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– Jeg lytter etter hva som skal 
være der, slik at jeg kan komme 
fram til det presise ordet. Jeg vet 
hvor jeg skal, og det fi nnes ingen 
alternativer. Målet er å komme 
akkurat dit, sier han og holder 
fram snusboksen.

– Når jeg har kommet fram 
til målet, vet jeg at jeg skal sette 
punktum. Det gjelder bare å få 
skrevet det, før det blir borte.

– Det høres magisk ut.
Han nikker.

Lurt til teateret
Fra og med de første to–tre orde-
ne vet han om det blir dikt, prosa 
eller drama. Men han var egentlig 
ikke så opptatt av å skrive skue-
spill, det var noe han ble nærmest 
lurt til.

– Jeg hadde blitt spurt om å 
skrive dramatikk tidligere, men 
jeg sa nei. Så var jeg fattig og 
trengte penger. Et tilbud fra Den 
Nationale Scene i Bergen. dukket 
opp, og det åpnet seg et nytt land-
skap for meg.

Det sies at han egentlig ikke 
likte teater i det hele tatt, men det 
bare smiler han av.

– Jeg er en stabeis og bestemte 
meg for at jeg ikke skulle like det, 
sier han.

– Hvorfor tror du stykkene 
dine har slått så godt an over 
hele verden?

Det er stille et øyeblikk, og han 

åpner snusboksen og fi nner seg 
en ny porsjon.

– Jeg skriver aldri direkte fra 
min egen verden. Det likner på 
min verden, men det blir sin egen 
verden. Stykkene mine er som en 
sang som kan høres bra ut, selv om 
det er en jazzversjon eller klas-
sisk. Det er bare mange forskjel-
lige måter å spille sangen på. Slik 
er det med stykkene mine.

Bortsett fra personnavn, skal 
du lete lenge etter konkrete navn i 
tekstene til Fosse. Likevel under-
streker han at han er nettopp vel-
dig konkret i tekstene sine.

– Det fi nnes ikke noe så konkret 
som hus, stol og bord. Alle har 
et forhold til det. Hvis jeg skulle 
bruke et sigarettmerke i en tekst, 
blir merket viktigere enn at det er 
røyk. Derfor skriver jeg røyk.  

– Ser du for deg scener og rol-
ler når du skriver skuespill?

– Nei. Jeg ser for meg viljer som 
søker mot hverandre og opple-
ver klinsj. Sårhetens mennesker 
og menneskelig energi, og jeg le-
ter etter det presise språket for å 
beskrive det, forteller han og lar 
hendene sine møte hverandre for 
så å gå fra hverandre.

Trist med Sponheim
Jakten på det presise språket er 
sterkt knyttet til nynorsken, og jo 
særere nynorske ord han fi nner jo 
bedre er det.

– Nynorsk er vel den eneste sa-
ken jeg engasjerer meg skikkelig i. 

– Du har også engasjert deg i 
Kulturkampen for å sikre rød-
grønt fl ertall etter stortings-
valget, så det er vel ikke helt 
riktig?

– Det henger også sammen ny-
norsken, men nå har jo det roet 
seg ned siden det gikk som det 
gikk med valget.

Fosse er fornøyd med valgre-
sultatet, men han synes det ble 
trist med Sponheims sorti. 

– Hvis jeg visste at det skulle 
gå slik med Venstre, hadde jeg 
nok stemt på dem. Jeg stemte på 
Thorstein Dahle og Rødt fordi 
jeg synes han er en klok mann. 
Jeg liker den anarkistiske hold-

ningen. Det samme fi nner jeg i 
nynorsken.  

– Er det mye av Vestlandet i 
diktningen din?

– Nei. Jeg har med fj ord, sjø og 
bølger, men det fi nnes jo også an-
dre steder. Til og med i Syden har 
jeg sett det, selv om jeg egentlig 
ikke liker å dra dit. Og Irland – det 
minner meg mye om Vestlandet.

Men han trenger Vestlandet for 
å skrive.

– Jeg trenger det som et rom å 
skrive i. Det handler om å kjenne 
meg trygg. Det å skrive er å begi 
seg ut i det ukjente. Det kan bli far-
lig, og da er det viktig å være tygg.

Han skriver ikke for hånd, for 
det minner ham om skoletida.

– Jeg likte meg ikke på skolen, 
og fra jeg var en drittstøvel be-
gynte jeg å bruke skrivemaskin. I 
dag går det i Mac, og jeg har vel en 
samling på 15-20. Noen er på hytta 
i Gulen, og noen har barna over-
tatt. Det er to viktige ting i livet for 
meg; nynorsk og Mac. 

– Er det en likhet her?
– De hører sammen på hver sin 

egen måte. Og de er begge opprør-
ske, estetiske og fl otte.

Bach og Beatles
Fire-fem ganger i året er han og 
forfatterkollega Rolf Sagen på Ber-
gen travbane, og han liker seg der.

– Det er ujålete der. Hest og øl. 
Det er artig.

Men selv om det er fi nt med 
kulturen på travbanen, kan det 
ikke sammenliknes med klassisk 
musikk og litteratur. 

– Den gamle kunstformen, er 
det som er kultur. 

