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”Jeg vil være en god historie.” 

En presentasjon av forfatterskapet til Beate Grimsrud 
Skrevet av Merete Røsvik Granlund 
 
Sitatet i tittelen fant jeg i romanen Continental Heaven (1993), Beate Grimsruds andre bok og første 
roman. Der møter vi en ung kvinne som avbryter ferien sin og blir samboer med en mye eldre mann i 
en landsby i Sør-Europa. En gang hun er syk, forsvinner hun inn i fantasien, og idet hun våkner opp til 
hverdagen igjen, vet hun hva som er hennes styrke, og hvem hun vil være: ”Jeg vil være en god 
historie. Dristig, sterk og elegant”. Utsagnet slo meg som karakteristisk, ikke bare for denne 
fortelleren, men for den stemmen som bærer hele forfatterskapet. 

Den særegne litterære stemmen er nemlig den kvaliteten som oftest blir framhevet ved Grimsruds 
bøker, og med ”stemme” mener jeg i denne sammenhengen måten forfatteren ordlegger seg og 
forteller en historie på. Hos Grimsrud ser det ut til at særpreget i stemmen henger nøye sammen 
med en sterk og karakteristisk fortellerinstans som finnes i alle bøkene hennes. Det kan man kanskje 
oppfatte som en svakhet ved forfatterskapet – skal ikke gode forfattere kunne framstille ulike 
karakterer med ulike stemmer? Vel – det kommer an på to ting: Om det finnes andre ulikheter 
bøkene i mellom, og hvor mye spennende den fortellerinstansen har å by på.  

I Sverige har Grimsruds litterære stil blitt oppfattet som så spesiell for henne at noen har funnet opp 
et eget adjektiv for å beskrive den: ”grimsrudsk”. Den grimsrudske stilen kommer blant annet til 
uttrykk i valg av tema, språk og ikke minst fortellerinstans (altså hvem som er fortelleren), og det vil 
jeg undersøke nærmere i denne artikkelen.  

Noen fakta først: Beate Grimsrud (f. 1963) er norsk, men gikk på forfatterskole i Sverige og har bodd i 
Stockholm siden 1984. Hun debuterte som skjønnlitterær forfatter i Sverige i 1989, med 
novellesamlingen Det fins grenser for hva jeg ikke forstår. Den ble utgitt på norsk ett år senere. Siden 
det har bøkene hennes ofte blitt utgitt parallelt i Sverige og Norge. I 1998 ble hun nominert av 
Sverige til Nordisk Råds litteraturpris for romanen Å smyge forbi en øks. I 2010 ble romanen En dåre 
fri nominert av både Norge og Sverige til Nordisk Råds litteraturpris, og fikk Kritikerprisen for beste 
voksenbok. Det ble Grimsruds gjennombrudd ovenfor et  bredt publikum i Norge og Sverige, og jeg 
vil derfor begynne med å presentere den. 
 
Psykisk styrke 
”Det er jeg som er Eli. Det betyr min Gud på hebraisk. Det er både et jentenavn og et guttenavn.” Slik 
begynner romanen med å presentere for en forteller som på mange vis er karakteristisk for hele 
forfatterskapet: En kvinne med god fantasi, med et overskudd av kreativ energi, pågangsmot og vilje 
til å prøve alt som er nytt. Hun driver med idrett; sprint, boksing, fotball, langrenn og skihopp. Hun 
forteller om barndommen i en familie med mange barn og dårlig råd, en overarbeidet mor og en 
kunstnerisk far som ikke kan holde på jobbene. Hun er dyslektisk, men trollbinder de andre barna 
med fortellingene sine, og vet at hun skal bli forfatter.  

