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Lysande berättande av Ellervik om ondskans kemi
bok
OND kemI
Författare: ulf Ellervik
Förlag: Fri Tanke Förlag

Den har legat lite 
som ett dåligt sam-
vete på skrivbor-
det under helgerna. 
Kanske för att in-
tresset av naturve-
tenskap i allmän-

het och av kemi i synnerhet inte 
är direkt överväldigande… men 

det här verkar ju ändå vara nå-
got annat? En bok som tycks ha 
en naturvetenskaplig ansats, men 
som sätter denna i en samhällsve-
tenskaplig, humanistisk… ja, för 
att inte säga litterär och poetisk 
kontext…? Ja, det måste defini-
tivt vara något annat än de torra, 
på gränsen till självantändande, 
böcker jag läste på Komvux. 

Det är väl bara att ta tjuren vid 
hornen, mumlar jag till hunden 
och sätter mig i läsfåtöljen med en 
kopp rykande hett kaffe. Det tar 
15 minuter och sedan är jag fast. 

Ulf Ellerviks Ond kemi är ett ly-
sande exempel på hur intressant 

naturvetenskap kan vara för ama-
törer om den bara görs tillräckligt 
begriplig och paketeras i en moti-
verande kontext. Ulf Ellervik, som 
till vardags är professor i bioorga-
nisk kemi vid Lunds universitet, 
lyckas fånga mig med en bok som 
snarare för tankarna till deckar-
genren än till fackboksgenren. 
Därför kanske det inte heller är så 
konstigt att det är Leif GW Pers-
son som har skrivit förordet. 

Att kemin i sig inte är ond är väl 
tämligen självklart. Däremot kan 
den användas till onda syften. Det 
är däri boken har sin utgångs-

punkt. I det illa, farliga, bedräg-
liga och onda. Fast många gånger 
också i det vardagliga. I Ond kemi 
får vi inte bara veta vad det är 
som gör att vi tycker att en del 
människor luktar illa, utan också 
varför de faktiskt gör det kemiskt. 
Vi får reda på varför man inte skall 
slicka på gamla gröna tapeter, vad 
som händer när vi blir utsatta för 
olika gifter, varför ögonen rinner 
när vi skalar lök och vad det är i 
chilin som smärtar när det kom-
mer i kontakt med hud. 

I sällskap med mördade kung-
ar, döda filosofer, förslagna lönn-
mördare, originella litterära fi-

gurer som Sherlock Holmes och 
vetenskapliga original som Sig-
mund Freud tar Ellervik oss på en 
resa som landar i första världskri-
gets gaskrig och andra världskri-
gets atombomber. Det är resa som 
är lika spännande som välskriven. 

Det mörknar utanför. När jag 
slutligen reser mig ser jag att kaffet 
står orört. Kallt förstås. Jag doppar 
fingret i det och kan inte låta bli att 
undra vilka processer som har varit 
verksamma under tiden jag har till-
bringat med en av förra årets bästa 
böcker. Helt säkert något kemiskt. 

MIKael R KaRlsson 

Litteraturen bearbetar traumat
liTTEraTur. Över 20 böcker har 
skrivits om den 22 juli – dagen 
som förändrade Norge för all 
framtid. Ali esbati är en av dem 
som skriver om sina upplevel-
ser:

– Jag tror att det är viktigt att 
det skrivs och bearbetas. men 
det har varit mycket svårare än 
jag trodde.
En av de första ordentliga skild-
ringarna av det som skedde den 
22 juli och dagarna efteråt var Kje-
til Stormarks Da terroren rammet 
Norge. 189 minuter som rystet Nor-
ge, välskrivet om 
vad som hände de 
tre första dagarna 
efter terrordådet. 
Redan i december 
landade boken i 
handeln.

– Jag har aldrig 
sett ett så inten-
sivt arbete med 
en bok. Författa-
ren fick vad som närmast kan be-
skrivas som utomjordiska kraf-
ter och jag jobbade också dygnet 
runt, säger Tuva Örbeck Sörheim, 
chefredaktör på Kagge förlag och 
förläggare av Stormarks bok, och 
fortsätter:

– Det var så viktigt att boken blev 
bra. Man kan inte ge ut något halv-
dant om 22 juli, det fick inte finnas 
några fel.

Den intensiva arbetsprocessen 
handlade förstås om en vilja att 
vara först, men Tuva Örbeck Sör-
heim nämner också de många in-
tervjuerna som boken bygger på 
som ett skäl att vara snabb.

– I arbetsprocessen upplevde vi 
att folk formulerade om sig gan-
ska snart, berättelserna förändra-
des. Vi kan aldrig ge en fullständig 
bild av det som hände, men vi mås-
te försöka.

