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Lars Saabye Christensen 
                                            Eddy Waumans 
 

 

Een van de belangrijkste hedendaagse Noorse schrijvers is Deens 
staatsburger. Lars Saabye Christensen werd in 1953 in Oslo geboren:  
 
jeg vokste opp i et hjem hvor det ble lest høyt. Boken og litteraturen var en naturlig del av 

omgivelsene mine.[...] jeg var 13–14 år og ganske sikker på at det jeg ville i livet, var å bli forfatter og 
skrive.1 

 
Toen hij veertien was stuurde hij een gedicht naar "Kvinner og Klær": 
 
Min mor abonnerte på bladet, og jeg sendte inn et dikt som kom i retur. Jeg tok det ikke så tungt, 
humrer ham. 
– Jeg trivdes med å sitte på rommet og sk[r]ive dikt og historier. 
[...] Som student var han med i det litterære undergrunnsmiljøet i Oslo. 
– Inspirerende og stortartet. Vi var overmodige, trykket opp egne stensiler og solgte dikt på Karl Johan. 
En god litterær skole2 

 
Voor zijn "officiële" debuut met de dichtbundel Historien om Gly (hij kreeg er de Tarjei 
Vesaasprijs voor debutanten voor) was hij al redactielid van het tijdschrift "Dikt & Datt" 
(let op de woordspeling) geweest en had hij al gepubliceerd in diverse anthologieën. 
 
Over Lars Saabye Christensen is gezegd dat hij "het beste is wat er met de Noorse 
literatuur gebeurd is sinds Hamsun". Zelf steekt hij zijn bewondering voor zijn illustere 
voorganger niet onder stoelen of banken: 
 
– Jeg leste Sult og ble som mange andre nærmest avhengig av denne prosaen. Hamsuns var det første 
forfatterskapet jeg gikk inn i med hud og hår. Som 15–16-åring ble jeg hardcore fan, trålet 
antikvariatene i hele byen og leste det meste av hans samlede verker fra perm til perm.3 

 
Qua veelzijdigheid overtreft hij in ieder geval zijn leermeester. Naast romans, novellen en 
gedichten heeft hij scenario's geschreven (o.a. voor de film "Telegrafisten", die gebaseerd 
is op Hamsuns Svermere en voor de televisiereeks "Landstrykere" naar diens August-
trilogie), kinderboeken, luisterspelen, muziekteksten en zelfs een libretto voor een opera 
voor kinderen. 
_______________________________________ 
1. ik groeide op in een gezin waar er voorgelezen werd. Het boek en de literatuur waren een natuurlijk deel van mijn 
omgeving […] ik was 13-14 jaar oud en wist heel zeker dat ik  een leven wou waarin ik auteur zou zijn en zou 
schrijven. 
2. Mijn moeder was op het tijdschrift geabonneerd, en ik zond een gedicht in dat geretourneerd werd. Zo erg vond ik 
dat niet. 
– Ik bracht graag tijd op mijn kamer door met het schrijven van gedichten en verhalen.. 
Als student nam hij deel aan de literaire ondergrondse van Oslo. 
– Inspirerend en fantastisch. We waren overmoedig, drukten onze eigen stencils en verkochten gedichten op Karl 
Johan. Een goeie literaire opleiding. 
3 Ik las Honger en werd zoals vele anderen verslaafd aan dat soort proza. Hamsuns werk  was het eerste dat ik 
verslond. Toen ik vijftien à zestien jaar oud was kamde ik de antiquariaten van de hele stad uit en las het grootste 
deel van zijn verzameld werk van kaft tot kaft.
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Toch is hij in de eerste plaats een romanschrijver. Zelf plaats hij zijn romans onder de 
noemer "episk realisme": 
 
Lars Saabye Christensen benadrukt graag dat hij een verteller is die verhalen aan elkaar smeedt tot een 
samenhangend geheel. 
 
noteren Lisette Keustermans en Suze van der Poll naar aanleiding van een interview met 
de auteur. Zelf zegt hij o.a.  
 
I romanen er jeg først og fremst opptatt av den gode historien.1 

 
en 
 
Jeg skriver ikke om noe som nødvendigvis har hendt, men om noe som kunne ha hendt.2 

 
 
Tijd (vaak de jaren '70 van de vorige eeuw) en plaats zijn erg herkenbaar:  
 
– Jeg oppfatter meg som en lokal forfatter, i den forstand at de fleste historiene mine finner sted i en viss 
del av Oslo – i de samme strøkene og gatene jeg selv vokste opp i.3 

 
Humor (vaak van het deadpan en licht absurde type) speelt een belangrijke rol: 
 
Lachen is een manier om te overleven. Ik ben in feite geen optimistisch mens. Oké, ik kan best een grap 
appreciëren, maar het leven is toch vooral ernst. Zonder humor zou ik die ernst wellicht niet overleden. 
 
maar dit citaat geeft al aan dat het tragische nooit echt afwezig is – in zijn laatste romans 
haalt het zelfs de bovenhand. 
 
Die combinatie van tragiek en humor zorgt ook voor een zekere melancholie: 
 
Hvis det er en grunntone i det jeg skriver, er det innsikten om at alt er forbi. Det er et melankolisk 
perspektiv på tilværelsen, kanskje, men all insikt rommer mulighet til å gjøre det beste ut av det.4 

 
Het leverde Saabye Christensen het "etiket" "Herr Sorgmunter fra Skillebekk" op – 
Skillebekk is een wijk in het West-Oslose stadsdeel Frogner, dat in vele van zijn romans 
figureert. 
___________________________________ 
1 In de roman ben ik eerst en vooral bezig met het goede verhaal. 
2 Ik schrijf niet over iets wat noodzakelijk gebeurd is, maar over iets wat gebeurd zou kunnen zijn. 
3 Ik beschouw mezelf als een "lokaal" auteur, in zoverre dat de meeste van mijn verhalen zich afspelen in een bepaald 
deel van Oslo – in die wijken en straten waar ik zelf ook opgroeide. 
4 Als er een grondtoon zit in wat ik schrijf, is het het besef dat alles voorbij is. Dat is misschien een melancholisch 
gezichtspunt op het bestaan, maar gelijk welk besef biedt de mogelijkheid om er het beste van te maken. 
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Een vormvernieuwer in de strikte zin van het woord is Saabye Christensen niet: 
 
Ik behoor tot een generatie schrijvers die opgroeide in de jaren zestig […] Wij zijn heel sterk beïnvloed 
door muziek, door The Beatles, The Doors en Bob Dylan, en dat zie je in ons werk. We proberen een 
brug te slaan tussen de populaire en de klassieke cultuur, wat voor mij meestal neerkomt op het 
combineren van een tragische thematiek met een populaire, toegankelijke vertelvorm. 
 
Eksperimentering kan være en redningsplanke når man har lite å si.1 

 
schreef hij al meer dan twintig jaar geleden en zijn visie is sindsdien nauwelijks veranderd: 
 
– Mange tror at hvis man skriver en såkalt tradisjonell episk fortelling, arbeider man ikke med form. 
Det er en overflatisk og kunnskapsløs måte å se på litteratur på. Hvis man derimot skriver en punkt-
roman på 48 sider, stort sett uten punktum og med svært store bokstaver, har man arbeidet i fire år med 
form. Det er bare vås.2 
 
 
Als romanschrijver debuteerde Lars Saabye Christensen in 1977 met Amatøren. Christian 
Humle studeert Germaanse talen aan de universiteit van Oslo. Christian heeft een 
existentieel probleem dat hij zelf niet goed kan omschrijven. Hij voelt zich niet goed in 
zijn vel, is allesbehalve een vlijtig student, ziet niets in maatschappelijk engagement en 
heeft een familie die op zijn zenuwen werkt. Zijn vader is een overenthousiast amateur-
fotograaf (Christian is één van zijn geliefkoosde slachtoffers), zijn moeder is overbezorgd, 
en zijn zwager Kurt is een streber en (om Christians eigen woorden te gebruiken) "en 
motbydelig fisk". 
 
Christian worstelt bovendien met het besef dat hij een echte amateur (lees: "prutser") is. 
Of het nu gaat over skiën, een winkeldiefstal, een studentenjob of de aankoop van een 
product tegen schaamluizen, telkens weer werkt hij zich in moeilijkheden. Periodes van 
angst om belachelijk voor de dag te komen wisselt hij af met aanvallen van "faenskap", 
zoals het verstoren van een examen of het op stelten zetten van een proefdemonstratie in 
een supermarkt: 
 
Jeg gikk bort til den lille disken og fikk stukket et fingerbøl i 
hånden. Demonstrasjonsdamen så på meg og nå gikk smilet hennes helt 
rundt hodet. Jeg tok en liten slurk, slang begeret fra meg og begynte å 
stønne høyt. Jeg slapp trillevognen, klemte hendene mot magen og 
gjorde noen desperate grimaser med ansiktet. 

een vinger-hoed (→ heel 
klein plastic bekertje) 
de beker 
het winkelwagentje 

 

_________________________________ 
1 Geëxperimenteer kan een reddingsboei zijn als je niet veel te zeggen hebt. 
2 Velen zijn van oordeel dat je niet met de vorm bezig bent wanneer je een zogenaamde traditionele epische 
vertelling schrijft. Dat is een oppervlakkige en niet van veel inzicht getuigende visie op literatuur. Schrijft men 
daarentegen een roman van 48 bladzijden met piepkleine hoofdstukjes, praktisch zonder leestekens en met erg grote 
letters, dan heeft men vier jaar lang aan de vorm gewerkt. Dat is gewoonweg onzin. 
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- Grusomt! stønnet jeg. 
Damen så helt skrekkslagen på meg. Pudderet slo store sprekker og 
smilet smalt sammen1 som en strikk.2. 
- Det er det verste jeg noensinne har smakt, fortsatte jeg og forsøkte å 
rette meg opp. 
- Hva er det De sier! 
Hun forsøkte av all kraft å beherske stemmen sin og de lange lyserøde 
fingrene hennes lå strødd utover bordet og lagde dype kloremerker i 
respatexen. 
- Bedervet! Suppen er bedervet! 
Det hadde samlet seg en betydelig flokk rundt oss. De andre som hadde 
drukket suppen rakte begrene nølende fra seg. Demonstrasjonsdamen 
begynte å forklare at suppen slett ikke var bedervet. Jeg bøyde meg ned, 
som om jeg skulle kaste opp1 og stod slik en stund. Så gadd jeg 
ikke mer2 og trillet3 videre. Bak meg hørte jeg en del opphissete 
stemmer. 

afschuwelijk 
 
1 klapte ineen; 2 elastiek 
 
 
 
 
klauwen 
het formica 
 
 
 
 
1 overgeven; 2 had ik er 
genoeg van; 3 cf. "trille-
vognen" 

 
Lars Saabye Christensens romandebuut is overwegend lichtvoetig van toon, iets waar de 
vaak ietwat bizarre personages uit Christians omgeving in ruime mate toe bijdragen. Naast 
de al vermelde familieleden verdient zeker Georg Alt  ("Jeg skal begynne et nytt og bedre liv [...] 
Jeg har bestemt meg for å være edru en dag i uken"), het brein achter een bizarre bankoverval die 
mislukt voor hij goed en wel begonnen is, een vermelding. Verder zijn er onder meer nog 
Britt, die altijd wel naar één of andere vergadering moet, Jakob, een theologiestudent die 
niet in God gelooft en Else, die geobsedeerd is door de fouten van het kapitalistische 
systeem. 
 
Amatøren bevat al een groot deel van de typische Lars Saabye Christensen kenmerken: 
plaats en tijd (Oslo, de jaren 70), deadpan humor, occasionele zwaarmoedige toetsen en 
een hoofdpersoon die een "snublende helt" ("struikelende held") is: 
 
Hovedpersonene i mine bøker er fettere. Mennesker som tviler, snubler i terskler og ler på gale steder. 
Slike som lager uro omkring seg, motsetninger til de tilsynelatende vellykkede. De kan være litt redde men 
aldri dumme. De er menn i 20-30-årene som står på sidelinjen og er tilskuere – også til sitt eget liv. Gode 
observatører som av og til vil med i spillet, ut på banen. Og da blir det ofte rødt kort. Unge menn på 60- 
og 70-tallet som ikke helt får det til.1 

 
In het al vermelde interview met Lisette Keustermans en Suze van der Poll uit 2003 
formuleert hij het zo: 
 
Al mijn hoofdpersonen hebben een fysieke handicap, die eigenlijk een innerlijk gebrek symboliseert. Het 
zijn mensen die mee willen doen, maar telkens teruggefloten worden. Ze willen geaccepteerd worden, maar 
worden gedwongen eenzaam aan de kant te blijven staan. Daarom voelen ze zich onzeker en verward, wat 
zowel tot inertie als tot actie kan leiden. Om te overleven, gebruiken ze humor. Het zijn neven van 
Chaplin en Buster Keaton. Het is over dat type mensen dat ik graag schrijf. 
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Lars Saabye Christensen heeft gezegd dat veel van zijn boeken de titel Amatøren zouden 
kunnen dragen: 
 
Mine hovedpersoner er amatører, ikke profesjonelle mennesker i den forstand at de mestrer sine liv fullt og 
helt. Tidligere var begrepet amatør en hedersbetegnelse, i dag er det negativt [...] Jeg vil gjerne oppvurdere 
ordet amatør.2 

 
 
In de jaren '80 schrijft Saabye Christensen een aantal knappe thrillers zoals Jokeren (1981) 
en Blodets bånd (1985): 
 
Ongeveer halfweg Jokeren vat Slaktern de situatie van hoofdfiguur Hans Georg 
Windelband als volgt samen: 
 
Noen tok navnet ditt og døde. Siden er du blitt jult opp, du har 
kjørt lastebil til Bergen, møtt en gammel kjæreste. Og noen vet om din 
fortid.(98) 

heb je slaag gekregen 

 
Windelband zit inderdaad in een moeilijk parket. Na z'n tijd als hippie in het begin van de 
jaren 70, is hij van het rechte pad afgeraakt: hij heeft een tijdje in de cel gezeten voor 
drugshandel en toen hij weer vrij kwam, de "mest klønete ran" (139) ooit uitgevoerd:  
 
Jeg rappet en damesykkel med kurv på styret fra Studentbyen på 
Sogn. Syklet gjennom hele Oslo med strømpe over hodet. (140)  

gapte 

 
Een deeltje van het geld heeft hij gebruikt om de speelschulden van de aan gokken 
verslaafde Slaktern te bepalen; de grootste hoop ligt echter veilig begraven op een 
eenzame plek ver van de stad. 
 
