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speilet I nytt opplag
Jon Michelet (bildet) stevner frem som han pleier med 
«En sjøens helt»-serien: Nå trykkes fjerde bok, «Blodige 
strender», i nytt opplag og er dermed oppe i 57.500 
eksemplarer. Forlaget Oktober kjørte den først ut i 37.500 
eksemplarer, men det solgte raskt ut og et andreopplag 
måtte til.
     «En sjøens helt: Blodige strender», der leserne følger 
Michelets helt Halvor Skramstad fra april 1942 frem til 
D-dagen i juni 1944, ligger denne uken på 2. plass på 
Bokhandlerforeningens bestselgerliste – og best av de 
norske. Det samlede opplaget på de tre foregående 
bøkene er totalt 516.000 eksemplarer.  NtB

kultur@tk.no
Kulturansvarlig: Eilif Odde  
  992 87 1 73
  eilif.odde@tk.no

Publikum tørket 
tårene av lokale revy-
aktører som enda en 
gang traff blink. 
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Kreativt Forum i sam
arbeid med Hammer
stuene satte sammen et 

opplegg som publikum slukte 
rått: først litt mat og drikke, 
deretter lokal bygderevy på sitt 
beste. I lokalene som før har 
huset både samvirkelag og 
bilutsalg, fungerte HÆSTlatter 
til terningkast seks. 

Vi fikk med oss både gene
ralprøven torsdag og den siste 
forestillingen på lørdag. I løpet 
av den tiden var det tydelig 
arbeidet godt i kulissene. 
Mange detaljer satt mye bedre 
lørdag, og det var til og med 
innarbeidet nye poenger, slik 
som hendelsen med Justin 
Bieber og vannet på scenen. 

Publikum var med fra første 
innslag, der vi fikk gjensyn 
med Hektisk etat. De har vi set 
mange ganger før, men de er 
like fornøyelige hver gang. 
Gimmick og replikker sitter 
som et skudd, og folk tørker 
tårene fra første stund. 

Og slik fortsatte det utover 
forestillingen, som lørdag var 
nesten kvarteret lengre enn 
generalprøven. Mye latter og 
en del vellykket improvisasjon 
bidro til det. Og vi kunne lett 
ha tålt noen innslag til. 

Figurene Anton Brusken og 
Hans Rusken vil vi i alle fall ha 
mer av. Her er det bare fanta
sien som begrenser hva de to 
likandes herremenn kan finne 
på. Talkshowet Trollheimen 
kommune var knall, med 
inviterte gjester som kom både 
med og uten manus. Johan 
Øiestad bidro som gjesteartist. 
De øvrige aktørene: Tove M. 
Schei, Tove Sundli, Line 
Indergård, Ingunn Løset, Einar 
Drøpping og Jon Erik Grøseth 
og Camilla Hyttebakk. 

lokale aktører på HÆstlatter leverte varene

Gapskratt av knakende god kvalitetsrevy 

SlektSgraNSker: Kong Harald sovnet mens slektsgransker ansgar Granskar viste fram slekta til programleder anton Brusken. 



Lokale aktører på HÆSTlatter leverte varene

Gapskratt av knakende god kvalitetsrevy 

Todalinger: Einar Drøpping og Line 
Indergård som karravorne todalinger som skal 
spille inn film. 

HekTisk: Tove M. Schei og Tove Sundli. 

akTørene: Einar Drøpping (til venstre), 
Jon Erik Grøseth, Johan Øiestad, Camilla 
Hyttebakk, Line Indergård, Tove Merete Schei 
og Tove Sundli i avslutningsnummeret på 
HÆSTlatter. Ingunn Løset var også med. 

23kulTur ●Tidens Krav Mandag 2. noveMber 2015

Tempo til topps i Nordvesten
I alt var åtte korps med da Norges 
Musikkforbund inviterte til Nordvesten 
Vaksenkorps i Molde. Tempo vant klassen 
janitsjar i 1. divisjon. Korpset fikk 91 poeng, 
ett mer enn Gloppen, som endte på 
andreplass av de to som konkurrerte i 
denne klassen.

Tempo fikk også premie for beste 
framføring av norsk musikkstykke med 
innslaget «Rondane». Og ikke nok med 
det; Tempo vant også konkurransen om å 
ha det beste konsertprogrammet. 

I klassen brass, 1. disivjson var det Molde 
Brass Band som med hele 95 poeng vant, 
foran Tomra Brass Band som oppnådde 
gode 93 poeng. 