I En dåre fri tar Grimsrud opp vanskelige og tabubelagte emner som androgynitet, alvorlig psykisk 
lidelse og den umyndiggjøringen mange psykiatriske pasienter opplever i møte med helsevesenet. 
Hun gjør det spesielt levende for leseren hvor tøft det er for mennesker som i tillegg til å takle 
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motgang og vansker ”utenfra” også må kjempe mot egne vrangforestillinger og egen angst. Samtidig 
viser hun hvordan de som sliter med slike problemer kan være svært ressurssterke mennesker 
likevel. De overvinner faktisk mye større problemer enn mange av oss andre møter i våre liv. En dåre 
fri er ikke utgitt som en selvbiografi, men likhetene man finner med Grimsruds eget liv har nok likevel 
vært med på å gi behandlingen hennes av de vanskelige emnene en tyngde og en autentisitet som 
har bidratt til bokas gjennomslagskraft. Man skal heller ikke se bort fra at nettopp temaet har gjort 
boka spesielt aktuell for mange lesere fordi man sjelden ser det behandlet så inngående i andre 
bøker.  

Det som skiller Eli fra hovedpersonene i tidligere bøker, er to ting: At hun føler seg som både gutt og 
jente, og at hun i perioder er psykotisk og må legges inn på psykiatrisk klinikk. Men tematisk er disse 
områdene berørt i andre bøker. Lydia i Å smyge forbi en øks skiller heller ikke alltid mellom fantasi og 
virkelighet, og i Hva er det som fins i skogen barn? (2002) legges Anders inn på psykiatrisk klinikk da 
belastningen ved å lete etter den forsvunne broren blir for stor. I skuespillet Sjelen og St. Peter (1996) 
klarer ikke Sjelen å svare St. Peter på om den var kvinne eller mann i sitt jordiske liv. 

Et selvbiografisk jeg? 
Den nærliggende tanken er at det er Beate Grimsrud selv som er jeg’et i alle tekstene, så da tar vi 
liksågodt tyren ved hornene med én gang: Er alle bøkene hennes selvbiografiske? Jeg tror at nesten 
alle skjønnlitterære bøker har innslag av selvbiografi, og om noen gransker Beate Grimsruds liv, vil de 
ganske sikkert finne at mye av det som har hendt romanpersonene hennes også har hendt henne. 
Likevel er det aldri et en til en-forhold mellom liv og litteratur. Grimsrud kommenterer selv dette 
temaet i En dåre fri:  

Jeg tror fortiden er en virvlende flod det stadig går an å gå ut i. Jeg pleier å si at alt jeg har skrevet, er selvopplevd, for jeg 
har jo opplevd det når jeg har skrevet det ned med hele følelsesregisteret mitt. Men at det er sant fra begynnelsen av, er 
feil. Minnene ligger ikke igjen der man forlot dem. Man har slept dem med seg gjennom livets krokveier. Som en kjelke å 

dra på, mye har ramlet av, og mye har kommet til. 

Grimsrud er ikke alene om å problematisere forskjellen mellom hva man har opplevd ”på ordentlig” 
og hva man har opplevd i fantasien. Den norske novellisten Hans Herbjørnsrud sa nylig i et intervju: 
”Spøkelset i Hamlet eksisterer naturligvis”1. Med det mener han trolig ikke at spøkelser eksisterer 
overalt, men i den teksten, i leseropplevelsen, eksisterer spøkelset, og trenger ikke nødvendigvis 
være et symbol for noe annet. Herbjørnsrud tar som Grimsrud ofte utgangspunkt i sitt eget liv, sin 
egen gård og egen bakgrunn når han skriver, men det forhindrer ikke at det dukker opp både 
spøkelser og andre mystiske hendelser i novellene hans. I samme intervju forteller han om tanken 
bak dette: ”En som snakker ut fra seg selv, står til troende. (...) Når scenen er satt, kan jeg la 
fantasien slippe til. Da har jeg et assosiasjonsgrunnlag.”  

Selv om man derfor kan gjenkjenne mye fra Grimsruds liv i tekstene hennes, er det ikke gitt at vi kan 
vite hvor de faktiske hendelsene slutter og de fiktive begynner. På samme måte som mange vil være 
uenig i en skjønnlitterær framstilling av virkelige hendelser, vil mange hevde at det et menneske tror 
er sannheten om sitt eget liv ikke nødvendigvis er det, siden man aktivt bearbeider og fortolker sine 
egne minner.  

