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Fascinerande om
Charlotte sitt liv
BOK
anmeldt
David Foenkinos
Charlotte
Roman
Omsett frå fransk ved
Agnete Øye
Norsk utgåve: Solum
forlag 2017, ib.; 229 sider

Denne sjeldne romanen
handlar om livet til Charlotte Salomon (1917 – 1943).
Ho var tysk jøde, fødd inn i
ein velståande og på mange
måtar ressurssterk familie. Faren var kirurg. Men
mor Franziska sleit tungt
og gjekk ut or livet alt då
Charlotte var ni år gammal.
Men det gjekk mange år før
Charlotte fekk vita kva som
faktisk var grunnen til at
mora forsvann.
JØDISK FAMILIE

Far vart gift på nytt
med Paula, som var
kunstnar og operasongar. Tilhøvet til
Charlotte var svært
krevjande den første
tida, men det gjekk
seg til, og vart etter
kvart veldig fortruleg og nært.
Men me er altså i
Tyskland i mellomkrigsperioden, og familien er jødisk. Familien er kritisk og
spørjande til Hitler og hans
planar. Men ingen kunne
tenkja ut at det skulle enda
slik det gjorde, sjøl om denne familien, som alle andre
tyskjødiske familiar, etter
kvart fekk merka restriksjonane som vart lagt på dei.
KANSKJE EIT GENI

Charlotte har kunstnargener i arv. Hjå henne slår det
ut i teikning og maling. Som
ved eit mirakel får ho plass
på Kunstakademiet i Berlin. Ingen skulle tru dei ville ta inn ein jødisk student,
men dei gjorde eit unntak,
fordi dei såg at ho var eit
stort talent, kanskje endåtil
eit geni. Eksamens-arbeidet
vart vurdert anonymt, men
då dei oppdaga at vinnaren
av den største utmerkinga
faktisk var Charlotte, vart
det krise på akademiet. Dei
kunne jo ikkje lata ein jøde
vinna! Av mange vonbrot i
livet for den unge jenta var
dette eit av dei aller største. Eit slag i andletet, er eit
svært mildt uttrykk.
FORLATA TYSKLAND

På slutten av 30-talet vert
ho sterkt rådd til å forlata
Tyskland. Motstrebande
gjer ho det. Ho let bak seg
både den nære familien,
som ho var redd for, og kjærasten hennar, Alfred. I ro-
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manen legg Foenkinos inn
ein tur for desse to til slottet
ved Wannsee, som seinare
vart kjent som staden der
dei la planane for «den endelege løysinga».
TOG TIL AUSCHWITZ

Siste del av romanen handlar om livet hennar i Frankrike. Ho driv med kunst og
maling for det meste. Har
angst for korleis det går
med familien, som ho ikkje
høyrer noko frå. Men kjem
i kontakt med gode menneske som hjelper henne på
ymse vis. Inntil nazistane
får grep også på Frankrike.
Med eitt brenn det under
føtene på henne, og den nye
vennen hennar, Alexander,
som ho har gifta seg med,
og ventar barn saman med.
Toget ventar på dei; det har
Auschwitz som endestasjon.
NY LINJE

Forfattaren er tydeleg svært
fascinert av livet til Charlotte og familien hennar. Innimellom
handlinga i romanen gjev
han oss
glimt av
sine eigne
undersøkingar og
leitearbeid for
å finna
kjeldematerialet
til romanen. Det
er litt spesielt! Spesielt er
det også at kvar ny setning
startar med ny linje. Eg var
redd for at lesinga då ville bli
stakkato. Men det opplevest
ikkje slik. Tvert om; ein vert
nesten tvungen til eller i alle
fall dregen mot å dvela ekstra nøye med alle orda. Her
er mykje både i sjølve orda
og setningane, og bak dei og
mellom dei, om ein kan seia
det slik.
PRISVINNAR

