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KOMIKER: 4. juni 2011 kommer Jerry Seinfeld til Norge. Han
skal holde standupshow i Telenor Arena. I 1989 skapte han
tv-serien «Seinfeld» sammen med Larry David. Serien var blant
de mest sette programmene på amerikansk tv de ni seson-
gene den gikk. Seinfeld startet karrieren i 1976 og opptrådte
blant annet i showene til Johnny Carson og David Letterman.

Seinfeld til Norge
OSLO: Åsleik Engmark vant høstens utgave av tv-konkurransen skal vi
danse etter å ha slått ut Aylar Lie i finalen. – Dette er helt vanvittig. Nadya,
så bra vi er, sa Engmark og ga dansepartner Nadya Khamitskaya en klem
da resultatet ble lest opp. Komikeren, skuespilleren og regissøren kom
opprinnelig inn i konkurransen som reserve, og endte altså øverst. Både
Engmark og Lie fikk 10 poeng av 10 mulige i sin siste dans. 

ge i noen timer
FRAM FRA DVALE: Troubletone
Soundsystem er Stavangers egne
reggae- og dancehallemisjonær-
er, sammen med William Hell-
viks Rub a dubs og Grønn Tê og et
par til. Folk som virkelig kan
dette. Troubletone skal spille i
kveld, etter halvannet år i dvale.
Helvik er i lokalet. Det er et godt
tegn. Men vi er enige, Marlboro
Man og jeg. Vår kompetanse er
påtakelig svak når Bob Marley
and the Wailers er ferdigsnakket.
Vi kjenner den klassiske feed-
backen cirka 1,50 ut i liveoppta-
ket av «No Woman No Cry» fra
1975, men så er det stopp. Det er
kanskje ikke så rart, for Bob Mar-
ley har hatt omtrent den samme
posisjonen i reggaen som Bill
Gates har hatt i software. 

Og det var far sjøl som åpnet da
Soul Stereo overtok for Trouble-
tone Soundsystem. Markert på to
og fire. Bass som går. Gitar på off-
beat. Klokken er akkurat passert
midnatt. Siste Marley før kvel-
dens gjester kommer på. 

Get up, stand up 
Stand up for your right. 

Get up, stand up, 
Don’t give up the fight!
DANS: 
– Det pussige med reggae er at

det får en stein til å danse. Du må
danse til reggae. Uansett, sier
Marlboro Man.

KINGSTONKVELD: Så kommer de.
Endelig. To solide karer. Det oser
Jamaica av dem. Starter rolig, så
stiger temperaturen. En messe
ulikt det vi er vant med, de fleste
av oss. Under et døgn før julega-
tene åpnes er det antimaterial-
isme, åndelighet og fellesskap
som prekes. Det er i alle fall det
som smyger seg inn i en reggae-
lekmanns ører.

Resten av kvelden er en tøtsj av
Kingston og Jamaica i et blåfros-
set bryggeri 7884,1 kilometer og
37 varmegrader borte fra episen-
teret. I en barpause mellom slag-
ene kommer Marlboroen bort.

– Jeg kan ikke så veldig mye om
reggae, men det er som sagt klin
umulig å stå stille. Kongekveld.

Og akkurat sånn var det.
leif.tore.lindo@aftenbladet.no

Fargerikt om de troende
REPORTASJER
DIDRIK SØDERLIND:
Kristen-Norge
189 sider
Spartacus

Raus og åpen reportasjebok om
kristenliv i Norge – absolutt
leseverdig.

Tarald Aano tekst

REISEBOK: En av høstens store
overraskelser er «Kristen-
Norge» av journalisten Didrik
Søderlind. Han arbeider til da-
glig som livssynsrådgiver i Hu-
manetisk Forbund, men har li-
kevel levert en meget raus og
åpen reportasjebok fra det
mangfold, for ikke å si kaos,
som utgjør kristendommen her
til lands. Jeg får låne noen ord
fra hans eget forord:

«Kristendommen er én reli-
gion, men det skulle man ikke
tro når man ser det antallet kir-
kesamfunn og menigheter som
sprer seg utover Norges land. (
...) Det norske kristenliv byr på
ekstatisk tungetalende pinse-
venner, kvekere som tilber Gud

i taushet, bedehuskristne som
ikke rører alkohol, og katolikk-
er som samles til en øl etter
gudstjenesten. 

Politisk er de både radikale og
konservative, de står last og
brast med Israel, og de engasjer-
er seg i palestinernes sak. De
tror de blir rike dersom de er
gudfryktige nok, og de oppfat-
ter kristendommen som et kall
til å avvise jordisk rikdom. 

De forsøker å frelse verden
gjennom misjon, og de lever av-
sondret fra samfunnet og krev-
er at folk som er interesserte i
det de har å si, virkelig oppsøker
dem.»

