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forord

Mine arbeider for scenen 1993–2015 er samlet i dette
bindet. Her er også tatt med et par andre tekster som
jeg i mangel av et bedre begrep vil kalle performative.
Arbeidene er ordnet kronologisk, og etter hver tekst føl-
ger en kortfattet anmerkning eller produksjonsnote.

Finn Iunker
Oslo, den 14. februar 2015





bergen hyller a5

1993





A5 presenterer

som en del av prosjektgruppen A5s presentasjoner av åpne

jubileumsforestillinger for Bergen kommune

A5 viser jubileumsforestillingen

Bergen hyller A5

Bergen sentrum, mandag 17. mai 1993

fra klokken 7.00

Fri entré

Enkel servering

Produsert av A5 i samarbeid med Bergen kommune.

Co-produsent B.I.T. Teatergarasjen



Produksjonsnote

Prosjektgruppen A5 ble stiftet i 1992 av Rolv Bergesen
og meg og var tenkt som en helt streit teatergruppe,
bare i litt mindre format. Under aksjonen «Bergen hyl-
ler A5» ble plakater i A2-format hengt opp i Bergen
sentrum 16. mai 1993. Takk til alle som deltok dagen
etter, samt til Rolv Bergesen.



the answering machine

1994





And. A few examples. Or suggestions. For you. You
have entered. And I. And they? Connections. Possibili-
ties. Fare well. You see? You offer. I was mostly looking
at the person beside you. That way. In the corner of my
eye. I could see you. And you not me. But you could
sense me. My eyes. Like animals sense. As an offer.
Strange. Parted. Clean up your mess and do some-
thing else. Beware. You might hurt. And you may leave.
Anywhere? You connect your negations as possibili-
ties if you must. Really? Sure. Sheffer stroke and then
he ran. Unoffered. And then. What. They. They offer.
They must have been foreigners. Strangers. They talked
about peace. That’s right. About peace. They wanted
peace. Because they were tired of war. That’s. What
they said. And then. They just repeated it. Yes. That’s
right. We want peace. Because we are tired of war. They
spoke. Of nothing else. Foreigners. Strangers. But all
this is of course. Only examples. And we know where
they come from. Where we got them. We have known
that for a long time. Time. Small movements with
your eyes. In time. Your wrinkles under them. Of time.
Movements. Blinks. When you’re talking. Computable.
Personal experience. Material. Wrinkles. Lines. Tracks.
The lines in your hand. Here is the rumour. Here.
The tentacles. Here. The palmist. Change. Your hand.
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Moist. Your palm. The sweat. Your need to define. The
sweat. In your palm. After you’ve performed. A disho-
nest handshake. Always a need to define. Modifying
anything. You are not here to report. Nor to look into
the cards. Of the palmist. In time. You are not here. To
report. The sweat. Carries you back. Carrying records
and registers moving forward and end. Computable.
Adds up. And then. Not. And again. Not. And then.
Personal stories. That you’ve been given. Summing up.
Drawing lines. Your hand. And then. Rest. It’s your
hand. Your move. You may move. Leave. Insolvent.
There is a way in which this makes sense. To me. Here.
Now. This is the closest. You may move. Anywhere.
Leave. It’s your move. You may move. Leave. Any-
where. At last I reach Tallin. It could have been a lot
worse. I’m glad it wasn’t. The first day I stay on board
because I feel unwell. Perhaps the food. I don’t know.
The next day I somehow manage to escape from the
group. I’m glad they don’t count us all the time. Or
perhaps that’s not so good. It’s hard to say, really. But I
don’t think they care. I wander around in the city, a little
girl with dirty hands wants me to buy a dragon made
of paper. Well, I didn’t like it. I see that now. I try to get
her to tell me the way up to the tower, but she speaks
only Russian or whatever it is. The façades up by the
tower have some resemblance to the buildings on the
old square in Prague, I’ve been told. I don’t know, I’ve
never been to Prague. I sneak into a group of about ten,
and I understand that they are Germans. I tell a young
woman that I am in fact a scientist. Angewandte Mat-
hematik, I say, in German, to make her listen. She smi-
les. She tells me that her name is Schwenke and that she
comes from Lübeck. Then she laughs. She believes that
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I believe what she tells me. I can understand that. I join
them for a little ride in their mini-bus, she has her arm
around my shoulder, she tells me that I have a friendly
face, that I look kind. I position my head by her breasts.
That way I can hear her heart beating. It sounds as if
it’s operating just fine, a quite calm and normal beat.
And I suddenly start thinking about the future, about
my financial transactions, about all the troubles in the
world, that I will never understand anything fully per-
haps, that everything is just a big joke. Huge things are
happening in the world. Every day. And I’m too lazy
to find out what it all is. Though sometimes all data
seem to point in only one direction, like they were the
same possibilities. Suddenly everything seems to con-
nect, and when I rush, it’s all gone. That’s perhaps why
I’ve chosen to be lazy. And then. The bus stops. We
are down by the harbour. Isn’t it here that you want to
get off, Schwenke says. I can see the ship with all its
neon lights. So calm. On my way out the driver tou-
ches me on my elbow, as if no one should notice it, as
if he was trying to tell me something. All the talks I’ve
had with women who will never learn to love me. And
then. Relate. You are not here. To. Enter diagram. Enter
dots. You move. Enter lines. You move from Kassel to
Hannover to Lüneberg to Schwerin. You should have
started in Schwerin. To Neubrandenburg to Schwedt
down to Cottbus. Not here. Relate. To. Look. Your
hand. Moves. Moist. To Dresden. To Karlovy Vary. You
could have gone to Prague. You are close now. Strai-
ght down to Augsburg. You should move in straight
lines. To Friedrichshafen. To Konstanz. You may rest
now. You are tired. No. The decision is yours. Curves
entered. Rearrange the dots and then draw the lines.
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The heart. Pumping. Stops when you sneeze. As if your
death was your longest sneeze ever. The ultimate hay
fever. The longest. Burning. Your eyes. And you sneeze
and you sneeze and you keep wanting rain. Mist. Kee-
ping the air wet and the streets dry. Unhosed. Or drizz-
ling. And your eyes no longer burning. Now you are
happy. Remember never to put a flower to your nose.
Remember never to play football on grass. And if you
do, you will remember not to. Your longest sneeze will
come as a benefiting change in your curves. Not as an
offer. Close to become one. You know you are a stran-
ger in these curves. And yet you should have started
in Schwerin. That is where you come from. Or they.
Enter disjunction. Enter possibility. Doubt. I. Personal
stories. Given to you. Look at your lines. Your hand.
The map. And you want to rest. To sleep. You may rest
now. Rest? Why? I. Again I. I’m standing in the centre
of someone else’s perimeter. Someone that I don’t know.
But he knows me. Or is it a she. It is not always easy.
No. Enter decision. To Strasbourg or to Karlsruhe. The
decision is yours. Negation already entered no? And
then. Conjunction already entered. And then. Again I.
I realize I forgot my passport. And now we are on the
border. I can hear that the people from the customs,
the police, or whatever, are close. I notice the mecha-
nical search of my fellow passengers for the papers. I
have to do something. Something is going to happen to
me. The decision is yours. Time is moving. As you are
moving. In any direction. And then. Streets wet. From
rain. From hoses. Whatever. Doesn’t matter. But streets
wet. And. For the occasion I’m wearing a beggar outfit.
To get a glimpse of the suspected suspect. On the third
floor. In the building across the street. Perhaps he will
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give me something. Some real money for once. I could
need it. I would like to know his face. But they don’t
tell me anything. I think there are photographers. At
hidden places. Taking photographs of him. Perhaps of
me too. I wonder what my function is in this operation.
You are not here to verify. No. To rest. No. No? You
are not here to verify. No? No. Is a better answer. No.
Negation better. No. Easier. Easier to handle. Although
you would like to know. Anything. So. Where to begin.
Perhaps it would be best if we started with what is
obvious. To collect material. So that, in the end, when
we have put all the obvious things on the table, we will
perhaps know something. And I think it will be easy to
move on from there. Yes I think it will be very easy. A
diagram. Easily positioned. Just before our eyes. Maps.
Data. Enquiries. Scars. The marks. On your body. Each
of them having its own place in time. Here. The wrist.
A jump. Over a fence. When you were twelve. A rusty
nail. On a piece of wood. Straight through your wrist.
Straight lines. Here. Your belly. The appendix. Some-
thing removed from your body. Here. Your ankles. The
wheel. Here. Your head. Each point having its own
place in time. Maps. Positions. Rearrange the dots and
then draw the line. Each mark its own dot. Each toe
pointing in a different direction. You are free to move.
Destination unheard of. Doesn’t matter. Move. Slide.
Tracks. Change. The shifting of tracks. Motion. I see
myself in the middle of all those intersecting tracks.
Near a railway station. Preferably in Paris. Or Vienna.
I’ve never been to Vienna. You could move anywhere.
You are not alone in this jungle. But you are not here
to relate. So basically this means that you are alone.
Because you are here to infer. You are here to burp
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the conclusions. Any conclusion. All of them. Really?
And then? This is the fool talking. You should listen
to him. Data. Premises. Themselves being conclusions
burped by someone else. Now it’s your turn. Listen to
him. I am the fool in an out-of-date play. Performed
each night at The National Theatre. Amusing the bour-
geois women and men before they go to dinner. Or
have a late drink. I don’t know their routines. Listen
to him. Before you draw any further lines. And then.
To get to know. And then. To understand. So. To get
to know. What is an answer. And this is a question? I
need to know the relation. I need to know who we are.
Not where we are. I know where we are. On a beach.
In a long line. We want to buy ice cream. Hot sum-
mer. The feeling of being. On the same spot. At the
same time. You. Standing in front of me. You. Ordering
everything. And then. The next. To understand. You
are looking for. I don’t know. Something. Which imp-
lies you haven’t found it. Yet. Quite obvious. This is a
good start. I hope. But we need more. Because it is a
very big table that we have put in front of us. We can-
not infer all from just one obvious thing. Or. Or what.
You change your mind and you want a conjunction.
You want a connection. Sure. The alarm clock is rin-
ging. So naturally I turn it off. You see? But I am alre-
ady awake. I’ve been awake for hours. I cannot sleep.
I’m just lying in my bed. I’m on the edge of realizing
something. You lie. You offer. You make things up. You
put them into existence. And they move. They move
from Trier to Luxembourg and to Metz at the same
time. And you are still in Konstanz remember. From
Luxembourg to Aachen. From Metz to Saarbrücken.
Do you want to stop them? Then you should wait for
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them. In Bremen. And in Eisenach. And in Nürnberg.
And you should move fast. Konstanz remember. You
could move. By plane or by car or by train. The train is
departing. Enter decision. In case you choose the train.
Which platform. The train is departing. I have decided
where to go. But which platform. Now departing from
any platform. My decision will be part of my history. I
hope. Two minutes. I have two minutes. If my watch is
correct. Where is platform three. An arbitrary choice.
Of course. Doesn’t matter. And then. Leave. Personal
stories. Departed. Origo relations departed. Leave. And
you should move in straight lines. You should move.
Move. Anywhere. You could move anywhere. It’s your
move. Your lines. Do anything. Doesn’t matter. Beauty
free. Cigarette. Lit. And cigarette ends. Undo the crack
of an eggshell. Then eat the egg. And turn the radio off.
If you listen. And do. This. You haven’t learnt. Any-
thing. Like some unimportant envelope mailed. With an
address. An envelope. But no letter inside. This may
mean something. This must mean something. Allego-
ries. I didn’t think about it and I don’t care what it
means. Collect the material. Peep into it. And the trees
and the houses and small fields of grass and of wheat
are departing ’cause now you are moving. You. Para-
lyzed. On your reserved seat in the train and yet you
are moving. Because. Why. Flee. Meet. Doesn’t mat-
ter. Trees. A forest. Industrial areas. The station. The
platform. Concrete and grey and with cigarette ends.
Departed. Allusions departed. Really? Unsheathe and
exit allusions. No. Are you saying no just to be nega-
tive? No. You are being a bit negative. Yes. I know. Veri-
fication. As. After dinner. An excuse to leave the table.
Take a leak. Make some important phone calls. And
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going through the hostess’ drawers up in her bedroom.
Make some mess. Accidently leaving a clue somewhere.
Give myself away. Perhaps my telephone number. With
her lipstick. On the mirror. In the bathroom. Make
the husband know something he doesn’t. He. A former
friend. She is just somebody’s darling at the moment.
And afterwards thank him. An address. But no name.
A knock upon the door. Surprise. A letter in the mail-
box. And this time not from the bank. Some sudden
etwas trotzdem everything. You know the sound of this.
What am I trying to sell you? Any conclusion. Precision
time. Tear. Drop of liquid coming from the eye. Again
this need for definitions. Self modifying modes. Drip.
Drop. And then. Not. Could be any definition. What
is it that you really want to know? To rest? To sleep?
And something else. But I need to sleep. I’m so tired.
I need some rest now. You may rest. You are useless.
Perhaps you would like to be useless. Personally I’m not
very fond of contradictions. And in the beginning it can
also be dangerous to put them on the table. I am what
I am. Or something like that. Windy. Streets wet. A
damp August evening. A match lit. To light a cigarette?
To set something on fire? To see? You see? There are
many options. One second I get a glimpse of everything.
The bottom structure. All the nuances. And the next
second it’s all gone. And I know nothing. Or. Another
possibility. Really? I want some answers I think. Now.
The answer is moving. For whom? From where? Where
to? How? You couldn’t afford it anyway. Please. What
answer would please you the most? Please please me.
Please please me. Thank you. And then? Your sleep?
The rest? I would very much appreciate some peace
inside my head. I do not like my own private brain to
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be bombed every day. Because I don’t really need it.
I’m so tired of blitzkriegs. Of soldiers with this ridicu-
lous green paint in their faces. Listen to him. Truths
move in circles. Or at least round figures. And where
are you in this round geometric figure? I don’t know.
You’re not in the centre. I’m not in the centre. And so
what happens? Not much, really. But they come back to
you. And suddenly you like the colour blue again. And
for so many years you haven’t liked the colour blue at
all. And now you see that blue is right and everything
else is wrong. And then? And then suddenly red comes
back to you. And now blue must go of course. And if
I don’t want blue to go? If blue didn’t go, everything
in your mind would be totally purple and very confu-
sing no? I see. Of course purple is also quite nice. And
it will come. Confusing or not. They do come back to
you. The result. Was. I think. That I didn’t know what
to say. Extraordinary. I thought. At the time. That I.
For once. Did not know what to say. I told him. Just
that. No more. I’m glad. He said. That you came to
me. We didn’t speak. In different ways. On different
topics. Meaning something else. We spoke. Directly.
About the same things. And we understood everything.
I think. You can reimagine thinking as thoughting. I
think that all the thinking that is going on really isn’t
thinking. It’s just thoughts that somehow get into our
minds. And they stay there for a little while. And then
they move to new homes. We can put this on the table
if we want to. Off course. In the air. In a huge Boeing
or Concorde. I don’t know. The biggest of them all.
Handing out newspapers to the passengers. Just before
take off. And then the safety instructions. That also
before take-off. And going all the way. Really kicking
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out the emergency exit door. Positioned just after the
last row of the business class section. Really opening
the parachute. Or the life vest or whatever it is that
they have. Making everyone panicking. There will of
course be no take off. Everyone will be throwing their
newspapers at me. And I would feel real bad. You’re
coming in. I met someone on this very spot. A long
time ago. An old man. Old. He told me things that you
will understand when you are no longer a child. When
you are on the same level as I am. Listen to him. Yet
another example. Of what? What similarities do you
see? None. Good. You are not here to invent. I’ll never
accept that. Doesn’t matter. I’m referring to me. I. The
person I am. Don’t you understand that. The real me.
You are not here to invent. Listen to him. It’s your
lines. Your move. Any move will be accepted. I need
to do something. Any need is preferable. I need to get
away. To Singapore. Anywhere. Anywhere but Bulga-
ria. I once was in Bulgaria but Bulgarian men really do
not have my sense of humour. If they have any sense of
humour at all. I doubt it! Your lines. Your palm. Three
possibilities. First. Your right hand. The fist. There are
so many places to go to and I really never go anywhere.
I’m stuck here. With my boring wife whom I’ve never
loved deeply though I must admit I liked her eyes when
she was younger. And my two teenage girls who now
are wearing stupid earrings in their noses and they are
playing the guitar all night in the basement because they
have a band. Someone should tell them something. First
they dragged ugly boys into my house now they hate
all men and they don’t love anyone not even themsel-
ves and me they love the least. It’s funny because when
you look at your children you always see something of
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yourself but in my two teenage girls I do not even get a
glimpse of my wife which is a pity because then I do not
get any value at all by looking at them so I naturally try
to look at something else if it’s possible. Second. The
same direction. But your left hand. And your palm. You
know your lines by now. So. In your kitchen. In your
old house next to nothing. A quiet vormittag in June.
A damp August evening. A rainy day in May. Basically
whenever you want. When you are tired. And preparing
a cup of strong tea. And you suddenly remember you
forgot to phone someone. And now it is too late. I knew
it! And the third? The third using both hands. On your
back. When in motion. A stroll. Streets wet. Hosed.
All these possible worlds. That people live in. Houses.
Apartments. With bathrooms. And milk. In the refrige-
rator. And a clean white towel. For the guest. Arriving
later this evening. You should move in straight lines.
Explosion! The whole fucking generator just blew up.
We have to leave this area. Something else may explode
as well. Somewhere. We cannot stay here any longer.
We have to leave. We have to get away. Now. We have
to take action. And then. A lifeless body. Quietly in the
water. The waves get hold of him. They take him in
towards the beach. To civilization. To where he belongs.
To his family. If he has a family. To his hammock in
the shade. And the afternoon tea with a novel of Bove.
The waves take him in. This short moment of undeci-
dability. And then. They bring him out again. A lifeless
body. With no memory. With no need. You may rest
now. Most of the days we were just sitting. Watching.
In a row. But in seperate cabinets. Every twelve minutes
we had a break. Of two minutes. And they figured that
one minute would just disappear. To get to the breaks.
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To get back from the breaks. At least this is what I think
because each day we did this for four hours and it was
perfect timing. But it is also possible that the breaks
were three minutes and we only got two minutes value.
Yes, I think that is possible too. When we do not know
the overall structure it is extremely difficult to know
all the little details completely. We were positioned in
these little cabinets so that we should learn what we
had done wrong. Perhaps we were not especially bad
people, but we had been moving into this big big net,
with all our bad habits and bad ideals, and now we
had been spinning so deeply into this net that we were
about to be strangled. So I think it was better that we
were saved. Inside the cabinets it was mostly very dark,
and of course we cannot know for sure that we all saw
the same pictures, but it is very likely that this was the
case, because in the breaks we all spoke from the same
platform. One minute passed. After that a photograph
popped up before our eyes, and we could study it for
about five seconds, and then it was dark for fifty-five
seconds before the next photograph. And so on. All
the pictures had a beach setting, and they were of old
women and couples and small children with their small
green plastic spades in their hands. And of course most
of them were looking straight into the camera. But the
pictures were all upside-down. That’s because we nee-
ded to realize that so far we had seen the world upside-
down, and that is wrong. The problem was that we only
had fifty-five seconds, in solitary darkness, to contem-
plate on each photo. Because you really need more, at
least I do. There were so many details. Awoman missing
a tooth in her smile. A ship in the background. Any-
way. I was considered a hopeless case. I’m in some other
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programme now, where we use only the light. On. Off.
I don’t think I will ever learn anything. My brain is so
slow. I’m so absent minded. I just don’t get it. To know
what we know. As if we didn’t know already. As if a
pair of worn out shoes revealed no memories. Sudden
shifts of insecureness. Sudden awareness. A telephone
number in the corner of an old newspaper belongs to
what name. The frightened eyes that pop up in your
head when you want to picture a face you loved. This is
what we know. The presence of light rain. When it rains
lightly. Think so. Yes. Think so. All these impossible
worlds. That people live in. Caravans. Bunkers. Contai-
ners. Your lines. Your feet. Your marks. Your enquiry.
The surface is smooth. No traces. And the size? Forty-
two square metres. Any age? Quite new. Temperature?
Quiet. Have you touched anything yet. Only the iron
edges on the corners. And the instruments? Prepared.
Good. Please lie down. Just a minute. Can you feel any-
thing? No. Now? No. Just a minute. Now? Yes, I feel
a pain in the neck. Good. Please close your eyes. This
might hurt. Now? My feet are burning. Only the feet?
My feet are really burning. Only the feet? But my feet
are really burning. And the neck now? I cannot move
my feet. They are burning. So you tell me. It’s about
time that we stood up and smiled. Had a big laugh of it
all. Just let bygones be bygones and shake on it. Scena-
rio. The coal is still burning. Red. The black smoke on
top and the white, not so dense smoke underneath give
the impression of levels, several floors. But there are no
buildings here. We are ready for inspection. You have
moved from. Here. To here. Computable. You rearran-
ged the dots and you did draw the lines. And you did
move. Where to? Doesn’t matter. And the scenario. Red

27



coal. Black and white smoke. Could be anything. Enter
inspection. How are your feet? I cannot feel anything.
It’s moved up the knees. My knees are burning. Are
you afraid? Yes. Good. They have this special look in
their eyes. Like they wanted to touch you or something.
And I don’t know why they don’t. I wouldn’t mind you
know. If they want to come up to me and touch me, I
think they should just do it. If they’re trying to make a
hint or make some kind of signal or something. I don’t
know. Like they were trying to touch you with their
eyes. I don’t get it. Why can’t they just come up to me
and say it. Plainly. I don’t know. Nächste Haltestelle.
Heerenveen. Kiel. Salzburg. A triangle. Quite nice. But
a little bit out of context. So easily built. You’re ruining
the picture you were drawing with your line. I’m sorry.
Won’t happen again. You really shouldn’t excuse your-
self. You shouldn’t feel that this is what you are here
for. I’m sorry. I’m here to tell you a sad story about a
man who died. During his breakfast. He had an impor-
tant meeting at the office at ten. In the evening he was
supposed to pick up his daughter at the railway station.
After he had eaten his boiled egg he turned the radio
off. He died in his chair. They couldn’t figure out what
of. He just very quietly died. I knew him well. Regis-
ters. Stories. Personal stories. Given or taken. Offered.
And moved. Deeply moving. Your comments. Simple
band-aids. Plastic on the one side. Perhaps even multi-
coloured. And glue on the other of course. I see. I’ve
been awake for some time now. Most of my dreams
are gone. I had a dream once. But it was very unclear.
So. I couldn’t use it. They told me that they were loo-
king for uses. All of a sudden they were just walking in
and out of my rooms and they told me only once that
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they were looking for uses. They didn’t repeat it. One
of them told me to sit down in a chair, but he didn’t
tell me which one, so I chose the one I had inherited
from my grandmother. It’s sort of blueish and it’s very
old, and I think it’s worth a lot of money. My grand-
mother told me that it once belonged to a king in Ger-
many, but she was of course at the time very ill. I like
sitting in this chair. It gives me a feeling of taking part
in history. Confession time. That cool and immature
feeling of total honesty. Modifying anything. Rotating.
Give me no clue for your reasons. Leave compensation.
Exit flux now. Stop rotating. Please. You’re making
me dizzy. No. No. No. Negations moving in every
direction. Penetrating everything. So easily. And then.
A shoe. Torn. On the pavement. Sun shining. Crowd.
Or. The same shoe. Beside the other one. In the closet.
Newly polished. Pair made. Or. Your shoes. Your feet
in them. Walk. For hours. Streets wet. Unhosed. Lost
in a big city. Asking for directions. But no consensus.
Your appointment. Departing. Enter navigator. Please.
There is a sense in which this is good. Now is the nea-
rest. Concludes our business. Could be any suggestion.
Could be. Completes our mission. Now you take over,
successor. And then? The rest? Go tell some mountain.
We do not want to make any Präzedenzfall here. Do
we? Oh. Not at all.

Amsterdam-Gießen-Frankfurt-Amsterdam 1994



Produksjonsnote

The Answering Machine ble skrevet under et opphold
i Amsterdam, Gießen og Frankfurt am Main våren
1994. Stykket ble første gang vist på Rivers Barracks
i Gießen 28. mai 1994. Regi: John Jesurun. Aktø-
rer: Nicole Balm, Susanne Foellmer, Dariusz Kostyra,
Annick Nevejan og Daniel Wetzel. Stemme på tape:
Ritsaert ten Cate. Lyd: Daniel Wetzel. Første ordinære
produksjon var ved STAN med premiere i Bergen 16.
desember 1994. Regi: Jolente de Keersmaeker. Aktør:
Frank Vercreuyssen. Produsent: B.I.T. Teatergarasjen
og STAN. Første gang publisert som eget hefte i 1994 av
DasArts (Amsterdam). Publisert som eget hefte i 2008
av Black Box Teater, Nettverk for scenekunst og Kolon
Forlag (Oslo). Publisert som eget hefte i en engelsk-
spansk utgave, The Answering Machine/La Máquina
Contestadora, i 2014 av Teatro LOT (Lima); oversatt
til spansk av Inés Cook. Takk til alle som gjennom 20
år har vært med på å gi denne teksten liv.
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Bergen, 6. mai 1995

NORSKE DRAMATIKERES FORBUND
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Ang. avslag på søknad om medlemskap.

Takk for tilbud om rådgivning i mitt arbeide som dramatiker. Det

var fint å høre at «The Answering Machine» som produksjon ble

godkjent; synd den ikke oppfyller tidskravet deres. Forestillingen

varer riktignok bare 45–50 minutter, men skuespilleren, Frank

Vercruyssen, fremfører teksten hurtig, til tider svært hurtig. Som

dere vet, skal STAN og Frank Vercruyssen spille stykket mitt i

Belgia og Nederland senere i denne måned, og mitt spørsmål som

dramatiker blir da: Tror dere jeg kan bli medlem hos dere hvis han

fremfører teksten litt langsommere? Og i så fall: Hvor langsomt

bør han fremføre den? Som dere sikkert forstår, er dette noe som

haster («The Answering Machine» skal spilles i Antwerpen allerede

12. og 13. mai), og jeg ber derfor om svar så fort som mulig, slik

at jeg eventuelt kan ringe Frank Vercruyssen og be ham foreta de

nødvendige endringer i produksjonen.

Med vennlig hilsen

Finn Iunker
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Anmerkning

Jeg søkte om medlemskap i Norske Dramatikeres For-
bund (Dramatikerforbundet) 31. januar 1995 og argu-
menterte i søknaden for at The Answering Machine
måtte godtas som søknadskriterium selv om verket var
skrevet på engelsk. Jeg antok nemlig at dette ville være
problematisk. I avslaget som fulgte (en eller annen gang
før 6. mai) ble det imidlertid trukket frem noe helt
annet. The Answering Machine ble vurdert som kva-
litetsmessig god nok, og teaterkompaniet STANs pro-
duksjon, en soloforestilling med Frank Vercruyssen som
første gang var vist i Bergen i desember 1994, og som
nå skulle på turné i Flandern og Nederland, ble funnet å
være «profesjonell»; begge disse kriteriene måtte være
oppfylt. Men stykket tilfredsstilte ikke det man kalte
«tidskravet»: Et såkalt «helaftens verk» er et verk «som
er 70 minutter eller lengre», som det het, og som det
heter også i den seneste avtalen mellom Norske Dra-
matikeres Forbund og Norsk Teater- og Orkesterfore-
ning fra 2012. En slik definisjon gir åpenbart mening
for enkelte. (Selv har jeg aldri klart å måle en bok i tid,
kun i vekt og i volum; det immaterielle objektet – ver-
ket – har jeg aldri klart å måle på noe som helst vis.)
Avslaget ble avrundet med at jeg kunne henvende meg
til Dramatikerforbundet hvis jeg trengte rådgivning i
mitt virke som dramatiker. Det stemmer forresten at
Frank Vercruyssen fremførte teksten «hurtig, til tider
svært hurtig». Jeg er i dag medlem av Dramatikerfor-
bundet og støtter fullt ut forbundets viktige arbeid i en
kompleks mediesituasjon. Brevet ble første gang sirku-
lert, oversatt til engelsk, i en informasjonsmappe til del-
tagerne på Open Forum Bergen, organisert av IETM
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(Informal European Theatre Meeting) i samarbeid med
B.I.T. Teatergarasjen, 3.–5. november 1995. Brevet ble
første gang publisert i Torleiv Grue (red.), Nye linjer,
Oslo: Kolon Forlag 1995, s. 43.





anvendelse

1995/1998





et teppe skyves sakte og hakkete oppover og avslører
et lysere felt bak før det stanser, til syne kommer beina
til en kvinne, med en kraftig glipe av blek hud mellom
mørke dressbukser og røde sko, lyden av skritt over
det tildekkede gulvet, dårlig synkronisert med skoenes
små, hurtige forflytninger, hun stanser, tar skoene av
seg og fortsetter barbeint, forsvinner, et sterkt lys fal-
ler skrått inn og viser en slags vegg av tett støv, så jev-
nes lysforskjellene ut, nå finnes et rom her, høyt, dypt,
akkurat som dette, eventuelt med et ørlite avvik, en
annen fargetone, for øvrig et rom identisk med dette,
noen dyttet inn dit først nå, eller han var der fra star-
ten av, kanskje mangelen på lys gjorde at man så ham
først nå, kanskje det var hans eget mørke, kanskje han
stod helt stille, så sakte snudde seg, åpnet øynene, senere
hevet den ene hånden til en hilsen, eller en advarsel,
som om det å snu seg var forandring nok, som om det
å åpne øynene var en på forhånd uttenkt effekt man
forsøkte å tilskrive en verdi, kanskje ord som disse sta-
dig kunne fremlegge flere detaljer om rommet, kanskje
ordene aldri ble fullstendig synkronisert med en tydelig
bevegelig munn, som denne, min munn, slik kunne det
begynne – forestill dere en mann trådt inn i et rom som
dette, at ord ledsager mannens bevegelser, over spon-
plater tildekket av tepper så de ikke gir fra seg en lyd,
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forestill dere en mann kledd i disse klærne, med disse
hendene, dette hodet, trådt inn på denne måten – inn-
over langs finslipte, grå betongvegger, rolig over spon-
plater tildekket av tepper så de ikke gir fra seg en lyd,
puster inn, ut, vandrer rundt i et som dette stort rom,
over sponplater tildekket av tepper så de ikke gir fra
seg en lyd, videre innover svakt opplyste korridorveg-
ger, over tepper så tunge og tykke at de ikke gir fra seg
en lyd, suger til seg alt lys, ingenting reflekteres, alt lys
suges inn i teppene, føttene forsvinner nesten når man
trår på dem, ingen lyd, løfter en hånd opp foran ansik-
tet, kommer så vidt til syne når den løftes helt opp til
ansiktet, ingen å løfte den mot her, her er det tomt,
videre, innover, fortsetter videre innover, murbiter, støv,
tett luft, støv som legger seg i porene, i håret, på det
stadig fuktede øyet, på tunga, sliter ordene opp, øde-
legger rytmen i talen, jeg ser ham nå, noen frosset fast,
i en underlig positur, med hånden strukket frem til en
hilsen, eller en advarsel, så løses bildet opp, murbiter,
vegger, fasader, støv, som om alt med ett var helt likt,
som om det ikke lenger fantes noen nyanser, bare støv,
spor som slettes, skulle heller ha vært en fugl som fløy,
rundt og rundt – et teppe trekkes opp eller ned, små
bein spredt utover i en kjasete orden, som stavelser, skis-
sen av en kropp, kanskje et simpelt, mekanisk arbeid,
knekke en kode, en lek, bein, mange små bein, uklare
minner om en kropp, kanskje ens egen, skrått gjennom
gatene, over brostein, i lange sig over en mark, der det
brennes og brennes, en letthet og tørrhet overalt, små
bein man tror kan stamme fra panseret over lungene,
bekken, legg, underarm, fot, blikket ditt, stemmen din,
innbiller meg at det burde være en knitring her, him-
melen en rødsvart blanding av kullos og glør og natt
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– veggene glir bort, åpner seg et landskap, likevel sta-
dig innover langs skitne, grå betongvegger, over hvite
manuskriptark spredt ut som tilfeldig plasserte øyer i et
mørkt grums av tunge tepper som stjeler til seg all lyd
når føttene kommer i berøring med dem, kanskje øret
nå med ett var sendt på ferie, eller midlertidig så plom-
bert at ikke et eneste gjesp kunne gjenåpnet øregan-
gene, kanskje arkene slett ikke ga fra seg noen lyd når
man trådte på dem, til oppmerksomheten igjen dreies
mot den monotone, nesten gurglete talen som renner
ut av de svakt opplyste korridorveggene som sakte
glir tilbake, den mekaniske gjengivelsen av noe på for-
hånd omhyggelig gjennomgomlet, men samtidig friskt
komponert, som spontant snakk, så bare støv, skitne,
grå betongvegger, fra en annen tid, et helt annet miljø
– hallo? – trange, endeløse korridorer, innover i dem,
på jakt etter noe man godt vet ikke finnes der, at inn-
over skulle antyde et sentrum, at alt ikke bare var en
tykk periferi, et sentrum man godt vet ikke kan finnes
der, hvorfor skulle ellers gangene, disse trange korrido-
rene, være endeløse – glir sakte innover, over veksel-
vis tepper så tunge, med tråder så sammenvevde, med
farger så mørke at de suger til seg all lyd, nesten alt
lys, tydeligvis slike tepper, myke behagelige tepper, og
manuskriptark spredt utover, så blanke at det lille lyset
som reflekteres når man trår på dem, stikker i øynene,
blunker og fukter øynene, svir – videre, igjen, bort-
over, korridorene, disse svale gangene, dette enorme,
overdådige nettverket av korridorer og saler og celler
spredt ut i en altomfattende periferi, nettverk på nett-
verk av saler og celler hvor endeløse korridorer – avlø-
ser endeløse korridorer, en etter en, forlatte korridorer,
tomme saler, nesten tomme celler, over manuskriptark
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fra en annen tid, et annet miljø, forlatte korridorer,
kald utsmykning, trearbeid, gipsfigurer, listverk, mar-
mordeksler, speil, tomme speil, mørke bilder, det kjente
portrettet, av meg, ett til, der, ett til, der, tunge vegg-
tepper, oppflisede dørkarmer, rekker med døråpninger,
svale, grå betongganger, tverrgående korridorer som
fører inn i tomme saler, celler, atter andre korridorer,
forlatte korridorer, stille saler, hvor lyden av skritt først
blir dempet, så jagd inn i tepper så tykke, så tunge at
man ikke hører en lyd, i et statisk, ventende miljø, en
kronglete konstruert hall man aner bare er en seksjon
i et nettverk av slike haller, hvor endeløse korridorer
– avløser stille, forlatte korridorer, en etter en, overfylte
vegger, trearbeid, marmordeksler, gipsfigurer, utydelige
figurer av gips, mørke, tomme speil som selv bare stir-
rer og stirrer, mørke malerier, portretter, så vidt synlige
i mørket, som om bildene var plassert her med hensikt,
tunge veggtepper, tverrgående korridorer som fører inn
i saler, tomme saler, der de eneste som venter, venter
på den neste, stille saler, går, over tunge, mørke tep-
per der ingen lyd sirkulerer, som om øret var plombert,
tomme saler, celler med dørene revet av, med frosne,
likegyldige figurer i givakt på hver side, som nesten helt
uten redsel stirrer utover, som om det var deres funk-
sjon, ventende, en etter en, passerer dem, noen av dem,
lar fingrene gli over de grå, skitne betongveggene, lar
dem kjenne de små, spisse punktene i murpussen som
gir rifter i huden på fingertuppene, går, over tepper så
tunge, så tykke at ikke en lyd sirkulerer, som om tep-
pene sugde til seg all lyd som ble slynget mot dem, til-
bake fra føttene bare støv som virvler opp og forsvinner
i en tykk periferi, tung, tett luft, stram urinlukt, sta-
dig tettere luft, ikke noe spytt igjen i munnen, endeløse
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korridorer der lukten av sykdom er så stram at enhver
forhåpning om frisk, ung luft – passerer en celle og kom-
mer straks til en ny, en etter en ligger cellene bortetter
endeløse, stille korridorer, frosne, likegyldige figurer i
givakt, i cellene med avrevne dører, innenfor oppflisede
dørkarmer, venter, på den neste, og den neste, en etter
en, med tomme, inntørkede øyne, med kjeften på vidt
gap, plombert med mørke masse bak forlengst råtnede
tenner, der forråtnelsesprosessen allikevel synes å ha
blitt stanset på et tidspunkt der alt allerede var frosset
fast, var det bare ikke for en sakte blunking med tunge,
mørke øyenlokk, som om det fantes noe på disse nett-
hinnene, noe som ikke skulle vært der, i disse tomme,
inntørkede øynene, med plomberte kjefter på vidt gap,
stille, plomberte kjefter, som om brølene for lengst var
runget ut, forsvunnet i teppene, forlengst forsvunnet,
kanskje den siste aktivitet, fra disse helt statiske, helt
like figurene, var det bare ikke for en langsom blunking
med tunge øyelokk og en og annen hånd som hele tiden
var på vei til å bli løftet, til en hilsen, eller en advarsel,
sakte håndbevegelser som gjør egne skritt over teppene
enda tregere, enda tammere, som om de anstrengte seg
for å få hjertet til å slå enda et slag, går videre, saktere
og saktere videre, inn



Produksjonsnote

Anvendelse ble skrevet i 1995 som et bestillingsverk for
Den Nationale Scene i Bergen. Etter et initiativ fra Tone
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tert av meg. Urpremiere på Podewil i Berlin 8. septem-
ber 1998. Regi: Tone Avenstroup. Scenografi: Otmar
Wagner. Lyd: Niko Tenten. Lys: Mario Arnold. Teknisk
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Hanstein. Aktører: Tone Avenstroup, Florian Feigl, Ing-
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Tone Avenstroup i samarbeid med Podewil. Første gang
publisert i Sklaven (Berlin), nr. 50 (november 1998/mai
1999), s. 6–9. Takk til alle involverte og særlig til Tone
Avenstroup.
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Anmerkning

I stykket er Én enhver av gruppen av aktører.





prolog

Gjennom et kongerike rant en elv
som en dag ble forgiftet.
De som drakk av den, ble gale, men
kongen drakk av sin egen elv
og forble normal. Kollektivt gale
mente de kongen var gal
og krevde ham avsatt. Da gikk kongen
ned til elva, drakk av den og ble gal,
slik at alt kunne falle tilbake til det normale.





første del

1

Gjennom et kongerike rant en elv.
Denne elva ble en dag forgiftet
av idioter lenger oppe i dalen.

en idiot
Hva er det der?

en idiot
Kjemikalier. Jeg blir helt
surrete i hodet av dem.

en idiot
Du får tynne ut elva med dem.
Elva blir kanskje aldri den samme,
men det har den heller aldri vært.

en idiot
I hvert fall ikke to ganger.
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2

kor
Det finnes en del man må ha.
Mat og drikke, en venn eller to.
Det finnes en del man må unngå.

Ta vann. Vann er utrolig viktig.
Du må for eksempel drikke det,
ofte, ellers dør du.

Og nede i elva drakk de av vannet.
Da klikket det fullstendig for dem.
Så gikk de for å spise.
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3

Folket vi følger i denne historien,
var mette og fornøyde, og venner.

én
Kjære mette venner. Vi må si det som det er:
Likere enn oss er det vanskelig å bli.

én
Her finnes i grunnen bare én som er ulik,
nemlig kongen, vår fremste og eneste tjener.

én
Ja, hva er en konge? Er det noe annet
enn en person med en krone på hodet?

én
Utvilsomt, men en tjener blir aldri en fri mann
før han avsettes. Kjære småsultne venner!
I dag skal vi gjøre vår tjener en tjeneste!

Så gikk de for å spise. Etter lunsj
begynte de å gå i retning av slottet,
fornøyde med den fine planen, og spente.
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4

Kongen drakk sitt kildevann.

kongen
«Bekken borar i bakkebard,
grev under bjørkerøter:
Orsak meg kjelle, eg ottast ikkje
dette var dine føter.»
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5

Folket vi følger i denne historien,
troppet opp hos kongen.

én
Konge! Avsett deg! Nå!

kongen
Hvorfor det?

Men folket måtte få frem kravet
uten at kongen fikk frem spørsmålet.
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6

én
Beklager at vi kommer dettende inn på denne måten,
uten en avtale og med så mye på hjertet, Deres Konge-
lige Høyhet, og vår. Men like blant likemenn, ja til og
med blant kvinner, skal vi gi Dem et hint: De stikker
Dem ut. Hintet er: De er gal, mann! Er det normalt å
bukke og skrape for en tjener, liksom? Vi ber Dem der-
for på våre knær! Avsett deg!

én
Og vi surrer ikke: Personlig
er jeg en stor beundrer av Dem.

Kongen reiste seg
og kremtet høytidelig.

Han kremtet igjen,
åpenbart svært tørst.

kongen
Har dere noe å drikke? Mitt eget vann,
farrisen fra den kongelige kilden,
er nemlig blitt forgiftet.
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kor
Hva?!

kongen
Det kommer små bobler opp av den.

én
Bli med ned til elva vår, da vel.

én
Bare avsett deg først. Sett av deg
kronen, og så er det gjort.

kongen
I dag er altså min jobb
ikke å ha noen jobb lenger.
Jeg, en tjener, er imot slaveriet.

Kongen satte av seg kronen. Plutselig
var kongen avsatt. Den tidligere kongen,
som nå lignet alle som ikke har en krone på hodet,
ble med ned til elva, drakk litt, og da
klikket det fullstendig for ham.

den tidligere kongen
Hvem er jeg nå? Og siden jeg ikke
lenger er kongen, hvem er jeg ikke nå?

Ingen tok notis av dette fascinerende spørsmålet, for nå
sang de en sang om våren, og det stemte, for det var
vår nå.
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kor
Om våren,
når alle hjerter små
skal ut og gå
seg vill,

Aha!
er det rart

i kroppen.
Aha!
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intermezzo

Nå var alt i grunnen bra.
Den avsatte kongen, altså ingen
spesiell, satt nede ved elva sammen med
en annen, altså ingen spesiell.

De sa ingenting.

Denne hvemsomhelst tenkte på alt
han hadde, så som
en grei kone og to, tre bøker.

Den avsatte kongen tenkte på hvor lite
han hadde mistet, så som
ingen kone og to, tre hundre tusen bøker.

Og da-kongen tenkte på sin aldri-viv
et par sekunder.
Og hodet hans var fullt av spørsmål.

Det var ingenting å si.
De satt og kikket på den vakre elva.
Nå var alt i grunnen bra.
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andre del

7

en idiot
Jeg må treffe kongen.

én
Har du avtalt dette møtet?

idioten
Ja.

én
Vi har ikke hatt noen konge
på aldri den tid. Hvorfor juger du?

Pause.
én til den tidligere kongen:

Det er noen som vil treffe deg.
den tidligere kongen

Jeg er nå tannlege.
Hvis han har tannverk,
kan jeg alltids borre litt,
hvis han har bestilt time.

én til idioten:
Jeg tror du må bestille time først.

idioten
Hvis dere ikke har noen konge: Greit.
Hvis folkets fremste tjener vil grave
folk i munnen: Greit. Bare skaff meg
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presidenten eller statsministeren eller
direktøren for forurensningstilsynet
eller en av dem som snakker sammen.

én
Vi har ingen tjenere lenger.
Vi har avskaffet slaveriet.

én til idioten:
Er det så viktig, det du skal si, da?

idioten
Ja.

én
Skikkelig viktig?

Idioten nikker irritert.
én

Folk! Vi trenger en president eller noe!
én

Det er ulovlig. Ingen
er likere enn andre.

én
Selv om vi kunne lagd en president,
ville vi ikke hatt noe apparat
til å få ham valgt. Vi måtte funnet
en valgdag, gitt folk stemmerett,
bestemt oss for minst to kandidater,
for ikke å snakke om alt programarbeidet.
Og noen kule slagord.

én
Og presidenten ville
uansett blitt en tjener.

én
Men akkurat nå trenger vi ham.

én
Men akkurat det går ikke.
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idioten
Gjør som dere vil. Informasjonen
er viktig for dere, ikke for meg.
Jeg kjenner til den fra før. Farvel.

Pause.
én

Folk! Vi må gjøre noe!
Men hva!

Pause.
én

Vi lager en sekretær
som kan tale på vegne
av presidenten, som ikke
fins, når presidenten
ikke er her. Og det er han
ikke, han fins jo ikke.

én
Hvem som helst! Tre frem
fra de anonymes rekker! Nå!

én trer frem fra de anonymes rekker:
Jeg skal minnes dette
med forundring og glede.

én
Du er nå presidentens sekretær.
Du tjener ingen, siden han ikke fins,
men tal på hans vegne.

sekretæren til idioten:
God dag. Jeg har ikke akkurat
lite å gjøre nå som sjefen ikke
er her, han fins jo ikke.
Hva er problemet?

idioten
Drikkevannet deres er forgiftet.

62



sekretæren
Akkurat. Takk skal du ha.
Hva er problemet?

idioten
Jeg holder til lenger oppe i dalen.
Vi hadde noen kjemikalier til overs,
men vi ble forferdelig surrete i hodet
av dem. Ooops, mistet alt sammen
i vannet, gitt. Jeg er redd de kan ha
gjort dere litt «rare» i hodet.

Pause.
sekretæren

Ettersom det er umenneskelig
å forgifte noens drikkevann,
burde vi hive deg i fengsel
og la deg råtne der som en hund.
Som en tørst hund.

Pause.
Men for det første
virker du som en grei kar,
og jeg liker deg, og fengsler
har vi aldri hatt.

Pause.
For det andre
er det ikke noe galt
med vannet vårt.
Det smaker faktisk veldig godt.

idioten
Lukter det ikke rart?

sekretæren
Nei, det smaker godt.
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idioten
Har dere ikke blitt
«rare» i hodet av det?

sekretæren
Nei. Vi er blitt sterkere av det.
Det er riktig at noe skjedde
med vannet vårt for lenge siden,
men vi har bare blitt friskere
og sunnere av det.
Ser vi ikke sunne ut?

idioten
Jo.

sekretæren
Ser vi ikke sterke ut?

idioten
Egentlig ikke.

sekretæren
Dette må vi finne ut av.

De tevler. Sekretæren vinner lett.
idioten

Herregud, du har rett. Vannet har gitt dere
uante krefter. Jeg må tilbake. Riktignok
dro jeg som forræder, men jeg returnerer som spion.

kor
Ha det.

idioten
Dere har ikke betalt en dritt for disse kreftene!
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intermezzo

én
Sekretær! Ditt arbeid er fullbragt.
Du er ikke sekretær for noen lenger.

den tidligere sekretæren
Jeg minnes min tid som sekretær
med forundring og glede.

én
Jeg har faktisk følt meg litt rar
i det siste. Men rar i kroppen,
liksom. Trodde det var våren, jeg.

kor
Om våren,
når alle hjerter små
skal ut og gå
seg vill,

Aha!
er det rart

i kroppen.
Aha!

Så gikk de for å spise.
Alle unntatt én.

én
Jeg kjenner meg faen ikke rar i det hele tatt.
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En tåre rant nedover kinnet hans.
For han klarte ikke å la være å tenke
på det han ikke klarte å kjenne.
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tredje del

8

En dag forsvant vannet.
Det hadde blitt mindre
og mindre av det i det siste,
men en dag forsvant det fullstendig.

De ble tørste bare ved tanken
på at vannet var vekk.

Én ble sendt oppover den tørre elva
for å ta en titt og finne vann.
Han kom gråtende tilbake.

én
Idiotene der oppe har laget en demning.
Jeg fant til slutt en som forklarte det for meg.
Jeg kan si det jeg sa, men en annen må si det han sa.