I 2. divisjon vant Musikklaget Ekko 
klassen janitsjar med 87 poeng, foran 
Åndalsnes Musikkforening (85). 

I 2. divisjon brass vant Fræna Brass Band 
(89) foran Torskanderpoll Musikklag (85). 

Beste solist ble Lena Haugen Mordal, 
mens tubagruppa i Molde Brass band ble 
beste instrumentalgruppe. 

Riksantikvaren har engasjert seg i 
gjenoppbyggingen av templer og 
palasser i Nepal. Onsdag 28. oktober 
åpnet kurset «Regional Course on 
Wood Conservation», som Riksanti
kvaren arrangerer sammen med 
Kathmandu Valley Preservation Trust i 
Katmandu. Ingeniører, arkitekter og 
håndverkere fra Nepal og Bhutan er 
samlet for å sette søkelyset på tre som 
materiale og jobbe for bevaring av den 
rike bygningsarven i regionen. nTB

– Å være i skrivingen er det 
store. Det er nesten som å 
lese; du forsvinner et sted. 
Jeg prøver å komme dit, 
hver eneste dag, sier Karl 
Ove Knausgård.

giTTe joHanneSSen (nTB)
redaksjonen@tk.no

Som beskriver arbeids-
metodikken sin slik:  
– Jeg bare skriver og lar 

det stå til.
Hans nye bok «Om høsten» 

er en samling tekster, der 
hver ble skrevet på «en sit-
ting», som han kaller det. Ikke 
tenkt frem på forhånd, bare 
skrevet frem. Boken startet 
ikke engang som en idé. Han 
gjorde den privat, for seg selv, 
som en slags dagbok og brev 
til sin yngste datter – påbe-
gynt allerede da hun lå i mo-
rens mage – og for seg selv.

Dermed gjør han det igjen: 
Den «smale, ukommersielle 
lille boken», som han selv ka-
rakteriserte «Om høsten», er 
oppe i 11.000 eksemplarer et-
ter at forlaget Oktober måtte 
trykke nytt opplag. Kritikerne 
roser utgivelsen, som også er 
solgt til et titalls land.

Dette er boken der Knaus-
gård skildrer grevling, 
kjønnslepper, appelsinskall, 
sorgen over å finne plastposer 
som aldri brytes ned, farens 
ensomhet og hermetikkbok-
ser, etter å ha latt innlednin-
gen – selve datterbrevet – av-
sluttes med ordene «å vise 
deg verden, lille du, gjør livet 
mitt verdt å leve».

sur om morgenen
– Du skriver at du er senti-
mental, «et annet ord for  

følelsesfylt», der du etter ul-
tralydmøtet med henne prø-
ver å skildre dette som er så 
lite og stort, enkelt og kompli-
sert, «trivielt og så ... ja, hel-
lig». Er vi for redde for senti-
mentalitet?

– Ikke privat, men offentlig 
er vi det. Og kunstnerisk er 
det det verste. men strategien 
min har vært ikke å være tak-
tisk, sier Knausgård.

Som også skriver hvordan 
«barn gir foreldre håp».

– Det er rart hvordan de 
bare kommer, nærmest fra in-
tet, sier firebarnsfaren under-
fundig, men alvorlig. Han var 
35 år da han ble far for første 
gang. Nå husker han ikke 
hvordan livet var uten. Hvor-
dan han er som far? Han ler, 
og sier:

– Jeg er alltid sur om mor-
genen, men jeg tvinger meg 
til å være munter for barnas 
skyld.

De tre eldste fikk ikke noen 
dagbok. Da holdt han på med 
å skrive de store romanene. 
Men tilfeldighetene spilte inn 
da «Om høsten», første ut i en 
serie på fire, kom til.

 – Jeg fikk en bestilling fra 
New Republic om å skrive 20 
tekster. Korte tekster, ti om 
ting som gjorde meg lykkelig, 
ti om det som fikk meg til å ha 
lyst til å skyte meg. Prosjektet 
falt sammen, men formen var 
der. Så jeg slo det sammen 
med dagboken til datteren 
min. Det ble om ting vi omgir 
oss med, bruker, som vi ikke 
tenker så mye på. Hva kan 
man egentlig si om det? Jeg 
ville gi språk til alt rundt oss, 
forklarer Knausgård til NTB.
 nTB

knausgård: – Jeg 
bare skriver og  
lar det stå til

knausgård: Skriver og lar det stå til.  foTo: nTB scanpix


