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Det næraste ho 
kom Elvis Presley
– Eg oppdaga Elvis Presley då han døydde, seier Lisa 
Dillan, vokalist og improvisasjonsmusikar som syng 
balladane hans på vakker plate.

Musikken til Love Me Tender er spela inn i Presleys RCA studio 
B i Nashville, med musikarar og produsent frå 70-talsbandet 
hans og gitarist Asbjørn Lerheim, som er med Dillan i duoen 
Quite Quiet Project.

– Eg var åtte år og sat i stova heime i Bodø då overskrif-
tene om at Elvis Presley var død, stod i avisene. Eg spurde 
mor kven han var, og seinare på kvelden sende dei den siste 
konserten med han på TV. Eg byrja å lage mine eigne impro-
viserte tregreps-«Elvis»-låtar på gitar.

Vokalisten som starta jazzkarrieren i heimbyen i Bodø, 
har mastergrad i vokalimprovisasjon og er førsteamanuensis 
i faget ved Musikkhøgskolen i Oslo. I 2010 kom utgjevinga 
Arousal, ein CD og DVD med improvisasjonskunst i både lyd 
og bilete.

– Kva greip deg med musikken til Elvis Presley?
– Han fylte songane med eit dedikert innhald. Han har 

ein katalog med sju–åtte hundre låtar, mange utruleg fine. 
Han skreiv ingen sjølv, men er kreditert «Love Me Tender».

Tittelsongen og tretten låtar til er med på albumet som 
har hausta ovasjonar frå kritikarane. 

– Når byrja du for alvor å ta tak i musikken til Elvis?
– I 2003, då eg arbeidde saman med Hild Sofie Tafjord 

som også er impromusikar, på Musikkhøgskolen. Vi snakka 
mykje om å vende attende til røtene, seier Dillan, som hadde 
med Elvis Presley på repertoaret første gong i popbandet 
«Lisa & The Marias». 

– Eg starta med femti songar og skaffa meg notane, og 
utgangspunktet var at det skulle vere heilt nedpå, eller «The 
Quite Quiet Way» som vi sette som undertittel på plata. Musi-
karane vi spela med i Nashville, var svært lydhøyre og la seg 
fint til i arrangementa våre. Ekstra stas var det at dei plas-
serte seg i studio på same måte som under innspelingar med 
Elvis.

– Korleis kom de i kontakt?
– Nokre av musikarane var i Noreg i fjor, og Pål Gran-

lund frå den norske Elvis-fanklubben introduserte oss for 
Paul Leim, trommeslagaren som har vore medprodusent for 
plata. Han tende på ideen, det same gjorde musikarane han 
fekk med. Atmosfæren under innspelingane var heilt ube-
skriveleg. Dei fleste hadde ikkje møtst sidan dei spela med 
sjefen. Vi spela inn det meste live, utan bruk av høyreutstyr, 
nett som då dei spela med Elvis. Stemninga var avslappa, og 
eg fekk ein enorm respekt for musikarane. Dette er nok det 
største eg har opplevd i mitt musikalske liv.

Fire av songane vart spela inn i det legendariske RCA Stu-
dio B i Nashville, resten i Starstruck Studios i same by. Attåt 
vokalist Dillan og gitarist Lerheim var delar av TCB-bandet 
til Elvis frå 70-talet, sett saman av James Burton. Norbert 
Putnam er bassist og medprodusent, og på plata medverkar 
også strykarar frå Kringkastingsorkestret med arrangement 
innspela i Noreg.

– Vi gjorde alt i Nashville på tre dagar, det gjekk i boks 
med ein gong. Rosina for meg var å få syngje inn «Heartbreak 
Hotel» med den same mikrofonen som Elvis Presley. Det er 
det næraste eg har vore han, seier Lisa Dillan.
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Lisa Dillan hadde si største musikalske oppleving.  Foto: Pavel Korbut
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Dina Rubina (59) er fødd og 
oppvaksen i Tasjkent i Usbe-
kistan, budde sju år i Mos-

kva, men flytta til i 1990 til Israel 
og er i dag busett i ein drabantby 
utanfor Jerusalem. Ho skriv fram-
leis på russisk, men har lært seg 
hebraisk.

No gjev ho ut På solsiden av 
gaten, som er den første roma-
nen hennar på norsk. Handlinga 
er lagd til det fattige Tasjkent i 
etterkrigstida. 

