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Under ordene
En presentasjon av Merethe Lindstrøms forfatterskap

Da Merethe Lindstrøm våren 2012 fikk Nordisk Råds litteraturpris, var hun en forfatter med 

relativt få lesere, til tross for at bøkene hennes alltid har fått gode anmeldelser. Det er ikke 

sikkert at det er et paradoks. Kanskje er det snarere en indre logikk mellom det hun skriver 

om, måten hun gjør det på og den mangelen på oppmerksomhet hun har opplevd? Mye kan 

leses inn i tittelen på romanen som ble belønnet både med Kritikerprisen 2011 og den mest 

høythengende litterære prisen i Norden: Dager i stillhetens historie. 

Etter å ha lest meg gjennom hele forfatterskapet, virker det forståelig og riktig at akkurat 

denne romanen blir så høyt verdsatt. Ikke bare fordi Lindstrøm med årene har gått fra å være 

en god forfatter til å bli briljant, men også fordi historien i denne romanen sammenfatter 

mange års utforskning av en tematikk som har vært sentral i forfatterskapet helt fra 

begynnelsen: den bevegelige grensen mellom språk og taushet, og det sosiale ansvaret som er 

knyttet til både tale og fortielse. I lesningen har jeg flere ganger støtt på beskrivelser av et sted 

under ordene; en virkelighet som er ukjent, uforutsigbar og farlig, men også forførende. Jeg 

tror at ønsket om å komme så nær dette stedet som mulig er kjernen i Lindstrøms litterære 

prosjekt. Hvordan dette kommer til uttrykk, vil være et hovedanliggende i den følgende 

presentasjonen av Merethe Lindstrøms forfatterskap. 

Sett nedenfra

Merethe Lindstrøms stil har ofte blitt karakterisert som ”lavmælt”. Det er en billedlig talemåte 

som gjerne betyr at at den litterære stilen er nøktern, med lite bruk av sterke ord, blomstrende 

poetiske omskrivninger eller dramatiske hendelser. Men da Lindstrøm som 20-åring debuterte 

med boka Sexorcisten og andre fortellinger (1983) var den litterære stemmen hennes alt annet 

enn lavmælt. Her er et sitat som er representativt for stilen i de 36 korte fortellingene:



Jeg trodde hun spøkte. Jeg hadde faen meg funnet meg sjøl balanserende på en mur etterpå.  

Den pipa var det iallfall ikke vanlig bom1 i. Det var sånn at du kunne lukte dine egne ord og 

høre klangen av blodet som ble pumpet gjennom de fordømte blodårene. Som kloakken 

gjennom rørene og ut i vannet ved den gamle skolen vår. («Hvorfor var ikke du i Vietnam?», 

s. 198) 

Motivene i fortellingene er ofte ungdom som på ulikt vis gjør opprør mot det borgerlige A4-

livet; det er sex, vold, narkotika, husokkupasjoner. Ofte skildres mennesker på ”bunnen” av 

samfunnet; prostituerte, narkomane og barn som blir dårlig behandlet. For en leser som 

kjenner de senere bøkene, er det tydelig at Lindstrøm alt her skildrer en type personer som blir 

gjengangere i bøkene hennes: barn og unge kvinner med skilte foreldre, borgerlige og gjerne 

kunstneriske mødre, fraværende fedre, menn med psykiske problemer. Tonen er 

gjennomgående dramatisk og preget av undergangsstemning. Noen av tekstene har en 

overtydelig symbolikk, og det er klart hvor forfatterens sympatier ligger. Dette er trekk som 

røper en umoden forfatter, men samtidig viser Lindstrøm som debutant stor evne til å leve seg 

inn i andre mennesker, stort fortellertalent og – ikke minst – sterkt engasjement. 

Forfatterskapet finner formen

Det tok fem år fra debuten til Lindstrøm utgav sin andre bok, novellesamlingen Borte, men 

savnet. Bare to år etter kom novellesamlingen Kannibal-leken (1990). Tematisk er mye 

gjenkjennelig, men samtidig har Lindstrøm modnet som forfatter. Banningen og de 

dramatiske virkemidlene er borte. De er erstattet av presise skildringer av tilsynelatende 

udramatiske situasjoner hvor fortellerstemmen er det bærende elementet. Dermed har 

Lindstrøm landet i den litterære stilen som skulle prege forfatterskapet videre; den 

psykologiske realismen, og hun viser seg som en dyktig novellist som ser ut til å ha lært mye 

av forbilder som Laila Stien og Kjell Askildsen. 