De øvde litt.
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9

én-som-én
Hvorfor denne demning, idiot.

én-som-idiot
Vår modige spion kom tilbake
og spilte dialogen han hadde
med dere. Alle rollene kledte ham bra,
og vi moret oss helt til vi så hvor lett
han beseiret seg selv, men – som sekretær!
Da gråt vi. Vi må ha tapt millioner
på simpelthen å gi bort
noe vi trodde var gift, pur gift.
Hele nasjonalbudsjettet skalv,
vi kjente gufset av konkurs.
Da drakk også vi av vannet deres.
Én ble blind. Han er nå på et hjem.
En annen ble ko-ko. Han er nå
på et annet hjem. Stopp, tenkte vi.
Vannet farlig. Så bygget vi demningen.
Smart, hva? Nå blomstrer økonomien
som eviggrønne planter om våren.
Vi produserer elektrisitet, som vi selger,
så kjøper vi ting som trenger strøm,
dermed må vi produsere mer elektrisitet,
men da må vi sysselsette enda flere. Herlig.
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én-som-én
Vi trenger fortsatt vann.
Kan vi hente vann hos dere?

én-som-idiot betenkt:
Kanskje dere kan kjøpe litt.

én-som-én
Vi har aldri trengt penger.
Kan vi få penger av dere,
siden dere har så mange av dem?

Én-som-idiot ler.
Men vi må ha vann.
Ellers dør vi.

én-som-idiot
Og vår økonomi, da,
har du tenkt på den?

én-som-én
Da må vi få tak i vannet
med andre midler.
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én
Til kamp, altså.

én
Men vi er jo venner.

én
Ja, vi er venner, men det er ikke de.

én
Men hva med kildevannet fra slottet, da?

én
Det er forgiftet. Det kommer små bobler opp av det.

én
Men vi har ingen våpen.

én
Vi har det vi har oppi hodet.

én
Nå er vi litt tørste. Snart er vi veldig tørste. Kom.

Og de gikk
til krig.
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Idiotene var forberedt på dette.
Med begeistring og jern
laget de våpen, og det
fikk økonomien til å blomstre,
som om våren var rundt dem på alle kanter.

Idiotene ventet på angrepet.

Angrepet kom, men ikke som forventet,
for rundt dem på alle kanter
var i tillegg til våren nå en gerilja
som bygget en demning lenger oppe i dalen
og dirigerte vannet rundt idiotene.

Idiotene var nå uten vann.
Mange døde av tørst. Mange
fryktet nullvekst i økonomien.

en idiot
Dette kan ikke fortsette. Selv vi
trenger vann. La oss stanse
denne galskapen. La oss
bli venner med fienden.

en idiot
Idiot! Hva med økonomien?
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Hva er en krigsindustri verdt
uten en krig? Vi fortsetter
som før, men også som dem.

Idiotene fortsatte dermed som før
og ødela med våpen alt
de kom over. Men de fortsatte også
som folket vi følger i denne historien,
og laget en ny demning, lenger oppe i
dalen, og dirigerte vannet tilbake
til egen stat. Og økonomien blomstret.
Markedet reagerte positivt.
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Vår tapre gerilja fortvilte.
De hadde utrettet så mye,
men oppnådd så lite.

én
Vi vet alle hvor dette ender. Det ender
der elva begynner, på toppen av fjellet.

Det var ikke mer å si, men det var langt å gå.
Den lange marsjen endte der elva begynte,
på toppen av fjellet, og der drakk de vann, friskt vann,
der nøt de utsikten og spiste den medbragte maten.
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intermezzo

Mens de satt der på toppen og ennå håpet
at kampen var over, fikk de lyst til å synge
en sang om at de satt på et fjell, og at kampen
virkelig var over. Slike sanger eksisterte ikke.
Derfor sang de en sang som minnet dem om
en tid da kamp var et ord de aldri hadde hørt om.

kor
Himels draumar linde
i sitt blomespinn
dine sviv, og binde
rosur på di kinn.
Maa din draum deg sanke
det din vakne tanke
traar men aldri finn.
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fjerde del

13

én
Det er umulig å forsvare denne høyden
uten først å studere historiske slag, reise
en festning, lage en strategi, sette ut vakter
og hva vet jeg. Vi har ikke engang våpen.

én
Vi har det vi har oppi hodet.

Der var det mye rart,
men snart var det også en plan der.
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Idiotene var bare en dagsreise unna,
og folket vi følger i denne historien,
gikk dem i møte, stolte, men slitne.

én
Vi har ingen våpen: Værsågod.
Vi overgir oss. Dere har vunnet.

Idiotene jublet.
én

Dessuten ønsker vi
å kjøpe litt vann.

en idiot
Vi krever minst
10 000
i måneden.

én
Vi kan gi dere 20 000 i måneden
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Hvis dere kan klare 20 000,
kan vi kreve 30 000.
Vi krever 30 000.

én
Dere godtok ikke tilbudet på 20 000.
Vi kan gi dere 18 000 i måneden
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hvis dere godtar tilbudet nå.
idioten

Okay. Vi sier
25 000.

én
Dere godtok ikke tilbudet på 18 000.
Vi kan gi dere 15 000 i måneden
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Avtale!
Men vi vil også ha
sinnssykt mye
i krigsskadeerstatning.

én
Vi kan gi dere 50 000
i krigsskadeerstatning
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Hvis dere kan klare 50 000,
kan vi kreve 80 000.
Vi krever 80 000.

Pause.
én

Jeg orker ikke dette lenger.
Vi kan gi dere 300 000
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Hvis dere kan klare 300 000,
kan vi kreve 500 000.
Vi krever 500 000.

én
700 000.
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idioten
900 000.

én
Forstår du hvor mange penger
900 000 faktisk er?

idioten
Jeg forstår hva det vil si å forhandle.
Kan dere klare 900 000?

én
Ja.

idioten
Da krever vi
halvannen million!

én
Dere godtok ikke tilbudet på 700 000.
Vi kan gi dere 600 000
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Okay. Vi sier
800 000.

én
Dere godtok ikke tilbudet på 600 000.
Vi kan gi dere 500 000
hvis dere godtar tilbudet nå.

idioten
Avtale!
Og ikke glem de
16 000 for vannet.

én
15 000. Dere begynner å gi oss vann
nå. Vi gir dere 500 000, pluss 15 000,
totalt 515 000 innen ti dager.
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idioten
Åtte.

én
Hvilken valuta?

idioten
Hæ?

én
Vi har ikke penger.
Skal vi si vår valuta?

idioten ler hjertelig:
Neppe! Vår.

én
Da tror jeg vi må få låne
seddelpressene deres.

idioten ler hjertelig:
Låne? Neppe!
Leie.

én
Hvor mye? 50 000?

idioten
Hvis dere kan klare 50 000 –

én
40 000?

idioten
Avtale!

én
555 000
om ti dager, altså.
Og dere gir oss vann
nå. Deretter 15 000
hver måned for vannet.
Det er tilbudet
nå.
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idioten
Avtale!

Og de tok hverandre i hånden på det.
Og de gikk hver sin vei.
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Planen hadde altså virket. Våre tapre venner
arbeidet på spreng i idiotenes fabrikker.
Ti dager senere ble pengene levert til støyende
jubel. Men da gikk det som det måtte gå:
Det ble sterk inflasjon, økonomien løp løpsk,
idiotene løp etter den, og ingen har sett dem siden.

Våre tapre venner tenkte: For noe forbanna tull.

Men vi spør: Hva bidro denne kampen til?
Og vi setter en finger for munnen.

Så gikk de for å spise, for å drikke,
for å være blant venner og ha det varmt og godt.
Det var slutten på denne historien.
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Kjære publikum.
Denne slutten er høyst fiktiv.
Det tok bare 72 timer
for idiotene å utslette folket
vi fulgte i denne historien.
De drepte dem, og de rev dem i stykker.
Men hvem har vel tid til å se
på et stykke som varer i 72 timer?
Derfor den fiktive slutt.
Først nå er stykket slutt.
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Produksjonsnote og kommentar

Play Alter Native ble skrevet under et opphold i Amster-
dam etter et initiativ fra Ola Mafaalani, og det ble
urfremført 11. februar 1999 på De Balie i Amsterdam
av elleve elleve år gamle elever ved Esprit Scholen-
groep, også i Amsterdam: Robbie Aldjufri, Joris Ber-
kout, Iwein Borm, Çan Caglyan, Mirre Govart, Maria
Janssens, Carola Konter, Nikki Krol, Nina Roussahoff,
Chanaz Sinester og Niki de Lang. Regi: Ola Mafaalani.
Musikk: Jan Kooper. Produksjonsdramaturg: Carel
Alphenaar. Produksjonsassistent: Marike Dunk. Produ-
sent: Elly Ludenhoff, De Balie. Takk til alle involverte.

Fabelen, slik den presenteres i prologen, skal være per-
sisk og fra 1300-tallet. Strofene av Olav Nygard i scene
4 og i tredje intermezzo er fra henholdsvis «Bekken og
bjørka» og «God natt», begge i Runemaal (1914), her
sitert etter Dikt, Oslo: Gyldendal Norsk Forlag 1934.

Som man vil ha merket under lesningen, markerer Play
Alter Native et slags brudd med tradisjonen – men hvil-
ken? I 1999 fantes det, i hvert fall i de miljøene jeg fre-
kventerte, en markant motvilje mot dramatiske tekster
som forteller en historie med en begynnelse, en midte
og en slutt; ja, på denne tiden snakket man sågar om
et postdramatisches Theater (som er tittelen på en bok
utgitt dette året), med tilhørende endetidspreik slik det
kanskje anstår seg profeter av den gamle skole, men
som jeg sant å si var begynt å bli ganske lei av. Jeg
debuterte som dramatiker i 1994 med The Answering
Machine, et stykke som ikke presenterer noen enhet-
lig handling, ikke opererer med dramatiske personer,
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ikke skriver inn en eneste sceneanvisning og til en viss
grad også unngår enhver bruk av replikker. Ettersom
jeg ikke ønsket å nøye meg med å skrive kun ett stykke,
og selvfølgelig heller ikke så noen grunn til å skrive det
samme stykket enda en gang, gjaldt det å finne en fort-
settelse som bestod av noe annet enn taushet. I 1999
var Ifigeneia ennå ikke oppført, og Play Alter Native
må derfor sies å være første forsøk på en finne en vei
videre.

Av senere iscenesettelser av Play Alter Native var det
spesielt flott å se en produksjon i Lisboa i mai 2004,
med tolv barn og fem voksne skuespillere på scenen. Jeg
hadde nesten glemt hva slags stykke dette er. I Amster-
dam fem år tidligere hadde en av elevene, ei russisk
jente, kommet bort til meg i en pause og sagt at hun
slett ikke likte det jeg hadde skrevet: Her fantes jo ingen
hovedroller. Hva i helvete er vitsen med å lage teater
hvis det ikke finnes noen hovedroller? Play Alter Native
er et ensemblestykke. Dets pedagogiske formål er å få
aktørene til å forstå dette.

Denne norske versjonen ble første gang publisert i Finn
Iunker, Tre skuespill, Oslo: Cappelens Forlag 2004.
Den ble første gang produsert av Verk Produksjoner,
med premiere 3. november 2009 på Black Box Teater i
Oslo. Regi: Saila Hyttinen og Fredrik Hannestad. Sce-
nografi: Signe Becker. Video: Amanda Steggel. Lyd: Per
Platou. Lys: Tilo Hahn. Dramaturgi: Anders Paulin.
Scenisk idé utviklet i samarbeid med Anders Mossling.
Aktører: Anders Clausen, Ragna Hatland, Miranda
Iyer, Isak Kristoffersen, Celia Vilde Tétu Lima, Åsmund
Swensen og Maria Wyller. Takk til alle involverte.



ifigeneia

Etter Euripides
1996–2003





Personer:
agamemnon
klytaimnestra, Agamemnons kone
ifigeneia, deres datter
menelaos, Agamemnons bror
aleksander, Agamemnons venn
akhillevs
kor, to jenter fra den andre siden av sundet

Handlingen finner sted ved Aulis.

Inventarium:
Tre aktører, et brev og et glass vann.





0

Ved Aulis er de greske generalene forhindret fra å
komme seg av gårde til Troja fordi det er vindstille.
De har imidlertid hørt at den mektige Artemis kanskje
kan skjenke dem litt vind dersom Agamemnon ofrer sin
egen datter Ifigeneia, og Agamemnon finner det best å
sende bud etter henne. Vi følger denne spennende his-
torien fra daggry til middag.



1

Daggry. Agamemnon skriver.



2

Morgen. Agamemnon, Alexander.

agamemnon Det er mulig jeg har gjort en feil. Da jeg
ba om å få Ifigeneia sendt hit for å få oss av gårde
til Troja for å få Helena tilbake for å holde gudene
må vite hvilket løfte, var jeg ikke sen med å under-
streke at det er galt å ta livet av ens egen datter, tvert
imot, men jeg later til å ha glemt at hodet hennes,
som vi nå setter på spill, på mange måter er i slekt
med mitt eget, hvor det nå gjør forferdelig vondt. I
natt drømte jeg til og med at Ifigeneia kom inn til
meg, og at hun la hånden oppå pannen min, som for
å få den til å tie. Og så, idet jeg våknet, forstod jeg
at jeg ikke kan bruke det jeg elsker, for å oppnå noe
jeg simpelthen ikke forstår. Troja. Asia. Jeg forstår
godt at du ikke liker dette bryllupet.

aleksander Hvilket bryllup?
agamemnon Planen var uhyre enkel: Vi ber Ifigeneia

komme hit. Hvorfor. Fordi hun skal gifte seg med
Akhillevs. Så dreper vi henne isteden. Okay? Det var
planen. Men den var for dårlig. Ny plan, også den
veldig enkel: Vi ber Ifigeneia holde seg hjemme. Og
derfor, min kjære venn Aleksander, har jeg skrevet
et nytt brev til Klytaimnestra. Vifter med et brettet
brev. Veldig kort, kan det utenat. Sant å si kunne
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det ha vært skrevet av en spartaner. «Ikke send oss
Ifigeneia. Vi må utsette bryllupet.»

aleksander Agamemnon. Både Ifigeneia og Klytaim-
nestra kom i går. Husker du ikke at Ifigeneia var inne
hos deg? Hun må ha vært hos deg i over ti minut-
ter. «Jeg trodde øynene hans var åpne,» sa hun idet
hun kom ut, «så jeg sa: Agamemnon. Hva våker du
for? Det er ingenting å være redd for. Jeg er her nå.
Når får jeg se Akhillevs?»

agamemnon Er dette noe du finner på?
aleksander Nei. Jeg fargelegger kanskje lite grann,

men egentlig sier jeg bare det hun sa. «Men han var
ikke våken,» sa hun, «og jeg gikk sakte mot ham, for
å få ham til å se på meg, holde meg, ønske meg vel-
kommen. Da spratt hånden hans opp foran ansiktet,
som om han trodde jeg var en vond drøm.» Merke-
lig nok var det kommet et drag i luften, som rørte
ved ansiktet hennes og løftet et hårstrå eller to på
hodet hennes, og nå sa hun at hun hadde lagt hån-
den på pannen din, og at du da gråt et halvt sekund
eller så. At det kom én gråt. Hvis det er mulig. Ett
klynk.

agamemnon Jeg liker ikke at du imiterer henne, Alek-
sander, du tar stemmen hennes fra henne. Hvorfor
er vi her i Aulis? Vi er i Aulis fordi Helena er i Troja.
Ulastelig rasjonelt som det unektelig er, dro Helena
til Troja sammen med sin elsker, den flotte, unge
prinsen Paris, men Menelaos forstår ikke dette, nei
da, nå skal alle være på lag med Menelaos for å få
Helena tilbake til Sparta. Hva i all verden skulle jeg
sagt til Klytaimnestra? At jeg, en hengiven far, nå
med ett var villig til å myrde min egen datter bare
for bli sjef for et tyvetalls hærstyrker?
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aleksander smiler: Det er det samme for meg hva du
sier til Klytaimnestra. Men hva har du tenkt å si til
Ifigeneia?

agamemnon Herrerguder, for et rot. Jeg må ha noe å
drikke.

aleksander Alt du trenger å gjøre, er å si nei.
agamemnon svevende: Ja.
aleksander Jeg skal hente et glass vann til deg.



3

Menelaos.

menelaos Oppe på veien stanser en kjerre. Det sitter to
menn på den; de huier og vinker – jeg vet ikke hvor-
dan de fant meg. Jeg reiser meg fra myra jeg har lig-
get i; det er varmt i lufta. Slammet inn mot huden,
gjennom klærne, kjennes svalt, og hjertet slår rolig.
Hendene er helt rene; jeg må ha knyttet dem hardt
mens jeg sov. Den ene mannen har fregner og ser på
meg med åpen munn. Den andre sier: «Vi trenger
en guide.» Denne samtalen har jeg tatt del i mange
ganger tidligere. I sine tynne, grønne frakker minner
de dels om leger, dels om jegere. Jeg klyver opp på
kjerra, setter meg mellom dem og peker mot havet.
De nikker tilfreds, og ferden begynner. Men snart
dupper de av – jeg må selv ta tømmene så vi ikke
kjører av veien. Bak meg hører jeg en svak hulking;
jeg snur meg og ser en kiste på lasteplanet. Da våk-
ner mannen med fregner og hvisker svaret på mitt
ustilte spørsmål: «Det er ikke noe å bry seg om. Det
er bare gråstein.» Så er vi fremme ved et sund der
det ligger en båt fortøyd til en brygge. Det er svært
lett å flytte kisten over i båten. «Mener dere altså
at dette bare er gråstein?» Mannen med fregner ser
på meg lenge; jeg vet ikke om han forsøker å le eller
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å riste på hodet. Den andre spør hvor vi skal. Jeg
peker: utover. Mannen med fregner nikker alvorlig:
«Greit, vi vekker deg når vi er fremme.» Han får en
real dytt i siden av den andre. «Eller når vi trenger
ny ordre.» Jeg tar av meg støvlene, legger meg ned
i båten for å hvile, børster tørket gjørme av klærne.
Jeg tenker på hvor heldig jeg har vært; denne jobben
er ikke så vanskelig. Men situasjonen er uutholdelig.
Jeg reiser meg, skriker med uklar røst i retning av
mine støvler: «Hvorfor har dere ført meg hit! Få meg
bort herfra!» Først tar ikke mennene notis av meg,
men når årene er glidd ned i vannet, smiler han med
fregner og sier: «Også vår forrige guide pratet med
sine egne støvler. Det forstår ikke vi helt vitsen med.
Til slutt måtte vi ta dem fra ham. Og vær så snill, ikke
pek mens vi ror. Det er fryktelig forvirrende.» Her
brytes noe av. Idet jeg åpner øynene, sier han med
dårlig skjult lettelse: «Vel, nå er vi fremme.» Jeg ser
meg rundt. Hesten og kjerra står der vi forlot dem.
Fjellene står stadig støtt under skydekket. «Vi har
ikke beveget oss,» sier jeg. «Hvorfor ikke? Jeg har
jo sagt hvor vi skal?» Øynene hans smalner. «Skal
vi ro helt tilbake nå.» Jeg peker inn mot land: «Se
der. Der står hesten. Der står kjerra – herregud, dere
har jo ikke løsnet fortøyningen engang!» De ser på
hverandre. Så ser de på meg. Så ser de nok en gang
på hverandre. «Hva er det, hva har jeg gjort, har jeg
gjort noe galt?» De stiger ut av båten og begynner
å vasse mot land. Mannen med fregner gråter fordi
frakken hans blir våt, og likevel forsøker han å heise
den opp. «Hva har jeg gjort? Dere må ta kisten med
dere! Hva har jeg gjort? Kom tilbake!» Mannen med
fregner tar til å flyte i vannet; den andre griper ham
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i kragen og fører ham innover. Men først snur han
seg mot meg: «Vi liker ikke tonen din, mister.» Jeg
slår ut med armene, for jeg har ingen argumenter.
Det blåser opp. Jeg ser mannen trekke sin kollega
på land. Nå, først nå løsnes fortøyningen. De får
av seg sine tynne, grønne frakker og legger dem på
kjerra til tørk; nakne kjører de av sted mens vinden
trekker båten utover, akkurat slik jeg bestemte. Jeg
åpner kisten. Den er en åker. Jeg blir stående i båten
mens den sakte forsvinner ut sundet.



4

Agamemnon, Menelaos. Senere Aleksander.

agamemnon Menelaos. Vi kan ikke fortsette denne
sinnssyke leken. Selvfølgelig må Helena få lov til å
forvalte sitt ene talent fra tid til annen, men hvor-
for skulle jeg sette opp farten på min egen datters
fremtid, og min egen, bare for at du skal kunne hale
madrassen din vekk fra den unge trojanske prinsen
hun så inderlig elsker? Hvorfor skulle jeg slippe lynet
løs på din niese? Er det logisk? Er jeg virkelig ikke
annet enn et lyn for deg?

menelaos Du vil at jeg skal stanse noe du selv har star-
tet.

agamemnon Jeg har begynt å tvile på om dette er riktig,
Menelaos. Myrde ei uskyldig jente bare for å få fart
på et par tusen skip som uansett ikke har det minste
i Troja å gjøre. Jeg så henne, Menelaos, jeg så ansik-
tet hennes. Ansiktet var rett over meg, og det rakte
meg hånden hennes, og mens ansiktet snakket til
meg, forstod jeg at jeg kunne knuse denne spede fug-
lehånden jeg holdt, bare ved lukke min egen. Og det
visste ansiktet også. Har du noen gang sett leppene
til Ifigeneia, Menelaos, kinnene hennes? Gudene skal
vite at jeg har. Hun har til og med fått bryster nå.
Hun er blitt en minikvinne. Stakkars jente. Hun tror
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hun skal gifte seg med Akhillevs. Hva skulle jeg for-
talt henne? At hun ikke skal gifte seg med Akhillevs,
men med «døden»? Nei, jeg tviler på om det er rett
å ta livet av ens egen datter. Nå retter jeg opp den
feilen. Det var derfor jeg skrev det andre brevet. Gir
ham brevet. Her er nattens arbeid. Les det, brenn det,
skriv det om, samme for meg hva du gjør. Menelaos,
du kan ikke forvente at jeg skal kappe hodet av min
egen datter! Helena er hos den hun elsker. Hva har
det med meg å gjøre?

menelaos Du vet hvorfor vi er her. Vi kjempet alle om
henne, og vi ga alle det samme løftet.

agamemnon Det var da, det.
menelaos Nei, vi lovet alle å hjelpe hverandre om det

hendte henne noe.
agamemnon Det var da, det. Du lever i fortiden,

Menelaos. Helena gikk lei, hva så. Finn deg en
annen.

Aleksander inn med et glass vann.
menelaos Hvem insisterte på å bli øverstkommander-

ende for styrkene våre? «Jeg, jeg, jeg!» Hvem var det
som fikk vinden til å stilne ved å provosere Artemis?
Vi ble skremt da vi forstod hva den mektige Arte-
mis ville at du skulle gjøre. Men vi forstod virke-
lig ingenting da vi så hvordan du reagerte. Du nølte
aldri. Uten å blunke sendte du bud etter henne, fast
bestemt på å drepe henne. Dette er ditt prosjekt, Aga-
memnon, langt mer enn det er mitt. Du visste hva
du gjorde. Ingen turde å si noe da vi så hvor lett du
«bestilte» – for det var dine ord – den lille «tingen»
som skulle gjøre deg til den største feltherren ver-
den har sett. Og denne æren skal bli din, hva, uten
at du trenger å betale for den? Tror du dette er en
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lek? Det var du som valgte dette, Agamemnon. Det
var dette du ville.

agamemnon Min kjæreste bror Menelaos, støpt av
samme blod som jeg selv er: Hvor i all verden har du
fått disse følelsene fra? Hva håper du å oppnå med et
sånt resonnement? Du lar din egen kone stikke av og
forstår «virkelig ingenting» når vi forsøker å hjelpe
deg? Hun stikker av, og det skal jeg betale for?

menelaos Hvorfor kom du til meg, Agamemnon?
agamemnon Tror du ikke jeg har gjennomskuet dine

motiver? Du kan jo bare sitte her og la tingene gå
sin gang! Alt jeg trenger å gjøre, er å si nei.

menelaos Og hva har du tenkt å si til Ifigeneia når hun
forstår hva slags spill du har viklet henne inn i?

aleksander gir Agamemnon et glass vann: Da jeg
spurte ham om det, sa han at han skulle si: «Herrer-
guder, for et rot.»

agamemnon Det er ikke noe spill lenger. Til Aleksan-
der. Takk skal du ha.

Agamemnon drikker, fjern. Menelaos og Aleksander
leser brevet.
menelaos til Aleksander: Det står bare: «Drep henne,

drep Dødens brud, bli ferdig med det.»
Aleksander ut.
agamemnon Det er ikke noe spill lenger. Pause. Alt jeg

trenger å gjøre, er å si nei.
menelaos Ja. Vet du hva jeg tror?
agamemnon Alt jeg trenger å gjøre, er å si nei, Mene-

laos.
menelaos Ja. Vet du hva jeg tror? Jeg tror du har rett.

Jeg håper du kan tilgi meg for det jeg sa. Jeg tar det
tilbake. Jeg sa du var feig. Det mener jeg ikke len-
ger. Jeg sa du skiftet mening etter vinden. Men som
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vi vet, er det ingen vind her. Fra nå av står jeg på din
side. Bare si ifra når du trenger min hjelp.

agamemnon Jeg får vel gå til Klytaimnestra og fortelle
hvordan det ligger an. Takk, Menelaos. Hvor var det
jeg gjorde av det brevet, tro?

menelaos gir ham brevet: Her er dagens agenda, Aga-
memnon.



5

Kor, Agamemnon.

kor God morgen, Agamemnon. Vi er koret, vi. Vi er
to uskyldige og sexy og naive jenter fra Khalkis, og i
dag har vi krysset stredet for å flørte med de kjekke
soldatene.

agamemnon Hvem kan kontrollere en slik masse?
kor Å, det var et vanskelig spørsmål. En mann? En

general, kanskje?
agamemnon Ja, men de sier bare at jeg må ta livet av

den uskyldige, lille jenta mi! Hvem vil starte en krig
med å ta livet av sin egen datter?

kor Du.
agamemnon Men hva skal jeg gjøre, da?
kor Vanskelig for oss å avgjøre. Det kommer an på hva

du ønsker å oppnå med dine handlinger. Alt vi kan
gjøre, er å gi et eksempel.

kor 1 Se. Et par enkle dansetrinn. Bevegelsen er mini-
mal, men veldig, veldig fin.

kor 2 Og den har ingen konsekvenser. Den er bare
veldig fin. Derfor trenger hun ikke pakke det inn
i jug, heller. Se. Et par ikke fullt så enkle danse-
trinn.

kor 1 Dette er mer vrient å kommentere, fordi det er
ute av kontroll.
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agamemnon Ja, takk skal dere ha. Det skal jeg sanne-
lig legge meg på sinne. Det var veldig «klart».

kor Du er midt oppi det nå, hva?



6

Agamemnon, Klytaimnestra, Ifigeneia.

agamemnon Ah, Klytaimnestra, så fint det er å treffe
deg her i vår flotte militærleir. Og du har tatt med
deg datteren vår, ser jeg, til denne fredfulle plass. Du
å du.

klytaimnestra Hvor er Akhillevs?
agamemnon Hvorfor skal jeg vite det? Det er ikke mitt

ansvar å vite hvor alle er.
ifigeneia Får jeg ikke treffe ham før bryllupet?
agamemnon Det er utrolig godt å se deg igjen, Ifige-

neia, men det er så mange ting å ta hånd om her.
ifigeneia Fordi du er øverstkommanderende.
agamemnon Jepp, jeg er sjef for hele sulamitten.
klytaimnestra til Ifigeneia: Fortell ham det du fortalte

meg.
ifigeneia Nei, jeg har ikke lyst.
klytaimnestra gir henne en dytt: Kom igjen, da. Til

Agamemnon. Det er faktisk en veldig fin tale om
ekteskapet.

ifigeneia Nei, det er bare tull. Jeg går og hviler. Ut.
klytaimnestra Hun er så sjenert. Hun hadde ventet

på denne dagen så lenge, sa hun, bla bla, Akhillevs
og samhold og meningen med livet, bla bla, men
så kom det noen virkelig flotte bilder, Agamemnon.
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«Fordi det finnes forskjellige bånd.» Vi, altså jeg og
du og hun, er bundet sammen gjennom blod, og nå
skal hun bli bundet sammen gjennom lov. Fordi det
må finnes mer i livet enn bare blod. Uten noen lov
– å, det var fint – «uten noen lov ville det bli blo-
dig». Stolt. Hvor tar hun det fra? Og så spurte hun,
retorisk: «Men jo flere bånd, desto mer bundet blir
man?» Og så svarte hun: «Nei. Jeg vil bli fri. Hvis
jeg ikke var bundet av blod, ville jeg vært uten for-
eldre og uten historie. Og hvis jeg aldri ble bundet
av noen lov, ville jeg vært en lovløs uten fremtid.»
Hvor tar hun det fra?

agamemnon Jeg skal alltid være forbundet med ditt
blod, Ifigeneia.



7

Agamemnon, Klytaimnestra.

agamemnon Jeg liker ikke når folk imiterer henne.
klytaimnestra Hvor er Akhillevs, Agamemnon? Jeg

vil se min svigersønn.
agamemnon Klytaimnestra, hvorfor har du kommet

hit? Jeg husker veldig tydelig at jeg skrev at Ifigeneia
skulle komme hit, og at du ikke trenge å følge henne.
Hvorfor kom du også? Du har da alltid skjønt hva
jeg pønsker på?

klytaimnestra Trodde du virkelig at jeg skulle holde
meg hjemme? Mens min egen datter ble sendt av sted
for å gifte seg med en hel militærleir?

agamemnon innbitt: Om vi bare kunne fiklet litt
med rekkefølgen på tingene. Funnet en Akhillevs til
henne, så et alter, så kommet hit til Aulis. Jeg vet det
er ønsketenkning, Klytaimnestra, men hvorfor skal
vi streve med å tenke hvis vi ikke klarer å koble tan-
kene til noen ønsker? Da ville jo Helenas flukt med
Paris sett heller – ja, desperat ut? Niesen hennes får
denne stilige, unge mannen mens hun selv er støkk
med niesens onkel? Det ville blitt et helt lettfattelig
forløp, Klytaimnestra. Vi har alle disse momentene
strødd utover en linje, og det som ser så tragisk ut i
dag, kunne med letthet ha blitt en farse i går.
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klytaimnestra Trodde du virkelig at jeg ikke skulle
komme?

agamemnon Jeg vet ikke hva jeg tenker. Det finnes
ingen ønsker lenger.

klytaimnestra Hvorfor er du så nervøs? Skal ikke
dette bli en fantastisk dag?

Pause.
agamemnon Jeg er så trøtt. Jeg ligger våken hele nat-

ten.
klytaimnestra Så hvorfor sover du ikke om dagen?

Det er så rolig her.
agamemnon Det er så mye å gjøre. Klytaimnestra ler.

Jeg skriver. Jeg får ikke sove.
klytaimnestra Skriver du.
agamemnon Ja.
klytaimnestra Om natten.
agamemnon Ja.
klytaimnestra Hva er det du skriver, da?
agamemnon Å, litt av hvert.
klytaimnestra rister på hodet: Jeg går for å finne

Akhillevs.
agamemnon Nei, nei! Ikke let etter ham. Du sa det

selv: Vi tre er forbundet med blod, mens han ikke er
bundet av noen lov. Han er farlig, Klytaimnestra!



8

Akhillevs, Klytaimnestra.

akhillevs Hva venter vi på, Agamemnon? Hvor lenge
skal vi være her før du lar oss dra til Troja? Skal vi
dra, så la oss dra. Hvis ikke, så la oss dra hjem. Hvor
har du gjemt deg, Agamemnon? Ser Klytaimnestra.
Hm. En mor.

klytaimnestra Er du Akhillevs?
akhillevs Helt riktig, frue, jeg er Akhillevs. En brutal

og kynisk krigsmaskin, og like fullt en meget følsom
mann. Jeg har en kithara i båten min, og jeg synger
sanger. Jeg ser kanskje ung ut, men sjelen min er like
gammel som Kaukasus. Vet du hvor Agamemnon er?

klytaimnestra Jeg heter Klytaimnestra. Er du ikke
glad for å se meg?

akhillevs Selvsagt.
klytaimnestra Og Ifigeneia? Har du fått snakket med

henne?
akhillevs Hvem?
klytaimnestra Ifigeneia.
akhillevs Aha. Og hvem er det?
klytaimnestra rister smilende på hodet: Du aner ikke

hva jeg snakker om, gjør du vel?
akhillevs Jeg vet utmerket godt hva du snakker

om.
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klytaimnestra Og likevel er navnet ditt, Akhillevs,
ennå så fullt av håp for ei jente.

akhillevs Jeg har hørt rykter. Det er alt. Og derfor vil
jeg gjerne snakke med Agamemnon. Han skal visst
ha meg med på å ofre en eller annen pippip. Sann-
synligvis en ørn eller en geit. Pøh! Dyr er ikke mitt
metier. Men du bør uansett dra hjem. Og ta datteren
din med deg. Dette er ikke et sted for ei jente. Sær-
lig ikke for ei jente. Dette er faktisk lite annet enn
en militærleir. Vi venter på å dra til en asiatisk by
langt borte, og vårt oppdrag er å legge denne byen i
grus. Kanskje på toppen av det hele finne et ludder
som svarer ja når noen roper Helena, og hopper til
køys med ham. Men det er da også virkelig alt.



9

Aleksander, Klytaimnestra, Akhillevs.

aleksander De feirer ikke bryllup, de som skal av sted
til Troja. Klytaimnestra, jeg har selv sett Ifigeneias
far bli forvandlet til en datterdreper. Mens han skyl-
der på vinden, selvsagt. Alle i leiren tror at mek-
tige Artemis har stanset vinden fordi Agamemnon
sa eller gjorde noe mot henne i skogen, og Agamem-
non har fått dem til å tro at hun vil gi vinden tilbake
hvis han ofrer sin egen datter. Men som du vet, Kly-
taimnestra: Agamemnon er ikke en religiøs mann.
Han har sett hvordan soldatene mistror ham som
sjef for styrkene. Han tror at de tror at han mang-
ler mot. Jeg hørte selv det han mumlet: «Så får jeg
vise dem at jeg er ubarmhjertig, da. Jeg kunne med
letthet drepe en hoplitt, for å statuere et eksempel.
Nei. Det må være større. Det må være noe som gjør
dem redde.» Først kikket han på meg, og jeg har
aldri vært så redd som da, for jeg så hvor fokusert
blikket hans for en gangs skyld var. Men så kikket
han hen på Akhillevs. Deretter på Menelaos, sin egen
bror. Til slutt brøt han sammen og hvisket: «Ifige-
neia.» Klytaimnestra, han er klar til å drepe en vi
vet han elsker, for å bevise at han er en ubarmhjer-
tig mann.
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klytaimnestra Hva er dette for noe tull, Aleksander?
Agamemnons tanker er ikke organisert på denne
måten. Jeg kjenner ham. Tankene hans er ikke for-
bundet med hverandre slik som dine og mine er. De
fyker bare hit og dit.

aleksander Vel, uansett hvordan han tenker, tenker
han nå bare på én ting. Han er klar til å drepe Ifi-
geneia, som jeg alltid har – likt, unnskyld, elsket, i
den ærbare betydningen av ordet. Men jeg er villig
til å redde henne, Klytaimnestra. Og det skal jeg. Jeg
er Agamemnons venn, men det han gjør nå, er ikke
riktig.

klytaimnestra At du våger å se meg i øynene og si det
du sa nå!

aleksander Jeg har alltid elsket Ifigeneia.
klytaimnestra Du har alltid vært besatt av henne.
aleksander Jeg har aldri rørt henne!
klytaimnestra Å jo da, det har du, Aleksander! Hvor

gammel var hun? Ni? Du er motbydelig.
aleksander Jeg holdt henne. Hun gråt. Klytaimnestra,

du må forstå at det jeg sier, er sant. Til Akhillevs. Er
du Akhillevs? Agamemnon lokket Ifigeneia hit fordi
hun skulle gifte seg med deg.

akhillevs Skal hun gifte seg? Med meg?
aleksander Jeg tror nok ikke det. Han lånte bare nav-

net ditt. Det er ikke så nøye. Du har aldri vært en
del av bildet. Og dette bildet viser bare én ting: Ifi-
geneia er død, drept av sin egen far. Hun døde idet
hun satte foten sin i leiren. Det er forferdelig.

akhillevs forvirret: Jeg skjønner ikke – er hun død,
eller er hun single?

aleksander til Klytaimnestra: Ga han deg det andre
brevet?
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klytaimnestra Hvilket andre brev? Hva er det du
snakker om?

aleksander Det var det jeg visste. Men stol på meg,
Klytaimnestra, jeg vet hva som må gjøres. De har
tenkt å ødelegge ei uskyldig jente. Ifigeneia er død,
drept av sin egen far. Og han visste hva han gjorde.
Men det må være rent og pent når man handler på
himmelen. Jeg skal rive renheten av henne og fjerne
uskylden. Ut.

akhillevs Dette er litt forvirrende, selv for meg. Han
husker åpenbart forlengs. Hvilket er en høyst uvan-
lig egenskap ved en rhetor. Jeg har aldri sett det før.
Mens du spår baklengs at jeg allerede er forlovet
med din datter. Hvilket er en utbredt feil hos en hel
rekke mødre. Men for meg er det ikke så opplagt at
jeg skal gifte meg med datteren din, særlig hvis hun
er død.

klytaimnestra Du ser så søt og uskyldig ut. Alt dette
er nytt for deg.

akhillevs Selvfølgelig er det ikke nytt. Jeg har hørt
denne leksa mange ganger før. Alt hva man har måt-
tet høre opp igjennom. La meg grunne litt på dette,
okay? Jeg skal se hva jeg kan gjøre.



10

Kor, Klytaimnestra.

kor Hei! Vi er to blide og intelligente jenter fra Khal-
kis, omtrent så gamle som datteren din. Litt av et
sammentreff, hva?

klytaimnestra La meg være alene.
kor 1 Du verden. Kor 2 flirer. Det hørtes ut som: «Jeg

har reist helt hit til Aulis for å kunne være alene.»
klytaimnestra Men tror dere virkelig at han planleg-

ger å drepe min egen datter?
kor Hva tror du selv? Er det sannsynlig at Akhillevs

skal gifte seg med henne?
klytaimnestra Nei.
kor Er det sannsynlig at Agamemnon sendte bud etter

henne uten noen plan overhodet?
klytaimnestra Nei.
kor Av hvilket vi kan slutte?
Pause. Klytaimnestra ut.
kor 1 Der sendte vi én ut med en masse å tenke på.

Bare ved å spørre om hva hun selv synes. Vi er som
filosofer.

kor 2 Jeg vil ikke ha filosofi. Jeg vil ha sex. Vi prøver
soldatene en gang til.
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Akhillevs, Klytaimnestra.

akhillevs Jaha, nå har jeg tenkt. Jeg innser nå at Aga-
memnon har misbrukt navnet mitt og lurt deg til å
komme hit med datteren din, og jeg løy da jeg for-
talte deg at ryktene gjaldt ofringen av en pippip, for
det jeg hørte, var at de skulle ofre ei uskyldig jente.
Vel, for å være helt ærlig hørte jeg dem snakke om
«hans lille spurv» og «hans ekorn», og regnet derfor
med at det de siktet til, var en pippip. Men nå forstår
jeg at Agamemnon har brukt meg! Han har laget en
intrige og brukt Akhillevs’ navn uten å spørre Akhil-
levs! Klytaimnestra, jeg skal gjøre det Agamemnon
har sagt, til det sanneste innhold: Jeg skal gifte meg
med datteren din.

klytaimnestra Ja, det var jo et bryllup jeg kom for.
Hva kan jeg si?

akhillevs Du trenger ikke si noe. Det måtte jo skje før
eller siden. Pause. Hadde Agamemnon enda spurt
meg først! Jeg ville gladelig ha lånt ham navnet mitt!

klytaimnestra Så hva tenker du egentlig å gjøre nå?
akhillevs Jeg tror det er best du går og snakker med

Agamemnon. Få ham til å forandre mening. Han
trenger faktisk bare å si nei. Han er sjef for styrkene.
Men hvis han virkelig ønsker å gjennomføre dette,
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da skal jeg komme og redde henne. Da gifter jeg
meg med henne. Så enkelt er det. Dessuten har jeg
blitt mer og mer nysgjerrig på å få vite hvem denne
Ifigeneia egentlig er. Det er blitt et begjær eller noe.
Jeg må vite hvem hun er! Jeg er nødt til å se henne!

klytaimnestra Jeg skal helt klart gå og snakke med
Agamemnon. Men hvordan finner jeg deg hvis han
ikke tar til fornuft?

akhillevs Jeg skal holde utkikk. Hvis alt annet ikke
virker, kommer jeg og redder henne. Så enkelt er det.
Ingen misbruker Akhillevs’ navn uten å spørre først.
Ingen!

klytaimnestra Han brukte meg også.
akhillevs Ja. Han ble jo nødt til det.



12

Formiddag. Agamemnon skriver.



13

Aleksander (med blåmerker), Agamemnon.

aleksander Et tredje brev? Hva skriver du denne gang?
agamemnon Jeg vet ikke. Jeg bare skriver. Mer og mer.

Det var skrivingen som ødela henne, og jeg skulle
virkelig ønske at jeg kunne skrive noe mer optimis-
tisk. Men du prøvde da virkelig ikke å voldta henne,
mann!

aleksander Den uskyldige Ifigeneia er dømt til å dø i
dag. Hvem skulle ikke ønske at hun ikke var uskyl-
dig! Agamemnon smiler. Hvem er vel interessert i å
ødelegge et ødelagt lam? Jeg vet ikke. Det virket bare
rasjonelt der og da. Jeg trodde det var viktig at hun
var jomfru.

116



14

Kor.

kor 1 Og nå, da?
kor 2 Det er bare oss her. Tror du de har reist?
kor 1 Uten å si ha det? Pause. Hvordan havnet vi her,

egentlig?
kor 2 Husker du det ikke? Vi kom fra Khalkis. Vi krys-

set stredet, og nå er vi her i Aulis.
kor 1 Ja, det vet jeg. Men hvordan kom vi oss hit?
kor 2 Tuller du?
kor 1 Jeg husker ikke hvordan vi havnet her. Det står

helt stille. Kor 2 flirer. Husker du hvordan vi kom
hit? Det er ikke noe morsomt når de ikke er her.
Tror du virkelig de har reist? Hun tenker. Du vet, til
syvende og sist er vi ikke annet enn to sexy småjen-
ter fra Khalkis.

kor 2 Helt uten forstand.
kor 1 Nemlig. Vi har jo bare kommet hit for å «titte».
kor 2 Ja. Flirer. Fikk du? Ble det noe på deg?
kor 1 «Kjærlighet»? Svevende. Nei, jeg vil vente. Men

jeg husker veldig tydelig at vi kom hit i en båt. Det
gjorde i hvert fall jeg. Pause. Det var to menn.

kor 2 Som spurte om veien.
kor 1 Ja. Og jeg lå i en sjø, tror jeg.
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kor 2 Nei, det var en myr. Men dette skjedde ikke i
den virkelige verden. Det var en drøm jeg hadde.

kor 1 Nei, du var ikke med i den. Jeg husker at jeg var
alene. Og jeg hørte en lyd. Som kom fra de to men-
nene. Og jeg steg opp fra sjøen, eller myra, og jeg
husker at de lignet jegere.

kor 2 Nei nei nei nei. Det var min drøm.
kor 1 Er du sikker?
kor 2 Jeg husker til og med den eksakte ordlyden. Oppe

på veien stanser en kjerre det sitter to menn på. De
huier på meg og vinker. Jeg stiger opp av myra jeg
har ligget i. Det er varmt i lufta.

kor 1 Den eksakte ordlyden? Drømmer du verbalt?
kor 2 Gjør ikke du?
kor 1 Vel, jeg må innrømme at det var din drøm i

hvert fall. Drømmer du drømmene virkelig ord for
ord?

kor 2 Av og til er det bare bilder, av og til er det bare
ord. Synes du det er merkelig?

kor 1 Men hvordan havnet vi her, da?
kor 2 Husker du det ikke? Vi satt på pappas vogn og

kjørte hit og dit og fant til slutt en båt og så rodde
vi over hit.

kor 1 Og det var ingen kiste i båten?
kor 2 Nei. Du forveksler dette med drømmen.
kor 1 Som du hadde.
kor 2 Ja.
kor 1 Og dette er overhodet ikke merkelig, synes du.
kor 2 Nei.
kor 1 Pleier du virkelig å huske den eksakte ordlyden

i drømmene dine?
kor 2 Av og til.
Pause.
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kor 1 Er du sinna?
kor 2 Nei.
kor 1 Men du er så knapp.
kor 2 Nei. Av og til drømmer jeg i lange setninger, av

og til snakker jeg i korte.
Pause.
kor 1 Hva er det, da?
kor 2 Hvorfor kan du ikke innrømme av vi kom hit

for å få nærhet! En tåre triller nedover kinnet. Vi la
ut på denne lange reisen. Det tok oss fire dager med
den lille, bedritne robåten vi stjal. Jeg var sjuk. Jeg
kastet opp. Og så sprader vi omkring her i Aulis. Vi
kikker på soldatene. Vi flørter med dem. Men de ten-
ker bare på én ting. Nok en tåre triller nedover kin-
net. Men ikke på den vanlige tingen. Pause. Og så
bruker vi tid og krefter på å «konversere» med denne
skikkelig forvirrede familien som ikke ville vite ut og
inn om Zevs sjøl falt ned fra himmelen og erklærte
seg som fantasifoster og vi ender opp med all deres
drit i våre hoder og du vil «vente» og babler i vei
om hvor snålt det er at det som skjer i en drøm er
forskjellig fra det som skjer i virkeligheten og jeg er
så lei! Jeg er så forbanna lei! Hvorfor skal du alltid
være så cerebral! Jeg vil bare bli holdt og kost med
og elsket jeg orker ikke jeg klarer ikke mer. Ut.



15

Klytaimnestra, Agamemnon, Ifigeneia.

klytaimnestra Du har tenkt å drepe henne, ikke sant?
Du ønsker faktisk å drepe din egen datter.

agamemnon Hva i hele den hittil kjente verdens navn
er det du snakker om? Vet du hva han forsøkte å
gjøre mot henne?

ifigeneia Det var ingenting som skjedde, mamma, men
alt er, som du vet, forandret. Aleksander spurte om
han kunne komme inn og snakke med meg. Jeg sa
ja. Han spurte om han kunne sette seg ved siden av
meg. Jeg sa ja. Han grein. Men så kastet han seg over
meg, la hånden sin over munnen min og ba meg være
stille, prøvde å rive av meg klærne og ba meg om
unnskyldning, prøvde å stoppe å grine og ba sam-
tidig meg om ikke å grine, og han grein og sa at han
bare forsøkte å gjøre det eneste riktige – og han sa
hvorfor, pappa. Er du ikke engang litt skamfull? Da
slo jeg ham i ansiktet og ba ham gå, jeg klorte ham
i ansiktet, og han kunne ikke slutte å grine, han var
som et barn og var så skamfull, jeg kan ikke forstå
at du er villig til å gjennomføre dette, pappa, er det
virkelig ingen barmhjertighet i deg?

klytaimnestra Hvorfor skrev du det andre brevet,
Agamemnon?
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agamemnon Hvilket andre brev?
klytaimnestra med brevet i hånden: Jeg fikk det av

Menelaos. Hvorfor skrev du dette brevet? Hvorfor
står det «drep henne, drep Dødens brud, bli ferdig
med det»?

agamemnon Tror du virkelig at det er et brev? Jeg er
øverstkommanderende her. Tror du det er mulig å
lede alle disse gærningene uten at jeg øver meg på
hva jeg skal si til dem i felten?

klytaimnestra Dødens brud?
agamemnon Ja?
ifigeneia Pappa?
agamemnon Ja, lille fugl?
ifigeneia Vi vet alt sammen nå. Og du vet at vi vet det.
Agamemnon tar brevet sitt og går.
klytaimnestra Godt sagt, Ifigeneia. Og det var en vir-

kelig flott tale mot Aleksander. Jeg har aldri stolt på
den fyren.

ifigeneia Det er ikke Aleksander som er problemet nå.
Pause.
klytaimnestra puster bort et hårstrå fra Ifigeneias

skulder: Du er faktisk blitt litt forandret, Ifigeneia.
Du ser liksom eldre ut nå.

