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Hver gang Dan Brown (48) kommer med ny bok, flommer
turistene til byen handlingen legges til. Nå er det italienske
Firenze som får nyte suksessforfatterens gunst. qqq

BROWN-KODEN
48 MAGASINET 15. juni 2013

Spennende kulisse: Historien
til byen Firenze er full av intriger,
maktkamp og dramatikk. Og den
har tilsvarende mange hemmelige
rom og korridorer – perfekt for en
Dan Brown-thriller.
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EN REISE I ROBERT LANGDONS FIRENZE DETTE ER NOEN AV DE SENTRALE STEDENE I D

CAFFÈ RIVOIRE

BØNNEKURVEN

Det finnes mange tradisjonsrike og hyggelige kafeer i Firenze. En av de
mest populære er denne, som ligger på Piazza della Signoria, vis-à-vis
inngangen til Palazzo Vecchio. Browns hovedperson Robert Langdon
liker å ta en espresso her etter å ha besøkt skulpturene like ved. Dan
Brown gjør også det. Og begge har rett: Det er et fint sted å hvile
føtter og hode, både før og etter en tur rundt i det levende museet
som er Firenze.

Like om hjørnet fra Dantes hus ligger den lille kirken som er
viet til den florentinske forfatteren. Her kan alle skrive en
bønn på en lapp og legge den i kurven ved siden av Beatrices grav. Hun var Dantes store kjærlighet. I «Inferno»
forteller Robert Langdon at han har lagt en lapp i kurven
– og forfatter Dan Brown gjorde også det. Han ba om
inspirasjon til å gjøre ferdig boka. Et år etter ligger boka
på toppen av bestselgerlistene – også i Norge.

PALAZZO VECCHIO

BOBOLIHAGEN

Den imponerende bygningen har vært møtested for de lokale
myndighetene siden 1300-tallet. Det nesten hundre meter høye tårnet
er et fint sted for å få oversikten, og «De femhundres sal», med enorme
fresker signert Vasari, er overveldende. I «Inferno» er Robert Langdon
høyt og lavt inne i rådhuset, men ikke alt er like hemmelig. Den «skjulte»
døra i kartrommet har både hengsler og nøkkelhull
– og brukes av de ansatte rett som det er.

På den andre siden av elva Arno, et steinkast fra maset, ståket og køgåingen på brua Ponte
Vecchio, ligger parken Giardino di Boboli. Den ble anlagt for at medlemmene av Medici-familien,
som dominerte styre og stell i flere hundre år, skulle kunne hygge seg i grønne omgivelser. Helt
nederst mot Pittipalasset ligger de kunstige grottene (t.h.), som er verd å kikke på. I «Inferno»
tilbringer Langdon en del tid her, men får få muligheter til å nyte estetikken.

DAN BROWNS NYE BOK «INFERNO». DET ER OGSÅ NOEN AV DE MEST POPULÆRE SEVERDIGHETENE I BYEN.

BADIATÅRNET
Dette smale, høye tårnet skiller seg ut fra andre kirketårn i
Firenze – det er det eneste med spiss topp. Firenze er en by
med mange kirker, denne er en av dem de fleste turistene
går forbi. Men tårnet spiller en viktig rolle i «Inferno», det er
fra toppen av dette skurken kaster seg i døden – allerede i
innledningen av boka. Så nei, dette er ingen «spoiler».

SKULPTURENE PÅ PIAZZA DELLA SIGNORIA
Du trenger ikke betale dyrt for å se flere av renessansens mesterverk
i Firenze. På plassen utenfor rådhuset (Palazzo Vecchio) kan du nyte
Michelangelos David (riktignok en kopi, originalen står i Galleria
dell’Accademia), Ammanatis Neptunfontene, Cellinis Persevs med
Medusas hode og Giambolognas Sabinerrovet – blant annet. Dette
er en av favorittplassene til Robert Langdon – til tross for at det her
er utstilt «mer enn et dusin peniser».

VASARI-KORRIDOREN

DANTES DØDSMASKE

De rike har alltid visst å gjøre livet lett for seg. Så også i renessansen. Da Medici-familien flyttet fra Palazzo
Vecchio til Palazzo Pitti på den andre siden av elva, ble hoffarkitekt Giorgio Vasari satt til å tegne en korridor
fra den ene fjonge adressen til den andre. I «Inferno» blir denne brukt som hemmelig fluktvei, i virkeligheten
kan du melde deg på en guidet tur – hvis du har råd. Billettprisen på rundt 70 euro begrenser populariteten.

Dante Alighieri skrev seg inn i verdenslitteraturen med «Den guddommelige komedie» på begynnelsen av 1300-tallet. I det omfattende diktverket
forteller forfatteren om en tur gjennom helvete, skjærsilden og til slutt
paradis. Mange kunstnere har latt seg inspirere av forfatterens skildringer,
spesielt har de maleriske beskrivelsene av helvete vært populære.
Dødsmasken til Dante spiller en viktig rolle i «Inferno», og kan
beskues på nært hold i et lite rom i Palazzo Vecchio.

Malerisk: Dan Brown er bare en av et utall forfattere og kunstnere som har latt seg forføre av Firenze – en by som også gjør seg svært bra i regnvær.