Etter min mening er det så store likheter mellom de fem første bøkene i Lindstrøms 

forfatterskap at det er grunn til å se dem i sammenheng. Alle har et tydelig ”nedenfra-

perspektiv”, og selv om novellene har et stort spekter av motiver, er det noen gjengangere: 

barndomsskildringer, ekteskap som går i oppløsning, vanskelige mor-datterforhold, 

kjærlighetsforhold truet av sykdom og kritikk av tomheten i en borgerlig livsførsel. Disse 

1 ”bom” er slang for hasj.



trådene samles i Lindstrøms første roman Regnbarnas rike (1992), hvor hovedpersonen Maria 

etter flere år på flukt fra et konvensjonelt liv flytter hjem til mora. 

Det som endrer seg mest gjennom disse første bøkene, er fortellerteknikken, som blir stadig 

mer raffinert. Ved å beskrive tilsynelatende udramatiske hendelser lar Lindstrøm leseren selv 

slutte seg til hva som ligger av betydning i scenene som skildres, hva som ligger forut for og i 

fortsettelsen av ordenen som sies. Med andre ord er underteksten viktig i forfatterskapet; det 

som antydes, men som leseren selv er med på å skape gjennom sin tolkning. 

Svømme under vann (1994) er den første boka hvor Lindstrøm virkelig briljerer som novellist. 

Selv om barn og ungdoms opplevelser fortsatt står sentralt, er det entydige og svart-hvite helt 

borte, i stedet er tekstene både vakrere og mer flertydige. For eksempel er de negative 

effektene av tabuet rundt homofili svært gripende skildret i tittelnovellen i Svømme under 

vann. Fortelleren er en ung gutt som forteller om storebroren sin, som har begått selvmord. 

Etter hvert skjønner vi at storebroren må ha vært homofil og at det førte til konflikt med 

foreldrene, men at ingen fortalte dette til lillebroren. Han skjønner det bare gradvis ved å 

tenke tilbake på uklare barndomsminner, situasjoner han ikke skjønte da han opplevde dem, 

og som han i lys av den tragiske hendelsen ser nye dimensjoner ved: 

Når jeg tenker meg barndommen min, er det som å svømme under vann. Jeg beveger meg i  

det som er ukjent, og likevel står det for meg som noe jeg burde gjenkjenne. Denne  

hjelpeløsheten; jeg har øynene åpne, men alt er uklart, og når noe er synlig, viser det seg  

sjelden å være det jeg trodde. (s. 52)

Det som beskrives her er kanskje et like sentralt tema i novellen som homofilitabuet i seg 

selv: Vanskeligheten med å tolke en virkelighet som viste seg å skjule noe man ikke engang 

hadde ord for. Novellen illustrerer også hvordan stillheten brer seg i familier som fortier det 

traumatiske og tabubelagte i stedet for å bearbeide det sammen, og foregriper dermed 

tematikk som blir svært viktig senere i forfatterskapet. 

Tale eller tie? 

I og med romanen Steinsamlere (1996) skjer det jeg vil kalle en filosofisk vending i 

Lindstrøms forfatterskap. Romanen har en kompleks narrativ struktur og et filosofisk 

utgangspunkt som gjennomsyrer både motivvalgene og tematikken, nemlig et kjent sitat av 



filosofen Ludwig Wittgenstein: ”Det man ikke kan snakke om, må man tie om.” Hendelsen 

som setter handlingen i gang, er en reise til hytta Wittgenstein brukte da han var i Norge. De 

reisende er filosofiprofessor Hammer og sekretæren hans gjennom 40 år, Dagmar Grüner. 

Romanen er innledet med en epigraf hentet fra en bok om steinsamling, og det er naturlig å se 

sitatet i sammenheng med fortellerteknikken i boka: ”Kikk på bergartane rundt og prøv å 

forstå kva som har skjedd då forekomsten vart danna.” Som en stein med lag av ulike 

bergarter, er også romanen komponert av mange lag: Fra et punkt i nåtiden tenker Grüner 

tilbake på hendelsene under bilturen med Hammer, på det som skjedde da de kom hjem igjen, 

og hun tenker på fortiden, på barndommen og den første jobben hun hadde som tjenestejente 

under 2. verdenskrig. Samtidig finner hun Hammers dagbok, og gjennom den får vi 

tilsvarende tilbakeblikk i hans liv. Det vokser etter hvert fram et bilde av hvordan de har blitt 

de personene de har blitt. 

Bokas tittel, Steinsamlere, kan også vise til de to hovedpersonene. I tillegg til at Grüner 

faktisk har steinsamling som hobby, kan tittelen også oppfattes som en metaforisk betegnelse 

på de som samler på kunnskap, minner og hemmeligheter. Tidlig i boka får vi vite at stein kan 

symbolisere forbindelsen til en åndelig eller magisk verden, samtidig som stein er et produkt 

av (den geologiske) historien. Og selvsagt er stein tunge: De som bærer på stein har ikke 

krefter til overs for mye annet. 