– Det spesielle med Tasjkent 
var at det fanst ein ekte toleranse 
der mellom vidt forskjellige folk. 
Det var ei audmjuk haldning 
til andre, og det var ikkje noko 
stort skilje mellom folk. I ei 
gate kunne det bu ein vidgjeten 
kirurg, ein minister og ein heilt 
vanleg onkel. Vart det laga god 
mat heime, gjekk far alltid over 
til naboane med ei stor skål. Når 
eg tenkjer på Tasjkent, ser eg for 
meg onkelen min koma med dei 
to skålene; han ser på meg – som 
er lita og tynn – og seier: Kjære 
barn, du må eta meir – så du vert 
like vakker som ei steikjepanne!  

GJENNOM VINDAUGA
Dina Rubina publiserte sin første 
tekst i det sovjetiske bladet Iunost 
– med eit opplag på tre millionar.

– Eg var berre femten år, men 
brått ein dag vakna eg og var vid-

gjeten, seier ho og ler. 
Dina Rubinas bøker er gjevne 

ut i mange land, og i Russland 
har ho selt kring tre millionar 
eksemplar. Fleire av bøkene er 
filmatiserte, og no skal det lagast 
film av Petrusjka-syndromet. 

Dina Rubina kom hit til landet 
frå Jerusalem, men like før var ho i 
Moskva for å lansera ei ny bok som 
ho har laga saman med ektefel-
len og kunstnaren Boris Karafelov. 
Han har måla 54 vindaugo, og ho 
har skrive ni noveller om vindaugo.

– Det er mange slags historier; 
både tragiske historier og kjær-
leikshistorier, men dei vert alltid 
sedde gjennom vindauga. Boka 
vart både vakker, stor og dyr, 

men opplaget vart ikkje så stort 
– berre 60.000, fortel Rubina.

MORGONKONSERT
Dina Rubina har aldri vore her 
i landet før, men ho er utdanna 
pianist og knyter Noreg til 
Edvard Grieg. I frukostsalen på 
hotellet nynnar ho Griegs piano-
konsert nummer ein så høgt og 
spelar så kraftig på bordet at 

ingen kan vera i tvil om at dette 
er kjent stoff.

– Ja visst, eg skulle ha vitja 
Troldhaugen, men det må verta 
ein annan gong.

I romanen På solsiden av gaten 
skildrar Rubina eit svært farge-
rikt Tasjkent.

– Når eg tenkjer på byen, ten-
kjer eg på ein stor lysstraum. Folk 
frå Tasjkent er gjennomstråla av 
sol, og eg kan når som helst og 
kvar som helst kjenna dei att. Dei 
byd på levande og frie gestar, dei 
dansar og syng, og dei er svært 
gjestfrie.

I romanen handlar det om 
den fattige kunstnaren Vera og 
oppveksten som eit uønskt barn 

i Tasjkent. Veras mor vart eva-
kuert frå Leningrad under blo-
kaden, men i Tasjkent endar ho 
opp som ein person som lèt rase-
riet sitt gå utover sine næraste. 
Ho går så langt som å stikka ned 
sambuaren og hamnar i fengsel.

EIT UFØDD BARN
Romanen vekslar mellom lagna-
den til Vera og mora, og innimel-
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– Eg kan når som helst og kva tid som helst 

kjenna att ein person frå Tasjkent.

Dina Rubina, forfattar

Mein Kampf-problemet
Adolf Hitlers 
manifest kan enda 
som studiebok.
LITTERATUR
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Det store spørsmålet er 
kva som skal skje med 
Hitlers ideologiske mani-

fest frå 1925–27, Mein Kampf, 
når rettane til boka går ut 
2015. 

Dette spørsmålet stiller ein 
seg i den tyske delstaten Bay-
ern, som har rettane til boka. 
Det har delstaten hatt etter 
at forlaget Eher-Verlag vart 
stengt etter den andre verds-
krigen.

Så langt har Bayern blok-
kert ei publisering, men det 
kan dei ikkje halda fram 
med når rettane går ut – 
sytti år etter at utgjevaren 
døydde.

Bayerns finansminister, 
Markus Soeder, lanserte 
denne veka ideen om å laga 
ein versjon som vender seg 
til studentar. Han går inn 
for at boka skal innehalda 
kommentarar av ekspertar 
som er klart forståelege for 
unge og som tolkar dei far-
lege tankane.

