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Med «Deilig er  
jorden» i valsetakt
– Neste gong handlar det om dei verkelege 
gutane i krigen, seier Per Wollestad i «Gutta på 
skauen».
Han er kjend som klassisk songar på mange slags scener, 
men har fleire jarn i elden. Bokstaveleg tala, ettersom Krok-
skogen er opphavet til trioen som denne veka lanserte plata 
Vinterstid i eit nedlagt fengsel på Hønefoss. Lys og varme 
strøymer ut av albumet Wollestad har spela inn saman med 
Fredrik Øie Jensen, allsidig multimusikant kjend frå fleire av 
våre beste jazzstorband, no mest frå fjernsynsshowet «Skal vi 
danse». Tredjemann er bassist Svein Olav Blindheim, allsidig 
bassist med hang til jazz, og fortid i bandet til Arild Nykvist. 
Her er også gjestemusikantar, med repertoar frå Erik Byes 
«Vise i vinterlys» til Jakob Sandes «Det lyser i stille grender», 
blanda med songar skrivne av musikantane sjølve. Som Per 
Wollestads song om tårene til engelen Gabriel den natta du 
veit, og oppstivaren «Ta jula som en mann». 

– Kvifor slike lovsongar til mørketida?
– Det er musikk med mange fasettar i seg. Samarbeidet 

oss imellom oppstod på Krokskogfestivalen 2000, men Gutta 
på skauen vart til med plata «Til skogs!» som kom i 2007. 
Sjølv er eg fødd i Bærum og voks opp i Asbjørnsen og Moes 
rike på Krokskogen, seier Wollestad. Han har aldri har gått 
berre den smale «klassiske» vegen, men har samarbeida men 
Ketil Bjørnstad, Helge Iberg og Stian Carstensen om andre 
musikalske prosjekt.

–Kva er skilnaden på denne plata og den første?
– «Til skogs!» var meir stadbunden, knytt til ulike fortel-

jingar frå Krokskogen. Her har vi valt ut eller skrive musikk 
sjølve til ei plate med mange kvalitetar, men med denne års-
tida og jula i tankane.

– Kva med dei ekte «gutta på skauen»?
– Gutta på skauen under krigen står i sentrum for neste 

plate. Eg har vore på Heimefrontmuseet og har funne ut at 
det vart arrangert ein verkeleg songkonkurranse der ute 
blant motstandsfolk i 1944.

– Kva slags plateslepp blir det då?
– Då blir eit ekte flyslepp frå eit britisk veteranfly vi har 

fått låne, og med konsert i skogen.
– Og Gunnar Sønsteby?
– Det blir mange veteranar, så det byrjar å haste.
– På den nye plata syng du «Det lyser i stille grender» til 

musikk av Mozart. Kva ville Jakob Sande sagt til det?
– Det blir mange som får ei overrasking der, men eg har 

brukt musikk frå operaen Don Juan som stemmer med tek-
sten, seier Wollestad, som også syng «O helga natt» i ein ori-
ginal kontekst. For ikkje å snakke om «Deilig er jorden» i 
valsetakt.

– Det har eg lenge ønskt å gjere, og det høver godt til son-
gen. Eg var meir i tvil om O helga natt, som er gjort udøy-
eleg av Jussi Björling, eit idol for alle songarar. Vinterlys er 
inga «religiøs» plate, men vi brukar historiske tekstar knytt 
til jula.

roald@dagogtid.no

Gutta på skauen f.v. Svein Olav Blindheim, Per Wollestad og Fredrik Øie Jensen.
Foto: Elin Heim

Aktuell

Handi hans far min var sliti og hard
og skrukkut som gamalt horn,
ho fekk si bragd på den magre gard
i træling for kona og born.

Fekk ho sin svip av den tungføre år
i andror so mang ei stund,
og jamt um natti ho var so sår,
hans auga det fekk ikkje blund.

Handi hans far min, eg gløymer kje ho
med fingrane krøkt’ av mein,
ho ligg og skin i mitt minne no
so fin som ein perlestein.

Tidt når eg veiknar og båten driv av,
eg tykkjer hans trugne hand
enn ror ved sida mot straum og hav
og bergar meg båten i land.

anders Hovden

Handi hans far min

Diktet

litteratur
OTTar Fyllingsnes
ottar@dagogtid.no

Ukraina er det nest største lan-
det i Europa – etter Russland, 
men berre dei færraste kjen-

ner den ukrainske litteraturen.
Så langt har det kome få ukrain-

ske bøker på norsk, men det vil 
ukrainarane gjera noko med. 
Nyleg arrangerte den ukrain-
ske ambassaden eit seminar om 
ukrainsk litteratur på Litteraturhu-
set i Oslo, og der møttest forleggja-
rar, forfattarar og litteraturvitarar 
både frå Ukraina og Noreg.