Det er en stor forståelse og samstemthet mellom Hammer og Grüner, men de er begge dypt 

reserverte mennesker, og har aldri latt forholdet dem imellom utvikle seg videre fra det rent 

profesjonelle. Felles for dem er også at de begge aktivt fortier og dermed holder på 

armlengdes avstand følelser og kjennsgjerninger som kunne ha rystet selvbildet og tilværelsen 

deres. Kanskje er det dette som binder dem sammen; at de har valgt den samme strategien for 

å takle livet? De er tenkere og ”samlere” mer enn de er handlere. Likevel viser det seg at noen 

ganger kan det å tie være en handling med like store konsekvenser som å tale. 

Spesielt i Grüners liv har det å tale i utide vist seg å bli skjebnesvangert. Som barn fikk hun 

alltid høre at hennes oppgave var å ”holde ro”, noe hun klarte glimrende: ”Stillheten var min 

minste kunst.” Men så, når hun under krigen i et svakt øyeblikk sier for mye til en mann som 

ikke er så tilforlatelig som han kan virke, får det fatale konsekvenser. Det underlige er, at selv 

om årsakssammenhengene rundt arrestasjonene av unge motstandsmenn virker åpenbare for 



leseren; at det var Grüners ord som røpet dem, virker det som hun selv aldri har tatt dette 

innover seg. Kanskje vegrer hun seg mot å sette ord på det hun antakelig må ane innerst inne? 

Det kommer etter hvert også fram at Hammer ved å fortie informasjon har hindret Grüner i å 

få oppleve romantisk kjærlighet. Slik viser Lindstrøm hvordan både det vi sier og det vi ikke 

sier, har konsekvenser for menneskene rundt oss, og at det å inngå i et språklig fellesskap 

nødvendigvis medfører sosialt og moralsk ansvar. I fortsettelsen av filosofens 

spissformulering; ”Det man ikke kan snakke om, må man tie om”, blir det altså hengende et 

nytt spørsmål i lufta: Hva kan man snakke om, og hva man må tie om? 

I skjul av tabuet

Hva det er greit å snakke om er ikke gitt én gang for alle, men har endret seg gjennom tidene. 

To av fortellingene i Lindstrøms debutbok skildrer jenter som har sin første seksuelle erfaring 

med en av samme kjønn (”Sara” og ”Sexorcisten”). Da hun skildret dette, brøt Lindstrøm et 

tabu som i 1983 fortsatt stod relativt sterkt i Norge, noe som passet godt inn i det opprørske 

ved debuten. 

Romanen Stedfortrederen (1997) er den eneste boka Lindstrøm har skrevet som er basert på 

historiske hendelser, nemlig opprøret på Bastøy Skolehjem i 1915. Her dukker homofili igjen 

opp som motiv, men også denne romanen nærmer seg problemstillinger av mer filosofisk art. 

En av fortellerne i boka – og etter hvert helten – er den unge læreren Johannes, som ikke vil 

innrømme at det han føler for vennen Martin er mer enn bare vennskap. Gjennom den andre 

fortelleren, 13 år gamle Kai, skildres også konsentrasjonsleiraktige forhold og seksuelt 

misbruk av gutter på forbedringsanstalten. Boka viser hvor langt ikke bare overgriperne selv, 

men også andre autoritetspersoner var villige til å gå for å skjule hva som foregikk. Seksuell 

legning framstår derfor ikke i seg selv som det viktigste temaet. I stedet er fokuset på hvordan 

tabuisering og fortielse, i dette tilfellet av homofili, pedofili og maktovergrep, kan skape 

hemmelige rom hvor overgripere kan gjøre hva de vil. Fortielsen blir en sykdom som sprer 

seg og rammer uskyldige ofre.  

Det moralske ansvaret for menneskene rundt oss står sentralt. Vi ser hvordan læreren 

Johannes viker unna å finne ut av og ta stilling til det som skjer på guttehjemmet, og hvordan 

han nesten går inn i den rådende mentaliteten blant lærerne: at guttene er så ubehagelig 



stakkarslige at de fortjener å bli tuktet. Men til slutt, lenge etter at guttenes opprør er slått ned, 

bestemmer han seg for å finne ut hva som har skjedd med Kai, som fikk skylda for opprøret. 

Johannes er altså ikke utpreget heroisk, men han er likevel den eneste i boka som tar et 

medmenneskelig ansvar. Der andre lukker øynene for de ubehagelige sannhetene, bryter han 

seg inn i det mørke kjellerrommet – både i konkret og billedlig forstand – og slipper ut det 

lille mennesket som før var dømt til å lide i stillhet.

Et sosialt liv

Stedfortrederen ble et gjennombrudd for Merethe Lindstrøms forfatterskap. Boka fikk mye 

positiv oppmerksomhet og ble oversatt til fransk og tysk. Etter en slik suksess kunne 

Lindstrøm valgt å fortsette i samme retning og nådd sitt nye publikum med liknende, 

historiske romaner. I stedet beveget hun seg bort fra de dramatiske hendelsesforløpene, og i 

sin neste bok, novellesamlingen Jeg kjenner dette huset (1999), skildrer hun igjen de små, 

hverdagslige hendelsene. 