En annen norsk forfatter, Tomas Espedal, avviser hele begrepet ”selvbiografisk litteratur”, og velger å 
kalle sine egne bøker, hvor han bruker seg selv som litterær figur, for ”eksistensialistiske”2. Med det 
dreier han fokuset bort fra eventuelle likheter med eget liv og velger heller å fokusere på formålet 
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med den litterære metoden det er å bruke seg selv, nemlig å ta opp de eksistensielle spørsmålene 
”Hva er liv? Hva er identitet?”. Denne tilnærmingen synes jeg passer veldig godt også på den måten 
Grimsrud bruker det selvbiografiske i sine bøker. Ved å ta utgangspunkt i det hun kjenner godt, får 
fortellingene hennes stor troverdighet, samtidig som forutsetningene er gode for at hun vil kunne 
formulere og formidle noe vesentlig om eksistensielle spørsmål.  

Jeg i verden 
Det er spesielt ett eksistensielt spørsmål jeg oppfatter som et omdreiningspunkt i Grimsruds bøker, 
nemlig spørsmålet om hvem man selv er i verden: Hva er virkelig og hva er fantasi, hvordan skiller jeg 
meg fra de rundt meg, hvem hører jeg sammen med, og hva er min rolle i livet? Spesielt i 
barndommen er dette sentrale spørsmål for alle mennesker, og som voksen tenker man gjerne 
tilbake på barndommen for å skjønne hvordan man har blitt den man er.  

Den boka som først gjorde Grimsrud til et hett navn blant bokanmelderne, var barndomsskildringen 
Å smyge forbi en øks. Her er det Lydia som gjennom en rekke episodiske og ofte korte kapitler 
forteller om livet i familien med syv barn. Selv om romanen begynner med en jeg-forteller, veksler 
den siden mellom førsteperson- og tredjepersonforteller og noen ganger vi-forteller. Av og til skifter 
også synsvinkelen fra Lydia til andre familiemedlemmer, som moren eller søsteren Rakel. På denne 
måten understreker Grimsrud at Lydias historie er helt innvevd i familiens historie, og at hennes 
identitet skapes i familien.  

Dette stilistiske trekket finner vi også i den frittstående fortsettelsen Hva er det som fins i skogen 
barn? Der møter vi igjen Lydia og broren Anders idet de er på vei til fjellbygda Granly, hvor broren 
Jon har forsvunnet i fjellet. Her er det innledningsvis Anders som er fortelleren, men synsvinkelen 
veksler etter hvert mellom Anders, Lydia og Jon. Søsknene har blitt voksne, og på hver sin måte blir 
de konfrontert med livets vanskeligheter og sine egne begrensninger. Muligheten for at Jon skal dø, 
vekker tanker om livets betingelser, som verdens skapelse og hva tid er, men også disse eksistensielle 
betraktningene er preget av Grimsruds lekne språk: ”Det begynte med det Gud kaller det store 
smellet. Gud var ikke der selv akkurat da. Men da han kom tilbake igjen, forstod han straks hva som 
hadde skjedd og begynte å skape. Det var tiden som hadde kommet. (...) Alt ble utvidet, fløt fra 
hverandre og Gud følte det som en varm vind som kilte ham under kjortelen.”  

Forholdet mellom Anders og Lydia blir beskrevet som svært tett. De er født med ett år og én dags 
mellomrom, og da de var barn, feiret de alltid begges bursdag natten mellom de to fødselsdatoene. 
De skjønner hverandre på en umiddelbar måte, og de tror at den andre er den eneste som forstår 
dem. Jon har ikke denne nærheten til noen, og har strevet alene med dysleksi og manglende 
selvfølelse. Da han til slutt blir funnet, og ser hvor sterke følelser det vekker i Lydia, tenker han ”Er du 
virkelig så glad i meg?” Igjen blir viktigheten av bånd til andre mennesker framhevet.  

