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FUKTIG MØTE: Øyenes løsmedarbeider intervjuet Pernille Øiestad på Skype. Det gikk bra. Men avfotografering av PC-skjerm er ikke godt nok når intervjuobjekt og

intervjuer befinner seg i samme by. Det ble gjort avtale om å møtes utenfor scenen Latter på Aker Brygge. Det viste seg å bli den dagen før jul det regnet mest. Men
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utenfor Latter er det helårsparasoller. Dermed var vi sikret et nokså tørt fotomiljø. Det ble til og med riktig stemningsfullt. 

Fra fulle hus på Latter til
sang og spill i bakgårder
Da koronaen slo til for fullt den 13. mars, kastet artisten Pernille Øiestad
seg rundt og ble bakgårdsmusikant. Med seg på laget hadde hun broren,
Oskar Øiestad, og kollega Erik Næss. Sammen gjennomførte de i løpet
av fire uker 34 bakgårdskonserter på Grünerløkka og omegn i Oslo.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

D

et var ikke for pengenes skyld.
Men med fire konserter om
dagen, ble det jo litt.
– Og så fikk vi brått noe å
gjøre. Vi måtte fylle dagene, sier hun om
tiden da landet ble stengt ned. Da orket
hun ikke tanken på å gå fra et liv med
spennende utfordringer og høyt tempo
til total inaktivitet.
I forkant av konsertene hadde hun avtalt med styrelederne der de hadde konsert. Og hun eller han la ut Vipps-nummeret på Facebook. Pernille ville ikke gå
rundt med hatten. Dessuten sto publikum i vinduer og på balkonger oppover i
etasjene som i en søreuropeisk spillefilm.

Godt mottatt i bakgårdene
– Fredag den 13. mars var jeg i studio i
forbindelse med at jeg har arrangert og
spilt inn koringen på Postgirobyggets
siste plate. Da fikk Arne Hurlen fra Postgirobygget plutselig beskjed om at han
måtte hente ungene sine på skolen.
– Vi hadde snakket litt om det som var
i ferd med å skje. Jeg var oppe i så mye.
Blant annet var «Jeg reiser alene» med
Jon Niklas Rønning, på Latter og på turné, slett ikke utspilt. Og det selv om vi
hadde lagt bak oss over hundre forestillinger.
Hun sier at det fra begynnelsen var litt
skummelt med bakgårdsforestillingene.
– Men det ble givende fordi det ble tatt
så godt imot. Det var viktig for oss fordi

det ble brå stopp for forestillingen på
Latter, og turnéforestillinger ble avlyst.
Det ble også eventer vi skulle gjøre for
bedrifter og for firmaer.
– Hvordan gikk det med platen til
Postgirobygget?
– Den ble sluppet i sommer. Den heter
«Lykke til» og ble godt mottatt.
Tilropet i platetittelen kunne kulturarbeidere som Pernille trenge. Det var
krise før kompensasjonsordningen kom
på plass.
Underveis hadde hun og Jon Niklas
Rønning noen korona-forestillinger etter reglene. Noen eventer, bryllup og
sånt ble det i løpet av sommeren. Men
det var litt av en overgang for en som er
vant til å jobbe mye.

Helt vilt å oppleve
– Det var utrolig kjipt. Det er jobben din
og det du tjener penger på. Det å være
aktiv og være på scenen er en viktig del
av meg. Men jeg synes jeg har klart å
holde hodet over vann.
– Samtidig er vi veldig privilegert her i
landet. Jeg er kjempetakknemlig for å
leve i et land hvor det er systemer som
tar vare på deg, sier Pernille fra Teie.
Men hun er ikke blant dem som setter
seg ned og lar andre ta vare på seg.
– Da sommeren kom, så det bedre ut,
så jeg begynte å legge opp til og arrangere julekonserter, som én i Paulus kirke
på Grünerløkka i Oslo. Men så kom det
lock down igjen, og alt måtte avlyses.
Det er helt vilt å oppleve slikt. Jeg har
prøvd å få til det jeg kan.
– Jeg er glad jeg hadde fått etablert

meg som artist før koronaen kom. Dermed har jeg ikke gått rett i kjelleren, sier
den allsidige damen, som også ser det
hele i et større perspektiv.
– Når folk over hele verden mister
noen de er glad i, blir det jeg opplever
nokså smått.

Pepperkaker og julemusikk
Det kommer godt med for Pernille at
hun allerede i noen år har fått vise ansiktet sitt i norsk offentlighet. Det gjør at
hun har fått være med i en dokumentar
for NRK, og hun dubber.
Denne julen var hun for tredje gang
med i TV2s juleserie «Julekveld hos
Prøysen» med Bjarne Brøndbo som programleder. Der synger hun julemusikk
og tolker Prøysen-viser. Blant de andre
gjestene er Solveig Kloppen, Janne Formoe og Ina Wroldsen.
Øyene intervjuet Pernille på Skype to
uker før julaften. I Oslo var det høyrødt
og svært lite å oppleve både for publikum og artister. Hva gjør hun da?
– Jeg baker pepperkaker, synger og
hører på julemusikk. Og så dubber jeg
litt. Det går sin gang. Jeg gjør stemmen
til en liten gutt i barne-TV-serien Barnabas. Dessuten har jeg en sangjobb nyttårsaften.
Hun forteller at hun også har et prosjekt på hjemmebane. Sammen med
samboeren spiller hun inn en lydbok.
Det blir nærmest et hørespill. Samboeren er frilans stemmeskuespiller. Han
heter Scott Maurstad og har hatt oppgaver så langt under pandemien.

Fortsetter tross trøkk
Og fremtidsplanene?
– Jeg gleder meg til å få jobbe fullt. Det
er så mange prosjekter som er avlyst. Og
så er jeg bekymret for de mange som
jobber rundt oss artister, og som ofte har
slitt mer enn oss artister. Men jeg skal
fortsette, selv om dette har vært en
trøkk. Blant annet har jeg lyst til å få til
den konserten som var planlagt nå til
jul. Det er i det hele tatt mye som er tapt.
Og det har jeg lyst til å ta igjen, sier hun.
– Det gjelder også å skrive musikk, både
til eget repertoar og til andre artister.
– Har du lært noe av denne perioden?
– Det har jeg virkelig. Jeg skjønner
ikke at det er noen som ikke har lært
noe. Jeg har blant annet lært verdien av
å roe litt ned. Være litt mer til stede. Trives i eget selskap. Det er det lett å glemme i en travel jobbhverdag.
Og så minner hun om hvor rørende
det er at hele landet har stått sammen i
en krevende periode. Da blir det litt sårt
at vi ikke kan gi klemmer.
– Jeg savner ekstremt å klemme venner, og jeg ser fram til igjen å opptre
sammen med Jon Niklas Rønning. Det
håper vi begge to. Det var så hyggelig atmosfære rundt «Jeg reiser alene», og det
ble et fantastisk år, sier den fortsatt unge
artisten, som skal feire med svigerfamilie julaften og være hos mamma på Nøtterøy i romjulen.
Du kan ellers lese mer om Pernille Øiestad i Øyenes e-utgave fra torsdag 21. februar 2019.

