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SNUOPERASJON. Jonny Halberg snur fra mutte menn til kvinner og likestilling.

Trassig døl blir barokk

Lillehammer
HAN GÅR som en mellomvektsbokser

gjennom gatene. Han er født bare et
skrivemaskinkast fra litteraturfestivalen,
på Jørstadmoen. Der har også forfatter-
skapet hans holdt hus.

I dag skal Jonny Halberg i en samtale
med kollega og venn Ole Robert Sunde

varsle en helt ny omdreining i forfatter-
skapet sitt.

Skitten. Tidlig på 1990-tallet ble jeg
pådyttet to novellesamlinger av Jonny
Berg på Tronsmo bokhandel. Bokhand-
lere skal være så intense, etter min smak.
Det var makeløse saker. Bill Buford had-
de noen år før lansert begrepet «dirty re-
alism» i et nummer av magasinet Gran-
ta, og her var det, destillert og finstemt
på norsk. Novellen Lysskue fra en av dis-
se samlingene fikk Levi Henriksen og jeg
mast med i en norsk novelleantologi et
tiår senere.

Jonny Berg ble Jonny Halberg før ro-
manen Trass i 1996, en beretning om
trassige døler og åpningen er legenda-
risk: «Jeg trur det var våren -78 at lens-
mannen kom med beskjeden som fikk
det til å klikke for Svend Fekastad».
Flom har vært en yndet metafor for Hal-

berg, og gjennombruddsromanen kom i
2000 og het nettopp Flommen. Den fikk
han Kritikerprisen for og skrev manus til
to filmer sammen med Pål Sletaune. Si-
den har han vært en svært produktiv ro-
manforfatter. Kanskje for produktiv.

Fornyelse. I kafeen i Søndre Park har
han fått en Halberg-burger oppkalt etter
seg. Arrangøren frister også med mini-
malistisk Fosse-pizza, men det er tyngre
saker Jonny Halberg planlegger å fôre le-
serne med. Han skal røpe at det kommer
en roman til høsten som heter Joserians
anfektelser og andre skadeverk og at den
har et annet språk enn før. Åpningsset-
ningen er: «Jeg går ofte turer i naturen».
Dette ligner ikke Halberg i det hele tatt,
men han har hele tiden vært europeisk
orientert i sin lesing, også som kritiker i
Dagbladet og Morgenbladet.

Exit Faulkner. Halberg falt pladask for
William Faulkner nokså tidlig og prøvde
som ham å løfte heimstaddiktningen
over på menneskenes sinn og deres kon-
flikter, langt ut over det vesle stedet. Han
har lest sin Thomas Pynchon, men også
sin Thomas Bernard og en mengde euro-
peiske modernister og har funnet seg et
helt nytt språk. Han kaller det barokt,
men det er ingen grunn til å tro at det
blir høystemt og utilgjengelig. Annen
språkdrakt åpner også for andre temaer.
I den nye boken handler det også om
kvinner og likestilling. Ikke sett fra et
trassig døls synsvinkel, men ra et åpnere
perspektiv.

Med dette valget foretar han en offent-
lig og, for leserne, synlig snuoperasjon av
et forfatterskap som var i ferd med å gå
seg fast. Det er modig, men også nødven-
dig.
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Skriver om det mørke Tyrkia
C – Jeg går hånd i hånd med leseren
Asli Erdogan er en forfatter
som skriver om tortur, død og
menneskelige tragedier. –For
meg er det en del av det å væ-
re tyrkisk, sier hun.

KAJA KORSVOLD
TRYGVE INDRELID (foto)
Lillehammer

Den vevre kvinnen nærmest klamrer seg
til sigarettpakken. Insisterer på å sitte
ute i den klare luften på Lillehammer.
Der kan hun røyke, selv om hun dermed
også fryser.

– Jeg fikk faktisk Tyrkias viktigste bok-
pris. Men noen mente allikevel at setnin-
gene var for sterke, for metaforiske. Det
fikk meg til å se meg selv på en ny måte.
Jeg tenkte, jeg skal virkelig forsøke å bli
enklere, lysere. Men jeg nærmer meg
tross alt alltid mennesker med maksi-
mum respekt. Jeg går aldri inn i et tortur-
kammer. Jeg tar bare leseren med inn i
en korridor hvor han eller hun hører
skrikene. Jeg forteller ikke leseren hva
som skjer. Jeg bare går hånd i hånd.