Maar een paar maanden later leest Windelband plots z'n eigen doodsbericht in de krant.  
De man die Windelbands naam heeft ingepikt is van de zoveelste verdieping naar 
beneden gesprongen, op de puntige spijlen van een hek terechtgekomen en daardoor 
onherkenbaar verminkt.  
 
En dan ligt er een krantenknipsel over de bankoverval op Windelbands kamer: iemand 
weet dus blijkbaar wel dat hij de dader is...  Verder wordt hij nog een paar keer in mekaar 
geslagen door duistere onderwereldfiguren die hem sommeren zich koest te houden.  
Maar misschien is het niet toch niet allemaal kommer en kwel: Berit, met wie hij vroeger 
nog kort samengewoond heeft, duikt weer in zijn leven op.  Hoewel... 
________________________________ 
1 De hoofdpersonen in mijn boeken zijn met elkaar verwant. Mensen die twijfelen, over drempels struikelen en op de 
verkeerde plaatsen lachen. Mensen die onrust om zich heen creëren, tegengestelden van de ogenschijnlijk 
geslaaagden. Ze kunnen wat bang zijn, maar nooit dom. Het zijn mannen, twintigers of dertigers,  die aan de zijlijn 
staan en toeschouwers zijn – ook als het over hun eigen leven gaat. Goede waarnemers die af en toe aan het spel 
willen deelnemen, het veld opkomen. En dan volgt er vaak een rode kaart. Jonge mannen uit de jaren zestig en 
zeventig die het niet helemaal voor mekaar krijgen. 
2 Mijn hoofdpersonen zijn amateurs, geen professionelen die hun leven volledig in de hand hebben. Vroeger had het 
begrip"amateur" een  positieve  bijklank, nu klinkt het negatief. Ik zou het woord "amateur" graag opwaarderen. 
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Jokeren is een uitstekende speelse misdaadroman waarin Lars Saabye Christensen met een 
nu en dan cynische maar ook gevoelige antiheld uitpakt. 
 
 
In Blodets bånd heeft de dertigjarige advocaat Ernst Smith een advertentie in de krant 
geplaatst waarin hij juridisch advies aanbiedt: hij wil zijn hele verdere leven niet op een of 
ander kantoor slijten. Smith (hij is een fan van Tom Waits) hij heeft nogal wat 
relatieproblemen en is niet echt een mannertjesputter ook al heeft hij wel karatelessen 
gevolgd. 
 
De eerste reactie op zijn advertentie heeft echter weinig met juridisch advies te maken: de 
zestienjarige prostituée Vera engageert hem om een spoorloos verdwenen oudere collega 
te vinden. Smiths zoektocht leidt hem terug in de tijd: Lars Saabye Christensen heeft de 
Tweede Wereldoorlog niet meegemaakt, maar net zoals bij heel wat generatiegenoten laat 
wat er toen gebeurd is hem niet koud. 
 
Blodets bånd is niet aleen geslaagd omwille van de intrige en de "menselijke" personages 
(ze hebben nogal wat last van onaangename dromen); het is ook stilistisch een pareltje 
met vaak merkwaardige beeldspraak: 
 
Sengen var rydd opp1. Han dro dynen2 til side. Den gamle rosen 
var bare en skygge nå. Men nye blomster hadde sprunget ut i sengens 
hage. Ved puten lå en ny bukett: Blod. (98) 

1 opgemaakt; 2 het dekbed 
 
het hoofdkussen 

 
en beknopte, rake formuleringen: 
 
Den røde volvoen skilte seg ikke særlig ut i rekken av biler som sluret 
bortover mot Bankplassen. Det gjorde ikke sjåføren heller. Han hang 
over rattet1 og myste2 mot skikkelsene på fortauet. De lignet 
hverandre de også, i mørket og snødrevet1, de samme positurene, 
statuer. Køen beveget seg i sirkel, som et rustent2 lykkehjul3 på et 
nedlagt4 tivoli5. Av og til stanset en bil, en jente kom ut av 
skyggen.Så skjøt bilen fart6. Mannen i den røde volvoen fikk øye på 
noen, svingte inn til siden, bøyde seg over setet og åpnet døren. Piken 
som stakk overkroppen inn var ikke den rette. (53) 

gleden 
 
1 het stuur; 2 gluurde 
1 de sneeuwbui (met 
stevige wind; 2 roestig 
3 rad van fortuin; 4 stop- 
gezet; 5 pretpark; 6 ging  
sneller rijden 

 
 
Lars Saabye Christensens eerste grote succes was de roman Beatles (1984) over vier in 
Oslo opgroeiende jongeren in de jaren 1965-1972. Hij werd in 2006 als Yesterday in het 
Nederlands vertaald. 
 
Verteller en centrale figuur is Kim Karlsen. Hij schrijft het boek in 1973, na een opname 
in een psychiatrische kliniek. Karlsen en zijn drie vrienden zijn alle vier in 1951 geboren 
en komen uit een kleinburgerlijk milieu: Kims vader is bankbediende, later filiaalchef, 
Gunnars, Sebs en Ola's vader zijn respectievelijk een kleine zelfstandige, een zeeman en 
een kapper. Wat de vier vrienden bindt is dat ze hevige Beatlesfans zijn; ieder van hen 
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associeert zich met één lid van de groep – Kim is Paul. Alle hoofdstukken van het boek 
hebben Beatlessongs als titel. 
 
Wanneer de roman in 1965 begint zitten ze alle vier in het laatste jaar van de lagere 
school. Naast de Beatles gaat hun belangstelling vooral uit naar voetbal en naar seks. Zo 
spelen ze met het jeugdelftal van Frigg een match in Denemarken: 
 
De het Jesper og Ebbe og Ib og Eske hele bølingen. De trudde de var på danseskolen og skreik bare man 
kom i nærheten. De lå med nesa i gressa for et godt ord. De hadde vokst opp på wienerbrød og boller og 
kremfløte. Og dommeren var en partisk baker og langs linja stod hjemmepublikumet med øl og 
hengemager.1 (160-161) 
 
en beleeft Kim iets tijdens een vakantie in Nesodden wanneer hij samen met de vriendin 
van zijn oom Hubert gaat zwemmen en het begint te regenen: 
 
– Du må ikke stå i våt badedrakt, fortsatte hun. Du blir syk. 
Og så tok hun av seg bikinien og stod naken foran meg.  Det varte bare et øyeblikk, før hun fikk på seg 
olabuksene og skjorta.  Alt sank brått i meg, helt til fotsålene, jeg stod vel der og måpte, for hun lo og 
løsnet på håret, rista det på plass, og med masse slit og bevegelse fikk jeg klærne mine på, det banka 
overalt, det var for trangt, huden var et nummer for liten, blodet hamra fra innsiden og regnet slo mot 
taket.2 (82) 
 
De dingen die ze op die leeftijd thuis en op school meemaken zijn nog relatief onschuldig 
en vaak humoristisch zoals wanneer leraar Holst tijdens een natuuruitstap een slang 
ontdekt, uitgebreid uit de doeken doet dat ze ongevaarlijk is, ze dan oppakt en prompt 
gebeten wordt. Ook hier komt de ernst echter al om de hoek kijken, zoals na de 
confrontatie met een zelfmoord: 
 
Ingen av oss sa noe, vi bare dro hvert til vårt. Den natta lå jeg, og tenkte på døden, lysvåken, jeg lå langt 
bak øynene mine og stirra i et digert mørke, og det gikk opp for meg, uten at jeg egentlig skjønte det, at jeg 
allerede var begynt å dø, det var en motbydelig tanke, og jeg grein.3 
_____________________________________________________________________ 
1 Ze heetten allemaal Jesper en Ebbe en Ib en Eske. Ze dachten blijkbaar dat dit een dansles was en gilden al als je 
maar in de buurt kwam. Ze lagen om het minste of geringste met hun neus in het gras. Ze waren grootgebracht met 
koffiebroodjes en kadetjes en slagroom. De scheids was een partijdige bakker en langs de kant stond het thuispubliek 
met bier en hangbuiken.( vertaling Paula Stevens) 
2 "Je moet niet in je natte zwemspullen blijven staan", zei ze. "dan word je ziek." 
En toen trok ze haar bikini uit en stond ze naakt voor me. Het was maar heel even, toen had ze haar spijkerbroek en 
blouse al aan.  Alles zonk in me, tot in mijn voetzolen, ik stond ongetwijfeld met open mond te staren, want ze lachte 
en maakte haar haren los, schudde ze uit, en met heel veel moeite en overbodige gebaren kreeg ik mijn kleren 
aangetrokken, het bonkte overal, het was te nauw, mijn huid was een maatje te klein, mijn bloed bonsde aan de 
binnenkant en de regen roffelde op het dak. (102) (vertaling Paula Stevens) 
3 We zeiden geen van allen iets, we gingen gewoon allemaal naar huis. Die nacht lag ik aan de dood te denken, 
klaarwakker, ik lag ver achter mijn ogen in een enorme duisternis te staren en ik besefte, zonder dat ik het eigenlijk 
begreep, dat ik ook was begonnen te sterven, het was een weerzinwekkende gedachte, en ik huilde. (66) (vertaling 
Paula Stevens) 
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In de rest van de roman wisselen wrang tragische en komische fragmenten elkaar af, maar 
wordt de toon toch pessimistischer. Kim en de zijnen ondervinden dat de maatschappij 
hard kan zijn voor mislukkelingen, onaangepasten en kansarmen, zoals de vroegere 
operazanger Jensenius, hun klasgenoot Fred Hansen en ook Gunnars vader, die door de 
komst van een supermarkt in de buurt in de problemen komt. Ook Kims vader ontsnapt 
niet aan het noodlot: de bank waar hij werkt wordt overvallen.  
 
Met de hogere studies lukt het niet zo goed. Seb geraakt zwaar aan de drugs, Gunnar 
bekeert zich tot uiterst links, Ola moet trouwen en Kim weet niet wat hij met zijn leven 
moet aanvangen. In de liefde pendelt hij tussen zijn eerste liefde Nina en de uit de rijke 
bourgeoisie afkomstige Cecilie. Hij bedoelt het niet slecht, maar werkt zich regelmatig in 
de nesten. Hij doet, zoals Øystein Rossem het formuleert, de gale tingene på de rette stedene, – 
og de rette tingene på de gale stedene4. Zelf zegt Kim dat hij har aldri kunnet bedømme folk, er 
egentlig passe teit 5(463)  
 
Er zijn al meer dan twintig jaar verlopen sinds Beatles voor het eerst verscheen, maar de 
roman heeft nog niets van zijn aantrekkingskracht verloren, wel integendeel. In 1984 
schreef Harald Engelstad  
 
Og man slår boken igjen, glad og tilfreds, takknemlig over å ha fått nærmere kontakt med seg selv, over å 
ha fått sin ungdom samlet mellom to permer så den aldri kan bli borte 6 

 
en dat blijft onverminderd gelden. Voor wie in dezelfde jaren als Kim & Co opgroeide 
heeft de herkenning een duidelijke nostalgische charme. Van Beatles zijn er in Noorwegen 
meer dan 200.000 exemplaren verkocht. 
 
 
Sneglene, waarvoor Christensen in 1987 de Rivertonprijs kreeg, is een illustratie van 
"kleine oorzaken, grote gevolgen". Ernst Smith, "norsk jurist med tvilsomt rykte" (13), die 
we al kennen uit Blodets bånd, heeft Noorwegen voor een tijdje de rug toegekeerd en zijn 
intrek genomen in een tot kleine woning omgebouwde garage in het Franse badstadje 
Arcachon. 
 
Bij het doorzoeken ervan vindt hij in een kast een onontwikkeld filmrolletje. Gewoon uit 
nieuwsgierigheid brengt Smith het naar de lokale fotograaf, en die herkent op de foto's 
Pierre Orsoni, een Corsicaans terrorist die waarschijnlijk in een confrontatie met de politie 
omgekomen is. 
 
 
_______________________________________________________ 

4 de verkeerde dingen op de juiste plaatsen, – en de juiste dingen op de verkeerde plaatsen. 
5 ik heb eigenlijk nooit mensenkennis gehad, heb eigenlijk een bord voor mijn kop. 
6 En men klapt het boek dicht, blij en tevreden, dankbaar omdat men in nauwer contact met zichzelf gekomen is, 
omdat men zijn jeugd nu tussen twee omslagen verzameld weet, zodat die nooit kan verdwijnen. 
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Hij waarschuwt de politie, en die legt (zo ongemerkt mogelijk) natuurlijk een bijzondere 
belangstelling voor Smith aan de dag, die de foto's wel terugkrijgt. Net op dat moment 
duikt het meisje aan wie het filmrolletje toebehoort en die een relatie had met Orsoni, op 
in Arcachon om het filmrolletje te "recupereren". Ze ziet Smith in haar vroegere 
verblijfplaats, en hij herkent haar van de foto's. 
 
Geen van beiden weet wat hij aan de ander heeft, en ook de politie interpreteert de 
situatie foutief. Zo staat Smith voor de zoekende mens in een wereld waarop hij geen vat 
krijgt. In die optiek moeten waarschijnlijk ook de slakken van de titel gezien worden: ze 
kruipen in groten getale en zonder schijnbare reden Smiths ex-garage binnen, en dat is 
niet het enige licht bevreemdende trekje van de roman. 
 
 
De korte (ook verfilmde) roman Herman (1988) werd Saabye Christensens tweede grote 
succes. Herman Fulkt is elf jaar wanneer zijn haar plots begint uit te vallen:  
 
Prøvene vi tok bekrefter desverre mistanken. Herman har en hårsykdom, som ikke er farlig på noen 
mate, men som innebærer flekkvis hårtap, eller i verste fall, at han mister alt håret 7(95) 
 
zegt de dokter. En of het haar ooit nog weer zal groeien is maar de vraag. 
 
