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Forfatterne, historikere fra
henholdsvis Setesdal og Lom,
dypdykker i sagn og eventyr,
viser og stev, i alt som kan kal-

vært på jakt etter det tidløst
aktuelle, det nesten alltid og
overalt tilstedeværende –
åpent eller dulgt: Kjønnslig
omgang mellom individer av
ymse slag.
På samme måte som en
akademisk avhandling over

skratte av, er 500 sider om folkelig sex absolutt ikke pirrende. Noe som naturligvis
ikke er meningen heller.
De av oss som husker den
vesle boka «Erotiske folkeeventyr» fra slutten av 70-tallet med ytterst sprelske illus-

PLAKATEN

Onsdag 23. juli 2008

at Asbjørnsen og Moes kjente
og kjære nok hadde varianter
som bestemor ikke fant til
høytlesingen i de vanlige
«samlede». Denne anelsen
blir omhyggelig verifisert her.
Det er råstev sunget av fulle
mannfolk. Det er barnesang-

ten man kaller dem «tabuert
folklore» eller «salte segnir
og kåte eventyr». Og det er
russekort og parafraser over
bibelske fortellinger – samt
alt tenkelig innimellom.
Forfatterne, som har dedisert verket til døtrene sine,

per man gjerne vil vite mer
om: Det erotisk mytiske (eksempelvis bergtaking), Den
erotiske kroppen og møtet
(eksempelvis møydom og
sveindom), Det erotisk institusjonelle
(eksempelvis
brurrov og impotens), Det

drap), samt Erotisk-politisk
satire, der særlig presten får
gjennomgå.
Et slikt mektig verk er rimeligvis ikke underholdningslektyre, men den historisk eller litterært interesserte vil opplagt finne mye

eksempelvis klare sammenhenger mellom øvrighetens
misbruk av tjenestejenter
for et par hundre år siden og
dagens norske bistandsarbeideres seksuelle atferd på
sine utenlandske arbeidssteder.
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Sjarmerende vandring
vandr
Lekamslyst.
Om erotikk i norsk folkedikting.
Sigrid Bø og Jarnfrid Kjøk. Novus
forlag.
Anmeldt av Ivar Olstad
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temaet humor knapt er til å
skratte av, er 500 sider om folkelig sex absolutt ikke pirrende. Noe som naturligvis
ikke er meningen heller.
De av oss som husker den
vesle boka «Erotiske folkeeventyr» fra slutten av 70-tallet med ytterst sprelske illus-

trasjoner, fikk jo en anelse om
at Asbjørnsen og Moes kjente
og kjære nok hadde varianter
som bestemor ikke fant til
høytlesingen i de vanlige
«samlede». Denne anelsen
blir omhyggelig verifisert her.
Det er råstev sunget av fulle
mannfolk. Det er barnesang-
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Asbjørn Ringen

Vandrespill på Maihaugen
Rosor i ett sprucket krus
Teater Leven
pluss Stefan Östgård
og Ingrid Jostad
Anmeldt av Live Sætre

Teater

Latter, smil og applaus undervegs var
åpenbare tegn på god respons under premieren på vandrespillet «Rosor i ett
sprucket krus» i byavdelingen på Maihaugen tirsdag. Mellom 80 og 100 besøkende
fulgte denne lille teatertruppen på fire
gjennom en snau times oppdagelsesferd i
gamle Lillehammer, der den svenske lyrikeren Gustav Fröding oppholdt seg til
sammen tre år mellom 1890 og 96.
To sjarmerende unge kvinner fra KrisVandrespill på Maihaugen
tiania, Julie
og iMartha,
(Ingrid
Rosor
ett sprucket
krus Jostad og
Helena Klarén)
ankommer Lillehammer
Teater Leven
med tog pluss
og blir
galant
og spontant tatt
Stefan
Östgård
Ingrid
hånd omogav
en Jostad
lokal kjøpmann Karl
Anmeldt av Live Sætre