De venter.
agamemnon inn: Hvorfor sendte du Ifigeneia hit, Kly-

taimnestra?
klytaimnestra Å, så det er min feil nå? Du vil til

Troja, og det vil du sage av deg hodet for? Du skal
lede flåten, sjefe deg inn i historiebøkene og vise at
du er modig, og du konkluderer med at det er best
å begynne med å drepe din egen datter, ei uskyldig
jente? En som aldri ville kunne slåss mot deg? For å
bevise at du er en skikkelig mann?
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agamemnon Bla bla bla.
klytaimnestra Ikke gjør det, Agamemnon. Vær så

snill. Alt du trenger å gjøre, er å si nei.
agamemnon Men vi er nødt til å få Helena tilbake. Et

løfte er tross alt et løfte. Til Ifigeneia. Vi kjempet alle
om Helena. Menelaos fikk henne, jeg fikk din mor.
Og vi fikk deg. Til Klytaimnestra. Noen må jo lede
dem.

ifigeneia Hva om hun ikke vil hjem? Dere ville ha
henne, men hva ville hun ha?

Pause.
agamemnon Det der er et helt irrelevant poeng, Ifige-

neia, og det vet du.
klytaimnestra Det er bare å si nei.
agamemnon Nei. La meg spørre deg om noe, min kjære

Klytaimnestra. Hvorfor gikk du med på å sende Ifi-
geneia hit? Du visste godt hva du gjorde. Agamem-
non ber Klytaimnestra sende barnet Ifigeneia til en
militærleir, og hva gjør du? Du sender datteren din
til en militærleir. Til en militærleir, Klytaimnestra.
Du er like ambisiøs som jeg er. Med Ifigeneia i live
og alle oss i Troja kan Helena være offeret, hva?
Bortført? Stakkars liten? Du mister en datter, og vi
finner flotte Paris dypt involvert i søster Helena og
da tenker vi straks at Klytaimnestra mistet datteren
sin for ingenting, liksom? Forstår du ikke at jeg har
gjennomskuet deg? Det er slutt, Klytaimnestra. Spil-
let er slutt. Ut.

klytaimnestra Ikke tenk mer på det, Ifigeneia. Tan-
kene hans er ikke forbundet med hverandre som dine
og mine er. De fyker bare hit og dit.
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Kor 1, Ifigeneia.

kor 1 Herrerguder, hvordan himmelen har falt ned i
hodet på deg i dag, Ifigeneia!

ifigeneia Jeg tror fortsatt at det er noe godt i ham.
Hvorfor kan han ikke bare ta meg med til et land
som ingen har hørt om, slik som den andre mannen
gjorde med tante Helena? Det må være noe godt i
ham. Han er min egen far.

kor 1 Og hvis det ikke er det? Hva om det ikke er noe
godt i ham?

Lang pause.
ifigeneia Jeg er dårlig. Kor 1 gir Ifigeneia et glass vann.

Takk skal du ha. Hun drikker.
kor 1 Hva kommer du til å gjøre nå?
ifigeneia Jeg trodde dere alltid kom i par?
kor 1 Hva om Akhillevs ikke vil hjelpe deg, Ifigeneia?
ifigeneia Så feig går det ikke an å være.
kor 1 Hva om han ikke vil hjelpe deg?
ifigeneia Da skal de få meg. Det finnes visst ikke en

eneste mann i denne leiren. Hvis ikke Akhillevs vil
forsvare meg, skal jeg i det minste klare å forsvare
mitt eget navn og rykte. Jeg skjønner ikke at de kan
være så feige.

123



17

Klytaimnestra, Ifigeneia (taus). Senere Akhillevs.

klytaimnestra Du ser faktisk mye eldre ut nå.
akhillevs inn: Stakkars Klytaimnestra! Det virker som

om du kommer til å miste datteren din i dag. Jeg
gikk ned til skipene og fortalte soldatene alt.

klytaimnestra Hva gjorde du det for? Det må jo bare
ha gjort dem enda mer opprørt?

akhillevs Ikke litt engang. De gikk helt amok. Aga-
memnon hadde tydeligvis fortalt dem hva han ville
gjøre med henne. Og nå kommer de. Og de skriker
på den lille jenta di. Jeg prøvde å stanse dem, det
gjorde jeg faktisk. Men da begynte de å true meg. De
plukket opp steiner for å steine meg. Kan du fatte
det? De ville steine Akhillevs! Det er så – respekt-
løst! Men det er ikke over ennå. Jeg er ikke bare
den skjønne musikken jeg spiller. Jeg er ikke bare de
vakre ordene jeg taler. Jeg, Akhillevs, har også mot
til å handle. Klytaimnestra smiler. Fy flate, jeg skal
kline til dem, slå dem rett ned! Ut.

klytaimnestra Dette er ikke rettferdig. Jeg har aldri
vært annet enn vennlig. Og dette er takken.
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Middag. Ifigeneia, Klytaimnestra. Senere Akhillevs.
Senere Kor 1.

ifigeneia Det er på tide å ta farvel, mor. Jeg håper du
kan unnskylde at stemmen ikke er så myk som den
vanligvis er, men det følgende er ikke den talen jeg
hadde tenkt å holde i dag. Jeg er dessuten litt nervøs.
Uansett, jeg håper du er stolt over det du har fått til
i dag, og jeg håper pappa er stolt av seg selv og av
alle sine modige menn. Pause. Nei, hva kan man si?
Du er så feig, mamma. Jeg fatter det ikke.

klytaimnestra Hva! Jeg er din egen mor, Ifigeneia,
hvordan kan du si noe sånt?

ifigeneia Du kunne stanset dette hvis du ville. Vi kunne
spasert rett ut av leiren uten at noen ville merket det.
Vi kunne sittet på en kjerre på vei til Argos nå. Men
jeg dør gjerne, jeg, hvis dere mener det kan få tante
Helena tilbake. Vi må alle dø en gang. Som skalden
ville sagt det, er vi knapt nok et pust. Vi hyler av
smerte når vi kommer, men vi trenger ikke klynke
når vi drar.

klytaimnestra Ifigeneia, jeg er redd du ikke skjønner
noen ting av det du sier.

akhillevs inn: Ja, mine damer, jeg har stått her og lyt-
tet, og jeg må virkelig si at du er en modig ung kvinne,
Ifigeneia.
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ifigeneia Du er ikke annet enn en feiging, du heller.
akhillevs Tull og tøys. Jeg er ikke typen til å legge meg

mellom ønskene til en dame av din stand og denne
damen selv, Ifigeneia, men du skal i hvert fall vite at
hvis det er noe jeg kan gjøre for deg, så er det bare
å si ifra. Ber du meg om å slåss mot din far, trenger
du ikke be meg mer enn to ganger. Det lover jeg på
tro og ære.

ifigeneia Vær så snill og gå.
akhillevs En mann kan si mye rart. Men det er det han

gjør, som viser hvem han er. Hvis du vil at jeg skal dø
for deg, skal jeg vise deg hva slags stoff mine drøm-
mer er laget av. Innerst inne vet du at jeg er villig til
å dra helt til verdens ende for din skyld, Ifigeneia.

ifigeneia Dere er villige til å dra til verdens ende for å
legge en by i ruiner.

akhillevs irritert: Nei, jeg mener det! Ut.
ifigeneia Det er på tide å dra. Tenk ikke om meg som

jeg er nødt til å tenke om deg. Jenter!
kor 1 inn: Det er bare meg nå.
ifigeneia Kom, vi går.
De går.
klytaimnestra Ifigeneia, du kan ikke gjøre dette mot

meg!
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Menelaos.

menelaos Jeg fulgte Ifigeneia gjennom leiren, som nå
var tom. Soldatene hadde kanskje gått ned i båtene.
I skogen lette vi etter grotten, og da vi endelig fant
den, var den tom, den også. Vi satte oss på et vel-
tet tre og ventet. Jeg spurte Ifigeneia om hun var
redd, men hun ville ikke snakke med meg. Etter en
stund kom Agamemnon, sammen med Aleksander.
De ble stående og småprate med ryggen til henne.
Da Akhillevs også kom, gikk Ifigeneia rett inn i grot-
ten, og vi fulgte etter henne. Grotten var opplyst av
fakler som var oppstilt rundt en stor steinblokk. Jeg
syntes det var merkelig at faklene allerede var tent,
men frem fra mørket trådte to menn jeg mener å ha
sett en gang tidligere. Den ene mannen hadde freg-
ner og smilte trist til oss. Den andre virket irritert og
ga en kniv til Agamemnon. Ifigeneia hadde lagt seg
på steinblokken, men hun hadde hele tiden blikket
festet på Agamemnon, og han ventet lenge før han
turde å gå frem til henne. Nå, tenkte jeg, nå gjør han
det, sånn at vi kan komme oss av gårde. Men han
bare dyttet kniven forsiktig mot halsen hennes, som
om han ville teste om huden var elastisk. Han likte
ikke at hun stirret på ham, så han ba henne bøye
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hodet bakover, slik at huden ble stram. Nå kunne
jeg bare se tennene hennes. Så brøt hele dette bildet
sammen. Jeg vet sant å si ikke hva som skjedde. Kan-
skje jeg falt. Jeg husker jeg hørte et hugg etterfulgt
av en slags hulking, men det kan også ha vært lyden
av et stønn, som kom før selve hugget, og jeg vet
ikke om det var Ifigeneia eller Agamemnon som ga
fra seg stønnet, hvis det var et stønn. Jeg reiste meg
og gned bort sand fra munnen. Jeg merket at jeg nå
stod med ansiktet mot den bekmørke grotteveggen.
Jeg snudde meg. Der stod Agamemnon. Det var bare
oss to i grotten nå. På steinblokken lå en død hjort.
Det virket som den hadde ligget der i flere år, for
mye av huden hadde råtnet bort, slik at man kunne
se kraniet. Tennene minnet meg om tennene til Ifi-
geneia, men det var den eneste likheten. Jeg hvisket
Agamemnons navn. Han snudde seg langsomt mot
meg, men som i søvne. Jeg ville holde rundt ham og
trøste ham, men han forsvant plutselig ut av grotten.
Jeg var alene nå, sammen med det forferdelige kada-
veret. Så kom de tilbake, Agamemnon og Aleksan-
der, Akhillevs og de to mennene. Agamemnon gikk
bort til hjorten og stakk den flere ganger i halsen med
en lang pinne. Mannen med fregner tok varsomt pin-
nen ut av hånden til Agamemnon. Så sa han: «Ingen
kjenner kalvens tanker. Til det er den altfor dum.
Og nå er den død.» Jeg pekte på det som lå der, og
sa: «Det er en hjort.» Den andre mannen ga ham en
real dytt i siden. «Ja. Den også. Den stakkars hjor-
ten er død.» Plutselig hørte vi et tordenbrak, som ble
etterfulgt av en heftig latter utenfra. Jeg så ut. Plas-
sen utenfor grotten ble raskt fylt av unge soldater
som lo og danset i regnet og vinden mens våt jord
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sprutet opp rundt dem slik at de fikk svarte prikker
i ansiktet. Agamemnon skulle til å si noe, men må
ha ombestemt seg, for han lukket munnen igjen. Det
var ingenting å si.
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Kor 1. Senere Kor 2.

kor 1 Du store! Det var like før, gitt. Men det gikk bra
til slutt, ikke sant? Ikke sant? Pause. Jeg er alene.
Imiterer Kor 2. Nei, jeg tror ikke det gikk så bra.
Jeg tror han drepte henne. Imiterer seg selv. Hva!
Imiterer Kor 2. Selvfølgelig drepte han henne. Hørte
du ikke hva Menelaos sa? Jeg har aldri hørt noe så
selvmotsigende og fjollete i hele mitt liv. Imiterer seg
selv. Selv en dårlig rhetor kan snakke sant iblant.
Men hva med oss nå? Hva med oss? Kor 2 inn. Der
er du jo!

kor 2 Ja visst er det meg. Jeg har sett deg spille meg,
og jeg har sett deg forsøke å spille deg selv. Impone-
rende. Du er faktisk enda søtere som meg enn som
deg selv.

kor 1 Takk skal du ha. Skjønnhet bør man jo helst
kunne dele. Men tror du virkelig at han drepte
henne?

kor 2 Hvem vet. Det var dessuten du som sa det. Men
nå er uansett Klytaimnestra på vei hjem, og det er
vi også. Og soldatene er på vei til Troja.

kor 1 Vi får håpe de vet hva de leter etter.
kor 2 De sier de skal til Troja for å redde en kvinne.

Noe må man jo si.
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kor 1 Er hun pen?
kor 2 Hvem bryr seg. Hvis det virkelig hadde vært for

å redde en kvinne, hadde de nok valgt en annen løs-
ning uansett. Men vi skal hjem.

kor 1 Det skal bli godt å komme hjem.
kor 2 Det skal bli godt, og det skal bli effektivt. Har

du tenkt på hvordan guttene hjemme i Khalkis kom-
mer til å ta oss imot?

kor 1 Ja, de liker jenter som har vært på farten. Nå
skjønner du kanskje hvorfor jeg sa jeg ville vente.

kor 2 Ja.
kor 1 Så det er moralen, altså. Vi reiste hit til Aulis bare

for å bli populære blant guttene hjemme i Khalkis.
kor 2 Ja. Enkelt har det aldri vært. Kom, vi går.
De går.



Produksjonsnote og kommentar
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foreslåtte inventarium, de tre aktørene, må kunne ta
opp i seg flere personer samtidig, men dette er altså
bare et forslag. Helt fra starten av var det behagelig
å måtte klare seg med et begrenset antall rekvisitter
og slik unngå alskens telefoner, piperensere, skolisser,
oppvaskbørster, gatelykter, hatteesker, blikktak, smu-
ler, armbåndsur, ølbokser, kakespader, dekketallerke-
ner, fotografiapparater, stempelputer og en sånn hårnål.
Ifigeneia er et eksperiment. Stykket tar det for gitt at en
oppsetning av det ikke er en negativ prosess der teksten
liksom må destrueres for at et drama skal kunne finne
sted på en scene – et stykke er snarere et stykke littera-
tur som kan leses av alle, også teaterfolk.

I en tidlig fase av arbeidet hadde jeg stor glede av å
lese Thure Hastrups Euripides’ Ifigenia i Aulis. Oplæg
til en interpretation, København: G.E.C. Gads Forlag
1975.

Denne norske versjonen ble første gang publisert i Finn
Iunker, Tre skuespill, Oslo: Cappelens Forlag 2004.
Den ble første gang produsert av NRK Radioteatret,
med første utsendelse 12. februar 2006. Regi: Morten
Cranner. Lyddesign: Tormod Nygaard. Musikk: Mor-
ten Cranner og Tormod Nygaard. Aktører: Gisken
Armand, Per Christian Ellefsen, Janne Formoe, Cecilie
Mosli, Mariann Saastad Ottesen, Øystein Røger, Trond
Espen Seim og Sverre Solberg. Takk til alle involverte.





dealing with helen

Etter et motiv av Euripides
2003





Personer:
helena
menelaos, Helenas mann
agamemnon, Menelaos’ bror
akhillevs
patroklos, Akhillevs’ venn
aias
servus, Aias’ tjener
neoptolemos, Akhillevs’ sønn
sosias
trojansk ambassadør
helena-kopi
4 hoplitter
4 egyptiske arbeidere

Menelaos, Agamemnon, Akhillevs, Patroklos og Aias
er greske generaler.

Handlingen er lagt til en gresk leir ved Troja og til
Egypt.





0

Noen sier at Helena ble kidnappet og bragt til Troja av
Paris, andre at hun simpelthen stakk av med ham. Uan-
sett havnet hun i Egypt. Vår historie begynner i nær-
heten av Troja etter åtte og et halvt år med krig, den
fortsetter i Egypt et halvt år senere, og den slutter i nær-
heten av Troja et halvt år senere, ni og et halvt år etter
at Helena forsvant.



1

Gresk leir i nærheten av Troja. Akhillevs spiller på sin
kithara. Patroklos inn, står og ser på Akhillevs en stund,
går deretter bort til ham og gir ham et kyss; Akhillevs
vrir seg unna og begynner å synge, stille, ut i luften.
Menelaos inn, sammen med Aias. De venter på noen.
Enhver Helena burde få slutt på krigen. Agamemnon
inn. Menelaos avventer hans svar.

agamemnon Han sier at det er henne.
menelaos Helena? Agamemnon nikker. Min Helena?
Akhillevs slutter å spille.
aias Endelig er det over, altså. Åtte og et halvt år med

krig.
trojansk ambassadør inn med Helena-kopi: Hier est

femina deres. Kongratulatië.
Pause.
menelaos Men dette er jo ikke Helena? Hvor er

Helena?
trojansk ambassadør Jazeker est ea henne, godt lang

tijd, ikke sant. Der Krieg destructief mot a, er du
dum? Hid op eit tre for åtte år, rett for Paris, total
psykotis. Du er ektemann, ditt problem å nå. Ah, en
Paris est mort jetzt, vendetta nicht necessare lenger,
er du dum? Okay?
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menelaos Okay. Takk skal du ha.
trojansk ambassadør Bitteschön. Ut.
aias Hvorfor gir de oss en falsk Helena?
menelaos til Helena-kopi, vennlig: Hva heter du?

Pause. Wat heet uw nomen?
helena-kopi Sara.
Akhillevs fortsetter å spille.
agamemnon til Akhillevs: Kan du slutte med det der!
Akhillevs stanser et øyeblikk, fortsetter så, irritert. Aga-
memnon ut.
patroklos Ikke bry deg om ham.
menelaos forbløffet: Det hadde vært så enkelt for dem

å stanse dette.



2

Neoptolemos med papirstabler, Servus. Senere Aias.

neoptolemos Er det dette du mener med beregninger?
Og hva betyr det der? G? T?

servus Gresk og trojansk, Neoptolemos.
neoptolemos kikker i papirene: Hva er det du har

beregnet, da?
servus viser ham: Jeg har satt de greske tapene her,

og her ser du en beregning av de trojanske. Og her
ser du beregninger av aktiva; skip og menn og slikt.
G-ene og T-ene er helt i balanse.

neoptolemos Ja? Han noterer. Så du mener altså at
– hva mener du egentlig? Og hva med talen? Er den
forutsigelig?

servus Den forutsier i hvert fall at vi kan vinne over
trojanerne dersom din far, general Akhillevs deltar.

neoptolemos Men selv du må gå med på at talen er
ganske abstrakt?

servus Jeg skrev den slik at de vil forstå at du forstår
dette mye bedre enn dem. Og beregningene vil støtte
opp under det du sier. Det kunne virkelig bli et ven-
depunkt hvis din far, den store general Akhillevs,
gadd å delta. Det sier talen. Men Neoptolemos?

neoptolemos Og hva kommer til å skje hvis han ikke
deltar?
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servus Ingenting. G-ene og T-ene er helt i balanse.
Ingen vinner noe. Men Neoptolemos?

neoptolemos Ah, så når du sier at – hm. Han noterer.
Viste du talen til dem?

servus De eldre slavene nekter å diskutere den siden
de finner hele krigen useriøs, og de yngre sier at selv
om vi hadde hatt håndfaste bevis på at hun virkelig
var der, ville vi fortsatt ikke vite hva som opprinne-
lig fikk henne til å forlate Sparta, men vi må faktisk
snakke om general Aias nå, fordi du lovet, Neop-
tolemos, du lovet å hjelpe meg, og nå har jeg holdt
min del av avtalen.

neoptolemos Marerittene hans er egentlig ikke mare-
ritt, vet du. Men hva var det du – håndfaste bevis?
Der? Hvis hun var – hva er det du mener? «Der?»

servus Selv hoplittene er klar over det.
aias inn, halvnaken med skjorten i hånden: Full fart, ser

jeg? Blar gjennom noen av papirene. «Kjære Mene-
laos. Hvordan går det?» Til Servus. Hva gjør du her?

neoptolemos tar papirene: Om det virkelig kunne
behage Generalen å la være å usse sånn.

servus Jeg måtte bare hjelpe Neoptolemos litt.
aias Vet du hva som skjedde i dag? Jeg drepte en ung

trojaner som ikke kan ha vært mer enn en tretten,
fjorten år gammel, og idet jeg stakk sverdet gjennom
brystet hans, så jeg ham inn i øynene, og så døde
han. Vet du hva han sa til meg? Før han døde? Til
Servus. Er du virkelig ikke redd for å dø?

servus Nei. Aias, kunne du være så snill å ta på deg
skjorten igjen?

aias Selvsagt kan jeg det. Tar på seg skjorten. Jeg slo
ham i hodet med sverdknappen, og han falt sammen
og ga simpelthen opp. Vet du hva jeg så i de øynene?
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Blar i papirene. Leser. «Jeg har et nytt liv nå, her ved
kysten av Rhakotis.» Til Neoptolemus. Har du vist
dette til Menelaos? Til Servus. Ingenting. Det var vir-
kelig ingenting der. Men vet du hva han sa til meg?

neoptolemos tar papirene: Hvorfor må du alltid usse
sånn?

aias «Genade voor de overwonnene!» Er det ikke vak-
kert?

neoptolemos Jo, min herre, svært vakkert. Utrolig
vakkert.

aias Nå ja, nok en dag med meningsløs nedslakting er
over, og nå har jeg tenkt å slappe av med et glass
vin. Ut.

neoptolemos Han gjør meg kvalm.
servus Neoptolemos, du er nødt til å hjelpe meg med

dette.
neoptolemos Selvfølgelig skal jeg hjelpe deg, men vi

må gå gjennom talen først. Forstår du ikke det? Jeg
kan ikke møte dem uforberedt. Men hva var det du
sa, igjen?

servus Jeg får heller gå og spørre noen andre.
neoptolemos Nei nei, du kan ikke gå, hva med alle

de håndfaste bevisene?
servus peker på papirene: Der er de! Alt du trenger, er

der!
neoptolemos Hvor? Her? Hva mener du? Her?
servus går: Jeg er sikker på at også du blir en general

med den talen.
neoptolemos Nei nei nei nei nei nei nei nei ikke gå!

Ikke gå. Vær så snill?
servus Ber du? Ber du en slave?
neoptolemos Ja?
servus Du er så utrolig patetisk. Ut.
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3

Patroklos, Helena-kopi (taus).

patroklos vasker seg, kler deretter på seg: Det kom-
mer til å gå helt fint. Briseïs er «mammaen», og så
er det Aegina og Ialysa og de fønikiske søstrene, og
en blond en også, og Akhillevs er så lei seg nå fordi
Agamemnon kritiserte ham? Jeg synes det er så flott
når han spiller. Og av og til? Han tenker. Vet du
hva, jeg skal gå rett bort til Agamemnon og be ham
si unnskyld til Akhi. Jeg er sikker på at han vil det.
Vi er alle litt irritable for tiden? Krigen er et eneste
stort irritament. Alt det blodet? Han tenker. Eller.
Jeg kunne også ta kitharaen, rekke den til Agamem-
non, og be ham kysse den. «Kyss den, Agamemnon,
kyss den og vis at du verdsetter den!» Ser jeg passa-
bel ut? Det er så flott når han spiller. Og du må lære
deg gresk, Sara. Da blir det så mye enklere. Og av
og til? Når jeg springer omkring der ute? Da tenker
jeg at dette er noe jeg gjør for deg, Akhi. Jeg gjør
hva det skal være for deg, Akhi. Han vil heller si det
med musikk. Det står det respekt av. Men av og til
skulle jeg ønske at han bare sa det, til alle.
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4

Servus, Aias, Menelaos. Senere Agamemnon, Akhillevs,
Patroklos.

servus Nei, jeg sier ikke at du har et «problem», men
du jobber for mye. Det kommer til å gjøre deg godt.

aias Folk snakker bak min rygg hele tiden. Det er det
som er problemet.

servus Vi må gjøre noe med disse marerittene dine. Det
er ikke sunt.

aias Du aner ikke hvordan det er.
servus Men vi ser det.
menelaos Hvorfor tar du ikke Neoptolemos med deg?

Tren ham opp. Se det som en ferie.
aias Hva mener du med at du kan se det?
Agamemnon inn.
akhillevs inn: Du kan ikke bare ta den!
patroklos inn: Du skulle verdsette den, Agamemnon!
agamemnon Han ga den til meg.
patroklos Nei nei nei nei nei nei nei nei nei, jeg ville

at du skulle verdsette den, Agamemnon. Verdsette
den. Verdsette kitharaen slik du verdsetter livet og
kjærligheten. Er det så vanskelig?

akhillevs Du er så utrolig teit, Agamemnon. Jeg vil
ha kitharaen tilbake. Nå. Du kan ikke bare ta den!
Den er ikke din. Jeg driter i om Patroklos betalte deg
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for å ta den. Den er ikke hans heller. Den er min. Og
jeg vil ha den tilbake.

agamemnon Hør hva du selv sier nå. Du er som et lite
barn. Først bråker du med en leke, og så bråker du
enda mer når noen tar leken fra deg.

patroklos til Akhillevs: Der gikk du over streken,
Akhi.

akhillevs Hold kjeft.
patroklos Nei, der gikk du over streken. Alt jeg gjør,

gjør jeg for deg. Ut.
De ser ham gå. Pause.
akhillevs Få den.
agamemnon Nei, du får den ikke. Det er visse regler

som må følges.
akhillevs Regel nummer én: Ikke stjele.
agamemnon Du kan ikke bare hamre i vei på den. Det

er vanskelig. Rytme. Grep. Koordinering. Du må
følge reglene.

akhillevs Jeg gjør jo det.
agamemnon Fornektelse er ikke svaret på alle livets

gåter, lille venn.
akhillevs Jeg fornekter ikke når jeg aksepterer at jeg

følger reglene.
Pause.
agamemnon Du er så utrolig kvasi. Har det aldri falt

deg inn at «harmoni» ikke er et monster i Troja, men
noe vi skal strebe etter?

aias mykt: Hvorfor krangler dere så? Hele dagen igjen-
nom løper jeg over marken og dreper gutter jeg ikke
engang vet navnet på; hele kvelden igjennom forsø-
ker jeg å slappe av med mine jenter. Jeg ligger hos
Kaukasus og tenker på den evige vinter. Jeg ligger
hos Armenis og tenker på – ja, hvem vet. Hele natten
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igjennom må jeg nok en gang ut i marken, i drømme.
Dere aner ikke hvor sterke disse marerittene er. Jeg
ber dere: Vis hensyn. Tenk på meg som jeg tenker
på dere.

akhillevs ignorerer Aias, til Agamemnon: La meg stille
deg ett spørsmål. Se på Aias. Han har «mareritt»
med sauene våre. Med maten vår. Se på Menelaos.
Et hav av tårer. Hyret sikkert Paris til å ta henne.
For liksom å vinne henne tilbake. Hsss! Hører du?
Stemmer. Jorden. Gjennomvåt av blod. Våre ven-
ner. Hvorfor. Hvor mange. Aner ikke. Se på deg
selv. Agamemnon. Far til datteren i Aulis. Datteren
dør, pappa stolt av gårde til Troja. Husker du hva
som skjedde i Aulis? Husker du hva du gjorde mot
din egen datter der? Hvorfor. Hva er det det hand-
ler om. Se der borte, i bukten. Trojanere. Vi slakter
dem. Hva svarer de med. De gir oss en falsk Helena.
Kanskje skjønner vi tegningen. Hva svarer vi med.
Vi slakter et par hundre til. Hvorfor. Hva er det det
handler om. Én – én kjerring. Og når jeg forsøker
å la min musikk reflektere noe av denne galskapen,
da stjeler du min kithara og krever harmoni?

Aias ut, fulgt av Servus.
agamemnon Du burde faktisk ha giftet deg med henne.

Om jeg husker det som skjedde i Aulis? Ja, jeg husker
hvordan du nektet å gifte deg med henne. Jeg husker
hvordan min beste venn forsøkte å voldta henne. Jeg
husker hennes mor. Så besatt av sin manns karriere
at hun var villig til å drepe sitt eget blod. Jeg hus-
ker hvordan dere dro henne med dere til grotten, og
jeg husker hvordan Artemis i siste liten steg ned fra
himmelen og reddet jenta mi. Og det var regn uten-
for grotten nå. Det var vind utenfor grotten nå. Og
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foran meg på alteret lå hjorten. Og så drepte jeg gla-
delig den hjorten.

akhillevs forbløffet: Tror du virkelig på dette selv?
agamemnon Ingen grunn til sarkasmer. Hun var aldri

ment for deg. Ut.
akhillevs følger ham: Du kan ikke bare ta den! «Oi,

liker ikke datter, vekk med henne; oi, liker ikke kit-
hara, vekk med den.» Ut.

menelaos Jeg gjør faktisk så godt jeg kan, Helena.



5

Patroklos, Servus.

patroklos filosoferer: Kan vi stjele den tilbake, tro?
Er du virkelig ikke redd for å dø? Skulle ønske jeg
hadde så stort mot. Og du holdt kona di i «hånden»
idet hun døde. Hm.

servus Jeg var ute på marken –
patroklos Hvem var det som – var det vi som drepte

henne?
servus Nei nei, dette er for mange år siden. Jeg var ute

på marken og så kom min kone plutselig løpende
ned åsen, med et bredt smil om munnen, som om
hun hadde virkelig gode nyheter. Så var det, antake-
lig, en bie som stakk henne i halsen, og –

patroklos Hun døde i armene dine!
servus Nei. Hun fikk et stikk. Av en bie eller hva det

nå var. I halsen. Pause. Hun stanset, begynte å hoste,
så gikk hun sakte bort til meg og sa med alvorlig
stemme at vi hadde tyver i huset, og at jeg måtte
komme med en gang.

patroklos Unnskyld meg, men er dette en allegori?
servus Hvorfor tror du det?
patroklos betenkt: Det var en «tyv». Inne i «huset».

Hm. Pause. Men Akhi må slutte å tenke på Agamem-
non og begynne å tenke på meg igjen! Du vet at jeg
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gjør hva det skal være for deg, Akhi. Jeg skal skjære
ut hjertet mitt for deg, Akhi. Skjære det ut og bære
det til deg og legge det for dine føtter! Alt jeg gjør,
gjør jeg for deg. Ut.

servus Men jeg fant aldri ut hvorfor du smilte da du
kom løpende ned åsen. Som om du hadde virkelig
gode nyheter. Og selv da du ble rød i huden, selv da
du ble grå i huden, selv da du bare visnet bort og jeg
holdt hånden din, kunne jeg ikke tenke på annet. Og
da du omsider ble borte, slo det meg: Hvorfor spurte
jeg deg ikke, da? Hvorfor spurte jeg deg ikke?



6

Neoptolemos (med papirer), Menelaos. Senere Akhil-
levs, Agamemnon. Senere Patroklos.

neoptolemos Men jeg er som skapt til det, Menelaos,
til å lede. Jeg fikk jo Agamemnon til å gi pappa kit-
haraen tilbake? Akhillevs er nøkkelen, Menelaos, til
hele greia. Beregningene bekrefter det. Vær så snill,
ikke send meg bort! Herr general, med all respekt:
Aias’ mareritt er ikke mareritt, og det er ikke natur-
lig å være «nær» med en sau.

menelaos Vi forsøker ikke å snakke om det, Neopto-
lemos. Pause. Du vil ha godt av det. Aias sier også
at du kan bestemme hvor dere skal dra. Nysgjerrig.
Hvordan fikk du ham til å gi den tilbake?

neoptolemos Jeg sa at han så homo ut. Men jeg lover
deg, jeg har bevis, Menelaos! Her står det. Alt vi tren-
ger. Herr general, jeg trenger bare ti minutter med
dem. I disse papirene står alt vi trenger.

menelaos Ti minutter. Du ville ikke klare å holde på
oppmerksomheten deres i ti sekunder engang.

neoptolemos Pff, jeg vet hvilke knapper jeg skal
trykke på. Ærede general Menelaos: Jeg kan garan-
tere at dere får et kort og meget effektivt foredrag
som vil gjøre det sviende klart, Menelaos, ikke bare
hva det hele koker ned til, men også hva som må til
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for å vinne hele denne forpulte krigen. Du vil fort-
satt ha henne tilbake, regner jeg med? Her står det.
Alt vi trenger.

menelaos Du kan selvfølgelig låne ti minutter av hvem
det skal være. Men Neoptolemos, dette er trenede
generaler. Dette er menn med årelang erfaring. Du
ville ikke engang vite hvordan du skulle få dem til å
lytte til deg.

akhillevs off: Du kan ikke bare ta dem! Agamemnon
inn, fulgt av Akhillevs med kithara uten strenger. Du
er så utrolig teit, Agamemnon.

agamemnon Hva er det nå du hyler for? Jeg ga deg
kitharaen tilbake.

akhillevs Ja, jøss! Uten strengene? Hit med dem.
agamemnon Neppe.
akhillevs Jeg lover å ikke si hva jeg vet om Aegisthos-

i-Argos hvis jeg får dem.
menelaos Kamerater! Den unge Neoptolemos har visst

et forslag!
agamemnon til Akhillevs: Hva faen mener du med det?
akhillevs Hit med dem. Klart Klytaimnestra blir

ensom med mannen ute i krig. Hun har jo mistet en
datter også, stakkars. Jeg lover å ikke si noe til de
andre.

neoptolemos Hvem har lyst til å dra hjem? Lang
pause. Til Menelaos. Vanskelig? Nå går jeg og øver.
Ut.

De står og ser etter ham et øyeblikk.
akhillevs til Agamemnon: Hit med dem. Pause. En tro-

fast dronning i Argos er like vanlig som en kithara
uten strenger, som man sier.

agamemnon Det der gidder jeg ikke å kommentere
engang. Hva faen er det du mener?
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akhillevs Hit med dem.
agamemnon Hva faen er det du mener?
akhillevs Drepe en datter for å få fart på en båt. Smart.

Hva gjør man ikke for å redde ekteskapet. Du er så
utrolig teit. Du dreper ei forsvarsløs jente og sender
kona di i armene på en fremmed mann og virrer selv
omkring for å finne Menelaos’ madrass.

agamemnon Jeg har ikke gjort Ifigeneia noe. Hva er
det du snakker om?

akhillevs Hit med dem, pederastamemnon.
Agamemnon sparker Akhillevs i hælen. Akhillevs faller
over ende og hyler av smerte.
menelaos til Agamemnon: Hva i all verden gjorde du

det for?
agamemnon Han falt.
menelaos Agamemnon, jeg så det. Prøver å hjelpe

Akhillevs. Trenger du hjelp?
akhillevs i smerter: Selvfølgelig trenger jeg hjelp, din

idiot!
menelaos Hvor var det han traff? I tåen? Gjør det

vondt?
patroklos inn, bestyrtet: Akhi! Akhi! Hva har de gjort

med deg!
akhillevs til Menelaos: Det er hælen, mann!
menelaos Jeg skal hente en lege. Ut.
agamemnon Så vidt jeg kan forstå, ble Ifigeneia reddet

i siste sekund. Tar kitharaen, finner frem strengene
og kaster dem i fanget på Akhillevs, og går.

akhillevs forbløffet, etter Agamemnon: Hva er det
som gjør det så vanskelig for deg å innse at du har
drept henne?

patroklos Akhi! Jeg er her nå. Etter Agamemnon. At
du ikke skammer deg! Til Akhillevs. Han er så grov.
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Men jeg skal pleie deg, Akhi, det er ingenting å være
redd for lenger. Hjelper ham på beina. De går. Å,
min kjæreste Akhi, jeg skal pleie deg og bade deg og
kysse den og drømme dine drømmer og du mine, og
vi skal alltid være sammen. Akhillevs stanser. Men
hva er det, Akhi? Akhillevs rister av seg Patroklos.
Ut. Akhillevs! Følger etter ham. Det er bare en tale-
måte!



7

Neoptolemos foran fire hoplitter. Senere Menelaos.

neoptolemos Mange takk for at dere kunne komme.
Nå skal vi øve på talen. Peker. Okay, du er Menelaos,
du er Patroklos, du er Aias, og du er Agamemnon.
Det er mulig dere finner dette en smule abstrakt.

andre hoplitt Hvis en slave klarer å skrive et helt
foredrag, skal nok en hoplitt klare å skjønne det.

neoptolemos Nei nei, det var jeg som –
første hoplitt En hoplitt frykter ingenting, Neopto-

lemos.
Pause.
neoptolemos Om krig og om denne krigen spesielt.

Kapittel én. Om krig. § 1. Anta at moduset til et
samfunn enten er krig eller fred, at ikke-krig tilsvarer
fred, og at det ikke finnes noe tredje modus. Siden
det jo er slik, kan vi definere krig som kunsten å
skaffe seg goder med makt, og fred som kunsten å
nyte slike med makt anskaffede goder. § 2. Krigen
begynner når freden bryter sammen, freden begyn-
ner når krigen bryter sammen, og fred er intervallet
mellom to kriger. § 3, første ledd. Det følger av § 1
at borgerkrig er eneste mulige tilstand for et sam-
funn som ikke er i krig og samtidig ikke er i stand
til å nyte sine tidligere med makt anskaffede goder.
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§ 3, andre ledd. Det følger også at statene Alfa og
Beta på tidspunkt Iota kan føre én krig mens statene
Gamma, Delta og Zeta fører en annen krig og staten
Epsilon på tidspunkt Iota ikke fører noen krig og føl-
gelig enten nyter sine tidligere med makt anskaffede
goder eller rystes av en borgerkrig. Jeg velger ikke å
forfølge dette sporet. § 4. En mulig, men ikke nød-
vendig konsekvens av en krig er at imperium Alfa
ekspanderer på bekostning av imperium Beta. § 5.
Det følger av § 2 og § 4 at en krigs utstrekning både
er temporal og spatial. § 6. Det spatiale aspektet.
En krig kan resultere i en ny krig. Territorial gevinst
i en krig kan resultere i territorialt tap i den påføl-
gende. Gevinsten vil være større enn, like stor som,
eller mindre enn tapet. Følgelig vil et imperiums kri-
ger få dette imperiet til å utvide seg og trekke seg
sammen, og det er krig som får et samfunn til å
pulsere, som et hjerte. § 7. Det temporale aspektet.
En krig kan være kortere eller lengre enn den fore-
gående. Når tidligere kriger knyttes sammen i tid,
oppstår det vi kaller historie, og på lang sikt vil man
få assosiasjoner til bølger som slår mot land. Det fin-
nes to naturlige rytmer, hjerteslag og bølgeslag, og
det finnes ingen tredje naturlig rytme. Del to. Om
denne krigen spesielt. § 9. Anta at vi er gruppe med
greske stater som alle fører krig mot én annen stat,
at denne staten er Troja, og at denne krigen føres på
trojansk jord eller i slik jords umiddelbare nærhet.
Det stemmer. § 10. Anta at motivasjonen for denne
krigen sies å være alliansens forpliktelse til å få den
påstått kidnappede kona til en gresk kommandant
tilbakeført til gresk jord, og ikke at hun simpelt-
hen stakk av med Paris, den trojanske prinsen. Med
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viten og vilje. Det stemmer. § 11. Anta at denne kri-
gen har vært ført i lang, lang tid, og at den bort-
sett fra dette ligner enhver annen og følgelig har en
begynnelse, en midte og en slutt. Anta det motsatte.
Det er absurd. Han leser sakte denne paragrafen om
igjen. § 12. Den totale tilgjengelige greske styrke kan
kalles G, og den totale for dem tilgjengelige trojan-
ske styrke kan kalles T. Hvis en krig trekker i lang-
drag, kan årsaken være at differansen mellom G og
T er utbetydelig eller sågar ikke-eksisterende. Krigen
trekker i langdrag. Differansen mellom G og T kan
kalles en margin. § 13. Den eneste merkbare forskjel-
len mellom den totale tilgjengelige greske styrken og
den totale for dem tilgjengelige trojanske styrke er at
én bestemt gresk general ikke kjemper. Anta at det
ikke spiller noen som helst rolle om alle eller bare
noen generaler kjemper. Det er absurd. Forestill dere
hvor absurd det virker at krigen trekker i langdrag,
og at én bestemt gresk general ikke er interessert i å
kjempe. Han noterer. § 14.

menelaos inn: Han er klar til å dra nå, Neoptolemos.
Øv på båten. Ut.

neoptolemos Takk for det. Til forsamlingen. Jeg
beklager. § 14. Pause. Han gir opp. Hva er vitsen.

Pause.
første hoplitt Det med bølgene, Neoptolemos. Det

var virkelig vakkert.
neoptolemos Takk skal du ha.
fjerde hoplitt undrende: Det var liksom – filosofisk.

Men veldig inspirerende også.
neoptolemos bryter sammen: Hva er vitsen. De kom-

mer snart til å skjønne alt dette selv. Det er over.
andre hoplitt Hvis det stemmer at du kan reise hvor
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du vil, hvorfor reiser du ikke til Egypt og henter
Helena?

fjerde hoplitt Det ville jeg ha gjort.
neoptolemos Brevet. Herrerguder. Til forsamlingen.

Takk for oppmerksomheten. Tar papirene og haster
ut.

første hoplitt til fjerde hoplitt: Mener du det? Ville
du virkelig tatt med deg en dame til en krigssone?

Pause.
andre hoplitt til tredje hoplitt: Har du penger? De har

begynt å ta penger for å se på. Jeg mener det, denne
krigen er ute av kontroll. Kom igjen, hun blonde er
jo helt gæærn! Kom igjen, da, kompis? Jeg lover å
fortelle hvordan det ser ut? Jeg lover! Tredje hoplitt
nikker. Bra. La oss dra til Kaukasus.

Første, andre og tredje hoplitt ut. Fjerde hoplitt sitter
rolig en stund, deretter reiser han seg og går bort dit
hvor Neoptolemos stod. Han snur seg med øynene fes-
tet på stedet hvor han og de tre andre hoplittene satt.
Han kremter. Øynene hans funkler. Han imiterer en av
Neoptolemos’ gester. Han sukker og går ut.



8

Patroklos, Neoptolemos (taus).

patroklos Ikke tenk for mye på det mens du er borte.
Din far og jeg er bare inne i en veldig vanskelig fase.
Lær av dem du treffer. Og du er nødt til å jobbe hardt
for å nå de målene du setter deg. Følg drømmene
dine. Det er mulig jeg ikke er her når du kommer
tilbake. Men du skal vite at jeg alltid har likt deg,
Neoptolemos. Ikke vær urolig for Aias. Intet men-
neskelig er unaturlig. Ikke la dem ta drømmene fra
deg.



9

Seks måneder senere. Egypt. Sosias sammen med fire
egyptiske arbeidere som drikker øl og nyter utsik-
ten.

første egyptiske arbeider Er det ikke fantastisk?
tredje egyptiske arbeider Hva mer kan man ønske

seg? Vi har øl. Vi har hverandre. Og en fantastisk
utsikt.

fjerde egyptiske arbeider Se der! En båt.
tredje egyptiske arbeider Her går det ikke en dag

uten at det skjer noe. Pause. Fantastisk utsikt.
Pause.
sosias Mitt navn er Sosias. Jeg pleide å være en slave.

Hit til Rhakotis kom jeg da min herre døde, og plut-
selig var jeg fri, men frihet, hva er det? Jeg var eks-
tremt ensom. I stillhet satt jeg ved denne kyst og
gråt, syv år i strekk. Så kom Helena, tidligere dron-
ning av Sparta. Tenk dere gleden jeg følte etter alle
de tårene. Jeg forsøkte å varte henne opp, etter alle
kunstens regler, men til ingen nytte. Så gråt jeg i ni
år til. Ingen venner, ingen kjærlighet. Sint. Fant opp
et krigsspill jeg ganske enkelt kaller «sjakk». Det
hjalp. Møtte disse mine fire venner. Spilte det med
Helena og spilte det med mine venner. Vant ikke en
eneste gang. Jeg kastet spillet vekk og traff nesten
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en av kongens adjutanter i hodet: «Presang til kon-
gen!» ropte jeg. Hva annet kunne jeg ha sagt. Kon-
gen aksepterte gaven. Jeg kunne til og med be om
en gjenytelse, hva enn jeg måtte ønske. Riktignok er
jeg et esel, men jeg er ikke dum. Hvis jeg ber om én
gullmynt for hvert av de 64 kvadratiske feltene på
brettet, vil kongen finne meg vulgær, gi meg pengene
og jage meg på dør. Hvis jeg ber om én gullmynt for
det første ruten, to for den andre, tre for den tredje
og så videre, vil han bare jage meg på dør. Pause.
Et spill er et spill. Kongen får et krigsspill: «sjakk».
Jeg får et sosialt spill: Be om en gjenytelse. Nå er
turen kommet til et matematisk spill: Jeg skal be
om én sølvmynt for hver av de seksten offiserene på
brettet, ingenting for de seksten bøndene, for det er
nemlig forskjell på folk, og tilfeldigvis også et visst
antall kornsekker. Nemlig. Og er ikke dette kompli-
sert, så vet ikke jeg: Én sekk korn for brettets første
rute pluss kvadratet av tallet to for den andre ruten,
altså fire, pluss kvadratet av tallet tre for den tredje
ruten, og så videre. Til sammen altså én sekk korn,
pluss fire sekker korn, pluss ni, pluss seksten, pluss
femogtyve og så videre. Det er min plan. Kongen
vil da klappe meg på hodet, akkurat slik min herre
pleide å gjøre, si noe passende om min gode opp-
dragelse og deretter simpelthen godta dette for ham
fullstendig meningsløse ønsket. For rute 30 alene
vil jeg få 900 kornsekker. Arbeidskraft er i dag vel-
dig billig som følge av nedgangstidene skapt av den
trojanske verdenskrigen. Jeg kunne leie en egyptisk
arbeider i en hel måned for én sekk korn. Han ville
gjøre alt for meg. Rute 30 alene ville gi meg et lite
regiment på 900 takknemlige menn med intet å tape.
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Jeg kunne gå til krig mot enhver egyptisk landsby
eller grend. Dette ville forsterke lavkonjunkturen.
Dette ville gjøre mitt gjenværende korn mer verdt.
For rute 64 alene vil kongen skylde meg 4096 sek-
ker korn. Når matematikerne hans får summet seg,
og alle tallene, vil de innse at kongen nå skylder meg
89 440 sekker korn. Jeg kunne latt 50 små regimen-
ter føre krig mot 50 landsbyer i minst en hel måned
og fortsatt hatt 45 000 sekker med ekstremt verdi-
fullt korn. Og seksten sølvmynter. Pause. Jeg ønsker
ikke min neste noe vondt. Jeg skal selge alt. Jeg kom-
mer snart til å bli en meget velstående mann. Helena
kommer til å elske meg som den jeg er – da. Ingen-
ting er vakrere enn rikdom. Resiterer. «For rikdom
har en merkelig makt. Rikdom gir adgang til sakrale
steder. Rikdom gir adgang til profane steder.» De
egyptiske arbeiderne klapper. Takk skal dere ha. Og
rikdom skal sikre Helena og meg et liv sammen, på
Kreta. Jeg kommer snart til å forlate dere, mine ven-
ner. Takk for at jeg fikk lov til å bli kjent med dere.
Vi spilte, og dere vant. Men nå er det min tur. I still-
het har jeg sittet ved denne kyst og grått, seksten år
i strekk. Så ironisk, tenker dere, at jeg vil få seksten
sølvmynter på toppen av det hele. Jeg ser ikke iro-
nien. Nå skal jeg gå til kongen. Dette kommer til å
bli den verste dagen i hans liv. Ut.

andre egyptiske arbeider Vel, vi er tilfredse med det
vi har.

tredje egyptiske arbeider Tall har aldri vært min
sterke side. Jeg trenger ting jeg kan se og føle. Ven-
ner. Utsikt. Jeg trenger noe som er konkret, noe jeg
kan holde i hånden. De rekker ham en øl. Se! De fra
båten.
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første egyptiske arbeider Han ene bærer på et slags
musikkinstrument, ser det ut til. Hver dag skjer det
noe. Man kan bare sitte og nyte utsikten, og så skjer
det noe.