Deze mededeling laat Herman natuurlijk niet onberoerd. Als teken van rebellie weigert hij 
een pruik te dragen. Het ergste voor hem is echter dat de andere kinderen medelijden met 
hem hebben. Na een spelletje "kanonball" in de les L.O. staat hij alleen op de speelplaats: 
 
Så spurter han nedover korridoren og ut i skolegården, som allerede er tom, som om alle har rømt over 
hals og hode og enda lengre, som om han var verdensmester i smitte-bæring. Men Herman vet bedre. Han 
vet bedre nå. Han vet at de lot ham vinne, og det er verre enn å tape. Han vet at de syns synd på ham, og 
derfor blir de plutselig snille eller borte. Han vet ikke om han har lyst til å vite sant, men det er for seint, 
han vet det allerede. 8 (142-143) 
 
Toch is Herman geen triest boek. Hermans fantasie (een gesprek met Zorro, een 
wraakactie tegen diegenen die hem gekwetst hebben,...) helpt hem over veel heen. In 
Hermans "kennissenkring" bevinden zich een aantal merkwaardige personages: de 
dronken Zweed met de veelzeggende bijnaam Panten, Damen med maurene  (een ex-
actrice die nu aan sint-vitusdans lijdt), Pietje Precies Jacobsen jr., leraar Pappen die een 
oogje op de schoonmaakster heeft zijn er maar enkele voorbeelden van. Ook de 
humoristische passages waarin werkelijkheid en fantasie in elkaar over lijken te vloeien 
mogen niet onvermeld blijven. In de volgende passage moet Herman een urinestaal bij de 
dokter inleveren. Om zeker niet in moeilijkheden te geraken heeft hij op voorhand nogal 
___________________________________ 
7 De tests die we hebben afgenomen bevestigen helaas onze vermoedens. Herman heeft een haarziekte, die absoluut 
niet gevaarlijk is, maar die het verlies van plukken haar inhoudt, in het ongunstigste geval raakt hij al zijn haar kwijt. 
(111) (vertaling Paula Stevens) 
8 Dan rent hij de gang door, het schoolplein over, dat al verlaten is, alsof iedereen halsoverkop gevlucht is, alsof hij 
wereldkampioen besmetting verspreiden is. Maar Herman weet wel beter. Hij weet dat ze hem hebben laten winnen, 
en dat is erger dan verliezen. Hij weet dat ze hem zielig vinden en dat ze daarom aardig doen of verdwijnen. Hij weet 
niet goed of hij dat wel wil weten, maar het is te laat, hij weet het al. (168) (vertaling Paula Stevens) 
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wat gedronken. Let ook op Hermans speciale taalgebruik: 
 
– Nå skal vi bare ta en liten tisseprøve. Du har vel spart litt? 
– Man har spart lenge. 
Herman snur ryggen til, knepper opp og sikter. Og så kommer det. Det kommer mye. Det stiger og stiger, 
snart når det nesten til-kanten. Han begynner å skjelve i skuldrene. 
– Nå er du vel ferdig snart? spør moren bak ham. 
– Ikke ennå, piper Herman. Det bare fortsetter, det er umulig å stoppe, nå renner det over kanten, 
sykesøsteren kommer lopende med et nytt glass, de bytter, og Herman er ennå ikke tom. Moren sirkler 
nervøst rundt ham, Herman stirrer i veggen, han har aldri tisset så lenge. Snart er neste glass fullt også, 
doktoren henter to kaffekopper, Herman fyller dem på et blunk, og alle løper fram og tilbake og roper til 
hverandre. Doktoren henter planten i vinduskarmen, Herman vanner den grundig, og endelig går det mot 
slutten, de siste dråpene renner nedover bladene. Doktoren soper svetten av pannen og må legge seg en 
stund på madrassen.9 (46) 
 
Over de betekenis van Herman zei Saabye Christensen het volgende: 
 
Pas toen het boek klaar was besefte ik in welke mate het in feite over opgroeien ging, over het verlies dat 
dit meebrengt, en over al het nieuwe dat je ervoor in de plaats krijgt. Want dat is immers de essentie van 
het leven: verliezen en iets anders in de plaats winnen, veranderen. Herman wordt een ander mens. 
Mensen kijken hem indringend aan en zijn zelfs een beetje bang voor hem. Op die manier is het een 
verhaal over tolerantie geworden en over de sterkte die je uiteindelijk ontwikkelt door anders te zijn. 
 
Voor Herman, waarin ook de stad Oslo zelf prominent aanwezig is, kreeg Lars Saabye 
Christensen in 1988 de prijs van de Vereniging van Noorse Recensenten ("Kritiker-
prisen"). Øystein Rottem schreef in zijn recensie dat  
 
Herman åpenbarer nye sider ved Christensens store talent som forteller. Her viser han at han kan gå så 
tett på et barns verden som vi vel kan vente av en voksen forfatter. Og det gjør han samtidig som han  
___________________________________ 
9 'Nu gaan we even een plastestje doen. Je hebt hopelijk wel een beetje opgespaard?' 
'Men heeft lang gespaard.' 
Herman draait hun de rug toe, knoopt zijn gulp open en mikt. En dan komt het. Er komt veel. Het stijgt en stijgt, al 
snel staat het bijna tot de rand. Zijn schouders beginnen te beven. 
'Ben je bijna klaar?' vraagt zijn moeder achter hem. 'Nog niet', piept Herman. 
Het gaat maar door, hij kan er met geen mogelijkheid een einde aan maken, nu stroomt het over de rand, de 
verpleegster komt aangehold met een nieuwe fles, ze ruilen, en Herman is nog steeds niet leeg. Moeder draait 
nerveus om hem heen, Herman staart naar de muur, hij heeft nog nooit zo lang geplast. Al snel is de volgende fles 
ook vol, de dokter haalt twee koffiekopjes, Herman heeft ze in een oogwenk gevuld, en iedereen rent heen en weer 
en roept tegen elkaar. De dokter haalt de plant uit de vensterbank, Herman geeft die grondig water, en eindelijk 
houdt het op, de laatste druppels stromen over de bladeren. De dokter veegt het zweet van zijn voorhoofd en moet 
even op het bed aan liggen. (54) (vertaling Paula Stevens) 
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boltrer seg i språket på velkjent christensensk vis. 10 

 
Tove Nilsen noemde het boek  
 
en av de beste norske barndomsskildringer, [...] en forfatters glansnummer 11 

 
Ook Herman Jacobs was erg over het boek te spreken: 

 
Zijn verhaal is zo innemend, zo grappig en wordt zo goed verteld dat je het meteen na de laatste bladzij 
opnieuw zou willen gaan lezen. 
 
In de korte roman Gutten som ville være en av gutta (1992) toont Lars Saabye 
Christensen zich opnieuw een chroniqueur van het leven in Frogner-Oslo in de jaren 60 
en 70, met alle typische LSC-elementen die daar deel van uitmaken. 
 
De jongen uit de titel is Otto Olsen en de groep jongens waarvan hij graag deel zou 
uitmaken is één van de jeugdploegen van voetbalclub Frigg. Verder dan degene van wie 
de moeder elke week de truitjes van de ploeg wast heeft hij het nog niet gebracht – kan 
ook moeilijk anders als je zelf geen voetbalschoenen en geen echte voetbal hebt. 
 
De zomervakantie breekt aan en de voetbalactiviteit valt stil. De jongens van de ploeg 
nemen afscheid van Otto: 
 
Gutta vrengte av seg draktene og kom bort til Otto, som stod 
klar. 
Noen snakket til og med og dunka ham i ryggen. 
Nummer seks sa: 
– God ferie, Otto! 
– Joa. Skal du langt? 
– Langt nok. Ildjernet. Fiske makrell og kline med jentene. 
– Fy flate. 
Nummer tolv sa: 
– Trur jeg får fast plass på laget til høsten. Hva sier'u til det, Otto? 
– Fy flate. Skal du trene i ferien? 
– Gjett, 'a1 Kanskje du kommer med på laget en gang, du også. Om 
cirka tjue centimeter2. 
Nummer fem spurte: 
– Var'e fjorten triksingen3 som var persen4 din, Otto? 
– Tretten og en halv. 
– Må slappe av i låra, veit du.  Og så må'ru varme opp først. Og holde 
hue kaldt. Skjønner? 
– Jøssda. Det er lov å bruke hue også. 

trokken hun kleren 
(binnenstebuiten) uit 
 
 
 
 
vrijen 
Otto's versie van de vloek "fy 
faen" (godverdomme) 
 
 
1 wees daar maar zeker 
van!; 2 d.w.z. als je nog 
twintig centimeter gegroeid 
bent; 3 de bal met de voet 
steeds weer in de lucht 
houden; 4 persoonlijk 
record 
tuurlijk 

_____________________________ 
10 Herman brengt nieuwe aspecten van Christensens grote talent als verteller aan het licht. Hij toont dat hij zich zo 
intens in de leefwereld van een kind kan inleven als we dat van een volwassen schrijver kunnen verwachten. En 
terwijl hij dat doet stoeit hij op de welbekende Christensense manier met de taal. 
11 Eén van de beste Noorse jeugdportretten […] een prachtprestatie van de auteur. 
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Otto maakt wel wat mee die zomer. Op een dag vergezelt hij zijn vader naar diens werk 
en maakt de verhuizing mee van alleen maar een papegaai die maar één woord kent: 
"hurpe" (= tang van een wijf). Aan het stuur van de verhuiswagen zit Bulken (= de 
Deuk), en die heeft zijn naam niet gestolen...  
 
Maar ook het noodlot slaat toe en treft Otto en zijn familie. En Otto (die het niet altijd 
gemakkelijk heeft om de volwassenen te duiden) komt voor een heel voetbalstadion voor 
schut te staan... 
 
Ook hier dus weer de typische vermenging van komische en tragische elementen én de 
aanwezigheid van figuren die tegelijkertijd bizar en geloofwaardig zijn, zoals frøken Sager, 
die nog elke week de lange onderbroeken wast en te drogen hangt van de man die haar al 
een aantal jaren verlaten heeft, of Karsten de krantenman, die mysterieus verdwijnt nadat 
hij voor het eerst gesproken heeft. 
Gutten som ville være en av gutta is een juweeltje, maar jammer genoeg niet in het 
Nederlands vertaald. 
 
Saabye Christensen is een ook uitstekende novellist. De novellen in Ingens (1992) kunnen 
grosso modo in twee categorieën onderverdeeld worden. Er zijn enerzijds wat je 
"gemaskeerde" jeugdherinneringen zou kunnen noemen. Daarin blikt de ikfiguur terug op 
episodes uit zijn jeugd. De toon is over het algemeen vrij laconiek. Tot deze groep 
behoren "En gang må være den første" (over de eerste kennismaking met alcohol), 
"Idealtid" (o. a. over de puberale obsessie met seks en het zich te "groot" voelen voor 
iets) en het donkerdere "Jubel" (over uitsluiting en schuldgevoel). 
 
De novellen uit de andere groep hebben een existentiële invalshoek met elkaar gemeen en 
illustreren de absurditeit van het bestaan. Zo gaat "Slakt" over een werkloze handels-
reiziger: vroeger verkocht hij stenen duiven die van kleur veranderden al naargelang het 
weer. Hij gaat thuis weg na een ruzie over een tube tandpasta. Ver komt hij niet – en het 
varken dat tweemaal aan de dood ontsnapt is ook niet. In het titelverhaal reist een oude 
man na de dood van zijn kat vanuit het noorden van het land naar Oslo. Op zoek naar de 
zin van het leven is hij niet; de afwezigheid van een rationele motivatie lijkt wel zijn 
beweegreden te zijn. 
 
Lars Saabye Christensen had al een hele carrière als auteur achter zich voor hij de (zijn 
eerste) novellebundel publiceerde. Het is dan ook niet te verwonderen dat we hier te 
maken hebben met een schrijver die zijn metier perfect beheerst. De stijl is opvallend 
sober; de novellen in de derde persoon zijn zo goed als vrij van auctoriële interventies en 
winnen daardoor nog aan pregnantie. Dat een paar novellen qua sfeer reminiscenties 
oproepen aan grote "klassieke" auteurs ("Stillaset" aan Gogoljs "De neus", "Portrett" aan 
Capotes "A Christmas Memory") kan in dit verband alleen maar als een compliment 
beschouwd worden. 
 
Het al even uitstekende Den misunnelige frisøren (1997) bevat vier langere novellen.  
Ook hier zijn de hoofdfiguren weer alledaagse "snublende helter". Ze zijn zich niet 
helemaal van hun situatie bewust, nemen niet al te veel initiatief en weten weinig over de 
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mensen met wie ze omgaan. In het ironische titelverhaal gaat de 44-jarige eenzaat Bengt 
Samuelsen al 15 jaar naar dezelfde kapper. Op een dag stapt hij in een plotse opwelling 
een andere kapperszaak binnen en dat zal hij geweten hebben… In het tragische "Trosse" 
is Andrea samen met vader en moeder op vakantie. Het botert niet tussen haar ouders en 
Andrea raakt gefascineerd door de man die van op de ferry het touw rond de meerpaal 
gooit en daarbij nooit mist.  "Stille lengde" presenteert fragmenten uit een huwelijksleven.  
De laatste zin zegt alles:  
 
"Et sekund så de hverandre i øynene, før hun forsvant, og det gikk 
opp for Jan at han visste ingenting om henne, bortsett fra en personlig 
rekord, tatt for lenge siden."   

 
besefte 

 
In het wrangere "117 sko" is het een toevallig afgeluisterd gesprek dat de jonge Hartvig 
een andere kijk op zijn vader verschaft. 
 