(Henrik Slåen) og byens gitar- og trekkspillende spellemann Svend (Stefan Östgård). Fem stoppesteder i byavdelingen
er valgt ut til små tablåer, visesang, historier, dikt og fakta rundt Frödings liv og
diktning.
- Klem dekk ihopes, roper den lokale
kjøpmannen, som tar ansvaret for at alt
publikum klarer å finne fram gjennom
trange bygater, tidsnok til neste tablå.
Det er et godt poeng å la kjøpmannen gå
bakerst og sørge for å holde stemningen
oppe undervegs, mens de ivrige hovedstadsdamene kvitrer av gårde der foran.
Det er noe med ikke å dette ut av rollene,
som disse fire gjennomfører med glans.
Det er blitt en profesjonell og ikke minst
en uhyre sjarmerende forestilling.
Forestillingen skal framføres i tre uker
(Henrik
og byens
gitar- og trekkframover,Slåen)
med unntak
av mandager,
og er
spillende
spellemann
Svend
et tilbud som
publikum
enten(Stefan
bevisstÖstvelgård).
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- Klem dekk ihopes, roper den lokale

tydning om vandreteateret klarer å lokke
dem med videre. Og hva med utlendinger, kan de ha utbytte av et teater på
svensk med innslag av norsk?
Du skal være ganske sur og matlei for
ikke å la deg rive med av denne livsbejaende rause kvartetten som skaper liv,
ikke bare i byavdelingen, men også i et
forfatterskap som de færreste av oss har
synderlig peiling på. Det kan rett og slett
være et poeng å stikke innom flere ganger, og bli enda bedre kjent med Fröding.
Her var mye nytt og mye å la seg berøre
av, humor og poesi i vill blanding. Naturligvis vil ikke en utlending få samme innblikk i Frödings poesi, men han kan glede
seg over Stefan Östgårds visesang, for eksempel. Han har en praktfull stemme.
Viser og sanger kommer på løpende
tydning
om vandreteateret
å lokke
bånd, uanstrengt
og lett, av klarer
og til firstemt,
dem
videre.av
Og
hva med
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til avbrutt
snakk.
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på
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publikummer
min side.
svensk
med
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avbare
norsk?
Ja, de er
jo det.
Ikke
synger de bra,
Du skal være ganske sur og matlei for
ikke å la deg rive med av denne livsbejaende rause kvartetten som skaper liv,

men de gjøgler like overbevisende som de
synger. Ingrid Jostad er ubetalelig når
hun begeistret oppdager en kontrabass
inne på butikken til J. Falkenberg. Det er
så du virkelig tror henne.
Det lille innslaget av Frödings mørkere
sider fungerer også. Et utendørs vandrespill med publikum av alle kategorier er
sårbart når en skal forsøke å skape en
mer alvorlig og grublende stemning. Teatertruppen løste dette ved å gjøre det enkelt og liketil, noen brev, noen vers som
fortalte litt om hva Gustav Fröding strevde med når han var her på nervesanatorium. Nok til å gi et ørlite innblikk, ikke
minst i dikterens galgenhumor som slår
gjennom overalt.
Men først og fremst blir du grundig og
overveldende sjarmert. Du ser det på smimen
gjøgler
overbevisende
som
de
lene de
rundt
deg.like
Dette
er godteater.
Forsynger.
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så du virkelig tror henne.
Det lille innslaget av Frödings mørkere
sider fungerer også. Et utendørs vandre-

En livfull framførelse av en av Frödings viser på togperrongen. (Alle foto: Torbjørn Olsen)

En stopp foran J. Falkenberg med litt visesang.

En sang om en ridende løytnant foran J. Falkenbergs butikk.
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Vronsky som tren
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lana Rojas søker p
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tende bra referan
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Solana Rojas seile
flagg, og hennes h
ta denne jobben b
åpenbar. Hun er e
svindler og skyr li
sine mål.
Det blir for så
etter hvert, men b
egenskaper som g
blir stemplet som
meg. Det tar for d
lang tid før den bl
og interessant. Su
dessuten veldig de
kan være på sin pl
rekte angår og ha
handlingen. Men
f.eks. i beskrivelse
blir så omfattende
boka stopper opp
bra i en krimroma
Dessuten blir e
rien litt for usanns
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enkelte detaljer.
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iallfall i siste del, o
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la seg rive med. Je
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