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«Det er jo et 
ganske, eh, 
eksotisk 
regime,» 
vedgikk 

Statoils kommunikasjons-
medarbeider. 

Undertegnedes henven-
delse gjaldt Statoils etable-
ring i det gassrike sentralasia-
tiske landet Turkmenistan, 
der president Gurbanguly 
Berdimuhammedov ble 
gjenvalgt med 97,14 prosent 
av stemmene tidligere i år. 
Som Mikal Hem skriver i sin 
bok «Kanskje jeg kan bli 
diktator» gjør Berdimuham-
medov sitt beste for å pimpe 
diktaturet han overtok da 
livstidspresident Saparmurad 
Nijazov avgikk ved døden i 
2006.

Nijazov var en fargeklatt. 
Han er blant annet kjent for å 
ha satt opp en tolv meter høy 
forgylt statue av seg selv som 
roterte slik at ansiktet alltid 
var vendt mot sola. Nijazovs 
bok «Ruhnama» («Sjelens 
bok») ble gjort til pensum, og 
han fi kk lagd en enorm 

skulptur av boka i hovedsta-
den Asjgabat. Kopien åpner 
seg automatisk klokka åtte 
hver kveld og spiller av en del 
av teksten. Utenlandske 
selskaper som Siemens, 
Daimler-Chrysler, Caterpillar 
og John Deere har villig 
sponset oversettingen av 
«Ruhnama», som fi nnes på 41 

språk. (Statoil kunne 
imidlertid fortelle 
at de ikke hadde 
sponset noen 
oversetting til 
norsk.)

Nevnte historier  
er blant de 
mest uskyldige 
som er å fi nne i 
«Kanskje jeg 
kan bli dikta-
tor». Boka 
springer ut av 
Mikal Hems blogg Diktator-
nytt, som igjen sprang ut av 
en spalte i ukemagasinet Ny 
Tid. Resultatet har 
blitt en kompakt sak 
som inneholder 
vittige, forstyrrende 
og regelrett gruopp-
vekkende fortellin-
ger om noen av 
verdens mest 
kjente, men også 
mange glemte 
diktatorer. 

En nærmest utømmelig 
brønn med diktatorkuriosa 
gjør boka lettbeint og under-

holdende. Ta Zaires 
mangeårige hersker 

Mobuto Sese Seko, 
hvis fulle navn 
betydde «den 
allmektige kriger 
som med sin 
utholdenhet og 
målrettethet vil gå 
fra seier til seier 
og etterlate ild i 
sine fotspor». Eller 
prins al-Waleed 
bin Talal, nevøen 

til Saudi-Arabias 
kong Abdullah, som har 
skaffet seg verdens dyreste 
privatfl y med elektroniske 
bønnetepper som alltid er 

vendt mot Mekka. Og 
selveste Hitler skal 
visstnok ha hatt noen 
kinky fetisjer, inkludert 
… vel, det står i boka.

Samtidig handler histori-
ene om en nesten 
uforståelig dose med 
menneskelige tragedier. 

Det er vanstyre, avkuttede 
ører, pisking, strøing av salt i 
sår, seksuelle overgrep og, 

selvfølgelig, drap på politiske 
motstandere.

«Kanskje jeg kan bli 
diktator» er skrevet som en 
håndbok for aspirerende 
despoter, og har en pedago-
gisk kapittelinndeling: ‘La 
deg dyrke’, ‘Pul rundt’, 
‘Skriv’, ‘Hold stilen’, ‘Del 
godene (med dine nærmes-
te)’, ‘Kom deg ut i tide’. 
Grepet er en kreativ måte å 
systematisere og binde 
sammen alle anekdotene på. 
Om «Bli diktator på 
1-2-3»-formen bærer en hel 
bok, er likevel usikkert: 
skrekkhistoriene er så drøye i 
seg selv, og kombinasjonen 
med Hems generelt tørrvit-
tige prosa og velplasserte 
understatements er såpass 
vellykket at håndbokformen 
til tider kan føles overfl ødig.

Like fullt er «Kanskje jeg 
kan bli diktator» mye mer 
enn bare fjas. Boka er en 
morsom påminnelse om hvor 
deprimerende rik despotfl o-
raen vår egentlig er.
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Diktatorkuriosa: Mikal Hem skriver vittig om verdens vanvittige despoter.
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Motorsykkelrid-
derne. Hvordan 
lever de? Mang en 
god roman oppstår 
i spørsmålet 

«hvordan lever». Mang en 
leser oppsøker litteraturen 
med samme undring.

