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urett, og då rotar det seg til 
med rettsavgjerdene. Det finst 
ein idé om at det skal kunna 
finnast ein universelt rett måte 
å handtera dette på. Rettsleg
gjeringa av samfunnet og poli
tikken er også ei avpersonifi
sering, ein slags ambisjon om 
å koma forbi alle desse rivali
serande og urettslege klassane 
som til dømes elska og uelska 
og alt rotet som følgjer av det. 

Kanskje kan ein sjå ein viss 
parallellitet mellom dette og 
marginaliseringa av poesien.

NOSTALGISK
Det er tjuefire år sidan Indre
eide kutta ut jobben som psy
kolog og satsa på å leva av skri
vinga.

– Du skriv om å «følgja ein 
tanke heilt heim». Kva meiner 
du med det?

– Eg tenkjer til dømes på 
korleis ein skal gjera rett utan 
å gjera urett – å finna det ende
lege svaret – til dømes i asyl
politikken. Hadde ein greidd å 
følgja tanken heilt heim, hadde 
ein kanskje greidd det.

Då Indreeide gav ut Mistru 
den som ikkje er nostalgisk, omtalte 
Ottar Grepstad han som ein 
ikkje spesielt folkekjær forfat
tar, men i den nye boka veks
lar mellom Indreeide mellom 
humoristiske smådikt og dikt 
med høgare refleksjonsnivå.

– Det er eit poeng å nå fram 
til folk, seier han sjølv.

Spør ein Indreeide om eigne 
dikt, er han knapp. Spør ein 
om nostalgi, er han lettare å få 
i tale.

– Nostalgi er eit anna ord for 
kjærleik. Skal folk nedkjempa 
nostalgien, må dei nedkjempa 
kjærleiken. Det finst folk som 
vil bestemma kva som er den 
rette kjærleiken – kva som er 
rett å elska, men dermed stem
plar dei folk som bryr seg om 
noko anna som nostalgikarar. 
Det er som eit slag under belte
staden. For meg er det fullsten
dig meiningslaust å ikkje vera 
nostalgisk, viss ein føreset at 
tida går, og verda endrar seg, og 
ein har vore bunden til noko, og 
ein set pris på noko som ein ser 
forsvinna.

– I den nye boka skriv du nos-
talgisk om til dømes skapinga 
av ei gammal steinrøys?

– Ja, eg har brydd meg om 
mange ting, men mangt har 
vorte endra. Det har eg sjølv 
også. Det var triveleg å vera 
ung, men det er eg no ikkje len
ger, og eg minnest ikkje len
ger å vera ung. Eg har rett og 
slett mista kompetansen. Det er 
ikkje som å sykla – det gløymer 
ein visst aldri!
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VEBJØRN STURE LEIER MÅLUNGDOMMEN
Vebjørn Sture (24) frå Stavanger vart vald til ny leiar i Norsk Målung-
dom på landsmøtet på Voss i helga. Norskfaget og organisasjonsvekst 
er dei viktigaste hjartesakene det komande året.

– Det neste året vert eit norskfagmaraton fram mot læreplanrevi-
sjonane våren 2013. Oppdraget vårt er å syta for at norskfaget skal 
verta eit fag som gjer elevane skriveføre både i bokmål og nynorsk, 
same kva dei har som hovudmål. Det er diverre ikkje alltid tilfelle i dag, 
seier Sture.

Han har vakse opp med bokmål som hovudmål, men bytte til nynorsk 
som hovudmål i andreklasse på vidaregåande då han gjekk snikkarlina 
på Godalen vidaregåande skule i Stavanger.

RUSSISK VEKE PÅ LITTERATURHUSET
For tredje året på rad arrangerer for-
eininga Petrusjka Russlands-dagar i 
Oslo. 

Det skjer frå 23. og fram til 28. april, 
og det er lagt opp til eit fyldig program. 