Så er det ein kjærkomen epilog der han fortel kort om liv
og lagnad til dei av familien
hennar som overlevde andre
verdskrigen og Holocaust.
Kjærasten Alfred levde til
1962. Far Albert til 1976, og
Paula, stemora, heilt til år
2000. Charlotte sin kunst
vert etter kvart utstilt. Etter
ei tid vart alt ho etterlet seg,
overlate til Det jødiske museet i Amsterdam; der det
framleis er teke vare på. Ein
finn også mykje om Charlotte Salomon om ein googlar henne.
Elles er det ikkje noko
stor overrasking at forfattaren har vunne prisar, både
for denne romanen og forfattarskapet elles!
Paul Odland

FORBINDELSE: Det jeg først og fremst sitter igjen

med, er den nære forbindelsen mellom Stinissens
budskap og den lutherske lavkirkelige tradisjonen
hvor jeg selv har min bakgrunn.

Umenneskelig
å ikke be
BOK
anmeldt
Kim Larsen
Transformasjon som overgivelse
Bønn og spiritualitet hos Wilfrid
Stinissen
Portal Akademisk 2016
Hft., 231 sider

En av evangeliseringens og apologetikkens viktigste utfordringer i
dag, er å godtgjøre at kristendommen er mer enn en fin historie.
Mange har latt seg fascinere eller
sjarmere av selve fortellingen. Andre velger kristendommen som en
fortolkningsramme fra det mangfoldige livssynsmarkedet, som
en hjelp til å utvikle etiske kjøreregler i en komplisert verden. Og
kristendommen har utvilsomt
potensial til å fylle begge disse
funksjonene. Men det er umulig
å ta kristendommen på fullt alvor uten å legge til grunn at den
er sann. At den baserer seg på virkelige forhold. At den berører livene våre på en helt grunnleggende
måte.
SIER IKKE ALT

Med dette utgangspunktet har
det vært svært interessant å følge Kim Larsen i
hans arbeid med munken
og forfatteren Wilfrid Stinissens (1927-2013) tekster. Boken «Transformasjon som overgivelse»
er en bearbeidet utgave
av Larsens doktorgradsavhandling. Larsen redegjør grundig for både
temavalg og metode og
viser blant annet noe av
utfordringen i å opptre
som vitenskapelig forsker
i møte med et materiale som ikke
primært er skrevet med sikte på
å bli gjenstand for slik forskning.
Det betyr blant annet at Stinissen
ikke nødvendigvis har hatt som
mål å belyse alle relevante sider
ved en sak i alle sine bøker. Derfor
kan vi ikke alltid fastslå hva han
mener. Men slik er det også for de
fleste av oss gjennom livet, vi sier
ikke alt vi mener hver gang.

i hvert menneske». Det er som å
høre Augustin: «Du har skapt oss
til deg, Gud, og vårt hjerte er urolig inntil det finner hvile i deg».
Larsen beskriver et av Stinissens
hovedgrep godt når han utlegger
munkens tilnærming slik: «Ifølge
Stinissens tenkning må kristentroen formidles slik at den kommer i kontakt med livsforståelsen
til mennesker.»
FROMHETSINDIKATOR

Det er nettopp her det blant annet er interessant å legge merke til
hvor helt fundamental Stinissen
mener bønnen er i et menneskes
liv. Langt inn i kristne miljø fungerer bønnen også som en slags
fromhetsindikator: de som går
ofte på bønnemøter, blir gjerne
sett på som noen av de mest «åndelige». Og deltakelse i bønn er
slett ikke noen dårlig indikator på
fromhet, i ordets beste forstand.
Men Stinissen beskriver bønn
som noe eksistensielt. Larsen
beskriver det slik: «Bønn er noe
mennesket er, og uten bønn blir
mennesket umenneskelig.»
INDIVIDUELL REISE

Transformasjonen, forvandlingen, som skjer gjennom overgivelse til Gud, handler om bønn.
Gjennom bønnen blir kontakten
med Gud styrket. Det man i kristne miljø gjerne har kalt helliggjørelse, er umulig uten bønn.
Samtidig er
pilegrimsmotivet, som er
en av Larsens
sentrale fortolkningsrammer
i møte med Stinissens tekster,
treffende på
flere måter. En
av dem handler om å gjenoppdage gamle røtter. For kirken i et sekularisert samfunn tror jeg det er mest
fruktbare man kan gjøre er å søke
til sin åndelige opprinnelse. Et annet viktig premiss er erkjennelsen
av å være på reise, av å være underveis. Bønnen er ikke noe man gjør
seg ferdig med. Et tredje sentralt
moment er betoningen av den individuelle reisen.
INDIVIDUELT

