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Å publisere en hel samling 
med muntre, erotiske dikt 

må betegnes som litterær risi-
kosport. Her er leseren virkelig 
på hjemmebane. Hvis pirringen 
uteblir og humoren ikke slår an, 
står poeten avkledd tilbake, og 
kritikeren får lett spill og kan 
gjøre seg vittig på hans bekost-
ning. Det spillet vil jeg ikke spil-
le. Jeg vil heller rose Refsum for 
at han har mot til å prøve dette. 
I riktig setting – for eksempel 
i lystige lag – vil diktene hans 
kunne gjøre stor lykke. 

Samlingen er en feiring av 
seksualitetens gleder, men rom-
mer også betraktninger over 
dens plass i livet, og over noen 
av dens utfordringer og dilem-
maer. Den kobles sterkt til kjær-
ligheten og ekteskapet, noe som 
virker begrensende. Av de 40 
diktene, er det særlig to som 
skiller seg ut i positiv retning: 
«Lage barn», som er en morsom 
scene hvor barna står utenfor 
soveromdøra og maser mens 
foreldrene lager flere barn; og 

«Swingers», en dialog mellom 
ektefellene om det ømtålige te-
maet å ha sex med andre. Her 
fins det reelle dilemmaer som 
gir diktene nerve.

Problemet ligger i ambisjonen 
om å skrive alt dette på rimede 
vers, i tradisjonen fra André 
Bjerke og Margrethe Munthe. 
Med dette vil Refsum fylle et 
hull i norsk poesi, har han uttalt. 
Småartig er det, men når ender-
imet blir et mål i seg selv, blir re-
sultatet sjelden godt: sitte/fitte; 
bule/pule; klam i hakket /såre 
og skakke. Innimellom glimter 
poeten likevel til, som når han 

originalt rimer «You make me 
puke» på «jævla hæstkuk». 

Rimjakten går ut over presi-
sjonsnivået. Her finnes få pre-
sise sansninger, overraskende 
observasjoner eller sensuelle 
formuleringer. I stedet veksles 
det mellom metaforiske om-
skrivinger («Kom med dagens 
ferske brød / Gi meg saft, gi 
meg frø»), romantiske vendin-
ger («Det er en lek med ilden / å 
søke Eros-kilden») og bramfritt 
obskønt språk («Hørt sånt tull! 
/ bruk heller ord / som fuck og 
knull»). Men forslitte uttrykk 
på rim er fremdeles forslitte ut-
trykk.

Den lekne tonen synes å sper-
re av for en dypere utforskning 
av emnet. Seksualiteten knyt-
tes til brunst og bejaelse, men 
ikke seriøst til for eksempel ag-
gresjon, tomhet eller grenseo-
verskridende vilje. Mot slutten 
tenderer boka mot ekteskaps-
rådgivning: Det gjelder å se 
hverandre og samle felles opp-
levelser i form av reiser, hvitvin, 
klining og musikk: «et liv uten 
Mozart er et hus uten vegg». En 
dannet, humanistisk hedonisme 
synes å være idealet. Men hvor-
for kreve for mye? Ta boka som 
den er, med dens muntre frekk-
het og fryd. 
bjarne markussen
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Med Stalin som gudfar 
kommer som den niende 

boka i Cappelen Damms Pe-
trusjka-serie av russisk samtid-
slitteratur. Eduard Kotsjergin 
arbeider i dag som scenograf, 
og hans evne til fargerike isce-
nesettelser kommer tydelig til 
uttrykk i denne boka. Kotsjer-
gin skriver om livet sitt. Han 
ble født i Leningrad i 1937. Hans 
far ble arrestert like før han ble 
født, og han bodde sammen 
med moren i de første årene. Så 
ble hun også arrestert, og under 
2. verdenskrig  ble Eduard sendt 
til Sibir på barnehjem. Her lev-
de barna under fryktelige for-
hold og Eduard bestemte seg 
etter hvert for å rømme. Boka 
skildrer en liten gutts eventyr-
lige og farefulle flukt gjennom 
Sovjetsamveldet og søken etter 

sin mor som han så vidt husker. 
Seks år bruker han på flukten 
fra Sibir til Leningrad. Seks år 
på flukt fra systemet og på leting 
etter sin mor. Han brødfør seg 
ved hjelp av sine kunstneriske 
ferdigheter. Han tjener, ironisk 
nok, penger på å bøye Stalins 
ansikt av kobbertråd.