Hovedgjest på Lillehammer. Asli Er-
dogan (44) holder denne uken årets ho-
vedforedrag på Lillehammer Litteratur-
festival. I hjemlandet er hun en kjent for-
fatter og spaltist. To av bøkene hennes er
kommet på norsk, snart kommer den
tredje. Gyldendal har gitt ut romanen
Byen med den røde kappen (på norsk i
2004) som kritikerne hyllet som et mes-
terverk. I fjor kom Den mirakuløse man-
darin, en bok som er en blanding mellom
en roman og et prosadikt.

– De to bøkene som er kommet på
norsk, skrev jeg da jeg var ganske ung.
Det handler mye om å leve i eksil. Jeg
måtte dra fra Tyrkia. Først jobbet jeg som
fysiker på Cern i Genève.(Den europeis-
ke organisasjon for kjernefysisk forsk-
ning. red.anm.)

– Jeg trivdes ikke i det yrket, i det mil-
jøet. Jeg jobbet om dagen og skrev om
natten. Senere måtte jeg flykte fordi jeg
levde sammen med en gruppe afrikan-
ske immigranter i Tyrkia. Jeg beskrev

rasismen og brutaliteten mot de svarte.
Jeg skjønte at jeg kom til å komme i trøb-
bel, havne på listen over de mange savne-
de i Tyrkia. Jeg dro faktisk så tidlig at jeg
gikk glipp av å være der da jeg debuterte.
Det er en viktig tid for en forfatter.

I dag lever Asli Erdogan i Istanbul.

Avhengig av Istanbul. – Istanbul er
avhengighetsskapende. Hvis du er født
der, så blir du der. Den er forskjellig fra
resten av Tyrkia, samtidig som den re-
presentativ for resten av landet.

Erdogan har det fremdeles problemer i
Tyrkia. Hun er en anerkjent spaltist, men
ble sparket fra avisen og må i dag skrive
for en kurdisk avis. Mange av emnene
hun skriver om er omstridte. Selv kom-
mer hun fra en sekulær familie i Istan-
bul. Moren var av jødisk slekt, men Erdo-
gan er oppvokst uten religiøs bakgrunn.

– Hvorfor skriver jeg om menneskelige
tragedier? Det er fordi jeg bor i Tyrkia.
Særlig som spaltist har jeg møtt folk som
er mye mer traumatisert enn meg. Jeg
har respekt for kvinnene i Tyrkia. Min far
har nylig sittet i fengsel. I fengselet møtte
jeg en kvinne som kom dit hver uke Hun
gråter stille. Hun besøker sin seksten år
gamle sønn. Han skal sitte der i ni år.
Hun kommer til å komme hver uke i ni
år.

Kvinne = skyldig. Erdogan vil ikke
gjøre kvinners stilling til en hovedsak i
sin skriving. Men privat er hun blitt med-
lem i en organisasjon som er mot vold og
for kvinners rettigheter.

– Jeg kommer fra en moderne familie.
Men tidlig oppdaget jeg at det å være
kvinne i Tyrkia er forskjellig fra å være
kvinne i Europa. Vi diskrimineres i høy
grad. Det finnes en organisert brutalitet.
Antall drepte kvinner har økt katastro-
falt de siste fem årene. Det er mange
grunner som den økonomiske krisen og
at samfunnet forandres og kvinner spør
etter mer frihet. Å være kvinne er anner-
ledes enn å være svart. De var voldsofre
bare fordi de var svarte. Som kvinne kan
du være trygg hvis du vil spille rollen,
men hvis du vil forandre den lille firkan-
ten som er gitt deg, er du i stor fare. I Tyr-
kia er du skyldig for det meste, bare fordi
du er kvinne.

Den tyrkiske forfatteren Asli Erdogan holdt ukens hovedforedrag under
Litteraturfestivalen på Lillehammer.