Denne følelsen av å trenge en ”tvilling” eller en sjelefrende kan vi også finne andre steder i 
forfatterskapet. Hovedpersonen i Continental Heaven har også et tett forhold til broren sin, og i 
skuespillet Har noen sett meg et annet sted! (2002), møter vi to tvillingpar og en tvillingforsker som 
har gjort det til sin livsoppgave å finne sin ”tvilling”. Der ironiserer Grimsrud over den drømmen om 
en sjelefrende som de fleste av oss trolig har i større eller mindre grad, og viser også hvordan en slik 
”tosomhet” kan virke ekskluderende for de som er alene.  
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Likevel er det ikke tvil om at det å ha noen som likner en selv og forstår en, blir framhevet som en 
stor styrke i Grimsruds bøker. Det er kanskje ikke så rart, når vi tenker på at det som preger både 
Lydia i Å smyge forbi en øks og senere Eli i En dåre fri, er hvordan de skiller seg kraftig ut blant andre 
mennesker, både på positivt og negativt vis. Som tidligere nevnt er det snakk om en livlig fantasi, 
ustoppelig energi, og både idretts- og fortellertalent, men samtidig lærevansker, rusproblemer og 
voldsomme følelser. Spesielt Eli er en kontrastfylt skikkelse; hun utvikler alt i barndommen 
personlighetsforstyrrelser, hun har uklar kjønnsidentitet, er dyslektisk og begynner tidlig å ruse seg. 
Samtidig er hun svært begavet, blir forfatter og får mange gode venner rundt seg som blir viktige 
støttespillere for henne i årene med gjentatte psykotiske sammenbrudd. Likevel er hun i perioder 
ensom. Det er åpenbart at for en person som skiller seg ut i så stor grad som hun gjør, er det både 
vanskelig og viktig å være en del av et fellesskap. 

 
Den første boka 
Grimsruds debutbok, novellesamlingen Det fins grenser for hva jeg ikke forstår har flere ganske ulike 
tekster som vanskelig lar seg sammenfatte til én helhet. Men når jeg leser den etter å ha lest 
Grimsruds øvrige forfatterskap, blir det tydelig at jeg i hver tekst møter den karakteristiske 
fortelleren, bare på ulike stadier i livet. Det er den vitebegjærlige jenta som har problemer på skolen: 
”Jeg elsket skolen. Likevel fikk jeg med meg brev hjem der det stod at jeg var umotivert”. Det er 
kvinnen som prøver å passe inn i et religiøst miljø, slik Lydia og Eli også gjør. Fortellerne har det 
samme ”barnlige” blikket på verden, den samme ukuelige optimismen og evnen til morsomme og 
uventede formuleringer vi kjenner fra de andre bøkene: ”De er vakre, omtrent som meg, men på 
dem synes det bedre.”  
 
Denne boka har noen steder en eksperimentell, utprøvende stil og flere absurde innslag med 
humoristisk effekt. I teksten ”En kvinne med hatt” kommer den kvinnelige fortelleren sammen med 
en mann til en restaurant hvor han møter alle vennene sine. Scenen kan forøvrig minne om 
restauranten som skildres i Continental Heaven. Der sitter det en kvinne og roper ting som: ”- JEG VIL 
HA UTSIKT OVER BERUSEDE BARNS LEK I SOLFYLT LUFT. LA MEG FÅ LUFTENS GLADE BARN. DET VAR 
ALT, sier hun lavt. ALT.” Debutboka viser med andre ord mange av de særtrekkene og de kvalitetene 
Grimsrud senere utvikler videre, både i de hovedsaklig realistiske romanene og i mer lekne uttrykk 
som skuespillene og romanen Søvnens lekkasje. 
 
