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STOR FORTELLER: Med «Charlotte Isabel Hansen» avslutter Tore Renberg trilogien som gjør ham til
sin generasjons store forteller.

Elegant og
humoristisk
tro at han får lov til over få “entre
dette slagskipet av en kvinne” for
å utforske hennes «rikholdige underliv».

Farskapstest

Tore Renberg
Charlotte Isabel Hansen
Oktober
Setning: Elegant, humoristisk,
underholdende og nokså sentimentalt om Jarle som far.
Anmeldt av: Cathrine Krøger
I NRKs rogrammet» sist tirsdag
ble det uttrykt bekymring for at
norsk litteratur ikke er morsom
nok. En håpløs problemstilling,
selvsagt. Men om noen likevel er
bekymret, så kan de trøste seg
med Tore Renberg. Han er en forfatter som kan være «ustyrtelig
morsom». Han er imponerende
profesjonell fortellerteknisk. Han
skriver godt og underholdende.
Og han kan leses av både høy og
lav.

Rikholdig underliv
«Charlotte Isabel Hansen» er avslutningen på trilogien om Stavangergutten Jarle Klepp. Året er
1997. Jarle bor i Bergen og holder
på med en hovedfagsoppgave i
litteraturvitenskap om den proustske onomastikken. Han har, til
sin umåtelige lykke, et forhold til
den seks år eldre, smellvakre og
styrtrike stipendiaten Herdis
Snartemo. Jarle kan nesten ikke

En dag får Jarle en politiinnkallelse etterfulgt av et barnlig brev
skrevet av fra en Annette Hansen.
Der påståes det at han er far til en
seks år gammel jente. Farskapstesten viser at det stemmer, og det
går med gru opp for Jarle Klepp at
den famøse festen skildret i
«Mannen som elsket Yngve», fikk
følger. Den navnløse niendeklassingen fra Sola ble gravid etter deres komatøse samleie. Hun er nå
kassadame på Rema 1000 i Skien,
og spør om Jarle kan ha datteren
en uke.

Prinsesse Diana
Scenen der den selvopptatte litteraturstudenten Jarle står på Flesland og tar imot lille Charlotte
Isabel Hansen, er særdeles godt
skildret. I likhet med bussturen
hjem til Jarles lurvete leilighet,
med det skravlete lille barnet og
den målløse Jarle. De to setter seg
til i sofaen, fordi datteren med
Diana-frisyren insisterer på å se
begravelsen til «Englands sommerfugl» Prinsesse Diana.
Jarle er desperat. Han går på fylla, og overlater Charlotte Isabel til
den sympatiske nabokvinnen
med det eksotiske skilpaddeansiktet. Lille Lotte blir vettskremt
da Jarle kommer dritings hjem.
Jarle våkner og fastslår med renbergsk presisjon at «Unger er sterke, men det er ikke dermed sagt at
voksne trenger å behandle dem
som søppel.»
«Jeg bare tenker, mens datteren
min lever.», innser Jarle, og gjen-

nomskuer sin elskede Proust:
«De friserte bartene. Det uvaskede håret. Dårlig pomadisert hud.
Distansert blikk. At en så stor
mann kunne være så … pinglete».
Jarle griper kost og grønnsåpe og
skurer ut den støvete døde intellektualiteten av leiligheten. Plakaten av Adorno byttes ut med
Spice Girls. Livet får mening.

Kulturforakt
Livet selv satt opp mot by,- og
boktull: Jilfkit. Hamsun var den
første til å harelsere over by og
boktuølll Ingen har polemisert så
godt og grundig mot det som
Knut Hamsun. 100 år senere raser Jarle mot et akademia som består av visvas og åndssnobberi. På
Bourdieusk vis fastslår han at
dets eneste drivreim er gleden
over at ingen andre forstår. Harselasen må være som fløyel i ørene på det stigende antall FrP-velgere. Så går det an å spørre om det
er en treffende samtidsdiagnose.
Utgjør Adorno en fare for Spice
Girls? Er den styrtrike Herdis
Snartemo, som kommer fra en familie hvor “man sukket mer enn
man svettet”, symptomatisk for
det underbetalte norske akademia?

