
Sterke og presise skildringer av
menneskeskjebner og relasjo-
ner fra det moderne pakistan-

ske samfunn. 
Daniyal Mueenuddins debut og internasjonale
braksuksess fra 2008 foreligger nå i norsk
språkdrakt. 
Forfatterens særlig intime kjennskap
til kulturelle, samfunnsmessige og psykologis-
ke forhold fra bokens kjerneområder, knyttet til
Lahore og Punjab, gjør den til en helt spesiell
leseropplevelse. Hvert kapittel forteller om
livshistorier til mennesker knyttet gjennom
arbeid eller på annen måte til godseieren og
spekulanten KK Harouni, men for øvrig kan
kapitlene leses som en serie enkeltstående
noveller. Mueenuddin kjenner sitt persongal-
leri, han skildrer livene, skjebnetrådene,
skjønnheten og grusomheten, det latterlige og
det forferdelige, med samme presisjon og
intensitet, uansett på hvilket nivå personene
befinner seg på den sosiale rangstigen. 
Her er fortellingen om den godmodige
og hjelpsomme tusenkunstneren, elektrikeren
Nawabdin, far til tolv jenter, som ved et mira-
kel slipper unna en skuddserie fra en simpel
motorsykkeltyv med bare mindre skader. Og
her er Saleema, kokken og tjeneren, som
lager de beste og tynneste chapatis. Men
som innhentes av sin egen mørke skjebne,
havner på gaten som heroinist, og dør fra den
unge sønnen sin, som går samme vei. Mue-
enuddin viser oss hvor tilsynelatende tilfeldig
lykkens eller ulykkens lodd rammer disse
menneskene. Det er troverdig. Det er sterkt.
Og det er, tross alle fremmedartede kulisser vi
får beskrevet, – lukter og vekster, matos og
trafikkstøy, sære tekniske innretninger og
«originale» mellommenneskelige relasjoner, –
dypt gjenkjennelig.

ARNE HUGO STØLAN
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«Andre rom, andre undere»
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Annica Wennerström: 
«Lappskatteland»
Familiesaga
285 sider, kr. 349,-
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Romaner om samisk kultur er
sjeldne. Men Annica Wenner-
ströms slektssaga «Lappskatte-

land» fascinerer ikke bare av den grunn. 
Med et utsøkt språk beskriver hun kolonisering
og dens konsekvensene med skjulte, giftige
konflikter under overflaten. Vi møter fire kvinne-
generasjoner mellom 1861 og 2002. Den navn-
løse fortelleren er «fuskelapp» og har same- og
svenskeblod. Hun starter med et par broderte
skobånd som bokstavelig talt blir den røde trå-
den i sagaen. Forfatteren veksler da med nå og
får fram rotløsheten som er resultatet av et for-
tidd, tabuisert og skambelagt opphav gjennom
generasjoner, de er mange «fremmede i eget
liv». 
Njenna er skogsamepike i en reindrifts-
familie og er forelsket i en ung noaide, en sa-
misk medisinmann. Familien vil ha Elias som
svigersønn som er forsvensket på misjonssko-
len. Den opplever det svenske storsamfunnets
kolonisering, svennesvensker tar samiske bei-
temarker, fiskevann og bebygger samiske helli-
ge steder. Njenna voldtas av en isblåøyd
svensk nybrottsmann og avvises av noaiden
når hun trenger ham mest. Hun avslår Isaks
frieri, rømmer og føder i lønndom. 
Njennas etterkommere bruker to an-
grepsvinkler på denne situasjonen. Å fortie eller
stå på den samiske arven. Bare fjellsamene
maktet å bevare den samiske kulturen og rein-
driften, men har fungert som et aristokrati og
har ikke engasjert seg nevneverdig i sjø- og
skogsamenes skjebne. 

Første del av boken er fengslende i et skim-
rende nesten mytologisk språk, mens de andre
er mer hverdagslige, men aldri uengasjerende.
Hun gir taushet og fortielse et språk og skobån-
denes skjebne avslører familiehistorien.

Fin oversettelse av Kirsti Øvergaard.
BERIT KOBRO
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