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Anne Sender er 
prisbelønnet for sin 
frittalende innsats 
for Det Mosaiske 
Trossamfunn i 

Norge. Hun har sågar blitt 
truet på livet for sine ytringer. 
Den tidligere forstanderen for 
den jødiske menigheten i 
Oslo kunne fort ha skrevet 
under tittelen «Min jødiske 
reise». I stedet velger hun å 
biografere et kollektiv der 
hennes personlige fortelling 
er flettet inn.

Reisemetaforen i tittelen er 
forslitt, men her er det snakk 
om jødenes dype historiske 
erfaring, siden tvangsforflyt-
ninger, vandringer og dias-
pora er bærende elementer i 
deres identitet. 

I åpningskapittelet får 
leseren snart beskjed om at 
dette ikke trenger bli en 
stereotypisk fortelling. Blant 
annet får vi lese om en jødisk 
ateist og kommunist, og mye 
av det Sender skriver om 
solidariske menighetsfelles-
skap gjør inntrykk. Det ligger 

an til en sterk fortelling om 
jødenes kår i Norge.

Men det skurrer titt og ofte 
i språkføringen. God sakpro-
sa skal presentere et gjen-
nomarbeidet tankestoff og et 
bearbeidet språklig uttrykk. 
Dersom det ikke er tilfelle blir 
teksten et problem som 
overskygger saksforholdene. 

For eksempel: «Det første 
stemningsskiftet overfor 
Israel som skjedde på syttital-
let, da arbeiderpartiene både i 
Norge og Israel mistet det 
politiske overtaket, ga en lang 
overgangsperiode med 
mindre synlighet for Israel-
venner i det offentlige rom».

Dette ligner stenografert 
Gro-prosa. Som kritiker og 
leser ville jeg helst ha opp-
merksomheten rettet mot 
fortellingen om den jødiske 
minoriteten i Norge, deres 
livsform og konflikter. Det er 
nok å nevne det norske 
samfunnets nedrige behand-
ling av jødenes erstatnings-
krav etter krigen, eller 
skuddene mot Oslo-synago-
gen i 2006. 

Men det språklige rotet 
forstyrrer. Enkle gramma-
tiske bommerter som feil 
bruk av relativt pronomen, 
feil kommabruk under 
oppramsinger samt menings-
forvirrende setninger avspo-
rer saksframstillingen. En 
nærmest slavisk kronologisk 

framstilling der detaljfikse-
ringen erstatter kvalitet med 
kvantitet gjør ikke saken 
bedre. Rubb, stubb og rake 
skal med i Senders disposi-
sjon. Referatpreget kronikk-
stil kan gjenkjennes på 
overforbruk av konjunksjo-
nen «så»: «Så kom omskjæ-
ringsdebatten igjen vinteren 
2011». 

Denne boka er i sin informa-
sjonsopphopning kanskje 
mer egnet for forskere enn for 
et vanlig publikum. Synd, for 
forfatteren har store kunn-
skaper og mye på hjertet. Jeg 
vil trekke frem beskrivelsene 
av de jødiske menighetenes 
egenart og utvikling som 
spesielt interessante, samt 
Senders erfaringer med medi-
eopptredener og kommunika-
sjonen med andre kirkesam-
funn. Hun avlegger både 
Jostein Gaarder-debatten og 
1970-tallets Palestina-komité 
krasse verbale visitter, uten at 
det blir hoverende. Hennes 
oppsummering av antisemit-
tiske angrep og hendelser 

«post 22. juli» bør få flere enn 
meg til å merke seg ordene, 
for heller ikke jødene var 
tilstrekkelig på vakt i de 
dager: «Vi hadde mottatt brev 
med pistolpatroner, brev med 
hvitt pulver, pakker med 
ekstrem propaganda, trusler 
på telefon, ‘vi-veit-hvor-du-
bor’-meldinger og lignende.» 

Ett år før valgperioden hennes 
er over går Anne Sender av 
som forstander. Ikke lenge 
etter reiser hun til de pales-
tinske områdene i Israel. Hun 
vil se realitetene på nært 
hold. Disse avsnittene mot 
slutten av boka er lærerik 
lesning og viser hvordan 
forfatterens intellektuelle 
orientering bygger på solid 
rettferdighetssans.  

Mangelfull sakprosa til 
tross finnes det likevel noe å 
lytte til: «Hvis Jerusalem skal 
være til velsignelse for 
jødene, kan det ikke være til 
fornedrelse for andre. Det ble 
min erkjennelse.»