MelloM to stolar 
For nokre år sidan kom roma-
nen En kort historie om trakto-
ren i Ukraina på norsk – skriven 
av Marian Lewycka. Men ho er 
fødd i ein tysk flyktningleir av 
ukrainske foreldre og oppvaksen 
i Midt-England. Boka er ei moro-
sam farse om folkevandring frå 
Ukraina til England.

Best kjent her i landet er 
Andrej Kurkov, som har vore 
gjest på fleire norske litteratur-
festivalar. Så langt er han omsett 
til 33 språk og er den ukrainske 
forfattaren som har fått størst 
merksemd internasjonalt.

Kurkov bur i Kiev, men skriv 
på russisk og bøkene er nært 
knytte til den ukrainske hovud-
staden. Han viser at skiljet mel-
lom ulike nasjonale kulturar er 
irrelevant, men fell samstundes 

mellom to stolar. For i Ukraina 
er ukrainsk det offisielle språket, 
og særleg i den austlege delen av 
landet er det russisk som rår.

oppHeita debatt
I 1991 vart Ukraina eit sjølvstendig 
land, og dermed fekk ukrainarane 
sjansen til å definera sin eigen 
identitet, uavhengig av Moskva.

– Det som vart skrive før den 
tid, vart inkludert i den russiske 
kanon. Det skjedde når ukrain-
ske forfattarar skreiv på russisk, 
og slik er det med også med Niko-
laj Gogol, påpeika Martin Paulsen 
i eit foredrag som han heldt på dei 
ukrainske litteraturdagane.

Paulsen er postdoktor i russisk 
ved Universitetet i Bergen.

Han viser til at på same viset 
som nordmenn kranglar med dan-
skane om kor Ludvig Holbergs 
høyrer til, fører også russarar og 
ukrainarar ein oppheita diskusjon 
om opphavet til fleire av forfatta-
rane.

Mesteren og Margarita
Denne hausten har norske fjern-
synssjåarar hatt sjansen til å stifta 
kjennskap med Mikhail Bulgakov, 
éin av dei største forfattarane frå 
Ukraina.

Både i Kiev og Moskva finst det 
Bulgakov-museum. Årsaka til det 
er at Bulgakov vart fødd i Kiev i 
1891. Han voks opp i byen, men 
flytta til Moskva, og døydde der i 
1940. Men framleis sit han på ein 
benk i Kiev.

Bulgakov er mest kjent for den 
vidgjetne romanen Mesteren og Mar-
garita frå 1940, og denne hausten 
har norske fjernsynssjåarar kunna 
gledd seg over serien.

kaos og Mangfald
Den ukrainske litteraturen har 
vore gjennom ei grunnleggjande 
endring etter Sovjetuniones fall i 
1991. 

Martin Paulsen viser til den 
russiske litteratursosiologen Boris 
Dubin, som snakkar om «statens 
tilbaketrekking» frå litteraturen.

– Avmonopoliseringa fjerna eit 
heilt sjikt av kulturbyråkratar som 
til då hadde hatt ulike posisjonar i 
kulturetatar og komitear, i forfat-
tarforeiningar og statlege forlag. 
Men samstundes gjekk ein også 
frå ein monopolisert røyndom til 
ein kaotisk og mangfaldig røyn-
dom i det postsovjetiske Ukraina. 
Det opna seg sjansar for forfatta-
rar frå den alternative ukrainske 
litteraturen. Dei kunne trykkja for-
bodne tekstar og nyta godt av kon-
taktar i Vesten, fortel Paulsen.

russisk doMinans
Han peikar på at det har vore ei 
utfordring å byggja opp ein sjølv-
stendig ukrainsk bokbransje i kon-
kurranse med større og meir res-
sursrike russiske forlag. 

– Resultatet har vore at russisk-
språklege bøker produsert i Russ-
land har fått dominera i hyllene hjå 
ukrainske bokhandlarar i mykje 
større grad enn kva det nokolunde 
jambyrdige tilhøvet mellom det 
ukrainske og det russiske språket i 
Ukraina skulle tilseia. Ukrainarane 
har måtta slita både med å etablera 
kommersielle forlag og med å nå 
ut til lesarane med bøkene, fortel 
Paulsen.