Ook hier suggereert Christensens stijl met zijn beknoptheid qua formulering en zijn soms 
verrassende associaties en vergelijkingen weer meer dan wat er werkelijk gezegd wordt:  
 
På seminarets siste kveld, den berømte lørdagen, gledens 
klessnor1og rusens2 sidevind3, før søndagens store 
tørketrommel4, støtte de på hverandre igjen, i baren." (73) 

 
1 waslijn; 2 van de roes 
3 zijwind; 4 roogtrommel 

 
Ook Oscar Wildes heis is een mooi staaltje van Christensens kunnen. De thematiek en 
situering in de tijd van een aantal verhalen is duidelijk dezelfde als in Beatles: Oslo, de 
jaren 60. In "Radio" creëren drie jongens onbewust een Orson Welles "Night of the 
Martians"-effect. In het sublieme "Morderne" (over de teloorgang van de vriendschap 
tussen twee eenzame jongens) zijn de ouders de moordenaars uit de titel. 
De typische combinatie van een melancholische ondertoon en komische en/of burleske 
elementen is ook in deze bundel vaak aanwezig. "Hjælpemannen" bijvoorbeeld gaat niet 
alleen over de wraak van een paar pianostemmers, maar is ook een tragisch liefdesverhaal.  
"Djevelens interval" begint als een tongue-in-cheek verhaal over een hoogst on-eeneiige 
tweeling, maar blijkt uiteindelijk veel meer over de ikfiguur en de manier waarop hij 
schrijver is geworden te handelen. 
 
Er zijn wel meer verhalen in de bundel die iets met het schrijverschap zelf te maken 
hebben. Centraal in "Hvilestedet" staan een schrijver met writer's block en de verkeerde 
toespraak voor de nationale feestdag en een stoel die hij cadeau gekregen heeft. Hij mag 
dan al het 17de mei comité in verlegenheid gebracht hebben, Ikea laat zijn klanten in elk 
geval niet in de steek. De dertienjarige hoofdfiguur uit "Gaven" heeft een systeem 
bedacht om via uitgedokterde wensenlijstjes altijd het cadeau te krijgen dat hij echt wil, 
maar dan draait zijn systeem in de soep. 
 
Lars Saabye Christensens talent blijkt echter ook uit de heterogeniteit van de bundel. Het 
titelverhaal met zijn onverwacht einde zou zo uit de pen van Roald Dahl gevloeid kunnen 
zijn. Het nachtmerrieachtige "Gjesten" (de titel is ironisch bedoeld) gaat over een 
asielzoekertje dat het land uitgezet wordt. Maar het meest intrigerende verhaal uit de hele 
bundel is naar mijn smaak toch het tragikomische "Grisen". Geschreven voor de affaire 
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met de Mohammedcartoons, behandelt het hetzelfde probleem in het klein: mag men 
iemands overtuigingen wegmoffelen omdat die anderen kwetst. Of: moet verdraagzaam-
heid maar van één kant komen? 
 
En forteller i storform12 

 
schreef Pål Haman Sollie: 
 
en sterk samling med noveller som viser en forfatter som på ingen måte har blitt mett av å skrive. Saabye 
Christensens suksess de senere år har [...] sett ut til å ikke ha noen som helst innvirkning på hans 
fortellerglede og originalitet. 13 
 
 
In Jubel (1995) (vertaald als De entertainer) is de handeling gesitueerd op een eiland 
boven de poolcirkel. Het is door een brug met het Noorse vasteland verbonden. Dit is 
Knut Hamsun-terrein – de grote schrijver zelf komt niet in de roman voor, maar een 
nachtpot die hij waarschijnlijk ooit gebruikt heeft wel en Jubel is de meest Hamsuniaanse 
Christensenroman. Christensen heeft overigens zelf een aantal jaren in Sortland 
(Vesterålen) gewoond en er delen van zijn belangrijkste boeken geschreven. 
 
Op het eiland arriveert op het einde van juni Jonathan Grep met zijn synthesizer. Hij gaat 
er als "dansmusiker" aan de slag in het einige hotel dat het eiland rijk is en moet er voor 
zorgen dat de alcoholconsumptie daar de hoogte ingaat. Waarom Grep hiernaar toe 
getrokken is, is niet duidelijk, maar dat er iets met hem aan de hand is, lijdt geen twijfel: Jeg 
hadde tatt farvell med de fleste, men ikke sagt morna til noen14 (5) klinkt het in de tweede zin van 
de roman, en wat later: Nå hadde jeg reist likevel. Jeg hadde brutt likevel. Noen ville kanskje kalle 
det flukt.15 (17) 
 
Veel succes heeft Grep niet met zijn "hotelconcerten" in wat het minst gefrequenteerde 
hotel van heel Noorwegen moet zijn. Zijn enige toehoorders zijn een paar lokale 
drinkebroers: 
 
Jeg løftet pleddet av synthesizeren på min helt spesiel måte, koblet til accordian og dro fingeren over hele 
tastatur. Det er dette jeg vanligvis kaller bølgen. Den pleier å få far folk. 
Det var helt stille. Jeg skygget for øynene og kikket ut i lokalet. 
- Heisan! ropte jeg. Har dere det bra? Jeg skal spille for dere her i aften! Og dere kan spare all applausen 
til jeg er ferdig! 
Den slo heller ikke an. Kanskje begravelsen tidligere på dagen hadde gjort publikum døsige og 
innadvendte. Det kom fremdeles ikke en lyd fra dem. Det eneste tegn til liv var den langsomme bevegelsen 
________________________________ 
12 Een verteller in grote doen 
13 een sterke novellebundel die een auteur toont die overduidelijk het schrijven nog niet beu geworden is. Saabye 
Christensens succes de laatste jaren heeft blijkbaar geen enkele invloed gehad op zijn vertelplezier en originaliteit. 
14 Ik had van veel mensen afscheid genomen, maar niemand gedag gezegd. (7) (vertaling Paula Stevens) 
15 Ik was vertrokken. Sommigen zouden het misschien een vlucht willen noemen. (20) (vertaling Paula Stevens) 
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av øl mot munn, og kanskje et lite rap når glasset nådde bordet igjen. 16 

 
De enige andere hotelgasten zijn twee gestrande Duitse toeristen die van walvissen 
houden – iets wat hen niet bepaald populair maakt bij de plaatselijke bevolking. 
 
Het hotel wordt "gerund" door Alfons Abelsen. Hij zou erg graag een golfbaan aanleggen 
bij het hotel, maar wordt door de overheid gedwarsboomd omdat hij daarmee waardevol 
cultuur-historisch erfgoed zou vernietigen. Zijn frustraties probeert Abelsen dan maar 
kwijt te spelen door in zijn bureau golfballetjes in een kabeljauwkop te slaan. 
 
De hoteleigenaar is zeker niet de enige merkwaardige figuur die op het eiland rondloopt, 
integendeel: dominee Neste, dokter Wiegel, boetiekeigenaar Frikvarter (!) Olsen, 
postbeamte Mathilde Kav, Abelsens dochter Louise (op wie Grep wel een oogje heeft), 
om maar deze vijf te noemen, zijn zeker ook niet van de nodige eigenaardigheden 
gespeend.  Het zijn, om een term uit de traditionele romananalyse te gebruiken, "flat 
characters", met iedere hun karakteristieke eigenschap of aanwensel. Abelsen hanteert 
courant de grofste scheldwoorden, Olsen heeft een voorliefde voor de frase "Nå blir det 
andre boller", Mathilde zeult overal haar ezel (schilderwerktuig!) met zich mee, Louise 
wordt overal vergezeld door haar zwarte kat Bach en ga zo maar door. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat Jonathan Grep allerlei verhalen te horen krijgt (het ene al meer bizar 
dan het andere) en dat een oude vete het eiland in tweekampen verdeelt. 
 
De breuk met de vroegere romans is ook weer niet zo groot. Grep vertelt geregeld over 
zijn leven, en dat heeft zich tot hiertoe zowat uitsluitend in Christensens Oslo afgespeeld. 
Hier zijn Jonathans sigarenrokende moeder en zijn pianolerares Gottleb de dominerende 
figuren. Greps eigen hebbelijkheid is dat hij te pas en te onpas citeert uit "På tur med 
telt", een boek dat hij van Gottleb cadeau gekregen heeft.  
 
Greps eigen verhaal is er een van niet goed genoeg zijn. Concertpianist werd hij niet; zijn 
muzikale carrière heeft zich tot hiertoe vooral in bejaardenhuizen en grootwinkelbedrijven 
afgespeeld. Uiteindelijk wordt ook duidelijk waarom hij naar het noorden gevlucht is, en 
wanneer zijn pianistenverleden hem uiteindelijk ook daar inhaalt, neemt hij een wel heel 
drastische maatregel. 
 
Echt realistisch kan je Jubel bezwaarlijk noemen; daarvoor zijn de verhalen en personages 
net iets te absurd. Op zichzelf kan het (net zoals Greps woordblindheid en dextrocardie) 
allemaal wel, maar niet in deze verdichting, ook al wordt het belang van het (vaak een 
_____________________________________ 
16 Ik haalde op mijn eigen speciale wijze het kleed van de synthesizer, zette hem op 'accordian' en haalde mijn vinger 
over het hele toetsenbord. Dat is wat ik gewoonlijk 'de golf' noem. Dat pleegt de stemming erin te brengen. 
Het was muisstil. Ik hield een hand boven mijn ogen en tuurde de zaal in. 
'Hallo!' riep ik. 'Heeft iedereen het naar zijn zin? Ik ga vanavond voor jullie spelen! En jullie mogen het applaus 
opsparen tot ik klaar ben!' 
Dat sloeg ook niet aan. Misschien had de begrafenis eerder die dag het publiek slaperig en introvert gemaakt. Ze 
gaven nog steeds geen kik. Het enige teken van leven was de langzame beweging van bier naar monden, en misschien 
een klein boertje wanneer het glas de tafel weer raakte. (47) (vertaling Paula Stevens) 
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handje geholpen) toeval in de roman onderstreept. Allerlei verbanden worden daarbij 
gesuggereerd maar niet uitgelegd. 
 
De personages zorgen voor heel wat komische passages in Jubel (Grep die per se een bril 
aan de derde wereld wil schenken, Grep die in een "herenpartijtje" terechtkomt en mee de 
sauna in moet, Frikvarter Olsen die in het spuitgat van een potvis verdwijnt,...), maar toch 
is de ondertoon door de motieven eenzaamheid en mislukking veeleer tragisch. Greps 
taalgebruik is occasioneel lyrisch en met verrassende zinswendingen: 
 
Jeg møtte Solveig ved sundet, der broen begynte, eller sluttet. Lyset lå mykt som mose rundt oss. Luften 
var varm å gå gjennom. En skarv spredde vingene ut i et sort og dryppende kors. Jeg tror det var 
natt.17(206) 
 
Jubel werd als Der Alleinunterhalter in het Duits vertaald en oogstte daar erg lovende 
kritieken. Dirk Schümer zegt dat 
 
Saabye Christensen gelingt der Kunstgriff, die schlichten Geschichten der Inselbewohner in einen 
tragikomischen Zusammenhang zu bringen: unerfüllte Liebe, ungelebte Träume, heimliche, harmlose 
Gelüste, alte Feindschaften. Diese diskursive Inzucht liegt wie Mehltau über den Leuten, aber es sind - 
wie das mit unspektakulärem Unglück so geht - ziemlich gute Geschichten dabei herausgekommen. 
 
En Der Spiegel noemt Jubel "ein feiner, charmant chaotischer Roman" en een "fast 
perfekten Musiker-Roman": 
 
Der Alleinunterhalter" ist ein Pop-Roman, der nicht von Drogen und Rock''n''Roll handelt, sondern 
vom Sommerlicht und von der Ratlosigkeit, was mit dem Leben anzufangen sei. 
 
Opvallend is dan wel dat de Noorse criticus en auteur Linn Ulmann zich in haar recensie 
Mye staffasje og lite hjerte18 eerder negatief over de roman uitlaat. Zij ziet Jubel in de eerste 
plaats als "en lang situasjonskomedie" 
 
De gode poengene, de kjappe replikkevekslingene virker en smule forserte og forutsigelige. [...]  Klisjeene er 
farlig mange, og de absurde innslagene fortoner seg som gamle kanintriks; dette er ting Lars Saabye 
Christensen har gjort bedre før19   
 
Wel lovend is Ullmann over de passages met  
 
skildringene av forholdet mellom hovedpersonen og hans gamle pianolærerinne. Her finnes både humoren 
og tragedien.20 

____________________ 
17 Ik vond Solveig bij de zeestraat, waar de brug begon, of eindigde. Het licht lag zacht als mos om ons heen. De 
lucht was warm. Een aalscholver spreidde zijn vleugels tot een zwart, druipend kruis. Ik geloof dat het nacht was. 
(220) (vertaling Paula Stevens) 
18 Veel decor en weinig gemoed 
19  De goede pointes, de snedige dialogen komen wat geforceerd en voorspelbaar over [...] Het aantal clichés is 
gevaarlijk groot, en de absurde licht surrealistische elementen doen denken aan een goochelaar die een konijn uit zijn 
hoge hoed tovert; dit zijn dingen die Lars Saabye Christensen al beter gedaan heeft. 
20 
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Poëzie verkoopt ook in Noorwegen niet zo goed – het grootste deel van wat gekocht 
wordt gaat naar de bibliotheken. Dat Lars Saabye Christensen ook poëzie schrijft, hebben 
we vorige keer al in "Del et dikt" gezien. De gedichten uit Falleferdig himmel (1998) 
hebben zo goed als geen rijm, geen hoofdletters, nauwelijks leestekens, maar vaak wel een 
sterk verhalend element. Het duidelijkst is dat in het lange "Kodelås", dat ook thematisch 
aansluit bij Christensens romans ("Det jeg skal fortelle er nesten sant" zegt de ikfiguur van 
het gedicht): een groep twaalf-dertienjarigen en hun fascinatie voor het combinatieslot 
voor zijn fiets dat één van hen heeft. 
 