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Rubb, stubb: Det er synd informasjonen hoper seg opp i Anne Senders bok.
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Når fire unge menn 
går sammen om å 
lage et nettsted i 
hyllest til naturen, 
for å få et fakture-

ringsgrunnlag for sin egen 
hobby, kan det fort bli 
introvert og ekskluderende, 
middelklassemenn som skal 
vise hverandre de tøffeste 
turer og de kuleste referan-
sene. Men når vennegjengen 
– Kjetil Østli, Anders Aakre, 
Simen Tveitereid og Torbjørn 
Ekelund – er så til de grader 
hyggelige, så villige til å skrive 
godt, har så god erfaring og 
nettverk, har resultatet blitt 
svært bra. Det er sympatisk 
ydmykt, med høy kvalitet i 
språket og verken fordum-
mende eller distingverende. 
De har utgitt en meget pen og 
ryddig nettside, lett å navi-
gere, med elegant layout og 
relevante pekere. 

Kvaliteten på tekstene i 
åpningsnummeret er meget 
god. Simen Tvetereid leverer 
et utmerket essay om tid. 
Kjetil Østlis intervju med Odd 
Nordstoga er både morsomt 
og velskrevet, og reportasjen 
«Den store villmarksbløffen» 
om Kristoffer Clausens fadese 
er fint lesestoff. Her er det 
kremen av de ikke-ironiske 
unge menn som formidler 
innsiktsfulle observasjoner 
med god syntaks. 

Der tekstene er saksorienterte, 
perspektivfulle og går ut over 
seg selv er, er bildene stort 
sett endimensjonalt roman-
tiske. Det er friske unge menn 

som bader i kaldt vann eller 
har rim i skjegget. Skitupper 
med retning mot der det ikke 
er spor. Tegninger av trollel-
gen med sju takker. Blikket 
med horisonten etter kjølvan-
net. Annonsene er i samme 
stil. Her har de Audi som 
kjører gjennom trollskog i 
hundre, og Nikon som bader i 
høstfarger. Det er vanskelig å 
komme ut av den maskuline 
romantiske representasjonen 
av natur som sublim og 
meditativ. Skal dette være for 
menn som tar en pause i 
kjernefamilien? Hadde det 
blitt bedre eller verre med en 
naken dame i en kulp? 

«Et tre har aldri lært meg 
noe», sa engang Erling 
Fossen. Vi lever i en kultur 
der vi sitter med ryggen til 
det sosiale og tror vi kan bli 
kloke av utsikten over havet. 

Bildene mangler en analytisk 
distanse til naturen. Det 
virker som om de ikke forstår 
at natur først og fremst er 
kultur.

Fremmedordet «Harvest» er et 
merkelig døpenavn fra så 
dyktige norskspråklige 
skribenter. Det er engelsk og 

betyr omtrent «innhøsting». 
Kanskje det er en banal 
referanse til Neil Young. Selv 
sier de at de ser på «Harvest 

som et leirbål – et sted for gode 
historier og deling av kunn-
skap.» Kunne de ikke da bare 
kalt det Olsok eller Leirbål?

Estetikken synes inspirert av 
Kinfolk, et motbydelig 
amerikansk tidsskrift med 
middeklasseonani av simple 
gourmet living. Det klasse-
delte Norge har noen få trekk 
som ikke skiller mellom høy 
og lav. Gleden over naturen 
er en av dem, men bruken av 
naturen er svært klassedelt. 
Harvest har i hvert fall 
intensjon om å gå ut over 
middelklassen, og spør 
leserne fra hele landet om 
bidrag. I presentasjonen av 
seg selv etterlyser de potensi-
elle skribenter slik: «Er du 
glad i å være ute? Liker du å 
gå? På ski? Bade? Bygge 
trehytte? Kan du noe om 

fjell? Om ugler? Elger? 
Miljø?». Da får vi håpe at 
matspaltene i framtiden tør å 
spørre om maten er god eller 
vond, ikke om den er gal eller 
riktig. 

Det jeg savner er tekster av 
typen Bjørn Gabrielsens 
glitrende spalte i D2, der han 
kom med praktiske tips i 
reneste MacGyver-stil. Når 
man først bor i et land med 
håpløst klima, er det en god 
strategi lære seg å bruke 
naturen heller enn å fordøm-
me den. 

Harvest vil være mer enn 
et magasin. Det er et nettverk 
som også har ambisjoner om 
å bli «talentfabrikk» og forlag. 
Magasinet markedsføres som 
et utstillingsvindu «for å bli 
oppdaget» og kommer til å 
arrangere skrivekurs og 
opplevelsesturer. På meg 
virker det som de er mer 
opptatt av resultatet enn seg 
selv. Og da har de alle mulig-
heter for å lykkes. 

Runar Døving
bokmagasinet@klassekampen.no 

Nystartet: Kremen av ikke-ironiske menn skriver innsiktsfullt om naturen. 

Tid for å høste inn

Bildene er 
stort sett 

endimensjonalt 
romantiske.
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