Forfattaren Andrej Kurkov har 
uttalt seg slik om dei økonomiske 
realitetane for ukrainske forfatta-
rar:

– Russiskspråklege bøker produ-

sert i Russland har fått dominera i 

hyllene hjå ukrainske bokhandlarar.

Martin Paulsen, postdoktor i russisk
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– For meg kjem om lag nitti 
prosent av inntektene frå sal av 
bøker, og av dette om lag 95–99 
prosent frå sal i utlandet. Det vil 
seia at viss eg berre skulle leva 
på inntektene frå sal av bøker i 
Ukraina eller Russland, ville eg 
ikkje ha overlevd utan andre inn-
tektskjelder.

dei fire store
Martin Paulsen har valt å trekkja 
fram særleg fire ukrainske namn: 
Jurij Andrukhovytsj, Oksana 
Zabusjko, Serhij Zjadan og Andrej 
Kurkov

– Andrukhovytsj markerte seg 
litterært alt på 1980-talet som éin 
av tre medlemmer i gruppa Bu-Ba-
Bu. Dei dominerte den ukrainske 
undergrunnslitteraturen på 1980-
talet med poesi og litterær perfor-
mance, men det er romantrilo-
gien Rekreasjoner (1992), Moskovia-
den (1993) og Perversjon (1996) som 
har gjort han til den mest omtalte 
forfattaren i Ukraina.

– I trilogien tematiserer han 
med ironisk avstand den ukrain-
ske leitinga etter identitet i sam-

band med Sovjetunionens saman-
brot. 

Paulsen viser til at tekstane 
til Andrukhovytsj er prega av 
postmodernistisk tilnærming og 
språkleik. Alle dei tre romanane 
hans er eksperimentelle, men 
samstundes står romantrilogien 
fram som eit forsøk på å revitali-
sera det ukrainske språket.

Paulsen viser til at Andrukho-
vytsj har vorte samanlikna med 
Jorge Luis Borges, Umberto Eco, 
Milan Kundera og Jose Saramago. 

feltstudier i sex
Oksana Zabusjko er saman med 
Andrukhovytsj Ukrainas vikti-
gaste forfattar, meiner Paulsen.

Ho er oppteken av nasjonal 
identitet og kjønn. Zabusjko gav 
ut si første diktsamling i 1985 og 
har sidan skrive både poesi, prosa 
og essay.

Fleire gonger er ho kåra til éin 
av dei viktigaste kulturpersonleg-
domane i Ukraina. Ho har revi-
talisert ei feministisk vinkling i 
ukrainsk litteratur, og det vikti-
gaste verket hennar er Feltstudier 
av ukrainsk sex, som kom på svensk 
for nokre år sidan.

Med humor skriv ho om den 
utsette posisjonen det er å vera 
ein kvinneleg poet frå Ukraina. 
Ikkje berre skriv ein på eit språk 
som ingen har høyrt om, men 
som kvinne må ein finna seg i å 

verta misbrukt av menn som har 
vorte misbrukt av kolonimakta.

trainspotting
Den tredje som Paulsen trekkjer 
fram er Serhij Zjadan (36), som 
kjem frå den nordaustlege delen 
av Ukraina. 

– Han skriv både poesi, prosa 
og er éin av Ukrainas beste dra-
matikarar. Zjadan har skrive om 
livet i ukrainske provinsbyar. Tek-
stane er fulle av referansar til glo-
bal ungdomskultur og har namn 
som Depeche Mode og Big Mac. Zja-
dan er Ukrainas svar på den skot-
ske kultforfattaren Irvine Welsh, 
mannen bak Trainspotting, mei-
ner Martin Paulsen.
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Gode dikt har eit omskifte: 
Medvitet tred inn i ting-
verda og tingverda inn i 

medvitet. Gamle ordtak seier 
noko om dette: «Den som ikkje 
høyrer råd, får røyna uråd», og 
«ein lærer ikkje noko før ein 
kjenner det i kroppen».

Hundreogfemtiårsjubilan-
ten, presten Anders Hovden 
(1860–1943) er salmedikta-
ren som sveiv over land og hav 
under himmelkvelven. Det skjer 
omskifte i fleire av dikta hans, 
tydlegast i «Handi hans far min». 

Det er nokre ord som ikkje er 
lette å skyna: bragd (av norrønt 
bragð) som tyder ‘innsats, tiltak, 
utveg’; andror (norrønt androðr), 
roing i motvind og motstraum; 

svip (svipr), ei rask rørsle, ein 
sving eller eit slag.

