
“Fuglane" er Tarjei Vesaas' store forsvarstale. 
For seg sjølv, for poeten. 
Ikke den feira, berømte forfatteren på Midtbø gård i Vinje, men for den unge Vesaas, unggutten, 
han som skulle bli bonde, og sleit på jorda, og luka og hesja og var i tømmerskogen, 
men som ville bli noe helt annet. 

Dag Solstad, Forfatternes Litteraturhistorie

fuglane
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inje, men for den unge Vesaas, unggutten,
hesja og var i tømmerskogen, 

- en lysskulptur i hvit neon



Verket jeg har lyst til å lage er helt spesifikt myntet på brukerne av kulturkvartalet, biblioteket og skolen. 
Elever, ungdommer er i en fase der de skal definere seg selv og dekode verden, på leting, søkende innover og utover. 
I min oppvekst på 80-tallet var biblioteket som et hvelv fullt av hemmelige koder for å dechiffrere verden, avsløre verdens skjulte 
mekanikk og funksjon.
Så jeg har lyst til å lage noe som trigger undring, assosiasjon og fantasi, et møte med det uventede og det ukjente.

Jeg har aldri lest bøker for å flykte fra virkeligheten.
Jeg har lest bøker for å oppsøke virkeligheter, fly til steder en ellers ikke kan nå enten det er geografisk, emosjonelt, intellektuelt eller 
på andre måter. Ikke for å leve livet gjennom andre, men for å komme nærmere mitt eget liv og livene til de rundt meg.

Lyden av en nyinnkjøpt bok som åpnes, som å knekke opp knokene før en slåsskamp, lyden av noe som strekker seg og åpner seg, 
våkner, vinger som foldes ut. Luft, vinger, flyt, fart, glideflukt. 

Skolebøker, fagbøker tegner opp verden som den formodentlig er, de gjør himmelen forståelig, vind, skyer, fuglearter, 
migrasjonsruter, aerodynamikk, klima, næringskjeder, vær, jordmagnetisme, fugletrekk, hvordan den fysiske verden henger sammen.

Tarjei Vesaas skrev “Fuglane” i 1957, en tidlig modernistisk roman med dype symbolmønstre.

“Fuglane” handler ytre sett om Mattis, en enfoldig einstøing som lever et isolert liv i et lite bygdesamfunn. 
Men Vesaas forsøker få oss til å forstå det kompliserte menneskesinnet gjennom rik symbolbruk, der naturfenomén har en hovedrolle, 
og dét gjør boken til en av søylene i norsk litteraturhistorie.
Jan Erik Vold mener boken handler om ”skjønnheten som en kraft hinsides det tragiske – drømmen, visjonen, det poetiske som noe 
utenfor tiden, ikke underlagt vårt jordelivs tragiske lodd”. Slik var det for meg da jeg leste den.

I boken er det en rugde (Scolopax Rusticola) og dens trekkrute over Mattis´ hus som blir det bærende symbolet. Rugdas flygemønster 
blir en poetisk overbygning til hovedpersonens liv, og dens død blir en vending til det tragiske, til mørket i verden.

Rugdetrekket er et sterkt visuelt virkemiddel. Buene i lufta som risser en mening i himmelhvelvet for Mattis. 

Ein mjuk, mørk snert av noko uskjønleg

Jeg har lyst til å lage noe som feirer Jan Erik Volds analyse av boka som en poetisk drøm, en visjon.
En lysskulptur i luftrommet over leseplassene, rugdetrekket i hvit neon.

Ein mjuk, lys snert av noko uskjønleg

introduksjon: fuglane
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visuell inspirasjon

Foto: Xavi Bou 

Ornitographies 

Flight paths and patterns  
of various birds

pekka stokke



Hvit NeonLED i luftrommet tegner en representasjon av 
rugdas eiendommelige flygemønster.

Bygget er veldig stramt og elegant, og trappen bryter 
denne stramheten med sin fete sving. Jeg synes 
trappens bevegelse skal få selskap av andre buer i lufta, 
det vil åpne rommet.

Jeg synes ikke det fungerer å dekorere veggene, eller 
introdiusere en skulpturform med markerte volum. 
Men det passer med spor av en fugl, en tegning i luft.

Så kan alle være litt Mattis Tust og stå der og se opp, 
kanskje rugdetrekket gir enda mer dybde, mening og 
symbolikk til biblioteksrommet.

Ein mjuk, lys snert av noko uskjønleg

pekka stokke



visualisering

pekka stokke



pekka stokke

visualisering
(Miljøbelysning: Pozzo Scale fra Fagerhult)
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plassering og omfang

Jeg har laget mange skisser, og landet på å bruke denne krusedullen som illustrasjon. Men valget av utforming er ikke låst, det er åpent for innspill.
Så om noen har tanker om hvor komplekst og omfattende rugda skal få fly på biblioteket, er det åpen kanal for det.

Jeg liker de store svingene, jeg liker variasjonen i høyde i de skissene jeg har laget. 
Men man kan bli forelsket i en form, og blind for svakheter - så det er åpent for samtale om størrelse, høyde, posisjon, hvor “travel” den bør være etc.
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Den korte teksten ”Rugdetrekk” viser at Vesaas tidlig var opptatt av rugdetrekket som motiv. 

”- Ja gjenom den den dalsøkken gjeng rugdetrekk no, sa Gudmund. Han hadde stade og ramsa upp det som var verd å vita 
på denne garden” (Vesaas 1935: 89). 

Vesaas hadde flere arbeidstitler til “Fuglane”. Men tittelforslagene endret seg etter hvert som handlingen beveget seg fra et 
ytre perspektiv over til hovedpersonen Mattis´ subjektive opplevelse og rugda/fuglenes metaforiske funksjon som kobling til 
hans poetiske, vakre indre liv.

Fra “Mattis Tust og paradiset”, via “Fuglane og himmelen”, til bare “Fuglane” - ifølge Olav Vesaas´ bok om faren.

Mattis er fylt av en meningsbærende verden parallelt med bygdesamfunnets verden 
Han opplever at naturen taler til ham, og finner mening der, ikke ute blant “de skarpe”, de som håndterer den fysiske verden, 
takler den og former den. 

Dag Solstad skriver at Vesaas, særlig i Fuglane, hyller det sære og unyttige i tilværelsen - spissformulert i setningen "flate 
steinar er til å sitja på". Tarjei Vesaas var odelsgutten som ikke innfridde, men ble en utbryter fra bondestanden. 

Uten sammenligning forøvrig: 
Jeg vokste opp på gård på Inderøy, kunne fugleboka utenat, og drømte om en større verden. 
Jeg var elendig i fotball, nærsynt, og mer glad i å gå i skogen enn å gjøre “vanlige” ting.

Folkebiblioteket på Sakshaug var mitt andre hjem, og Fuglane var en av de største leseopplevelsene i min ungdom.

Jeg synes symbolikken i boka er så sterk. Jeg har lyst til at alle som besøker biblioteket skal få muligheten til å tenke litt på 
sammenhengen mellom neonkrusedullen i taket, boka på hylla, fuglen på åkeren og tanker og følelser som rører seg inni deg 
selv eller noen du kjenner.
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