Bayern samarbeider dess-
utan med Institut für Zeit-
geschichte i München om 
ein akademisk versjon av 
biografien med meir omfat-
tande kommentarar, fortel 
Jyllands-Posten.

Det tok forfattar Dina Rubina 26 år å bli ferdig med 
skildringa si av heimbyen Tasjkent i Usbekistan.
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Jeg ser ofte på katten

når hun sitter foran meg

med øynene låst fast

i mine

Hennes smale og loddrette pupiller

er utrykksløse og granskende

men blikket vil noe,

trenger hun mat

noe å drikke

eller sender hun en melding

fra universet

fra en fjern klode

med umælende skapninger

Plutselig brytes kommunikasjonen

og pusen slikker meg

på nesen

Jeg kjenner varmen fra den rue tunga

og vi har hudkontakt

et hellig øyeblikk av nærhet

og felles skjebne
PAUL GRØTVEDT

Kunstmålaren og historika-
ren Paul Grøtvedt (1939–) 
har byrja å skriva dikt. Det 

er ljos og skugge i dikta, slik me 
kjenner målarstykka hans – og 
det skjemtfulle livet hans.

Ein kan ikkje skriva om dikta 
utan å fortelja frå samværet 
vårt. Ein gong venta han i Fred-
rikstad, me skulle til ein ven på 
Hvaler. «No skal eg syna deg ein 
kunstnar», sa han. Då me kom 
til ei skrågate, sa Paul: «Sjå, her 
sit kunstnaren.» Det var Vebjørn 
Sand, då ti år gamal, som sat og 
teikna folk på asfalten for fem 
kroner. Ein ung, rusa sjøgut 
kom framom og skreik: «Teik-
nar du meg, skal du få ti kro-
ner.» Vebjørn gjekk i gang, men 
brått heiv han kritet og sa: «Eg 
kan ikkje teikna deg, du er ikkje 
halvferdig i fjeset, du».

På båten til Hvaler bar Paul 
ein støvel som hadde falle ut 
or ryggsekken min. Ein ung 
tomsing stod om bord. «Har du 
berre éin støvel, du Paul», sa 
han. Og Paul svara: «Det er siste 
mote i Oslo, med éin støvel vert 
du våt berre på éin fot når du 
går i søle.»

Dikta til Paul Grøtvedt 
skjemtar òg, men skjemten 
gøymer seg snart, og det strå-
lar frå eit lyrisk talent som har 
framtid i seg. Han har ikkje 
skrive mange dikt enno. Sjå på 
katteaugo i diktet «Øyeblikket».  
Augo til katten læser seg fast på 
hans eigne, og katten sleikjer 
han, so varmen frå kattetunga 
gjev han ein heilag augneblink.

Gratulerer, Paul Grøtvedt!

ASBJØRN AARNES

Diktet
Asbjørn Aarnes er estetikar og leitar etter 
det store og opphøgde diktet. Jan Erik Vold er 
kvardagsmodernist og tenkjer ikkje på gull medaljar, 
men på heile verket til ein diktar. I denne spalta 
presenterer dei utvalde dikt. 
Neste veke: Jan Erik Vold

Øyeblikket

lom fortel ein eg-person korleis 
det var i Tasjkent på den tida.

– I dei andre bøkene mine har 
eg ikkje skrive mykje om føde-
byen min. Berre i denne boka 
gjer eg opp rekning med byen 
som eg elskar og hatar. I heile 26 
år hadde eg denne boka liggjande 
uferdig, og somme gonger trudde 
eg at ho ville døy inne i meg – 
som eit ufødd barn, seier ho.

I tretti år budde Dina Rubina i 
Tasjkent, der mora var historielæ-
rar og faren kunstnar.

– Det var mykje kjærleik og 
mykje drama. Det første ekte-
skapet mitt var ulukkeleg, og alt 
dette finst som ei grav. For ikkje 
så lenge sidan var eg i Amster-
dam. Eg skulle inn på ein buss, 
men i staden for å seia namnet på 
stoggestaden eg skulle til, sa eg 
Tasjkent. Då skjøna eg at denne 
romanen framleis var levande i 
meg, og at han bad om å verta 
skriven. Eg rydda arbeidsbor-
det og byrja å skriva. For å vera 
mest mogleg objektiv byrja eg å 
brevveksla med folk som budde i 
fødebyen min, men det viste seg 
at alle hadde sin eigen Tasjkent. 
Eg bad far min teikna Tasjkent, 
men det vart brått ein annan by. 
Sidan har eg bede landsmennene 
mine om å teikna eit kart over 
byen, og alle var ulike. Då skjøna 
eg at denne romanen frå Tasjkent 
berre kunne skrivast som ein stor 
flygande hollendar – som noko 
som framleis ikkje finst.