10

Agamemnon (med kithara), Neoptolemos. Senere Aias.
Senere Helena.

neoptolemos ser seg omkring: De sa hun skulle være
et sted her i nærheten.

agamemnon Hvor ble det av Aias?
aias inn: Er det ikke rart at vi er her mens det er krig

i Troja? Hva har du lært så langt, Neoptolemos?
Jeg har ikke lært en dritt. Det er helt fantastisk.
Ut.

neoptolemos For en idiot. Jeg vet hva de sier om
meg, Agamemnon. Sant nok, jeg kunne aldri løpt
omkring på en slagmark i fullt dagslys og bare ven-
tet på å bli slått ihjel av en eller annen dust i tro-
jansk uniform. Jeg er ikke som Aias, jeg er ikke som
du. Da jeg var ung, drømte jeg om å bli en stor
general, jeg ville lede menn i kamp. Ikke nå lenger.
Veien til berømmelse trenger ikke å gå tvers gjennom
et regn av piler og spyd. Man trenger bare riktig
vogn, så kan man ta hvilken vei man vil. Min vogn
er en hore, Agamemnon, men jeg skal finne den, og
jeg skal tjore den fast til det øket den har slitt seg
fra.

helena inn: God morgen, min herrer. Etter hva jeg
hører, er dere greske?
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Pause.
agamemnon gjenkjenner Helena: Du skulle strengt tatt

vært i Troja nå.
helena gjenkjenner Agamemnon: Agamemnon! Hva i

alle dager gjør du her?
neoptolemos gjenkjenner ikke Helena: God morgen,

frue. Du kan kanskje hjelpe oss. Vi leter nemlig etter
en forsvunnet dame av fornem gresk herkomst.

agamemnon til Helena: Du skulle strengt tatt vært i
Troja nå.

helena I Troja? Hva har jeg i Troja å gjøre?
Pause.
agamemnon Og hva er da meningen med alt sammen?

Ni år for ingenting! Helena, du må innrømme at du
enten løp av gårde med Paris, av gudene vet hvilke
grunner, og gudene må vite hvor gode disse grunnene
der og da fremstod, for deg om enn ikke for resten av
verden, eller at du i det minste gladelig lot ham «kid-
nappe» deg av gudene vet hvilke grunner, og gudene
må vite hvor gode disse grunnene der og da frem-
stod for deg og for resten av verden. Enten drar du
til Troja, greit nok, eller så holder du deg hjemme.

helena Så hvordan kan det da ha seg at jeg er her i
Egypt nå? Jeg var på Peloponnes da krigen brøt ut.
Ba jeg dere om å starte en krig? Hvorfor skulle jeg
gjøre det?

agamemnon Tenk deg om, Helena. Hvis du var på
Peloponnes i alle disse årene, hvordan kan det da
ha seg at så mange greske generaler dro av gårde til
Troja? Ja, du påstår at du holdt deg hjemme, og like-
vel er det klart som dagen at du er her, i Egypt, av
alle steder. Det henger ikke på greip, Helena. Forstår
du ikke hvor syltynn denne unnskyldningen er?
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helena Du har aldri vært noe til rhetor, Agamemnon.
Jeg var på Peloponnes da krigen brøt ut. Nesten et
tiår senere befinner jeg meg et annet sted. Er dét ditt
argument?

agamemnon For din skyld har jeg til og med – og slutt
å kaste spørsmålene tilbake! Ut.



11

Neoptolemos, Helena. Senere Sosias.

neoptolemos Kreta? Kan du i det minste fortelle
meg hvorfor hele denne krigen har vært menings-
løs?

helena Jeg overrasket ham på rommet hans mens han
forsøkte å lese. Jeg stod og så på ham, og så hvor-
dan leppene hans beveget seg mens han leste, og han
så på meg og så smilet mitt, og han taklet det bare
ikke. Veldig kalde øyne, Neoptolemos. Og jeg som
bare syntes han var så søt der han satt. Pause. Jeg
gikk meg en tur, møtte Paris, vår gjest, og vi satt og
pratet en stund. Det er alt. Hun ser på Neoptolemos,
som ser mistenksomt på henne. Nei, det er sant. Det
der med leppene, altså. Pause. Selvfølgelig ville jeg
ha Paris, man er da bare ett menneske om gangen!
Pause. Jeg kastet alt sammen på båten, Neoptole-
mos, for én liten gutt. Pause. Jeg overrasket Mene-
laos mens han forsøkte å lese, og han kikket på meg,
med åpen munn, og jeg taklet det bare ikke. Han så
så – dum ut. Pause. Og det er sant at Paris var vår
gjest da. Til seg selv. Men ett lite problem gjenstår,
for Helena, du gjør en liten feil. Du kaster alt sam-
men på båten for ett eventyr med én trojansk prins,
og du glemmer å spørre om én liten ting. Han setter
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av gårde i én retning, og du setter av gårde i en annen
retning, men du har husket å spørre ham, ikke sant?
Du husket å spørre ham hvor det var, ikke sant? Ja
da, Helena, du spør, og han beskriver stedet og du
spør ham igjen, Helena, kåt som ei lita skolejente,
og han beskriver stedet igjen. Husene der. Trærne.
Havnen. Og du spør: «Bak muren? Bak den lange
muren med alle de – alle de trærne?» Og han sier:
«Ja, i den lille hytta ved foten av fjellet bak den lange
muren og gjennom skogen med oliventrærne.» Og
du har sett denne lille hytta, ikke sant? Ja da, Helena,
du har sett den, men du spør for sikkerhets skyld:
«Med sorte murstein?» Og han sier: «Ja.» Men du
holder ham tilbake, ikke sant? Ja da, du holder ham
tilbake, og Paris sier: «Nøyaktig tre dager fra nå.»
Og han setter av gårde, og du setter av gårde og du
har aldri sett ham siden. Pause. Du må alltid begynne
med byen, Helena. Det er leksen du har lært. Alltid
by, havn, skog, hytte. Aldri havn, skog, hytte, hvil-
ken by. Pause. Jeg kastet alt på båten, Neoptolemos,
og her er jeg. Trofast mot min vilje. Der har du situa-
sjonen i et nøtteskall. Pause. Hva skulle jeg ha gjort,
da?

neoptolemos Det finnes muligheter, Helena.
helena Jeg vet hva de sier om meg, Neoptolemos.

Handelsfolk og sjømenn snakker om det hele tiden.
Halvparten av dem velger versjonen med uskyldig
Helena bortført til Troja; de andre velger den med
lei Helena stikker av med Paris. Det er hyggelig å ha
støtte fra halvparten av verdens befolkning. Men til
syvende og sist finnes bare den ene versjonen, med
lei og uskyldig Helena stikker av uten Paris. Men å
starte en krig av den grunn? Nei, det forstår jeg vir-
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kelig ikke. Jeg endte opp her; jeg kunne ha havnet
hvor som helst. Behovet for å kunne starte helt på
null, Neoptolemos, det er det jeg snakker om. Jeg har
skrevet utallige brev med unnskyldninger og forkla-
ringer, og jeg har sendt dem til Troja og til Sparta,
men man har vel ikke tid til å tenke familiepolitikk
når man har en krig gående, hva?

neoptolemos Jeg kan få deg tilbake, Helena. Jeg kan
til og med få deg tilbake som den en gang bortførte
Helena.

helena Jeg vil ikke dra tilbake. Jeg har et nytt liv nå.
Grunnen til at jeg skal til Kreta med en mann kalt
Sosias, er at jeg har laget den mannen, Neoptole-
mos. Jeg laget ham av ingenting. Da jeg møtte ham
her, var han bare en veldig forvirret mann hvis eier
akkurat hadde dødd. Han gikk bare fra landsby til
landsby, fra hus til hus og lette etter en ny herre. Da
jeg møtte ham, forsøkte han å gå på meg med makt,
og da jeg fiket til ham, begynte han å gråte og ba om
nåde, og da jeg spurte ham hvorfor han hadde gjort
det, hvorfor han hadde forsøkt å voldta meg, stir-
ret han bare stumt på meg. Han hadde ingen anelse
om hva jeg snakket om. I dag forhandler han med
kongen av Egypt. Da jeg møtte ham, forsøkte han
å fange harer med hendene. Jeg lærte ham å lage en
felle og simpelthen la haren fange seg selv. Ikke løpe.
Vente. Nå kjeder han seg. Nå tar han seg i å se ting
som egentlig ikke finnes, og jeg forklarer ham at det
er fordi han har begynt å bruke sin fantasi. Du kan
bruke den til hva du vil, sier jeg. Og så lager han
seg et slags brettspill som simulerer at han er leder
av en hel hær. I dag selger han dette spillet. Et spill
som ingen mennesker forstår, og som ingen mennes-
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ker trenger. Og han kommer faktisk til å tjene gode
penger på handelen. Neoptolemos, jeg har laget ham
med mine egne hender. Jeg har skapt ham. Og tror
du han liker meg?

neoptolemos Det virker som du har skapt en mann
av ingenting for å lage en gudinne av en dronning
som stakk av.

helena Oi, den var dyp.
neoptolemos Helena, jeg kan gjøre deg til den Helena

som du en gang var.
Pause.
helena Hvordan skulle du klare det?
sosias inn, nervøs: Planen var så enkel, Helena! Én sekk

korn for den første ruten, fire for den andre, ni for
den tredje. Å, Sosias, hvor er nå din latter? Hvor er
nå ditt gustne smil? Ja, min kjæreste dronning, jeg
gjorde en liten feil. «Nei, jeg skal ikke ha noe, Deres
Høyhet. Ikke en ting.» Dramatisk pause. Alle skjønte
at jeg var ute etter noe. «Vel, hvis vi ser på strukturen
i alt sammen, Deres Høyhet, og ser at det er et stort
spill alt sammen, kunne man kanskje anta at De ville
være interessert i å gi meg et visst antall sekker korn
for hver av de fireogseksti rutene på brettet. La oss si
én ganget med seg selv en gang for den første ruten,
altså én, pluss to ganget med seg selv to ganger for
den andre, altså fire, pluss tre ganget med seg selv tre
ganger for den tredje og så videre.» Og han tenkte litt
over det, med gyngende hode og dype streker i pan-
nen, og med en haug rådgivere som vitner slo han til
på dette tilbudet og jaget meg på dør, ettersom det
hele jo var særdeles lite veloppdragent utført fra min
side. Og jeg glemte å be om de seksten sølvmyntene.

helena Og hva så? Hva er problemet?
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sosias Problemet er at jeg gjorde en liten feil. For når
vi kommer til den tredje ruten, der hvor det nor-
malt står det jeg simpelthen kaller en «løper», får
vi ikke ni. Vi får ikke ni sekker korn for den tredje
ruten. Vi får syvogtyve. Tre ganger tre. Tre ganger.
Til Neoptolemos. Er De fortrolig med aritmetikkens
lover, min herre?

neoptolemos Selvsagt.
sosias Det vi ender opp med, er en gal tallrekke. I grun-

nen er det svært enkelt. Istedenfor rekken 1, 4, 9, 16
og så videre, får vi rekken 1, 4, 27, 256 og så videre.
Sekker korn.

helena Hva så? Jo flere, jo bedre?
sosias Feil problem! For det åttende feltet skulle kon-

gen ha skyldt meg åtte ganger åtte sekker korn. Hvor
mange sekker korn blir det, min herre?

Kort pause.
neoptolemos Fireogseksti.
sosias Det som kongen skylder meg nå, er åtte ganger

åtte – åtte ganger! Og hvor mange sekker korn tror
De dét blir, min herre? Mer enn seksten millioner.
Sekker korn. Helena, vi kommer ikke lenger enn til
den trettende ruten før kongens matematikere er ute
av stand til å forstå hva de snakker om. De har aldri
sett så store tall før. Å, det er mulig det arrangeres
en liten ulykke for deg nå, Sosias, for så lenge det
finnes en mann som svarer når ditt navn ropes ut, er
den mektige kongen av Egypt særdeles konkurs. Å,
ikke vær trist, min kjæreste dronning, og ikke gråt
for min skyld. Brått mistenksom. Helena, hvem er
denne mannen?
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Helena, Neoptolemos. Senere Sosias.

helena Men ville det ikke være galt av meg å forlate
ham her, da? Vi har jobbet så hardt for dette begge
to.

neoptolemos På tide å bestemme seg, Helena.
Pause.
helena Det er vanskelig for en kvinne av i dag å inn-

rømme at hun har gjort en alvorlig feil, og én feil
fører andre med seg. Jeg stakk av fra min mann og
kastet meg inn i en ukjent verden. Bare fordi jeg ville
oppleve noe interessant. Jeg glemte å tenke på hvor
høyt min mann elsker meg. Jeg forstod ikke hvor
dypt alle greske menn elsker meg, at de er villige til
å dra helt til Asia for å redde meg, at de er villige til
å dø for meg. Pause. Ekteskapet har utallige gleder,
men også noen forpliktelser. Vi kan ikke stikke av
hver gang vi kjeder oss!

neoptolemos Greit nok, vi skjønner tegningen.
helena Nei nei, det er mer. Sosias inn. Jeg er veldig glad

i deg, Sosias, jeg elsker deg. Vi har arbeidet så hardt
for å få dette til. Men nå har tiden kommet for å
dra. Indikerer Neoptolemos. Denne unge herren har
kommet for å bringe meg tilbake. Mine landsmenn
dør, Sosias, for min skyld. Vi må forsøke å stanse
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denne galskapen. Dette er så mye større enn du og
jeg.

sosias Du liker meg ikke lenger fordi jeg ikke ble rik.
helena Nei, slik er det ikke, Sosias. Jeg er veldig glad

i deg. Det tror jeg at jeg alltid har vært. Men vi kan
ikke bare tenke på oss selv.

sosias Du kunne i det minste være ærlig nok til å si det
som det er. Ut.

helena Å, det er grusomt å måtte dra fra ham på denne
måten. Neoptolemos går. Men han sier at han er i
fare, Neoptolemos! Vi kan ikke forlate ham her!

neoptolemos Som han sa: Det er ingen grunn til å
lyve.



13

Aias med fire egyptiske arbeidere. Senere Agamemnon.
Senere Sosias.

aias med en øl i hånden: Nei, hva kan man si? Jeg føler
meg virkelig mye bedre nå. Takk skal dere ha.

tredje egyptiske arbeider Vi drikker aldri vin. Det
er ikke bra for oss. Vi drikker bare øl.

agamemnon inn: Vi er klare til å dra nå, Aias. Gir kit-
haraen til Andre egyptiske arbeider. Her er lite minne
om oss. Til Aias. Kom.

aias tar farvel med dem: Ja, det var det, karer. Det har
vært en fornøyelse å møte dere. Til Agamemnon. Jeg
ser alt så mye klarere nå. Ut sammen med Agamem-
non.

andre egyptiske arbeider finner en rytme ved å slå
på kitharaen: Vi gir dem øl, de gir oss et instrument.
Fornøyd.

første egyptiske arbeider En veldig hyggelig mann,
denne Aias. Se! Der drar han! Sammen med sine to
kolleger. Og en kvinne!

fjerde egyptiske arbeider Men er ikke det dama til
Sosias?

sosias inn: Jo, det er det. Pause. Ja vel, Helena, du for-
later din Sosias for en reise til Troja. For meg har du
alltid vært så mye mer enn en dronning, en gudinne
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som tok en liten klump leire og skapte en moderne
mann. Nesten en meget velstående mann, også. Og
nå skal jeg dø. For så lenge det finnes en mann i
Egypt som svarer når ditt navn ropes ut, Sosias, vil
denne mannen være i stor fare.

fjerde egyptiske arbeider Da foreslår jeg at du ikke
svarer når ditt navn ropes ut. Høyt. Eller hva sier du,
Apap? Ingen respons. Vi svarer aldri. Du vet aldri
hva som kan skje. Vil du ha en øl, Sosias?

Pause.
sosias Og nå skal jeg lese et dikt for dere. Om ølen. Nei

takk. Og nå skal jeg lese et dikt jeg har spart på til
bedre tider. De tidene vil aldri komme. Jeg skal lese
det. Resiterer mens han følger rytmen til Andre egyp-
tiske arbeider. «For rikdom har en merkelig makt!
Rikdom gir adgang til sakrale steder. Rikdom gir
adgang til profane steder. For rikdom gjør en stygg
person vakker! Rikdom gjør en surrete tale stram.
Rikdom alene gjør deg respektert, vittig, intelligent.»
Pause. «For bare rikdom kan skjule hvor elendig en
har det.» Musikken stanser. De egyptiske arbeiderne
klapper. Takk. Takk skal dere ha. Det var et flott lite
dikt, helt til i dag. Farvel, Helena. Jeg har aldri vært
annet enn vennlig mot deg.

fjerde egyptiske arbeider Det finnes et arameisk
ordtak: «Ikke vær for sur. Da spytter de deg ut. Ikke
vær for søt. Da sluker de deg.»

sosias Å, Helena! Jeg var ikke sur. Jeg var ikke søt. Jeg
var bare forferdelig uheldig.



14

Seks måneder senere. Gresk leir ved Troja. Neoptole-
mos, Menelaos. Senere Helena.

neoptolemos Menelaos. Hvordan går det med kri-
gen?

menelaos Alt bare ramler sammen, Neoptolemos. Jeg
skulle aldri latt dere reise. Vi har vært på defensiven
helt siden dere dro.

neoptolemos Vel, det er simpelthen fordi G og T ikke
lenger er i balanse.

menelaos Ja, jeg vet det. Jeg leste talen. Slett ikke verst,
Neoptolemos. Det med bølgene var virkelig vakkert.
Men det hjelper ikke oss noe, er jeg redd, fordi nå
legges det hele i grus. Alle drar. Fortalte Agamemnon
hvorfor han ble med dere?

neoptolemos Nei. Og nå er vi tilbake igjen. Men herr
general?

menelaos Akhillevs sutrer, nekter å snakke med noen,
Patroklos er syk, ser veldig grå ut. Aias drar. Aga-
memnon drar. Du drar. Og så kommer dere til-
bake. Nå vil Akhillevs dra – Agamemnon sa han ga
bort kitharaen? Og da vil selvfølgelig også Patrok-
los dra, ikke fra leiren, men fra livet. Alle drar,
hele tiden. Det er virkelig som en bølge, Neoptole-
mos, som slår mot dette, dette hodet. Men nok om
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det. Hvordan var reisen? Dere kurerte Aias, hører
jeg.

neoptolemos Jeg ga ham øl. Egyptisk tradisjon. Jeg
tror det var kombinasjonen av for mye arbeid og for
mye vin. Men nå gjør vi klart for finalen, Menelaos,
og jeg, den lille, vakre andungen ingen trodde på,
jeg har hatt regien. Helena inn. Oi! Hvem er dette,
Menelaos? Vel, dette er Helena, din kone. Ni og et
halvt års arbeid, og nå har vi endelig fått lønn for
strevet. Kvinnen funnet, krigen over.

helena Ja, det er meg, Menelaos.
menelaos med tårer i øynene: Å, Helena, det er vir-

kelig deg! De faller i armene på hverandre. Du ver-
den.

helena Det er endelig over, Menelaos. Ni og et halvt
år, og jeg har lengtet etter deg hver eneste dag. Å, gi
nå din Helli en suss!

menelaos som et barn, kysser henne i nakken: Helli,
Helli!

neoptolemos stolt: Men hvem i all verden kan vi takke
for dette mirakelet!

menelaos til Neoptolemos, alvorlig: Takk skal du ha.
helena Takk, Neoptolemos, for at du gjorde dette

mulig.
menelaos Å, Helena, jeg kan knapt fatte det. Hvor har

du vært hele denne lange, vonde tiden? Hva skjedde
egentlig? Alvorlig. Slo han deg? Han skitnet deg til,
gjorde han ikke?

helena Nei. Nei. Han bandt meg og tok meg med til
en liten hytte i skogen, og han forsøkte seg virkelig,
men det skjedde ingenting, Menelaos. Jeg klarte å
flykte. Jeg sparket ham i ansiktet og slo ham bevisst-
løs og fikk ham til å løsne repene, og så stakk jeg.
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Men jeg hadde ingen steder å dra, Menelaos. Og jeg
var fryktelig redd.

menelaos Å, stakkars, stakkars Helena. Men hvorfor
ga du meg aldri beskjed?

Neoptolemos gir ham et brev. Menelaos, med åpen
munn, forsøker å lese.
helena Men det gjorde jeg, Menelaos! Jeg har forsøkt

i over ni år. Jeg ba fiskere gi deg beskjed. Jeg ba
adelsmenn gi deg beskjed. Jeg ba leiesoldater gi deg
beskjed. Men enten så ville de ikke si det til deg, eller
så ville ikke du høre på dem. Og jeg skrev til deg.

neoptolemos Problemet er bare at vi får hundrevis
av brev hver uke, Helena, fra kvinner som hevder
at de er deg. Fra hele verden. De fleste av dem er
ikke engang skrevet på gresk. Men dette ene ser ut
til å ha blitt borte. En administrativ glipp, Mene-
laos.

helena tar brevet og leser for Menelaos: «Menelaos,
hvordan går det?» Det er ikke lett å finne en pas-
sende åpning. «Jeg har et nytt liv nå.» Retter seg.
«Jeg har et nytt, fryktelig liv nå, her ved kysten av
Rhakotis, Egypt.» Pause. «Jeg holdes som gissel av
den egyptiske kongen.» Pause. «Vær så snill, kom og
redd meg. Kyss og klem, Helena.» Pause. Heldigvis
klarte jeg å smugle det ut.

neoptolemos Krigen har vært rettferdig hele tiden,
Menelaos. Den har bare vært rettferdig mot feil
folk.

helena ler og kysser ham: Men fra nå av skal vi alltid
være sammen, Menelaos. Hun betrakter ham. Hva
er det med deg?

neoptolemos Brevet forsvant, Menelaos. Det var en
administrativ glipp hele greia.
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helena Jeg er tilbake, Menelaos. Lang pause. Mene-
laos, jeg lo ikke av deg nå nettopp.

menelaos tar brevet: Det er ikke den nedlatende hold-
ningen din som er problemet, Helena. «Kjære Mene-
laos, hvordan går det?» Enig. Elendig åpning. «Jeg
har et nytt liv nå, her ved kysten av Rhakotis. Jeg
ber deg: Ikke kom etter meg. Kyss og klem, Helena.»
Tror du at jeg ikke kan lese? Det er ikke proble-
met. Jeg vet at du har løyet for meg, Helena, og
ærlig talt spiller det ingen rolle for meg hva du har
gjort. Du stikker av, jeg kommer og henter deg.
Nei, problemet er at vi ikke kan avslutte krigen på
denne måten. I ni og et halv år har vi ført krig mot
et uskyldig folk. Ni og et halv år for hva, egent-
lig?

helena Ja, men det er over nå. Hva har du tenkt å
gjøre, da? Fortsette? Pause. Du er gal, Menelaos. Syk
i hodet.

menelaos Hva tror du kommer til å skje nå?
neoptolemos gir opp: Å, dette er fantastisk! Utrolig

fantastisk. Mange takk for ingenting og nei takk, du!
Jeg kunne selvsagt ha smuglet henne inn i Troja, og
vi kunne ha reddet henne på den gode, gammeldagse
måten, med mindre trojanerne kom oss i forkjøpet;
siden vi nå er så brutale som vi er, ville de ikke våge
å se på henne engang. Men selv ikke Neoptolemos
kan stokke om på begivenhetene slik at hun havner
i Troja uten først å ha vært i Egypt, og det kan være
det samme, Neoptolemos, du var så nær å løse alle,
alle flokene, og så kommer Menelaos og kaster alt
på båten med sitt etiske preik, og det kan være det
samme, Neoptolemos, det er faktisk ingenting du
kan gjøre lenger, og nå er det på tide å ta farvel med
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disse to virkelig smarte brødrene og resten av leiren,
og det var det. Ut.

menelaos Hva tror du kommer til å skje nå? Har du
noen som helst anelse om hvilket kaos det ville bli
hvis du simpelthen dukket opp? Tusenvis av greske
soldater er rede til å dø for din skyld. Titusenvis har
allerede gjort det. Vi kan ikke bare fjerne grunnen
for krigen – Helena kidnappet av Paris og bragt til
Troja – og late som om dette ikke får følger, fordi ditt
fravær, Helena, er det som holder alt sammen. Tror
du trojanerne ville være sympatisk innstilt overfor
oss når de får vite at du har vært i Egypt hele tiden?
«Unnskyld at vi forstyrret dere, ingen fare med
henne, vi tilgir dere nå, unnskyld at vi fikk panikk,
folkens.» Tror du de ville ha problemer med å finne
allierte? Hvor tror du de vil dra med all deres bit-
terhet og hevntørst? Helena, ditt nærvær – Helena
sunn og frisk i den greske leiren – vil bringe evig for-
tapelse til hele Hellas.

Pause.
helena forbløffet: Du har tenkt å drepe meg, ikke sant?

Du ønsker faktisk på å få meg drept.
menelaos Nei, men du må være enig i at dette er et

problem!
helena Du snakker som om krigen er noe som ble tvun-

get på dere. Hvis en brøkdel av det du forteller nå, er
sant, står hele den greske flåten uten lederskap, med
alle sine unge, greske menn på vei til slakteriet uten
at noen ber dem om det, eller forteller dem grunnen
til det. Det er dere som dreper dem. Du står her og
snakker om å få meg trygt hjem til Sparta, og så er
det «problematisk» at jeg «dukker opp»? Tror du
virkelig at disse hundretusener av unge, friske menn
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vil bli lei seg når de får høre at de ikke trenger å dø
allikevel? Pause. Jeg vil hjem, Menelaos. Kan vi ikke
dra hjem nå.



15

Aias, Agamemnon. Senere Menelaos.

aias med en øl i hånden: Helena? Vår Helena? Vel, la
oss drepe henne, da. Hvorfor fortalte du ikke dette
til meg på båten? Vi kunne ha drept henne der og
da. Vi kunne ha vært på vei hjemover nå.

menelaos inn: Vi skal selvfølgelig ikke drepe Helena,
men situasjonen som har oppstått, er svært proble-
matisk.

aias Selvfølgelig skal vi drepe Helena.
menelaos Nei, Aias. Vi har et problem, men vi skal

ikke løse det med mord.
aias Selvfølgelig skal vi drepe Helena, Menelaos, hva

er det du snakker om?
menelaos Aias, du er syk. Pause. Vi forsøker ikke å

snakke om det, men marerittene dine er egentlig ikke
mareritt.

aias Tror du ikke jeg er klar over det? Pause. Menelaos,
beklager hvis jeg har støtt deg eller ødelagt appetit-
ten din eller hva det nå går i, men jeg kan kontrollere
det nå, og vet du hva grunnen er? Indikerer flasken.
Øl. Alt er virkelig blitt mye klarere nå. Hva tror du
ville skje dersom vi simpelthen lot henne dukke opp?
Menelaos, hele universet ville gå i stykker. Hennes
fravær er det som får alt til å henge sammen. Men.
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Dramatisk pause. Hvis vi dreper henne, og på en eller
annen måte får slept henne bak fiendens linjer og
lar henne bli oppdaget der, vil flerfoldige hundretu-
sener av enker og sørgende fedre og mødre og døtre
og brødre konkludere med at verden er et fullsten-
dig meningsløst drittsted kontrollert av onde, onde
guder. Man ville faktisk bare forsterket de oppfat-
ningene de allerede har. Og de titusenvis av soldater
som dermed unngår heltedøden og det som verre er
ute ved fronten, vil være oss takknemlige resten av
livet, simpelthen fordi de ikke trenger å dø allikevel.
I hvert fall ikke med ansiktet tråkket ned i møkk.

agamemnon Jeg er enig med Aias.
menelaos Mine herrer, jeg vil ikke løse et teknisk

problem ved å drepe et helt uskyldig menneske!
agamemnon Det gjorde jeg.
aias Opptre rasjonelt for en gangs skyld, hva? Rister

flasken. Dette er den siste flasken. Det kan fort bli
veldig «tåkete» igjen. La oss si det som det er. Dette
er altfor vanskelig for oss å løse på en fredelig måte.
Vi er soldater: Vi må følge våre instinkter. Drikker.
Og det var den siste dråpen. Går. Til Agamemnon.
Kom. La oss bli ferdige med det.

agamemnon til Menelaos, med hånden rundt skulde-
ren hans: Det er ikke vanskelig når du bare bestem-
mer deg for det.

menelaos Nei!
aias Ikke si at du har en «plan».
menelaos Nei, det har jeg ikke. Og jeg er enig: Dette er

altfor komplisert for sånne som oss. Neoptolemos,
du skal få dine ti minutter.
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Patroklos (brisen), Akhillevs (taus, pakker), Neoptole-
mos i bakgrunnen (taus, lytter).

patroklos Drar du? Jeg skal også dra snart. Jeg drakk
litt vin fordi jeg er så redd? Bitte litt for mye for første
gang i mitt liv. Beklager. Men det blir sikkert lettere
da. Å, Akhi, søte, snille Akhi, ikke gjør dette mot
meg! Sukker. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre lenger. Jeg
har avtalt en duell med Hektor? Pause. Det kommer
til å bli så brutalt, Akhi, men du må ikke gråte, og
du er nødt til å forstå at jeg gjør det fordi jeg elsker
deg. Jeg gjør hva det skal være for deg, Akhi. Pause.
Nei, jeg synes faktisk du skal gråte litt nå. Og Hek-
tor er en skikkelig villmann? Han får sikkert lyst til
å – fordi det er ingen tvil om hvem som kommer til å
vinne. Han får sikkert lyst til å skjære ut hjertet mitt
og fôre sine hunder med det. Men jeg skal be ham
gjøre meg en tjeneste. Jeg skal spørre om han kan gi
det hjertet til deg. Hvis du ikke skjønner det da, så
vet ikke jeg. Fra meg. Til deg. Akhi? Ingen respons.
Jeg skal gi hjertet mitt til deg, Akhi. Du får gjøre
hva du vil med det. Hils Menelaos; det var synd at
vi ikke klarte å finne damen hans. Og Agamemnon.
Gråter. Som jeg ser ut! Og Neoptolemos. La ham
finne sin sti i krattet. Jeg går nå, Akhi. Pause. Jeg går
nå. Pause. Farvel, Akhillevs. Jeg elsker deg? Ut.
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Neoptolemos, Menelaos, Helena, Aias. Senere Aga-
memnon. Senere Servus. Senere Akhillevs.

neoptolemos stolt: Mine herrer, dere har bedt meg om
hjelp.

menelaos Hvor er Agamemnon? Jeg sa at han også
måtte komme.

neoptolemos Han kommer snart. Til forsamlingen. Vi
har havnet i en meget kinkig situasjon, og dere har
bedt Neoptolemos om hjelp. Jeg hjelper dere gjerne.
Drikker fra et glass vann. Mine herrer, jeg trenger
ikke å minne dere om at Helena har kommet til rette,
og at hun er i trygge hender. Hvor er du, Helena?

helena Her.
neoptolemos Helena er i trygge hender, men ennå er

det ikke trygt for henne, for krigen er ikke over ennå.
Og Helena skal strengt tatt ikke være her. Ennå.
Pause. Vi må avslutte krigen på en verdig måte. Vi
har en jobb å gjøre! Og det vi skal gjøre, er følgende.
Vi begynner med å drepe Patroklos.

menelaos Hva!
neoptolemos Hold kjeft. Til forsamlingen. Patroklos

er uansett klar til å dø. Han er helt ute av seg,
og hvem er ikke det fra tid til annen, men vi kan
ikke la ham løpe omkring med et sverd i hånden og
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utkjempe en duell med Hektor. Tenk om Patroklos
vant! Pause. Så skjærer vi ut hjertet hans og gir det
til min far, den store general Akhillevs.

menelaos Hva!
neoptolemos Vi har bare én sjanse! Og vi må gjøre

det raskt, før Akhillevs drar. Til Aias. Og tror De
min far blir blid når han mottar dette hjertet?

aias Nei, han kommer til å bli rasende.
neoptolemos Det er et spørsmål om G og T, og ja,

Akhillevs’ vrede er den marginen vi trenger. Alt vi
trenger å gjøre, er å bli med ham til Troja, ødelegge
i hans fotspor, så å si, og hva med Helena, und-
rer dere. Vel, min første innskytelse var å plassere
henne i Troja, deretter ødelegge Troja, deretter redde
henne. Men jeg tror det er bedre om hun holder seg
sammen med oss. Til Helena. Vi skal redde deg når
det er trygt å redde deg. Vi kunne faktisk trenge din
hjelp. Er du rede til å kjempe for ditt gode navn
og rykte, Helena? Hun nikker. Bra. Til Menelaos.
Akhillevs er klar til å dra, nå må du velge. Hva vel-
ger du.

Agamemnon inn. Pause.
menelaos Men vi kan virkelig ikke –. Ser Agamemnon.

Brått skremt. Det har allerede begynt.
neoptolemos Ja, det har det. Beklager hvis jeg lot deg

tro at dette var ditt valg. Til Agamemnon. Agamem-
non, er det utført!

agamemnon Ja.
neoptolemos Hvem har du drept!
agamemnon Jeg har drept Patroklos.
neoptolemos Skar du ut hjertet hans! Agamemnon

nikker. Agamemnon, hvem har du drept foruten
Patroklos!
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agamemnon Jeg har drept min datter Ifigeneia!
neoptolemos Da skulle du ha tilstrekkelig med grun-

ner til å legge Troja i grus. Til Aias. Vil du gladelig
delta i denne nedslaktingen! Aias nikker. Til Mene-
laos. Og hva skal du si til Akhillevs når han kom-
mer. Lang pause. Nemlig. Ikke et pip. Et brøl høres
utenfra. Vi gjør det vi er. Vi er greske krigere, vi har
den største og mektigste militære styrken i hele ver-
den, og det er den eneste grunnen vi trenger. Til Ser-
vus, som kommer inn. Ga du hjertet til min far, den
store general Akhillevs!

servus Ja.
helena For Helena, altså.
aias Jo mer vi tenker over våre liv, jo dypere vi ser hva

vi har gjort, og hva som venter oss av farer og skuf-
felser, desto tristere blir vi. Det eneste som kan få oss
til å glemme vår elendige situasjon, er hardt arbeid.

neoptolemos Jeg spør deg for siste gang, Menelaos:
Ønsker du en annen slutt! Jeg spør dere alle. Finn
en annen måte å løse dette på! Vi er nødt til å finne
en annen måte å løse dette på! Pause. «Og de tenkte
så det knakte.» Nei. Det finnes ingen annen løsning.
Dette er virkelig Neoptolemos’ regi. Ingen løse trå-
der. Og nå skal vi være stille.

Lang pause.
akhillevs inn: Patroklos er –. Han faller på kne. De

hjelper ham opp. Takk skal dere ha, venner. Jeg har
ikke så mye å si. Patroklos’ ord var alltid så mange.
Og jeg fikk alltid vondt i hodet av dem. Det er vans-
kelig å fatte at en mann av så mange ord som sjelden
eller aldri vant gjenklang i intelligente menns hoder,
skulle vise seg i stand til å få bragt meg en så stillfer-
dig gave. Er det virkelig sant at Hektor drepte ham?
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Er han virkelig død? De fleste ser ned. Han var min
venn, og jeg klarte aldri å avbryte ham og si hvor
dypt jeg elsket ham.

neoptolemos Og skal vi da følge min far, den store
general Akhillevs til Troja og påse at denne byen blir
jevnet med jorden sammen med Hektor, den brutale
Patroklos-morderen!

akhillevs Hold kjeft! Også deg har jeg alltid fått vondt
i hodet av. Men spørsmålet er på sin plass.

alle Til Troja! Riv Troja i filler! Destroja! Destroja!
Destroja!

akhillevs Vær så snill, ikke –. La oss bare få det over-
stått.
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«Et grelt uttrykk for Mongolias nye misère er de mange
fattigungene som renner gatelangs sammen med byens
luskende hunder. De søker til varmen fra kloakken om
kvelden og kommer fram om dagen for å tigge eller
stjele.»

Peter M. Johansen, «Katastrofal vinterkulde»,
Klassekampen, 5. februar 2001



1

Prolog i dagslys. Ettermiddag. Et gatehjørne i Ulan
Bator. Februar 2011. Tuul sitter med hendene i fanget,
Ivan med en lue. Senere Maraa. Senere Yöröö.

tuul Ivan? Var det Ivan du het? Ivan nikker. Ivan er et
fint navn.

ivan til en imaginær forbipasserende: Å, fremmede! Du
er nok en klok mann, svært klok. Han kikker i luen.
Er det på grunn av aksenten min?

tuul Det er en del her som kan russisk, tror jeg.
Lengtende. Vladivostok. Jeg har bodd i Ulan Bator
i hele mitt liv. Smilende til en imaginær forbipas-
serende. God morgen, ja. Pause. Aksenten din er
helt fin. Det er ingen som gidder å høre på det du
sier allikevel. Det er ikke nødvendigvis så enkelt å
være innvandrer her i Ulan Bator, Ivan, men når
det kommer til stykket, spiller det ingen rolle. Kul-
den er grei sånn. Den tar ingen hensyn. Nikker
smilende til en imaginær forbipasserende. Vi raner
en idiot her, en idiot der. «Men dette er jo ikke
moralsk, Yöröö,» sier søsteren min. «Først finner
vi mat, Maraa,» sier Yöröö, «og så snakker vi
om moral.» Dét syns Yöröö er filosofisk sagt. Jeg
vet ikke. I går fant vi ingenting å spise. Men like
kaldt var det. Vinteren bryr seg ikke om filosofi.
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Den er grei sånn. Til en imaginær forbipasserende.
Nei da, her går det så fint, at. Hva sa du? Nei,
frue, jeg går nok ikke på skole lenger. Livets skole,
frue.

Pause.
ivan med luen frem mot en imaginær forbipasserende:

Å, fremmede! Du har nok mange barn! Også jeg er
blott et barn. Og sulten. Han ser den imaginære for-
bipasserende forsvinne. Tuul ler.

Maraa inn.
tuul Det handler om effektivitet, Ivan.
maraa Det kommer en nå. Er du klar? Tuul nikker.

Hvor er Orkhon?
tuul Vet ikke.
yöröö inn med en stokk i hendene, til Tuul: Husk å

sende ham i vår retning.
maraa Bare gjør jobben din, du. Om stokken. Det der

er ikke en kjepp, Yöröö.
Maraa rister på hodet. Maraa og Yöröö ut.
tuul Der kommer han. Nå holder du kjeft, Ivan. Til

en imaginær, som nærmer seg. Nei takk, du. What?
No, I haven’t seen a boy. Fuck off. Reiser seg. Sint.
Hørte du ikke hva jeg sa? Kom deg vekk! Hvem faen
tror du at du er? Peker i den retningen Maraa og
Yöröö forsvant. Fuck off! Ser etter den imaginære,
som fjerner seg. Tuul setter seg. Til Ivan. Det gjel-
der å ha en plan med det du gjør, Ivan. Pause. Der
borte kommer Yöröö gående bak ham, ja. Der kom-
mer Maraa slentrende fra den andre siden. Orkhon
ser bedende på ham, ja. Turisten stanser, ja. Hvorfor
snakker han til Orkhon? Pause. Først avvisning, der-
etter vennlighet, så et profesjonelt ran. Livets skole,
Ivan. Nå er det Yöröö sin tur. Pause. Oi.
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Pause.
ivan Yöröö slo ham i hodet med stokken.
tuul Han burde heller ha slått ham i leggen. Pause. De

finner ikke pengene hans. Ikke i vesken hans heller,
nei. Snakk om bomran.

ivan Skal de bare la ham ligge der? Hvor ble det av
dem? Gikk de ned?

tuul Snakk om bomran. Ja, nå har de vel gått ned. Det
begynner å bli mørkt. Reiser seg. Ja ja, hvis du ikke
kan gjøre noe med det, er det ingen vits i å tenke på
det. Kommer du?

ivan Vi kan ikke bare la ham ligge der. Reiser seg. Vi
kan ikke bare la ham ligge der. Han kommer til å
fryse ihjel.

tuul Det kommer vi også til å gjøre hvis vi ikke snart
går ned. Ivan ut. Ser etter ham. Ivan. Det er raskere
denne veien. Ivan, hva er det du gjør? De har lett.
Det er ingenting der. Ivan, du kan ikke ta ham med
deg ned! Nei, jeg gidder ikke å hjelpe deg.

ivan off: Vi må hjelpe ham.
tuul Det er ingenting vi kan gjøre for ham, Ivan. Han

er død.
ivan off: Han er ikke død.
tuul Jeg gidder ikke hjelpe deg, Ivan. Vi kan ikke ta

ham med oss ned. Han har ingenting der å gjøre.
Ivan!



2

Samme kveld. Kloakken i Ulan Bator. Mellom dem lig-
ger en livløs skikkelse. Tuul, Ivan. Senere Maraa, Ork-
hon, Yöröö.

tuul Welcome to the sewers of Ulan Bator, Mr. Tourist.
Og nå, da?

ivan Det er søsteren din som bestemmer her nede, hva?
tuul Her er det ingen som bestemmer. Vi forsøker bare

å holde oss unna trillingene fra Kasakhstan. De hol-
der til helt der borte, ved utgangen. Ulan Bator er
kanskje ikke verdens midtpunkt, men bare styr ned
i kloakken, så kommer hele verden til deg. I fjor var
det fire russiske gutter her. Jenta som døde i forrige
uke, var fra Xi’an i Kina. Og like fullt strøk hun i
ett av de viktigste fagene i livets skole, Ivan, og det
består av én veldig enkel leksjon, og det er at du aldri
drikker dårlig vann.

Orkhon inn. Til Ivan.
orkhon Er det du som er Ivan? De hilser. Jeg heter

Oscar.
tuul Nei, du gjør ikke det, Orkhon. Du heter Orkhon.
orkhon til Ivan: Maraa sier at du er russisk?
Orkhon undersøker den livløse skikkelsen.
ivan Vi må gjøre noe for å hjelpe ham.
orkhon Yöröö skulle ikke ha slått ham så hardt i
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hodet. Han sa noe til meg. Jeg tror kanskje det var
meg han lette etter.

tuul Orkhon!
orkhon Han snakket til meg. Han sa noe til meg.
tuul Ja, jeg så det. Hva var det han sa?
orkhon Jeg vet ikke. Hva er det i vesken hans? Tuul

trekker på skuldrene. Yöröö skulle ikke slått så
hardt. Til Ivan. Er du virkelig fra Russland? Når
pappa finner meg, skal han ta meg med til England,
til London. Han ta meg med hjem. Jeg heter Oscar.
Nå skal jeg gå og hente vann til denne turisten.
Ut.

ivan Hvorfor sier han at han heter Oscar? Heter han
Oscar?

tuul Neppe. Og han er neppe fra England heller. Han
ser like normal ut som du og jeg.

ivan Og hvorfor sier han at han heter Oscar hvis han
ikke gjør det?

tuul Ingen vet hvor han kommer fra. Vi tror han
kommer fra Tsomog i sør. Men han sier selv at
det eneste han er sikker på, og det eneste han hus-
ker, er at han våknet opp en morgen i fjor sommer
like sør for Ulan Bator av at en kvinne vasket ham
i ansiktet. Han hadde en medaljong rundt halsen.
Inni den medaljongen fantes et lite fotografi, som
han selv mente var et fotografi av ham selv, samt et
lite stykke papir med forskjellig skrift på. Han kan
ikke lese, ingen av oss er helt stødige i det, men på
ett eller annet vis klarte han å tyde alt som stod på
papirlappen, som allerede da var blitt så godt som
uleselig. Han mener bestemt at ett av ordene som
stod på den lappen, var «Oscar», og etter hvert
som sommeren forsvant og etter hvert også høsten
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forsvant og det ble kaldere, ble han sikrere og sik-
rere i sin sak: Han var personen på fotografiet, og
«Oscar» var navnet på personen på fotografiet. Det
stod også to, tre andre ord på papirlappen; jeg tror
det var «Alfred» eller «Place Alfred» og et navn på
en by, London. Når man er sulten, vet man hva det
betyr. Det betyr at det hele er så stinkende usann-
synlig at det er like greit å tro at han, en helt ålreit
gutt som ser helt normal ut, like gjerne kan hete
Oscar og opprinnelig komme fra London, England,
som å hete Orkhon og opprinnelig komme fra Tso-
mog. Hvem bryr seg. Han kommer aldri til å for-
late dette stedet uansett. Hvis vi klarer oss gjennom
vinteren, kan vi sove ute når det blir vår eller som-
mer. Man er like sulten da. Hvis jeg klarer meg
gjennom vinteren, skal jeg gå bort til elven og sette
meg til der. Og hvorfor det? Aner ikke. Men jeg
har en plan. Orkhon går rundt og tror han heter
Oscar. Man velger seg et perspektiv. Maraa tror at
hun en gang skal finne en som kan forelske seg i
henne. Og Yöröö –. Etter å ha sett ham i aksjon
i dag kan det virke som om Yöröö tror han ned-
stammer fra Djengis Khan personlig. Man velger
seg et perspektiv. Ett eller annet må man jo tenke
på om man skal klare å tenke på noe annet enn
mat, og kulde. Maraa inn. Maraa. Hvor har du
vært?

maraa til Ivan: Hva var det du tenkte på?
ivan Vi kunne ikke bare la ham ligge i snøen. Han ville

ha frosset ihjel.
maraa Han kommer til å fryse ihjel her nede også. Sjek-

ker den livløse skikkelsen. Er han ikke død? Han er
bevisstløs i hvert fall.
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ivan Vi må gi ham vann.
maraa Vårt vann? Hvorfor det? Skal vi gi ham mat?

Har du noe mat å gi ham? Hvem skal passe på ham?
Hva skal vi si til ham hvis han våkner?

tuul Han gjorde det bare fordi han syntes synd på ham.
maraa Syntes han synd på ham? Syntes du også synd

på ham?
tuul Ivan ville ikke klart å få ham ned hit alene.
maraa irritert: Så hvorfor hjalp du ham, da?
tuul Yöröö burde ikke ha slått så hardt.
maraa Han skulle slå ham i leggen. Da hadde han bare

ramlet over ende.
ivan Han ser ganske rik ut.
maraa Og hva så? Han hadde jo ingen penger på seg.

Vi spurte ham om han hadde penger på seg. Vi spurte
ham først. Og han sa nei. Og da slo Yöröö ham rett
ned. Og han hadde ingen penger. Her er jeg faktisk
enig med Yöröö: Når turistene slutter å juge, blir det
bare problemer.

ivan Jeg mener bare at noen kommer til å savne ham.
Vi har noe som noen andre savner.

