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– Det å gift e seg er en milepæl. Mange av 
tekstene i boka handler også om bryt-
ningstid, om et punkt i tilværelsen hvor 
man snur seg og ser seg tilbake, sier Pål 
Angelskår (37), vokalist og frontfi gur i 
Minor Majority. Derfor har han like godt 
kalt debutboka for «I sommer skal jeg 
gift e meg med Cecilie».

– Det er hentet fra et av diktene, en 
setning som jeg tenkte ville passe fi nt som 
boktittel. Jeg ønsket en oppløft ende tittel 
med positive konnotasjoner, sier 
Angelskår. 

SELVBIOGRAFISKE DIKT
Det er to år siden Minor Majority ga ut sitt 
sjette studioalbum, «Either Way I Think 
You Know». Tre av de tidligere platene 
har solgt til gull og lå på VG-lista i mange 
uker, og bandet har beholdt en trofast til-
hengerskare både her hjemme og i land 
som Frankrike og Tyskland. Angelskårs 
sangtekster blir oft e trukket fram som en 
viktig forklaring på bandets suksess, et 
eksempel på at det fi nnes norske artister 
som kan kunsten å skrive på engelsk uten 
at det oppleves som banalt eller pinlig. 
Men når han nå debuterer som forfatter, 
er diktene skrevet på hans eget morsmål. 
Og i motsetning til det bokas tittel kanskje 
kan gi inntrykk av, handler diktene om 
langt mer enn det forestående bryllupet 
med kjæresten Cecilie. 

– Det er mange tekster om vennskap 
og kompiser. Venner er en så viktig del av 
livet, som når man gir hverandre trygghet 
til å gå videre med det man driver med, 
sier Pål Angelskår. Selv om diktene 
handler om historier og mennesker hentet 
fra hans eget liv, har det vært viktig for 
ham å unngå å havne i det private. 

– Noen av diktene er om meg og de 
ulike rollene jeg har i mitt eget liv, mens 
andre handler om ting som jeg har vært 
tilskuer til, eller hørt om fra andre. Altså 
løgn og forbannet dikt, sier Angelskår, 
som fi kk noe av den samme opplevelsen av 
å skrive dikt som med sangtekster: Selv 
om temaene i utgangspunktet er selvbio-
grafi ske, oppstår det en distanse i det 
øyeblikket han setter seg ned og begynner 
å skrive.

– De aller fl este som begynner å skrive 
om det som kanskje oppleves som litt per-
sonlig, nært og rart, ender opp et sted man 
aldri har vært før. Denne distansen til en 
selv er også helt nødvendig. Uten den ville 
jeg aldri klart å levere noe fra meg, verken 
sangtekster eller dikt, sier Angelskår. 
Som ikke har skrevet dikt siden han var i 
slutten av tenårene. Også disse siste skri-
bleriene kunne havnet i skrivebords-
skuff en hvis det ikke var for støtte og opp-
muntring fra venner. Eller som det heter i 
diktet «hele historien om Lars og meg»:

det var først da en kompis sa 
det kunne bli bok av disse diktet 
at jeg begynte med a-endelser 
det er sant
jeg kjente at jeg ville snakke med en 
annens stemme
puste med en annens pust
– Det har vært veldig gøy å jobbe med 

disse diktene. Jeg visste jo ikke helt hva 

jeg drev med, og som låtskriver har jeg 
vært vant til å jobbe mer alene. Under 
arbeidet med boka har jeg fått konkrete 
tilbakemeldinger fra forlaget, noe som 
også har vært en veldig spennende pro-
sess. Etter hvert har jeg også blitt modig 
nok til å være uenig, sier Angelskår. 

TEKST TIL MUSIKK
Selv om han har fått gode tilbakemel-
dinger på diktene, 
har han ingen umid-
delbare planer om å 
skrive sanger på 
norsk. 

– Alle mine 
populærkulturelle 
preferanser er på 
engelsk, derfor føles 
det også helt 
naturlig for meg å 
skrive på sangtek-
ster på engelsk. Det 
er ikke det at jeg 
ikke er glad i norsk 
musikk, men jeg 
hører ikke på det, 
sier Angelskår. Som 
etter å ha tenkt seg 
litt om legger til at han har hørt mye på 
tekstene til artister som Lars Lillo Steen-
berg og Jokke, som han har stor respekt for. 