– Far kjem frå Kharkov i 
Ukraina. Han var løytnant under 
den andre verdskrigen og kom 
til Tasjkent etter krigen. Mor mi 
kjem frå Poltava, og der fanst det 
ein skule for utdanning av strids-
vognsførarar. Alle gutane i klas-

sen byrja på denne skulen, og 
alle vart drepne, bortsett frå éin. 
Mor byrja på universitetet i Tasj-
kent. Om dagen studerte ho, om 
natta arbeidde ho som vakt på ein 
fabrikk, og for det fekk ho 400 
gram ekstra med brød. Det kunne 
ho selja, og for pengane kunne ho 
kjøpa seg ein teaterbillett. På det 
viset fekk ho sett dei beste teater-
stykka som vart viste i Sovjet.

– Du skriv at Tasjkent var som 
Noahs ark etter byrjinga av den 
andre verdskrigen?

– Tasjkent var som ei frisone 
for dei evakuerte. Det var ikkje 
krigshandlingar i byen under kri-
gen, og mange flyktningar kom 
dit. Det same galdt institusjonar 
som universitet, teater og filmstu-
dio som var flytta frå Moskva. Alle 
budde svært tett, og det kunne bu 
tretti menneske på eit rom.

MULTIKULTUREN
Dina Rubina fortel at det tjuande 
hundreåret kom til å stå i mul-
tikulturens teikn i Tasjkent, og 
at det fanst 108 nasjonalitetar i 
byen. 

– Der var draumen levande, 
og heile romanen min dreiar seg 
om det, alt medan multikulturen 
taper på alle plan i Vesten. Fram-
leis ovundrar eg denne toleran-
sen blant usbekarane, men med 
Sovjetunionens fall vart også 
Tasjkent øydelagd.

– Toleransen er borte?
– Svært mange har flytta frå 

byen, og mange av venene mine 
har slått seg ned i mindre byar. 
Siste gongen eg opptredde i Tasj-
kent var i 2003, og då fekk eg 
mange bitre lappar frå salen, der 
både nasjonale haldningar og 
synet på islam kom til uttrykk. 

Eg kunne ikkje svara anna enn 
at me er alle under historias hjul. 

I dag kan ikkje Dina Rubina 
tenkja seg å flytta tilbake til føde-
byen. 

– I eit menneskeliv er det 
mange ulike periodar, og ein for-
fattar leitar heile tida etter nye 
prosjekt. Ein kan samanlikna ein 
forfattar med ei fastbunden geit. 
Når alt graset er oppete, må ho 
flyttast. 

RETT Å FLYTTA
I 1991 gjekk Sovjetunionen i 
oppløysing, men då hadde Dina 
Rubina alt flytta til Israel.

– Det var mange årsaker til 
flyttinga, og eg har skrive om 
det i bøkene mine. Oppløy-
singa førde til at antisemittiske 
element byrja å melda seg, og  
eg som hadde vakse opp i det  
på alle måtar varme klimaet i 
Tasjkent, toler ikkje situasjonar 
der ein vert fornærma eller aud-
mykt. Dessutan har eg heile tida 
vore på leiting etter nye prosjekt, 
og av den grunn hamna eg i Jeru-
salem. I dag verkar det som om 
det har vore fruktbart for skri-
vinga mi. 

– Eg har alltid vore på grensa 
mellom det tragiske og farsen, 
og Israel lever i dette grense-
området. Dessutan finst mykje 
av det som var i Tasjkent i Israel 
også; mykje lys og mange skarpe 
typar i kvar einaste person – og 
mange lagnader. Annankvar lag-
nad er gjennomsyra av både det 
komiske og det tragiske, og det 
som interesserer meg aller mest, 
er menneskelagnaden.

– Det var rett å flytta til Israel?
– Ja, absolutt for borna si 

skuld, seier Dina Rubina. 
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Den jødiske forfattaren Dina Rubina skriv på russisk, og no er den fargerike romanen hennar 
frå den usbekiske hovudstaden omsett til norsk.  Foto: Ottar Fyllingsnes