Likevel viderefører hun mye av den samme tematikken: Novellene viser hvordan vi alle er del 

at et sosialt nettverk som former livene våre. Dette gjenspeiles i bokas litterære komposisjon 

ved at noen mennesker og hendelser dukker opp i flere noveller. En eldre mann som blir 

påkjørt, blir observert av mange, og gjennom de ulike synsvinklene kommer det fram at én 

hendelse og én person kan representere helt ulike ting for ulike personer.

Også i denne boka utforsker Lindstrøm betydningen språk og taushet har i det sosiale spillet. 

Et eksempel er novellen ”Kjære alle sammen”. Der møter vi en voksen mann som fantaserer 

om å holde en tale hvor han konfronterer tidligere klassekamerater med det de gjorde mot 

ham: Han fikk aldri komme til orde. ”Hver eneste gang han kom inn i klasserommet, hver 

eneste gang han åpnet munnen, begynte en av de andre å snakke (...) I tre år. Stillhet.” (s. 28) 

En slik sosial isolering av én person, i en gruppe han er nødt til å være i, kan kanskje virke 

mindre alvorlig enn aktiv mobbing, men er i realiteten noe bortimot sosialt drap; man opptrer 

som om den andre ikke finnes. Men nettopp fordi overgrepet har karakter av et fravær, er det 

som det heller ikke blir oppdaget av andre enn den som blir rammet. Igjen ser vi at stillhet 

ikke bare kan skjule overgrep, men også være et overgrep i seg selv. 



Fristed og fengsel

I samme novelle trekker Lindstrøm opp et spenn mellom trangen til et språklig oppgjør og 

trangen til å bare ligge i gresset og ”ta fri fra alle tanker”, slippe taket i angsten og kravet om 

mening. Stillhet kan med andre ord også være et fristed, og språkløse, kroppslige erfaringer 

og stillhet blir flere steder i boka framhevet som noe behagelig og lokkende, om enn farlig. 

Jenta i bokas siste novelle, ”Ensom”, har hatt sitt første samleie med en gutt hun er forelsket i, 

og for å kjenne på sin egen lykke, må hun være alene. Midt på natta går hun med vitende og 

vilje ut på utrygg is, og totalopplevelsen av ensomhet, spenning og mestring gjør at hun føler 

seg sterk og levende, klar til å møte de andre igjen. Her knyttes tråden tilbake til 11-åringen i 

samlingens første novelle, ”Heroin”, som får sin første rusende opplevelse ved å balansere på 

kanten av vogna i pariserhjulet. Den kroppslige erfaringen beskrives der som en følelse av 

”både stillhet og bevegelse” (s. 22) som hun senere finner igjen i heroinrusen.

Kanskje er forskjellen på språkløshet som fristed eller fengsel forskjellen på det man velger 

selv og det man ikke er i stand til å bryte ut av?  At hovedpersonen i  ”Kjære alle sammen” 

mangler evne til å si fra om hva han utsettes for, både demonstrerer og forsterker hans sosiale 

maktesløshet. Også i novellen som samlingens tittel er hentet fra, «Hendene hans er gamle», 

ser vi dette. Her skildrer en kvinne hvordan den nå gamle faren hennes, mannen som senere 

blir påkjørt, en gang var en autoritær far det var umulig for henne å sette seg opp mot:

- Han sier noe, faren min sier noe, men det når meg ikke i baksetet av bilen, jeg ser hendene  

hans på bilrattet, knokene, den bleke huden opplyst av sola, jeg prøver å svare, jeg prøver  

virkelig å svare, men stemmen min forsvinner, ordene mine fordamper som en vanndråpe på  

den hete asfalten under bilhjulene. (s. 167)

Manglende språk er et uttrykk for maktesløshet som spesielt barn opplever, og dette skal vise 

seg å bli sentralt også videre i Lindstrøms forfatterskap. 

Bak språkets smertegrense

Vi har sett at tause erfaringer kan oppleves som både gode og vonde, at både å tale og å tie 

kan få store konsekvenser. Men det finnes også erfaringer som gjør at vi mister evnen, eller 

viljen, til å sette ord på det vi opplever. Alt i Merethe Lindstrøms debutbok, Sexorcisten, er det 

en fortelling med tittelen «Jenta som var så glad i ord». Der møter vi en ung kvinne som blir 



ydmyket og foraktet av en mann hun trodde likte henne, og det nettopp fordi hun har for 

mange ord. I sjokket mister hun følelsen av at ordene representerer det virkelige: ”Lenge 

etterpå sto hun foran speilbildet sitt i et butikkvindu. Det var ikke henne lenger, bare ordet 

Kropp, uten følelser.” (s. 268) Hun går hjem, og leiligheten, som tidligere var så full av ord at 

hun måtte ut for å få rom til å puste, er nå tom. Historien viser hvordan hendelser kan ramme 

oss på en slik måte at forbindelsen mellom ordene og virkeligheten ser ut til å bli borte. 

