noensinne får vite hva som skjedde,
jeg kan knapt tenkemeg noemer forferde-
lig. Så da skriver jeg omdet.

Gjennom tåken
Når Siri M. Kvamme skriver, er det som om

karakterene hennes gradvis kommer ut av
tåken og blir tydeligere. Hun vet ikke hvor-
dan historien skal ende når hun begynner.
– Skriver vel ganske organisk. Blir kjent
med menneskene som er i boken gradvis.
Lar demutvikle seg.
Romanens Ellie har levd de siste seks
årene vendt mot håpet om at sønnen hun
elsker skal komme tilbake. Hun er skjør,
fanget i et fåfengt håp. Mensmannen «hol-
der hjulene i gang» og lever vendt mot ver-
den.Men begge vandrer de omnatten.
– For meg er det ubehagelige og det ekle
vevd tett sammen med det vakre. En må
våge å være nær det ubehagelige – å skildre
ondskapen i den grad enmakter.
Hun liker de knappe setningene. Kutter
og kutter når hun skriver. Vil at ordene skal
synge – leser høyt for seg selv for å finne ryt-
men.
Som i «Vinterhjerte» er erotikken fri-

gjørende og «ulovlig». Forholdet mellom
LarsogEllieharnesten røketunderdet evig
tilstedeværende savnet. En annen ser hen-
ne. Vil ha henne. Får henne til å huske at
hun er noe mer enn Aksels sørgende mor.
Og Lars – hvor går han omnatten?

Brudd
– Vi går gjennom livet og tenker at alt går
bra. Så skjer det noe. Et barn blir borte, dør
kanskje?
Denne gangen hadde jeg ikke tenkt å

skrive om savn. For først var gutten Aksel
der. Senere kom foreldrene til. At alle avi-
sene i Norge den siste tiden har vært fulle
av artikler om et savnet barn, gjør noemed
en forfatter og mor som har valgt savnet
som tema.
– Jegmå skriveder det brenner. Vi vender
oss vekk fra så mye. Det finnes mye ond-
skap i verden som vi ikke vil forholde oss
til. Så er den der plutselig. Ubedt.
Det ermenneskers forhold til hverandre

hun er opptatt av.
– Jeg er nok en lytter der. Tar inn det som
skjermed folk, spinner videre. Jeg dømmer
ikke, men arbeider med å lære alle sider av
mine karakterer å kjenne.
Nå er hun spent på om den nye boken,
slik «Vinterhjerte» gjorde det, vil bli sendt
videre på lån fra leser til leser.
– Når jeg skriver har jeg først en tåke-
periode, så en skriveperiode og så til slutt
en ganske lang ordneperiode. Det er utro-
lig mye å gjøre med en bok etter at manus
et er ferdigskrevet, faktisk.
Nå skal hun rundt og lansere boken.Men
innimellom blir det fortsatt mulig å få et
glimt av noen av Siri M. Kvammes andre
sider på bloggen hun skriver. Som hennes
enorme bakeglede ...

trine.styve.varlo@h-avis.no

– En kan ikke gå inn for å skrive en bok
og så skjule seg, sier SiriM. Kvamme.
Det betyr ikke at hun skriver selvbiografisk.
Ikke i den første romanen «Vinterhjerte»(2008)
og ikke i romannummer to, «Nattgjengar» som
lanseres lørdag 22. september.


