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Utgir «blodig» roman i høst
! Tidligere Nye Troms-journalist klar med bok
BARDU: En sein kveld for
tre år siden dukket det «et
folk» opp i hodet hennes. Så
nærmest ramlet det et manuskript ut av henne.
Knut Solnes

I tre måneder skrev hun, natt og dag. Nå
er boka klar for utgivelse.
Folket som dukket opp, er «nattfolket». Boka er en ganske brutal
fantasyhistorie, og det kommer ikke til å
stoppe med denne. Ett nytt manus er på
gang, om samme folket.
Elisabeth Øvreberg er forfatteren.
Tidligere journalist i Nye Troms.
Opprinnelig østlending, men med nær
tilknytning til Bardu. Mannen hennes er
bardudøl, og svigerfamilien bor i Bardu.
36-åringen er bosatt i Tromsø der hun
jobber som forskningsjournalist ved UiT,
Norges arktiske universitet.
Historisk fantasy
«Blodets galskap» er tittelen på hennes
første roman. Den kommer ut 15.
september på Fair forlag i Oslo.
Sjangeren er fantasy og kan til en viss
grad sammenlignes med science fiction,
som omhandler myter, sagaer og eventyr
der det ofte er en kamp mellom gode og
onde krefter – for eksempel Harry
Potter og Hunger Games.
Kampen mot det onde finner vi også i
Øvrebergs roman, der vi er langt tilbake
i tid, i Nord-Norge, og på ei bortgjemt øy
i havet. Der på øya bor det et folk som
har utviklet seg i motsatt retning av hva
mennesker ellers har gjort.
– Historien handler om en ung kamptrell fra Helgelandskysten som får sin
frihet imot at han reiser til en avsidesliggende øy ute ved kysten. Der møter
han et isolert folk som har utviklet seg
helt motsatt av andre mennesker. Mens
folk ellers har utviklet samfunn med omsorg og kjærlighet, har dette folket utryddet alt av varme følelser, de er helt
uten medlidenhet. Deres verden er
brutalt og knallhard, og de driver med
kynisk avl av mennesker for å få neste
generasjon til å bli sterkere enn den som
er. Det er et folk som har utviklet dyriske egenskaper. De ser i mørket, de hører
pulsslagene dine og lukter frykt. De er
på en måte supermennesker. Trellen
som kommer til øya, forviller seg inn i
jaktområdene deres, og slik handler
boka om å overleve, forteller Øvreberg.
Hun kaller det for en historisk fantasy,
med inspirasjon fra et Nord-Norge med
mye fjell, mye natur og mye vær.

KLAR MED BOK: Elisabeth Øvreberg har skrevet bok. Det er en såkalt fantasybok der historien er fri diktning og der «kulissene» er
Nord-Norge. Øvreberg er tidligere Nye Troms-journalist og har svigerfamilie i Bardu. (Foto: privat)

Som en film i hodet

BOKA: Slik presenterer forlaget boka til
Øvreberg.

Det hele dukket opp i hodet hennes en
januardag i 2012. Og da flommet historien over, slik at det bare var å hamre
løs på tastaturet for å få den ut.
– De gale menneskene på denne øya
bare dukket opp. De var så gale at jeg
måtte sette meg rett ned for å skrive.
Jeg har en søster som er psykolog, og
jeg fikk spørsmål om kanskje å ta et par
ord med henne om menneskene som
levde i hodet mitt, sier Øvreberg og ler.
Men hun forstod straks at det var en
historie som måtte skrives ned, og det
fort.
– Jeg hadde absolutt ingen planer om
noe bok, for historien kom av seg selv.
Jeg er tobarnsmor med små unger, så
jeg skrev med ungene på fanget mens
de så på Barne-TV, jeg skrev mens vi
ventet på at potetene kokte til
middagen, og jeg skrev mens jeg besøkte svigerfamilien min i Bardu.
Historien bare veltet ut, det var som om
jeg så den som en film i hodet, og det
varte i tre måneder. Jeg var veldig spent

selv på hvordan det skulle ende, og
plutselig var det punktum og slutt. Da
ble historien liggende på datamaskinen.
Lenge. Jeg har en bror som liker
sjangeren og som fikk lese manus. Det
var han som mente jeg burde sende den
til et forlag, forteller Øvreberg.
Syklende journalist
Hun husker godt tiden i Nye Troms,
spesielt at hun ble ansatt og oppdaget at
avisen den gang ikke hadde firmabil. Bil
hadde heller ikke hun. Så dermed ble
det utrykning per sykkel. En gang helt
fra Olsborg til Heia.
– Jeg var en syklende reporter og
hadde det gøy i Nye Troms. Da var jeg
nyutdannet journalist. Etter å ha vært i
Nye Troms cirka ett år, bar ferden videre
til Bladet Tromsø her i byen, forteller
Øvreberg.
Nå jobber hun altså på universitetet
med å gjøre forskningsspråket tabloid
slik at vi alle kan forstå det. På kveldstid,
og også gjerne litt om natta, er forskingsspråket byttet ut med det overnaturlige
nattfolket.