Det inget förlag har velat ge sig 
på är böcker om gärningsmannen. 
När rättsprocessen mot honom 
drar i gång senare i år lär även An-
ders Behring Breivik bli föremål 
för längre texter och analyser, men 
hittills har det varit för tidigt, tror 
Tuva Örbeck Sörheim och berät-
tar om en annan bok som inte gi-
vits ut.

– Vi hade en bok med berättelser 
från Utöya, djupintervjuer med 
ungdomar som överlevt. När bo-
ken var klar var det en av dem som 
inte klarade av att se sin historia i 
tryck. Den boken kommer aldrig 
att tryckas.

Intresset för litteratur om den 
22 juli har varit stort, men storsäl-
jarna återfinns i andra kategorier. 
Tuva Örbeck Sörheim upplever att 
medier har varit det viktigaste sät-
tet att hålla sig uppdaterad. Ämnet 
är så tungt, menar hon, och många 
orkar inte öppna en bok på 500 si-
dor efter de nästan dagliga nyhets-
rapporteringarna.

– Det som hände den helgen var 
en fysisk upplevelse och för många 
som läser böckerna kommer käns-
lorna tillbaka. Frågan är om man 
orkar tårar, mardrömmar och oro 
en gång till.

Ändå tror hon att böckerna fyller 
ett behov. Det finns ett stort värde 
i översikten och att det som hände 
sätts i ett sammanhang.

Just sammanhang har varit ett led-
ord för Ali Esbati, svensk vänster-
politiker och opinionsbildare nu-
mera bosatt i Oslo, och en av dem 
som överlevde massakern på Utö-
ya. Han skriver på en bok i två delar 
som är tänkt att ges ut i Norge efter 
sommaren, och sannolikt även i 
Sverige. Arbetsnamnet är En Utøya-
overlevendes beretning och det är 
dels en rak redogörelse av hur han 
upplevde det som hände på Utöya, 
dels ett försök att i essäform sätta in 
händelserna den 22 juli i ett större 
politiskt sammanhang.

– Även om ingen kunde förut-
se själva dådet i den formen eller 
omfattningen så kom det knap-
past som en blixt från klar himmel 
att något våldsamt skulle kunna 
ske med utgångspunkt i den ideo-
login. Det är viktigt att förstå och 
reflektera över att det ideologiska 
och organiserade hatet mot musli-
mer är en karaktäristisk del av vår 
politiska samtid, säger han.

Ali esbati var i högsta grad en del 
av rapporteringen och diskussio-
nen i medierna; att prata om Utöya 
var ett sätt att bearbeta det han va-
rit med om. Nu känns det viktigt, 
nästan på ett existentiellt plan, att 
bidra till ett samtal om Europas 
politiska miljö.

– Jag har haft tur, jag hör inte till 
dem som har haft starka posttrau-
matiska reaktioner och jag har inte 
haft svårt att sova. Men jag har känt 
mig trött och sliten. 

– Små saker som kan vara obetyd-
liga för andra blev enormt viktiga 
för mig, allt måste vara korrekt. Jag 
tvingades gå igenom minnen och 
anteckningar många gånger.

elIn VIKsten
TT Spektra

under hösten kom en rad   
”22 juli”-böcker ut i norge. 
Enligt nTB (nork Telegram-
byrå) är åtminstone 25 böck-
er med anknytning till ter-
rordåden utgivna eller på 
väg att ges ut.  Här är ett ur-
val av de titlar som kommit 
ut hittills:
µ Kjetil Stormarks da terro-
ren rammet norge. 189 mi-

nuter som rystet norge är 
den kanske mest uppmärk-
sammade boken om utöya. 
den bygger på djupintervju-
er med 120 källor och skildrar 
händelseförloppen de tre för-
sta dagarna.
µ respons 22/7 är en skönlit-
terär antologi med texter av 
bland annat författaren och 
dramatikern jon Fosse, Karl 

Ove Knausgård och Beate 
grimsrud.
µ det mörke nettet. Om 
hoyre ekstremisme, kontra-
jihadisme och terror i Europa, 
en uppmärksammad analy-
tisk bok av Öyvind Ström-
men.
µ mitt lille land är en av fle-
ra minnesböcker som getts 
ut. Titeln kommer från den 

låt som spelades för att he-
dra offren.
µ Tragedien som samlet nor-
ge av morten malmö och Ei-
nar Solvoll, reportagebok och 
den allra första boken som 
gavs ut efter 22 juli.
µ jeg lever, pappa, skriven 
av överlevande Siri marie 
Seim Sönstelie tillsammans 
med sin pappa Erik Sönstelie.

Ali Esbati

Den 22 juli förändrades Norge för all framtid, och berättelserna om vad som hände på Utöya har varit viktiga. Beho-
vet av att hedra de dödade på Utöya var stort. FOTO  cOrnEliuS pOppE/TErjE BEndiKSBy/Scanpix
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