Pause.
tuul Hva er det egentlig du mener, Ivan?
ivan Jeg sier bare at noen kommer til å savne ham. Hvis

han reiser sammen med noen, vil noen komme til å
savne ham. Hvis han reiser alene, vil ikke myndig-
hetene i byen ønske at en turist forsvinner sporløst.
Og når det er noe vi ønsker, og hvis vi får rede på at
dette noe fortsatt finnes, er vi villige til å betale for
det.

tuul Var dét poenget?
maraa Han mener at vi ikke nødvendigvis har reddet

ham. Det er mulig vi har kidnappet ham. Tuul for-
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står ikke. Det betyr bare at vi har stjålet ham iste-
denfor å stjele det han hadde med seg. Ja vel. Han er
en investering. Bra. Men vi er fortsatt sultne. Og vi
må holde liv i ham til vi får penger for ham. Skulle
Orkhon hente vann til ham? Godt tenkt. Vi må holde
liv i ham.

Ivan åpner skuldervesken og tar ut det som er i den: Et
manuskript og et visittkort. Ivan tar opp skuldervesken,
vender den og kikker på Maraa og Tuul som for å si:
«Nå er den tom.» Maraa ser på Ivan som for å si: «Og
hva så?»
ivan Nå kan vi selge vesken.
tuul Ikke dårlig, det må jeg virkelig si. Vifter med visitt-

kortet. Og hva er dette, da? Maraa tar visittkortet.
Yöröö kan selge vesken, han vet hvor han skal gå.
Hvor mye kan vi få for en slik?

maraa Ikke mye, tror jeg. Okay, vi kan selge vesken.
Hva gjør vi når han våkner? Ivan finner noe tau og
binder hendene på den livløse skikkelsen. Okay, vi
kan selge vesken, og han vil ikke kunne flykte når
han våkner. Hvis han våkner. Vesken kommer ikke
til å gi oss mye. Ivan peker på skoene hans. Skoene?

ivan Det er fine Nike-sko. Tuul begynner å knytte opp
lissene på den livløse skikkelsen. Ivan stopper henne.
Hvis vi tar av ham skoene, blir han enda kaldere
og vil dø enda fortere. Vi selger vesken, finner dem
som savner ham, og blir enige med dem, og like
før vi gir ham fra oss, tar vi skoene og selger dem
også.

maraa Du er brutal.
ivan Jeg var ikke brutal i går, og jeg var ikke brutal da

jeg og Tuul hjalp ham. Men jeg er kanskje brutal nå.
Man påvirkes av omgivelsene.
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maraa kikker på visittkortet: Og denne mannen vi skal
selge, er altså –. Leser. «Mr. Thomas, 5 Alfred Place,
London, WC1E 7EB, UK.» Hun gir visittkortet til
Ivan.

ivan Han er fra London.
tuul undrende: Alfred Place har jeg hørt om –.
maraa peker på manuskriptet: Og hva er det der, da?
ivan blar gjennom manuskriptet: Det er et skuespill.

Litteratur.
tuul Hva er skuespill?
maraa oppgitt: Fantastisk. Vi har kidnappet en forfat-

ter.
ivan Nei, det er ikke skrevet av Mr. Thomas. Blar. Det

heter –. «The Answering Machine» og er skrevet av
noen som heter Finn – Lunker, nei, Iunker, og det er
– skrevet på engelsk. Blar og leser. Han ler. Han blar
litt videre. Og på baksiden her har han skrevet noe
for hånd som er datert – 5. februar. Kanskje det er
i dag. Eller i går.

maraa Det jeg ikke forstår, er hvorfor en engelsk turist
reiser til Ulan Bator, og når han vel har kommet hit,
går og vaser i gatene uten så mye som en tugrik, men
med en veske full av: Papirer. Ikke noe mer. Og et
kort med navnet hans på. Ikke noe mer. Ikke penger.
Ikke nøkkel til hotell. Ikke kort med navn på hotell.
Ikke penger. Ikke kart over Ulan Bator. Ikke pass.
Ikke penger. Jeg forstår det ikke. Tar vesken. Jeg går
og finner Yöröö og ber ham selge denne. Ut.

tuul Ivan, hva er skuespill?
ivan Det er det som folk sier til hverandre på teater.
Pause.
tuul Hvem er du, Ivan? Du kan russisk og engelsk og

hva vet jeg. Hvem er du?
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ivan Pappa var fra Amerika. Han jobbet i Vladivos-
tok. Og så bare – forsvinner han, dør, er borte. Hus,
hjem, penger, alt er borte. Har ikke du også hatt et
hjem en gang?

tuul Jeg tror ikke det. Jeg tror jeg har bodd her bestan-
dig. Pause. Jeg liker ikke å være her sammen med
denne livløse mannen. Når jeg dør, har jeg lyst til
å bli brent. Så kan Maraa putte meg oppi en liten
krukke, og så kan jeg være sammen med henne.

ivan Jeg ville bare ikke la ham ligge og fryse ihjel der
oppe.

tuul Hvis han dør her hos oss, skal vi tenke det beste
om ham. Men først må vi tjene penger. Orkhon inn
med en flaske i hånden. Orkhon. Rent vann?

orkhon Ja.
tuul Hvordan har du tenkt å få i ham vann?
orkhon Han må jo ha vann. Orkhon forsøker å helle

i ham vann. På den annen side må han ikke drukne
heller. Yöröö burde ikke ha slått ham så hardt. Hvor-
for har dere bundet ham?

tuul Vi har kidnappet ham, Orkhon. Jeg vet at du
ikke vet hva det betyr, men det betyr at vi skal finne
ut hvem som savner ham, og da skal de gi oss pen-
ger.

orkhon En slags finnerlønn, altså. Tuul nikker. Godt
tenkt. Også jeg savner ham på sett og vis. Hvor er
vesken hans?

tuul Den skal vi selge.
orkhon Jeg liker ikke dette, Tuul. Han kommer jo

til å bli sint når han får vite at vi selger tingene
hans.

tuul Han kommer nok til å bli sint når han våkner,
uansett.
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orkhon Vi reddet ham i det minste fra å fryse ihjel.
Pause.
ivan Jeg tror jeg går og leser.
tuul Kan du lese for meg? Mor leste for meg en gang.

Det var veldig behagelig, faktisk. Det var nesten som
å høre noen fortelle en historie.

orkhon Har han ikke engang sagt hva han heter?
tuul Vi fant et kort der det står at han heter Mr. Tho-

mas. Han er faktisk fra England, Orkhon.
orkhon England! Fra London? Ivan nikker. Pappa!
ivan Tuul sier at du har en medaljong?
orkhon Hadde. Vi måtte selge den. Tar frem en fillete

papirlapp fra lommen og rekker den til Ivan. Men
inni medaljongen var det et fotografi av meg, og en
adresse. Synd jeg glemte å ta fotografiet ut av me-
daljongen før vi solgte den.

ivan studerer papirlappen: Men skriften er jo visket ut.
Gir lappen tilbake.

orkhon Det gjør ingenting. Jeg kan ikke lese. Men jeg
vet hva som står eller stod der. Nemlig fars adresse.
«5 Alfred Place, London» og noen nummer.

Ivan studerer visittkortet. Pause. Ivan åpner munnen
for å si noe.
tuul avbryter ham: Vi går og leser, Ivan. Spekulere kan

enhver.
orkhon til seg selv: Han fant meg. Han snakket til

meg. Og så slo Yöröö ham i hodet.
tuul Livets skole, Orkhon.
Tuul og Ivan går.
orkhon Jeg har lyst til å skulke livets skole. Jeg vil bare

hjem.
Trillingene fra Kasakhstan kommer inn og danser for
Orkhon, lenge.
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Neste kveld. Orkhon med en flaske vann foran den liv-
løse skikkelsen. Senere Yöröö.

orkhon Jeg vet at du snart kommer til å våkne, og
da skal jeg fortelle deg hvorfor du er her. Pause. Jeg
tror du har problemer med å forstå at jeg ikke kan
engelsk. Og du skjønner ingenting av det jeg sier. Tar
frem papirlappen. Dette er det eneste beviset på at jeg
har en far. Jeg vet at du er kommet for å hente meg.
Hvis du ser nøye på denne lappen, ser du – ingen-
ting. Helt blankt. Og sånn var det også da jeg våknet
ute i ørkenen. Jeg var helt blank. Husket ingenting.
Det første jeg så, var ansiktet til en kvinne som vas-
ket meg. Faktisk var det første jeg så, selve kluten
hun vasket meg i ansiktet med. Men da hun tok klu-
ten til seg igjen, så jeg et helt fremmed ansikt. Sånn
har det vært siden da. Alt har vært helt fremmed.
Jeg kjenner meg ikke igjen. Jeg vet bare at jeg ikke
hører hjemme her. Ikke her nede i denne ekle kloak-
ken, ikke i Ulan Bator. Jeg hører ikke hjemme her.
Ikke du heller, Mr. Thomas. Jeg vet hvor inderlig vel
du skulle ønske at dette rammet andre enn deg selv.
Men snart er du fri. Vi er en del av et team, Mr. Tho-
mas, og vi er blitt nødt til å selge vesken din, og jeg
skammer meg virkelig for det, Mr. Thomas, men vi
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ble nødt. Og når du slår øynene opp, skal du ikke
se en klut, men meg. En tåre triller nedover kinnet.
Jeg bare babler i vei. Men jeg har funnet deg, min
venn, og du har lett etter meg, og en dag skal vi si
til dem som kommer og henter deg, at du er kom-
met for å hente meg. En dag skal de forstå hvem jeg
er.

Yöröö inn med en stokk, står og betrakter Orkhon en
stund. Orkhon bøyer seg ned mot den livløse skikkel-
sen som om han ville gi ham en klem, ombestemmer
seg og drikker litt vann.
yöröö Orkhon. Du må ikke prate med døde mennes-

ker. Du blir bare enda mer forvirret av det.
orkhon skvetter: Yöröö. Har du solgt vesken hans nå?
yöröö Ja. Men jeg fikk nesten ingen penger for den.

Og vi trenger mat, Orkhon.
orkhon Alle trenger mat. Hva er det du mener? Dess-

uten er han ikke død.
yöröö Jeg vet om noen som er interessert i de skoene

hans, Orkhon.
Yöröö begynner å knytte opp lissene på skoene til
den livløse skikkelsen. Orkhon forsøker å stanse ham,
Yöröö skubber Orkhon bort.
orkhon Nei! Du skal ikke ta skoene hans. Han er en

venn av meg.
yöröö Jeg er også en venn av deg. Og jeg er sulten.
Yöröö fortsetter å knytte opp skolissene. Orkhon kas-
ter seg over ham. Kamp. Yöröö gir seg plutselig, reiser
seg.
yöröö Okay, vi tar ikke skoene hans nå.
Yöröö later som han går. Orkhon vender på ny opp-
merksomheten mot den livløse skikkelsen. Yöröö sni-
ker seg opp til Orkhon bakfra, nøler et øyeblikk, så
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slår han Orkhon i hodet med stokken. Orkhon faller
om.
yöröö Alt som er vakkert, forsvinner i luft. Men vi

trenger de skoene, Orkhon.



4

Neste kveld. På scenen ligger Orkhon ved siden av den
livløse skikkelsen, som nå ikke har sko på seg. Yöröö
sitter og spiser. Senere Ivan, Tuul. Senere Maraa.

yöröö Beklager, Orkhon, jeg skulle ikke slått deg så
hardt, men vi trengte de skoene. Når du våkner, skal
også du få mat. Jeg slo deg ikke så hardt heller, Ork-
hon. Jeg bare dultet stokken borti deg. Du er soft i
hodet, Orkhon. Sjekker den livløse skikkelsen. Mat
er veldig viktig for sånne som oss, vet du. Filoso-
fisk. Faktisk for veldig mange andre også. Orkhon
våkner og setter seg opp, tar seg til hodet. Vi ble
nødt til å selge skoene hans, Orkhon. Vil du ha litt
mat?

orkhon Ja takk.
De spiser.
orkhon tar seg til hodet Jeg har vondt i hodet. Indi-

kerer den livløse skikkelsen. Lever han ennå? Yöröö
trekker på skuldrene. Har du ikke sjekket?

yöröö Jeg vet ikke hva jeg skal se etter.
orkhon Noen burde dekke til føttene hans. Tar seg til

hodet. Slo du meg ned? Hvorfor slo du meg i hodet?
Var jeg borte lenge? Yöröö trekker på skuldrene. Lå
jeg bare her? Yöröö nikker. Er du sikker på at han
lever? Orkhon sjekker den livløse skikkelsen, uten å
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forstå hva han skal se etter. De spiser. Tuul inn sam-
men med Ivan, som har med seg manuskriptet. Til
Ivan. Han lever visst ennå, tror jeg.

Ivan sjekker pulsen på den livløse skikkelsen og sjek-
ker at han puster.
yöröö Hvor har dere vært?
tuul Vi har laget teater.
Yöröö og Orkhon forstår ikke.
ivan rekker Yöröö manuskriptet: Vi øvde inn en del

scener, også.
yöröö Hvor da? Der oppe? Yöröö kikker mistenk-

somt i manuskriptet. Hva var det dere gjorde,
da?

Ivan og Tuul spiller en scene fra «The Answering
Machine». Yöröö og Orkhon ser interessert, men helt
uforstående på dem. Pause. Ivan og Tuul bukker lett.
Lang pause.
yöröö Hva faen er det dere holder på med?
tuul Det var en av scenene.
yöröö Jeg visste ikke at du kunne russisk.
tuul Det er engelsk.
yöröö Jeg visste ikke at du kunne engelsk.
tuul Det kan jeg heller ikke. Annet enn sånn «Fuck

you» og sånt som vi sier til dem vi raner. Men det
er fryktelig moro. Og Ivan har forklart meg hva det
betyr.

orkhon Hva betyr det, da?
tuul Det handler om – livet? Antar jeg. Ivan forklarte

meg hva ordene – ordene – betyr. Men jeg vet jo ikke
hva det – betyr. Lang pause. Jeg vil helst ikke for-
klare for mye.

yöröö Og dette holdt dere på med der oppe? Mens
folk så på?
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tuul Ja.
Yöröö ler.
tuul Det var mange som lo, men noen av de som

lo, ga oss mynter. Én ga oss et brød. Tar frem
et halvt brød fra lommen, triumferende. Genialt.
De ler av oss, men hva så, mens vi bare har det
moro.

yöröö Stod dere bare sånn og gjorde dere til uten at
folk skjønte noe som helst?

tuul Ja.
yöröö Og så ga de dere penger?
tuul Ja.
Lang pause. Orkhon tar seg til hodet.
tuul Du kan ikke bare slå Orkhon i hodet på den

måten, Yöröö!
yöröö Han kommer seg nå. Ikke sant, Orkhon?
orkhon på vei ut: Jeg har vondt i hodet.
tuul Hvor går du hen?
orkhon Vet ikke. Jeg får vondt i hodet av å høre dere

snakke. Jeg kan ikke engelsk. Og det er forvirrende
når dere later som dere er noen andre enn de dere
er. Ut.

yöröö Vi trengte de skoene, Tuul.
maraa inn: Han heter ikke Mr. Thomas.
yöröö Tuul og Ivan har begynt å tjene penger på å

gjøre seg til.
tuul Vi gjør oss ikke til, vi spiller teater.
maraa til Yöröö: Du kan ikke bare gå rundt og slå folk

i hodet! Du slo Orkhon i hodet, Yöröö. Til Tuul.
Hvordan står det til med ham?

tuul Jeg tror han lever fortsatt.
maraa Jeg mener Orkhon. Hvordan står det til med

Orkhon?
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ivan Han sier han har vondt i hodet.
Maraa skal til å si noe mer til Yöröö idet den livløse
skikkelsen plutselig rører på seg. Lang pause.
ivan Hva mener du med at han ikke heter Mr. Tho-

mas?
maraa Jeg har akkurat møtt ham. Jeg har snakket med

Mr. Thomas.
yöröö Men hvem er han, da, hvis han ikke er Mr. Tho-

mas?
tuul Møtte du Mr. Thomas?
maraa Ja, jeg gikk omkring og spurte forsiktig om det

var noen som kjente til en engelsk turist ved navn
Mr. Thomas. Og det var det. De pekte ut hotellet
for meg. Men før jeg kom så langt, ble jeg stanset av
en mann, en turist fra vest. Han skjønte ikke det jeg
sa, og jeg skjønte ikke det han sa, men jeg tror han
lette etter noen. Jeg hadde tenkt å si at det gjorde i
hvert fall jeg, men han ga meg plutselig et kort, et
sånt kort som vi fant på han der. Indikerer den liv-
løse skikkelsen og tar frem et visittkort som hun gir
til Ivan. Og så pekte han på kortet og deretter på
seg selv. «Hva faen mener du med det?» spurte jeg.
«At du er han som kortet sier at du er, liksom?»
Han skjønte jo likevel ikke det jeg sa. Da nikket
han og smilte og pekte på hotellet der han åpenbart
bodde.

Pause.
ivan leser: Det er det samme kortet. Den livløse skik-

kelsen gir fra seg et sukk og blir liggende urørlig.
Ivan bøyer seg ned og sjekker tilstanden hans. Han
er død.

yöröö Nå kan vi i det minste si til Orkhon at Mr. Tho-
mas lever i beste velgående.
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tuul Han er jo død!
yöröö Orkhon trodde at denne personen var Mr. Tho-

mas og var så urolig for at han ikke skulle våkne.
Nå går jeg og forteller Orkhon at Mr. Thomas er lys
våken. Det er faktisk sant. Ut.

maraa Men hvem er han, da?
ivan tar frem manuskriptet: Det var noe her som jeg

ikke skjønte. Før nå. På baksiden av det første arket
står det skrevet med hånd. Leser mens Maraa og Tuul
lytter intenst uten å forstå et ord. «Met an English-
man yesterday. Gives his card to everyone, says he’s
looking for his son. I don’t understand why I wanted
to rewrite this old play after so many years. Why am
I writing this in English? So sad to see the youth here,
they live like dogs. I’ll give some money to the girl
begging near the school tomorrow, looks intelligent.
Pack my bags, give them some money and leave. It’s
too cold here.» Pause. Vi har drept han som skrev
dette skuespillet. Han ville gi penger til deg, Tuul.

tuul nysgjerrig: Nevnte han meg?
ivan Tror det var deg han mente. Vi stod like ved sko-

len, og han skriver her at han hadde tenkt å gi pen-
ger til ei jente som stod ved skolen.

tuul Hvorfor ga han ikke penger til meg, da?
ivan Han skriver at han ville pakke alle sakene sine, gi

deg, eller oss, penger, og deretter dra herfra. Pause.
Og så skriver han faktisk at Mr. Thomas går rundt
her og leter etter sin sønn.

Lang pause.
maraa Hva mener du? Ler. Orkhon?
ivan Aner ikke. Det virker sånn.
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Flere kvelder senere. Den livløse skikkelsen ligger fort-
satt mellom dem. Orkhon, Yöröö. Deretter Ivan, Tuul,
Maraa

orkhon Dette er virkelig gledelig, det må jeg si. Jeg
visste det, Yöröö, jeg har visst det hele tiden. Med
sin papirlapp i hånden. Dere har ledd av meg lenge,
men her står det, Yöröö, selv om vi ikke kan se det
lenger. Jeg har sagt det hele tiden.

yöröö Og hva kommer du til å gjøre nå?
orkhon Nå? Både i forgårs og i går forsøkte jeg å

komme meg inn på hotellet for å snakke med far,
men begge ganger ble jeg stanset og kastet på dør. I
dag forsøker Maraa, sammen med Ivan, som jo kan
både russisk og engelsk, og da kommer det helt sik-
kert til å gå bedre. Tar seg til hodet. Jeg har fortsatt
vondt i hodet, Yöröö.

yöröö Så nå skal du altså reise bort sammen med din
far. Orkhon nikker stolt. Men du kommer vel til å
savne oss, Orkhon?

Pause. De ler.
orkhon Dessuten heter jeg definitivt ikke Orkhon len-

ger. Jeg heter Oscar.
yöröö Skulle ønske jeg hadde hatt en far som kunne

hente meg.
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orkhon Vel, vi får i det minste glede oss over at én av
oss kommer oss bort.

yöröö Kanskje faren din har plass til flere av oss.
orkhon ler: Neppe. Beklager, Yöröö, kanskje du får

oppleve lykken, du også, en annen gang.
Maraa inn. Hun ser lenge på Orkhon. Orkhon frykter
at noe kan ha hendt.
orkhon Hva har skjedd, Maraa? Pause. Maraa, hva

er det som har hendt?
maraa Han har reist. Han reiste visst i dag tidlig.
orkhon Reist? Hva mener du med at han har reist?

Hva mener du med at han har reist? Han kan jo ikke
reise nå som han har funnet meg!

maraa Ja, ikke vet jeg. Men han har visst reist sin vei.
orkhon Han kan jo ikke bare reise fra sin sønn! Søn-

derknust. Nei nei nei!
Yöröö ler høyt.
maraa Yöröö, faren til Orkhon ville også ha vært vår

billett ut av dette.
yöröö Neppe. Orkhon ville ikke tatt oss med seg.
orkhon Ville jeg ikke det heller, nå? Selvfølgelig ville

jeg det. Dere er jo mine venner. Vi står sammen. Oi
oi oi. Alt er tapt. Men han kan jo ikke bare ha reist.
Er du sikker på at han har reist?

maraa Det var det de sa. De sa at han hadde reist
omkring i hele Mongolia i flere måneder. Men nå
har han visst omsider forstått hvor lite sannsynlig
det tross alt er å finne en person, én person, i et så
stort område. Nå har han visst reist hjem.

orkhon Hjem! Jeg vil jo også reise hjem! Panisk. Vi
må finne ham. Jeg må finne ham. Vi må reise etter
ham.

maraa Vi vet ikke hvor han dro.
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orkhon oppgitt: Hvor han dro? Hvor han dro? Han
har dratt til London, Maraa! Innbitt. London. Det
er målet. Det kan bare ikke være slutt!

Tuul inn.
tuul Han har reist, Orkhon.
orkhon Jeg heter Oscar.
tuul omfavner ham: Ikke sant at vi ville ha reist sam-

men med deg til London, Oscar?
orkhon Selvfølgelig. Pappa ville ha tatt oss med alle

sammen.
tuul til Maraa: Vi må finne ham.
maraa Tuul, det går ikke. Hvordan skulle vi ha klart

det?
yöröö Hvis vi hadde visst om en måte, ville vi ha reist

for lenge siden.
tuul Det var da, det. Vi har ikke hatt noe mål før. Nå

har vi et mål.
maraa Hva så? Vi vet ikke hvilken vei han tok engang.
tuul Men vi vet hvor han skal. Dit skal vi også. Hvor

er det vi skal, Oscar?
orkhon Vi skal til London.
tuul Vi skal til London.
maraa Tuul, hvordan i all verden skal vi komme oss

til London?
Tuul tar frem penger og mat fra lommene.
yöröö Hvor har du fått dette fra?
Tuul gir dem mat. De spiser.
maraa Hvordan har du fått til dette, Tuul? Har du ranet

en hel buss?
orkhon Takk skal du ha, Tuul. Det var godt med litt

mat. Med litt mat i kroppen er det enklere å aksep-
tere nederlaget. Vi kommer oss aldri bort herfra. Han
tar seg til hodet.
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tuul Gjør det fortsatt vondt?
Orkhon nikker.
maraa Tuul, se på meg. Se på meg. Hvordan har du fått

tak i alt dette? Penger også? Hva er det du har gjort?
tuul Ikke så mye, i grunnen. Ivan og jeg har vært rundt

i Ulan Bator og spilt scener fra skuespillet til han der.
Indikerer den livløse skikkelsen. Maraa, folk er vir-
kelig begeistret! Vi har oversatt nesten hele stykket
nå. Og folk er virkelig begeistret. De gir oss penger.
Og så kom Ivan på den geniale ideen å spille én scene,
deretter spørre om folk ville se mer, og det ville de.
Men da sa vi nei. Ikke tale om. Okay, vi kan saktens
spille litt videre for dere, men dette arbeidet tar på,
og da må vi nesten be om fem hundre tugrik fra hver
og en av dere. Beklager, men sånn er livets skole, fol-
kens. Spiser. Genialt prinsipp, det må jeg virkelig si.

maraa Betalte de?
Tuul nikker.
yöröö For å se på at dere gjorde dere til?
tuul Vi gjør oss ikke til, Yöröö. Vi spiller teater.

«The Answering Machine.» Det handler om livet,
om døden, om å reise, om ditt og datt, abstrakt,
spørsmål og svar, maskiner og mennesker. Ivan sier
at det er mangetydig. Ja. Mange. Veldig mange. Du
kan komme å se på en dag, Yöröö. Vi kunne faktisk
trenge litt hjelp. Det er forferdelig kaotisk for Ivan
og meg å spille alle rollene.

maraa Hvor er Ivan?
tuul Han er på biblioteket.
orkhon Fikk dere virkelig betalt? Betalte folk?
tuul halvt fraværende: Vi trenger noen kostymer, tror

jeg. Og en liten plattform vi kan stå på. Tenker seg
om. Begynner å telle pengene sine.
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maraa Herregud, Tuul, hvor mye penger er det du har
der?

tuul Vet ikke. Men vi kommer til å ha noen utlegg.
Fornøyd. Men så er vi klare.

maraa Klare for hva da?
tuul fraværende: Ivan sier at vi kanskje kan klare oss

med fire skuespillere.
maraa Men hva er det det handler om, da?
tuul Det spiller jo for faen ikke noen rolle, det! Folk vil

ha underholdning. Leter du etter en dypere mening,
er det på eget ansvar. Vi skal øve inn dette stykket,
spille det på vårt eget språk, og hvis dere blir med
og hjelper, skal dere få mat og penger og hva dere
vil. Vi har klart det, Maraa! Vi er uteksaminert fra
livets skole. Vi har kommet inn på livets universitet.

orkhon Mener du virkelig at vi kan tjene penger på
dette? Her i Ulan Bator?

tuul rister på hodet: Vi må videre.
yöröö Skal vi reise?
tuul nikker: Ivan sier at Ulan Bator tåler tre eller fire

forestillinger til. Og dem skal vi bruke til å øve inn
stykket med alle oss fem, eller med fire av oss og
en som bare holder orden. Dessuten har vi begynt å
få konkurranse. Trillingene fra Kasakhstan danser.
Alltid denne ene, merkelige dansen. Viser. Jeg har
aldri skjønt meg på dem. Pause. Så drar vi til Süh-
baatar, oppe ved grensen, spiller der et par dager,
drar videre til Irkutsk. Tenk det, Maraa. Vi skal til
Irkutsk.

yöröö Nei. Jeg tør ikke tenke på dette mer. Jeg klarer
ikke flere skuffelser. Og så sier du at folk som bor
i Sühbaatar skal gi oss penger for å se oss gjøre oss
til?
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tuul For noen dager siden ville jeg vært lykkelig om
jeg visste at jeg kom til å klare meg gjennom hele
vinteren og kanskje dø i friluft nede ved elven. Viser
pengene sine. Ivan og jeg har allerede klart å tjene
penger nok til å komme oss til Sühbaatar. Hva er
det verste som kan skje oss i Sühbaatar? At vi ikke
kommer oss lenger enn Sühbaatar? Hva så?

orkhon Skal vi slå oss ned i Sühbaatar? Jeg trodde vi
skulle til Irkutsk?

tuul Vi skal selvfølgelig ikke bli værende i Sübaatar!
Vi blir der toppen en uke. Har dere ikke skjønt noen
ting? Hvor er det vi skal, Orkhon?

orkhon Oscar.
tuul Oscar. Hvor er det vi skal?
orkhon Jeg vet ikke.
tuul Vi skal til London.
orkhon Ja, men jeg vet egentlig ikke hvor London lig-

ger! Jeg har bare hørt om det. Jeg hadde jo aldri reg-
net med at dette skulle bli virkelig. Hvordan skal vi
komme oss til London?

tuul Ivan er på biblioteket og forsøker å finne det ut.
maraa På biblioteket? Hvordan har han klart å komme

seg inn på biblioteket?
tuul Du glemmer at vi ikke er tiggere og gateunger

lenger. Vi er kunstnere. Folk her i Ulan Bator har
bestandig, i hvert fall så lenge jeg kan huske, forsøkt
å overse at vi i det hele tatt eksisterer. Så dukker vi
plutselig opp. Som kunstnere.

yöröö Hva har det med biblioteket å gjøre?
tuul Ivan presenterte seg på russisk, og da ble folk

imponert over at han var en intellektuell som kunne
fremmedspråk. Så snakket han så gebrokkent han
kunne ym hen kinne fi lov at styderre ein buch og
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kart forr firestyllingen hen hylt på med. Pause. Han
som jobbet der, ble sjarmert rett i senk. Fremmed-
språk og kunst i så ung alder. Reiser bare rundt og gir
folk opplevelser. Klarer seg helt på egen hånd også.
Ja, kom endelig inn.

maraa Mener du virkelig at vi skal reise helt til Lon-
don? Til Vesten? Helt til England?

tuul Ja.
maraa Gjennom Russland? Gjennom hele Russland?
tuul Vet ikke. Ivan forsøker å finne ut av det.
maraa Men vi kan jo ikke russisk.
tuul Men det kan Ivan. Han sier han kan oversette

stykket til russisk, og så er det bare å øve det inn.
maraa De snakker ikke russisk i Vesten, tror jeg.
tuul Nei. Men der snakker de engelsk. Og da tar vi

originalen.
orkhon Skal vi virkelig reise til England, Tuul?
tuul Jepp. Det er i grunnen veldig enkelt. Én: Vi blir

her, bruker opp pengene vi har tjent, og dør. Her
nede i denne forferdelige kloakken. I løpet av en uke
eller to. Indikerer den livløse skikkelsen. Hvis vi har
flaks, blir vi arrestert for mordet på han der. Da kan
vi kanskje dø i et fengsel isteden. Eller to: Vi forsøker.
Vi forsøker å komme oss vekk fra denne ekle kloak-
ken, tjene penger, ha det gøy, reise, treffe andre folk
og bli behandlet med respekt som de kunstnerne vi
nå engang er. Kanskje vi ikke kommer oss lenger enn
Sühbaatar, kanskje de ikke vil gi oss penger, kanskje
vi blir trampet ihjel av en syk kamel. Hvem vet. Men
valget er i grunnen veldig enkelt.

ivan inn: Beklager at jeg ble så lenge. Han som jobbet
på biblioteket, inviterte meg med hjem. Vi har spist
middag sammen. Jeg fortalte ham at vi var kommet
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helt fra Vladivostok. «Fra Vladivostok? Hele veien
fra Vladivostok?» Ja, svarte jeg. Det har vært en lang
reise.

maraa Du løy til ham? Og han gikk på det?
ivan Tuul og jeg har lært noen triks de siste dagene. Jeg

bare tenkte at hele verden var som en teaterscene,
og at jeg plutselig hadde fått en annen rolle. Og så
spilte jeg så godt jeg kunne. Pause. Jyg sa at dett var
eit fynt språk de pratter her y Ilin Bitur. Men hyle
Mr. Thomas-kompaniet err på vei tilbuke til russisk
joorr.

yöröö Mr. Thomas-hva-for-noe?
ivan Mr. Thomas-kompaniet. Vi må ha et navn. Jeg

måtte finne på noe.
orkhon stolt: Oppkalt etter far. Det synes jeg er flott.
maraa Og så bare spiste dere?
ivan Ja, men da jeg sa at vi lurte på å stanse i Sühbaatar

et par dager, kom han på at han har en fetter som
bor der. Han ga meg adressen og skrev et lite brev.
Jeg tror vi kommer til å bli tatt godt imot der. Men
før jeg gikk, sa han noe annet også. Han sa at de
har begynt å lete etter en forfatter som er forsvun-
net. Og de tror han kan være død. Vi må kvitte oss
med ham.

De ser på den livløse skikkelsen.
yöröö Hvordan da?
ivan Vi må bli kvitt ham. Vi senker ham ned i en av

kanalene her, så finner de ham kanskje flytende i elva
utenfor byen om en uke, to uker, kanskje aldri. Vi
kan ikke bare la ham ligge her.

Pause.
yöröö Vi kunne si noen ord til ham før vi senker ham

ned.

226



maraa Hvem skal si disse ordene til ham, da?
ivan Det synes jeg Yöröö skal.
Pause.
tuul Vi har drept ham. Vi har faktisk drept ham. Ork-

hon tar seg til hodet. Til Orkhon. Har du fortsatt
vondt i hodet, Oscar? Orkhon nikker. Og hvor er
det egentlig vi skal dra, Ivan?

Ivan tar frem et svært ark han har tegnet og skrevet på.
yöröö ler: Hva i helvete er det der?
ivan Det er et kart.
yöröö En tegning? Av verden? Ler. Deretter betenkt.

Er det virkelig sånn det ser ut? Hvor er Eng-
land?

ivan viser: Her.
yöröö Og hvor er vi nå?
ivan viser: Her.
orkhon Og der er havet.
maraa Og hvordan drar vi, mener du?
ivan Vi drar først hit, til Sühbaatar.
orkhon Der er England.
ivan Og så drar vi opp hit, til Irkutsk. Da er vi i Russ-

land. Her er det jeg som snakker. Og så drar vi vest-
over. Opp til Krasnojarsk, ned til Omsk, snitter så
vidt Kasakhstan, videre vestover til Tsjeljabinsk, til
Ufa, Kazan, Novgorod.

Ivan lar pekefingeren gli videre.
maraa Moskva. Ivan lar pekefingeren gli videre. Riga.

Pause. Tallinn?
ivan Det virker som det går en ferge fra Tallinn over

til Sverige, hit, til Stockholm.
orkhon Men hvorfor drar vi ikke ned hit, da? Peker.

Moskva. Minsk. Berlin. Amsterdam.
ivan Det kan vi også gjøre. Eller vi kan ta denne veien.
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Peker. Moskva. Riga. Tallinn. Stockholm. Oslo. Ber-
gen. Her går det visst også en ferge. Ned hit. New-
castle.

orkhon Da er vi i England.
ivan Og ned hit.
orkhon med ærefrykt: London.
ivan Eller vi kan reise rundt underveis, spille på torg

eller skoler, opp hit, Murmansk, nedover kysten av
Norge, eller styre sørover fra Ufa, ned hit, Samara,
Rostov, Odessa, Budapest, Wien, Paris og opp til
kysten. Og så over til England.

maraa Hvor lang tid kommer dette til å ta, da?
ivan Jeg vet ikke. På biblioteket sa de at det i dag er

15. februar. 2011. Tenker. 2011. 2012. Våren 2013
er vi kanskje i –. Tenker. Våren 2014. 2015. Nei,
jeg vet ikke. Det er lange avstander. Kanskje vi er i
Paris sommeren 2015. Kanskje vi tar en annen rute
og reiser gjennom Sverige og Norge høsten 2014 og
våren 2015. Jeg vet ærlig talt ikke.

orkhon Ja, jeg –. Skal si noe mer, men setter seg på
huk. Gjemmer hodet i hendene. Jeg –. Faller om og
blir liggende.

tuul Hva var det som skjedde nå?
Ivan og Maraa sjekker ham.
ivan Han puster ikke lenger.



6

Neste kveld. Ved siden av den livløse skikkelsen ligger
Orkhon, livløs. Yöröö med papirer i hånden, Maraa,
Ivan, Tuul.

maraa Vi må se til å bli ferdige med dette. Er du klar,
Yöröö?

yöröö Ja.
Maraa, Ivan og Tuul bærer den livløse skikkelsen bort
til kloakkens største kanal. De er klare til å skubbe den
livløse skikkelsen utfor.
yöröö Ja vel. Da er vi kommet til veis ende –. Sjek-

ker i papirene sine. Finn Iunker, dikter og forfatter
av det vi i fremtiden skal livnære oss av. Du må ha
vært lykkelig idet du avsluttet ditt diktverk, for det
er slett ikke dårlig, det du har skrevet, selv om det er
helt uforståelig, og du så ikke at jeg slo deg i hodet
med en stokk, og du har ikke vært ved bevissthet
siden. Jeg mener derfor at du døde lykkelig. Pause.
Nå skal vi bringe ditt diktverk videre. Du har gitt
oss håp. Det takker vi deg for. Du har gitt oss liv.
Takk. Beklager at vi tok ditt. Holder stokken frem
foran seg. Med dette våpenet. Han kremter. Jeg har
skrevet dette til deg, som noen ord du kan ha med
deg på veien. Leser.
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«Alt du har opplevd,
Enhver entré, enhver sorti, ethvert tablå,
Alle de roller du har spilt i det store verdensteatret,
Er nå blitt til ingenting.
Alt du har skapt, alt du ikke fikk til,
Det spiller ingen rolle.
Du drar alene uten dette nå.»
Pause. De skubber ham over kanten.
«Men vi drar videre med det du har laget.»
Han brekker stokken.
«Og denne stokken brekker vi.»
Han kaster den ene halvdelen ut i kanalen.
«Ta med deg denne halve stokken.
Der du er nå, finnes ingen guder.
Hvor vi er nå, finnes ingen guder.
Dit vi skal, finnes ingen guder.
Men vi har med oss de rollene du har gitt oss.
Ingen skal slå deg i hodet mer,
Ingen skal vi slå i hodet mer,
Ingen skal du slå i hodet i Døden
Med en halv stokk.»

Pause.
«Stokken drepte også min venn.»

De ser på den livløse skikkelsen som stille flyter av
gårde. Lang pause.
tuul Hva gjør vi med Orkhon? Vi kan ikke bare kaste

ham ut i denne ekle kanalen.
Pause.
ivan Vi kan ikke ta ham med oss.
tuul Men alt han ville, var jo å komme til England. Vi

må jo ta ham med oss til England.
maraa Tuul, vi vet jo ikke om han virkelig var fra Eng-

land.
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tuul Men Mr. Thomas. Medaljongen. Papirlappen.
Adressen inni medaljongen. Fotografiet av ham.

maraa Alt det kan like gjerne være en annens. Vi syn-
tes jo ikke det lignet så mye på ham da han kom til
oss, heller. Kanskje han stjal den medaljongen for alt
vi vet.

ivan Men han ville til England.
yöröö Det er riktig. Men nå som vi endelig er kvitt

denne turisten, har vi kanskje flere muligheter.
maraa Hva er det du mener? Skal vi begrave ham oppe

i byen, mener du?
yöröö Tuul, du sa en gang at du hadde lyst til å bli

brent, så vi kunne ha deg oppi en eske.
tuul En krukke, Yöröö. Men det var jo bare noe

jeg sa! Vi kan ikke brenne Orkhon! Er du blitt
gal?

yöröö Jeg mente ikke å slå ham så hardt heller. Men
nå er han død.

tuul Men vi kan ikke brenne Orkhon til støv!
yöröö til Ivan: Mener du virkelig at folk oppe i byen

tror at vi er kunstnere?
tuul De tror det fordi vi er det, Yöröö.
yöröö Da må vi jo kunne klare å lure dem til å tro at

vi må brenne ham. Si at det er sånn vi pleier å gjøre
det med medlemmer av kompaniet som dør.

maraa Men det stemmer jo ikke.
yöröö Nei, men som Ivan sa i går, så går det let-

tere når man tar utgangspunkt i at hele verden er
et teater, og at vi derfor kan gjøre akkurat det vi
vil.

maraa Og hva er det vi vil, da?
yöröö Vi vil ta beina og knoklene til Orkhon med oss

til London.
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Pause.
maraa Yöröö, du er virkelig syk.
yöröö Mulig det, men Orkhon ville alltid se England.

Det går ikke. Ingen kan se noe etter at de har dødd.
Men vi kan gjøre det sånn at han i hvert fall kan
sette sine føtter på engelsk jord. Vi kan sette føttene
hans på engelsk jord.

maraa Hva er det du sier? Skal vi kappe føttene av ham
og ta dem med oss til England?

yöröö Vi kan forsøke å få ham brent og ta med beina
og knoklene på reisen. Han ville se denne innsjøen
i nord, hva heter den? Der som Irkutsk ligger?

ivan Bajkal-sjøen.
yöröö Vi kan dyppe fingrene hans i innsjøen og la dem

bli der.
maraa Og legge fra oss kneskålene hans i Omsk? Og

så videre? Du er virkelig syk, Yöröö.
yöröö Ja. Jeg er kanskje det. Men da ville han i hvert

fall bli med oss på reisen. En tåre triller nedover kin-
net hans, og han gnir den bort. Og kanskje oppleve
litt av det vi opplever, på en eller annen måte.

ivan Vi kan uansett ikke bare la ham ligge her.
yöröö Orkhon var min venn. Selv om jeg aldri klarte

å si det til ham. Men en dag han satt og bablet, sa
han at han en gang hadde vandret gatelangs oppe i
byen mens det mørknet, kikket på stjernene og lagt
seg ned i snøen for å sovne og for å tenke på sin
far. Da hadde han grått, sa han, og sett et klart og
skarpt bilde av sin egen far. Men så sa han at han
hadde reist seg opp fordi det klødde i skuldrene
hans, sa han, og jeg aner virkelig ikke hva han mente
med det. Og det gjorde han kanskje ikke selv hel-
ler.
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Men vi kan ta deg med oss, Orkhon.
Du ville kjenne vannet fra innsjøen på hendene, Ork-

hon,
Og vi kan legge hendene dine i innsjøen.
Du ville krabbe rundt i snøen og tenke på din far
Mens du så på stjernene,
Og vi kan legge kneskålene dine i snøen i Omsk.
Vi kan legge ribbeina dine i snøen på et fjell i Norge.
Men skuldrene dine skal vi ta med oss til London.
Vi skal legge anklene dine på engelsk jord,
Og vi skal ta med oss skuldrene dine til London.
Og skulderbladene skal bli vinger,
Og de skal ta deg dit du vil,
Til Alfred Place
Eller tilbake hit til Ulan Bator,
Til det du så da du vandret gatelangs i snøen,
Da du grein og kikket mot stjernene
Og tenkte på ham.



7

Epilog. Et hotellrom på Finse. Maraa, Tuul. Senere
Yöröö. Senere Ivan.

tuul Det er rart å være her. Man er blitt vant til hotell-
rom etter hvert. Men dette er virkelig rart. Finse. Vi
sitter fast på fjellet i Norge. Sa de noe om hvor lenge
det skulle ta?

maraa De holder visst på med linjen nå.
tuul Så mye snø. Og så sitter vi bom fast. Snøstorm.
maraa Det var i hvert fall bra vi var i nærheten av et

hotell.
tuul Alt er veldig dyrt her. Og så snakker de så rart.

Jeg gleder meg virkelig til å komme til England. Og
hvis vi ikke rekker båten?

maraa Da må vi bli i Bergen en hel uke.
tuul Vi skulle tatt den andre ruten. Warszawa. Berlin.

Amsterdam. Her i Norge er det jo ingenting. Det er
like tomt som hjemme.

Yöröö inn.
maraa Fikk du gjort det?
yöröö Ja.
tuul Ligger brystkassen hans virkelig her i snøen på

Finse, Norge? Yöröö nikker. Jeg synes fortsatt det
er trist med Orkhon. Pause. Jeg er glad for at vi
skrev om stykket i Moskva. «Orkhon’s Death» er
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mye bedre enn «The Answering Machine on Ork-
hon’s Death». Jeg sa jo at det var mangetydig. Vel-
dig mange. Og så er det en slags hyllest til Orkhon.

ivan inn: De sa ja.
maraa I kveld?
ivan Ja, men de vil at vi skal spille det på norsk.
tuul ler: Det er for dumt.
maraa Vi kan jo ikke norsk.
tuul Norsk høres helt latterlig ut. Vi prøvde det der i

Oslo.
maraa Mener du at vi skal spille «Orkhon’s Death» på

norsk? Her på Finse?
ivan Hva annet kan vi gjøre mens vi venter på at de

rydder jernbanelinjen?
tuul Men vi kan ikke norsk, Ivan. Det går ikke. Vi har

prøvd, og det går ikke.
ivan Vi kan late som. Tuul ler. Og de vil at vi kler oss

ut som norske ungdommer.
maraa Hvorfor det?
ivan De sier at vi får bedre respons fra publikum da.
maraa Men «Orkhon’s Death» handler jo om kloak-

ken i Ulan Bator! Mener du at vi skal late som vi
er norske ungdommer som spiller mongolske ung-
dommer i en kloakk i Ulan Bator på et hotellrom på
Finse midt i en snøstorm?

tuul Er det nordmennene som har foreslått dette? Ivan
nikker. Det tror jeg ingenting på. Ingen kan ha så
mye dritt mellom ørene. Glem det, Ivan. Det er det
dummeste jeg har hørt noen gang.



Produksjonsnote

Orkhons død ble skrevet våren 2004 etter et initiativ fra
DUS – Den unge scenen. Høsten 2004 og våren 2005
ble det spilt av grupper av ungdom fra hele landet i til
sammen syv produksjoner. Takk til produksjonsleder
ved DUS, regissør Eirik Nilssen Brøyn. Jeg var lettsindig
nok til ikke å skrive ned navnene på de ungdommene
som oppførte og spilte Orkhons død den gang, slik at
jeg i dag ikke vet hvem jeg skal takke. DUS var en norsk
avlegger av prosjektet Connections ved Royal Natio-
nal Theatre i London, og avleggere finnes også i mange
andre land. Det har hele tiden vært et langsiktig mål
med Orkhons død at det kan spilles av forskjellige ung-
domsgrupper omkring i Europa, og at disse gruppene
kan spille stykket for hverandre, på hvert sitt språk og
gjerne mens de er samlet i London. En grovoversettelse
til engelsk ble ferdigstilt høsten 2005. Denne versjo-
nen skulle danne grunnlaget for en portugisisk produk-
sjon som det ennå ikke er blitt noe av. Siste scene var
derfor lagt til Lisboa, og reiseruten fra Ulan Bator ble
endret tilsvarende. Våren 2015 er en portugisisk over-
settelse igangsatt, men det er uklart hvorvidt det vil
lykkes å produsere den. Høsten 2012 ble en fransk ver-
sjon iscenesatt på La Chartreuse utenfor Avignon, med
de nødvendige endringer av siste scene samt reiseruten.
Stykket var oversatt til fransk av Malwen Voirin og ble
iscenesatt av meg. Jeg fikk da muligheter til å justere
teksten, og videre justeringer ble foretatt våren 2015.
Takk til alle som så langt har vært involvert i proses-
sen.
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Personer:
aleksander, makedonsk konge
eumenes, Aleksanders sekretær

Babylon, 323 f.Kr. Aleksanders arbeidsværelse.





eumenes leser det han har skrevet:
Den store Aleksander, nær slektning
av Zevs og Akhillevs
og makedonsk konge,
dikterte denne store tale
til sin sekretær Eumenes fra Kardia
her i Babylon i mai måned i sitt 33. år,
vel vitende om at han er døende,
uviss på hva Hades er,
men vel vitende om at man må være forberedt.
Det er tillatt å snakke i Hades,
men det er ikke tillatt å skravle.
Alle levende menn skal dø,
også Aristoteles.
La alle levende menn vite:
Den store Aleksander er syk nå, døende,
forgiftet med stryknin,
og han vet at komplottet administreres
av hans egen lærer, svinet Aristoteles,
til hvem denne store tale er skrevet
og skal holdes
når de møtes igjen, da for alltid døde.
«Jeg er Den store Aleksander,
og det er noe jeg ønsker å si deg, Aristoteles,
min tidligere lærer, nå like død som jeg.
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Vit at det finnes en kopi av denne talen oppe
på jorden, hamret i stein,
slik at alle levende menn for alltid skal huske
mine ord til deg nå.»

aleksander
Det er noe som lugger i starten, Eumenes.
Vi har glemt kontrastene.
Platon: ideer, abstraksjoner.
Aristoteles: jorden, det du kan holde i hånden.
Vi må få med hvorfor jeg reiste så langt.
«Du må kjenne verden, Aleksander, undersøke den.
Du må vite hvordan fuglene ser ut, dyrene,
hvordan folkene snakker i Gallia og i Germania,
hvor kald snøen er i Trakia, i Kaukasus,
hvordan kamelene lukter i Persia,
du må kjenne fjellene i Hindu Kush.»
Det var det han sa.
At verden slutter i Hindu Kush.
At du kan se slutten på verden når du står
på det høyeste fjellet i Hindu Kush.
Det falt meg aldri inn å spørre
om han selv hadde reist så langt.
Læren hans er lite annet enn rykter og dårlig for-

stand.
Jeg trenger ikke Aristoteles’ syllogismer
for å forstå at jeg er forgiftet,
døende fordi jeg er forgiftet,
døende fordi Aristoteles ikke vil
at jeg skal komme tilbake fra Hindu Kush
med fakta.
Nei, du har rett, Eumenes.
Vi kutter i starten.
In medias res.
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Aleksander taler, Eumenes skriver.
Trodde du virkelig
at dette bedrageriet ville lykkes, Aristoteles?
Trodde du virkelig
at jeg ikke ville reise for å se med mine egne øyne?
Til Troja reiste jeg.
Til Halikarnassos.
Til Ankyra.
Til Damaskus.
Til Mesopotania.
Jeg beseiret Babylon.
Jeg beseiret Persepolis.
Jeg vasket mine hender i Eufrat.
Jeg svømte i Tigris.
Jeg pisset i Det kaspiske hav.
Videre til Fara.
Videre til Samarkand.
Og endelig stod jeg på toppen
av det høyeste fjellet i Hindu Kush, Aristoteles,
ditt svin.
«Herfra kan du se hvor verden ender, Aleksander.»
Det var det du sa.
«Det er her verden slutter.»
Men den gjør ikke det.
Den bare fortsetter og fortsetter og fortsetter!
Hvor i helvete fikk du denne sinnssyke ideen fra?
Hvorfor skulle verden slutte akkurat her?
Du, som sier du elsker visdom.
Aristoteles, du spotter visdommen.
Og du skal lissom bygge et helt vitenskapelig system
på observasjon?
Babylonsk sand du kan helle ut av skoen.
Hvor liten blir ikke Den lille Aleksander
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når jeg vasker den med snø fra Kaukasus?
Jeg har vært overalt: Troja, Damaskus, Babylon,

Samarkand.
Overalt har jeg observert, kriget, notert, målt, sam-

menlignet.
Du har faen ikke vært i Troja engang.
Så du kan ta din Physica,
du kan ta din Biologica,
din Logica, din Metaphysica,
alle dine kategorier og
Ethica, Rhetorica, Poetica, Topica, Politica
og døtte rem langt opp i ræva,
for din visdom er ikke verdt en
griffel.