De "verteller" van de gedichten is vaak op reis (Venetië, New York, Krakau, Boekarest, 
Toronto...) en zijn gedachten gaan dan uit naar wie thuis achtergebleven is: 
 
Jeg aner ikke hva du drømmer nå og 
det plager meg nesten, alt jeg ikke vet 
og aldri skal få vite og kunne du 
bare, midt i ditt søvn, slå opp 
en sort paraply over meg 
for det er regn i toronto 
det er søndag 
og så forlatt har jeg aldri sett en by  
                   ("Skopusserens bønn") 

 
 
 
openen 
 
 
 
 
 (smeek)bede 

 
Eén van de gedichten heeft trouwens als titel "Den triste turisten": 
 
så langt hjemmefra 
at jeg kan høre ditt ansikt 
når jeg søvnløs snur meg 
mot telefonens mørke 

 

 
De schrijver/ikfiguur is er zich ook van bewust dat een groot deel van zijn leven al 
voorbij is : 
 
men over halvveis er jeg likefullt 
til min matematiske død, som like  
gjerne kan bli brå som snøen 
i en fremmed by eller 
langsom somen heten1 over svabergene2 

i min barndom 
            ("Gondolen") 

niettemin 
 
plots 
 
1 de hitte; 2 kale rotsen  
 
de gondel 

 
Er zitten nog wel meer pessimistische accenten in Falleferdig himmel. In "Flyktning", één 
van de weinige gedichten met enig rijm, wordt aan de vluchteling de volgende raad 
gegeven: 
 
natten er bare et billig hospits 
der noen går rundt med sju knuste speil 
du kom hit i god tro og tvilte til sist 

gastenverblijf 
 
te goeder trouw 



e. waumans www.littomnor.be 18 

når alle har rett kan alle ta feil 
ikke drøm for mye, bare drøm det du må 
og det som du husker er alt du kan stole på 
ikke ta med deg mer enn du kan bære 
for natten er et sted du ikke kan være 
 
Een aantal gedichten zijn lichter van toon. Uit "Historiens bestikk" spreekt een bijna 
kinderlijke verwondering over de ontdekking van een 3000 jaar oude vork in China: 
 
tre tusen år gammel 
lå den i jorden 
ved den gylne elven 
som renner så rolig 
mellom hvete 
og sol 
og de gravde den fram 
og de sa det var sant 
de fant en gaffel i Kina 

 
 
gouden 
 
tarwe 

 
In "235959 1999" slaan de computers tilt op de eerste seconde van het nieuwe millenium 
– met alle gevolgen van dien: 
 
høyttalerne1 knitrer2 ned til stillhet 
skjermene tømmes uten en lyd 
databankenes minne4blir for lite 
og menneskene har glemt å huske:  
så stort et null kan være 
flyene forandrer kurs 
kursene faller 
blodoverføringene blir sugd tilbake 
fra pasientene 
i telefonen har alle skiftet navn 
personnummeret ditt tikker inn i en ny krets 
og snart er du født i går 

1de luidsprekers 
2 knetteren; 3 worden 
leeggemaakt; 4 geheugen 
 
 
 
de beurs/valuta)koersen 
bloedtransfusies 
 
 
deel van iemands "fødsels-
nummer" (= +/- rijksregis-
ternummer) 

 
En dan blijkt een individu (met de bescheiden middelen die hem ter beschikking staan) 
zoveel meer te zijn dan een computer: 
 
du som ganske enkelt 
har en blyant 
en binders 
en akustisk stemme 
to hender 
og en eneste fyrstikk 

 
 
paperclip 
 
 
lucifer 
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Een aantal gedichten gaan een meer experimentele toer op. In "Idrettsdag" worden dag en 
natuur beschreven met behulp van termen uit de sport: 
 
sola er Guds diskos 
og månen en liten ball 
stjernene skinner såvidt1 på indre bane2, de 
døde funksjonærene, de lever videre 
på sitt rykte, tribunenes  
minne, pokalenes speil 

discus 
 
1 nauwelijks; 2 in de 
binnenbaan 
reputatie 
van de beker 

 
In "Stemmens gaffel" gaat de ikfiguur op zoek naar zijn eigen stem en begint letterlijk in 
zijn eigen mond. Daar treft hij o.a. de huig aan: 
 
en sliten  
pendel i svelgets1 klokke, en tåre2 

av kjøtt, en våt sandsekk i et nedlagt 
bokseklubb på et fraflyttet1 tettsted2: 
mitt åsyn3 

 
1 van een keelgat; 2 traan 
opgedoekt 
1 verlaten, niet langer 
bewoond; 2 stadje;  
3 (aan)gezicht 

 
Tegenover deze (misschien wat vergezochte) beelden staat dan de (bedrieglijke) eenvoud 
van een kort gedicht als "Gartner", dat het meer van de opgeroepen sfeer dan van een 
cerebrale verklaring moet hebben: 
 
natten er ingen blomst 
hvem har sagt det 
at natten er en blomst 
du, du av alle, som satte 
mørket sammen 
til en bukett 
og så sekundene folde seg ut 
til minutter i morgenens 
skjøre vase 
men natten er ingen blomst 
mørket er ingen bukett 
og morgenen er øyet 
som ser seg om 
i ditt ansikt 

 
 
 
 
 
 
 
 
breekbaar, broos 
 

 
Misschien moeten we hier maar dezelfde houding aannemen als Victor E. van Vriesland 
tegenover de poëzie van Adriaan Roland Holst: 
 
De voor poëzie gevoelige behoeft er geen afgetrokken overwegingen aan vast te knopen, noch hun oorsprong 
te ontleden. Voor hem volstaat het, hun bezwerende kracht te ondergaan, en hun onmiddellijkheid als 
beeld. 
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En dan verschijnt in 2001 het boek dat algemeen als Christensens meesterwerk wordt 
beschouwd: Halvbroren (Nederlandse vertaling: De Halfbroer). Wie de roman wil lezen 
trekt daarvoor best en paar rustige dagen uit. De Noorse CUB-uitgave is een pil van 651 
dichtbedrukte bladzijden. De Nederlandse vertaling met een wat groter lettertype maar 
ook een groter formaat telt er 640. 
 
Halvbroren is een familieroman. Ikfiguur Barnum Nilsen groeit in het na-oorlogse Oslo 
op in een woningblok aan de Kirkeveien. Zoals vaak het geval is bij Christensens 
romanfiguren is Barnum niet helemaal zoals de anderen. Hij is opvallend klein van 
gestalte, wat hem op school tot het voorwerp van pesterijen maakt. Zijn bizarre voornaam 
help natuurlijk ook niet echt: die heeft hij te danken aan zijn vader Arnold, die ooit (nadat 
hij van huis weggelopen was) in een circus gewerkt heeft. 
 
Het gezin waarin Barnum opgroeit wordt gedomineerd door drie generaties vrouwen: zijn 
overgrootmoeder "Den Gamle" (ooit nog actrice ten tijde van de stomme film), zijn 
grootmoeder Boletta en zijn moeder Vera. En dan is er Barnums een paar jaar oudere 
halfbroer Fred. Op de dag van de bevrijding Vera werd op de droogzolder verkracht. De 
dader werd nooit gevat of zelfs maar geïdentificeerd. Vera verzwijgt letterlijk haar 
zwangerschap tot het te laat is en negen maanden later wordt Fred geboren. Enkele jaren 
later valt ze voor de charmes van Arnold Nilsen, een avonturier uit het Noord-Noorse 
Røst en wordt Barnum (de verteller en eigenlijke hoofdfiguur van de roman) geboren. 
 
Het centrale motief van de roman is afwezigheid. Den Gamle voedde haar dochter allleen 
op nadat haar geliefde omkwam tijdens een expeditie naar Groenland. Boletta's man is op 
geen enkel ogenblik aanwezig in de roman. Ook Vera is een tijd een ongehuwde moeder, 
en aan haar huwelijk met Arnold Nilsen komt een even onverwacht als dramatisch einde. 
En Fred, die is ongeveer 28 jaar afwezig uit de roman. Barnum zelf leeft een tijd 
gescheiden van zijn vrouw Vivian en verbreekt in die periode ook het contact met zijn 
enige vriend, Peder Miil. 
 
Hij heeft het zelf over dit motief  wanneer hij op jongere leeftijd met zijn schrijverschap 
worstelt:  
 
Jeg var ennå ikke klar for denne historien, min hjørnesten, mitt hovedverk, som skulle handle om 
fravær.21 (550)  
 
en nog later in de roman schrijft hij 
 
Og jeg rekker å tenke at livet for det meste er å vente, det består våre dager av, å vente, vente på noen, noe 
annet.22 (619) 
_________________________________ 
21 Ik was nog niet klaar voor dit verhaal, mijn hoeksteen, mijn hoofdwerk, dat over afwezigheid zou gaan. (540) 
(vertaling Paula Stevens) 
22 En ik bedenk dat het leven voor het grootste deel uit wachten bestaat, daar bestaan onze dagen uit, wachten, 
wachten op iemand, op iets anders. (608) (vertaling Paula Stevens) 
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Het begrip afwezigheid is ook op andere niveaus in Halvbroren aanwezig. De relatie 
tussen Barnum en zijn broer is er één van nauwelijks met elkaar kunnen communiceren. 
Beiden worstelen ze met en minderwaardigheidscomplex. Bij Fred wordt dat veroorzaakt 
door zijn "afkomst" – en daarbij wordt hij omwille van zijn dyslexie naar een speciale 
school gestuurd. 
 
Heel veel komen we over Fred niet te weten. Hij is een enigmatische figuur, heeft iets 
unheimlichs. Het besef dat hij ongewenst was leidt tot een gespannen verhouding met zijn 
stiefvader. Zijn gedrag is onvoorspelbaar: gedurende een lange periode zegt hij geen 
woord; een zo goed als gewonnen boksmatch verliest hij nog. Boletta merkt op  
 
Hvem kan vite hva som rører seg i denne gutten? Nei, jeg tror han er sint. – Sint på hvem da? Boletta 
måtte sette seg på divanen. – Fred er nok sint på alle, sa hun. På oss. På seg selv. Han arvet Den 
Gamles raseri.23 (452) 
 
En nog: 
 
Jeg vet bare at Fred ikke har ro på seg. Han streifer [...] Fred er en nattman, Barnum.24 (497) 
 
Feit is in elk geval dat er voor Barnum een vreemde fascinatie uitgaat van zijn broer: 
 
Jeg tror du skriver om Fred uansett 25 (552)  
 
zegt Barnums vrouw Vivian. Barnum zelf heeft het tijdens zijn jeugd ook vaak moeilijk. 
Op school wordt hij vaak gepest en voelt hij zich eenzaam. Dan vindt hij toch twee 
vrienden en het relaas van zijn vriendschap met Vivian en Peder levert mooie bladzijden 
op. Uiteindelijk wordt Barnum scenarioschrijver. Tijdens het filmfestival van Berlijn krijgt 
hij een telefoontje uit Oslo: de dood gewaande Fred is na meer dan een kwarteeuw weer 
opgedoken. 
 
Dat is de directe aanleiding voor het schrijven van de roman. Barnum vertelt het verhaal 
ruw-chronologisch en episodisch. De hoofdstukken vormen als het ware ook min of meer 
afgeronde "verhalen", waarin steeds dezelfde personages weerkeren en waarin een 
belangrijke plaats weggelegd is voor het toeval. En het is natuurlijk niet de waarheid maar 
Barnums waarheid. Een herhaaldelijk geciteerde uitspraak van Arnold Nilsen is  
 
"Fantasien, Arnold!  Fantasien er det aller største av alt! For det er ikke det du ser som er viktigst. Det 
er det du tror du ser!" 26(132). 
___________________________________ 
23 "Wie kan er weten wat er in die jongen omgaat? Nee, ik denk dat hij boos is." "Boos, op wie dan?" Boletta moest 
op de bank gaan zitten. "Fred is denk ik boos op iedereen," zei ze. "Op ons. Op zichzelf. Hij heeft de woede van De 
Oude geërfd." (443) (vertaling Paula Stevens) 
24 "Ik weet alleen dat Fred geen rust in zijn lijf heeft. Hij zwerft rond. […] Fred is een nachtman, Barnum." (486) 
(vertaling Paula Stevens) 
25 "Ik geloof dat je hoe dan ook over Fred schrijft" (542.) (vertaling Paula Stevens) 
26  "De fantasie, Arnold! De fantasie is het grootst van al! Want niet wat je ziet is het belangrijkst. Maar wat je dénkt 
te zien." (130).( vertaling Paula Stevens) 
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of zoals circusdirecteur Mundus placht te zeggen: "Mundus vult decipi, ergo decipiatur" –  
De wereld wil bedrogen zijn, laat ze dan ook maar bedrogen worden. Barnums toon 
varieert van wrang (pesterijen) over euforisch (de verfilming van film Sult) tot  
slapstickerig (de reis naar Italië). Het scenario "Fetning" ("Mestkuur") dat in de roman 
opgenomen is is dan weer Barnums artistieke verwerking van zijn verblijf op het 
platteland na een zichzelf opgelegde hongerkuur om in de lengte te groeien én van de 
pesterijen die hij op school ondergaat. 
 
Opvallend is dat de historische context (de sociale en politieke achtergrond) nauwelijk op 
het verhaal inwerkt. Ook het aantal tweedeplansfiguren (Esther die een kiosk uitbaat, 
Ditlev van Aftenposten Aftens, vaktmester Bang, Arnesen die in levensverzekeringen 
doet, en het smeerlapjestrio Hamster, Aslak en Preben) blijft beperkt. 
 
Verder bevat de roman (ondanks zijn  omvang) heel wat hiaten en onopgehelderde 
elementen. De lezer komt nooit te weten wat Arnold Nilsen deed in de periode tussen de 
teloorgang van het circus en zijn plotse verschijning in Oslo. Hoe hij daar aan de kost 
komt blijft ook heel onduidelijk: 
 
Vi visste ikke helt hva det betydde at far var ute og reiste. Han fortalte sjelden noe. Vi visste bare at han 
solgte ting og noen gang dukket han opp med penger til overs. De pleide ikke å vare lenge.27 (246) 
 
En dan is er natuurlijk de onopgehelderde verkrachting. Hij miste en vinger aan één van 
zijn handen. Er werd vermoed dat de dader een Duitse soldaat op de terugtocht was. 
Wanneer Arnold Nilsen enkele jaren later opduikt mist hij alle vingers aan één hand. 
Verloren tijdens een sabotageactie tegen de Duitsers zegt hij.  
 
