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™ BÖCKER

Michael Ondaatje
Översättning: Thomas Preis
Albert Bonniers Förlag
Divisadero
Annas bok

G oda romaner finns det 
i dag glädjefullt många. 
Michael Ondaatjes Divi-

sadero – Annas bok är något 
mer. Den är en darrande pil som 
med poetisk kraft träffar läsa-
ren och sliter upp ett sår ur vil-
ket kärlek, förlust och sorg väller 
fram. Man sitter där och vet inte 
om man ska anamma eller för-
neka Nietzsches ord ”Vi har kon-
sten för att inte bli tillintetgjorda 
av sanningen”, vilka författaren 
stödjer sig på. För mig känns det 
mer som om konsten uppenba-
rar och förlöser sanningen än 
döljer den. Men jag talar förstås 
inte från utövarens utan från 
konsumentens utgångspunkt.

Ondaatje skrev bland annat 
Den engelske patienten, 

romanen som på 1990-talet gav 
honom Bookerpriset och öpp-
nade världens litterära arenor 
för honom. Han bor i Toronto 
men föddes 1943 i Sri Lanka.

Ordet Divisadero betyder skil-
jelinje och så heter den plats 
mellan San Fransisco och Pre-
sidios ängar som Anna kommer 
från, hon som är bokens huvud-
person. 

Hennes mor dör då hon föds. 
På sjukhuset finns ett annat 
moderlöst nyfött barn som döps 
till Claire. Fadern tar båda med 
sig hem. Hemma på gården vän-
tar Coop, pojken som familjen 
tog hand om när hans föräldrar 
mördades. Om dessa fyra män-
niskor och deras inbördes för-
hållande handlar romanen och 
om deras fortsatta liv efter den 
dag då flickorna var 16 år och 

kärlek, förtvivlan och våld slet 
sönder familjen.
Men den berättar också om den 
franske författaren Lucien Segu-
ra från tidigt 1900-tal. I hans hus 
hamnar Anna som litteratur-
forskare. Man förs in i hans liv 
och verk, dess svårmodiga pas-
sager som han gör om till spra-
kande kärleksäventyr i Dumas 
efterföljd och hans vänskap med 
pojken Rafael. Denne bor i en 
husvagn på hans ägor med sina 
föräldrar, en mycket speciell tjuv 
och zigenerska, och kommer 
senare att träda in i Annas liv. 

En rad andra udda människor 
spelar också viktiga roller, oav-
sett om man möter dem i proffs-
spelarnas värld som Coop gör till 
sin, på advokatkontor där Claire 
arbetar eller någon annanstans.

Det är den lågmälda inten-
siteten hos Ondaatje som 

trollbinder. När meteorsvärmar-
na störtar ner från himlen och 
rödvingetrastarna tystnar inför 
åskan ser och lyssnar man. När 
en 16-åring ger den hon älskar 
buddhistiska böneflaggor och 
målar hans bord i blåaste blått 
som fanfarer för mysteriet hon 
är insvept i klappar ens hjärta. 
När en av raseri förblindad far 
är nära att slå ihjäl pojken han 
också bär i sitt hjärta blir förtviv-
lan alldeles påtaglig för en.

Infallsrikedomen, de många 
levande gestalterna, sättet att 
skildra känslan vare sig det är 
glädje eller sorg och beskrivning-
en av den stålkalla beräkning 
som också tillhör människosfä-
ren är det, som gör  Divisadero 
till en läsupplevelse och befäster 
bilden av Michael Ondaatje som 
en av vår tids stora romanförfat-
tare.

INGER DAHLMAN
Michael Ondaatjes poetiska kraft i orden sliter upp sår hos läsaren ur vilket både sorg och kärlek väller fram 

skriver vår recensent. FOTO: JEFF NOLTE
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™ MUSIK

Birgittakyrkan i Kalmar. Pergole-
sis Stabat Mater m m. Opersång-
erskorna Pernilla Ingvarsdotter 
och Claudia-Constanze Nagorsnik, 
orgelspelaren Sebastian Glöckner, 
berlin, och Amorosa-kvartetten.

Kalmar domkyrka. Musik i Pas-
sionstid med Pernilla Ingvarsdot-
ter, sopran, och Paul Thorstens-
son, orgel och piano.

S tilla veckan i Svenska Kyr-
kan i Kalmar inleddes på 
Palmsöndagen. Bland flera 

musikframträdanden medver-
kade sopransångerskan Pernilla 
Ingvarsdotter i två av Palmsön-

dagens konserter. Först avsluta-
de hon och altsångerskan Clau-
dia-Constanze Nagorsnik en 
tre  dagars konsertsvit med Per-
golesis Stabat Mater, som tidi-
gare getts i S:t Sigfrids kyrka och 
Rockneby kyrka. Verket framför-
des i Birgittakyrkan i Kalmar med 
orgelspelaren Sebastian Glöck-
ner från Berlin och Amorosa-
kvartetten, en stråkkvartett från 
Kalmar, som instrumentalt stöd. 
De båda sångerskorna inledde i 
Birgittakyrkan med några solo-
sånger, vilket med all tydlighet 
visade deras praktfulla röster.

Huvudverket Stabat Mater, 
som är hämtat från en känd 

sekvens i katolska mässan och 
innehåller tjugotalet versrader, 
är musikaliskt uppdelad mel-
lan solisterna sopran och alt och 
duettsång. 

Även om de båda sångerskor-
na hade helt olika röster och 

röstlägen, klingade duettsången 
utmärkt. Genom kyrkans orga-
nist och musikaliske värd Dag 
Videke fick publiken en viss 
aning om innehållet i de latinska 
textrader, som framfördes. Kan-
ske hade textblad med svensk 
översättning varit att föredra.

Sebastian Glöckner lyckades 
förtjänstfullt bemästra den lilla 
kistorgeln i kyrkans kor och den 

nystartade stråkkvartetten Amo-
rosa med Camilla Werner, Malin 
Nilsson, Jessika Le Naour och 
Eva Welam (vikarie för Malin 
Moessner) utgjorde instrumen-
talstöd.  De fyra är värda all 
aktning och lyckönskan för sin 
satsning på denna inte helt lätta 
verksamhet, som kräver både 
spelskicklighet, lyhördhet och 
samtidighet.

I  Musik i Passionstid i Kalmar 
domkyrka senare på kvällen 

var Pernilla Ingvarsdotter ensam 
sångsolist med Paul Thorstens-
son vid orgel och piano. 

När Pernilla Ingvarsdotter ges 
möjlighet att presentera sakra-

la pärlor som i denna passions-
musik, når hon en sopransolists 
högsta höjder, såväl i tonläge 
som i klangskönhet, renhet, 
dynamik, innerlighet och musi-
kalisk tolkning. 

Recensenten får ofta tårar i 
ögonen, men då är det något 
som berör honom. Så var det 
i går kväll, när de båda Pie Jesu 
(Lloyd-Webbers och Faurés), 
Nyvalls Så älskade Gud världen 
och Albert Runbäcks Aftonbön 
framfördes. 

Paul Thorstenson visade åter 
igen vilken eminent organist/
pianist han är, både som ackom-
panjatör och solist.
LAGE OLSSON

Ingvarsdotters sköna klanger lockar fram tårarna