Eumenes skriver ferdig.
eumenes

Og så da? Bør ikke
de andre i Hades høre den?
Aristoteles blir rodd over til dere andre i Hades –
Han klyver ut av båten –
Betaler fergemannen de to myntene –
Du går bort til ham –
Fremfører talen –
Og deretter – null plan?
Jeg har hørt at man er temmelig groggy
de første dagene.

En fugl kvitrer langt borte. De lytter.
aleksander

Du har rett.
Jeg lar ham hvile noen dager.
Han begynner å «observere» –
Gjøre små, idiotiske notater –
Han skal ikke høre dette alene.
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Alle skal komme.
Pindar.
Sofokles.
Alle de store forfatterne:
Herodot, Thukydid, Xenofon.
Alle kollegene hans,
de ekte filosofene:
Anaksimander, Heraklit, Demokrit, Platon.
Alle de intellektuelle. Alle talerne.
Titanene, heltene.
Den gærne dama, Medea,
og hennes to drepte barn.
Perikles. For en taler det var, Eumenes!
Og i midten:
Homer.
Så tar jeg ordet
og peker på Aristoteles.
«Den mannen –»
Aristoteles vil ikke skjønne en dritt
før det er for sent.
«Jeg vil at alle dere store menn,
og dere to stakkars, stakkars drepte barn,
jeg vil at alle dere skal vite
at den mannen,
den mannen der,
den mannen er en bedrager.»
Så tar jeg den.
Rett på.
«Trodde du virkelig
at dette bedrageriet ville lykkes, Aristoteles?»
Hvis du ikke vet hvordan verden ser ut,
så si ikke at du vet hvordan den virker.

Fuglen kvitrer igjen, nå mye nærmere.
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Kan man si «ræva» i Hades?
«Døtte rem?»

eumenes
Det er din tale.

aleksander
Jeg kan si «skyve».
Jeg tror ikke Homer liker at jeg sier «døtte rem».
Har du alt nå?

Eumenes nikker.
Da har ikke jeg mer å si.
La soldatene komme.
Jeg vil ta farvel med dem.
Alle som har tjent under meg,
skal få et takknemlig nikk.
For jeg har kjent hver og en av dem.
Jeg har vist dem verden.



Produksjonsnote

Prøve til Hades ble skrevet i 2005 etter et initiativ fra
Jorge Silva Melo og Teatro Nacional Dona Maria II
i Lisboa. Urpremiere, under tittelen Preparação para
o Hades, på Teatro Nacional Dona Maria II i Lis-
boa 16. juni 2005 som en del av prosjektet Conferên-
cia de Imprensa e Outras Aldrabices. Oversettelse og
regi: Jorge Silva Melo. Aktør: António Simão. Første
gang publisert i Jorge Silva Melo (red.), Conferência
de Imprensa e Outras Aldrabices, Lisboa: Artistas Uni-
dos, Livros Cotovia og Teatro Nacional Dona Maria II
2005, s. 77–82. Takk til Jorge Silva Melo og António
Simão.





det skjendige drapet i
skippergata

2006





1

et mord

Robert Schumanns C-durfantasi. Oslo, 7.12.1957.
Portrommet i Skippergata 6 b. Det er mørkt. En ytter-
dør låses opp. Den 16 år gamle, snart døde jenta kom-
mer til syne i følge med en ung mann. De stiller seg
nederst ved trappen som for å ta en prat før de går hver
til sitt. Den snart døde jenta tenner en røyk og byr den
unge mannen en, men han takker nei. Den unge man-
nen tar hånden hennes, og stryker henne på den. Den
snart døde jenta tar av seg ytterkåpen og henger den
over rekkverket. En eldre kvinne kommer ned trappen,
passerer dem og hilser på henne, som hilser sjenert til-
bake. Den snart døde jenta stumper røyken og vil ta
farvel med den unge mannen, men han vil snakke len-
ger med henne og gir ikke slipp på hånden hennes.
Hun vil likevel ta farvel og rykker etter hvert armen til
seg, slik at hånden treffer den unge mannen i ansiktet.
Den unge mannen blir sint, griper på nytt tak i henne og
drar henne til seg og vil kysse henne; hun forsøker å
komme seg løs, men brått slår den unge mannen henne
i ansiktet med knyttneven. Den snart døde jenta mis-
ter posen hun har i hånden, og to epler triller ut. Hun
blør neseblod slik at golfjakken hun har på seg, får en
stor rød flekk ved brystet. Hun spytter ham i ansiktet,
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og da eksploderer han: Han tar tak i håret hennes, slen-
ger henne inn i veggen og holder hendene hennes mens
han drar skjørt og underskjørt ned, og river av henne
trusen; han fikler med sin egen buksesmekk mens hun
forsøker å komme seg løs; han banker hodet hennes
inn i veggen flere ganger mens én hånd har et fast grep
rundt strupen hennes og en annen får løftet opp gense-
ren hennes slik at brystene blottes. Den snart døde jenta
mister balansen og ramler ned de to trappetrinnene til
avsatsen. Med hendene rundt halsen hennes dunker den
unge mannen hodet hennes flere ganger mot kanten av
trappetrinnet mens han suger på det ene brystet hen-
nes. Den unge mannen ligger nå over henne og prø-
ver å spre bena hennes. Den snart døde jenta forsøker
å komme seg løs; hun forsøker å klore og bite og slå,
men blir mer og mer kraftløs og må til slutt gi tapt, og
så er det over. Den unge mannen tenker seg om. Han
reiser seg. Schumanns musikk har opphørt. En radio-
stemme sier at dette var siste post på programmet; nå
skal som vanlig NRKs kor synge Bjørnsons salme «Ære
det evige forår i livet», og med den ønskes alle en rik-
tig god natt. Den unge mannen biter den nå døde jenta
i hennes venstre bryst. Så sleper han liket av henne fra
trappeavsatsen ut i bakgården, der hun blir liggende
mens han åpner kjellerlemmene. Deretter sleper han
liket ned i kjelleren, kommer kort tid etter opp igjen,
henter kåpen og de to eplene, som han legger tilbake
i posen. Han går ned i kjelleren med kåpen og posen,
kommer opp igjen og forsvinner inn i gangen. Vi hører
ytterdøren slås igjen. Like etterpå blir den låst opp igjen.
En eldre mann kommer til syne og forsvinner opp trap-
pen.

*
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Etter ham kommer den eldre kvinnen som tidligere
hilste på Rigmor. Hun skal til å gå opp trappen, hun
også, men legger merke til noe på avsatsen og sier, som
etter den eldre mannen: «Det har vært noen griser her.
Noen som har blødd eller spyttet blod her.» Hun ven-
ter på et svar. Det kommer ikke noe svar. Kvinnen rister
på hodet. Så går også hun opp trappen og blir borte.



2

la meg sove

Det er mørkt.

Asbjørn! Asbjørn! Kjenner du lukta? Asbjørn! Det
brenner!

Nei. La meg sove, mamma. Gå og legg deg igjen.

Det brenner.



3

arrestasjon

Torgersen står og prater med to politimenn. Den ene
politimannen sitter på en guttesykkel. Den andre har
en stor, gammeldags walkietalkie på ryggen. De under-
søker sykkelen. Med ett begynner det å sprake i walkie-
talkien, noe som overrasker begge politimennene. Det
høres: «Øh … Hansen, over. Kom inn?» Politimennene
vet ikke helt hvordan de skal respondere. De finner det
best å ta walkietalkien av, og de undersøker den. Det
høres på nytt: «Hansen, over!» Den ene politimannen
finner ut hvordan han skal svare.

den ene politimannen Ingen Hansen her. Over.
hansen i walkietalkien Nei, det er jeg som er Han-

sen, over.
den ene politimannen Kom med det, Hansen. Over.
hansen Rapportert mord i Skippergata, over.
den ene politimannen Nei. Vi har rapportert mulig

sykkeltyveri, over.
hansen Nei nei – her! I Skippergata! Det er noen som

har drept noen i Skippergata! Over!
den ene politimannen Ja vel. Over.
hansen Har dere funnet ham som stjal sykkelen?

Over.
den ene politimannen Ja, over.
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hansen Hvordan virker han? Over.
den ene politimannen Helt rolig, over. Over, Hansen?

Til den andre politimannen. Jeg sa over. Den andre
politimannen nikker.

hansen Helt rolig? Over?
den ene politimannen Personlig tror jeg ikke han har

noe med sykkeltyveriet å gjøre. Han er dømt for
noe helt annet, nemlig voldtekt. Over. Han er ute på
prøve, så vi forsøker å finne ut av det.

hansen Men – hvis han ikke har noe med sykkeltyve-
riet å gjøre, hvorfor har dere da arrestert ham?

den ene politimannen Han stakk av da vi stoppet
ham.

Pause.
den andre politimannen Kanskje han venter på at

du skal si noe. Du sa ikke over.
den ene politimannen Over. Pause. Hansen? Til den

andre politimannen. Han sa ikke over, han heller,
tror jeg.

Pause.
hansen Det er han!
den ene politimannen Hvem, over?
hansen Voldtektsforbryteren! Det er han som har drept

henne!
den ene politimannen Vent, over. Jeg skal spørre

ham. Til Torgersen. Har du vært i Skippergata i
kveld?

torgersen Nei.
den ene politimannen Han sier han aldri har vært i

Skippergata, Hansen, over.
hansen Men herregud! Tror dere på det han sier? Han

er jo en morder og en voldtektsforbryter. Hvem har
ikke vært i Skippergata?
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den ene politimannen Og sykkelen, over?
hansen Drit i sykkelen! Dere har en forbryter, og vi

har en forbrytelse! Ta ham! Ta ham! Over! Over!
den ene politimannen Vi har allerede tatt ham, over.
hansen Bra. Over og ut.



4

undersøkelse

utspørrer Navn?
torgersen Det var ikke jeg som gjorde det.
utspørrer Navn?
torgersen Det var ikke meg.
ung 1 til Ung 2: Hvor lenge har de holdt på sånn?
ung 2 I femti år omtrent.
utspørrer Fredrik Ludvig Fasting Torgersen.
torgersen Ja.
utspørrer Født?
torgersen Ja.
utspørrer Født når?
torgersen Men det var ikke meg!
utspørrer 1934. Yrke? Nei, si det. Bor hvor? Tøyen,

Oslo. Tidligere straffet?
torgersen Det var ikke meg.
utspørrer Vold mot tjenestemann, innbruddsforsøk,

vinningsforbrytelser, voldtektsforsøk, kjenner saka,
er villig til å forklare seg, forklarer –

torgersen Nei. Hvorfor sier du at jeg er villig til å for-
klare meg? Ser det sånn ut?

utspørrer Er du ikke villig til å forklare deg?
torgersen Jeg har forklart meg.
ung 2 Kan ikke dere komme litt videre snart?
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utspørrer til Ung 2: Hvem er du?
ung 1 Det er jo ikke dette som er vesentlig.
utspørrer til Ung 1: Navn?
ung 1 Det spiller vel ingen rolle! Vi har bare lyst til å

vite hva dette handler om.
utspørrer Navn?
torgersen til Utspørrer: De har rett. La oss gå videre.
utspørrer Fredrik Ludvig Fasting Torgersen, født

1934, uten fast arbeid, bor på Tøyen, Oslo, tidligere
straffedømt for blant annet voldtekt, kjenner saka,
er villig til å forklare seg, forklarer –

torgersen Jeg voldtok henne ikke. Jeg lå med henne.
Men hun ble redd, og hun lyver!

utspørrer Fortell hvorfor du er her.
torgersen Jeg er her fordi jeg skal ha drept den seksten

år gamle jenta på avsatsen i portrommet i Skipper-
gata 6 b i havnestrøket i Oslo sentrum om kvelden
den 6. desember 1957, for å ha voldtatt eller forsøkt
å voldta henne, for å ha revet trusen hennes i styk-
ker, for å ha kastet henne i veggen og dunket hodet
hennes mot trappetrinnet, for å ha kvalt henne slik
at hun mistet avføring, for å ha avsatt et bittmerke
i hennes venstre bryst etter at hun var død, for der-
etter å ha slept henne ut i bakgården, åpnet kjeller-
lemmene og slengt henne fra meg i kjelleren, som
om hun var en sekk med dårlige poteter. Så gikk jeg
hjem. Jeg er her fordi de mener at jeg, etter å ha
drept den seksten år gamle jenta og slengt henne ned
i kjelleren, har gått til Youngstorget og tatt en drosje
hjem, skiftet klær og dratt tilbake til Skippergata 6b
og satt fyr på liket.

utspørrer Hva mener du selv at du foretok deg denne
kvelden?
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torgersen Jeg var i sentrum denne kvelden for å følge
norgesmesterskapet i boksing på Sentrum kino, der
jeg selv var blitt slått ut dagen i forveien. Jeg hadde
på meg en grå- og hvitstripet dress, og flere så meg
der, og jeg snakket med flere, deriblant noen jenter.

utspørrer Hva sa du til den ene jenta som stod der?
torgersen «Er det meg du venter på i kveld?»
utspørrer ler: «Er det meg du venter på i kveld?» Hvor

gikk du senere?
torgersen Jeg gikk til kafeen Hjerterum i Pilestredet

og satt sammen med en kamerat og tok noen øl.
utspørrer Hva sa du til jentene som satt på kafeen

Hjerterum?
torgersen Det husker jeg ikke. Men de ville ikke

snakke med meg.
utspørrer Hvorfor drakk du øl på kafeen Hjerterum

når du visste at du hadde alkoholforbud som følge
av nettopp å være løslatt på prøve etter voldtekts-
dommen, eller har det seg slik at du ikke nevnte til
politiet at du hadde vært på kafeen Hjerterum nett-
opp fordi du hadde alkoholforbud?

torgersen Ja.
utspørrer Vil du si at det var klokt av deg ikke å nevne

med en gang at du hadde vært på kafeen Hjerterum
denne kvelden?

torgersen Nei.
utspørrer Fortell videre hva du foretok deg denne

kvelden.
torgersen Jeg gikk fra kafeen Hjerterum i Pilestredet

mot Karl Johan, svingte innom Grand, gikk videre
nedover Karl Johan til jeg kom til Kirkegata, der
jeg tok til venstre og gikk tilbake til Sentrum kino,
der jeg traff en jente jeg kjente litt fra før, Gerd, og
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så gikk vi hjem til meg på Tøyen og spilte plater en
times tid, og så syklet jeg henne tilbake til sentrum
og satte henne av ved Stortinget, og siden har jeg
faktisk ikke sett henne. Så syklet jeg nedover mot
Østbanen, gikk av da jeg så politifolk der, og så ble
jeg arrestert, mistenkt for sykkeltyveri.

utspørrer Beskriv Gerd med to ord.
torgersen Pene tenner.
utspørrer Hvor bor Gerd?
torgersen Jeg vet ikke.
utspørrer Hva heter Gerd til etternavn?
torgersen Jeg vet ikke.
utspørrer Fortell litt om dem som mener å ha sett deg

i byen denne kvelden.
torgersen Flere mener de har sett meg ved Sentrum

kino tidligere på kvelden. Flere mener de har sett
meg på kafeen Hjerterum i Pilestredet og sett meg
forlate denne kafeen cirka klokken 22.30 eller litt
før. Flere mener de har sett meg ved Grand-hjørnet
cirka klokken 22.30. Men det er også en som mener
jeg stod sammen med den seksten år gamle jenta i
en kiosk i Dronningens gate. Men det er også noen
som mener de har sett en som ligner på meg, gå
etter henne eller gå sammen med henne fra kiosken
til porten i Skippergata 6 b. Men det er også en som
mener hun så en som lignet på meg, stå i trappen
sammen med henne cirka klokken 23 denne kvel-
den. Men det er også en som mener hun så meg pas-
sere henne på vei mot Youngstorget cirka klokken
23.55 denne kvelden, og at jeg satte meg i en drosje.
Og det er en som mener han så meg komme ut av
Skippergata 9, vis-à-vis Skippergata 6 b, cirka klok-
ken 0.55.
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utspørrer Når ble du anholdt, mistenkt for sykkelty-
veri?

torgersen Klokken 0.58.
utspørrer Når ble det meldt om brann i Skippergata

6 b?
torgersen Klokken 1.27.
utspørrer Hva mener du selv om vitneforklaringene?
torgersen At noen har sett meg ved Sentrum kino, tvi-

ler jeg ikke på, siden jeg var der. At noen har sett meg
på kafeen Hjerterum mens jeg var der, tviler jeg ikke
på. At noen har sett meg mens jeg var ved Grand,
og sett meg fortsette nedover Karl Johan, tviler jeg
ikke på, ettersom jeg, etter å ha vært innom Grand,
gikk nedover Karl Johan til jeg kom til Kirkegata,
der jeg tok til venstre. At noen har sett meg i pølse-
boden i Dronningens gate, kan ikke stemme, etter-
som jeg da var et annet sted.

utspørrer Ligger denne pølseboden omtrent i krysset
Karl Johans gate, Dronningens gate?

torgersen Ja, omtrent.
utspørrer Hvor langt er det fra krysset Karl Johans

gate, Kirkegata til krysset Karl Johans gate, Dron-
ningens gate?

torgersen Ett kvartal.
utspørrer Ett kvartal. Femti års forskjell.
torgersen Ja. Videre kan ikke noen ha sett meg og sier

heller ikke at de har sett meg følge etter den seks-
ten år gamle jenta eller stått sammen med henne da
hun låste seg inn, ettersom jeg da var et annet sted,
og hvis noen så noen stå sammen med henne i trap-
pen i Skippergata 6 b cirka klokken 23, så stemmer
det sikkert at noen har sett noen, men meg kan det
ikke ha vært, for jeg stod og pratet med Gerd utenfor
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Sentrum kino. Og hva hun har sett, hun som sier at
hun så meg ta en drosje fra Youngstorget mens jeg
var hjemme og snakket med min mor og min søs-
ter, det vet ikke jeg, men hun har tidligere forsøkt
å få familien min kastet ut. Og han som sier han
har sett meg komme ut av en port i Skippergata 9
like før jeg ble arrestert, burde fått sjekket mer enn
synet sitt, og det er i det hele tatt veldig rart at
noen forsøker å føre ham som vitne, ettersom han
umulig kan ha vært i Skippergata selv denne kvel-
den.

utspørrer Fortell litt om hva politiet fant av spor på
deg.

torgersen Politiet fant fem vanlige grannåler i dressen
jeg hadde på meg, og de fant merker etter avføring
på skoene jeg hadde på meg, og de fant merker i den
skjendede, døde jentas venstre bryst som de mener
jeg har avsatt.

utspørrer Er politiet enig med deg i at de fem bar-
nålene er vanlige barnåler?

torgersen Nei. De mener at de stammer fra et gam-
melt juletre som lå over liket.

utspørrer Hva er det som gjør avføringen på skoen
så spesiell?

torgersen Politiet mener at avføringen på skoen stam-
mer fra den drepte jenta.

utspørrer Er du enig i at bittmerket i jentas bryst er
viktig?

torgersen Ja. Den som bet henne i brystet, må være
den som drepte henne.

utspørrer Hvor mange er det som mener at det er du
som har avsatt bittmerket?

torgersen Mange.
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utspørrer Hvor mange er det som mener at det ikke
er du som kan ha avsatt bittmerket?

torgersen Mange.
utspørrer Hvem er Gerd?
torgersen Jeg vet ikke.



5

intermezzo i

1 Hva var det som egentlig skjedde i portrommet i
Skippergata 6 b natt til 7. desember 1957?

2 Jeg vet ikke. Men en jente ble drept, og på brutalt vis.
1 Hvor mange dokumenter finnes det i saken?
2 Ingen kan telle så langt.
1 Hva vil du si er viktig i denne saken?
2 Næææ – man mente at barnåler som ble funnet på

Torgersen, knyttet ham til åstedet fordi disse bar-
nålene var veldig spesielle barnåler fra et skralt,
lite juletre fra Kaukasus. Og at fæces – avføring
– på skoene til Torgersen knyttet ham til åstedet
fordi avføringen stemte med det man fant på åste-
det. Man mente at bittet i den drepte jentas bryst
knyttet Torgersen til åstedet. Mønsteret i bittet
stemte overens med Torgersens tenner.

1 Er det ikke mer?
2 Joa. Vitner. Detaljer. Mange uklarheter.
1 Hva er det dette handler om?
2 Et justismord.
1 Er du sikker på det? Hva med den drepte jenta, da?

Pause. Hva skal vi si om rettssaken?
2 Det var en helt vanlig rettssak der alle ble hørt, og der

alt var saklig og helt sånn som det pleier å være.
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rettssak

dommer Teppet går opp, retten er satt, takk skal du ha.
Til aktor. God dag, god dag, har du det bra i dag?

aktor Ja, ærede dommer, så hjelpe meg Gud.
dommer til forsvarer: God dag, god dag, har du det

bra i dag?
forsvarer Ja, ærede dommer, så hjelpe meg Gud.
dommer Aktor har ordet.
aktor Sine qua non.
dommer Underbygg påstanden.
aktor Quod erat demonstrandum.
dommer Det er notert. Forsvarer har ordet.
forsvarer Qui bono?
dommer Underbygg påstanden.
forsvarer Tertium non datur.
dommer Det er notert. Sett i gang.
Aktor og forsvarer slåss. Aktor vinner.
dommer Aktor vinner. Hvor stor skal straffen være?
Aktor gir forsvarer ett spark eller slag til.
dommer Det er notert. Sikring?
Aktor gir forsvarer ett spark eller slag til.
dommer Her trenger du faktisk bare å si ja eller nei.

Men det er notert. Erkjenner forsvarer at slaget er
tapt?
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forsvarer Ja, og av hele mitt hjerte.
dommer Erkjenner aktor at slaget er vunnet?
aktor Ja, og av hele mitt hjerte.
dommer Trenger forsvarer tilsyn?
forsvarer Nei, ærede dommer.
Forsvarer neier for aktor og gir aktor et kyss.
dommer Har aktor blod på sine hender etter den vold-

somme kampen?
aktor Ja.
dommer Så vask da det blodet av!
Det bringes aktor et vaskefat. Aktor vasker sine hender
og tørker dem med et rent håndkle.
dommer Har aktor rester av blod under neglene etter

den voldsomme kampen?
aktor Ja.
dommer Så vask da det blodet av!
Aktor bringes på ny et vaskefat og et håndkle og vaske-
middel. Aktor vasker omhyggelig sine hender, men blir
ikke helt ren. Vaskefat og håndkle og vaskemiddel fjer-
nes.
dommer Er blodsporene fjernet eller så godt som fjer-

net?
aktor Blodsporene er så godt som fjernet.
dommer Det var godt å høre. Har aktor fæces i lom-

mene, eller har han spist erter de seneste døgn?
aktor Jeg har ikke fæces i lommene.
dommer Det var godt å høre. Har aktor tenner i mun-

nen som kan avsette merker?
aktor Jeg har tenner i munnen.
dommer Det var godt å høre. Elsker aktor de norske

juletradisjoner?
aktor Ja, og av hele mitt hjerte, men treet kan bli

stående i stuen hele januar igjennom.
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dommer Tenkte jeg det ikke. Kom nå, barn, og kyss
mine hender, den ene den venstre, den andre den
høyre.

Dommeren strekker ut sine hender. Forsvarer går frem
til dommeren og kysser dennes venstre hånd, neier for
aktor og går tilbake på plass. Aktor går frem til dom-
meren og kysser dennes høyre hånd, neier for forsvarer
og går tilbake på plass.
dommer Det var en forferdelig handling. Teppet går

ned, retten er hevet, takk skal du ha. La oss møte
pressen.



7

den døde jenta i

I femti år har det vært ballade om Torgersen og det som
hendte i Skippergata.

I femti år er det blitt produsert flere og flere dokumen-
ter, og færre og færre husker at det faktisk var en som
ble drept.

Jenta har et navn, men saken heter Torgersen-saken.
Alle tannlegene og alle andre vet at Torgersen alltid har
sagt at han denne kvelden var sammen med Gerd, som
hadde pene tenner. Alle tannlegene og alle andre vet
at den Gerd som Torgersen utpekte under rettssaken i
1958, var flau for å vise frem tennene sine fordi hun
ikke hadde hatt råd til å gå til tannlegen på over fem år.
Alle tannlegene og alle andre vet at jenta heter Rigmor
Johnsen, men det er Torgersen vi snakker om. Alle vet
at Torgersen har gått glipp av viktige år i norsk historie
fordi han satt i fengsel. Alle glemmer at den skjendede,
seksten år gamle døde jenta ikke fikk med seg noen ting
av det som skjedde. Alle vet at hun hadde tyve kroner
i skuffen sin, og alle synes det er viktig at hun bare
hadde fem kroner i kåpen sin da hun ble funnet. Spil-
ler det noen rolle for dere hvis jeg sier at hun skulle til
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tannlegen mandagen etter, at det var derfor hun hadde
så mange penger? At hun må ha hatt forferdelig vondt
i tennene da hun døde, siden hun, en seksten år gam-
mel nobody fra Oslos havnestrøk, hadde spart penger
til det?

Vi må ikke glemme offeret, sier alle. Vi må ikke glemme
at hun var en veldig fin og hyggelig jente som alltid var
i godt humør. Hva faen vet vi om det? Hvorfor skal alle
ofre gå rundt og være i godt humør hele tiden?

Sjekk med tannlegen først, sier nå jeg, før du konstate-
rer at den eller den var i godt humør idet hun ble drept.

Men kan hun bli noe annet enn en skygge for oss?

Vi ville aldri visst navnet hennes engang, hvis det ikke
hadde vært for saken, Torgersen-saken. Hva har vel en
anonym jente å stille opp med i møte med tusenvis av
dokumenter?

Hva heter du, skygge?

Rigmor.

Når ble du født?

I 1941.

Dato?

23. juni.
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Sankthansaften?

Ja.

Hva gjorde du den kvelden?

Jeg var ute med Svein Erik.

Hva gjorde du før du gikk ut med ham?

Jeg tok en røyk og hørte på radio, skiftet og ventet på
ham.

Hvor mange røyk?

Én.

Hva var det de spilte på radioen?

Det vanlige. Jazznytt, foredrag, søvndyssende konsert,
søvndyssende bokprogram. Hvorfor spør du om dette?
Faktisk hadde jeg tenkt meg hjem denne kvelden for å
høre på godnattsangen på radio.

Godnattsangen?

Kringkastingskoret synger alltid «Ære det evige forår
i livet» til slutt. Jeg hører ofte på den når jeg kommer
hjem. Det er bare en salme. Men den er fin.

De skulle spille noe av Schumann fra halv elleve til
elleve, og deretter si god natt. Programmet skulle være
slutt idet nabodamen passerte deg i trappen, og idet
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du sa «hei» eller «morn» til henne, men programmet
var visst forsinket akkurat denne kvelden. Du står ved
trappen mens de ennå spiller Schumann. Etterpå er det
slutt. Og så synger koret «Ære det evige forår i livet».

Hvorfor spør dere meg om hva jeg hørte på radio når
dere tydeligvis kjenner programmet bedre enn jeg gjør?

Kan du beskrive han som står sammen med deg i trap-
pen idet nabodamen passerer deg?

Nei, hold opp. La nå en død jente være i fred. Evighets
avkom og frø er vi alle.
Intet så smått at ei finnes et mindre / ingen kan se. Ver-
dener forgår og oppstår. // Liten og svag / ånde et eneste
drag / inn i den evige dag.
Skal jeg være liten og svak bare for å få salmen til å
passe?



8

den døde jenta ii

Jeg ble født 23.6.1941 og døde 6.12.1957. Hvem er
jeg?

Femti års norsk historie har gått meg hus forbi. Hvem
er jeg?

Jeg kom meg ikke på jobb lørdag 7.12.1957. Tannle-
gen ble sittende og vente på meg mandag 9.12.1957.
Kong Olav ble signet i Nidarosdomen dagen før sankt-
hans 1958; jeg var ikke til stede da bildet ble tatt. Men
dagen etter ville jeg ha fylt sytten år. Jeg gikk glipp av
oljeeventyret. Jeg ville ha vært 31 år da Norge sa nei
til medlemskap i EEC i 1972. Jeg ville vært 53 år da
Norge sa nei til medlemskap i EU i 1994. Jeg ville ha
hatt bursdag – 57 år gammel, hvem hadde vel trodd
det? – da Rekdal scoret på straffe mot Brasil i Marseille
23.6.1998. Hvem er jeg?

Jeg er ingen. Jeg er en nobody fra havnestrøket i Oslo.
Jeg ble drept og slengt ned i en kjeller i 1957. Doku-
mentene i Torgersen-saken veier mange kilo. Mitt hjerte
veide ikke mer enn 230 gram.

*
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Jeg var ute med Svein Erik. Jeg var ute med Harald. Jeg
var ute med Bjørn, fra flyvåpenet. Men han fløy sin vei.
Og så fløy jeg min. Livet hadde så vidt begynt.



9

intermezzo ii

En ting til, skygge.

Nei.

Vi ser i papirene at du sier til damen i pølseboden at det
er en som følger etter deg. «Huff, det er en som følger
etter meg.» Var du redd?

Les igjennom papirene en gang til.

Det står at du etter hvert virket mer triumferende og
kanskje syntes det var morsomt at han ikke ga seg.

Tror du virkelig det spiller noen rolle? Han snakket
visstnok ikke Oslo-dialekt? Løs gåten selv, hvis det er
noen gåte.
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torgersen-saken

Også for Fredrik Fasting Torgersen har Torgersen-
saken vart i femti år.

Jeg ble den 16. juni 1958 domfelt av Eidsivating lag-
mannsrett for forsøk på voldtekt, drap og mordbrann.
Jeg ble idømt fengsel på livstid, samt sikring. Jeg var
da 23 år gammel.

Jeg anket til Høyesterett over saksbehandlingen, straf-
feutmålingen og sikringsavgjørelsen. Høyesterett for-
kastet anken ved kjennelse av 1. november 1958. I
forbindelse med anken til Høyesterett fremmet jeg en
begjæring om gjenopptagelse av saken, som ble over-
sendt Eidsivating lagmannsrett i november 1958. Ved
skriv av 17. desember 1958 kom statsadvokaten med
uttalelser til begjæringen. I juli ba jeg om at begjærin-
gen skulle stilles i bero og ikke behandles videre av lag-
mannsretten før etter nærmere beskjed.

Jeg begjærte den 22. mars 1973 saken gjenopptatt på
nytt. Jeg var da 38 år gammel. Påtalemyndigheten kom
ved skriv av 22. oktober 1973 med en uttalelse til begjæ-
ringen. Eidsivating lagmannsrett avsa 27. juni 1975
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beslutning om å forkaste begjæringen. Jeg påkjærte
beslutningen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som for-
kastet kjæremålet ved kjennelse av 31. mai 1976. Jeg
var da 41 år gammel.

Den 17. november 1997 fremmet jeg enda en ny begjæ-
ring om gjenopptagelse av saken. Jeg var da 63 år gam-
mel. Påtalemyndigheten avga uttalelse til begjæringen
ved skriv av 26. februar 1998. Borgarting lagmannsrett
avsa 18. august 2000 kjennelse om at begjæringen om
gjenopptagelse ikke ble tatt til følge. Jeg påkjærte kjen-
nelsen til Høyesteretts kjæremålsutvalg, som forkastet
kjæremålet ved kjennelse av 28. november 2001. Jeg
var da 67 år gammel.

Dokumenthaugen vokser. Tiden går. Ingen lever evig.

For Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
begjærte jeg den 25. februar 2004 saken gjenopptatt
for fjerde gang. Denne begjæringen er senere supplert
med utredningen «Bevisene i Torgersen-saken» av 5.
april 2005, samt diverse vedlegg, til sammen cirka
2500 sider. Begjæringen med vedlegg ble oversendt
fra Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til
påtalemyndigheten for uttalelse 11. april 2005. Påtale-
myndigheten kom ved uttalelse av 2. desember 2005 til
at begjæringen ikke skal tas til følge. Jeg var da 71 år
gammel.

Jeg er i dag 72 år gammel. Saken er for tiden til behand-
ling hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffe-
saker.
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kor

Hva synes som nærmest irrelevant i Torgersen-saken?

Det synes som nærmest irrelevant i Torgersen-saken at
en seksten år gammel jente ble drept, at en mann vold-
tok eller forsøkte å voldta henne, at han knuste hodet
hennes mot en trapp, at han kvalte henne og bet henne
i brystet, at han slepte henne ut i bakgården og slengte
henne halvnaken ned i kjelleren som en sekk.

Når ble den skjendete, seksten år gamle jenta født?

Hun ble født den 23. juni 1941.

Når ble hun drept?

Hun ble kvalt og slengt halvnaken ned i en kjeller om
kvelden den 6. desember for snart femti år siden.

Vil du si at femti år er lang tid?

Jeg er ikke geolog, så jeg vil si at femti år er ganske lang
tid, ja.

278



Hvor er den døde jenta gravlagt?

Det vet jeg ikke.

Når ble hun gravlagt?

Det vet jeg ikke.

Hvor mange mennesker fulgte henne til graven?

Jeg vet ingenting om noe av dette fordi ingenting som
handler om den døde jenta, handler om noe annet enn
Torgersen-saken.

Hvor gammel ville hun ha vært i dag?

Hvis hun hadde vært i live i dag, ville hun vært 65 år
gammel.

Var hun en vanlig jente med kjærester og venner og
hemmeligheter og drømmer om fremtiden, og var hun
en engel og i alle henseender helt uten lyter?

Hun var en vanlig nobody fra et heller fattig strøk i
Oslo, i et den gang heller fattig land. Hun røykte ganske
mye til å være så ung, og hun drakk øl med kjæres-
tene sine selv om hun bare var 16 år gammel, men hun
hadde vondt i en tann og hadde bestemt seg for å gå
til tannlegen. Hun hadde skrubbsår i ansiktet etter å
ha blitt slept ut i bakgården. Legene som undersøkte
henne, fjernet en gul ring fra hennes høyre ringfinger
under obduksjonen.
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Hva har skjedd i Norge etter at den seksten år gamle
jenta ble kvalt og slengt halvnaken ned i en kjeller om
kvelden den 6. desember 1957?

Alt.

Hva var det første hun ikke fikk med seg eller fikk gjort
etter at hun ble slengt halvnaken ned i kjelleren i Skip-
pergata 6 b?

Hun fikk ikke sagt god natt til sin far eller fortalt til sin
søster hvordan møtet med Svein Erik hadde vært, og
hun kom seg ikke på jobb lørdag 7. desember, og hun
kom seg ikke til tannlegen mandag 9. desember.

Og resten?

Resten er historie.



12

fast forward

I 1958 ble kong Olav den femte signet i Nidaros-
domen. I 1959 innføres sommertid. Femtitallet er
nesten slutt. Sekstitallet kommer. Det blir en annen
schwung.

I 1960 løper Knut Johannesen i Squaw Valley og set-
ter ny verdensrekord på titusenmeter. I 1961 bygges
en mur tvers gjennom Berlin. I 1962 oppdager ameri-
kanerne at det finnes sovjetiske atomvåpen på Cuba.
I 1963 blir Kennedy skutt. I 1964 vedtar Stortinget å
grunnlovsfeste retten til fri religionsutøvelse i Norge.
I 1965 gir Industridepartementet åtte selskaper konse-
sjon for boring etter olje på norsk kontinentalsokkel. I
1966 gir Industridepartementet ESSO tillatelse til øye-
blikkelig boring etter olje i Nordsjøen. I juni 1967 er
Israel i krig med Egypt, Syria og Jordan. I 1968 finner
Phillips-gruppen olje i Nordsjøen. I 1969 lander det
en mann på månen. Sekstitallet er snart slutt. 70-tallet
kommer. Folk går i andre klær.

I 1970 finner Phillips enda mer olje i Nordsjøen. I
1971 mener man at det bør opprettes et statlig olje-
selskap. Alle synes at «Statoil» høres ut som et greit
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navn. I 1972 mener 53, 49 prosent a de 77, 68 prosent
fremmøtte av de stemmeberettigede at EEC står i veien
for sola. Sankthansaften 1973 kunne Rigmor Johnsen
ha feiret sin 32-årsdag – kanskje sammen med barn,
ektemann, søsken, svogere, venner; hvem vet. Verde-
ner forgår og oppstår, former går tapt. I 1973 er det
statskupp i Chile, Watergate-skandale i Amerika, kron-
prinsesse Sonja føder en arveprins, pensjonsalderen i
Norge blir senket til 67 år, det er premiere på Jens
Bjørneboes skuespill «Tilfellet Torgersen» på Club 7,
Tor Erling Staff begjærer gjenopptagelse av straffesaken
mot Fredrik Ludvig Fasting Torgersen pådømt av Eid-
sivating lagmannsrett den 16. juni femten år tidligere.
I 1974 løslates Fredrik Fasting Torgersen. I 1975 for-
later de siste amerikanerne Vietnam. I 1976 begynner
Finn Iunker på skolen. I 1977 går Arbeiderpartiet frem
med 14 mandater. I juni 1978 er det tyve år siden Fred-
rik Fasting Torgersen ble dømt for drapet på en jente
ingen husker navnet på. I 1979 melder Oljedirektora-
tet om et stort gassfunn på Statfjordfeltet i Nordsjøen.
70-tallet er nesten slutt. Om kvelden den 6. desem-
ber 1979 er det lett snøvær i Oslo, og det er gått 22
år siden en seksten år gammel nobody fra havnestrø-
ket i Oslo gjorde seg klar til å gå ut på byen sammen
med sin venn, for å drikke øl med ham og bare prate
litt med ham og kanskje kjøpe et eple eller to på vei
hjem.

I 1980 velter Alexander Kielland-plattformen, og 123
mennesker dør. Evighets avkom og frø er vi alle. I 1981
blir Gro statsminister i Norge, men i valget samme
høst taper hun for Kåre. Under en skitur i 1982 brek-
ker Oddvar Brå staven. I 1983 dør en norsk mann av
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aids. I 1984 blir tikroneseddelen erstattet av en tikrone-
mynt. I 1985 blir eiendommen i Skippergata 6 b revet.
I 1986 blir Olof Palme drept. I 1987 blir Oslo sentral-
banestasjon åpnet. I desember 1988 er det 31 år siden
en nobody fra et fattig strøk i Oslo kom hjem fra jobb,
hørte på radioen og røykte en sigarett før hun smatt ut
for å være sammen med sin venn og snakke litt med
ham. I 1989 åpnes en mur i Berlin. 80-tallet er nesten
slutt. Man lurer på hva 90-tallet vil bringe. Noen spår
en datarevolusjon. Men folk sier jo så mye rart. Forhå-
pentligvis blir musikken bedre.

I 1990 opphører DDR å eksistere. I 1991 opphører
Sovjetunionen å eksistere. I 1992 opphører Tsjekkoslo-
vakia å eksistere. I 1993 undertegnes en fredsavtale mel-
lom Israel og PLO i Washington. I 1994 vinner Norge
på Lillehammer, og i folkeavstemningen om norsk med-
lemskap i EU går ja-siden frem med 1,3 prosentpoeng,
men hva så? I 1995 er det femti år siden andre ver-
denskrig sluttet, 38 år siden en jente ble slengt ned i
en kjeller, og 10 år siden hele bygningen ble revet. I
1996 tar Taliban makten i Afghanistan. I 1997 dør
Lady Diana i en bilulykke i Paris. I 1998 taper vi for
Italia i 16-delsfinalen. I 1999 grunnstøter katamara-
nen Sleipner, og 16 mennesker omkommer. 90-tallet er
nesten slutt. Alle lurer på hva det neste millenniet vil
bringe av gleder og skuffelser og ikke minst av data-
trøbbel.

I 2000 kollapser ikke alle datamaskinene i hele verden
allikevel. I 2001 kollapser to tårn i New York. I 2002
sendes fanger til Guantánamo. I 2003 kollapser nesten
FN fordi USA vil til Irak. I 2004 begjærer Torgersen for
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fjerde gang sin sak gjenopptatt. I 2005 skriver jusspro-
fessor Ståle Eskeland en rapport der han argumenterer
for at Torgersen ikke kan ha drept Rigmor Johnsen. I
2005 skriver statsadvokat Anne Margrethe Katteland
en rapport der hun argumenterer for at dommen fra
1958 er riktig. I 2006 faller den endelige avgjørelsen
i Torgersen-saken. Eller? I 2007 vil det være femti år
siden en nobody fra et fattig strøk i Oslo ble voldtatt,
kvalt og senere slengt halvnaken ned i en kjeller. I 2008
vil ingen huske hva hun het. I 2009 vil ingen huske hva
hun het. I 2010 vil du ikke huske noe av det vi har for-
talt deg i kveld. Men i hele kveld vil du huske det jeg
sier nå. Du vil huske at den jenta som ble voldtatt, kvalt
og slengt ned i en kjeller, ikke var en nobody, men en
helt vanlig jente på seksten år, med lengsler og drøm-
mer og hemmeligheter. Som meg. Og deg.



13

hjem

Det var på tide å gå hjem, ta på seg yttertøyet og for-
standen, forlate teateret og late som om alle doku-
mentene i den femti år gamle drapssaken ga mening,
hver for seg og samlet, slik at det også ga mening at
en jente nesten ingen visste eksisterte før hun ble kvalt
og slengt halvnaken ned i en kjeller, faktisk mistet
livet.
Der er de.

torgersen Hei, Rigmor.
rigmor

Morn.
De danser.
rigmor

Vi skal alltid være forbundet, du og jeg. Ingen
Ville skrevet om meg
Hvis det ikke var for deg.
Ingen ville skrevet om deg
Hvis det ikke var for at jeg ble drept.

torgersen Tenner i et bryst. Femti år. Men det var ikke
meg.
De slutter å danse.
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rigmor
Er det ikke på tide at du forteller dem det? Gå nå.
Jeg skal også gå nå.
Denne kvelden i desember
Skal jeg ut og treffe Svein Erik.
Jeg kommer hjem fra jobb klokken fem.
Jeg sitter og hører på radio og røyker.
Klokken blir halv syv, og jeg kler meg.
Strømper og underskjørt, skjørt og belte
Og ulljakke. Klokken blir syv, og jeg hører ham
Plystre fra gaten. Jeg tar på meg
Kåpen og luen og skjerfet og løper ned.
Vi skal drikke øl, og jeg skal spørre ham
Hva han egentlig ser i meg, hva han vil.
Og jeg skal le når jeg ser at han rødmer.
Jeg skal følge ham til trikken.
Så skal jeg gå hjem,
Høre godnattsangen på radio, og så skal jeg sove.
God natt.



14

et mord ii

Robert Schumanns C-durfantasi. Portrommet, Skipper-
gata 6 b. Den døde jenta, som holder i en papirpose
med to epler, kommer sammen med en ung mann. De
stiller seg nederst ved trappen. Den unge mannen tar
hånden hennes og stryker den. Den døde jenta tar av
seg kåpen og henger den over rekkverket, men behol-
der luen og skjerfet på. En eldre kvinne kommer ned
trappen. Den døde jenta hilser på henne, men kvin-
nen går bare fort forbi dem, og like etter høres ytter-
døren som lukkes. Den døde jenta tenner en røyk og
byr mannen en, men han takker nei. Mens hun røyker
sin sigarett, flørter den unge mannen med henne. Hun
responderer ikke på hans invitter på annen måte enn at
hun tydelig liker dem og samtidig, triumferende, hever
seg over dem. Den døde jenta stumper røyken. Musik-
ken til Schumann toner ut, og en radiostemme sier at
dette var siste post på programmet; nå skal kringkas-
tingskoret som vanlig synge Bjørnsons salme, og med
den ønsker han alle en riktig god natt. Den døde jenta
forsøker å ta farvel med den unge mannen, som imid-
lertid ikke vil gi slipp på hånden hennes. Hun river den
til seg og treffer samtidig den unge mannen i ansiktet.
Da eksploderer han: Han river henne ned av trappen,
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slenger henne inn i veggen slik at hun mister posen med
eplene. Den døde og snart skjendete unge jenta, stadig
med skjerf og lue på, treffer en dørkarm med hodet,
og idet hun faller sammen, kommer det blod ut under
luen. Mens hun ligger på gulvet, fikler den unge man-
nen med sin egen smekk, river av henne trusen og blot-
ter brystene hennes, hvorpå han kveler henne dels med
hendene, dels ved å stramme skjerfet hun har rundt hal-
sen. Det er over. Den unge mannen stopper opp, usik-
ker på hva han skal gjøre. Så biter han den døde jenta
i brystet. Han tenker seg om. Deretter drar han henne
etter beina ut mot bakgården, slik at luen hennes sklir
av hodet. Ute i bakgården lukker han opp kjellerlem-
mene, går tilbake til den døde jenta, løfter henne opp
og slenger henne ned i kjelleren. Han henter luen og
kåpen og slenger også disse ned i kjelleren. Han lukker
kjellerlemmene og går. Etter en stund kommer en eldre
mann inn i portrommet og forsvinner opp trappen. Bak
ham kommer den eldre kvinnen som den døde jenta
tidligere hadde hilst på. Hun går ut i bakgården med
noe søppel, og på vei tilbake stanser hun og sier høyt:
«Her har det vært noen griser, Emil. Emil? Og det er
noen som har spyttet blod her.» Hun får ikke noe svar.
Så forsvinner også hun opp trappen.