Jeg vil være en god historie 
I Continental Heaven. Pianobar (1993), som altså er den romanen jeg omtalte helt innledningsvis, 
møter vi en ung kvinne som i løpet av boka både prøver ut sin egen identitet som voksen, og som er i 
ferd med å finne ut hva som er viktig for henne og hva hun vil med livet sitt. Hun er som nevnt på 
bilferie sammen med broren sin, men blir igjen i en landsby og blir kjæreste med en mann som er 
dobbelt så gammel som henne. Å slå seg ned på et fremmed sted alene er selvsagt en god anledning 
til å forandre seg og bestemme seg på nytt for hvem man ønsker å være. Atskillelsen fra broren, 
familien og det kjente miljøet hjemme er sentralt for den bevisstgjøringsprosessen boka skildrer, 
men atskillelsen blir mindre viktig når fortelleren har funnet ut mer om seg selv: ”Jeg vil skrive et 
brev til pappa. Hvordan kan han vite hvor jeg er, når jeg ikke har skrevet og fortalt ham det. Det er 
klart jeg får lov til å være der jeg vil være. Men fortelle hvor det er, det kan jeg vel.”  
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Å bli kjæreste med en mye eldre mann er heller ikke en ukjent måte for unge kvinner å bevise at de 
er voksne på, og nettopp i forholdet til den mye eldre Gigg lærer hovedpersonen mye om seg selv. 
Hun, som helst vil snakke uopphørlig, merker at språket hennes kveles ved den seksuelle berøringen. 
I tillegg kolliderer de forventningene elskeren har til henne som kvinne med hennes egne idealer og 
ønsker for livet. Det blir tydelig da hun prøver å imponere ham med å fortelle at hun er en god 
skihopper: ”Det må være noe dypt provoserende i påstandene mine, noe som ekler og virker 
avtennende på Gigg. For han sier: Du er en meget vakker kvinne. Og det er jeg enig i. Det er det jeg 
prøver å beskrive.”  
 
For henne er å være vakker å være dristig, elegant og sterk. Toppidrettsutøveren som ideal er trekk vi 
kjenner igjen fra bøkene om Eli og Lydia, sistnevnte kommer på landslaget i sprint før hun møter sin 
egen begrensning. Men idealet om å være talentfull, målrettet og hardt arbeidende kobles i 
Continental Heaven videre til fortellerens forfattertalent: Under en langvarig sykdom har hun en 
drøm eller fantasi som i form av en fabel forteller henne at det er kreativiteten som er hennes styrke, 
og som vil skape hennes rolle i samfunnet. Likevel sier hun ikke ”jeg vil bli forfatter” eller ”jeg vil 
fortelle gode historier”. Hun sier ”Jeg vil være en god historie” (min utheving). Jeg leser dette som at 
det er i den særegne karakteren, den særegne fortellerstemmen at Grimsrud ser materialet for sin 
litteratur. 

 
Kunstnerens jeg 
Søvnens lekkasje (2007) åpner slik: ”Jeg er forfatter. Det er ikke et yrke. Det er et liv. Men nå sover 
jeg.” Her møter vi en forteller og hovedperson som er etablert i sin identitet som forfatter. Mer enn 
noen av de andre bøkene preget av et språklig, humoristisk og kreativt overskudd, og etter min 
mening den av Grimsruds bøker som vokser mest ved flere lesninger. I motsetning til Å smyge forbi 
en øks, Hva er det som fins i skogen barn?, Continental Heaven og En dåre fri er handlingen ikke 
realistisk, men skildrer drømmeliknende sekvenser. Den er befolket av en rekke fantasifigurer og 
figurer fra litteraturens verden, som Akrobaten, Strengteoretikeren, Raskolnikov (fra Forbrytelse og 
straff av Fjodor Dostojevskij) og den navnløse hovedpersonen i Sult av Knut Hamsun.  

Også karakteren Anders (fra Å smyge forbi en øks og Hva er det som fins i skogen barn?) dukker opp 
her, men da ikke som en karakter i ordinær forstand; han blir presentert som ”en figur fra mine 
tidligere bøker”, altså et produkt av jeg-fortellerens fantasi. Anders er ikke lenger den kvinnelige 
fortellerens alter ego, her får han, merkelig nok, sitt eget liv uavhengig av henne, og finner 
kjærligheten i en annen av fantasifigurene hennes, Den Høye. Forfatteren tar ikke lett på dette, men 
kan ikke hindre det: ”Da skriver jeg i blokken: Nå går den Høye hjem. Men hun sitter og holder 
Anders i hånden. Slipp, skriver jeg. – Du burde la oss få være i fred en stund, sier Anders.” Samtidig 
skildrer jeg-fortelleren i kapittelet Nå sprekker vennskapet hvordan hun mister sin beste venninne. 
Boka tematiserer på denne måten også tilknytningen til menneskene rundt, men her er de fleste i 
jeg-fortellerens omgangskrets altså litterære- eller fantasifigurer. Og selv de kan altså forlate henne 
... Til gjengjeld finner hun i løpet av boka fram til noe annet: ”Det har hendt noe fantastisk. Jeg har 
tatt med meg drømmegaver fra natten.”  