Dy Plambeck er en ung, 
dansk forfatter som debuterte 
i 2005 med en diktsamling, 
«Buresø-fortellinger». Når jeg 
leser «Gudfar» (2011) er jeg en 
stund i tvil om dette er en 
roman. Første del har i 
passasjer en avsnittsrytme 
som minner om bildesekven-
sene i en tegneserie. Setnin-
ger fyres av som lysende 
skudd i natten, og de origi-
nale formuleringene kommer 
så tett at jeg bruker en hel dag 
på 20 sider: «Skumringen 
hugget seg ned over himme-
len, mens fettet fra den 
helstekte pattegrisen dryppet 
ned på de knitrende glørne 
over bålet».

Vi er på 4ever2wheel-treffet 
med hovedpersonen, den 
unge mureren Uffe. Hans 
motorsykkel-
gjeng Spitfi re 
ankommer 
«som om de 
var korsrid-
dere og King 
Kong på en 
gang ... med 
høy frontgaf-
fel, apehenger 
og lavt sete.» 

Uffe er kastet ut hjemme, 
etter å ha levd hele livet hos 
alenefaren Poul, som jobber 
på Schous Sæbefabrikk. 

Faren dør i jevnt godt humør 
og skøyer med at hvis noen 
skal kalle opp en plass etter 
ham, bør det bli en Gjen-
bruksstasjon.

Kjærligheten og konfl iktene 
mellom far og sønn åpner 
vinduer inn til et rocka folk 

der både Gud og 
fyllekuler 
påkalles. Når 
Uffe er innom 
kjerka og 
skotter undren-
de på krusifi k-
set, synes han 
det ligner noen 
han kjenner. 
Den store nesa, 

den framskutte haka. Hm. 
«Hvem var det igjen? Jo, det 
var ham selv!» Han blir 
svimmel, må sette seg på 

gulvet og se opp i taket. 
«Søyle reiste seg bak søyle. 
Hvelving åpnet seg over 
hvelving ...» Tranströmers 
kjente strofer, parafrasert. 

I andre kapittel, ‘Nazibakeren’, 
noterer jeg innfl ytelser fra 
Boris Vian i margen. Det 
skyldes blant annet en 
undringsprosa som ikke er 
ofte å lese på skandinaviske 
språk. Nazibakeren – det er 
den løse fuglen Tenna, Uffes 
mor. Hun tegnes som en 
frodig og «timeglassformet 
jente». Den sosiale settingen 

er Nørrebro og Ordrupbanen, 
kjent for sine banesykkelløp 
og sykkelstjerner på 1950-tal-
let. Tenna forlater Uffe når 
han er tre måneder, og 
forfatteren lar farens død lede 
til morens historie. Gjennom 
romanpersonenes ulike 
synsvinkler får vi en upasteu-
risert dansk sosialhistorie fra 
1945 og fram til de autonomes 
ungdomsopprør og rivingen 
av Ungdomshuset i 2007. 

Portrettet av Tenna bærer 
denne poetiske romanen. 
Ganglaget hennes får disse 
orda: «Både lett og tungt på 

samme tid, som om hun gikk 
på tærne i tresko, hun gikk 
som om hun ikke tenkte på 
døden».

Tenna drikker i perioder en 
snaps hver morgen. I snapsen 
dypper hun småkaker mens 
hun lytter til klassisk musikk. 
Så kom ikke her! Uffes 
glansnummer i matveien er 
arme riddere. 

En intens handling og en 
oppvakt språkføring får sin 
dreis av kompositorisk 
eleganse: Romanens siste del 
handler om Uffes guddatter 
«Petring», et uttrykk fra 
murerlauget som betyr «en 
kvart murstein». Via Petring 
føyer forfatteren sammen 
historien om bikernes opprør 
på 1970-tallet med de svart-
kledde og brusteinskastende 
ungdommene på 2000-tallet. 
Uffes ungdomshistorie blir 
refl ektert i guddatterens 
ungdomsopprør, og Plambeck 
beskriver «gudfars» inderlige 
hjelpeløshet og omnipotente 
fortvilelse i møte med Pe-
trings løsrivelse. Hva får han 
igjen for all kjærligheten han 
har gitt henne, annet enn 
avstandtagen? Romanen 
antyder svaret i siste setning.  

Men det er altså Tenna som 
tar kaka i «Gudfar», stødig 
gjendiktet av Trude Marstein: 
«Hun hadde fyllekula sit-
tende på seg som et høytide-
lig klesplagg, en gallakjole 
som hun bar gjennom gatene 
med rett rygg.» 

Freddy Fjellheim
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Originalt: En upasteurisert dansk sosialhistorie fra 1945 til i dag. 

Arme riddere, varme folk

INTENST: Dy Plambeck tar deg med på motorsykkelen. 
 FOTO: PIRATFORLAGET

Setninger 
fyres av 

som lysende 
skudd i natten. 
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