MANGFOLD: Søderlind opplever
mangfoldet som så fascine-
rende at han valgte å oppsøke
det. Og han gjorde det med
åpent sinn: «Jeg og Gud skiltes
som venner», skriver han, og
medgir samtidig at han ikke
kan tro på noe som ikke kan be-
vises i et reagensrør.

Like fullt lever han også i tvil –
en tvil som gjør ham nysgjerrig
der mange andre humanetikere
blir aggressive og misjone-
rende.

Dermed legger han ut på sin

Finne seg selv
ROMAN
AGNAR LIRHUS: 
Affektlære
309 sider
Oktober

Når tvil og usikkerhet fører til
selvødeleggelse. 

Sigmund Jensen tekst

DU SKAL HA LITT sommerfugler,
fikk vi gjerne høre i ungdom-
men før vi skulle prestere til ek-
samen, på scenen eller i idret-
ten. Hos Agnar Lirhus̀ (f. 1978,
deb. 2005) navnløse jeg-forteller
fra Moss utarter imidlertid disse
sommerfuglene seg til kvelende
eksistensiell kvalme. 

Historien har vi hørt før: Den
unge, mistilpassede og umodne
mannen i vorden, et menneske
in spe, som har en følelse av å
være fullstendig udugelig og tal-
entløs, ja den eneste mislyk-
kede i en verden av vellykkede,
kreative, suksessrike og talent-
fulle unge individualister, og
som begraver seg og på det nær-
meste går til grunne i sin egen
usikkerhet. Han er en båt uten
anker, men med hodet fullt av
tanker, som det heter i en sang
av Raga Rockers. Til tross for tvi-
len og et nådeløst lavt selvbilde
tas han opp ved Norges musikk-
høgskole i klassisk gitar. Han
roses av sine lærere og beundres
av sine medelever, men fordøm-

mer seg selv som en talentløs
musiker som bare har kommet
dit ved å øve. For selvdisiplin
har han, merkelig nok, i alle
fall når det kommer til klassisk
gitar. «Uten platene mine er jeg
bare et tomt skall,» tenker han
om seg selv, og: «Grunnen for å
spille er at et liv uten overskri-
delser er meningsløst» (s. 84). 

DET OVERSKRIDENDE i den unge
mannens liv er imidlertid av
negativ art. Nummenheten,
tomheten, usikkerheten, gru-
bleriene preger alt han gjør og
er, sliper ned hans moral og
kverner i stykker hans samhø-
righet med og forholdet til
andre mennesker, også kjæres-
ten.

Han bor i et kollektiv, men
finner seg ikke til rette. Han er
student ved Musikkhøgskolen,
men oppgir det, eller gir seg i
tide, som han sier. 

Han oppnår suksess med et
band, men finner seg ikke til
rette. I alt som omfatter et men-
neskelig fellesskap, feiler og ro-

religiøse norgesreise i et forsøk
på å forstå. Hans egne opplevel-
ser er startpunkt for alle møtene
som blir til bokens kapitler. Han
oppsøker menigheten Samfun-
det i Egersund og læstadianere i
Nord-Norge. Han drar i kloster,
deltar på katolsk messe og kve-
kernes tause gudstjeneste, invi-
terer seg til Korsvei-festivaler og
ortodoks tilbedelse. Han skildrer
det han ser og hører, saklig og
nøkternt. 

Men han nøyer seg ikke med å
referere hendelser og egne tank-
er. Hvert eneste besøk løfter inn
to andre perspektiver: Han vil ha
de troendes talsmenn til å be-
grunne sin egen tradisjon og ege-
nart, og han går til akademiske
kilder – professorer og deres bøk-
er. 

INNSIKT: Slik blir reportasjene
hans både personlige og innsikts-
fulle, de blir undrende og forkla-
rende. Og de er hele tiden fulle av
sympati. Selv de menighetene
som skiller seg mest fra det ordi-
nære samfunnet, betraktes med
varme og respekt – før Søderlind
forlater prosjektet like tvilende
som da han gikk inn. 

Engmark vant «Skal vi danse»

ter han det til. «Hvordan gløder
man, når man føler seg som
aske?» (s. 230) Gradvis inntar
han ulike eremittposisjoner, fra
siviltjenesten til sjøs og jobb på
bibliotek, inntil denne flukten-
fra-seg-selv fullbyrdes med at
han slår seg ned på en øde øy.

I BAROKKEN var affektlæren
bruk av musikalske grep for å
fremkalle bestemte følelses-
messige reaksjoner hos tilhøre-
ren. En forstørret kvart, trito-
nus, som betegner intervallet
mellom to toner som strekker
seg over tre heltoner, ble kalt
«djevelen i musikken». 

På sett og vis er vel også Agnar
Lirhus̀roman et slikt tritonus-
fall. Og selv om historien ikke er
ny, får Lirhus formidlet den
med rytme og musikalitet, høyt
refleksjonsnivå og en særskilt
kraft der han skildrer tvilen og
usikkerheten som plager ho-
vedpersonen. Det er ikke lett å
være menneske. Prøv det, den
som vil. 


