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DRAMATISK: Torgrim Eggen lager fyrverkeri av Berlins historie.  ILLUSTRASJON: INGO BÖLKE/WIKICOMMONS

I «Min kamp» 6 skrev Karl 
Ove Knausgård 422 sider 
om Hitler. Torgrim Eggen 
topper ham og skriver 444 
sider om tysk kulturhisto-

rie. Bortsett fra en genera-
sjonstypisk (mannlig) fascina-
sjon for nazismen har ikke de 
to mye til felles. Mens 
Knausgårds studie av den 
unge Hitler er alvorstung og 
dvelende, har Eggen forvand-
let Berlins historie til et 
fyrverkeri av dramatiske eller 
kunstneriske høydepunkter.

Eggen er en av Norges få 
gullpenner, en forfatter som 
verken kan eller vil skrive 
kjedelig. Han har ofte vært 
trendspottende i sine bøker, 
men denne gangen er det 
ikke framtiden som er 
Eggens anliggende. Det 
handler om Berlins fortid.

Det er lett å gå i patos-fella 
når man graver i tysk historie: 
Hitler, Rote Armee Fraktion 
og Murens fall er følelseslade-
de historier som etter hvert er 
ganske godt kjent. Eggen har 
en datter som er født 9. 
november, en dato mettet 
med historie, og den får ikke 
for lite i innledningen: «Ild. 
Glasskår. Stein. Stål. Fødsel. 
Skjebne. Død. Ondskap. 
Befrielse. Splittelse. Gjen-
forening. En sang om Berlin». 
Heldigvis bruker Eggen opp 
patoskvoten i forordet. En 
mer respektløs tone tar over, 
og den behersker den erfarne 
gonzojournalisten mye bedre.

Boka inneholder for få kon-
krete tips og anvisninger til at 
man kan kalle den en guide-
bok, her er det verken kart 
eller foto. Det ligger mye 
research bak, men Eggen har 
et anarkistisk forhold til 
referanser og fotnoter, så 
boka er heller ingen klassisk 
akademisk kulturhistorie. 
Likevel er det en gjenfortel-
ling av Berlins historie som 
jeg tror mange vil ha stor 
glede av å lese. Berlin-turister 
oppdager ofte at de på grunn 
av manglende historisk 
ballast ikke helt får tak i 
byens storhet. «Noe av ideen 

med denne boka er å fylle 
slike hull», skriver Eggen. 
Slik sett er boka vellykket.

Personlig synes jeg det 
fylles vel mye nazistoff i 
«hullet». Eggens uærbødige 
skrivestil egner seg definitivt 
for nazikoryfeene, men blir 
etter min smak flåsete når for 
eksempel Holocaust omtales 
som løsningen på et «lag-
ringsproblem». Det balanse-
res hårfint på grensen til 
nazikitsch når Robert Ley og 
Joseph Goebbels’ sexliv får 
mer plass enn Museumsinsel. 
I en bok om Berlin! 

Jeg er gammel tysklærer, så 
bunken med småpirk vokser 
seg fort stor i løpet av 400 
sider. Men jeg noterer også at 
det forblir småtterier. Fakta-
feilene er minimale, og det er 
i seg selv en stor ros til en 
fortelling som eksellerer i 
fakta og tall. At det er en del 
avslørende grammatiske feil i 
de tyske setningene som er 
lengre enn «Heil Hitler», vil 
mange sikkert ha forståelse 
for, men det bør ergre en 
stilist som Eggen. 

Eggens metode er å gi en 
personlig og detaljert gjenfor-
telling av sentrale politiske 
vendepunkter i Berlins 
historie. Dette krydres med 

portretter av politikere, 
kunstnere og musikere. 
Analysene av film, musikk og 
arkitektur oppleves som de 
mest originale. Eggen følger 
pensumsporet, men overras-
ker likevel, og begeistrer med 
sine valg av figurer og 
betoning. 

Å velge Horst Wessel-histo-
rien som omdreiningspunkt 
for en skildring av volden 
som danner opptakten til 
nazistenes maktovertakelse, 
er et eksempel på Eggens 
sikre hånd. På samme måte 
gleder det meg at navn som 
Erich Kästner, Otto Dix, 
Käthe Kollwitz, Magnus 
Hirschfeld, Gustav Gründ-
gens, Klaus Mann, Lotte 
Lenya og Helmut Newton er 
på plass. Og tidsvitnene i 
Berlin kan være norske: 
Ragnar Vold kan ikke fremhe-
ves for ofte – i sine reportasjer 
for Dagbladet tidlig på 
1930-tallet gjennomskuer han 
Hitler fullstendig.

