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Botnen er toppen!
Ein intellektuell analyse av underlege situasjonar vert komikk og erkjenning hjå Olav 
R. Øyehaug.
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I sjakk, eit spel som etter det 
røynde folk seier har nær sagt 
uendeleg mange mogelege trekk, 
har somme av opningane namn 
og er kjende og grundig studerte 
av store og små meistrar. I lit-
teraturen er talet på mogelege 
opning ar mykje høgare, dei får 
sjeldan eller aldri namn, men 
ein kan stundom sjå av opnings-
orda kva slags sjanger forfattaren 
skriv i. Olav R. Øyehaug opnar 
tekstsamlinga Botnen slik: «Då har 
Universet skaffa seg ein hund, og 
no skal denne hunden lære seg å 
stele vesker.» 

Jamvel om eg ikkje har lese alt 
som er skrive i verda enno, berre 
nesten, vil eg slå fast at denne 
opninga, som eg døyper Øye
hauggambit med indisk engelskmann 
(med engelskmann siktar eg her 
til ei lumsk lykkje på tau, wire 
eller streng: Nåde deg om du får 
engelskmann på hesjestrengen!), 
aldri har vore nytta før. Men 
dette er ikkje berre typisk for 
opninga. Øyehaug har funne sin 
eigen stil i korte tekstar der feno-
men og omgrep ein ikkje skulle 
tru hadde noko med kvarandre å 
gjera, finn saman i overraskande 
emulsjonar og legeringar, og dei 
gjev attpåtil meining! Forfattaren 
går seg ikkje vill i metoden sin, 
men finn samanheng og gode 
poeng i resonnement som ikkje 
er konstruerte for å stetta dei 
sosiale ambisjonane til opphavs-
mannen, men som høyrer natur-
leg til i teksten, og stundom fører 
til ny erkjenning for lesaren.

VITTIG   
Tekstane er av ulik lengd, og dei 
er ikkje einsarta i stil, men ein 
kjenner att forfattaren i alle. 
Nokre er vittige, til dels svært 
vittige, som «Siste brev», der ein 
representant for trussamfun-
net Guds Venner skriv til med-
lemene for å be dei inn til eit 
siste møte, men han vert distra-
hert av at bokstaven h ikkje fun-

gerer leng er, sidan han kom i 
skade for å gråta ned i tastatu-
ret. Han gret meir, fleire bok-
stavar forsvinn, og brevet vert 
meir og meir absurd, det handlar 
snart berre om seg sjølv og om 
dei umogelege føresetnadene for 
å skriva det, i eit språk som går 
fullstendig i oppløysing. Når ein 
tenkjer på kva for bodskap ein 
leiar i eit samfunn som kallar seg 
Guds Venner, kan ha å koma med 
til kyrkjelyden sin, seier eg som 
Terje Vigen: «best var det, kan-
hende, det gikk som det gikk». 
Elles kan ein jo også lesa teksten 
som eit saftig og vonleg avgje-
rande døme på det siste stadiet 
i metalitteraturen, som etter den 
enorme inflasjonen av sjølvhøg-
tidleg andakt imploderer til eit 
svart hol som punktum for ein 
uturvande epoke.

POENGTERT
Andre stader er tekstane poeng-
terte meir direkte, men like 
godt, og eg tek sjansen på å 
sitera ein heil slik, der tittelen 
er identisk med den første peri-
oden: 

«I poncho går ho fram, med skri
kande, raude negler. Den valdelege 
ideologien ho lever etter, skal sei
nare vise seg å vere utløyst og driven 
vidare av ein svulst på hjernen, og 
fengsels legar vil presentere ho for eit 
dilemma: Skal ho fjerne svulsten, og 
dermed angre så mykje på ugjerning
ane sine at døden ikkje kan kome fort 
nok, eller skal ho tvihalde i byllsjølvet 
som ho har blitt så komfortabel med? 

Då vil svulsten til slutt øydelegge ho. 
Kva vil dei tenke, alle som følgde 

ho? Dei har ingen svulst å skulde på, 
no når alle menn snart er borte.»

Eg skulle gjerne ha sitert heile 
boka, men det er jo meinings-
laust, så eg kan berre oppmoda 
folk om å skaffa seg eit eksem-
plar, det er ei lita bok, men ho 
er god, og ikkje minst har ho 
den kvaliteten som er det beste 
argumentet for å anerkjenna eit 
kunstverk: Ho er unik!