Produksjonsnote

Det skjendige drapet i Skippergata ble skrevet etter et
initiativ fra Det Åpne Teater i Oslo, der det 15. novem-
ber 2006 hadde urpremiere. Regi: Franzisca Aarflot.
Scenografi: Astri Kobbevik Stephens. Aktører: Trude-
Sofie O. Anthonsen, Nadia K. Ellefsen, Sara Fellman,
Andrine Fendeland, Annette Gausereide, Yngvild S.
Grotmol, Mari E. Kaupang, Tor E. Laaksonen, Bjørn H.
Myrene, Henrik S. Vernegg, Karoline Øyan og Torgny
G. Aanderaa. Takk til alle involverte, samt til journa-
list Norunn Reinertsen for flere verdifulle samtaler.

Det skjendige drapet i Skippergata ligger i genre nær-
mere et spilleopplegg enn et litterært drama. Selv om
jeg siden sommeren 2006 aldri har tvilt på at dommen
mot Fredrik Fasting Torgersen er riktig, var stykket i
starten tenkt å omhandle et justismord, og jeg fant og
finner det vanskelig å la mine egne oppfatninger bli
dominante i et stykke skrevet for norsk ungdom av i
dag. Det ble ferdigstilt og levert til teatret i begynnelsen
av august 2006, altså en god stund før Kommisjonen
for gjenopptakelse av straffesaker kom med sin kon-
klusjon om saken.





«leven is ook leren sterven»

2007





«leven is ook leren sterven» (1)

En reise til Belgia (2) forløper aldri som normalt; det er
noe alle vet. Denne gang bulket jeg bilen i Ninove og
kjørte meg vill i Aalst; (3) venner jeg skulle møte, dukket
opp på avtalt sted til avtalt tid, om enn ikke på samme
dag som jeg; heller ikke i år lå Waterloo-monumentet
i Waterloo. (4) Dessuten ble Belgia oppløst, i hvert fall
på TV, (5) og i Leuven stod jeg ulovlig parkert en hel
dag uten at noen syntes dét var rart. Alt som det pleier,
altså, men denne gang ble jeg faktisk overrasket. (6) Det
kan også legges til at jeg snakket rimelig bra (7) neder-
landsk i fylla, flere kvelder på rad, (8) at jeg spiste god
mat på en restaurant som egentlig ikke var åpen, ja, at
jeg i det hele tatt tilbragte mye tid sammen med gode
venner, der også noen er nye.

(8) Dette nevnes simpelthen fordi jeg en av disse kvel-
dene fikk høre en troverdig forklaring på hva en «pajot»
er. (9) Mens jeg stod der (10) og svaiet, (11) forstod
jeg alt som ble sagt, men neste morgen hadde jeg glemt
det. Pinlig.

Merknad: «pajot» står ikke oppført i min Rijmwoor-
denboek (Spectrum, Prisma Taal), selv om den strør om
seg med «krot», «zot», «overschot» og selvsagt «sja-
lot», som, hvis potetteorien stemmer, (12) ville bli en
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svært passende makker til «pajot». Med et slikt rim-
par for hånden kan ingen dikter feile. Ingen av de to
rimordbokforfatterne later til å ha tenkt på dette, ikke
engang den av dem som heter A. M. C. Ballot.

(7) Som Heraklit gjerne kunne ha sagt: Bare når du
ikke behersker språket, kan du herske over det. Ingen-
ting er umulig når alt er fremmed. (A) «’Mijn gat,’ zei
de bakker, en hij bakte een brood met een hol in.» (B)
«’We zullen zien,’ zei Rika, en ze blies de kaars uit.»
Det skal ikke mange øl til for å kombinere (A) og (B):
«’We zullen zien,’ zei Rika, en ze bakte een brood met
een hol in.»

(10) I baren på KVS etter en premiere.

(11) På grunn av det høye alkoholinntaket.

(12) Strengt tatt kjenner jeg bare Flandern. Og Brussel.
Mitt første våkne møte med byen fikk jeg da jeg lør-
dag den 2. november 1991 våknet opp på New White
Horse Hotel med dundrende hodepine, (13) da jeg slo
opp balkongdørene, da jeg stirret ut på dette merkelige
kaoset, på folk og biler i Augste Ortsstraat, Dansaerts-
traat, Visverkoperstraat, altså mye av det strøket jeg
også i dag trives best i, og jeg har elsket byen siden denne
lørdagen for over femten år siden. New White Horse
Hotel eksisterer ikke lenger, og min første favorittkafé
i Brussel, Le Coq, har mistet mye av sin sjarm, men
femten år utgjør faktisk en veldig stor del av mitt liv.

(13) Jf. n. 11.
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Avsluttende merknad: Jeg ber egentlig ikke om unn-
skyldning for alle disse fotnotene. (14) Det er et system
her. Alt henger sammen. På en eller annen måte. For-
men må tilpasses temaet. Flandern. QED.

(9) Jeg tror forklaringen har med poteter (12) å gjøre,
og at ordet kommer fra fransk. Grunnen til en slik
interesse for et ord som ikke står oppført i Van
Dales Handwoordenboek Nederlands–Engels, er selv-
sagt at Villa Hellebosch, som jeg residerte i, ligger i
Pajottenland. Samt at de fleste jeg spurte, ikke visste
hva ordet betyr. (Eller hevdet ikke å vite det.) For-
rige gang jeg sjekket på www.pajottenland.tk, fantes
det ingen forklaring; nå finnes det mange. At det på
dette nettstedet hevdes at Pajottenland er «het Toscane
van de Lage Landen», er kanskje naturlig, for jeg har
sett Brugge bli kalt «het Venetië van het Noorden»
(for øvrig i likhet med min hjemby i Norge, Aren-
dal). Naturlig? I hvert fall ikke mer uflamsk enn at
«tk» i pajottenland.tk er landkoden til – Tokelau. For-
resten ble de pålene som Amsterdam hviler på, laget
av trestammer som i sin tid ble skipet ut fra nett-
opp Nordens Venedig, altså Arendal. (Om man snudde
Amsterdam på hodet, ville man få en Norwegian
wood.)

(14) Det jeg skulle si, var at skriveperioden til tider ble
nokså urolig fordi et skuespill jeg hadde skrevet, Det
skjendige drapet i Skippergata, dagen etter urpremie-
ren i Oslo 15.11.2006 ble anmeldt – at noen altså gikk
til namsretten med et midlertidig forføyningskrav om
å få stykket stanset. Kravet ble senere trukket, og hele
saken endte opp som lite annet enn støyende reklame

295



for både meg og teatret, men jeg har aldri vært med
på noe lignende og fant det hele ganske ubehagelig. Av
den grunn ble oppholdet i Flandern denne gang nokså
uvanlig, som vanlig, men på en – uvanlig måte. I alle
fall: Stykket som jeg hadde skrevet, tar utgangspunkt i
et mord på en seksten år gammel jente i Oslo (i Skip-
pergata) i desember 1957. På forsommeren 1958 ble en
den gang 23 år gammel mann dømt for mordet, men
han har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og der-
for har mordsaken vært som et åpent sår i nesten hele
den norske etterkrigstiden, ettersom det i offentlighe-
ten har vært skapt en viss usikkerhet til hvorvidt den
dømte mannen faktisk gjorde det han ble dømt for.
Men fordi oppmerksomheten hele tiden har vært ret-
tet mot det mulige justismordet, er det i dag få som
tenker over at det en desemberkveld i havnestrøket i
Oslo for snart 50 år siden var en seksten år gammel
jente som ble voldtatt eller forsøkt voldtatt, som ble
slått og kvalt, som ble bitt i det ene brystet og som
deretter ble slept bortetter et murgulv slik at hun fikk
skrubbsår i ansiktet, for til slutt å bli lempet halvnaken
ned i en kjeller. Så ble liket tent på. Denne historien
er det altså fortsatt noen som ønsker ikke skal bli for-
talt, og det er synd. Vi i Norge ville neppe ha tillatt en
slik glemsel dersom drapet hadde funnet sted uptown
og ikke i byens havnestrøk, dersom den drepte jenta
hadde vært datter av en minister eller en kjent skilø-
per.

(3) Muligens fordi jeg grublet videre på Adriaans (15)
supplement til det nederlandske språk, «duwvogel». (Se
egen merknad om dette.)
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(15) Riktig svar er Merg av Judith Herzberg. Jeg
mener: Teaterkompaniet De Roovers spilte dette styk-
ket i Aalst. Adriaan spilte i dette stykket. Jeg så dem
spille dette stykket i Aalst. Etter forestillingen snakket
jeg med Adriaan (16) om blant annet min reiserute (17)
denne høsten. Adriaan er forresten en pajot god som
noen. Hans forfar skal ha vært ølbrygger på et lite slott
i nærheten av Vollezele.

(16) Adraans fulle navn er Adriaan Von Hoofd, og han
er en fantastisk skuespiller, for øvrig i likhet med mange
andre av mine venner i Flandern.

(17) Vanligvis ankommer jeg til Flandern nordfra, med
tog fra Schiphol. Denne høsten kom jeg med tog fra
Marseille, der jeg hadde vært og arbeidet et par ukers
tid. Etter cirka åtte uker i Vollezele/Brussel skulle jeg
hjem til Norge for å feire jul. Med andre ord: fra mildt
Marseille-klima i oktober via flamsk høst i novem-
ber og desember til bitende norsk kulde uten hvit jul.
En slags omvendt trekkfugl, sa jeg til Adriaan. Det
stemmer, sa han, en «en duwvogel». A pushbird, en
dyttfugl. «Duwvogel» står ikke oppført i Van Dales
Handwoordenboek Nederlands–Engels, men angir like
fullt en temmelig dramatisk reise i en modellsetning
til «duwen», nemlig «de gijzelaar werd in een auto
geduwd».

(4) Jeg var i Waterloo første gang i oktober 2004. Jeg
hadde hørt av flere at det var vanskelig å finne monu-
mentet, altså Butte du Lion – som dessuten viste seg
å være bygget til minne om hverken Wellington eller
Napoleon, men den nederlandske prinsen av Orange.
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Har jeg forresten noen idé om Waterloo overhodet?
tenkte jeg den gang. Selv om jeg er skandinav, har jeg
egentlig ikke all verdens til overs for ABBAs hit, skjønt
jeg må innrømme at to av versene – «The history book
on the shelf / Is always repeating itself» – rommer en
fascinerende kompleksitet. I desember 2005 kom jeg i
snakk med tre virkelig fulle typer på en Sherlock Hol-
mes-pub i London. To av dem arbeidet ved statsminister
Tony Blairs kontor, og de kom rett fra julebord. En av
dem gjentok til stadighet at «we hate the French», som
regel etterfulgt av et latterbrøl og en skål. Han syntes
det var storartet at jeg hadde ankommet til London med
tog fra Paris, for hvilken stasjon er det Eurostar stan-
ser på i London? Jo, selvsagt, Waterloo Station, ha ha
ha, we hate the French, ha ha ha! Poenget er med andre
ord: Waterloo ligger ikke alltid der du tror. Waterloo er
Butte du Lion og ligger i – Braine l’Alleud, nabokom-
munen til Waterloo. Det er derfor folk har problemer
med å finne frem. Jeg leser også i min Berlitz pocket-
guide for Brussel at selve slaget trakk i langdrag, og «it
was only the arrival of Blücher’s Prussian troops from
Wavre that tipped the balance». Hvis Blücher kom for
sent, kan man egentlig ikke laste ham, for han hadde
selvsagt ikke forutsetninger for å forstå at Waterloo lig-
ger i nabokommunen til Waterloo.

(1) Midt under oppholdet i Vollezele reiste jeg på en
todagers visitt til Oslo for å overvære premieren på et
skuespill jeg hadde skrevet, og av grunner nevnt i note
14 var jeg sliten da jeg kom tilbake til Flandern. Under
togturen fra flyplassen til Edingen så jeg at det på tog-
billetten var trykt et Seneca-sitat, kanskje for å få rei-
sen til å fremstå som mer åndfull og lærerik: «Leven is
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ook leren sterven.» Maksimen passet kanskje ikke så
godt til min egen situasjon, alternativt altfor godt, men
det maner i alle tilfelle til ettertanke når togselskapet
gir passasjerene et slikt «aksepter at du skal dø»-bud-
skap idet toget glir ut fra perrongen. I Edingen ble jeg
hentet av Gilles Pellerin, min kollega under oppholdet i
Vollezele, og han utbrøt flere av sine «Mon Dieu! Mon
Dieu!» da jeg fortalte ham om det som hadde skjedd
etter premieren der oppe i nord. Så kjørte vi tilbake til
Villa Hellebosch. Jeg husker at vi denne fredagskvel-
den satt på de høye krakkene på kjøkkenet, spiste god
mat som kokka Anne hadde satt frem til oss, drakk god
vin fra Rhône og snakket Gott-sei-Dank om helt andre
ting. Og etter nesten to måneder under Het beschrijfs
vinger i Flandern i november og desember 2006 er det
dette som står igjen som det mest pregnante minnet,
tror jeg. Jeg hadde vært borte i to dager og følte at jeg
endelig var hjemme igjen. (6)

(5) Det mest interessante var i grunnen Magritte-refe-
ransene som skal ha stått nederst på skjermen, bl.a.:
«Dette er kanskje ikke en fiksjon.» Se f.eks. Dan
Bilefsky, «Outrage in Belgium after television broad-
cast hoax», The International Herald Tribune (iht.com)
14.12.2006, samt Stephen Castle, «Revolution in Bel-
gium? No, it’s just a television hoax», The Independent
(independent.co.uk) 15.12.2006.
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en aller siste merknad

Teksten ble skrevet for en utgivelse av litteraturhuset i
Brussels stiftelse Het beschrijf, og i nederlandsk over-
settelse ved Paula Stevens ble den publisert i Sigrid
Bousset (m.fl., red.), Ankomen in Brussel. Schrijvers op
bezoek, Antwerpen og Brussel: Vrijdag og Het beschrijf
2008, s. 32–38. Takk til Paula Steven, Gilles Pellerin,
Piet Joostens og Sigrid Bousset.

Siden teksten ble skrevet primært for et flamsk publi-
kum, er det mange referanser som jeg ikke tenkte på
å forklare på norsk, men for denne utgivelsen kan det
kanskje være på sin plass å nevne følgende.

Seneca-sitatet «leven is ook leren sterven» (tittelen)
betyr ganske enkelt «å leve er også å lære å dø».

Ordet «pajot» (note 8) virker riktignok å komme fra
fransk, men ser ut til å ha en annen betydning enn jeg
den gang trodde. Fra nederlandsk Wikipedia, i artikke-
len «Pajottenland», fremkommer det at ordet betegner
en slags lokalt vervet soldat (i motsetning til frem-
mede, profesjonelle soldater), der ordet «payot» skal
være dannet av fransk «pays» («landet», «bygda») og
det franske suffikset «-ot» («en som kommer fra –»).
Det slår meg at vi kan ha kommet inn på dette ordet
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fordi også mitt eget etternavn finnes brukt i militær
terminologi («fanejunker»). Hjemmesiden www.pajot-
tenland.tk er lagt ned, men det finnes i dag en hjemme-
side på www.pajottenland.be, der jeg ikke kan se noen
forklaring på ordet. «Pajot» har ellers en fin, bondsk
klang på flamsk: pa’jått.

De to flamske setningene i note 7 virker å være gammel-
dagse og folkelige «sentenser» som ikke har noe klart
innhold, men som kan brukes om ditt og datt i en tra-
vel hverdag. På norsk fantes en del slike «sentenser»,
der for eksempel «akk ja, sukkede pigen» – og så kunne
i praksis alt mulig rart følge. Disse to flamske setnin-
gene, som en flamsk skuespiller lærte meg, og som han
selv skal ha lært av sin farmor, betyr noe sånt som (hen-
holdsvis) «’Store min,’ sa bakeren, og han bakte et brød
med et hull i» og «’Vi får se,’ sa Rika, og hun blåste
lysene ut.» Min kombinerte variant blir dermed: «’Vi
får se,’ sa Rika, og hun bakte et brød med et hull i.»

KVS (note 10) er en forkortelse for Koninklijke
Vlaamse Schouwburg, Det kongelige flamske teater i
Brussel.

Eksemplet til ordet «duwen» («å dytte») kan overset-
tes med «gisselet blir dyttet inn i en bil».

Kommunene Waterloo og Braine l’Alleud (note 4) er to
av de kommunene som omkranser Brussel.

Til note 1: Edingen er nærmeste togstasjon når man er
såkalt artist-in-residence i Villa Hellebosch i kommu-
nen Vollezele. Der holdt jeg til i fire uker sammen med
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Gilles Pellerin fra Québec; vi arbeidet på hvert vårt
rom, men spiste sammen om kvelden. Villa Hellebosch
administreres av stiftelsen Het beschrijf, som også dri-
ver Passaporta, det flamske litteraturhuset i Brussel, og
som også administrerer en leilighet i byen – inn hit flyt-
tet jeg etter fire uker i Vollezele og oppholdt meg tre
nye uker i Het beschrijfs vidunderlige favn.



brev til vagant

2007





Kjære Vagant.

Dere spurte om jeg kunne skrive en artikkel for dere
om forholdet mellom estetikk og politikk med utgangs-
punkt i Det skjendige drapet i Skippergata. Det kan jeg
selvsagt ikke. Som en amerikansk maler sier: «Aesthe-
tics is for me what ornithology must be for the birds.»
Jeg er heller ikke så fjern at jeg tror «politisk» er et
ja-ord som passer til et hvilket som helst fenomen. Men
noe må sies. Én gikk til namsretten med krav om å få
stanset Det skjendige drapet i Skippergata dagen etter
premieren. En annen gikk til justismordkommisjonen
og sa at han som gikk til namsretten, drepte sin egen
søster. Ergo er jeg en politisk forfatter? Det kan virke
forlokkende å leve i et parallellunivers der alt er poli-
tisk. Men det gidder ikke jeg. Og mitt utgangspunkt for
dette stykket var – unnskyld uttrykket – estetisk.

Kanskje først et par ord om dramatikken siden Det
skjendige drapet i Skippergata er et skuespill. Lenge før
noen gikk til noen kommisjon, gikk jeg til dramatikken
fordi den var et marginalt fenomen. Den som mener at
lyrikken er en smal genre, må gjerne komme på besøk
en dag. Jeg ville være i den marginale sfæren fordi jeg
foraktet og fant ynkelig alt som smakte av mainstream
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og pop. Men jeg var ikke så uimottagelig for ros at jeg
ikke fant glede i at mitt første stykke, The Answering
Machine, ble spilt av mange, mange steder, mange gan-
ger, år etter år. Det var heller ikke til å komme fra at alle
stykkene jeg leste, og alle forestillingene jeg så, pekte
bakover, inn i tradisjonen og litteraturen, den egent-
lige litteraturen, jeg mener det virkelige rommet med
Sofokles & Shakespeare & de. Forakten på sin side kan
være en grei kamerat så lenge den er produktiv, men å
være motkulturell har sin pris, for når det å være mot
først har festet seg som metode, eter den alt – intet er
så ynkelig som det å være motkulturell. Men hvor skal
man dra når selv de marginaleste & sjelden originaleste
stykker og forestillinger ikke lenger er til å skille fra
hvilke som helst andre mainstreamvarer? For min del lå
svaret i luften ettersom en regissør i Amsterdam hadde
invitert meg ned for å skrive tekster til et teaterprosjekt
for barn. Da kunne jeg dra dit. Uansett hva man ellers
måtte mene om barn, er det de lager, i det minste ikke
kunst og følgelig heller ikke mainstream.

Regissøren ble forresten sur fordi den teksten jeg endte
med å skrive for henne, Play Alter Native, hverken var
fragmentarisk eller hermetisk, og knapt nok uforståe-
lig.

Menneskelig liv er et barn som leker, som Heraklit skri-
ver. Forestillingen i Amsterdam hadde en energi som så
ut til å gå helt på kryss og tvers av alle konvensjoner,
all god smak, all god dømmekraft og enhver rimelig-
het. De som spilte teksten jeg hadde skrevet, var i det
hele tatt veldig ukultiverte, vil jeg si.

306



Det var forresten denne våren jeg for første gang leste
en sammenhengende presentasjon av Torgersen-saken,
i Camilla Juell Eide og Erling Moss’ «… aldri mer slip-
pes løs». Historien om Fredrik Fasting Torgersen (Pax,
1999). Jeg visste at jeg burde gjøre noe med dette stof-
fet. Men hva? Hvordan?

Erfaringen med de ukultiverte smårollingene i Amster-
dam ble imidlertid forsterket gjennom et besøk på et
museum i Lausanne, Collection de l’Art Brut. Begrepet
«art brut» blir på engelsk av og til kalt «raw art», av
og til «outsider art», men uansett alltid satt opp mot
såkalt «cultural art» – det vi vanligvis forbinder med
kunst. Vi snakker om en dypt ukultivert kunst som
(sosialt) er produsert av mennesker som på forskjellig
vis er marginaliserte eller befinner seg utenfor det store
fellesskap, for eksempel psykiatriske pasienter, og som
(estetisk) synes å være fullstendig upåvirket av enhver
tradisjon og trend, enhver stilretning, all god smak og
all god dømmekraft. Det overrasker kanskje ikke at det
var en surrealist, Jean Dubuffet, som i sin tid meislet ut
begrepet og først fikk presentert en samling av slike ver-
ker, sammen med blant andre André Breton. Det finnes
i det hele tatt flere interessante paralleller til den histo-
riske avantgarden, men med én vesentlig forskjell, for
art brut er ikke tradisjonsbrudd og opprør. Art brut er
ikke kamp. Art brut er uberørt. Art brut kjenner ingen
forakt for alt som smaker av mainstream og pop, har
ingen lengsel mot marginale fenomener, ettersom den
likevel ikke kjenner andre verdener enn sin egen. Art
brut behersker en frihet andre er stengt ute fra, for ube-
rørthet kan ikke erobres. (Man minnes også en passasje
i Kleists Über das Marionettentheater, der en ung mann
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ikke klarer å gjenta en uskyldig gest nettopp fordi han
er blitt oppmerksom på den, og man minnes at denne
innsikten er preget av dyp sorg.) Lær mer om art brut
på www.artbrut.ch.

Interessen for art brut ligger også til grunn for et annet
skuespill jeg skrev, for ungdom, nemlig Orkhons død
(2005), og for dette tredje, altså Det skjendige drapet
i Skippergata, også dette for ungdom. Det er selvsagt
umulig å nå den friheten som henger på veggene i Lau-
sanne. Men art brut er et viktigere referansepunkt, iall-
fall for meg, enn for eksempel Brechts lærestykker (som
for øvrig også alle er skrevet for ungdom).

Kort tid etter de første visningene av Orkhons død
befant jeg meg i Aveiro i Portugal, der jeg av en eller
annen grunn var satt til å assistere regissøren med
rollebesetningen til en lokal produksjon av Play Alter
Native. Kanskje det simpelthen var kombinasjonen av
erfaringer med disse to stykkene, mer enn de tilrei-
sende barnas entusiasme, som ga meg ideen til å for-
søke å skrive et tredje stykke for barn eller ungdom,
men denne gang med et norsk stoff, tenkte jeg der jeg
satt, et historisk stoff, et juridisk – for hvorfor i hel-
vete skal jeg sitte her og avgjøre hva som er passende
diksjon hos ti år gamle portugisiske barn? Jeg forlot
teatret og gikk ut i verden: Det jeg hadde lest i boken
til Juell Eide og Moss, hadde av en eller annen grunn
blitt sittende, som en sterk irritasjon, for om man tok
på alvor det de skrev, var det ikke til å komme fra at
Fredrik Fasting Torgersen hadde blitt utsatt for et jus-
tismord, og selv om jeg ikke er ansvarlig for at han ble
dømt i 1958, har jeg faktisk et medansvar for at uret-

308



ten ikke rettes, simpelthen ved å være en norsk bor-
ger med stemmerett. Kanskje jeg ikke kan forme dette
stoffet til et vanlig «politisk» teaterstykke, altså lage
noe fjernt tøv om at vi outsiderne skal reise oss mot
makta, men pytt. Stoffet vil i det minste kunne enga-
sjere, både dem som står på scenen og dem som sitter i
salen. Men det er faktisk også et annet menneske som
er gått til grunne her, tenkte jeg, hvis stemme i mot-
setning til Torgersens faktisk har tonet ut, for godt, en
seksten år gammel jente som ble drept, og det på gru-
fullt vis. Så gikk jeg tilbake til det svale teaterrommet i
Teatro Aveirense og hjalp til med å velge ut ti–femten
bittesmå portugisiske borgere uten smak og forstand,
men med stor spilleglede og, så vidt jeg kunne forstå,
helt ålreit diksjon.

Det var forresten en grunnidé hele veien at det ikke
skulle ende i en teaterproduksjon der voksne presente-
rer pedagogiske barnsligheter for ungdom, snarere en
der ungdom lager teater for alle, inkludert annen ung-
dom. Man merker seg ellers at jeg egentlig ikke inte-
resserer meg for ungdom. Jeg aner ikke hvem de er, eller
hva de vil. Hos meg er de bare et middel for å nå et mål.
Som i sitt vesen er estetisk. Men som altså har forgrei-
ninger langt inn i den verden vi faktisk alle er en del
av.

Men at verden plutselig finnes, trenger ikke å innebære
noe umiddelbart stress. Jeg hadde iallfall tenkt å pusle
med Torgersen-stoffet helt i mitt eget tempo, legge det
bort og ta det frem og en gang få orden på det, som
ett av mange prosjekter. Jeg hadde ikke fått med meg
at professor dr. juris Ståle Eskeland hadde presentert
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en stor rapport, Bevisene i Torgersen-saken (541 sider),
som han forresten må ha lagt frem samme dag som jeg
dro til Aveiro, og knapt nok at det fantes en Kommisjon
for gjenopptakelse av straffesaker. Men da Det Åpne
Teater mailet meg og lurte på om at jeg hadde en idé
til et stykke for ungdom, trengte jeg i hvert fall ikke å
lete etter en produsent, selv om det nå også fantes en
deadline å forholde seg til: Stykket måtte være ferdig
til august året etter, slik at det kunne spilles i novem-
ber/desember 2006.1

Det ante meg tidlig at jeg hadde tatt meg vann over
hodet, ved at stoffet rett og slett var for stort, men jeg
trodde også det ville komme en avgjørelse i saken før

1Eventuelt nye interesserte hilses velkommen til et omriss. Dette har
hendt: En jente ble drept i Skippergata i Oslo i 1957. Fredrik Fas-
ting Torgersen ble dømt til livstid i fengsel for dette mordet i 1958.
Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig, og han har flere ganger
forsøkt å få sin sak gjenopptatt. For den såkalte Justismordkommi-
sjonen fremmet han en ny begjæring om gjenopptagelse våren 2005,
gjennom sin advokat Erling Moss og professor i strafferett ved Uni-
versitetet i Oslo, Ståle Eskeland, som altså skrev en lang utredning
(541 sider) kalt Bevisene i Torgersen-saken. En hel haug med profes-
sorer og eksperter og andre har skrevet rapporter og brev og engasjert
seg sterkt, blant andre forfatterne Thorvald Steen og Ebba Haslund,
og professor i medisin ved Rikshospitalet, Per Brandtzæg. Påtale-
myndigheten kom med sitt syn på saken gjennom statsadvokat Anne
Margrete Katteland og hennes uttalelse i desember 2005, som sier at
det ikke er tvil om at Torgersen er skyldig i det han er dømt for. Sen-
tralt i saken står tre tekniske bevis (avføringsbeviset, barnålsbeviset
og tannbittbeviset), samt flere vitneprov. 8. desember i fjor konklu-
derte Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker at det ikke er
«meget tvilsomt om dommen er riktig», som det heter. Den sa sågar
at det heller ikke er tvilsomt. Det siste jeg har hørt, er at Ståle Eske-
land & co. har saksøkt Kommisjonen. Det er ikke over.
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stykket skulle spilles, slik at det ville være nødvendig
med en dobbeltplan, rettere sagt én plan for to måter å
nærme seg stoffet på, og den ene kalte jeg «usikkert».
Det var usikkert om Fredrik Fasting Torgersen drepte
den seksten år gamle jenta i Skippergata 6 b om kvel-
den den 6. desember 1957. Og det var ille nok. Men
det var liksom uansett én helt sikker faktor her, og det
var at denne jenta ble drept uansett hvem som burde
vært dømt for mordet. Og det var enda verre. Men det
var mer, blant annet femti år norsk historie, og omtrent
midtveis i skriveprosessen flyttet jeg fra Bergen til Oslo,
noe som også gjorde stoffet lokalt (ikke bare nasjo-
nalt). Om man fulgte resonnementene til Juell Eide og
Moss, og senere Eskeland, fantes her også noen inter-
essante portretter å tegne, blant annet statsadvokaten
som bidro til å få Torgersen dømt – også for en vold-
tekt forut for drapet i Skippergata.

(Samme statsadvokat gir for øvrig tittelordene til Juell
Eide og Moss’ bok, ettersom det er han som sier at
Torgersen aldri mer må slippes løs på samfunnet.) I
Tilfellet Torgersen tegner Bjørneboe ham ganske flatt,
som lite annet enn en ondskapsfull gærning; selv ville
jeg nok, om jeg var interessert i historiske portretter
(og litterære portretteknikker), skjelt mer til en annen
norsk dramatiker, nemlig Nordahl Grieg og hans port-
rett av Adolphe Thiers i Nederlaget. Man ser ellers
raskt flere andre mulige portretter under og etter retts-
saken i 1958, tannleger og barnålseksperter som, hvis
man følger Juell Eide og Moss enda lenger, på et eller
annet tidspunkt må ha forstått at Torgersen var uskyl-
dig, at egne vitneutsagn har ført galt av sted, og slike
innsiktspunkter ville utgjøre et klassisk tragisk stoff,
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hvis man kunne beskrive disse gode og verdige menns
fall ned i den svarte brønnen der stoltheten eier alt og
aldri vil innrømme tidligere feil. Om man fulgte Ståle
Eskelands rapport (541 sider) til sin konsekvens, ville
man hatt en nærmest altomfattende konspirasjon der en
lang, lang rekke av forskjellige institutter og ulike eks-
perter og akademikere, politifolk og jurister samarbei-
der for å gjemme unna vitner og forfalske eller underslå
bevis, år etter år. Det tegnes ikke noe pent bilde av dem
som jeg, idet jeg legger min stemmeseddel i urnen, indi-
rekte gir lov til å vurdere forskjellen mellom rett og galt.

La det også være sagt at jeg selvfølgelig unner Fredrik
Fasting Torgersen muligheten til å bevise sin uskyld selv
om Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker
ikke finner det tvilsomt at dommen fra 1958 er riktig.
Men når blant andre Ståle Eskeland fortsetter å pukke
på vurderinger som er gjort av flere rettsinstanser flere
ganger, blir man sittende og lengte etter en forløsende
faktor, et nytt vitne, en ny sko, en gammel kvittering,
en løstann – for både Eskelands rapport (541 sider) og
uttalelsen til statsadvokat Katteland (bare 114 sider)
viser en kamp som i stor grad handler om å vurdere for-
tidens vurderinger, og for en tilfeldig forbipasserende er
det vanskelig å vite hva man skal feste lit til, og hvem
man skal tro på. Dette gjelder for eksempel tannbittbe-
viset. Det blir selvsagt heller ikke enklere for den for-
bipasserende når de ulike bittekspertene ikke engang
kan bli enige om hva som bør regnes som såkalt «beste
bevis», om det i dag er den drepte jentas avskårne, pre-
serverte bryst eller fotografier av samme fra 1957 som
skal gi svaret på hvem som beit ’a. Hardt. Etter at hun
var slått og kvalt.
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«Ist es eine Komödie? Ist es eine Tragödie?» spør Tho-
mas Bernhard i en av sine titler. Det blir unektelig noe
rart når det av flere påpekes at Ståle Eskelands rapport
er på «over 500 sider», slik for eksempel Thorvald Steen
synes er relevant å nevne, i sin artikkel «Justismordet i
Skippergata 6 b» i Samtiden nr. 3, 2006. Men også Ståle
Eskeland selv synes åpenbart dette er viktig; jeg mener
å ha sett ham påpeke det høye antall sider flere gan-
ger, og finner det også i hans «Kommentar til påtale-
myndighetens uttalelse av 2. desember 2005», der han
nevner sin «samle[de] fremstilling av bevisene i utred-
ningen Bevisene i Torgersen-saken (av 5. april 2005,
541 sider)». Statsadvokat Kattelands uttalelse er jo på
bare 114 sider (riktignok med enkel linjeavstand). Eller
er det bare jeg som synes det er corny når akademikere
og andre voksne mennesker åpenbart går rundt og tror
at det er den lengste stilen som skal ha S? Ars longa
indeed. Men riktig morsomt ble det faktisk først da
Kommisjonen kom med sin avgjørelse 8.12.1996, for
denne avgjørelsen er nesten like lang som Ståle Eske-
lands rapport, og på et tv- eller radiointervju hørtes
Eskeland nærmest litt skuffet ut da han måtte konsta-
tere dette.

Katteland og Eskelands rapporter er forresten begge
godt skrevet, som en estet ville sagt, mens Kommisjo-
nens avgjørelse (526 sider) bærer preg av å være skrevet
altfor fort, og av flere personer, faktisk aller synligst ved
at én av forfatterne konsekvent snakker om «tanna»,
mens en annen omtaler samme som «tannen». Nå
er riktignok hele saken en stor smørje med ekstremt
mange detaljer, men her er faktisk også mange tenner,
som kanskje ikke har noen relevans for de juridiske
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vurderinger, men som like fullt har en eiendommelig til-
trekningskraft. Om alle tannleger kunne enes om hva
merkene i den døde jentas avskårne bryst egentlig betyr,
hadde de ikke utgjort historiens mest omstridte tann-
bittbevis, world wide (fortalte en av ekspertene meg).
Torgersen mener han var sammen med en annen jente
mordkvelden i desember 1957, Gerd, og ett av de få
kjennetegn han gir henne, er at hun har «pene tenner».
Når det dukker opp en feil Gerd i retten i 1958, vil hun
ikke vise frem tennene sine fordi hun ikke har hatt råd
til å gå til tannlegen på flere år. Men tennene må vises
frem, i retten, og de er aldeles ikke pene. I 1970 overfal-
ler Torgersen en fengselsbetjent, stikker ham med kniv
i ansiktet, tvers gjennom kinnet og ødelegger fem ten-
ner på ham. Legg til en tannbeskytter for den lovende
bokseren Torgersen, et par gipsavstøpninger av tenner
som er laget gjennom tidens løp – også den som Tor-
gersens forsvarere virker påfallende lite interessert i å
snakke om (den såkalte Zalgen). Pluss på en historie
om at Torgersen satt og filte sine tenner i fengselet. Så
mange historier, så mange tenner. Jenta som ble drept,
ble funnet med noen mynter i kåpelommen. Hun hadde
spart penger. Hun skulle til tannlegen rett over hel-
gen.

Men det er mer. Et rikt og fyldig komisk materiale får
vi nærmest gratis av det vell av professorer og eksper-
ter som med så stor skråsikkerhet avfeier alle bevis i
saken som «verdiløse» – herunder professorene Ståle
Eskeland og Per Brandtzæg. Disse kunne kanskje fylt
mer tragiske roller, i et tenkt karakterdrama, siden de
tydeligvis begge gjør godt arbeid på henholdsvis Uni-
versitetet i Oslo og Rikshospitalet. Men når Brandtzæg
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mener at Kommisjonens avgjørelse viser at «her står
vitenskapen mot galskapen», savner man at noen sier
ifra. Eller kanskje professoren er så gal at han mener
at det er han alene som er vitenskapen? Det er direkte
pinlig å høre ham på Dagsnytt Atten 8.12.2006 (intro-
dusert som «Norges mest siterte forsker i utlandet»),
der han får seg til å si at «vitenskapen er en sannhets-
søkende kultur». Prikk, prikk, prikk. You do the math.
Som om sannhet (og dermed rettferdighet) var fullsten-
dig irrelevant for alle oss andre. Og det blir ikke mindre
ekkelt når han, i samme program, avslutter med å si
at «vi vil jo så gjerne bygge bro» (mellom naturviten-
skapen og jussen). Den satt i nøtta, ja! De gode vil
bygge bro. De onde vil ikke ha noen fergeforbindelse
engang. Men alle de tre rapportene (Eskelands, Katte-
lands og Kommisjonens) er retoriske skrifter, om for-
tiden, og retorikken overbeviser ikke utelukkende med
naturvitenskapelige syllogismer; det har vitterlig Aris-
toteles sagt, og han er enda mer sitert i utlandet enn
selv Brandtzæg er.

En rent akademisk komedie – oder wäre es eine Tra-
gödie? – kunne man fått ved å samle hele profes-
sorkollegiet rundt ett bord og se hvordan de faktisk
argumenterer. Eskeland har flere ganger sagt at det
egentlig bare er et spørsmål om sunn fornuft (så vil
man forstå at Torgersen er uskyldig). Hans egen fornuft
virker til tider å være alt annet enn kjernesunn, blant
annet når han skal tenke seg frem til hvor stor pro-
mille drapsofferet sannsynligvis hadde i blodet denne
desemberkvelden for femti år siden – og når han i sin
vitenskapelige iver finner det for godt å gjøre et lite eks-
periment underveis, nemlig å få en 28 år gammel kvinne
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(53 kilo, 157 cm, ikke gravid) til å drikke to flasker øl,
så kan de jo måle hvor full hun blir! Dette eksperimen-
tet ble riktignok «gjennomført på dagtid, men vi stilte
klokken fram for å kunne sammenligne med de virke-
lige tidspunkter på døgnet i 1957» (s. 402, n. 553).
Eller når han finner det mest sannsynlig at en Gerd
som ifølge Torgersen selv ikke kan være den aktuelle
Gerd (jf. Juell Eide og Moss, s. 298), sikkert er det alli-
kevel. Rimeligheten har trange kår, også på universite-
tet.

Men det er mer. Alt henger visstnok sammen med alt.
Det er mulig at hele sakskomplekset viser at det er to
fundamentalt ulike tankesystemer som kolliderer, og at
det er her det virkelig tragiske stoffet ligger. Man kan få
en pekepinn på hvilken massepsykose det politiske syt-
titallet i Norge må ha vært i det som VGs kommenta-
tor Anders Giæver skriver om Torgersen-saken og «det
polariserte samfunnsklimaet: Var du raddis, mente du
at Torgersen var uskyldig dømt». Men meg gir det bare
frysninger, for det innebærer ingen egentlig interesse for
en mulig uskyldig dømt mann, bare at han kan holdes
som gissel i kampa mot makta. Det virkelig tragiske
stoffet ligger selvsagt i det faktum at en tilfeldig jente
en desemberkveld gikk til grunne. Stoffet hadde sikkert
vært mer sexy om hun hadde vært en ungkommunist på
vei til et politisk møte (eller en fløytespillende ambassa-
dørdatter), men den som ikke evner å se storhet også i
en helt vanlig seksten år gammel jente, fortjener ingen
medynk. «The problem of tragedy,» skriver George W.
Harris, «starts with the realization that some day eve-
rything that has and will transpire here on Earth, inc-
luding all that we cherish, will perish without a trace,
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leaving behind a universe indifferent to our history, to
our values, and to our sorrows». Og problemet fort-
setter faktisk med en vanlig norsk jente som blir drept
uten grunn, bare fordi hun er på vei hjem. For, skriver
Harris, det er sånn universet virker. Særlig for dem som
ikke tror på Gud.

Det er selvfølgelig mer. Det er bare det at man ikke kan
få til alt på en gang. En kritiker mente det var galt av
meg både å starte og avslutte stykket med mordet på
jenta. Han har sikkert rett. Men selv om mordet avfødte
en femti år lang Torgersen-sak, ser jeg ingen annen kon-
klusjon på stoffet enn at en vanlig norsk jente ble mis-
handlet og drept.

Dagen etter urpremieren gikk den drepte jentas fami-
lie til namsretten med et såkalt midlertidig forføynings-
krav for å få forestillingen stanset. Hverken teatret eller
jeg hadde informert familien om stykket og forestillin-
gen, og selv om jeg var overbevist om at familien var
informert (men ikke ønsket kontakt), kan jeg ikke se at
det gjør min rolle i dette bråket mer aktverdig. Familien
ønsket å være i fred. Det ser kanskje litt rart ut at man
bruker advokater og landsdekkende aviser og fjernsyn
for å si akkurat det, særlig på et tidspunkt da alle går og
venter på Kommisjonens lenge bebudede konklusjon.
Og det er virkelig ingen glemt drapssak som nå dukker
opp igjen. Men det var like fullt forstemmende at ingen,
absolutt ingen, i hvert fall ikke i min omgangskrets, var
interessert i å se at familien faktisk har et poeng – for
hvorfor skal man nekte folk å være i fred hvis de ønsker
det? Men, som man sa, «det ble jo mye presse av det».
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Er Det skjendige drapet i Skippergata et politisk stykke?
Er det et politisk stykke bare fordi det som skjedde
rundt forestillingen, fikk Ståle Eskeland til å sende
Kommisjonen et brev der han i nokså direkte ordelag
anklager den dreptes familie for mordet? Eller fordi
Kommisjonens medlemmer var så ufølsomme at de
publiserte dette brevet i avgjørelsen? Eller fordi styk-
ket mitt nevnes i avgjørelsen? Jeg vet ikke. I dag betyr
«politisk» lite annet enn at man synes et eller annet er
«bra» – men i «kritisk» forstand, liksom.

Hvis et verk er politisk, hva er da dets politikk? Når
leste du sist en jubelanmeldelse i Vagant av en diktsam-
ling hvis politikk er å bedre trygderettighetene til frilan-
sere? Eller av en roman hvis politikk er å skildre hvor
naturlig det ville være med en blind tv-vertinne som for
øvrig lever et vanlig, rikt liv? Men pytt, så lenge man
er mot globaliseringa, er alt greit, for da er man kritisk.
Noen er til og med sivilisasjonskritiske, har jeg sett.
Likevel synes ingen av dem spesielt kritiske til at det,
for eksempel, har vært fred i Norge de siste 60 år. Og
når «ideologi» utover på 80-tallet ble noe dårlig, mens
det jo fortsatt var og er noe flott over «politisk», med-
fører vel dette i det minste et begrepslig problem for
intelligentsiaen? Overhodet ikke. Man bare blir kritisk
– til språket. «Normale Zeiten sind schlechte Zeiten für
Intellektuelle,» som Ralf Dahrendorf skriver.

Et annet eksempel før vi runder av. Dag Solstads temme-
lig uferdige roman fra i fjor, Armand V., er hans første
politiske roman på 20 år. I hvert fall ifølge ham selv.
Jeg får ikke øye på noen politikk overhodet. Det er sik-
kert stas å poengtere at USA er en mektigere stat enn
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Norge, og at en norsk ambassadør sjelden kan opptre
som noens storebror i internasjonalt selskap. Men hva
mener forfatteren vi bør gjøre? Og med hva? Det er i
grunnen rart at Solstad ikke har gått dypere inn i dette
stoffet, siden han gjennom sin lange karriere må ha truf-
fet mange ambassadører og i det minste i fylla må ha
lurt på hva deres arbeid egentlig går ut på. Men som
litteraturkritiker Trond Haugen skriver om Armand V.:
«Boka inneholder viktige demokratikritiske innsikter,»
så da er liksom alt greit. Solstad selv vil helst slippe å
snakke om hva som egentlig er så veldig politisk ved
boken. «Selv om jeg har skrevet en politisk roman, vil
jeg ikke komme med forslag til hvordan man skal løse
verdensproblemene. Jeg vil ikke analysere. Jeg har skre-
vet en roman, og den er politisk.» Han vil ikke analy-
sere. Men boken hans er politisk. Fordi han sier at det
er den, tenk. Meg minner det om en sånn rar dame med
stort sjal som sier: Jeg er et medium. Ja vel. Så er du
vel det, da. If it makes you happy.

Armand V. er ellers et nærliggende eksempel, for dens
totale mangel på forankring i den virkelige verden
blir faktisk påfallende når den holdes opp mot en
annen av fjorårets bøker, om en virkelig ambassadørs
arbeid, nemlig Craig Murrays Murder in Samarkand,
om en British Ambassador’s Controversial Defiance of
Tyranny in the War on Terror. Det kostet den bri-
tiske ambassadøren til Usbekistan jobben at han ikke
kunne sitte rolig og se på usbekiske myndigheters sta-
dige brudd på grunnleggende menneskerettigheter – til
tross for at Usbekistan, med sin grense mot Afghani-
stan, med ett var blitt en alliert i «kampen mot ter-
ror». Ambassadørens tidligere sjef Jack Straw uttalte
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at «Craig Murray has been a deep embarrassment to
the entire Foreign Office», hvilket er barsk reklame for
boken, og i seg selv en interessant kontrast til vår egen
utenriksministers nesten (men bare nesten) grenseløse
beundring for Solstad og hans politiske roman.

Kjære Vagant. Dette er blitt altfor langt. Jeg har hatt
tid til å gjøre det kortere, men jeg har brukt tiden dår-
lig. Det eneste spørsmålet jeg burde ha stilt, er: Tren-
ger den døde jenta fra Skippergata eller hennes familie
min estetikk? Det eneste svaret jeg kan gi, er: Det ser
ikke sånn ut. Estetisering av andre menneskers ulykke
kan kanskje aldri bli mer enn en variant av den gamle
kontaktannonsen: har tonic, søker gin.

Jeg har gått på universitetet mange ganger. Jeg har lest
bøker dag og natt. En gang fikk jeg lut i øyet. Doch
stärker, som Euripides synger (her på skingrende tysk),
als Ananke fand ich / nichts, und kein Zaubermittel
dagegen gibt’s.

Men menneskelig stemme i clash med sosial struktur
trenger estetisk erfaring. De bevingede ord som akade-
mikerne så ofte flotter seg med – intet menneskelig er
meg fremmed –, er og blir en replikk i et skuespill (av
Terents) som først fikk vinger i renessansen, men da
fløy fuglen høyt. Og en menneskelig stemme, om den så
gikk til grunne for femti år siden, vil kanskje måtte finne
seg i å bli brutt mot tre renessansenære emner: hvem vi
er, hvor vi kommer fra, hvor vi skal. Disse tre emnene,
om henholdsvis nåtid, fortid og fremtid, står selvfølge-
lig også godt til retorikkens tre genre: epideiktisk, juri-
disk og rådgivende tale. Det burde bekymre flere enn
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meg at den såkalt politiske litteraturen så sjelden er
interessert i å bevege seg utenfor den epideiktiske sfæ-
ren – og følgelig nettopp ikke er politisk –, men nøyer
seg med å være prakt- og festtaler, ris og ros, mot kapi-
talismen, for Berlinmuren. Og gjerne litt språkkritisk i
tillegg, siden det allikevel ikke spiller noen rolle. En lit-
teratur som ønsket å favne bredere enn dette, ville kan-
skje ikke bli like søt som et dikt om blomster eller en
demokratikritisk roman; kanskje den tvert imot ville få
en grell form, siden den verden vi alle er en del av, er så
full av dritt og idioti og likevel rommer så mye glede.