De tre romanene Natthjem (2002), Ingenting om mørket (2003) og Barnejegeren (2005) kan 

med fordel leses som del av samme prosjekt. Felles for dem er at de handler om 

problematiske foreldre-barn relasjoner og barn som er mistilpasset og ensomme, og de 

tematiserer hvordan vonde erfaringer og manglende evne til å kommunisere henger sammen. 

Der synsvinkelen og sympatien i de tidlige bøkene som regel lå hos barnet, utforsker 

Lindstrøm i disse romanene også foreldrenes perspektiv og deres opplevelser av maktesløshet. 

Natthjem forteller historien om gutten Inge og moren hans, Mia. Mia er for opptatt av å 

bearbeide det som var vanskelig i hennes egen barndom til å virkelig se sønnen sin. 

Foreldrene er skilt, og faren, som Inge ofte oppsøker i hemmelighet, er alkoholiker. Utover i 

boka vokser det fram et bilde av en ensom gutt som opplever omsorgssvikt fra begge 

foreldrene, og fordi de ikke kommuniserer seg imellom, skjønner de aldri hvordan livet hans 

egentlig er. 

Romanen Ingenting om mørket skildrer hvordan en far leter etter tenåringssønnen som har 

blitt borte. Gjennom tilbakeblikk får vi vite at gutten tidligere har forsøkt å ta sitt eget liv, uten 

at foreldrene skjønner hvorfor. Bokas tittel viser til at guttens mor helst vil unngå alle 

vanskelige tema for å skåne sønnen: ”Ikke noe som er mørkt, Stein, sier hun. Ingenting om 

mørket.” (s. 39) I begge disse bøkene ligger det i underteksten at barna kan ha vanskelige 

opplevelser bak seg som preger dem. Det er også et sentralt motiv i den neste romanen. 

I Barnejegeren er fortelleren barnepsykologen Ida. Jobben hennes er å hjelpe barn som har det 

vanskelig gjennom samtaleterapi. Problemet er at Ida ikke lenger stoler på at språket kan 

hjelpe. Hun går selv gjennom en krise, men da en kollega prøver å gi henne troen på språket 

og terapien tilbake, når ikke ordene inn, de virker for lettkjøpte: ”Men når det virkelig treffer 

deg (...) Da blir du kanskje taus.” (s. 194–5) 



Det som har ”truffet” Ida, er at datteren hennes, Silje, lever som narkoman i Oslo. Ida 

forsøker desperat å finne og hjelpe henne, men kan når det kommer til stykket ikke gjøre 

annet enn å være der når Silje selv velger å oppsøke henne. En gang da Silje var lita jente, 

kom hun bort fra mora på et kjøpesenter, og det kom fram at en mann hadde tatt henne med til 

en hytte i skogen. Mora har en mistanke om at datteren ble utsatt for et overgrep, med har 

aldri fått Silje til å si noe om det. 

Romanen har et tydelig metaperspektiv; den tematiserer og kommenterer språkets muligheter 

og begrensinger, spesielt i møte med de virkelig traumatiske erfaringene. Vi møter gutten som 

har opplevd grov vold, men aldri vil snakke om det, og da dukker det tause, farlige stedet opp 

igjen: ”Det stedet der språket ikke er, bare den støyen, inntrykk som passerer, som ikke 

filtreres gjennom noe. Det var der han var, faren til Magnus. Det var dit han hadde tatt dem 

med.” (s. 126) 

Så er det den autistiske gutten, Eskil, som ikke tåler omtrentlig eller billedlig tale, bare ord 

som nøyaktig beskriver det han har oppfattet: ”Si det sant.” (s. 107). Og Eskils mor Jenny, 

som ble så deprimert at hun fikk selvmordstanker, og i ettertid beskrev opplevelsen slik: ”En 

hel verden, av lyd, språk og forståelse, som om en radio plutselig ble skrudd av, og du gikk 

inn i noe annet, et sted der alt bare var, uten å bety noe, uten å ha noen betydning.” (s. 164) 

Barnejegeren er en imponerende litterær komposisjon. I en epilog skildrer forfatteren hvordan 

mannen, som kanskje er Barnejegeren selv, får lille Silje til å gå inn i et gjemmested mellom 

trærne i skogen, med ordene: ”Ingen finner deg her (...) Her kan du gjemme deg bestandig.” 

Vi ser hvordan språket, selve redskapet i samtaleterapi, også kan være forførende og farlig. 