Her er det altså kunstnerens jeg som utforskes, og hvordan fantasi, drøm, litteratur og myter glir over 
i hverandre i den kreative prosessen. Som i flere av de andre bøkene er den livlige fantasien til jeg-
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fortelleren et tveegget sverd. Et sted fungerer karakteren Strengteoretikeren som hovedpersonens 
terapeut, og gir sin ”diagnose”:  

”- Sideinformasjon, hypomant assosierende, mumler Strengteoretikeren misfornøyd. Han skriver og 
skriver. Jeg blir stille. Har allerede sagt for mye. Hypomant assosierende, høres ikke bra ut. Jeg er en 
sånn som lekker.”  

Her knytter Grimsrud an til ordet i tittelen; Søvnens lekkasje, som et annet sted i boka blir forklart 
slik: ”Å sovne er som å lekke, tenker jeg. Det som holder en innenfor rammen for det man er, gir opp 
og man flyter ut, utvides og utvides som selve universet. Til man blir hentet hjem av oppvåkningen.” 
Begrepet kan altså peke begge veier: Når man sover, lekker man ut av seg selv, men når man er 
våken kan man også ”lekke” gjennom et assosierende språk, kanskje er det drømmens verden som 
lekker inn i den våkne tilstanden og skaper fantasien? Man kan også lese dette partiet som at kreativ 
tenkning og utsatthet for visse typer psykiske problemer kan stamme fra de samme mekanismene. I 
så fall er vi farlig nær klisjeen om den gale og geniale kunstneren, men det kan jo være tilfelle likevel. 

 
Litterær humor og latterlig shopping 
Den lekne bruken av fiktive figurer, og opphevingen av grensen mellom eksistensielt alvor og humor, 
er noe som også kjennetegner to av Grimsruds skuespill; Sjelen og St. Peter og Har noen sett meg et 
annet sted. Leken kommer til uttrykk på flere måter, men Grimsrud er spesielt god til å få fram det 
morsomme gjennom valg av formuleringer. Spesielt i Har noen sett meg et annet sted  bruker hun 
kontrasten mellom det uventet absurde og klisjémessige standardformuleringer som humoristisk 
virkemiddel: ”Finn-Olav: – Jeg vokste opp på en gård med nervøse geiter. En traktor, et monster til 
mamma, en flue til far. Hvor er den andre! skrek jeg.” Som voksen setter han annonser i blad for å 
finne sin ”tvillingsjel”, og får dette til svar: ”– Kjære Finn-Olav V. Vik. Takk for brevet. Jeg er 162 
centimeter høy, fyldig, fast og blåøyd. Elsker alt som gjør livet lett å leve. I meg vil du finne det du 
søker og litt til. Fisk håper på snarlig møte.”  

Et liknende grep finner vi også i Søvnens lekkasje. Jeg-fortelleren blir stadig avbrutt av telefonselgere, 
og de frasene vi alle har hørt mange ganger virker bare dummere og dummere, og utarter etter hvert 
til det absurde:  

– Kunne du tenke deg å kjøpe noen av følgende yoghurtprodukter, hvis det gratis fulgte med en praktisk liten skje som lett 
kunne brettes sammen og knapt veide noen ting? Jeg ligger i sengen og rister på hodet.  
– Men tenk deg følgende scenario, at hver gang du hoster, alternativt nikker, alternativt hikker, så vil det føre til noen av 
følgende valg: bytte av statsborgerskap, arbeid, hud eller hårfarge, seksuell legning, alternativt sosial stilling.  
– Eller høyde, tenker jeg og tenker på den Høye kvinnen. 