Dit heeft natuurlijk ook met de structuur van de roman te maken: erg scenisch, 
overgeslagen periodes worden niet of nauwelijks samengevat. Uit de stijl spreekt een grote 
gedrevenheid: een verteller die wat hij in de loop der jaren in zijn geheugen opgeslagen 
heeft nu plots kwijt wil: 
 
Og mens jeg lå der i den smale sengen og tenkte det verste og ønsket at jeg var ute streifet i stedet, akkurat 
som Fred, for den som streifet kunne ikke ha tid til å tenke for mye, den som streifer har nok med å 
streife, hørte jeg symaskinen som summet inne i stuen, mors gamle Singer, og det var da noe. Jeg likte den 
lyden, jeg ble nesten rolig, den lappet sammen riftene i mørket og tråklet øyelokkene stille og mykt til 
kinnene og gikk natten etter i sømmene og slik sovnet jeg mens jeg drømte at jeg gikk gjennom verden og 
bar med meg en symaskin, det var en av de fine drømmene, jeg var han som reparerte verden, jeg sov sting 
for sting i en lang og blå bord og våknet brått da Fred kom hjem, eller det var han som vekket meg, med 
________________________________ 
27 We wisten niet zo goed wat het inhield, dat vader op reis was. Hij vertelde zelden iets. We wisten alleen dat hij 
dingen verkocht en dat hij soms opdook met geld te veel. Dat was altijd snel op. (241) (vertaling Paula Stevens )



e. waumans www.littomnor.be 23 

 vilje, i alle fall var jeg våken.28 (292-293)  
 
Is Halvbroren naast een familieroman ook een ontwikkelingsroman? Zeker, maar dan niet 
in de "klassieke" betekenis van het woord. Barnum maakt een innerlijke en geleidelijke 
groei door, maar een evenwicht, een soort ideale levenshouding bereikt hij niet. Aan het 
einde van zijn roman heeft Barnum een alcohol- en een relationeel probleem. En of hij 
het als scenarioschrijver ooit zal maken blijft nog maar de vraag. Zelf vertelt hij een 
intrigerende anekdote (?) die zo uit Paul Austers werk zou kunnen komen: 
 
Jeg fortalte historien om Arthur Burns. Han døde i fjor. Han ble 94. Han var en av filmens pionerer. 
Han var en ung og begavet dramatiker som flyttet fra New York til Hollywood og begynte å skrive 
filmmanuskripter da Mary Pickford var på høyden. Det fortsatte han med. Han skrev manuskripter da 
Douglas Fairbanks var den store helten, han skrev for James Cagney, Edward G. Robinson og John 
Wayne, han skrev da James Dean og Marlon Brando dukket opp på lerretet med sin melankoli, han 
skrev da Clint Eastwood trakk magnumen og han ga seg heller ikke da Sylvester Stallone kom inn fra 
høyre med bar overkropp. Arthur Burns var en av Hollywoods mest respekterte manuskriptforfattere. 
Ingen hadde holdt på lenger enn ham. Han var en legende. Han overlevde alle heltene og Warner Brothers 
betalte begravelsen hans. Det var bare en hake ved Arthur Burns' storslåtte karrière. Det ble aldri noe 
av. Ikke et eneste manuskript han skrev ble filmet. Ikke en scene, ikke en replikk, ikke så mye som en 
voice over ble brukt.29  (607)        
 
Voor Halvbroren kreeg Christensen in 2001 de Noorse Bokhandlerprisen en in 2002 de 
uiterst prestigieuze Nordisk Råds litteraturpris. De roman stond in Groot-Brittannië ook 
op de shortlist van de Independent Foreign Fiction Prize 2008  – de prijs (die zowel naar 
de vertaler als naar de auteur gaat) ging uiteindelijk naar Paul Verhaeghens Omega Minor. 
 
De kritieken waren bijna unaniem lovend. In Noorwegen werden een aantal recensenten  
ongemeen lyrisch in zijn bespreking van de roman. Voor Øystein Rottem gaat het boek  
 
__________________________________ 
28 En terwijl ik in mijn smalle bed aan het ergste lag te denken en zou willen dat ik buiten aan het rondzwerven was, 
net als Fred, want wie rondzwierf kon niet veel tijd hebben om na te denken, wie rondzwerft heeft het al te druk met 
rondzwerven, hoorde ik de naaimachine in de woonkamer snorren, moeders oude Singer, en dat was tenminste iets. 
Ik hield van dat geluid, ik werd bijna kalm, hij repareerde de scheuren in het donker en reeg mijn oogleden stilletjes 
en zacht aan mijn wangen vast en liet de nacht voor het naadgaren zitten en zo viel ik in slaap terwijl ik droomde dat 
ik door de wereld liep en een naaimachine meedroeg, het was een van mijn fijne dromen, ik was de man die de 
wereld repareerde, ik naaide steek aan steek aan een lange blauwe bies en werd met een schok wakker toen Fred 
thuiskwam, of hij maakte mij wakker, met opzet, hoe dan ook, ik was wakker. (286-287) (vertaling Paula Stevens) 
29 "Ik vertelde het verhaal van Arthur Burns. Hij is vorig jaar overleden. Hij werd 94 jaar. Hij was een van de pioniers 
van de film. Hij was een jonge, begaafde toneelschrijver die van New York naar Hollywood verhuisde en al 
scenario's begon te schrijven toen Mary Pickford op haar hoogtepunt was. En dat bleef hij doen. Hij schreef scripts 
toen Douglas Fairbanks de grote held was, hij schreef voor James Cagney, Edward G. Robinson en John Wayne, hij 
schreef toen James Dean en Marlon Brando op het doek verschenen met hun melancholie, hij schreef toen Clint 
Eastwood zijn magnum trok en hij gaf het ook niet op toen Sylvester Stallone van rechts opkwam, met ontbloot 
bovenlijf. Arthur Burns was een van de meest gerespecteerde scenarioschrijvers van Hollywood. Niemand was langer 
bezig geweest dan hij. Hij was een legende. Hij overleefde alle helden en Warner Bros betaalde zijn begrafenis. Er zat 
slechts één maar aan Arthur Burns grootse carrière. Het werd nooit wat. Geen enkel scenario dat hij schreef werd 
verfilmd, geen enkele scène, geen enkele repliek, nog geen voice-over werd gebruikt.".(596). (vertaling Paula Stevens)
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om løgnen som nødverge i den brutale konfrontasjonen med den nakne sannhet [...]Det er på alle vis en 
fabelaktig roman, en tour de force, en guddommelig komedie, en djevelsk tragedie, en slektskrønike som 
intet har å gjøre med den berømmelige familiens gjenkomst i norsk litteratur.  

 
Den er hamsunsk i sitt anslag, i sin tvetydige tributt til fantasien, til det Hamsun selv kalte den 
guddommelige galskap som dikterfantasien nærer seg på. Flere av personene har også hamsunske 
dimensjoner, i særdeleshet Barnums nordnorske far, som synes å nedstamme i direkte linje fra August og 
andre fantaster i mesterskrønerens forfatterskap. 30 
 
Som dannelses- og utviklingsroman er dette en perle 31 

 
schreef Terje Stemland die eraan toevoegt: 
 
Dette er på ingen måte noen tungt tilgjengelig bok, men den lodder dypt. Den lodder så dypt at det i en 
anmeldelse er umulig å avspeile alle psykologiske lag, enn si utrede den rike og elegante tekstveven.32 

 
Een tragikomedie. Een literair juweel van internationaal formaat.  Het biedt de lezers sprankelend, 
euforisch leesplezier. 
 
schreef Dagens Naeringsliv en VG vond: 
 
Niet zo maar een roman, maar een boekdeel dat zijn gewicht in goud waard is. Als Lars Saabye 
Christensen geboren en getogen zou zijn in Manhattans East Side, dan zouden we spreken van een 
bestseller van wereldklasse. 
 
Ook in de landen waar de roman in vertaling verscheen was de kritiek erg lovend. Zo 
citeerde Aftenposten uit drie Franse recensies: 
 
Denne romanen som kommer fra kulden, varmer hjertet, opplyser sjelen og forgyller oyeblikkene man 
tilbringer med den. Den åpenbarer også et formidabelt forfattertalent. Lars Saabye Christensen har brukt 
ti år på å skrive sin norske saga. En fantastisk reise. Nytes uten forbehold (Madame Figaro) 33 

  
___________________________________ 
31 over de leugen als noodweer in de brutale confrontatie met de naakte waarheid [...] Het is in alle opzichten een 
buitengewone roman, een krachttoer, een goddelijke komedie, een duivelse tragedie, een familiekroniek die niks te 
maken heeft met de beroemde terugkeer der familie in de Noorse literatuur. 
Hij is Hamsuniaans in zijn aanslag, in zijn dubbelzinnige eerbetoon aan de fantasie, aan datgene wat door Hamsun 
zelf de goddelijke waanzin werd genoemd waaraan de dichterlijke fantasie zich voedt. Verschillende van de 
personages hebben ook Hamsunsiaanse dimensies, in het bijzonder Barnums vader uit het noorden van Noorwegen, 
die in directe lijn lijkt af te stammen van August en andere fantasten uit het werk van de meesterverteller van sterke 
verhalen. 
32 Als bildungs- en ontwikkelingsroman is het een parel 
33 Dit is in geen enkel opzicht een moeilijk toegankelijk boek, maar het graaft diep. Het graaft zo diep dat het in een 
recensie onmogelijk is om al de psychologische lagen zichtbaar te maken, om nog maar niet te spreken van het 
ontrafelen van het rijke en elegante tekstweefsel. 
4 Deze roman die uit het koude noorden komt, verwarmt het hart, verlicht de ziel en geeft de ogenblikken die men 
ermee doorbrengt een bijzondere glans. Hij geeft ook blijk van een formidabel schrijverstalent. Lars Saabye 
Christensen heeft er tien jaar over gedaan om zijn Noorse saga te schrijven. Een fantastische reis. Een 
onvoorwaardelijk genoegen. 
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Christensen har uten tvil en fullkommen fortellerevne, som med morsomme vendinger drar oss inn i et 
barokt og intenst univers, eksotisk og foruroligende. Halvbroren er en åpenbaring 34  
 
Hvis man skal anbefale en bok, en eneste, for de nærmeste månedene, må det bli denne. For dette er en 
virkelig stor roman, mektig og følsom (Le journal du Dimanche). 35 

 
en uit een Nieuw-Zeelandse: 
 
Romanen med sitt intelligente klarsyn og sin emosjonelle kraft setter til side mange amerikanske romaner 
som er løftet opp i skyene av kritikerne. Forfatteren har en stor gave og denne boken vil stå for tidens 
tann, skriver blant annet avisen The Age på New Zealand. Vår hjemlige forfatter blir sammenlignet 
med intet mindre enn både James Joyce og Marcel Proust i New Zealand. 36 

 
De halfbroer heeft de sprankelende kracht van een avonturenroman en laat, net zoals in Prousts Op zoek 
naar de verloren tijd, op overtuigende, literaire wijze zien hoe het geheugen en dus ook deze vorm van 
schrijfkunst werkt. 
 
vond Kester Freriks 

 
Ook Lisette Keustermans en Suze van der Poll lieten zich in De Standaard van 06.05.03 
erg positief uit over het boek:  
 
Hij vertelt een spannend verhaal, geraffineerd gecomponeerd en niet gespeend van zachte humor, tegen een 
donkere, dreigende achtergrond. Zijn taal en stijl evenaren die van Knut Hamsun 
 
 
Net zoals in Herman en Halvbroren gaat het in Maskeblomstfamilien (2003) 
(Nederlandse vertaling: Maskerade (2005) weer over het opgroeien binnen een gezin. 
Alleen worden die gezinnen steeds bizarrer: 
 
Maskeblomstfamilien er en ganske ubehagelig roman. Jeg ble nesten uvel av å lese den37. 
 
bekende Hilde Bjørhovde tegen de auteur, en Cathrine Sandness zegt dat het een boek is 
 
som viser at det bor mer uhygge i denne mannen [d.w.z. LSC] enn de fleste av oss ville trodd.38  
_________________________________ 
34 Christensen heeft ongetwijfeld een volmaakt vertellerstalent, dat ons met geestige wendingen in een barok en 
intens universum binnentrekt, exotisch en verontrustend. Halvbroren is een openbaring. 
35 Indien men één boek, één enkel maar moet aanraden voor de komende maanden, dan moet het dit worden. Want 
dit is een werkelijk grote roman, groots en gevoelig 
36 De roman zet door zijn spitse scherpzinnigheid en zijn emotionele kracht veel Amerikaanse romans die door de 
critici de hemel in geprezen zijn. Dit boek van een bijzonder getalenteerd schrijver boek zal de tand des tijds 
trotseren, is o.a. wat de Nieuw-Zeelandse krant The Age schrijft. "Onze" auteur wordt in Nieuw-Zeeland met 
niemand minder dan James Joyce en Marcel Proust vergeleken.  
37 Maskeblomstfamilien is een bijzonder  akelige roman. Ik werd bijna onwel tijdens het lezen ervan. 
38 die aantoont dat er meer sinisterheid in deze man zit dan de meesten onder ons geloofd zouden hebben 
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In Maskeblomstfamilen is er een ikfiguur aan het woord die vele jaren na de 
gebeurtenissen terugblikt op vier jaar uit zijn adolescentie in het midden van de jaren 60. 
Wat er op school gebeurt staat daarbij centraal. Een tijdsbeeld geeft de roman niet: 
daarvoor is de verteller veel te veel op zichzelf gefocust. Pas helemaal op het einde komt 
de lezer te weten dat de verteller Adrian heet. 
 
Na de zelfmoord van zijn vader (een patentingenieur) en de daaruit resulterende 
vegetatieve toestand van zijn moeder blijft de ikfiguur alleen achter met een tante. Die 
tante heeft zoals ze geportretteerd wordt veel weg van een boze stiefmoeder, maar ook 
over de ikfiguur zoals hij zich presenteert aan de lezer valt heel wat te zeggen. Hij is een 
eenling zonder echt contact met de anderen, zonder inlevingsvermogen, leugenachtig en 
manipulatief. Helemaal in het begin zegt hij al: Jeg eier ikke skam (9)39, het gevolg van een 
gebrek aan moreel besef. Een duidelijk voorbeeld hiervan is zijn houding tegenover de 
wat jongere Emilie, een albino die in hetzelfde flatgebouw woont.  
 
Het intrigerende aan Maskeblomstfamilien is dat er wel één en ander duidelijk(er) wordt 
in de loop van de roman, maar veel ook niet:  
 
Jeg ønsker alltid at en roman holder på noen hemmeligheten40 

 
zei Saabye Christensen in het al vermelde interview van Kåre Bulie. Er wordt in 
Maskeblomstfamilie veel gesuggereerd en weinig echt verklaard. Waarom pleegde Adrians 
vader zelfmoord? Wat is de relatie tussen Adrians moeder en dokter Ask? Waarom moest 
zijn tante als jong meisje plots haar verblijf in Parijs afbreken? En vooral: welke 
lichamelijke afwijking heeft Adrian nu eigenlijk?  
 
