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En leilighet i St. Petersburg.
Da jeg var 17–18 år, slet jeg meg gjennom Fjodor Dostojev-
skijs «Brødrene Karamasov». Jeg hadde alltid vært en lese-
hest, men dette var mitt gjennombrudd inn i de voksnes 
litterære verden, en overgangsrite, like krevende som det 
var belønnende. 

Men samtidig som jeg på et vis klarte å tilegne meg det 
tunge stoffet, forble den bistert utseende forfatteren med 
de mongolske trekkene like fjern. Ikke bare fordi han virket 
i et annet århundre, men enda mer på grunn av den geogra-
fiske og kulturelle avstanden, som ble forsterket av at min 
lesing foregikk under den kalde krigen. 

Men da Sovjetunionen ble til Russland og Leningrad til 
St. Petersburg, var plutselig ikke Dostojevskijs hjemby 
lenger noe uoppnåelig reisemål – den var faktisk å betrakte 
som en nabo. Jeg benyttet sjansen, og snart gikk jeg rundt i 
den uendelig vakre havnebyen – langs Nevskij Prospekt, der 
«Kjellermennesket» til slutt hadde utfordret offiseren han 
var så besatt av, og opp trappen Raskolnikov hadde sneket 
seg for å rovmyrde pantelåneren og hennes søster i «For-
brytelse og straff», og – ikke minst – nabolaget til den store 
forfatteren selv, samt leiligheten der han skrev de fleste av 
mesterverkene sine. 

Et hus å leve i,  
et hjem å skrive i.
Det lesende publikums fascinasjon  
for omgivelsene rundt skapende virksomhet  
synes aldri å forsvinne. En ny antologi  
tar for seg hjemmene til en rekke  
kunstnere og beskriver det ofte ustabile  
forholdet mellom eier og eiendom.
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Plutselig – da jeg sto ved skrivebordet hans – kom perso-
nen bak bøkene jeg elsket, meg så mye nærmere. Det var 
som om myten på et vis sprakk, og hele forfatterskapet 
hans ble menneskeliggjort.

Skrivestuer som attraksjoner.
Denne trangen til å oppsøke husene eller leilighetene til 
kjente kunstnere er for kulturpilegrimer som en egen 
undersjanger å regne. Det trenger ikke være storslåtte 
omgivelser, som Graceland eller Troldhaugen, for kummer-
lige skrivestuer kan ha en minst like sterk tiltrekningskraft. 

I grunnen kan man hevde at alle sider ved skriveproses-
sen kan være gjenstand for interesse, noe som vises gjen-
nom det over et halvt århundre gamle tidsskriftet The Paris 
Review, som i sin serie «Writers at Work» har gjort hundre-
vis av intervjuer med verdenskjente forfattere, med vekt på 
de minste detaljer forbundet med deres arbeidsdag: nære 
omgivelser, vaner, ja, helt ned til valg av penn og papir. 

Og nå har britiske Kate Kennedy og Hermione Lee redi-
gert en antologi som tar for seg hjemmene til kjente forfat-
tere og musikere, for om det er viktig hvilken fjærpenn og 
skrivebord man bruker, er det vel av minst like stor betyd-
ning hva slags utsikt man har, og – ikke minst – om man 
har boliglånet under kontroll? 
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Boken «Lives of Houses» er sprikende som slike antolo-
gier gjerne tenderer mot å være, men tankevekkende, lære-
rik og lettlest. Og den har et ganske bredt perspektiv, for 
den problematiserer også vår oppfatning av at et hjem er en 
forutsetning for arbeid og eksis-
tens, et rede alle har et grunn-
leggende behov for. 

To ender av skalaen.
I «Lives of Houses» møter vi en 
del kjente og en del mindre 
kjente kulturpersonligheter, 
stort sett britiske, som for 
eksempel William Wordsworth, 
Samuel Johnson og Winston 
Churchill. Mange av disse senere 
så hyllede notabilitetene hadde 
overraskende store økonomiske 
problemer gjennom brorparten 
av sitt liv, men ble senere sterkt 
forbundet med sine gods eller 
landsteder, der de også gjerne 
satt og skrev sine memoarer 
eller så tilbake på sitt liv. 

Fjodor Dostojevskijs skrivestue i St. Petersburg. Portrett 
av forfatteren av Vasili Perov (1872). Foto: WIKICOMMONS

Men det finnes – som sagt – også en annen ende av 
skalaen, der man blant annet møter den rhodesiske (sic) 
forfatteren Dambudzo Marechera, som satt og skrev noen 
av sine prisvinnende romaner på skrivemaskin utenfor 
teltet sitt i parken ved universitetet i Oxford. De mange 
suksesshistoriene kontrasteres videre av et kapittel der åtte 
helt vanlige hjemløse intervjues, blant annet én som rett og 
slett ikke klarer å bo i et hus, fordi han en dag hadde bevit-
net at kona hans ble myrdet i deres felles bosted. 

Men stort sett er hus og hjem noe som bygges over tid, 
og det man gjerne ser for seg at forfattere er avhengige av, 
innfinner seg i realiteten sjelden. Disraeli slet – i likhet med 
Churchill – lenge med gjeld, Yeats med flom i kjelleren, og 
rotet i W.H. Audens leilighet i New York er legendarisk. 
Men likevel klarte de altså å produsere litteratur som leses 
og hylles den dag i dag, det gjelder bare å finne sin egen 
arbeidsform.

Herregårder og asyl.
Kanskje er det beskrivelsen av H.G. Wells’ forhold til her-
regården Uppark, der moren arbeidet i tjenerskapet, som 
viser den sterkeste tilstedeværelsen til en konkret bygning i 
et forfatterskap. Wells brukte nemlig sine observasjoner av 
livet der, gjort som ung mann, til modell for sitt syn på det 
britiske klassesamfunn, som også gjør seg gjeldende i for-
fatterskapet hans. 

Men det er nok likevel de skjøreste historiene som gjør 
størst inntrykk, de som forteller om brutte bånd mellom liv 
og bosted, gjerne forårsaket av mentale problemer. 

I kapitlet «A Place One Can Go Mad In», skriver Kennedy 
selv om poeten og komponisten Ivor Gurney, som bodde 
hele første delen av sitt liv i grevskapet Gloucestershire, 
men som da han ble innlagt på asyl i 1922, havnet på en 
overfylt institusjon i London. Hun skriver: 

«Asylet var et hjem  
for dem som hadde gått 
seg vill. Det var som en 
død i livet, et øyeblikk  
tatt ut av tiden, plassert 
mellom eksistens og 
ikke-eksistens.» 

Man kan trygt si at 
beskrivelsen av asylet 
som sådan gir en ekstra 
klang til Gurneys poesi, 
der den metalliske 
lyden av stengte dører 
som ledes ned tomme 
korridorer, mildt sagt 
danner en kontrast til 
pasientens lengsel etter 
det grønne, vakre land-
skapet hjemme ved 
Cotswolds.

Winston Churchill i kontoret sitt i ferieboligen Chartwell i Kent, 1939.
Foto: TOPFOTO/NTB SCANPIX

Det man gjerne ser for seg  
at forfattere er avhengige av,  

innfinner seg i realiteten sjelden.
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