Og vi skjønner at utsagnet har en dobbel betydning: Den traumatiske opplevelsen har blitt 

et”gjemmested” i Siljes liv. Kanskje var hun så liten da det skjedde, og kanskje var det som 

skjedde så annerledes enn alt hun hittil hadde opplevd, at hun fortrengte opplevelsen uten å 

sette ord på den, ikke en gang for seg selv? Bildet av trehytta i skogen blir dermed et bilde på 

det tause stedet under språket, et sted det er viktig å ikke bli værende. 

Sårbarhet og kontroll

Novellesamlingen Gjestene (200) ble nominert til Nordisk Råds litteraturpris, og fikk 

strålende anmeldelser. Vi møter på språk og taushet som tema her også, men like viktig er 



skildringene av hvordan vanlige mennesker både bærer på og påfører andre smerte, enten det 

er av uvitenhet, ufølsomhet eller rett og slett ondskap. 

I disse novellene møter vi ofte mennesker som er skadet på ulikt vis, både fysisk, psykisk og 

emosjonelt. Som vi har sett illustrert flere steder i gjennomgangen av Lindstrøms 

forfatterskap, er relasjonen mellom foreldre og barn kanskje det som i aller størst grad gjør 

mennesker sårbare. Historiene i Gjestene gjør det spesielt tydelig hvor sårbare barn er. Selv 

familiene kan ikke beskytte barna mot alt og alle de kan møte. Men barn kan også påføre 

foreldrene smerte, som når faren i ”Sneglene” må innse at den voksne sønnen hans er en 

hensynsløs og farlig person som andre kunne trengt beskyttelse mot. 

Like sårbart og vanskelig som det kan være å ha barn, kan det være å være barnløs, og på 

samme måte som forsømte barn opplever psykisk smerte, kan også voksne som har mistet 

barn, eller aldri fått det barnet de ønsket seg, lide under savnet. Dette er et motiv som dukker 

opp både i novellen ”Kysset” og i ”Vederlag”. I den sistnevnte møter vi et middelaldrende 

ektepar. Det kommer fram at de adopterte bort sin første datter fordi de var unge og hadde 

dårlig økonomi, men siden ikke kunne få flere barn. Da så datteren oppsøker mora i voksen 

alder, holder kvinnen dette hemmelig for ektemannen. Hvorfor? Det er nærliggende å tro at 

fortielsen er en hevn for at han en gang fikk henne til å gi bort det som skulle vise seg å bli det 

eneste barnet deres. Som ung gravid var hun sårbar og avhengig av mannen sin, og kanskje 

har hun opplevd at han også senere har hatt størst makt i forholdet? Det er tydelig at hun ikke 

lenger føler nærhet til ham, og hun beskylder han indirekte for å mangle følsomhet i møte 

med andre. Gjennom å holde den nye relasjonen til datteren for seg selv, kan det virke som 

hun prøver å ta tilbake kontrollen. 

Alle novellene i Gjestene illustrerer hvor utsatte og sårbare vi er, både for andre menneskers 

handlinger, tilfeldigheter og det uforutsigbare. Vi mangler rett og slett kontroll. Det å 

kontrollere ord og informasjon kan derfor være et forsøk på å beskytte seg selv og andre, eller 

i alle fall gi oss følelsen av å kontrollere det som er farlig og egentlig ukontrollerbart. Dette er 

også et sentralt element i Lindstrøms hittil siste og mest suksessrike roman. 

Bak taushetens mur

Synsvinkelen i Dager i stillhetens historie ligger hos den eldre kvinnen Eva som tenker 

tilbake på livet sitt. Hun bor sammen med ektemannen Simon, som på sine eldre dager har 



blitt helt taus. Han er jøde, og under 2. verdenskrig levde han i skjul med familien sin i en 

liten leilighet. For å overleve måtte de være så stille at ingen av naboene hørte at det var noen 

der. Eva selv fikk et barn da hun var svært ung, og etter det som framstår som en alvorlig 

fødselsdepresjon og vanskjøtsel av barnet, ble gutten adoptert bort. Senere fikk ekteparet tre 

døtre, men valgte å aldri fortelle dem verken at faren er jøde, hva som skjedde med 

slektningene hans under krigen, eller at de har en halvbror et sted. Etter hvert kommer det 

fram at denne fortielsen, som var ment å beskytte barna, ikke har gitt foreldrene mer kontroll, 

men snarere påvirker familien på måter de ikke hadde forutsett. 

Åpningen av romanen illustrerer det jeg tidligere har sagt om sårbarhet og mangel på kontroll: 

Som hjemmeværende småbarnsmor på 60-tallet slapp Eva en fremmed mann inn i huset fordi 

han ba om å få låne telefonen. Så snart han var innenfor døra, viste det seg at det bare var et 

påskudd for å komme innenfor, og at han virket helt uberegnelig. Eva gav ham uoppfordret 

det hun hadde av penger, men da han forsvant, oppdaget hun at den ene datteren var borte. 