 

Mye av humoren  i Søvnens lekkasje er knyttet til de absurde aspektene ved forbrukersamfunnet vi 
lever i. Jeg-fortelleren er ofte ute og shopper, og det gir henne både styrket selvtillit og dårlig 
samvittighet. I tillegg til den mer generelle skyldproblematikken rundt temaet, viser Grimsrud også til 
hvordan USAs president etter terrorangrepet 11. september oppfordret det amerikanske folk til å 
gjøre sin plikt og gå ut og handle til Thanksgiving: ”Jeg befinner meg i et tilbudssjokk. Jeg burde ta 
mitt ansvar som konsument og trå til med en real kjøpefest.” Måten Grimsrud turnerer denne 
moralsk ladede problemstillingen på er typisk for hennes tilnærming: I kapittelet ”De fattiges 
innsamling” har de fattige romankarakterene fra Forbrytelse og straff startet en innsamling til inntekt 
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for hovedpersonen. Hun bestemmer seg for å kle på seg alle klærne hun eier for å vise dem at hun 
har mer enn nok, men blir overrasket av dem idet hun bare har fått på seg de en og tjue trusene sine: 
”Jeg slenger fort på meg en morgenkåpe og føler meg som en baby med den tykke rumpa.”  
 
Det er kanskje ikke tilfeldig at akkurat forbrukerperspektivet utløste mest latter hos meg, det er jo en 
kjent og stadig aktuell problemstilling. Men det er noe befriende i måten Grimsrud blottstiller både 
det komplekse og det absurde i den forbruksmentaliteten samfunnet vårt legger opp til, samtidig 
som vi lever i en globalisert verden med mange fattige. Det gjenkjennelige i scenen hun tegner opp, 
er følelsen av at vi rike er de bortskjemte barna som lever godt på bekostning av fattige og hardt 
arbeidende mennesker i andre deler av verden.  
 
Det ”grimsrudske” 
Ut ifra det jeg har skrevet i denne artikkelen, kan vi grovt sett dele Grimsruds bøker i to kategorier: 
De som har en hovedsaklig klassisk, realistisk fortelling, og de som er preget av det absurde, 
drømmelogikk og språklig lek. Det som preger alle bøkene mest, er likevel det generelle fraværet av 
slike grenser og kategoriseringer. Gjennom hele forfatterskapet er det som om tilsynelatende 
motsetninger går over i hverandre: Barnets blikk og den voksnes innsikt. Drøm og våken tilstand. 
Fantasi og virkelighet. Presise observasjoner formidlet i et lekent og nyskapende språk. Den ukuelige 
energien og viljen til å stikke seg fram, til å være dristig, sterk og elegant, tross problemer som kan 
virke uovervinnelige. Alt dette krystalliserer seg i Grimsruds sjeldne evne til å skildre treffende både 
det gjenkjennelige og det ukjente, og skape originale formuleringer som er både morsomme og 
vakre.  
 
Den lett gjenkjennelige fortellerinstansen Grimsrud bruker har mange lag, og de problemstillingene 
hun går inn i, er både eksistensielt sentrale og komplekse. Å ta utgangspunkt i det som er nær 
forfatteren selv kan også, som sitatene fra Hans Herbjørnsrud og Tomas Espedal viser, være en styrke 
for en forfatter som ønsker å gå dypt inn i eksistensielle spørsmål. At fortellerstemmene i de ulike 
bøkene har store likheter, svekker derfor ikke forfatterskapet hennes, snarere er det slik at hver bok 
har avdekket nye dimensjoner ved det som ytre sett kan se likt ut.  

 

Noter: 

1. Marius Fossøy Mohaugen og Kristian Meisingset: ”Optimistisk melankoliker”, Bokvennen nr. 3, 2011  

2. Bjarne Riiser Gundersen:  ”Forlatt i jungelen”, Morgenbladet 16. september 2011.  

http://morgenbladet.no/boker/2011/forlatt_i_jungelen�
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