Han ser nesten sint ut og nær-
mest freser videre:

– Bach er ikke det samme som 
Beatles, og Donald Duck er ikke 
det samme som Shakespeare. Det 
handler om kvalitet og folk må få 
muligheten til å oppleve dette. Og 
om det kalles fi nkultur, så er det 
helt greit. 

Deprimert
Etter utblåsingen avslutter han 
raspeballmåltidet og tar seg en 
snus. Innimellom tar han håret 
bakover. Det er ikke alltid at de 
presise ordene kommer, slik han 
skulle ønske det.

– Det hender at ordene, rytmen 
og pausene stemmer, men at det 
ikke er dikting. Da kan jeg ikke 
bruke det.

Det hender også at det kan gå 
dager før han får skrevet noe.

– Blir du frustrert og fortvilet?
Han rister på hodet. 
– Jeg blir deprimert. Da må 

jeg kjempe med det, og så går det 
over og jeg kan skrive igjen, smi-
ler han.

Da dukker Knut Hamre med 
hardingfela opp. De to har planer 
om å samarbeide neste år, men 
hvordan de jobber sammen er 
ikke så lett å forklare.

– Vi treff es, og så får vi til noe, 
prøver felespilleren seg.

– Det får bli hva det blir, kom-
mer det fra forfatteren. 

ELDRID OFTESTAD  
eldrid.oftestad@nationen.no

Godt samarbeid: Felespiller Knut Hamre har spilt mye til Jon Fosses dikt. Her treffer han forfatteren for å gi ham en hardingfele fra 1911 felemaker 
Olav Helland fra Notodden har laget.  FOTO: ELDRID OFTESTAD

ENERGI
«Jeg ser for meg viljer 
som søker mot hveran-
dre og opplever klinsj. 
Sårhetens mennesker 
og menneskelig energi.»

Fakta

Jon Fosse
 Født 29. september 1959 i Hau-

gesund. Vokst opp i bygda Strande-
barm i Hardanger og bor nå i Bergen. 

 Feires i disse dager av Det Norske 
Samlaget med flere bokutgivelser og 
Fosse-uke i perioden 22.-29. septem-
ber på Litteraturhuset i Oslo.

 Studerte litteratur og filosofi på 
Universitetet i Bergen og debuterte 
som forfatter i 1983 med romanen 
«Raudt, svart». Hans første skuespill 
«Og aldri skal vi skiljast» kom i 1994.

 Har skrevet noveller, barnebø-
ker, dikt, essay og skuespill. Fikk sitt 
store gjennombrudd som dramatiker 
i Norge og i utlandet og har skrevet 
over 30 skuespill. 

 Har mottatt en rekke prestisje-
tunge litterære priser og er den mest 
spilte samtidsdramatiker i Europa i 
dag. Stykkene spilles over hele ver-
den, blant annet i Tyskland, Frankrike, 
USA, Japan og Malawi.

 Utgivelsene er oversatt til over 
40 språk.
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KULTURBLIKK

MIN ANBEFALNING

Hey hey 
Whitney
 

– Vel fritt – fi lm, musikk, 
litteratur, kva er di anbefa-
ling? 

– Whitney Houstons siste 
plate: «I look to you». Den er 
heilt fantastisk.
– Verkeleg? 

– Verkeleg.  
– Temmeleg fj ernt frå norsk 
kvedartradisjon, Rysstad?  

– Jau. Men ho er nok den 
songaren som har inspirert 
meg mest. 
– Jaså? 

– Heilt klart. 
– Korleis? 

– Live-versjonane av son-
gane hennar er veldig annleis 
enn plateversjonane. Songen 
er aldri heilt lik. Det er ei ny 
oppleving kvar gong. Det er 
veldig typisk for folkemusikk 
også. Eg likar det.
– Korleis vil du beskrive 
stemma hennar? 

– Den er fyldig, fl ott og vir-
tuos. Mange songarar klarar å 
kome høgt, men dei får ikkje 
til fylden der oppe. Whitney 
Houston klarer alt. 
– Vakker er ho og. Snakkar vi 
plakatar på gutterommet? 

– Nei. Der er det Dolly Par-
ton.
– Ok. Men du har kanskje ei 
favorittlåt?  

– Vanskeleg spørsmål. Men 
eg svarer «The greatest love of 
all». Ho er heilt fantastisk når 
ho syng den live.  
– Du har sjølvsagt vore på 
Houston-konsert? 

– Ingen, dessverre. Men ho 
skal ha Europa-turne i februar. 
Ho legg vel neppe turen innom 
Noreg, men eg skal prøve alt eg 
kan for å fi kse meg billett. 
– Når oppdaga du henne fyr-
ste gongen? 

– Det var vel i fi lmen «Body-
guard» der ho syng «I will al-
ways love you».  
– Legendarisk.  

– Ja. Samtidig som ho kan 
synge kraftig, kan ho synge 
vart. Det er det eg og prøver på. 
Graut 

GUNHILD AASLIE SOLDAL
gunhild.soldal@nationen.no
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Namn: Kim Andre Rysstad 
Stilling: Folkemusiker/lærer. Kåret 
til Årets unge folkemusiker 2009
Anbefaling: Plata «I look to you» 
av Whitney Houston


