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Aftenens forfatter, Jon Fosse,
er en af de helt store skikkelser
i europæisk samtidslitteratur.
Han blev født i Haugesund, men
voksede op i et område, der hedder
Strandebarm, som ligger ved
bygden Kvarm i Hardanger. Det er
et område, som er præget af den
meget dramatiske natur i form af
enorme fjelde, dybe dale, de store
norske fjorde og ikke mindst havet
– Atlanten. Den voldsomme natur,
som Fosse så at sige er vokset op
midt i, danner et vigtigt bagtæppe
for hans digtning.
Jon Fosse har skrevet en stor
mængde litterære værker, romaner,
lyrik, kortprosa, og ikke mindst
skuespil. I 1994 skrev han sit første
drama, Og aldri skal vi skiljast,
som blev uropført på teatret Den
nationale scene i Bergen. Kort efter
slog han for alvor igennem i hele
Europa med skuespillene Namnet
og Nokon kjem til å komme.
Sidstnævnte, som på dansk hedder
Nogen vil komme blev opført på
Café Teatret i København i 1998
med en vis Morten Kirkskov i en af
stykkets tre roller. Siden dengang er
Fosses skuespil blevet opført talrige
gange i hele verden med Tyskland,
Frankrig og Japan som nogen af de
lande, der i særlig grad har kastet
deres kærlighed på hans tekster.
I 2015 modtog Fosse Nordisk
Råds Litteraturpris, og han har de
seneste mange år været en af dem,
der gættes på, som mulig modtager
af Nobelprisen i Litteratur. Den har
han dog endnu til gode.
Fosses skuespil er kendt for
deres radikale minimalisme:
De er i reglen ikke ret lange,
regibemærkninger er der næsten
ingen af – ud over hans flittige
brug af pauser – og replikkerne er
ofte meget kortfattede. Endelig er
hans tekster berømte – og blandt
skuespillere også berygtede – for de
mange gentagelser. De kortfattede
replikker vender igennem hans

skuespil ofte tilbage og gentages
mange gange, og det kan give
en udfordring for skuespillerne
i forhold til at lære teksterne og
ikke fare vild i gentagelserne.
Værkerne, både hans prosa og
hans skuespil er kendetegnet
ved en helt særegen form for
eksistentiel krisetilstand. Sproget
spiller her en afgørende rolle, og
Fosse skriver altid på nynorsk.
Han anvender det nynorske
sprogs særlige spændvidde til at
skabe en sprogtone som er helt
umiskendeligt hans egen. Har man
læst bare et par af hans stykker
genkender man let en Fosse tekst
på dette særlige, afmålte sprog.
Hans figurer befinder sig næsten
altid midt i et dilemma, der nok
har en tilsyneladende og mulig
ydre årsag, men som alligevel
henter sin foruroligende virkning
i en eksistentiel angst, der stikker
dybt. Forunderligt nok er der
alligevel altid en relativt klar
handlingsgang i hans tekster, og
man følger som tilskuer i reglen
helt fint med, ligesom teksterne
også i reglen har deres helt egen
særlige underspillede fosseske
humor. Alene gentagelserne er
både urovækkende og morsomme.
Alligevel er det i Fosses tekster som
om, der er noget uudsigeligt og
uafvendeligt på færde, noget stort
og stærk, som fjeldene, havet og
vinden.

Jeg er vinden får med
vores iscenesættelse sin
Danmarkspremiere, og teksten
indeholder de fleste af de typiske
træk, som har gjort Jon Fosses
dramatik så berømt. Han har
selv forsynet teksten med
en interessant, indledende
regibemærkning: Jeg er vinden
udspiller sig i en tænkt og
nødtørftigt illuderet båd, og
handlingerne er også tænkte og
skal ikke udføres, men illuderes.
Dermed understreger Fosse

tekstens illuderende, og ikke
illustrerende aspekt: Handlingerne
og universet befinder sig ikke
nødvendigvis på samme niveau.
Teksten har to roller: Den Ene og
Den Anden, og de to er stævnet
ud i en båd sammen. De fører en
samtale om et ”noget”, der er hændt
Den Ene. Det er Den Ene, der har
erfaring med sejlads, mens Den
Anden lader til at være uerfaren. De
to lægger til kaj, de får sig en dram
og vin, de spiser lidt, og de stævner
ud igen. Dette ”noget”, der er hændt
Den Ene, formentlig et selvmord,
lader til nu – igen? – at finde sted.
Som altid hos Fosse er situationen
på et plan klar – to personer i
en båd – mens spørgsmålet om,
hvad der på et dybere plan er på
færde overlades til tilskueren at
opleve. Men klart er det, at der
er noget på færde, noget stort og
skæbnesvangert.
Oversættelsen har den danske
forfatter og dramatiker Madame
Nielsen stået for, og i en samtale,
som kan ses på vores hjemmeside,
fremsætter Madame Nielsen det
synspunkt, at Jon Fosses dramatik
hører mere hjemme et sted som
Nordjylland, end i fx København.
Og det kan der måske være noget
om. Godt nok har vi i Nordjylland
ikke fjelde og dale, som i det norske
Vestland, men vi har havet og
vinden, og vi mærker alle begge
dele dagligt. Og ligesom hos Jon
Fosse, kan man også i Nordjylland
finde en samtalekultur, der sætter
pris på at være kortfattet; at holde
pauser; at være stille. Mødet med
havets evige kraft og vindens
bestandighed kalder nok mere på
ydmyghed og evnen til at lytte, end
på de mange ord. Og i stilheden,
i pauserne, kan vi høre og mærke
skæbnen i al dens tyngde. Og så
behøver man ikke at sige så meget.
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