Menneskene må ikke hugge trær. Håpet er en ganske
liten pike. Ändere Die Welt! For mange dreper av hat.
Gjør det kjent. (Man noterer seg dette.)



Avsluttende note

Det siste avsnittet er en forvrengning av en passasje i
Virginia Woolfs Mrs Dalloway, med to sitater av hen-
holdsvis Charles Péguy og Bertolt Brecht. Man noterer
seg for øvrig:

Den fugleglade maleren som siteres i innledningen, er
visstnok Barnett Newman. Et Google-søk henviser til
et innlegg Barnett holdt på en konferanse i 1952. Selv
hørte jeg ham på en plate kalt That’s Blue! Painters Tal-
king (2006), der den flamske rockestjernen Tom Bar-
man har sammenstilt en del tradisjonelle jazzlåter og
lagt på intervjuer med amerikanske billedkunstnere.

Lær som sagt mer om art brut på www.artbrut.ch. Eller
les bøker om emnet. For eksempel Michel Thévoz, The
Art Brut Collection Lausanne, Genève: Swiss Institute
for Art Research 2001.

Heraklit, ja. «Menneskelig liv» kan antagelig erstattes
med «livsløpet», «livet» eller lignende. Jeg har også sett
det gjengitt med «evigheten». Ifølge T. M. Robinson er
Heraklit generelt svært positiv til barn og deres evner,
jf. Heraclitus (Heraklit), Fragments, redigert, oversatt
og kommentert av T. M. Robinson, Toronto: Univer-
sity of Toronto Press 1987, 1991, s. 119 f. (kommentar
til fr. 56). Sitatet jeg har brukt, innleder fragment 52.

Torgersen-dokumenter: Rapportene til både Eskeland
og Katteland, samt Eskelands kommentar til Kattelands
rapport, fant jeg på www.torgersensaken.no. Kommi-
sjonens avgjørelse finnes på www.gjenopptakelse.no.
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Giævers kommentar står i hans artikkel «Med slike
venner», VG Nett, 12.12.2006. Camilla Juell Eide
og Erling Moss’ bok er fortsatt lesverdig. Dagsnytt
Atten for 8.12.2006 lastet jeg ned som podkast fra
www.nrk.no.

George W. Harris’ bok heter Reason’s Grief. An Essay
on Tragedy and Value og utkom på Cambridge Univer-
sity Press i 2006.

Ralf Dahrendorf er sitert fra sin bok Versuchungen der
Unfreiheit. Die Intellektuellen in Zeiten der Prüfung,
som omhandler forskjellige intellektuelles respons til de
to store ideologiske fristelsene i forrige århundre, altså
fascismen og kommunismen. Også denne boken er fra
2006, og den utkom på Verlag C. H. Beck.

Trond Haugen er sitert fra sin artikkel «Politisk-litte-
rære bløtheter», som stod på trykk i Morgenbladet for
13.–19. oktober 2006. I samme avis er også Dag Solstad
intervjuet av Alf van der Hagen, under tittelen «Sta-
dig opposisjon». Uken i forveien, stadig i samme avis,
ble Solstads roman anmeldt av utenriksminister Jonas
Gahr Støre.

Euripides-sitatet er fra det som tyskerne kaller «das
Ananke-Lied», det vil si fjerde stasimon i Alkestis. Egil
Kraggeruds norske oversettelse går slik: «Jeg har vært
gjennom diktning, / har steget til himmelens høyder, /
berørt de fleste tanker, / men intet jeg fant mer sterkt enn
Ananke, / ei engang en tryllende formel» (Gyldendal,
1987). Men jeg har falt for Kurt Steinmanns tyske over-
settelse (Reclam, 1981): «Ich durchstürmte die Pfade
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der Musen / und schwang mich empor zum Himmel, /
ich rührte an zahllose Lehren, / doch stärker als Ananke
fand ich / nichts, und kein Zaubermittel dagegen gibt’s»
(v. 962–966). Selv om heller ikke Steinmann klarer å
bestemme seg for hva han skal oversette «ananke» med.
I sitt dikt «Kongebønn» gjør Georg Johannesen kort
prosess: «jeg fant ingen gud / så sterk som det nødven-
dige».

Terents-replikken finnes i Heauton timorumenos (Selv-
plageren). Menedemus: Chremes, kan jeg spørre deg
om noe, selv om det bare har med meg å gjøre og sik-
kert fremstår som helt fremmed for deg? Chremes: Jeg
er et menneske. Jeg mener at intet menneskelig er frem-
med for meg. («Homo sum: humani nil a me alienum
puto», v. 77.)



En siste merknad

«Brev til Vagant» ble første gang publisert i Vagant, nr.
2, 2007, s. 24–31. Det er senere publisert som «Forord.
Brev til Vagant» i Finn Iunker, Det skjendige drapet i
Skippergata, Oslo: Damm 2007.





over evne iii

En Bjørnson-kommentar
2009





1

Musikk. Klara ligger i sengen. Søsteren står ved siden av.

klara Du har vært så lenge borte.
søsteren Ja, i Amerika. Der blir man enten rik, eller

man blir skutt. Jeg tok ingen sjanser.
Søsteren går bort til vinduet. Hun drar gardinene til
side, og rommet fylles med solskinn.
søsteren Nordland. Ikke en kjeft. I Amerika sier man:

Holdt, eller jeg skyter, og så skyter man. Der er det
alltid noen i nærheten.

klara Det har vært storm og mye regn. Det kan gå et
ras når som helst.

søsteren Jeg ser kirken herfra.
klara Den ser ikke meg.
Det banker på.
søsteren Sånt gjør man ikke i Minnesota. Der går man

bare rett inn og plaffer løs.
Biskopene kommer inn.
biskopene Der er ä!
Prestene undersøker Klara.
biskopene Hun er läm, hun er läm!
klara til Søsteren: Kunne du gå og hente mine barn?
Søsteren går. Adolf kommer inn.
biskopene Der er hän, presten i denne overtroiske dritt-

bygdä!
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adolf «Så laget han alle de redskapene som hørte
til.»

biskopene Er det sänt som de sier ät du kän utføre
miräkler? Pourquoi er så din kone fortsatt läm?

adolf Jeg kan ikke gjøre noe som Gud ikke vil.
biskopene Mon Dieu! Gärdsdialektikk! Äsj, pas de

finesse!
adolf vil omfavne Klara: Jeg elsker deg.
Biskopene hindrer ham.
biskopene Det skäl undersøkes etter älle kunstens reg-

ler!
Adolf omfavner isteden en av biskopene.
biskopen Jeg er frisk, jeg er frisk!
de andre biskopene Äsj, pas de finesse!
Søsteren kommer inn.
klara Hva sier de?
søsteren De sier at de ikke tror på Gud.
klara Takk. Du kan gå nå.
søsteren Sånt sier man ikke i Minnesota.
biskopene Kjenner du Ämerikä? Här du vært i Min-

nesotä? Hey, you wanna hang out?
Søsteren går.
biskopene God bless Ämericä!
klara Dra for gardinene.
Biskopene drar for gardinene. Adolf står ved sengen.
Han legger en hånd på pannen hennes. Blackout.
biskopenes stemmer Hun kän gå! Lyd av barn som

synger. Hun fäller!
Lyst. Biskopene er gått. Klara ligger livløs. Adolf sit-
ter ved siden av henne. Søsteren kommer inn. Hun går
bort til vinduet og drar fra gardinene. Rommet fylles
med sollys. Søsteren står og ser ut av vinduet.
søsteren Hvis raset går, hjelper det ikke med pistol.
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Blackout. Buldring. Nå kommer det! Nå! Det kom-
mer til å sluke kirken. Pause. Og der var kirken
knust. Nå vet jeg hvor håpet ligger begravet.



2

Mange år senere. Foran borgen.

elias I Amerika sier man: Action is character. So help
me God. Det lærte jeg av tante Ragnhild. Hun bodde
i Minnesota.

ismene Bedriftene har allerede vedtatt å bygge en skole
for arbeidernes barn. Er ikke det å bry seg? De sier
også at vi skal få lov til å bygge sykehuset på en
av tomtene som de eier. Det ville være lønnsomt for
bedriften hvis arbeiderne kom tidligere tilbake på
jobb. Jeg har allerede sendt en søknad til Innovasjon
Norge, og jeg har skrevet en roman som nesten ikke
ble refusert av Forlaget Oktober selv om den var full
av intetsigende klisjeer om kapitalismen. Håpet er
en veldig liten pike. Men hver morgen sier hun god
dag.

elias Ikke stå i veien for sola og historias kraft.
ismene Det der er bare fraser.
Ismene går. Arbeiderne kommer.
arbeiderne Alt eller intet! Alle skal med!
elias Det der er jo bare fraser. Har dere dynamitten

klar?
arbeiderne Skal vi ikke vente og se om de går med på

kravene?
elias Jo.
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De venter. Porten til borgen åpnes. Direktørenes sekre-
tær kommer ut.
arbeiderne Borgerfitte skal i helvete sitte! Stein ham,

stein ham!
elias til Sekretæren: Situasjonen for arbeiderne er

uholdbar. De arbeider for lenge og for hardt for alt-
for lav lønn, og de har ingen rettigheter.

sekretæren Er jeg opprørt? Har jeg hørt det før? Går
det inn på meg?

arbeiderne Du glemmer klasseperspektivet, din nazi-
kuk! Faren din er ei hore, din jævla alkis!

elias til Sekretæren: Jeg forventet ikke at du skulle bli
opprørt, og jeg vet at det ikke er du som bestem-
mer. Vi takker for at du har kommet ut til oss, og
vi ber deg overlevere til direktørene noen krav som
arbeiderne har. De er i flere år blitt nektet å få treffe
direktørene. Man skulle tro det var snakk om en
saksbehandler hos Nav. Vi ber derfor om å bli hørt,
ikke noe annet. Også vi vil det beste for bedriftene.
Men arbeiderne er slitne, sultne og syke, og produk-
tiviteten går ned.

En av arbeiderne holder frem en bunke papirer som
Sekretæren tar imot.
sekretæren Det turde være meg en glede å vise min

oppragsgiver såvel som dere allmenn høvisk forstå-
else og framferd ved å overbringe disse fordringer,
for slik er de skrevet. Jeg må be om at en av dere
signerer loggboken. Postgangen er åpen. Bedriftene
er for åpenhet og arbeider for å gjøre bedriftsdemo-
kratiet enda bedre.

Sekretæren går inn i borgen og lukker borgporten etter
seg. Kort blackout. Direktørene kommer ut av bor-
gen.
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direktørene Møtet i direktørforeningen, der vi har
diskutert kravene deres, fremsatt på snøvlete norsk,
uten eleganse og neppe i tråd med normal komma-
tering, nemlig kravene A, B, C, E, F, G, H og M,
samt kravene D, I (J?), K og L, er avsluttet. Jeg gjør
oppmerksom på at klageadgangen er begrenset. Én.
Krav D ble ikke fremsatt innenfor fristen. Det ble fat-
tet følgende vedtak i forhold til krav D. § 1. Krav D
forkastes. Vedtaket er enstemmig. I henhold til van-
lig praksis regnes vedtaket som kunngjort når det er
formidlet muntlig til dem som fremsatte krav D. § 2.
Vilkårene for kunngjørelse er til stede. Krav D for-
kastes. Det er kunngjort gjennom de vanlige kanaler
at krav D er forkastet. Klageadgangen er begrenset.
To. Krav I så ut som Krav J fordi dere hadde skre-
vet I-en som en J. Det går ikke an å fremme et krav
J som om det var krav I. Man kan ikke fremme et
krav om bananer og formulere det som et krav om
klementiner. Det ble fattet følgende vedtak i forhold
til krav I/J. § 3. Kravet forkastes. Vedtaket er så godt
som enstemmig. I henhold til vanlig praksis regnes
vedtaket som kunngjort når det er formidlet munt-
lig til dem som fremsatte krav I/J. § 4. Vilkårene
for kunngjørelse er til stede. Krav I/J forkastes. Det
er kunngjort gjennom de vanlige kanaler at krav I/J
er forkastet. Klageadgangen er begrenset. Tre. Krav
J er allerede forkastet, jevnfør sak to. Fire. Krav K
handler om anstendig behandling på arbeidsplassen,
hvilket jo ikke er et krav. Anstendighet er et feno-
men. Finnes det ingen anstendighet? Men finnes ikke
også – Døden? Skal vi beslutte oss til at Døden ikke
lenger finnes? Ville ikke det være – en utopi? Det
ble fattet følgende vedtak i forhold til krav K. § 5.
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Krav K videresendes til tidsskriftet Agora, journal
for metafysisk spekulasjon. Fem. Krav L var generelt
veldig dårlig kommatert og rent stilistisk en svinesti!
Krav L vedtas, ikke vent til jeg kommer? Det ble fat-
tet følgende vedtak i forhold til krav L. § 6. Krav L
forkastes. Vedtaket er enstemmig. I henhold til van-
lig praksis regnes vedtaket som kunngjort når det er
formidlet til dem som fremsatte krav L. § 7. Vilkå-
rene for kunngjørelse er til stede. Krav L forkastes.
Det er kunngjort gjennom de vanlige kanaler at krav
L er forkastet. Klageadgangen er begrenset. Når det
gjelder de andre kravene, ble disse grundig disku-
tert. Stemningen var om ikke unison, så i hvert fall
monoton. Nei, nei, nei, nei, nei, nei. § 8. Vilkårene
for kunngjørelse er til stede. § 9. En eventuell klage
på fattet vedtak må fremmes før vedtaket er kunn-
gjort. Vi skal gå igjennom våre rutiner. Dette har
vært en lærerik prosess. Rammebetingelser, skape
arbeidsplasser.

Direktørene går inn i borgen igjen.
første arbeider til Andre arbeider: Fikk du noe?
andre arbeider En klokke, to lommebøker og en

mobil. Politisk tyveri. Eller i hvert fall tyveri. Jo mer
vi stjeler, desto fattigere blir de. Det er enkel mate-
matikk, det! Jo fattigere de blir, desto lettere blir de
å overtale. Jeg, for eksempel, ville egentlig ikke være
med på dettte.

arbeiderne Skal vi ta frem dynamitten?
elias Ja. Gi plass for sola og historias kraft.
De minerer borgen. Varsleren Martin Luther kommer
ut fra borgen.
varsleren martin luther Vent. Det er noe jeg må

si. Krav I ble ikke forkastet på riktig måte. Klare
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bestemmelser: norm, sedvane, rimelighet. Det de
gjør, er lovstridig. Det er min plikt å si ifra.

elias Du skulle ha sagt ifra til dem først.
varsleren martin luther De ville ikke ha lyttet.
elias Forsøkte du å si ifra?
varsleren martin luther De ville ikke ha lyttet.
elias Takk for innspillet. Dette har vært en lærerik pro-

sess. Vi skal gå igjennom våre rutiner. Til en av arbei-
derne. Er borgen ferdig minert? Arbeideren nikker.
Har du sjekket alle koblingene? Arbeideren nikker.
Vi har nå gått igjennom våre rutiner.

Varsleren Martin Luther vurderer om han skal gå inn
i borgen igjen. Blackout.
elias’ stemme Gardinene dras til side og sola slipper

inn.
Eksplosjon. Lyst. Ismene foran liket av sin bror.
ismene Elias?
norge med et papirark: Du får ikke begrave ham. Vi

fant dette i cellen hans: «Ikke bare våre fiender, også
oss dreper vi når det er nødvendig. Ennå er det oss
ikke forunt, sa vi, ikke å drepe.»

Musikk.



Produksjonsnote

Under en annen tittel ble Over evne III uroppført 20.
januar 2010 på Black Box Teater i Oslo som en del av
et større teaterprosjekt, Over evne III, av Marius Kol-
benstvedt og Pia Maria Roll. På scenen: Kari Breirem,
Lasse Eriksson, Drude von der Fehr, Marius von der
Fehr, Nigel Krishna Iyer, Kjell Olav Jørgensen, Are Lar-
sen, Dominik Niespodzianski, Gregor Niespodzianski,
Jon Platou, Pia Maria Roll, Stefan Schrøder og Kari
Veiteberg. Takk til samtlige involverte. En ekstra takk
til Marius Kolbenstvedt og Pia Maria Roll.





mannen i skogen

2011–





Mannen løp over en eng og ned en skråning.
Nederst i skråningen var det en bekk.
Mannen hoppet over bekken og fortsatte nedover lia,
forbi et ekorn. En svart fugl satt i et tre.



Mannen løp over slettene og likte å løpe.
En dag løp mannen etter en hjort,
men hjorten var kvikk og borte vekk.
Mannen løp opp på toppen av åsen.



Mannen løp ned en skråning og rett ut i elva.
Han vasket seg under armene og i skrittet.
Han forsøkte å fange en ørret og enda en.
Han løp tvers gjennom den nest minste skogen.



En dag fanget mannen hjorten og drepte den
og spiste den. Han løp ned til bekken og drakk.
Om natten drømte han deilige ting, og dagen etter
prøvde han å fange en hare som var for snar.



Mannen satt under trærne i den nest minste skogen
og døset. På den nederste greinen i det ene treet
satt den ene hvite fuglen. På den øverste greinen
i det andre satt den andre hvite fuglen og en ugle.



Han fanget en hare, deretter en hjort i en snare.
Han fanget haren med list og hjorten med flaks.
Han drepte haren med en stein og hjorten også.
Han spiste hjorten og sparte haren til kvelden.



Mannen løp forbi en annen mann som også løp.
Mannen fant en kvist i dammen, en frosk i gresset.
Det var sommerfugler overalt den dagen.
Frosken forsvant. Mannen brakk kvisten i to.



Produksjonsnote

Mannen i skogen er et pågående teaterprosjekt som
ble startet i 2011. Under tittelen L’homme dans le
bois ble deler av materialet første gang presentert som
en delvis iscenesatt lesning på La Chartreuse i Vil-
leneuve lez Avignon den 25. oktober 2012. Oversatt
av Maruen Marin. Tekstpresentasjon ved Finn Iunker
og Malwen Voirin. Enkelte av tekstene ble publisert i
Karin Nygård (red.), Gruppe 13, Oslo: Kolon Forlag
2013, s. 111–119. Enkelte av tekstene er i fransk over-
settelse senere publisert i Finn Iunker, Et. Quelques
exemples. Ou suggestions. Pour toi, redigert og over-
satt av Maruen Marin, Douarnenez: Les bras nus 2014,
s. 87–142. Takk til Malwen Voirin, Maruen Marin og
alle på La Chartreuse.



om freud, brecht og einstein

2014





Enquête:
1. Hva forbinder du med Freud?
2. Er det noe ved Freuds tenkning, eller psykoanalysen,

som har hatt betydning for deg personlig?

Freud? Hva i all verden har han med Brecht å gjøre? Nå
har jeg tilfeldigvis også andre interesser, for eksempel
randsydd fotbekledning fra Northampton i England,
men ifølge Internett skal Freud ha ment at selv sko, når
de dukker opp i drømmer, er et symbol på at jeg helt
frem til fødselen lå inni magen til mamma.1 Konklu-
sjon: Jeg drømmer aldri om sko, men jeg vet hvor jeg
kommer fra.

Til spørsmål 1: pass. Til spørsmål 2: pass.

Så til saken.

1The Unemployed Philsophers Guild selger Freudian Slippers for $
24,95. Kseniya Yarosh i salgsavdelingen fortalte meg at de er laget
av polyester og med såle av termoplastisk gummi – i Folkerepublik-
ken Kina, noe som rent symbolikkfaglig (sikkert) kompliserer saken
(ytterligere). Jeg ville garantert få store psykiske problemer om jeg
gikk i tøfler laget av et slikt materiale. Jeg tok dette opp med Kseniya
(i en drøm), men hun sa bare: Slapp helt av, herr Iunker, slapp av og
drøm om det du vil.
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Folkeforbundets Internasjonale institutt for intellek-
tuelt samarbeid tok på begynnelsen av 1930-tallet ini-
tiativ til at tenkere og forskere skulle gjøre seg kjent med
hverandres verker. Først ut var Albert Einstein, som i
juli 1932 henvendte seg til Sigmund Freud for sammen
med ham å diskutere følgende: Kan vi befri menneskene
fra krigens skjebne? («Gibt es einen Weg, die Menschen
vom Verhängnis des Krieges zu befreien?») Freud svarte
ham i september, og de to brevene ble i mars 1933 publi-
sert i Paris som et eget hefte med tittelen Warum Krieg?
av nevnte institutt, for øvrig en forløper til UNESCO.
Heftet ble utgitt på tre språk (engelsk, fransk og tysk)
og trykt i 2000 nummererte eksemplarer.

Ett av disse eksemplarene befinner seg i Brechts
(intakte) bibliotek i hans leilighet i Chausseestraße 125
i Berlin-Mitte, nemlig eksemplar nummer 400. I dette
eksemplaret har Brecht foretatt noen understrekninger,
på ett sted i brevet fra Einstein og på to steder i brevet
fra Freud.2

Brecht skrev også på et slags essay med utgangspunkt
i den første delen av utgivelsen, altså Einsteins brev, og
denne teksten skal være skrevet i Berlin mot slutten av
1932 eller helt i begynnelsen av 1933, hvilket i så fall
betyr at Brecht kjente til Einsteins brev før det ble publi-
sert sammen med Freuds svar. Med tanke på at Brecht,
som flyktet fra Tyskland dagen etter riksdagsbrannen,
senere gikk til anskaffelse av utgivelsen og dro den med

2Erdmut Wizisla, Helgrid Streidt og Heidrun Loper (red.), Die Bib-
liothek Bertolt Brechts. Ein kommentiertes Verzeichnis, Frankfurt am
Main: Suhrkamp Verlag 2007, nr. 2678 (s. 384).
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seg gjennom femten lange år i eksil før han kom tilbake
til Berlin, er det nærliggende å tro at han planla en sam-
let essayistisk respons til både Einstein og Freud, en plan
som i likhet med veldig mange andre aldri ble realisert.

Brechts tekst er ikke spesielt gjennomarbeidet og base-
rer seg altså bare på Einsteins brev. Hva er det som gjør
at Einstein ikke ser de reelle grunnene til krig, de som
ligger i de materielle interessene? «Svaret lyder: Klasse-
kampen, som han ikke får øye på.» Og så videre i den
tralten.

Teksten har imidlertid en tankevekkende innledning.
«Einstein antar at det finnes en mørk drift i mennesket
som av og til resulterer i avskyelige utskeielser, kalt kri-
ger, som setter hele sivilisasjonen til side, og som skit-
ner til det fellesskapet som er frembragt med så store
anstrengelser. Denne driften utløses ifølge ham av for-
holdsvis lite trykt papir og vill tale. Reelle grunner tren-
ger ikke mennesket for å sette i gang. Siden en reell,
nøktern, diskuterbar interesse for krig vanligvis ikke
er synlig – hvordan kunne man mistenke et folk for å
ønske å forbedre sine materielle forhold gjennom å føre
krig? –, må grunnen til krig søkes i det mørke, i drif-
tene, i det interesseløse.»3

3Personlig synes jeg at Einstein vektlegger behovet for overnasjonale
domstoler i langt større grad enn han hinter om slike nevnte drif-
ter, men nå som sommeren er på hell, kan man vel være litt person-
lig. Oversatt etter Bertolt Brecht, «Einstein – Freud», i Werke. Große
kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, red. av Werner
Hecht m.fl., Berlin/Weimar og Frankfurt am Main: Aufbau-Verlag og
Suhrkamp Verlag 1992, bd. 21, s. 588 f.
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Forholdsvis lite trykt papir og vill tale: Formuleringen
synes å være Brechts. Hos Einstein står det, i Kåre A.
Lies oversettelse: «Etter hva jeg har kunnet erfare, er det
heller de såkalte ’intellektuelle’ som lettest blir offer for
de skjebnesvangre massesuggesjonene, fordi disse van-
ligvis ikke skapes direkte ut fra konkrete opplevelser,
men er mye lettere å ta seg til via trykte ord på papir.»4

Årsakene til krig må gjerne ligge i materielle behov
(Brecht) heller enn i merkelige og mørke drifter (Ein-
stein, via Brecht), men hvordan intellektuelle her til

4En annen ting. Jeg ble plutselig nysgjerrig, så jeg kjøpte boken
(Warum Krieg?), leste den og streket under det som var viktig. Så
dro jeg til Berlin for å se hva Brecht hadde streket under. Han var jo
dramatiker, han også. Å, det var en deilig vårdag i Berlin. Så sam-
menlignet jeg det som han (åpenbart) hadde funnet interessant med
det som jeg (åpenbart) hadde funnet interessant. Mens Brecht bare
satte noen streker i margen (med rød blyant), og bare på tre steder,
synes jeg selv å ha vært svært fengslet av teksten, for her er både ditt
og datt streket under (med rød tusj). Bare ved ett tilfelle, i brevet fra
Freud, har jeg og Brecht merket oss det samme: «I tillegg vil drapet
på fienden tilfredsstille en driftstilbøyelighet som vi skal komme til-
bake til senere.» Hva i all verden var det som gikk av meg og Brecht
mens vi leste; dette er jo bare tull? Og er dette virkelig mitt eneste
berøringspunkt med Brecht? Han kunne spille gitar, det kan ikke jeg;
han var god i tysk, jeg bare sånn passe; han var så berømt at han ble
gjenkjent på gaten, jeg blir bare gjenkjent av mine nærmeste. Men
tankene hans var kaotiske, der har vi en åpning. Dessuten: Brechts
datter Barbara ble født 28.10.1930. Selv har jeg en sønn som ble født
i oktober 2009. Mens Barbara ble født cirka ett år etter den såkalte
«Black Tuesday» (29.10.1929), ble min sønn født cirka ett år etter
at (den nye) finanskrisen i Aftenposten ble omtalt som «Markedets
hjerteinfarkt» (31.10.2008). Det kan virke som om både jeg og Brecht
har vært så oppskaket av krisen at vi har tilbragt de første tre måne-
dene i ren apati og først da har vært i stand til å gjøre noe konstruk-
tivt, altså å lage barn. Det kaller jeg å ta ansvar.
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lands kunne tillate at Norge, åpenbart uten noen som
helst plan og forankret i forholdsvis lite trykt papir,
gikk til krig mot Afghanistan (for eksempel), samtidig
som vi ikke gidder å løfte en finger for å få israelerne
til å slutte å plage palestinerne (for eksempel), er meg
komplett ubegripelig. Vi burde skamme oss.



Merknad

«Om Freud, Brecht og Einstein» ble publisert i Agora,
årg. 32 (Oslo 2014), nr. 1–2, s. 428–431.



it was twenty years ago in may

2014





Det er virkelig fantastisk å bli invitert helt til Peru bare
fordi jeg skrev et stykke i Nederland og Tyskland for
20 år siden. Slik bør det i grunnen være hele tiden.

The Answering Machine var mitt første stykke, men det
var ikke første gang jeg skrev for teater. I 1992 og 1993
lagde jeg flere mindre forestillinger, som oftest sammen
med andre og alltid i en setting der tekst bare var ett av
flere sceniske elementer i en ellers likestilt dramaturgi
– begrepet var den gang på alles lepper. Det er viktig
å huske dette utgangspunktet, for da Hans-Thies Leh-
mann lanserte sin idé om et «postdramatisk teater» i
1999, befant jeg meg et helt annet sted, og jeg hadde
vært der lenge. Hovederfaringen fra tiden før 1994 var
at den dramatiske teksten måtte være robust nok til å
tåle møtet med teatrets maskineri, men den virkelige
innsikten ligger i at den, med et lån fra Goldoni, er
en tjener for to herrer, teatret og litteraturen. William
hadde aldri blitt Shakespeare hvis han bare hadde tjent
én av dem.
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DasArts

Våren 1994 ble det startet en ny skole i Amsterdam,
DasArts, som var tenkt som en slags tumleplass for
skuespillere og regissører, dansere og koreografer. Til
dette teaterlaboratoriets aller første semester var det
tatt opp seks nederlendere og seks tyske studenter fra
såkalt anvendt teatervitenskap i Gießen – og en nord-
mann. Etter innledende uker i Amsterdam reiste vi til
Gießen og deretter til Frankfurt am Main før vi retur-
nerte til Amsterdam. Ved avslutningen var The Ans-
wering Machine ikke bare skrevet ferdig, men også
trykt for aller første gang som et eget hefte, og under-
veis hadde det også rukket å bli spilt både i Gießen
og i Frankfurt, regissert av amerikanske John Jesurun.
Det var ti hektiske uker, og skolen var så fersk at
ingen egentlig forstod hva den var ment å være, slik
at den var åpen for alle typer sceniske eksperimen-
ter.

Anno mundo

Da jeg reiste fra Bergen til Amsterdam, hadde jeg imid-
lertid helt oversett det faktum at jeg nå ikke lenger
kunne skrive på norsk. Av en eller annen grunn stop-
pet det helt opp: Jeg var vant til å uttrykke meg på
andre språk, men jeg hadde åpenbart aldri forsøkt å
tøye fantasien, slik man er nødt til når man skriver, på
andre språk enn mitt morsmål. Resultatet var at ikke
bare selve skrivingen stoppet opp; hele jeg holdt på å
implodere. Tanke, tale og skrift var et eneste stort rot.
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Jeg har aldri følt meg så bundet til egen skriving som
da. Så lett det er for en danser, tenkte jeg.

Min Answering Machine blir gjerne forkortet som
«AM», men jeg ser at dere i Teatro LOT her i Lima
forkortet The Answering Machine som «TAM». Begge
forkortelsene sier noe vesentlig om teksten, tror jeg. For
å begynne med en av dem. Tam. Tam. Tam-tam. Ta-ta-
tam. Ta-tam. (Finn Iunker synger nå noen vers fra Piafs
vise «Padam, padam», utrolig elegant:)

Tatam, tatam, tatam
Il arrive en courant derrière moi
tatam, tatam, tatam
Il me fait le coup de souviens-toi

The Answering Machine er et stykke musikk. I begyn-
nelsen var det en beat. «And. A few suggestions. For
you.» Tam. Ta-ta-ta-tam-ta. Tam-tam.

Forkortelsen «AM» forteller en annen historie. Min
reise med DasArts var en reise fra Amsterdam til
Amsterdam, via Gießen og Frankfurt am Main, så å si
en reise fra Am til Dam eller fra A til M. Jeg så også at
«AM» er en forkortelse for anno mundo, verdens år, det
vil si det året verden ble skapt, for min del et rather big
bang hvor en ny eksistens i språklig eksil skulle skapes.

I begynnelsen var det ingen intelligens. Men det var
minner. Plutselig husket jeg fraser fra popsanger (sær-
lig The Beatles), hele scener fra filmer og skuespill, og
nesten hele T.S. Eliots The Waste Land, som jeg tidli-
gere hadde lært meg utenat. Alt sammen på engelsk,
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som i min situasjon ikke lenger var et fremmedspråk,
men et reservoar av tilgjengelig hjemmespråk. Alt var
tilgjengelig.

Danse, tenke

Hjemme i Bergen hadde jeg studert logikk og funnet
strukturene usedvanlig vakre. Musikk og logikk er for
meg to sider av samme abstraksjon. Det jeg hadde stu-
dert, var et enkelt system som binder setninger sammen
til mer komplekse ved hjelp av bindeord (konnektiver)
som «og», «eller», «ikke» og «hvis … så». Hvis det
regner, så er gatene våte.

Én ting var at jeg nå med denne enkle logikken kunne
prøve å strukturere mine stadig veldig forvirrede tan-
ker, en annen at jeg allerede hadde brukt denne type
språk i et arbeid for scenen i 1992. Den gang hadde
jeg stått på scenen med et hjemmesnekret inventar av
to verb («tenke» og «danse»), to substantiver («tanke»
og «dans»), tre pronomener («jeg», «du» og «vi») og
de nevnte konnektivene, som så ble brukt til å impro-
visere frem setning etter setning, der det ofte kræsjet,
men ikke alltid. Hvis – du – tenker – og – jeg – ikke
– danser –, så – kan – vi – danse – tanken – jeg – ikke
– tenker.
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Spørsmål og svar

Jeg har aldri likt tittelen på stykket. Hvis jeg hadde vært
ved mine fulle fem, hadde jeg aldri valgt en tittel som
refererte til en tåpelig dings og i tillegg var en allusjon
til Heiner Müllers ikoniske Die Hamletmaschine. Men
i min nye, fremmedspråklige tilværelse var jeg også ute
av stand til å forstå vanlig språk på et figurlig nivå. Alt
var konkret. En answering machine var for meg ikke
en telefonsvarer, men simpelthen en maskin som produ-
serte svar. Dessuten var man også på denne tiden full-
stendig bedøvet av tanken om at «kunsten skal ikke gi
svar, bare stille spørsmål», noe jeg aldri har forstått, slik
at jeg like godt kunne bevege meg i motsatt retning.

Ikonoklasme anno 1994

Når det figurlige nivået er lammet, spiller det vel liten
rolle om man legger alle kortene på bordet? Hvordan
får man en idé ned på papiret? Slike spørsmål stilte jeg,
og bildene som oppstod, var ofte både rare og teatrale.
Jeg kunne se for meg en gruppe mennesker som stod
rundt et bord og la alle kortene på det. Alle! Jeg kunne
se for meg den samme gruppen som tok ideer frem fra
lommene, i alle former og farger, og prøvde å få dem
ned på papiret. Ideene kunne ta fyr eller eksplodere eller
klekkes ut og bli sommerfugler.

Viktigere var det at jeg sakte, men sikkert fjernet alle
disse bildene fra teksten jeg skrev. Jeg har, som alle
andre, en visuell fantasi, men bildene jeg lager mens jeg
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skriver, pleier å stivne ganske fort, slik at jeg prøver å
klare meg uten dem i den ferdige teksten. Slik var det
også i 1994. The Answering Machine er ikke en herme-
tisk tekst, til tross for det grafiske førsteinntrykket den
etterlater. Tvert imot er det en åpen tekst som lengter
etter levende bilder. Som teatret, ikke jeg, skal skape
på scenen.

Mikroscener

The Answering Machine er bygget opp av det jeg vil
kalle mikroscener, en slags moduler som kan bestå av ett
eller flere ord, små dialoger, monologer eller «polylo-
ger» (samtale mellom flere enn to). Regelen under skri-
vingen var at hver slik modul eller mikroscene måtte
kunne iscenesettes på minst tre måter for å få inn-
pass i den ferdige konstruksjonen, og med konnekti-
vene prøvde jeg å binde dem sammen til større moduler.
Konnektivene fikk hos meg en slags poetisk betydning.
I naturlige språk kan «og» fungere nærmest som «+»,
som i «ung og vakker», men ofte struktureres elemen-
tene også i tid, slik at «jeg stod opp og gikk på jobb»
ikke uttrykker det samme som «jeg gikk på jobb og stod
opp», siden «og» her må forstås mer som et «og så»
– det jeg under skrivingen kalte Den episke partikkel.
«Og (så)» var en story (temporal struktur), «hvis … så»
var et plott (kausal struktur). Resten var valg («eller»)
eller avvisning («ikke»).
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Drama som kunstig intelligens

Forbundet med alt dette var også en annen fascinasjon
på denne tiden: kunstig intelligens. Nylig bestod et com-
puterprogram den såkalte Turing-testen som sier at når
det ikke lenger er mulig å vite om den man «snakker
med» på skjermen, er et program eller ikke, har pro-
grammet vist en slags «intelligens». Programmet som
nå er utviklet, gir seg ut for å være en selvsikker, 13 år
gammel gutt. Siden en 13 år gammel gutt normalt er alt
annet enn sikker på seg selv, samtidig som han gjerne
vil vise hele verden at han er nettopp det, er personlig-
heten kanskje i sitt vesen så kunstig at selv en kunstig
personlighet kan virke ekte.

I 1994 kjente jeg til to slike programmer. Det ene hadde
jeg lest om i en bok: Parry the Paranoid. Parry stolte
ikke på noen. Det virket som om han var på flukt fra
mafiaen, men han ville helst ikke snakke om det. Det
andre programmet hadde jeg med meg på en diskett,
Eliza the Psychotherapist, som jeg forsøkte å føre en
samtale med, og som nå og da produserte responser
som jeg kunne bruke. («Are you saying no just to be
negative? / No. / You are being a bit negative.»)

For meg var det meste av såkalt pragmatisk eller hand-
lingsorientert litteratur (romaner og skuespill) en form
for kunstig intelligens. Man sitter og leser, og opp fra
bokstavene stiger en lys levende Hedda Tesman eller
Emma Bovary med vage lengsler og med selvutslettende
kjedsomhet. På scenen skaper skuespilleren (kunstig)
liv av de replikkene som ser så statiske ut på papiret.
Av den grunn trekkes mange forfattere mot teatret, og
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attraksjonen synes å være gjensidig, for skuespilleren
trenger intelligensen fra en god tekst mens han eller hun
står på scenen.

I 1994, i min fremmedspråklige tilværelse, var det helt
nødvendig for meg å bruke skrivingen til, slik jeg så
det, å gjenskape min egen intelligens. Og den bygget
jeg opp på kunstig vis, ved hjelp av logikk, fragmen-
ter fra dikt, filmer og sanger, og med forsøksvise sam-
taler med Eliza the Psychotherapist. Er The Answering
Machine dermed et kunstig stykke? Hva er i så fall et
ekte stykke? Under skrivingen må jeg ha vært som en
selvsikker, 13 år gammel gutt, for jeg var ikke sikker
på noe som helst. Av den grunn, tror jeg, finnes det i
The Answering Machine rikelig med kulde og kynisme,
men også en slags vaklevoren menneskelighet.

Nøkkelen i Kina

Til slutt vil jeg gjerne utdype noen svar jeg for noen
dager siden ga til en journalist fra El Comercio. [El
Comercio er en stor peruansk dagsavis som utkommer
i Lima.] Han ville vite hvordan jeg gikk frem for å
bryte den konvensjonelle dramaturgiens regler, og han
ba meg kommentere det faktum at alle mikroscenene
i The Answering Machine kan spilles av både kvinner
og menn.

For det første, og det er viktig. The Answering Machine
er ikke et forsøk på å bryte regler, snarere strever styk-
ket med å lage dem, slik at form og tema kan fungere
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godt som en enhet. Det er like fullt viktig å forstå, sær-
lig for yngre dramatikere som står rådløse overfor et
teatermaskineri, at dramaturgien, inkludert det meste
av dramateori fra Aristoteles til Hans-Thies Lehmann,
ikke er annet enn et analyseredskap. Det har ingen hen-
sikt for en dramatiker å analysere et skuespill før han
har skrevet det, men sørgelig nok forhindrer ikke dette
teaterfolk fra å innprente i unge talenter at du må skrive
inn en spenningskurve her, en kontrast mellom rollene
der. Et dramatisk verk er som et hus, og dramaturgien
er som en nøkkel. Man bruker nøkkelen til å åpne huset
og til å bli kjent med alt som finnes i huset. Men man
kan ikke bygge et hus med en nøkkel.

For det andre, og det er viktigere. Det stemmer at The
Answering Machine ikke strever etter å bestemme om
den som fremfører det ene eller det andre tekstfragmen-
tet, er en mann eller en kvinne. Men slik er det med alle
mine tekster for teater. Jeg forsøker ikke å diskriminere
noen, hverken med hensyn til kjønn, etnisitet eller alder.
I Norge klages det ofte over at det er for få roller til
kvinner, særlig til eldre kvinner, og slik er det kanskje
her i Peru også. Men denne sytingen skyldes bare at vi
er så bedøvet av naturalismen, den merkelige trangen
til å reprodusere virkelighet på teaterscenen, at vi ikke
merker hva som skjer.

I Norge er vi veldig stolte over at Ibsen spilles i Kina,
men vi ville aldri tillate at en skuespiller med asia-
tisk utseende stod på scenen i Norge og fremstilte Fru
Alving. At ingen forstår hvor rasistisk dette er, er sim-
pelthen grufullt. Men det konvensjonelle teatret diskri-
minerer ikke bare på bakgrunn av rase. Vi finner oss
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ikke i noe som helst. Vi luker ut alle. Vi trenger en
neger hvis vi skal spille Othello, men bare da. Eldre som
yngre, kvinner som menn: Vi vil ikke ha noe som kan
forstyrre den stereotypiske forståelsen av rollen. Hvis
du halter: Glem det. Hvis du er neger eller guling, for
gammel eller for ung, blind eller døv, hvis du ikke snak-
ker korrekt norsk: Glem det. Hvis du sitter i rullestol,
kan vi bruke deg i Endgame, men du kommer ikke inn
på teaterskolen hvis du sitter i rullestol, så bare glem
det. Etter 20 år med The Answering Machine synes det
passende å slutte med et spørsmål, og med det takker
jeg dere alle så mye for oppmerksomheten: Er det vir-
kelig sånn vi vil ha det i 2014?



Merknad

Dette foredraget ble holdt i Lima i Peru den 25. juni
2014 i forbindelse med et jubileumsseminar om The
Answering Machine. Det ble senere publisert i Norsk
Shakespeare- og teatertidsskrift, nr. 4, 2014, s. 78–81.
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en kaffe, takk

En kafé utenfor Art brut-museet i Lausanne. 23. juni
2017. Den døde jenta sitter ved et bord med mange
dokumenter.

kelner Oui?
den døde jenta Unnskyld?
kelner Pardon?
den døde jenta Unnskyld, jeg snakker ikke fransk.
kelner Det gjør ikke noe. Ceci est un rêve. Det er en

drøm.
den døde jenta Snakker du norsk?
kelner Oui. Vous rêvez.
den døde jenta leter i en parlør: Je suis – morte.
kelner Det er din bursdag i dag, ikke sant?
den døde jenta Hvordan visste du det?
kelner Ceci est un rêve. Er det papirer fra saken?
den døde jenta Ja. Hvorfor kan de ikke la meg være

i fred?
kelner Jeg trodde alle bevisene i saken var verdiløse?
den døde jenta Det tror ikke jeg. Se her, for eksem-

pel, i avslaget fra Gjenopptagelseskommisjonen fra
2010, s. 40, påtalemyndighetens bemerkninger:
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«Etter norske prosessregler er det ikke slik at det skal
ses bort fra et bevis som ikke i seg selv er 100 % sik-
kert. Selv om de tekniske bevisene, vurdert enkelt-
vis, ikke med 100 % sikkerhet knytter Torgersen til
åstedet, har de likevel en bevisverdi. Det er nettopp
dette som er bevisvurdering, og denne bevisvurderin-
gen må skje samlet, alle beviser må sees under ett.»

En annen gjest kommer.
gjest Un café, s’il vous plaît.
kelner J’arrive, j’arrive –
gjest Ça presse!
kelner Tout de suite!
Gjesten og kelneren krangler på fransk.
den døde jenta Eller er det bare tilfeldigheter, alt sam-

men? «Den tilfeldighet at Torgersens dress kun inne-
holdt fem ualminnelig korte barnåler som er like de
barnålene som er funnet på åstedet, sammenholdt
med at den drepte» – jeg – «er tildekket med et juletre
med ualminnelig korte barnåler. Den tilfeldighet at
det på Torgersens sko, bukselomme og fyrstikkeske
ble funnet avføring som er lik den som er funnet på
stedet, sammenholdt med at han er pågrepet på vei
ut fra det området drapet er begått, og det er snakk
om et kvelningsdrap hvor urin og avføring er gått på
offeret. Den tilfeldighet at Torgersen har et tannbitt
som ikke utelukker ham som biter i avdødes bryst.
Den tilfeldighet at flere vitner som kjenner ham, plas-
serer ham i byen slik at han nærmest på minuttet
måtte ha påtruffet den drepte. Den tilfeldighet at han
blir plukket ut av flere vitner som en som ligner på
den personen de observerte dem med, ved beskrivel-
ser som ‘jævla lik’ og ‘ikke to som kan være så like’.
Den tilfeldighet at han ble observert i sentrum av en
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som kjente ham, en nabo, på et tidspunkt han selv
hevder å være hjemme på Lille Tøyen sammen med
‘Gerd’.»

gjest Mademoiselle, une petite question –
den døde jenta Støttespillerne hans tror åpenbart at

det dreier seg om en altomfattende konspirasjon som
har pågått i flere tiår. De snakker som folk i en sekt.

gjest Sekt?
kelner Monsieur!
gjest J’ai une petite question à mademoiselle!
kelner Snakk norsk! Ceci est un rêve.
gjest Monsieur! Mais je ne suis pas un phantasme!
De krangler igjen.
den døde jenta Han skulle spørre meg om det ikke

kunne ha vært en annen. Ta denne person Y som de
mener kan ha drept meg. Y ble arrestert i Rotter-
dam dagen etter, men de mener likevel at han kan
ha gjort det. Man må få lov til å stille spørsmål ved
seriøsiteten deres. Jeg er tørst. Monsieur! De l’eau,
s’il vous plaît. Gazeuse.

kelner Tout de suite, mademoiselle.
den døde jenta til gjesten: Hallo. Bonjour. Je m’ap-

pelle Rigmor.
gjest Bonjour, je suis François.
Kelneren kommer med vann. Den døde jenta drikker
og fortsetter å lese i dokumentene.
gjest Un café, s’il vous plaît.
kelner Tout de suite, monsieur.
Flere gjester kommer, og aktiviteten ved kafeen tiltar.



Anmerkning

Denne nye scenen til Det skjendige drapet i Skippergata
er ved publisering i denne boken ennå ikke produsert.





SEMIKOLON Kvalitetslitteratur i pocket

Kjersti Anfinnsen Det var grønt

Ari Behn Bakgård
Talent for lykke
Trist som faen

Walter Benjamin Enveiskjørt gate og Barndom i Berlin – rundt 1900

Øyvind Berg Billigbok
Tre bøker

Bjørn Bottolvs Drapet på Taparud gård
Døde vitner lyver ikke
Etter den søte kløe
Granaten
Is
Kometen
Mairegn
Når natta er som svartest

Richard Brautigan Å føre krig mot den gjengse maratonprosa

Majken van Bruggen Julia og Leon
Månefjellet

Pedro Carmona-Alvarez Og været skiftet og det ble sommer og så videre
Rust

Paul Celan Etterlatt

Laura Djupvik Kvitt

Jørgen Gunnerud Byen med det store hjertet
Djevelen er en løgner
Gjerningsmann: ukjent
Høstjakt
Kvinnen fra Olaf Ryes plass
Mistanken
Raymond Isaksens utgang
Selvtekt
Skje din vilje
Til odel og eie

Jonny Halberg 1983
All verdens ulykker
En norsk tragedie
En uskyldig tid
Flommen
Gå til fjellet
Overgang til tertiær / Gå under
Trass
Tvillingen

Jenny Hval Perlebryggeriet

Tone Hødnebø Et lykkelig øyeblikk

Finn Iunker Arbeider for scenen 1993–2015
Fortellinger

Joakim Kjørsvik I fjor var en lang natt



Terje Holtet Larsen Fra et mislykket forsvinningsnummer
Peer Gynt-versjonen
Sander
Variasjoner

Cecilie Løveid Befri vårt daglige liv
Dikt 2001–2013
Mykt glass. Dikt i utvalg
Skuespill 1
Skuespill 2
Skuespill 3

Nils Chr. Moe-Repstad Keiserkoder

Grethe Nestor Barbiegenet
Happy
Kryp

Gro Jørstad Nilsen Nattelangs

Hallgeir Opedal Jøss!

Steinar Opstad Det jeg synger om er enkelt. Dikt i utvalg

Kjersti Rorgemoen Purkene snudde seg

William Shakespeare Hamlet

Bjørn Skogmo Kortvarig lykke

Frank Tandberg
(J.F. Johnson Tandberg) Løgnernes paradis

Nattens joker
Siste tog øst

Gunnhild Øyehaug Knutar +
Vente, blinke

Tina Åmodt Anleggsprosa