– Det er utrolig gøy at vi igjen er midt 

i en blomstringstid for norsk musikk, men 
jeg har mine egne referanser som det ikke 
lar seg gjør å komme utenom. 

– Men ville det ikke blitt mer nært og 
personlig hvis du også skrev sangtekstene på 
norsk?

– Nei, det å få teksten til å fungere 
sammen med musikken er halve oppgaven. 
Som låtskriver må man jobbe innenfor en 
ganske stram ramme som er bundet av 

både form og en 
lengde på tre 
minutter. Teksten 
må være melodisk og 
god, og jeg kutter 
heller en linje av tek-
sten for å få det hele 
til å fungere melo-
disk. Muntlighet og 
gjenkjennelighet er 
viktig for meg, også 
for diktene, sier Pål 
Angelskår, som har 
kjempet imot alle 
forsøk på å stemple 
Minor Majority som 
et band for melanko-
likere. Han er heller 
ikke enig i at prosa-

diktene hans kan plasseres i båsen for 
mollstemte og nostalgiske tilbakeblikk. 

– Melankolien er absolutt til stede, 
men i tilbakeblikket er det også en god 

Fra Minor Majority  
I sommer skal han gifte seg 
med Cecilie. En begivenhet 
som Minor Majority-voka-
list Pål Angelskår markerer 
med å utgi sin første dikt-
samling.

■ JONAS BRÆKKE  
■ MIMSY MØLLER (foto)

«De aller fl este som 

begynner å skrive om 

det som kanskje 

oppleves som litt 

personlig, nært og rart, 

ender opp et sted man 

aldri har vært før.»

Pål Angelskår,
musiker og forfatter

Pål Angelskår har tatt pause fra Minor Majority og debuterer som forfatter. – Jeg liker prosadikt,     

Tre russiske forfattere 
kommer til Oslo denne 
uken. Målet er å få nord-
menn til å lese russisk 
samtidslitteratur.

Forfatterskapet til den russiske 
forfatteren Vladimir Sorokin er 
blant temaene som diskuteres 
under Russlandsdagene på 
Litteraturhuset denne uken.  
 FOTO: SCANPIX/AFP

Russerne inntar 
Litteraturhuset

Tolstoj, Dostojevskij, Tsjekhov 
er russiske forfattere som de 
fl este har hørt om og mange har 
lest. Men hva med Slapovskij, 
Grisjkovets og Makanin? Tre 
nokså ukjent forfattere som har 
gjort det stort i hjemlandet, og 
som denne uken kommer til Oslo 
for å delta på Russlandsdagene.

– Hvorfor er det viktig å spre 
russisk samtidslitteratur?

– For det første ligger Russ-
land rett ved siden av oss og er 
et av verdens viktigste land. De 
har gått gjennom perioder med 
enorme omveltninger, som er 
uten sidestykke i moderne his-
torie. Dette er en enestående 
erfaring som blir gjort tilgjen-
gelig gjennom litteraturen, sier 
Peter Normann Waage, som 
sitter i redaksjonsrådet i foren-
ingen Petrusjka som arbeider for 
å fremme kjennskap til russisk 
samtidslitteratur i Norge. I 
samråd med foreningen skal 
Cappelen Damm utgi tre rus-
siske bøker i året, uten hensyn 
til salg. To år inn er seks over-
satte bøker tilgjengelig for 
norske lesere, men salget har 
vært varierende.

– Hvorfor leser ikke nordmenn 
russisk samtidslitteratur?

– Distribusjonssystemet 
brøt sammen med Sovjetuni-
onen. Norske forlag visste ikke 
hvem de skulle forholde seg til, 
og da det tok seg opp igjen 
hadde litteraturen forandret 
seg. De få russiske bøkene som 
ble utgitt på 90-tallet og starten 
av 2000-tallet druknet og fi kk 
lite oppmerksomhet. Det kan 
nok ha noe å gjøre med at det er 
få i Norge som snakker språket 
og forstår hva det dreier seg om, 
sier Waage, som håper Russ-
landsdagene kan være med å snu 
trenden.

Sju samtidsromaner og tre 
nye gjendiktninger presentres. 
Tre forfattere har tatt turen til 
Norge og det blir musikk, fi lm, 
quiz, foredrag og samtaler. 
Torsdag kan publikum blant 
annet møte Jevgenij Grisjkovets 
som omtales som Russlands 
svar på Erlend Loe, eller 
omvendt.

■ INGA SEMMINGSEN