Hun fant datteren i skogen like etter. Men mannen blir stående som et symbol for det ukjente 

og farlige, det som unndrar seg samfunnets og språkets vanlige regler og som derfor er 

vanskelig å forutse og beskytte seg mot. 

Senere i boka kommer hushjelpen Marija inn i det stille livet til Eva og Simon med liv og 

latter, og de blir raskt svært glade i henne. Men da hun viser seg å være jødehater, blir igjen 

fortielse forsvarsmekanismen de bruker; de sier henne opp uten å forklare hvorfor. Dermed 

behandler de Marija, som er fra Latvia, som en av de farlige og fremmede som man ikke kan 

kommunisere med, men bare må beskytte seg mot. Marija blir en representant for mennesker 

som har blitt forført av språklig propaganda i form av hatefulle fordommer. Et sted i boka 

leser hun eventyret om ”Rottefangeren i Hameln” for datteren sin, og valget av eventyr legger 

en ny dimensjon til temaet i boka. Eventyret handler om en mann som ved å spille på fløyte 

kan lokke alle rottene ut av byen, og dermed løse et stort problem for befolkningen. Men da 

han ikke får den betalingen de har lovet ham, gjør han det samme med barna deres. 

Sett i sammenheng med skildringen av Simons opplevelser under 2. verdenskrig, er det 

naturlig å assosiere til det propagandaapparatet som ble brukt for å forsvare jødeutryddelsen. 

Marija kan derfor også ses som et offer, siden hun helt ureflektert viderefører de samme 

løgnene, mange tiår senere. Det legger en ekstra tragisk dimensjon til historien at Simon og 

Eva, som kunne ha vist Marija at fordommene hennes er basert på løgner, i stedet velger bryte 



den kontakten som betyr så mye både for henne og dem. Da Eva og Simons voksne døtre ikke 

får vite hvorfor foreldrene har sagt opp hushjelpen, straffer de foreldrene ved å ikke møte opp 

til feiring av bryllupsdagen deres. Vi ser altså at tausheten eter seg inn i og ødelegger alle de 

viktige relasjonene i livet til Simon og Eva, til slutt også relasjonen dem imellom. 

Romanen samler mange tematiske tråder fra Lindstrøms forfatterskap. I skildringene fra 

krigen tar Lindstrøm fatt i deler av sin egen slektshistorie, en historie vi bare har sett glimt av 

tidligere i forfatterskapet. For eksempel skildrer novellen ”Noe å huske” – etter min mening 

den beste i novellesamlingen Borte, men savnet – en ung kvinne som forsvinner sammen med 

sin jødiske forlovede under 2. verdenskrig. Novellen ”Minne” i Kannibal-leken skildrer 

fortellerens bestemor og hennes fattigdom og tap av borgerlig status i Berlin etter 2. 

verdenskrig. Siste setning i novellen lyder slik: ”Min bestefar ble – som forståelig nok er når 

man kjenner hans historie – mer eller mindre stum med tiden.» (s. 109) Kanskje er det hans 

historie vi omsider får høre i Dager i stillhetens historie?

Et av bokas sentrale motiver, det at Simons familie ble skjult i hemmelige rom og brakt mat 

av gode hjelpere, illustrerer det vi var inne på i lesningen av Stedfortrederen: Hvor prisgitt 

man er andre mennesker når man ikke blir anerkjent som del av det normale samfunnet. I 

overført betydning blir dette et bilde på det som skjer med Simon og Eva i løpet av boka: 

Hvordan man kan bli fanget i sine egne ”hemmelige rom” når man stenger for 

kommunikasjon med menneskene rundt seg. I Stedfortrederen var cellen i kjelleren et slikt 

rom, i Barnejegeren var det trehytta i skogen. 

Men Dager i stillhetens historie er ikke bare en filosofisk behandling av spørsmål knyttet til 

fortielse, traumer og moral. Romanen er også en vemodig vakker skildring av det å bli 

gammel som en bevegelse ut av de sosiale nettverkene og inn i stillheten. For selv om både 

Eva og Simon bærer på traumatiske opplevelser som det er forståelig at de har forsøkt å 

fortrenge, er det å forsvinne inn i sine egne minner også en del av alderdommen for mange, 

selv om årsakene kan variere. Da Simon etter hendelsen med Marija helt slutter å snakke, vet 

ikke Eva om hun skal tolke det som et tegn på demens eller som en hevn for det 

hemmeligholdet hun har krevd av ham. Samtidig forsvinner hun selv uten å merke det inn i 

sin egen verden av savn, minner og refleksjoner rundt alt som har skjedd. Det er nydelig vist i 

denne lille samtalen med datteren, som også illustrerer hvor mye Lindstrøm kan formidle 

gjennom bare noen enkle replikker:



 

Jeg prøver alltid å gjette hva du tenker på, mamma.

Gjør du? sier jeg. Jeg snakker jo hele tiden.