1970-tallets figurer som David 
Bowie og Andreas Baader får 
en noe mer mytoman behand-
ling. Jeg vet ikke hvor mange 
ganger jeg har lest om 
Andreas Baaders silkeskjor-
ter. Eggen supplerer med en 
historie om hans underbuk-
ser, men det gjør meg ikke 
mye klokere. Forfatteren ser 
det heller ikke som sin 
oppgave å gjøre Bowies 
opphold i Berlin mindre 
myteomspunnet. Tvert imot. 
Berlinmuren og David Bowie 
får like mye plass.

Det spektakulære og 
pikante har forrang i denne 
boka, men new journalism-
stilen passer faktisk godt til 
Berlins temperament og 
dramatiske historie. «Tempo 
tempo» er Berlins parole, og 
Eggen haster videre i samme 
takt. «Berlin. Det 20. århun-
drets hovedstad» er preget av 
en sterk vilje til koloritt, men 
det er i bunn og grunn en 
velskrevet og kunnskapsrik 
bok.
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Velskrevet: Eggen oppdager og omfavner Berlin.
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Ny bok i serien MargsMarginale
TÓRODDUR POULSEN
GJENDIKTET AV LARS MOA

Tjørebredd Sommarfugl
... er dikt i utval frå Tóroddur 
Poulsens samlingar. På 80-talet 
blei han kjend som Færøyane sin 
«svarte punkpoet.» I samlingen får 
vi eksempel på ein dikter som leker 
seg gjennom språket og behersker 
det lille i det store.

Gjennom stoisk skrift og økonomisert 
språk tar forfatteren leseren med til et 
hjørne av verden hvor menneskeverd 

ligger i bagasjerommet. Samtidig 
balanserer hun språket inn i det 

galgenhumoristiske med beina støtt på 
bakken.

Norske forfattere tenner røyken!  
Marit Ausland og Egil Børre Johnsen (red)

bidrag fra bl.a
Kristin Gjerpe, Bjørn Bjørnsen, 

Thomas Hylland Eriksen, Hans Husum, 
Knut Nærum, Joakim Hammerlin, 

Steffen Kverneland, Agnes Ravatn, 
Jon Rognlien, Anniken Schiøll, Jon 

Severud, Dag Solstad og Hilde Østby

INN I RØYKERINGEN
Jau, førsteinntrykket av Røyk er lokkande 

og pirrande. ... Tekstane er uten unntak, 
skrivne med eit uvanleg stort engasjement. 

... ei «smokingtable-bok». 
Mette Karlsvik, PROSA

Høstens kritiske dokumentar 
BJØRN VASSNES

Det store kunstranet
Da «Skrik» ble stjålet, var det på alles 
lepper. Men det største av alle kunstran 
snakker ingen om – fordi det ikke er 
blitt oppdaget. 

Boken er ikke bare en knusende kritikk 
av norsk kulturelite og norsk kultur-
politikk. Den er først og fremst et 
forsvar for kunsten. 
Nå er det på tide å ta kunsten tilbake.

VIDAR ENG

Terje Wold - en terrier fra nord

Wold hadde ledende posisjoner i både 
den utøvende, lovgivende og dømmende 

makt i Norge. Han var justisminister 
(1939 – 1945), folkevalgt (1945 – 1949) 

og i høysterett og til slutt høysterettsjusti-
tiarius (1949 – 1968). Her offentliggjøres 
for første gang hans egne beretninger fra 

aprildagene 1940 som kaster nytt lys over 
hendelsene.

Vinner romankonkurranse
LAJLA E. LORENTZEN

Setningsskade

-
ponert tekst med en original innfallsvin-
kel til temaet periferi. Manuset skilte seg 
tidlig ut, og det var ingen tvil når juryen 
til slutt landet på Setningsskade som vin-
ner av konkurransen. 

Jury: Kjersti Kollbotn, 
Lene E. Westerås og Jon Michelet. 
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