Nokså sentimentalt
«Charlotte Isabel Hansen» er en
bok med humor, rytme, elegante
fortelleroverganger, kjappe karakteristikker og selsomme bilder. Men Renberg har som forfattere flest noen svakheter. Han er
litt for snakkesalig. Og han er
nokså sentimental. Trilogien om
Jarle Klepp, som uten tvil blir den
Renbergske generasjons store
fortelling, hadde fortjent en
mindre sentimental avslutning.

CD: Tiden for markeringene av Olivier Messiaens
100-års jubileum nærmer seg. Førstemann ut er en av
de to store Messiaen-fortolkerne på klaver, PierreLaurent Aimard med CDen «Hommage á Messiaen»
på Deutsche Grammophon (den andre store er i
denne sammenheng selvfølgelig Håkon Austbø).
Den byr på et uventet innblikk i forholdsvis ukjent
materiale, en samling av åtte preludier komponert i
1928/29, altså da komponisten var drøyt tjue år
gammel. Det er utgivelsens clou, men også dens begrensning, selv om CDen også byr på to av Messiaens
fuglekatalog-stykker og de to rytmestudiene «Île de
feu I & II».
Preludiene er særpreget og varsler om det talentet
som skulle komme til å utfolde seg så grandiost gjennom et langt komponistliv. Den kompliserte, teknisk
innfløkte siden av ham er mer i bakgrunnen, men
elementene av det altomfavnende og ekstatiske, kort
sagt det som gjorde at Messiaen aldri har latt seg
begrense til kategorien ’for spesielt interesserte’
ulmer og gløder allerede i disse ungdomsverkene.
Stemningen er rolig og meditativt, og utgivelsen er
en fin anledning til å komme på kloss hold av det unge
komposisjonstalentet Messiaen. Men heller ikke så
mye mer.
Aimard spiller utsøkt, og vier de åtte preludiene
all sin oppmerksomhet og kunnen.
Utsøkt spill, for å si det mildt, finner vi også på det
som vel må være årets gjenutgivelse på Deutsche
Grammophon, samlingen «The Collection I: The Solo
Recordings» signert Martha Argerich. Hun annonserte sin ankomst på coveret med et av de få, berømte
ungdomsbildene av henne, vakker, selvbevisst og
utfordrende.
Det har hun all grunn til. For de årene som innspillingene er hentet fra, Argerich relativt korte karriere
i platestudio, mellom 1960 og slutten av 1970-tallet,
samler en av de mest vitale pianistkarrierene i nyere
tid på 8 CDer.
Hun sluttet ikke å spille. Hun fant det bare ikke
lenger umaken verd å gjøre soloplater lenger, noen
ganger omtaler hun det so om det kjedet henne å
sitte i platestudio, mutters alene.
Så hun skrittet fra solistkarrieren og inn i rollen som
kammermusikkens dronning, der hun spilte og promoverte andre, de siste årene på Lugano festivalen,
som EMI rofast har publisert i storartede samlebokser,
år etter år.
Men det er nå en egen glans over den unge Argerich
ved klaveret, alltid på spranget som en tiger og med en
energi i spillet som fortsatt kan ta pusten fra deg. Men
den tok aldri det finstilte og klangskimrende bort fra
talentet. Hør henne for eksempel i Ravels «Gaspard de
la Nuit» eller «Jeux d’eaux», jeg tror i hvert fall ikke jeg
har hørt det flottere.
Johanns Martens Ensemble er en ny gruppering,
samlet om Oslofilharmoni-cellisten Johannes
Martens. Og de har nettopp viet en hel CD til uptownManhattan komponisten, som rundet sine hundre år
for en tid tilbake, og gitt den ut på 2L. Det dreier seg
om musikk i den mer akadmiske modernistiske tradisjonen. Men med årene har Carter funnet seg slik til
rette i den, at den er blitt til noe han beveger seg fritt
og ytterst musikalsk i.
Det gjøre musikerne i Johannes Martens Ensemble
også. De får fram både den sikre formfølelsen og de
varere, poetiske stemningen i verkene på alldeles
fortreffelig vis.

Pierre-Laurent Aimard,
klaver
«Hommage á Messiaen»
Deutsche Grammophon
Messiaen fra nye vinkler

Martha Argerich, klaver
«The Collection I: The Solo
Recordings»
Deutsche Grammophon
Årets flotteste gjenutsendelse

Johannes Martens
Ensemble
«Elliott Carter: Figments &
Fragments»
2L
Utsøkte Carter-fortolkninger