Nei, sier hun. Du gjør ikke det. (s. 100)

Den vakre tvilen

Tidligere i artikkelen så vi på en fortelling i Lindstrøms debutbok, ”Jenta som var så glad i 

ord”, og den kan det også være en passende innledning til avslutningen. Det er nemlig en 

kjerne i den fortellingen som har vist seg å ikke bare foregripe sentrale tema i det videre 

forfatterskapet, men også det faktum at Lindstrøm har slitt med å nå gjennom til et større 

publikum.

Jenta, hun som var så glad i ord, mistet ordene i møtet med den unge mannens forakt, men 

etter hvert oppdaget hun at heller ikke stillheten var til å leve med. Hun begynte å fortelle 

andre typer historier, korte historier om virkeligheten. Men hun hadde oppdaget at det er noe 

”galt” med virkeligheten: ”Noe hun skulle ønske hun visste, hemmeligheten gjør den 

virkelig.” (s. 268) Hun hadde fått en grunnleggende usikkerhet som fikk henne til å stå fast og 

stamme midt i historiene, og da mistet hun tilhørernes interesse.

Lindstrøms bøker tar for seg tunge og vanskelige eksistensielle emner, samtidig som tekstene 

krever aktiv tolking fra leserens side. De tilbyr lite spenning eller humor til underholdning og 

distraksjon fra hverdagen, og de gir oss heller ikke lett anvendelige visdomsord om 

”meningen med livet”. Istedet for å forkynne løsninger, driver Lindstrøm med utforskning 

gjennom språket, samtidig som hun stiller spørsmålstegn ved språkets evne til å si noe 

vesentlig om livet, til å vise sammenhenger og skape forståelse. Lindstrøms høye ambisjon er 

altså å nærme seg noe vesentlig som ikke er basert på forenklinger, selv om det skulle gå på 

bekostning av gjennomslagskraft. Dette er hun selv klar over, i alle fall kunne det knapt vært 

tydeligere formulert enn det er i Barnejegeren, gjennom den svenske psykologen Marie: 

Men alla projekter måste ha ett tvivel. Jo, självklart blir alla misstänksamma när man  

kommer dragande med tvivlet, med allt det som är träsigt och alla fel och brister. Men att  

veta är ju ingen konst. Finna en lägre ton, våga att närma sig nånting som inte är så  

självklart, trots allt tvivel. Det är ju det som är en konst. (...) Men självklart verkar det vara 



tvärtom, sa Marie, för med tvivel är det ju inget att lyfta fram, inget att jubla åt eller att fira.  

Tvivlet som är så ensamt och jävla trist.” (s. 125) 

Tvilen er altså ikke egnet til å skape jubel, men den har en litterær verdi. Mot slutten av 

Dager i stillhetens historie sammenlignes hushjelpens oppramsing av hatefulle fordommer 

med samtalen Eva og Simon hadde etterpå, da de lurte på hvordan de skulle takle 

situasjonen.”Det er ingen tvil der. Hennes sikre tale. Og min egen stemme i dagene etterpå, 

min egen og Simons stemme, letingen etter ordene. Den er vakker, tenker jeg, tvilen.” (s. 177)

Det følgende sitatet fra Barnejegeren formulerer noe om hvorfor det kjennes så viktig å forstå 

verden gjennom språket, selv om tvilen alltid vil være der: 

- Den bare er, finnes. Den tvilen. Forståelsen av det som skjedde, noe som knytter bitene  

sammen, en slags mening gjennom å se det klarere. Men jeg vet ikke, jeg vet nesten aldri.  

Bare i et øyeblikk, noen ganger, da det virker som jeg når noe, som om jeg forstår hva som er  

under. Det som er under. Det virker som det er en hel verden under, og jeg kan merke grensen,  

noen ganger kjenner jeg den helt klart, og grensen for ordene også, for det som kan bli sagt.  

Bare innimellom er det mer som er synlig. Før det forsvinner igjen. Det er ikke nok, men det  

er alt. (s. 209)

Lindstrøm lar ikke språket lukke seg om sin egen fiksjon, men åpner det mot den 

virkeligheten som ikke lar seg beskrive direkte; det tause stedet under ordene, det potensielt 

farlige som forandrer seg hele tiden. Tvilen anerkjenner at dette stedet finnes, derfor er den 

vakker i etisk betydning; den er sannere og mer påvirkelig i møte med andre mennesker enn 

de skråsikre sannhetene. I antikken ble det skjønne, det sanne og det gode ansett som tre sider 

av samme sak. Det idealet står ikke like sterkt i dag, likevel opplever jeg at det vekkes til live 

i Merethe Lindstrøms bøker: Det etisk vakre går sammen med det estetisk vakre og blir til stor 

litteratur.  

Av Merete Røsvik Granlund

Artikkelen er tidligere publisert i Forfatterhefte Merethe Lindstrøm (Biblioteksentralen 2012).
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