ODD W. SURÉN

Odd W. Surén er forfattar og fast 
bokmeldar i Dag og Tid.

Det er ei lita bok, 
men ho er god.
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BOK OM KONGEN 
AV SPITSBERGEN
Einar Sverdrup 
(1895–1942) 
var direktør for 
Store Norske 
Spitsbergen 
Kulkompani. 
Gruvene ved 
Longyearbyen 
– og byen sjølv 
– var livsverket 
hans. I oktober kjem Svein Sæter 
med biografien om Sverdrup, 
som han har kalla Kongen av 
Spitsbergen. 

Sverdrups familie var full av 
framståande politikarar, prestar, 
polfararar, poetar og presse-
menn. Hausten 1941 var Einar 
Sverdrup rasande då britane 
tvangsevakuerte Longyearbyen. 
Alle menneska i ein norsk småby 
vart stappa om bord i krigsskip 
og sende til Storbritannia, 
medan byen og gruvene vart 
herja og husdyra slakta for fote.

I mai 1942 leidde Sverdrup 
ein militæroperasjon for å fri 
Spitsbergen frå Nazi-Tyskland. 
Den 13. mai omkom han og tret-
ten medsoldatar då ekspedi-
sjonsskipet «Isbjørn» vart søkkt 
av tyske fly, heiter det i haust-
katalogen frå Samlaget.

BOK OM KJELL OPSETH
I august kjem Dag H. Nestegard 
med boka Hestehandlaren Kjell 
Opseth på Samlaget. Det hand-
lar om den tidlegare samferdsle-
ministeren som etter fleire tiår 
med prat fekk Stortinget til å 
vedta ein flyplass på Garder-
moen med eit toppmoderne fly-
tog på den første høgfartsbana 
i landet. Etter ein hestehandel 
med SV fekk han bygd verdas 
lengste vegtunnel i Sogn.

Kraftsosialisten og nærings-
politikaren var statsråd i sju år 
og stortingsrepresentant frå 
1981 til 2001. Som minister sytte 
Opseth (Sp) for oppmykjing av 
luftfartsmonopolet, og han gav 
Norwegian luft under vengene. 
Det var også den slue strategen 
som la grunnlaget for Telenors 
eventyrlege vekst.

MEIR NESHOV FRÅ 
ANNE B. RAGDE
Anne B. Ragde kom med den 
siste boka i den populære 
Neshov-trilogien i 2007. I august 
kjem oppfølgjaren. Handlinga i 
Alltid tilgivelse går føre seg tre 
år etter Ligge i grønne enger, 
melder Bok & Samfunn. 

ottar@dagogtid.no

PER ROBERT FLOOD  

FJORD

299,- 399,- 

LISBETH DREYER  

VESTLANDSHAGEN

– Kulturhistorie, fotokunst 
og poetisk prosa på sitt beste. 
Dette er ei bok til å nyte.
ReidaR SkaRbø, Nytt i Uka

– En herlig bok som oser  
hageglede.
aNNe HaVÅG HOLteR-HOViNd,  
MOSePLaSSeN.NO

– En bok om liv i forunderlig 
kontakt med de roligste in-
stinktene våre.
OLaV eGiL aUNe, VÅRt LaNd

OTTAR FYLLINGSNES & HARALD HOGNERUD (FOTO) 

FÆRØYANE

Denne innhaldsrike reiseboka 
opnar døra til historie, kultur  
og kvardag på dei 18 grøne,  
eineståande vakre øyane vest  
i havet. For alle med interesse  
for Færøyane vil den lettlesne 
kulturhistoriske vegvisaren  
vere til stor glede og inspirasjon.

Kåra til Årets destinasjon 2015  
av National Geographic!

399,-

bestill på skald.no – vi betaler frakta.

ny bok

399,- 499,- 

Høgaktuell bok om livet i 
dei norske fjordane.

– Et praktverk som viser fram 
vestlandsfjordenes utrolige 
rikdom av liv.
MORteN StRøkSNeS

– Han viser skjønnheita i det 
djupaste mørket. 
GUdMUNd SkjeLdaL, beRGeNS 
tideNde

mangfald 
i fjorden

hage- 
glede
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