I gråsonen: – Jeg elsker å bevege meg i etiske gråsoner. Skikkelser som er bare snille eller slemme er uinteressante, sier Dan Brown.
Han tror at suksessen til hans siste roman skyldes at tematikken, befolkningsveksten i verden, føles aktuell – ikke om ti år, men om to.
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«Pc-skjermen er like blank hver eneste morgen klokka fire når jeg
begynner å jobbe. Og figurene mine bryr seg ikke en døyt om hvor mange
bøker jeg har solgt. De krever oppmerksomheten min uansett.»
Dan Brown
og lue. Og helst bruke pseudonym, sier han, banker
forsiktig i bordet og sier at det så langt har gått greit.
Før Dan Brown begynte å skrive bestselgere, satset han i
en periode på å bli plateartist. Han forsøkte seg i Los
Angeles, men da han ikke fikk kontrakt med noen av de
store plateselskapene der, startet han sitt eget. Det gikk
ganske dårlig – karrieremessig. Privat gikk det bedre. Her
møtte han Blythe Newlon, som han seinere giftet seg
med. Så da han på begynnelsen av nittitallet reiste hjem
til New Hampshire, hvor han fikk seg jobb som språklærer, var det som en lykkelig gift mann.
Da han på ferie pløyde gjennom Sidney Sheldons
«Operasjon dommedag», tenkte han at dette kunne han
gjøre like bra – eller bedre. Dermed var thrillerforfatteren
Dan Brown født. Det store gjennombruddet kom med
«Da Vinci-koden» i 2003, som førte til at hans tidligere
bøker «Engler og demoner», «Iskaldt bedrag» og «Den
digitale festning» suste inn på bestselgerlistene. Oppfølgeren «Det tapte symbol» solgte over en million eksemplarer – på utgivelsesdagen i 2009.
Nøyaktig hvor formuende Dan Brown er i dag, er ikke
lett å slå fast. Men 200 millioner solgte bøker blir til
rikelig med smør på brødet. Men Brown, som den hyggelige fyren han framstår som, understreker at penger ikke
er noen motivasjon for å skrive.
– Det verste jeg kan gjøre som forfatter er å bli like-

gyldig. Jeg kunne betalt noen for å skrive for meg, så
kunne jeg kassert inn pengene. Jeg vil heller vente i ti år
med å gi leserne mine ei ny bok, enn å skrive ei hvert
eneste år.
– Det er ikke det minste fristende å gjøre det?
– Nei. Det er ikke fristende. Jeg er ikke motivert av
penger, på et visst punkt har man det man trenger. Jeg
dømmer ikke min grad av vellykkethet som menneske ut
fra hvor mange nuller det er på saldoen min. Å ha penger
er vidunderlig, og det hjelper selvfølgelig, men det har
egentlig ikke forandret livet mitt så mye. Pc-skjermen er
like blank hver eneste morgen klokka fire når jeg begynner å jobbe. Og figurene mine bryr seg ikke en døyt
om hvor mange bøker jeg har solgt. De krever oppmerksomheten min uansett.
Brown tar en pause.
– Penger løser noen problemer, men samtidig skaper de
andre. Jeg har vært utrolig heldig, 95 prosent av alt som
skjer meg er bare helt vidunderlig, fem prosent er utfordrende. Men jeg har aldri sett meg tilbake og tenkt «stakkars meg».
– Er det mange gærne folk som stopper deg på gata?
– Jeg vil ikke si gærne, overentusiastiske er et bedre ord,
sier han og smiler lurt.
– Det sies at å være elsket for mye er ... Eh, jeg vet ikke
om det er verre enn å møte folk som hater deg, men det

kan bli problematisk. Det interessante med bøker er at du
føler at forfatteren snakker til deg. At du kjenner forfatteren personlig etter å ha lest ei bok.
– Men det er vel morsomt å se folk sitte og lese boka di?
– Det er fremdeles en småsurrealistisk opplevelse. Jeg
var på ferie like etter at «Da Vinci-koden» kom ut. Jeg
ruslet nedover stranda, og la merke til at annenhver
person lå og leste boka mi. Jeg husker jeg tenkte: «Er det
mulig?» Det var veldig moro og samtidig helt absurd, sier
han og lener seg fram:
– Jeg husker jeg gjorde en tabbe en gang. Jeg var på et
fly, og la merke til at det satt en fyr og leste en av bøkene
mine. «Unnskyld, er den boka noe god?» spurte jeg,
veldig stolt. «Tja. Sånn passe», svarte fyren. Ha-ha. Det
var min egen skyld, det var jeg som spurte. Så det gjør jeg
aldri igjen.
I «Inferno» sier Robert Langdon at det er noen ting han
bare må gjøre hver gang han besøker Firenze. Han må
besøke baren Caffè Rivoire, og han må stikke en tur til
skulptursamlingen på Piazza Della Signoria, til tross for
at den har «over et dusin blottede peniser». Er det noe
Brown må gjøre når han er i renessansebyen?
– Jeg må se Michelangelos David-statue. Og besøke den
åttekantede dåpskirken foran domen. Og så må jeg spise.
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