Hij is wellicht een interseks, een 
 
individu dat tegelijkertijd geslachtelijke kenmerken van beide seksen bezit (als beide soorten 
geslachtsklieren functioneren, is de ‘interseks’ een echte hermafrodiet)  
 
zoals Van Dale het formuleert. Holmsen, een uitvinder die te gast is op het buitenverblijf 
van de familie, zegt Du må være din fars rareste patent (42)41. Dokter Ask suggereert een 
operatie en schrijft een doktersbriefje waardoor Adrian voor altijd vrijgesteld is van de 
lessen lichamelijke opvoeding. Een vrouw die hij toevallig ontmoet en die hem seksueel 
bevredigt noemt hem een ladyboy (152). Zelf citeert hij uit Aristoteles:  
 
Mannen har i seg både kvinnelig og mannlig sæd, og det samme gjelder også kvinnen (41)42    
_____________________________________________ 
39. Ik ken geen schaamte (9) (vertaling Paula Stevens) 

40. Ik wil altijd dat de roman enkele geheimen behoudt. 
41 Jij moet je vaders raarste patent zijn. (41) (vertaling Paula Stevens) 
42 de man heeft zowel vrouwelijk als mannelijk zaad in zich, en dat geldt ook voor de vrouw. (40-41) (vertaling Paula 
Stevens) 
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en gebruikt hij zinnen als  
 
I natt er jeg gutt. I morgen er jeg pike, lille pike (23)43  
 
en  
 
I natt er jeg pike, i morgen er jeg gutt, store gutt (95)44   
 
Maskeblomstfamilien is met zijn illustraties van de ongevoeligheid van adolescenten een 
donker boek – iets waar ook het lugubere einde nog toe bijdraagt. Ook de titel wijst in 
dezelfde richting. Christensen heeft in een interview met Unn Conradi Andersen uitgelegd 
wat die betekent:  
 
Det er en plantefamilie som finnes i hele Norge. Den er for det meste luktfri, men når den først lukter, 
lukter den vondt. De tre ordene til sammen dekker det denne romanen handler om: Den handler om 
masker, den handler om familien, og den handler om en liten blomst midt blant disse.45 
 
De Nederlandse naam van de plantenfamilie is helmkruidfamilie, de Latijnse 
Scrophulariaceae. Een van de bekendste planten uit deze familie is het vingerhoedskruid. 
De bloem die op de voorpagina van de CUB-uitgave afgebeeld staat is overigens geen lid 
van die plantenfamilie. 
 
Een letterlijke vertaling van de titel zou dan ook zinloos geweest zijn. Paula Stevens heeft 
voor Maskerade gekozen, en die titel dekt ook de inhoud: er worden vaak maskers 
opgezet om identiteit en waarheid te verhullen:  
 
Løgnen var som klær og jeg hadde en hel garderobe å velge mellom, en løgn for all slags vær.46 (99)  
 
zegt de verteller, en Forvirring, Forandring. Forkledning omschrijft hij als Hvilke herlige ord 
(204)47. "Echt" is een woord waar hij niet van houdt (266). 
 
Adrian laat ook de lezer een paar keer aanvoelen dat hij niet echt te vertrouwen is door 
hem voor bepaalde situaties (een cadeau dat hij voor Emilie gekocht heeft, het tweede 
bezoek aan het kantoor van zijn vader) drie mogelijkheden aan te bieden. Ook de 
 
______________________________________________ 
43 Vannacht ben ik jongen. Morgen ben ik meisje, een klein meisje. (23) (vertaling Paula Stevens) 
44 Vannacht ben ik meisje, morgen ben ik jongen, een grote jongen. (96) (vertaling Paula Stevens) 
45 Het is een plantenfamilie die in heel Noorwegen voorkomt. De meeste soorten verspreiden geen geur, maar als ze 
een geur verspreiden is het stank. De drie woorden (waaruit de naam van de plantenfamilie bestaat) geven aan 
waarover deze roman gaat: hij gaat over maskers, over het gezin en over een bloempje dat zich daar middenin 
bevindt. 
46 de leugen was als een kledingstuk en ik kon uit een uitgebreide garderobe kiezen, een leugen voor alle soorten 
weer. (100) (vertaling Paula Stevens) 
47 Verwarring. Verandering. Vermomming. Wat een heerlijke woorden. (204) (vertaling Paula Stevens) 
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 structuur van de roman met drie "akter" (tiden, stedet, handlingen) en een piepkleine 
"pause" doet aan een enscenering denken. De laatste zinnen van de roman zijn:  
 
Scenen ligger i mørke igjen. Det er ikke mer. Og hvis min historie beveget deg, var det en tragedie. Lo du, 
bare en eneste gang, var det ikke annet enn en komedie (285)48. 
 
Maskeblomstfamilien kreeg net als Halvbroren erg lovende kritieken. Tom Egil Hverven 
noemt het  
 
en fascinerende historie [...] fordi den på en sær og ekspresjonistisk måte bryter med den trauste realismen 
som preger mange andre norske romaner.49  
 
Det er blitt en direkte guffen fortelling, fortalt uhyggelig bra50  
 
vindt Morten Abrahamsen. Jeanne Dullaert-van Tol heeft het over  
 
nærmest ibsenske forholdene51 

 
en zegt dat  
 
forfatteren er en mester i å skildre alle de subtile lagene av skuffelser og brutte illusjoner som skal påvirke 
guttenes liv52.   
 
En Maria Gran Hansen formuleert het als volgt:  
 
Maskeblomstfamilien formidler noe tidløst. Den er en stor roman, som fortjener mange lesere. Applaus til 
Saabye Christensen!53  
 
"Is het ene menselijke leven meer waard dan het andere?" en "Mag je als kunstenaar 
bepaalde ethische normen overschrijden?" Het zijn zware ethische vragen waarmee 
Saabye Christensen zijn lezers in Modellen (2005) (Nederlandse vertaling: Het model 
(2007) confronteert. Het is dan wel nauwelijks toevallig dat het in een nevenintrige over 
de opvoering van Ibsens Vildanden gaat, Ibsen die vond dat het zijn taak was om zijn 
publiek met ethische problemen te confronteren zonder dat hij daarbij zelf pasklare 
oplossingen moest suggereren. 
_____________________________________________ 
48 Het toneel is weer in duisternis gehuld. Meer is er niet. En als mijn verhaal je heeft ontroerd, dan was het een 
tragedie. Heb je gelachen, al is het maar één keer, dan was het niet meer dan een komedie. (284) 
49 een fascinerend verhaal […] omdat het op een bijzondere en expressionistische manier breekt met het solide 
realisme dat zoveel andere Noorse romans kenmerkt. 
50 Het is een rechtuit onbehaaglijk verhaal geworden, dat ongemeen knap verteld wordt. 
51 bijna Ibseniaanse verhoudingen 
52 de auteur munt uit in het schilderen van al de subtiele lagen van ontgoochelingen en gebroken illusies die een 
impact hebben op jongenslevens 
53 Maskeblomstfamilien  bericht over iets tijdloos. Het is een grote roman, die vele lezers verdient. Applaus voor 
Saabye Christensen! 
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Peter Wihl is schilder: 
 
han debuterte som maler med utstillingen Amputasjoner, i 1977, han  var innkjpt av de fleste museer 
og samlinger her til lands, og ble regnet for en av de betydeligste kunstnerne i sin generasjon, men etter 
hvert anklaget kritikerne ham for å gjenta seg selv, hans motiver tålte ikke disse repetisjonene, han tynner 
ut sine malerier helt til de ble gjennomsiktige og smakløse, skrev de, og de siste årene hadde det vært stille 
rundt ham (304)54 

 
Een vernissage naar aanleiding van zijn vijftigste verjaardag moet hem opnieuw lanceren, 
maar dan slaat het noodlot toe. Wihl krijgt een paar aanvallen van momentele blindheid, 
en het oordeel van een befaamde oogarts is onverbiddelijk: over een paar maanden zal 
Wihl volkomen blind zijn. De kans op genezing is nihil. 
 
Of toch niet? Wihl loopt toevallig Thomas Hammer, een oude klasgenoot, tegen het lijf. 
Vroeger was hij al een etter en aan cynisme en sinisterheid heeft hij nog niets ingeboet. 
Hij is oogarts maar geroyeerd omdat hij een aantal patiënten nutteloze en dure operaties 
aangesmeerd had. 
 
De wanhopige Wihl legt zijn situatie aan Hammar voor en die ziet wel een uitweg door 
het toepassen van een "niet erkende methode." Wat die methode juist inhoudt zegt hij 
niet. Wel eist hij een grote som geld – en absolute geheimhouding. De operatie moet in 
Tallinn in Estland uitgevoerd worden. 
 
Wihl vraagt geen verdere uitleg (eigenlijk wil hij gewoon niet weten wat er gaat gebeuren – 
de lezer heeft intussen wel al een heel sterk vermoeden) en stemt toe. De operatie is een 
succes, maar Wihl heeft achteraf een dubbel probleem. Het nieuws dat hij blind zal 
worden is al in ruimere kring bekend. Verder heeft hij ook last van gewetenswroeging, 
zeker nadat Hammar min of meer onthuld heeft wat er in Tallinn gebeurd is. Wanneer 
ook Wihls vrouw lucht van de ware toedracht krijgt, blijkt een breuk onvermijdelijk. Een 
"forferdelig ulykke", dat als in de proloog aangekondigd wordt, sluit de roman af. 
 
Modellen is een boeiend maar donker verhaal (de melancholische humor van Saabye 
Christensens vroegere werken ontbreekt hier nagenoeg geheel) over de waarde van het 
leven en de kunst. Daarbij aansluitend illustreert de roman ook dat de motieven voor het 
menselijk handelen vaak minder edelmoedig zijn dan diegene die ze verricht poneert – en 
het gaat hier niet over Thomas Hammar. Modellen scheept de lezer met een gevoel van 
onbehagen op. 
 
Met ongelooflijk veel poëtisch raffinement en filosofische finesse creëert Lars Saabye Christensen in Het 
model […]   een faustiaanse wereld waarin alles als in een satanisch spiegelparadijs samenhangt. Zodat 
het schrijnt en dwingt tot herlezen, precies wat een superbe roman moet doen. 
 
schreef Fleur Speet. 
___________________________________ 
55 Hij debuteerde in I977 als schilder met de tentoonstelling Amputaties, hij was door een aantal musea en 
verzamelingen in het land aangekocht en werd gezien als een van de belangrijkste kunstenaars van zijn generatie, 
maar na verloop van tijd verweten de critici hem dat hij zichzelf herhaalde, zijn motieven verdroegen deze 
herhalingen niet, hij molk zijn schilderijen uit tot ze doorzichtig en smakeloos werden, schreven ze, en de laatste 
jaren was het stil rond hem geweest (209) (vertaling Paula Stevens) 
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Literatuur is fictie en geen realiteit, maar ze staan natuurlijk niet volledig los van mekaar: 
 
En fortellings kjemi, er det sagt, og jeg er ikke helt uenig i dette 
[...] kan også ligne på [...] væsken 1 i mørkerommets kar 2: 
erfaring, lesning, fantasi. (169)  

 
1 de vloeistof; 2 bak 

 
schrijft de verteller ergens in Saabyes cirkus (2006) en dus is de verteller niet de "echte" 
Lars Saabye Christensen, maar wel duidelijk iemand die heel wat trekken van vertoont. Hij 
is net zoals de "echte" LSC een (gevierd) auteur die geregeld op boekenfestivals 
verschijnt, maar wel een jaartje jonger. Verder zitten er o.a. verwijzingen in het boek naar 
de novellen "Oscar Wildes heis" en "Den misunnelige frisøren" en naar de roman 
Modellen. Maar misschien het belangrijkste van al: het verhaal, dat begint met een 
(letterlijke) uitschuiver van de verteller op een Parijse scène, heeft een setting, een 
thematiek en een hoofdpersonage dat de LSC-lezer erg vertrouwd voorkomt: Skillebekk 
en omgeving, midden van de jaren zestig, een Beatlessong ("Do you want to know a 
secret?") voortdurend op de achtergrond, en een hoofdpersoon met een "imperfectie": hij 
kan geen "r" uitspreken: 
 
En bokstav er vrang i meg. Jeg er en skrivemaskin som mangler 
en tast. (64) 

verkeerd 
toets 

 
En dan is er natuurlijk nog de titel van het boek. 
 
In het verhaal dat aan van de verteller voorbijflitst tijdens zijn val van het podium ziet hij 
zichzelf terug in de herfst van 1965. Hij heeft zijn zinnen gezet op een Fender 
Stratocaster, en om aan de nodige fondsen te komen neemt hij een job aan als bezorger 
bij bloemenhandel Finsen. Hij komt in een aantal min of meer ongemakkelijke situaties 
terecht die met een heel herkenbare (maar daarom nog niet gemakkelijk imiteerbare) en 
soms van een lichte melancholie doordrongen droge humor beschreven worden. Ook 
enig absurdisme is weer nooit erg ver weg, zoals wanneer hij een kerstster aflevert bij de 
Belgische (!) ambassade en  
 
et istemplet frimerke i driks (174) fooi 
 
voor de moeite krijgt. Centraal in Saabyes cirkus staat de ietwat mysterieuze Aurora Stern 
bij wie hij een paar keer bloemen bezorgt waarvan helemaal niet duidelijk is van wie ze 
komen en achter wie hij daarom een verhaal vermoedt. 
 
Verder is er natuurlijk de onvermijdbare "etterpåklokhet": het blijft een jeugdepisode 
gezien door de ogen van een (becommentariërende) volwassen man die zich bij dat 
commentaar ook uitwijdingen toestaat:  
 
alle fortellinger lekker. Ingen fortellinger er vantette. (140) waterdicht 
 
Saabyes cirkus is ondertussen in het Nederlands vertaald. 
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Bisettelsen (2003) is het afsluitende deel van de trilogie die begon met Beatles (1984) en in 
1990 verder ging met Bly. Zoals Kåre Bulie terecht opmerkt zit de roman 
 
så full av direkte og indirekte referanser til Beatles og Bly, og bade persongalleriet og handlingen så tett 
knyttet til dem, at jeg ikke vil anbefale noen å begynne rett på den nye boka.56 

 
Maar om dat te kunnen doen moet je Noors kennen, want in tegenstelling tot Beatles is 
Bly nooit in het Nederlands vertaald. 
 
