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Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

KULTUR  BØKER  DEBUTANT

Kjent figur i kulturlivet i Ås
debuterer med roman

 Av Monika S Risnes 19. oktober 2018, kl. 08:37

Verdenskulturene er vevd tettere sammen enn de fleste tenker over. Og
kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

Dag Nestegard var på NRK Sogn og Fjordane denne uka for å snakke om romanen "Songen frå Toledo". Foto: Privat

Kristine Victoria Magnus

MENY

A N N O N S E

Ås Avis - Kjent figur i kulturlivet i Ås debuterer med roman.pdf
Lagret til Dropbox • 19. okt. 2018, 11D25

https://www.aasavis.no/kultur/boker/debutant/kjent-figur-i-kulturlivet-i-as-debuterer-med-roman/s/5-2-272436
https://www.aasavis.no/kultur/boker/debutant/kjent-figur-i-kulturlivet-i-as-debuterer-med-roman/s/#am-page-body
https://www.aasavis.no/
https://www.aasavis.no/kundesenter/?ns_campaign=fbm.kundesenter&ns_mchannel=fbm.minsideknapp&ns_source=fbm.minsideknapp&ns_linkname=0&ns_fee=0
https://www.aasavis.no/kultur
https://www.aasavis.no/b%C3%B8ker
https://www.aasavis.no/debutant
mailto:monika.risnes@aasavis.no


kanskje finnes det spor etter arabere i den heilnorske skjærgården på
Vestlandet?

SLIK DELER DU ABONNEMENTET

DITT MED ANDRE I HUSSTANDEN

ÅS: Songen frå Toledo kom ut i forrige

uke på forlaget Kolofon.

– En historisk og filosofisk roman, av

enkelte kalt en idéroman, sier Dag H.

Nestegard selv til NRK Sogn og

Fjordanes distriktssending mandag.

«En kjærlighetserklæring til arabisk

kultur.» Denne teaseren på

bokomslaget skulle være egnet til å

vekke nysgjerrigheten hos

skjønnlitterære lesere.

– Gratulerer med bokutgivelsen. Når

startet du på romanprosjektet?

– Fra jeg kom over ideen har det nok

gått ti år, forteller debutanten, som

ved siden av jobb som redaktør og kommunikasjonsrådgiver har gitt ut to

biografier. I 2013 kom historien om flypionéren Thor Solberg, og i 2016 ga

han ut biografien «Hestehandlaren» om samferdselskjempen Kjell

Opseth.

LES OGSÅ

Ministerbok fra kjent
skikkelse i kulturlivet i Ås

Trekker linjer
Han er tidligere NRK-journalist, har jobbet i Midtøsten, og var endog i

Jordan som korrespondent i tre måneder da tvillingtårnene falt i 2001.

Det er en forfatter med brede kunnskaper om historie, politikk og

samfunnsliv som debuterer skjønnlitterært. I innledningen varsles

sammenhenger som lesere flest neppe er klar over. Og det historiske har

forfatteren langt på vei dekning for.

Hva tenker han er hovedbudskapet i boka?

– Det kanskje viktigste poenget mitt er dette: Det går ei linje fra

ørkenfedrene i det gamle Egypt til Iona ved Irskesjøen, og videre til

Vestlandet.

LES OGSÅ

Publikum strømmer til: –
Nå trenger vi flere bord og
stoler i kinovestibylen

Ulike inspirasjonskilder
Sin forkjærlighet til Egypt forteller han mer om i innledningen i boka og i

intervjuet med NRK. Inspirasjon til romanstoffet har han fått på reiser,

både i jobbsammenheng og privat. Men den største inspirasjonen har

A N N O N S EDEL
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både i jobbsammenheng og privat. Men den største inspirasjonen har

han funnet hjemme i Sunnfjord. Einar Seim (1875-1978), kalt vismannen

på Kinn, oversatte koranen til nynorsk. Og morfaren, skipperen og

Venstremannen Herman Nikolai Hansen Hestetræet (1898-1977), har ikke

vært mindre viktig:

Nestegard er opptatt av litteraturens oppbyggende funksjon. Morfaren

lærte barnebarna å søke til litteraturen også ved motgang i livet.

Implisitt fredsbudskap
En egyptisk sjeik kommer til Vestlandet på 1920-tallet for å lete etter et

manuskript som har forsvunnet. På øya Kinn utenfor Florø finner han en

kodeks fra den mauriske høykulturen i Spania. Oppdagelsen vise seg å få

dramatiske følger for samarbeidet mellom kristne, jøder og muslimer.

Det er også en annen tidslinje til i boka: Leseren møter en gruppe keltiske

munker, på en øy i en annen tid. De kommer over havet til Norge på

1100-tallet. På Iona utenfor Skottland følger vi livet til abbeden og

manuskriptet i tiden før de legger ut.

I perioden som spanjolene kaller La Convencia (sameksistensen) var det

fredeligere enn i dag, skriver forfatteren i innledningen. Dette var en

periode med høy toleranse mellom ulike religiøse grupper.

I middelalderens Spania, og i fjellandsbyen Toledo ble også grunnlaget

lagt for et universitetsvesen i Europa gjennom oversettelser av skrifter,

forteller han videre.

– Blir det turnévirksomhet med romanen fremover?

– Det blir nok noen turer til Vestlandet. Og jeg kommer gjerne til Ås

bibliotek, sier Nestegard, som med referanser til Midtøsten har

Ivrig musiker: Dag H. Nestegard spiller på Åpen mic i Ås med Harriet Müller-Tyl. Foto: Bonsak Hammeraas
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Flere saker

Kommentarer til denne saken

tematisert et høyaktuelt tema. Noe som kanskje bærer bud om at vi får

vite mer i et bokbad i nær fremtid?

Lik Ås Avis på Facebook

Liker 3,7 k personer liker dette. Registrer deg for å se hva vennene dine liker.

 

Les mer om: Kultur Bøker Debutant

Se kommentarer

Gå til forsiden

– På tide å finne frem
danseskoene

A N N O N S E

«For vi er gutta»-
gutta kommer til Ås

Gamle bildebøker ble
til moderne
«boktroll» i D6

Musikktalenter vant
pris under konsert i
Ås kirke

Rune (52) fra Ås
hadde suksess i IT-
bransjen, men kjente
på en tomhet. Så
startet han Jazzaid

Vis flere

Til toppen
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