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Da norske avislesere åpnet Aften-
posten tirsdag 16. april 1912, var 
det til nyheten om at klodens 
største skip, Titanic, hadde kolli-
dert med et isfjell utenfor New-
foundland og gått rett til bunns 
med flesteparten av passasjerer 
og mannskap om bord.  

«Ingen anden af de store ulyk-
ker, som har levet i folkemunde 
i decennier, kan maale sig i fryk-
telighed og i tab af menneskeliv 
med Titanic’s undergang. Og ka-
tastrofen vil være saa meget mer 
rystende, fordi den i magsveir er 
foregaaet paa den alfarvei over At-
lanteren, hvor vi alle har slegtnin-
ge og venner, som stadig færdes, 
og fordi den er foregaaet med det 
skib, som mest av alle skulle byde 
sikkerhed (…)». 

En våt drøm. 
I kveld er det nøyaktig 100 år siden 
Titanic gikk ned. 1514 mennesker 
omkom i det kalde mørket den 
natten. Fortsatt beveger denne 
historien oss til tårer, og fortsatt 
er det en våt drøm for film- og 
fjernsynsprodusentene å filma-
tisere den. 

Årsaken er at den inneholder 
alle tenkelige dramatiske virke-
midler: Heltemodige protago-
nister. Forstokkede antagonister. 
Kjærlighet. Hat. Hovmod. Avmakt. 
Håp. Sorg. For ikke å snakke om 
det selvutslettende valget, da, det 
eldste trikset i manusboken. His-
torien om Titanic inneholder ikke 
bare én helts selvutslettende valg, 
men tusenvis. Det er nesten ikke 
til å holde ut.

I kveld sender NRK en britisk mi-
niserie om forliset, egentlig i fire 
deler, men klippet sammen til to 
av NRK, én episode før Kveldsnytt 
og én etter. Og jeg røper vel ikke 
for mye når jeg sier at det går om-
trent som sist. 

En synkende følelse.
Selve historien er jo kjent. Det er 
ingen stor overraskelse at Titanic 
synker denne gangen også, selv 
om den jo ikke kunne synke, at selv 
førsteklassebikkjene fikk plass i 

livbåtene før passasjerene med 
andre- og tredjeklassebilletter, at 
livbåtene var altfor få eller at ski-
pet holdt for høy hastighet gjen-
nom de farlige farvannene. 

Alt er kjent fra før, det er lagd 
mange filmer, serier og dokumen-
tarer om Titanic-forliset. Og det 
dukker ikke opp nye avsløringer i 
denne serien heller. Derfor blir det 
ekstra viktig at bihistoriene hol-
der vann, om man kan uttrykke 
det slik. Og det gjør de dessverre 

bare til tider. 

Om att og om att 
Fortellergrepet er snedig. I andre 
episode, etter Kveldsnytt, begyn-
ner historien på nytt, men syns-
vinkelen flytter seg til andre per-
soner. I den opprinnelige serien, 
med fire deler, fordelt på kan-
skje fire uker, vil det kunne være 
et godt grep. Når alt blir sendt 
samme kveld, får du imidlertid 
se mange av klippene flere gan-

ger, og da blir det raskt som å se 
«previously»-klippene i amerikan-
ske såpeserier – en øvelse i uthol-
denhet.  
Kveldens tretimersøkt er en stor-
slagen og feiende flott påminnel-
se om hva som skjedde den natten 
for hundre år siden. Men drama-
tikken, den skvalper bare så vidt i 
overflaten. Vi kommer nok dess-
verre ikke helt til bunns i Titanic-
dramaet denne gangen heller.  
Joacim Lund
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Titanic-dramaet er episk. Egentlig. Men kveldens tretimersøkt gir oss bare toppen 
av isfjellet. 

Ikke helt til bunns

Aftenpostens forside 16. april 1912 forteller om Titanics forlis. FoTo: AFTENPoSTEN ARKIV

Britisk miniserie om dramaet 
om bord i Titanic.å3
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Hageanleggets 
kunst
Å anlegge hager og par-
ker har vært en kunst-
art gjennom århundrer. 
De gamle, norske ha-
ger og parker er synlige 
men sårbare kulturmin-
ner: Mange av dem, ikke 
minst de privateide, for-
svinner fordi de krever 
tid og omsorg, som er 
blitt mangelvare. Brei-
dablikk, forum for kul-
turarv, har kalt sammen 
noen av Norges fremste 
landskapsarkitekter og 
andre fagfolk til en nasjo-
nal konferanse om utsik-
tene for den norske ha-
gekunst – i Fredrikshald 
Teater i Halden lørdag 21. 
april. 

BLOGG OG BOK

Fokus 
på Russland
23.–28. april arrangeres 
årets Russlandsdager 
på Litteraturhuset og 
i Fritt Ords lokaler. Ar-
rangementet inneldes 
mandag 23. april i Ura-
nienborgveien 2 med et 
seminar om den russiske 
bloggverdenen. Deretter 
fortsetter arrangementet 
på Litteraturhuset, som 
får besøk av fem russis-
ke samtidsforfattere. En 
forsmak på det hele gis 
i Cappelen Damms lo-
kaler i Akersgata først-
kommende mandag. 
Der presenteres de ni ut-
givelsene som er kom-
met i Cappelen Damms 
Petrusjka-serie med nye-
re russisk litteratur. Peter 
Normann Waage vil kåse-
re om dagens Russland. 

KOnsERT

Vårkonsert 
i aulaen
Torsdag 19. april står Den 
norske Studentersangfo-
rening (DNS) og Grex Vo-
calis på scenen i Universi-
tetets aula for å holde en 
felles vårkonsert. 27 år et-
ter at han troppet av for 
første gang, er Carl Høg-
set tilbake som dirigent 
og kunstnerisk leder for 
DNS. Høgset presenterer 
et bredt repertoar med 
verker av Richard Wag-
ner, Edvard Grieg og Arne 
Nordheim. Konserten be-
gynner kl. 19.30. 

LYRIKK OG MUsIKK

Børli i ord og toner
Hvilke lyrikere egner seg til 
musikk? Hans Børlis dikt har 
fristet komponister av ulikt 
temperament og med ulike re-
sultater. Svein Olav Blindheim 
fremfører et utvalg av Børlis 

tekster med rim og rytme i en 
form som samsvarer med Bør-
lis musikksmak, jazz og blues, 
på Josefine visescene i Oslo ons-
dag 18. april. «En tidløs musikk 
til en tidløs tekst», mener han.     

Åpner i dag kl. 12.00

roald kyllingstad
70År

tolv nye pasteller
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Lørdag 11–15. Søndag 12–15. Tirsdag–fredag 11–16

Barnelørdag
på Tanum
Morsom og lærerik halvtime
for de minste. Vi serverer
boller og mye moro!
Lørdag 14. april
kl. 13.00

boller og mye moro!
Lørdag 14. april 

Gå ikke
glipp av!