FROMHETSINDIKATOR

Allerede i innledningen omtaler Kim Larsen Stinissens «blanding av lyttende åpenhet og tydelig budskap». Og han oppsummerer Stinissens budskap slik:
«Det finnes en lengsel etter Gud

Her møter vi også noe av det sårbare i Stinissens tenkning. På sitt
beste tar han på alvor den enkeltes
behov for å lande i evangeliet, for
å faktisk kunne ta imot åpenbaringen. Samtidig er det en fare at
betoningen av det individuelle går

på bekostning av det kollektive, i
den forstand at den reisen kan føre ut av det kristne fellesskapet og
inn i sin egen teologi. Men det er
ikke dette Stinissen legger opp til.
KRISTUS I SENTRUM

Denne bokens tematikk er langt
mer omfattende enn det man kan
yte rettferdighet i en kort anmeldelse. Og deler av den tilhører et
univers som jeg kjenner for lite til.
Derfor går jeg ikke nærmere inn
på drøfting av forholdet mellom
meditasjon og kontemplasjon, og
heller ikke på selve åndedrettets
rolle i bønnen. Men jeg tror det
er nyttig for protestantiske lesere
å ikke for fort stenge seg selv ute
fra Stinissens tenkning fordi man
kjenner seg fremmed for deler av
den. Og samtidig som vi definitivt
må være våkne for overgangen fra
kristen tro til nyreligiøsitet, må vi
også passe på at vi ikke misbruker
vår egen erfaringshorisont til å avvise noe Guds ord åpner for. Begge
farene er aktuelle i vår tid.
KRISTUS I SENTRUM

Larsen spør mot slutten av boken:
«Hva er det da som skiller Stinissen fra mindfullnessbevegelsen?»
Han erkjenner at det tilsynelatende kan finnes en del likheter. Men
så er svaret like enkelt som er det
er klart: Den store forskjellen er
Jesus. Bønnens mål er ikke å finne fred i seg selv, bønnens mål er
å møte Jesus og overgi sitt liv til
ham. «Det er helt sentralt i Stinissens tenkning at all kristen meditasjon setter Kristus i sentrum.
Det er han som er veien sannheten og livet, og en refleksjon rundt
frelsesmysteriet er et vesentlig
innslag i meditasjonen.»
KRITISERT

Gjennom årene har Wilfrid Stinissen mange ganger blitt kritisert fra luthersk hold. Carl Fr.
Wisløff skrev i Fast Grunn i 1994
om «En bok om kristen dypmeditasjon» at «bokens katolsk-mystiske tanker om det guddommelige nærvær i sjelen, er helt i strid
med Bibelens ord om den fortapte
synder som må bli frelst og gjenfødt ved evangeliet om Jesu fullbragte verk.» Klassisk klar tale
fra Wisløff. Det samme året skrev
Espen Ottosen i Vårt Land om
hvor uluthersk Stinissen faktisk
var. MF-professor Torleiv Austad
valgte imidlertid en noe mer imøtekommende holdning da han
tok til orde for at den nevnte boken kunne inspirere kristne til et
rikere bønneliv. Jeg oppfatter det
slik at Larsen gjengir denne kritikken fordi han ser at den er re-
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Usynlighetens
historie
BOK
anmeldt
Martha Batalha
Usynlighetens historie
Roman
251 s.ib
Pax forlag 2017