So les me diktet: Høyr kor det 
skurrar og skrapar, i ord og bok-
stavar, i den fyrste strofa! I dei 
siste to strofene kjem eit nytt 
om  skifte: Den vanføre handa 
skin i minnet til diktaren som 
ein glimestein. Vert han trøytt 
når han er ute og ror, er det som 
den trufaste handa ror opp på 
sida av båten, mot straum og 
vind og bergar båten og han i 
land.

Det altomgripande omskiftet 
skjer til slutt: Den sutsame og 
allgode faren stig ut av ei eins-
leg hand – handi hans far min!

asbjørn aarnes

asbjørn aarnes er estetikar og leitar etter det store og 
opphøgde diktet. jan erik Vold er kvardagsmodernist 
og tenkjer ikkje på gull medaljar, men på heile verket til 
ein diktar. I denne spalta presenterer dei utvalde dikt. 
Neste veke: jan erik Vold

Pissetrengd  
mysterium
– Me har lagt heile 
Tycho Brahe opp på eit 
bord, og stort sett alle 
knoklar var der!
astronoMi
Ottar FyllINgsNes
ottar@dagogtid.no

Det melder Jens Vellev frå Praha. 
Han er lektor i mellomalderarkeo-
logi ved Aarhus Universitet, og det 
er den danske avisa Politiken som 
kjem med denne gledelege mel-
dinga om eit gammalt lik.

For dei som ikkje veit det: 
Tycho Brahe (1546-1601) vert 

rekna som grunnleggjaren av den 
moderne astronomien. Han vart 
fødd i Danmark, men budde dei 
to siste åra av livet i Praha, der han 
arbeidde for keisar Rudolph II. 

Den siste tida har forskarane 
streva hardt for å grava opp att 
Tycho Brahe, og denne veka kunne 
kista opnast. Forskarane vonar no å 
vera i stand til å slå fast kvifor han 
døydde. Sidan Brahe trekte sitt siste 
sukk, har det versert ulike teoriar 
om dødsårsaka, alt frå mord til feil-
medisinering og sjukdom. 

Den mest utbreidde teorien på 
folkemunne er at den gode astrono-
men døydde av di han ignorerte at 
han var så forferdeleg pissetrengd, 
og at urinblæra sprakk til slutt. 

Det er ikkje første gongen av 
Tycho Brahe vert graven opp att. 
Det skjedde også i 1901, og den 
gongen vart knoklane hans grav-
lagde på nytt saman med knoklane 
til kona. Det skjedde i gravkrypten 
under golvet i Tynkyrkja i sentrum 
av Praha. 

Men no er han på nytt graven 
opp, og heldigvis viste det seg at 
mykje av Tycho Brahe framleis var 
i kista.

Etter at forskarane har forska 
på liket, skal Tycho Brahe gravleg-
gjast på nytt i dag – fredag, og då 
skal den danske kyrkjeministeren 
snakka litt og eit dansk kor skal 
syngja litt.

Frihet, likhet og Det muslimske brorskap

FRITT ORD
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inviterer til verdenspremiere på dokumentarfilmen 

Torsdag 25. november 2010, kl. 17.30–19.30, i Vika kino, sal 1, Oslo

Et panel med filmens deltakere og andre – Tarek Heggy, Walid al-Kubaisi, Lily 
Bandehy og Terje Tvedt – går i dialog med publikum etter filmvisningen.

Påmelding per e-post: brorskap@fritt-ord.no

Er islam kapret av radikale ekstremister som aktivt går inn for å ødelegge de 
verdier vestlige samfunn bygger på? Og bør verden være bekymret? Forfatteren 
Walid al-Kubaisi er filmens forteller og reiseleder. Fra Jemen til Kairo, fra Oslo til 
Paris, får publikum del i hans reise og et unikt innblikk i antidemokratiske krefter 
som har fått oppsiktsvekkende stor innflytelse i den vestlige verden. Dette er ikke 

en film om islam, men om trusselen fra radikale islamister. Bare en liten del av 
verdens muslimer er radikale, men de blir lyttet til og får stadig større

innflytelse i Vesten. Denne filmen handler om dem.

Medarrangør: Agitator

Mikhail Bulgakov vart fødd i Kiev, og mange poserer ved hans side utanfor Bulgakov-museet i heimbyen. Foto: Harald Hognerud

Oksana Zabusjko vert vanlegvis framstilt 
som ein feministisk pioner i Ukraina.

Jurij Andrukhovytsj er den mest omtalte 
forfattaren i det uavhengige Ukraina.
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