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En annerledes hevnhistorie

konsert - teater

Nyttårsgudstjenester
Nettadresse til alle menighetene i Tønsberg kommune
(Den norske kirke): www.tonsberg.kirken.no

Domkirken kl. 23.15:
Nyttårsaften Gudstjeneste ved domprost David Gjerp og
vikarorganist Sofie Bergh.

Søndre Slagen kirke kl. 23.00:
Midnattsmesse ved kapellan Bjørnar Tho og kantor Arne
Næss.

Våle kirke kl. 17.00:
Gudstjeneste ved prost em. Bårnes og kantor Øvrum.
Debora Mørken, sang.

Horten kirke kl. 15.00
Minnegudstjeneste. Navnelesning Prost H. Bryne. Diakon
A.K. Jordsmyr, Kantor Å.I. Berg, Magnar Heimdal, fiolin
Ragnhild Bjaanes, dans.

1. nyttårsdag
Domkirken kl. 11.00:
Gudstjeneste ved kapellan Ingulf Bø Vatnar og vikar-
organist Sofie Bergh.

Søndre Slagen kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved kapellan Helge Haga og kantor
Arne Næss. Offer til Kirkens bymisjon Tønsberg.

Eik kirke kl. 19.00:
Kveldsmesse i ved sogneprest Margrete Sellæg Moe og
kantor Svein Erik Tandberg.

Nøtterøy kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste. Medvirk.: Kantor Ingunn Aas
Andreassen, sokneprest Tonje Røgeberg. Offer: Kirkens
Bymisjon Tønsberg.

Tjøme kirke kl. 11.00:
Høymesse, Nattverd. Sogneprest Svein Byholt, Kantor
Vanja-Therese. Offer til Menighetens arbeid.

St. Olav katolske kirke kl. 11.00:
Verdensdagen for fred. Høymesse.

Skjee kirke kl. 11.00:
Gudstjeneste ved. F. Askekjær. Nattverd.

Andebu:
Gudstjeneste sammen med menighetene i Sandefjord.

Ramnes kirke kl. 12.00:
Gudstjeneste med nattverd ved prost em. Bårnes og
kantor Gran.

Botne kirke kl. 18.00:
Fellesgudstjeneste ved sokneprest Sorle Hovdenak og
kantor Dag Eivind Holhjem. Nattverd. Ofring til Norsk
Luthersk Misjonssamband.

Horten kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Sokneprest O. Strand
Kantor A. Bjaanes. Offer: Horten menighetspleie.

Åsgårdstrand kirke kl. 11.00
Høymesse. Nattverd. Sokneprest N.M. Hovland.
Organist R. MyrheimOffer: Menighetsarbeidet.

OSLO: Den chilensk-
canadiske forfatteren
Carmen Rodriguez er
aktuell med romanen
«Chiles døtre». – Selve
livet krever atman
legger vonde ting bak
seg, sier forfatteren
sommåtte rømme
hjemlandet som
25-åring.
Heleverdenhuskerbildene
av den chilenske militær-
diktatoren Augusto Pino-
chet etter kuppet i 1973.
Iførthvituniformogmørke
solbrillertokhanovermak-
ten,ogbledeneste 17årene
kjent som noe av en dikta-
tor. Med hard hånd knuste
han hvert tilløp til opposi-
sjonog jaktetpåvenstreop-
posisjonelle.

Måtte flykte
Som 25-åring måtte Car-
men Rodriguez flykte fra
Pinochets Chile. Titusen-
vis avmenneskerblekastet
i fengselog torturert, andre
ble drept og atter andre
bare forsvant. Rodriguez,
som hadde markert seg
som Pinochet-kritisk, kom
seg til Canada.
– Store deler av familien

min var igjen i Chile. Faren

minble syk ogdødeuten at
jeg kunne reise hjem og ta
farvel.Deterfortsattveldig
tungtå tenkepå, sier forfat-
teren om at hun etter fluk-
tenble fratatt sitt chilenske
pass.
– Om bokenmin er selv-

biografisk Nei, men den er
basert på ting som virkelig
skjedde og en tid som har

satt store spor i meg og
mange andre. Dette er
manges historie, slår hun
fast.

Ondskapens motsats
I «Chiles døtre» møter vi
unge Tania. Hun bor sam-
menmedmorog bestemor
i Canada. I oppveksten har
hun hørt fine historier om

sin påståtte far, en viss Mi-
guel, som både fremstilles
som morens store kjærlig-
het, en helt og en familie-
venn. Men var han virkelig
Tanias far?
Endagmottarfamilienet

brev fra en dommer i Chile
som krever Tanias DNA.
Han tror nemlig den unge
kvinnenble til sometresul-

tatet av en voldtekt utført
av en av militærkuppets
verste torturister.Taniabe-
gynner sakte,mensikkertå
se konturene av sin tilbli-
velse.

Det gode kan seire
Forfatteren avslører litt
meromhandlingen:
– Sakte lærer Tania om

morens og bestemorens
pakt.Debestemteseg tidlig
for å snu det onde til noe
vakkert – nemlig et barn
somfårvokseoppikjærlig-
het og fred. Slik skaper de
den ultimate hevn. Ingen
ondskap får gro i torturis-
tens fotspor, de viser at det
godevirkeligkanseireover
det onde, sierRodriguez.
– Hvordan har det vært i

ditteget livnårdetgjelderå
forsone segmed alle ugjer-
ningene som fant sted i
Chile?
– Det har vært vanskelig.

Menselve livetharkrevdav
megat jeggårvidere.Over-
levelsesinstinktetoghåpet,
det er selve livet som for-
svarer seg, sier forfatteren.

Humor
Hun nikker bekreftende til
spørsmålet om bokskri-
vingen har vært terapeu-
tisk.
– Ja, absolutt. Jeg kom til

et punkt der jeg følte at jeg
måtte skrive en slik bok.
Tidvis forsøker noen å
fremstille Pinochet somen
helt, og da må noen si fra.
Først skrev jeg avisartikler,
så kom denne historien til
meg. Skrivingog aktivisme
gårhånd i hånd formeg.
MendensomtrorRodri-

guez har skrevet en
gjennommørk roman, må
troom igjen.
–Selv idemørkeste tider

i Chile brukte vi humor
somvåpen.Vioverlevdepå
grunn av denne humoren,
slårhun fast.
I boken får hver av kvin-

nene fortelle sin historie,
og forfatteren bekrefter at
detmåtteendel researchtil
da hun skulle skrive beste-
morens historie.
– Alle de historiske bi-

tene måtte være på plass.
Nå håper jeg boken funge-
rer på flere plan. Den er
selvsagt politisk på mange
måter.Mendetteerogsåen
slektsroman, samt en ro-
man om tider som har en-
dret seg.
–Anserdudegsomfemi-

nist, Rodriguez?
– Absolutt. For meg er

det fullstendig absurd å
ikke være både feminist og
sosialist. Hvem vil ikke ha
like rettigheter for alle?NTB

OVERSATT TIL NORSK: Carmen Rodriguez er ute med boken «Chiles døtre» i norsk oversettelse. Foto: NTB scanpix