Romanen tar oss med til Brasil og Rio de Janeiro. Tidsepoken det berettes fra, er 1940 og
50-årene.
For en del år siden besøkte
jeg Rio og fikk vandre rundt i
byen og gjøre mine observasjoner. Folkelivet var spennende i sin mangfoldighet,
men stundom også litt skremmende for en nordmann som
ikke var vant til slike menneskemengder og en slik hektisk
og til tider kaotisk livsutfoldelse. Når jeg leser denne boken er det som jeg gjenopplever noen
av inntr ykkene fra
Rio-besøket.
Fort e l lingen
handler om
to søstre, Euridice
og Guida og deres liv i en ganske så mannsdominert kultur.
Søstrene er forskjellige, men
de har begge håp og drøm om
«å kunne bli sett og leve sitt
eget liv», som det heter i introduksjonen til romanen. Vi
får innsyn i en kamp som bare
kvinnene selv kan berette om,
for omgivelsene blir situasjonen deres en «usynlighetens
historie».
Boken er oversatt fra portugisisk av Kaja Rindal Bakkejord, det er et arbeid hun har
kommet godt fra.
Audun Mosevoll

GUDSLIVET: Kanskje kan vi si at Stinissen minner oss om noen sider ved det personlige gudslivet som står i fare for å gå tapt i vår tids møte
med ekstrem materiell velstand og sterk orientering mot maksimal lykke her og nå, skriver Tarjei Gilje i sin anmeldelse av Kim Larsens (bildet) bok om Wilfrid Stinissen.
Foto: Eivind Algrøy

levant, uten at han dermed slutter
seg til den i ett og alt. Men Larsen
har selv flere kritiske bemerkninger til Stinissen. Boken er ikke noe
kampskrift for munkens tenkning.

kan lære av en som Stinissen. Når
jeg har lest denne boken, med mine lutherske briller, har jeg – kanskje for lett – gått raskt gjennom,
eller forbi, de delene jeg ikke forstår meg på.

DET ÅNDELIGE LIVET

FORBINDELSE

Et enda mer inngående systematisk teologisk studium av Wilfrid
Stinissen ville antakelig avdekke
at det fremdeles finnes vesentlige
skillelinjer mellom katolsk og protestantisk teologi og spiritualitet.
Dette er det ingen grunn til å legge
skjul på, eller å ta lett på. Men jeg
tror og håper at vi likevel kan bli
litt mer opptatt av å se etter hva vi

Det jeg først og fremst sitter igjen
med, er den nære forbindelsen
mellom Stinissens budskap og
den lutherske lavkirkelige tradisjonen hvor jeg selv har min bakgrunn. Fordi begge betoner det
åndelige livet, den enkeltes fellesskap med den levende Gud. Fordi
kirken henter mer styrke i bønn til
Gud enn i kløktig uttenkte strate-

gier. Fordi kirkens vesen også er
dens budskap. Fordi evangeliet
ikke bare kan gripe oss i tanken,
det må også gripe oss i hjertet.
Fordi den enkelte av oss aller mest
vitner om Jesus Kristus gjennom
livene vi lever.
MER LIK JESUS

Og kanskje, om vi våger å være
så radikale, kan vi si at Stinissen minner oss om noen sider ved
det personlige gudslivet som står
i fare for å gå tapt i vår tids møte
med ekstrem materiell velstand
og sterk orientering mot maksimal lykke her og nå. Et avsluttende sitat fra Kim Larsens analyse:

«Den troende, den som er villig til
å la seg berøre av Guds nærvær og
er åpen og disponibel for Gud, må
være fornøyd dersom han får lov
til å følge sin Mester, også i lidelsen. Stinissen gjør seg derfor ikke
til talsmann for en meditasjonsform som bare søker gode opplevelser og velvære. Tvert om hevder
han at en slik søken etter opplevelser som unngår de vanskelige
sidene ved livet, er fremmed for
kristendommen. Det han forsøker
å formidle er en meditasjonsform
som kan ses på som en øvelse i å bli
mer og mer lik Jesus.»
Tarjei Gilje

Éin av ti
jobbar på
søndagar
JOBB: I 2016 jobba 10 prosent av tilsette i norske bedrifter regelmessig på søndagar. Delen som jobbar på
søndagar har vore stabil dei
siste ti åra. I praksis vil dette
seie at dei tilsette jobba to
søndagar i ein periode på fire
veker, viser tala frå Statistisk
sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøking. I tillegg
jobba 15 prosent av arbeidstakarane på søndagar av og
til. Delen som jobbar søndagar enten regelmessig eller
av og til har vore stabil rundt
25 prosent dei siste ti åra. NPK