Dette er ei bok som flyter over 
av gode sceniske beskrivelser. Vi 
er innom en rekke steder og mø-
ter ulike folkegrupper. Alt skjer 
hurtig og til dels fragmentarisk, 
noe som også tittelen antyder; 

dette er ”opptegnelser på knær-
ne” til en liten gutt. Samtidig har 
opptegnelsene blitt gitt kunst-
nerisk form. Fiksjon og fakta er 
smeltet sammen til en særdeles 
velskrevet roman. Boka gir oss 
både et innblikk i grusomhetene 
som foregikk i kommunisttiden 
samtidig som vi møter en over-
veldende rik kultur og folkelig 
raushet. Den lille gutten forflyt-
ter seg hovedsakelig med tog, 
og romanen beveger seg med 
togets hastighet fra den ene sce-
nen til den andre. Landskapet 
skifter stadig og vi drives gjen-
nom store landområder geogra-
fisk sett. Det er stasjoner, torg, 
basarer, togkupeer, skoger, elver, 
byer og landsbyer, alt så levende 
skildret at man formelig kan 
kjenne smakene og luktene. Det 
er noe lett og godt over disse be-
skrivelsene, de viser folks evne 
til å overleve på tross av at de le-
ver under systemets klamme og 
undertrykkende hånd. 

Eduard dveler heller ikke ved 
sin skjebne. Han konstaterer 
uretten med en distansert ironi, 
reiser seg gang på gang og går 
videre.   irene trysnes
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Oskar Muri jr. er hovedpersonen og 
beretningen om ham begynner på 

side 42, etter at forfatteren av romanen 
«Home is where you die, sier Mr. Saun-
ders», altså Terje Holtet Larsen, har be-
stemt seg for å dikte dagboksnotatene til 
denne herr Muri. Hol-
tet Larsen møtte Muri 
i herreklubben The 
Dandy Dilettantes, 
et vestkantfenomen i 
Oslo, der forfatteren 
leste opp av nevnte 
bok. Han observerer 
den for ham ukjente 
personen og opple-
ver at han møter et 
slags speilbilde av seg 
selv, … «en mann som 
kunne stå modell for 
det jeg hadde kom-
met til å tenke på som 
en litterær versjon av 
meg selv, et speilvendt 
selvportrett». Forfat-
teren har selv bare ett 
eneste ønske, nemlig 
å forsvinne. Det gjør han da også i denne 
historien, helt til han dukker opp i et et-
terord, nesten 400 sider senere.   

I et omstendelig, snirklete språk, lett 
gammelmodig, med bøttevis av forbehold, 
om-og-men, påstander som umiddelbart 
avsannes og bekreftes på ny, med andre ord 
i en helt særegen stil, utfoldes en borger-
skapets diskrete elendighet som etter hvert 
blir nesten uutholdelig. Vi møter en gutt på 
fem år som dytter sin lillebror ut av vin-
duet i fjerde etasje. Lillebror var åpenbart 
den foretrukne. Storebror blir mer og mer 
avskydd av både mor og far. Han eser ut, 
blir tykk og uformelig, og blir en ung mann 
uten venner og uten familiekjærlighet. 
Han må klare seg fullstendig på egenhånd, 
bortsett fra månedlige underholdsbidrag 
fra en far som mer og mer avskyr sin sønn. 

Unge hr. Muri finner en måte å overleve 
på i å bygge opp en slags fasade av eleganse 
og selvutslettelse. Gang på gang fornedres 
han så utrolig infamt av sine foreldre. En 
periode blir han henvist til å være gledes-
gutt for en gæren tante. Etter tantens død 
får han bo i hennes eksklusive leilighet, og 
må leve med et rykte hun spredte om ham, 
et rykte som aldeles ikke har rot i virkelig-
heten, hvis en skal tro på det som fortelles. 
En ung mannlig venn spiller en rolle en tid, 
og forsvinner fullstendig i det ukjente, går 
opp i røyk eller luft, eller hva det nå måtte 
være. Betegnende for hovedpersonens 
manglende empati er at det aldri ble noe 
problem for ham hvor det ble av den ulyk-
kelige. Eller kanskje han var lykkelig?

Elendige liv bak en fasade av bornert 
borgerlighet, skildret i et elegant og forfø-
rende språk er hva leseren møter. Elendig-
heten griper. En føler medynk med stakka-
ren. Det føles vondt å ikke kunne riste ham 
og si: Våkn opp, da mann. Livet skal ikke 
være sånn. Og fordi mannen er diktning og 
slett ikke håndgripelig, drives man til å lese 
videre. En må jo se hvordan dette ender.
emil OttO syvertsen