Mellom dei russiske forfattarane 
som kjem, er Natalja Kljutsjarjova 
(biletet) som gav ut Russland rundt på 
tredje klasse på norsk i fjor, og Mikhail 
Sjisjkin som gjev ut Brevboken no i 
desse dagar. Dessutan kjem Dina 
Rubin (59) som er aktuell med romanen 
På solsiden av gaten, og Zakhar Prile-
pin (37) som kjem med novellesam-
linga Støvler fulle av varm vodka.

SPRÅKPRIS TIL BRYN OG RIISE
Ingvild Bryn i NRK og Arill Riise i TV2 er Årets nynorskbrukarar i 2012. 
Dei får prisen for utsøkt språkrøkt og framifrå bruk av normert nynorsk 
i moderne nyhendejournalistikk i radio og fjernsyn, heiter det i grunn-
gjevinga frå Nynorsk kultursentrum. Kvar av prisvinnarane får 40.000 
kroner, og prisane vert delte ut under opningshøgtida for Dei nynorske 
festspela 28. juni.

– Eg vert berre meir og meir glad i nynorsken, så eg set pris på å få 
denne utmerkinga. Nynorsk er ikkje berre vakkert i poesien. Det er 
også eit presist og klart nyhendespråk, seier Ingvild Bryn.

– Når tidlegare prisvinnarar er folk som Kjartan Fløgstad og Maria 
Parr, vert eg audmjuk. Eg er då berre ein journalist, seier Arill Riise.

20 MILLIONAR I OVERSKOT I ROSKILDE
Roskilde-festivalen opplevde i fjor det nest største overskotet i historia 
til festivalen med heile 19,6 millionar kroner. Festivalen i fjor hadde 
120.000 deltakarar. Opp gjennom åra har Foreningen Roskilde Festival 
lodda ut meir enn 175 millionar kroner til velgjerdsføremål, og det skal 
skje med overskotet frå fjoråret også.

Festivalen i år går av stabelen mellom 5. og 8. juli, og mellom dei 
som kjem, er Bruce Springsteen, Björk, Bon Iver, The Cure og The 
Roots.

SIGMUND LØVÅSEN LEIER FORFATTARFOREINGA
Sigmund Løvåsen frå Trysil tek over som leiar i Den norske Forfatter-
forening etter Anne Oterholm. Med seg i styret får han nestleiar Selma 
Lønning Aarø og styremedlemene Henning Bergsvåg, Tom Egeland, 
Øivind Hånes, Mette Karlsvik og Helene Uri.

Det litterære råd ser slik ut: Kjell Ola Dahl, Marita Fossum, Mirjam 
Kristensen, Aasne Linnestå, Markus Midré og Morten Wintervold (bok-
mål) og Tormod Haugland, Eirik Ingebrigtsen og Stein Versto (nynorsk).

ottar@dagogtid.no

Nostalgi er eit anna ord 
for kjærleik, meiner 
Erling Indreeide.   
Foto: Ottar Fyllingsnes

BLACK-METAL-STJERNE KAN BLI HALEHELT
I Norwegians kampanje «Halehelter», der publikum kan 
nominere og røyste fram kjende fjes som skal få pryde 
halane på Norwegian-fly, har black-metal-artisten Øy -
stein Aarseth dei siste dagane rasa oppover listene. 
Aarseth gjekk under artistnamnet «Euronymous» og var 
gitarist i det norske black-metal-bandet Mayhem da han 
blei drepen av bassisten i bandet, Varg Vikernes, i 1993. 

Han dreiv også platebutikken Helvete i Oslo og platesel-
skapet Deathlike Silence. 
 Fansen har mobilisert på norske og internasjonale 
forum for å få så mange som mogleg til å stemme fram 
Aarseth som halehelt for Oslo-området. Nominasjons-
runden varer til og med 28. mars, og etter ein finalerunde 
vil vinnarane bli offentleggjorde 20. april.

Vebjørn Sture er ny leiar i Norsk Målungdom.  Foto: Odin H. Omdal