Maar ook voor wie de twee vorige delen gelezen heeft (en dus meer van hetzelfde 
verwacht) heeft Bisettelsen een verrassing van formaat in petto. De roman begint nog 
″traditioneel″ met de tekst van een ansichtkaart die Kim Karlsen schrijft wanneer hij in 
New York de Dakota Building met daarvoor het trottoir waar John Lennon vermoord 
werd, wil bezoeken.  
 
Maar wat dan volgt sluit noch inhoudelijk nog verteltechnisch aan bij Beatles en Bly. Kim 
Karlsen is nu niet meer zelf aan het woord: die plaats wordt ingenomen door een 
mysterieuze buitenstaander, die zichzelf o. a. als volgt omschrijft: 
 
Jeg er blind og rettskaffen. Mitt blikk skarpt og umulig […] Jeg later ikke som. Ingen slipper unna meg 
før det er for seint.57 (223) 
 
Jeg har etter beste evne […] ivaretatt Kim Karlsens interesser. Jeg har forsøkt å gjøre det på en så presis 
og rettskaffen måte som det overhodet er mulig.58 (227-228) 
 
Voor Anne Cathrine Straume is het de dood zelf die hier aan het woord is en dat is zeker 
geen slechte interpretatie: als er één motief dominant aanwezig is in in het relaas van de 
verteller dan is het wel de dood. In "The End" krijgen we van hem te horen dat Kim 
Karlsen zijn geheugen volledig kwijt is wanneer hij op 4 januari 2001 wakker wordt in een 
hotelkamer. Het is het begin van een ″Magical Mystery Tour″ door een voor hem nu 
onverstaanbaar verleden waarin allerlei figuren en motieven uit Beatles en Bly op een 
verwrongen en surrealistische manier opduiken. 
____________________ 
56 zo vol met directe en indirecte verwijzingen naar Beatles en Bly, en zijn zowel de personengalerij als de handeling 
zo nauw met die twee romans verbonden, dat ik niemand zou aanraden om dadelijk met het nieuwe boek te 
beginnen. 
57  Ik ben blind en rechtschapen. Mijn blik is scherp en onmogelijk. […] Ik doe niet alsof. Niemand ontkomt aan mij 
voor het te laat is.  (219) (vertaling Paula Stevens) 
58 Ik heb naar beste kunnen [...] Kim Karlsens belangen behartigd. Ik heb geprobeerd dat te doen op een zo precieze 
en rechtschapen manier als maar mogelijk is. (223)  (vertaling Paula Stevens) 
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Kim Karlsen verlaat de hotelkamer via de brandladder, komt terecht bij een kapper die 
het licht aandoet als hij afsluit, maakt een rit (we bevinden ons nu in oktober 1967) in de 
tourbus van de Dirty Fingers, een Noors bandje dat net voor de afreis naar de Verenigde 
Staten een afscheidsconcert in Å zal geven. In Å belandt Kim pardoes in een rondetafel-
conferentie over Bønnens plass i det postmoderne samfunn59 (88), een episode waarin het 
burleske duidelijk de overhand krijgt. 
 
Na een niet geslaagd avontuurtje met een waarzegster die het verleden voorspelt komt 
Kim midden in een militaire oefening terecht. Uiteindelijk brengt de walrus (!) wiens leven 
hij daarvoor al eens gered heeft hem naar de Oslofjord, waar hij o.a Fred Hansen, de 
tragische schoolgenoot uit Beatles  ontmoet, en waar ook zijn beruchte oom Hubert weer 
van de partij blijkt te zijn.  
 
Kim bezoekt daarna zijn ouders en neemt wat later een ferry; het betalen van de veerman 
is een zoveelste verwijzing naar het doodsmotief. Wanneer hij in hoofdstuk ″Baby you’re 
a rich man″ weer aan wal komt, vindt Kim een manuscript dat begint met de eerste regel 
uit Beatles – de ring is gesloten. 
 
De ″Blue Jay Way″-hoofdstukken, waarvan het eerste begint met 
 
Det er ikke jeg som forteller dette. Det er den andre:60 (196) 
 
objectiveren het uitgangspunt van ″Magical Mystery Tour″ en vormen de overgang naar 
het tweede, traditionelere deel van Bisettelsen. We vernemen nu dat Kim Karlsen op 4 
januari 2001 dood aangetroffen werd in een hotelkamer in Sortland in het Noorden van 
Noorwegen; de doodsoorzaak was "massivt hjerteslag″ -- ″massief hartfalen″. 
 
″Det speilvendte manuskriptet″ (″het spiegelbeeldige manuscript″) bevat fragmenten die 
uit Beatles ″weggelaten″ werden. En in ″Fus”, ″To″ en ″Tre″ krijgen we te horen hoe het 
Gunnar, Ola en Sebastian sinds Bly vergaan is:  
 
Her er Saabye Christensen mer gjenkjennelig, med tydelige situasjoner der latter og gråt slås om 
oppmerksomheten 61 

 
schrijft Anne Cathrine Straume. 
 
De begrafenis zelf volgt in ″The Fool on the Hill″, met Gunnar die, nadat hij  
_________________________ 
59 de plaats van het gebed in de postmoderne samenleving (87) (vertaling Paula Stevens) 
60 Dit ben ik niet, die dit vertelt. Dit is die ander: (197) (vertaling Paula Stevens) 
61 Hier is S.C. meer herkenbaar, met duidelijk omschreven situaties waar lachen en huilen met mekaar om de 
aandacht wedijveren.  
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geconstateerd heeft dat Kim 
 
hadde for stort hjerte 62 (399), 
 
uitgebreid citeert uit een anischtkaart die hij ooit van zijn vriend kreeg. En dan is er ten 
slotte de epiloog (″All you need is love″) waarin Kim Karlsen  
 
går inn i hukommelsen, til dem han elsket, for å bli glemt der en gang for alle. 63 (414) 
 
en waarin de lezer overvallen wordt door een gevoel van intense droefheid, want dit is nu 
echt het einde van het verhaal over de vier jongens uit Oslo. 
 
 
Visning (2009) speelt in het midden van de jaren 90 van de vorige eeuw. Willy Bråten en 
Cathrin Juell, beiden late twintigers, wonen al vier jaar samen in een appartement in Oslo. 
Juell werkt voor een reclamebureau, Willy is een mislukte filmscenarioschrijver: 
 
Jeg skrev altså filmmanuskripter. De ble sjelden, jeg mener 
aldri, noe av. Samme kunne det egentlig være. 
Kunsten var å pitche en idé‚ som var akkurat så god at 
man fikk støtte, men aldri så god at det ble film, kort sagt, 
penger for ikke å gjøre noe som helst. Kanskje jeg er lat. 
Kanskje jeg mangler ambisjoner. jeg er altså en lat 
oppkomling som mangler ambisjoner.  (28) 

 
het doet er eigenlijk niet toe 
met een idee op de proppen 
komen 
 
 
parvenu 

 
 Zij heeft rijke ouders, hij is van eenvoudige komaf. Sluipt er na vier jaar iets van verveling 
in hun relatie? 
 
Da vi hadde bodd sammen i fire år og det i den samme 
leiligheten, og fire år var ganske mye på denne tiden, begynte vi 
å mislike den, eller kanskje det heller var sånn at vi begynte å 
mislike hverandre og bare lot som om det var leiligheten det var 
noe feil med og ikke oss. (4) 

 
 
eerder 

 
Cathrin stelt in elk geval voor om van op "visning" (huizen die te koop staan bekijken) te 
gaan, niet met het doel om eigenaar te worden, maar wel om stiekem seks met elkaar te 
hebben in een van de kamers. Rond dezelfde tijd krijgt Willy van Peder Holm, 
filmconsulent van Norsk Film, het aanbod om het scenario voor een erotische film te 
schrijven. In zijn ontwerp voor het script verwerkt hij de "ervaringen" uit de visninger. 
Maar dan ontdekt hij dat Cathrin dingen voor hem verborgen houdt… 
 
Visning laat zich niet zo gemakkelijk bij één romantype onderbrengen. Het begin heeft 
iets van een schets van het yuppiedom van de jaren 90. Zelf beschrijft hij die jaren in zijn 
__________________________ 
62 had een te groot hart (391) (vertaling Paula Stevens) 
63 de herinnering binnen, van diegenen die hij liefhad, om daar voor eens en altijd vergeten te worden. (406) 
(vertaling Paula Stevens) 
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scenario op deze manier: 
 
Nittitallet, hva skal man egentlig kalle dette tiåret, fullt av 
kreditt, selvmord og reklame?  [...] en evig runddans helt på 
tampen, et pokerslag med kredittkort, eller kanskje et eneste 
langt bursdågsselskap, der ingen tør å blåse ut lyene og lekene 
aldri tar slutt.  (75) 

 
 
aan het einde 

 
Het is een generatie die zich vooral wil amuseren, zich vervelen als een doodzonde 
beschouwt en weinig politiek inzicht heeft, zoals blijkt uit deze passage over Irak: 
 
vi ville også oppleve den rettferdige harmen og gi oss hen til 
slagordene, raseriet og massemønstringene, vi syntes rett 
og slett vi fortjente det, av en eller annen grunn, selv om vi ikke 
hadde gjort oss fortjent til noe som helst, spør du meg. Det var 
bare den haken ved det hele at Saddam blant annet hadde 
gasset i hjel noen tusen kurdere, henrettet fotballspillere som 
tapte landskamper, gått til krig mot Iran, noe som kostet 
omtrent et par millioner liv, for det meste barn med plastnøkkel 
til paradis rundt halsen, og til slutt valgte han å invadere 
lekelandet Kuwait i stedet, så det var ikke bare bare å ta 
parti [...] Det var snart ikke en eneste real frontlinje å 
oppdrive noen steder, bare forvirring. Men vi trøstet oss med 
at vi var mot krig, all slags krig, vi demonstrerte mot krig som 
sådan, vi var faen meg prinsipielle, var vi ikke, vi var ihuga 
pasifister på vegne av andre  (6-7) 

 
de massademonstraties 
 
 
 
terechtgesteld 
interlandwedstrijden 
 
 
het speelgoedland 
partij kiezen 
vinden 
 
gedreven 
namens 

 
Daarna lijkt de lezer voor een tijdje in een detectiveroman verzeild geraakt te zijn: dingen 
worden verzwegen, iedere handeling kan wanneer ze in een bepaalde context geplaatst 
wordt, verdacht overkomen – Jan Kjærstad heeft dat ook al in zijn roman Rand (. Maar 
ook het spel met realiteit en fictie, een jeugdtrauma en een daar aan gelieerde moeilijke 
vader – zoon relatie, de speldenprikken naar de filmwereld, het motief dat mensen voor 
elkaar niets anders zijn dan vreemden ("Du kjenner ikke meg. jeg kjenner ikke deg. ingen 
kjente Cathrin. Vi er bare fremmede som tilfeldigvis møtes." (142)), het portret dat ik-
figuur Willy Bråten van zichzelf schets en de dubbelzinnige slotzin ("Man kan sikkert si 
mye om meg, Willy Bråten, men min slutt er best" (110)) spelen ook allemaal een 
belangrijke rol. Nogal wat recensenten vroegen zich dan ook (niet geheel ten onrechte) af 
waar Lars Saabye Christensen met deze roman naar toe wou:  
 
Jeg må innrømme at jeg ikke riktig forstår hva Saabye Christensen holder på med i denne boka. 
Ik moet toegeven dat ik niet te best begrijp waar S. C. in dit boek mee bezig is 

 
schreef Cathrine Krøger. 
 
De recensies van Visning ware in het algemeen trouwens niet zo positief. Vooral de al 
vermelde Cathrine Krøger was erg streng in haar oordeel: 
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«Visning» er grunn. Den er kjedelig. Og den har et syltynt plott [...] han kan mye mye bedre enn dette..64 

 
Ook  Odd W. Surén was niet mals: 
 
det er ein roman som leikar at han er ein roman, og som aksepterer stereotypien som norm for 
personteikninga. Dermed sit lesaren att med ei kjensle av å ha kasta bort tida med å lesa denne boka, det 
var ikkje noko der som gjorde romanen naudsynt.65 

 
Til tider er den både gripende og engasjerende. Dens styrke ligger i skildringen av det unge parets 
overfladiske og tomme liv. I andre faser er den så kjedelig at man spør seg om man står overfor keiserens 
nye klær, at forfatteren rett og slett holder litt ap med sin leser.66 

 
schreef Asbjørn Ringen. Jan-Erik Østlie had woorden van lof voor Christensen als 
dialogenschrijver maar concludeert toch dat   
 
Det er en lettlest, og dessverre raskt fordøyd, roman Saabye Christensen har skrevet denne gangen.67 

 
Ook Marta Norheim had bedenkingen, maar vond het in elk geval 
 
ein roman det er vel verdt å lese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

_________________________ 
64 "Visning" mist diepte. Het is een saai boek. En het heeft een flinterdunne plot. […] hij kan veel, veel beter. 
65 dit is een roman die doet alsof hij een roman is, en die stereotypering als norm voor het schilderen van personages 
aanvaardt. Daarmee blijft de lezer zitten met een gevoel dat hij zijn tijd vergooid heeft met het lezen van dit boek, er 
was niets dat de roman maakte tot iets wat je gelezen moet hebben.. 
66 Af en toe is de roman zowel aangrijpend als boeiend. Zijn sterkte ligt in de schildering van het oppervlakkige en 
lege leven van het jonge paar. Op andere momenten is hij zo saai dat men zich afvraagt of men hier niet met de 
nieuwe kleren van de keizer te maken heeft, of de auteur zijn lezer voor de gek houdt. 
67 S.C. heeft deze keer een vlot geschreven, maar helaas ook een heel licht verteerbare roman geschreven 
68 een roman die zeker het lezen waard is. 
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