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Øyene

Torsdag 22. februar 2018

Fortelleren

jobbet mye med Den kulturelle skolesekken og har turnert med forestillingene sine i fylket i mange år. Og så er det jo
slik at jobb avler jobb.
Av og til har de som styrer Den kulturelle skolesekken en idé, som de ønsker
at hun utvikler til en forestilling. Og så er
hun tilsluttet Fortellerhuset, som er et
fortellerkollektiv i Oslo. Hun ser muntert forundret ut når hun forteller at dette lever hun greit av.

Charlotte Øster i Fasanveien i Vestskogen er forteller. Hun lever av å fortelle.
Det gjør hun i de mest
forskjellige sammenhenger.

Det kan være som ledd i Den kulturelle
skolesekken eller Den kulturelle spaserstokken og i barnehager. Dessuten i forbindelse med alle former for arrangementer, hos bedrifter, foreninger og offentlig.
Hun har fortalt på Litteraturhuset i
Oslo og i NRK P2, og hun kaller seg både
fortellerkunstner, underholder og pedagog. Egentlig synes hun at hun er alle tre
tingene.
– Men jeg er ikke eventyrforteller, selv
om jeg forteller eventyr også. Jeg ser etter en mulig fortelling i alt jeg opplever,
og jeg forteller til svært forskjellig grupper, sier hun.
Det kan være bruddstykker fra familielivet, små komiske ting i hverdagen,
eller forestillinger hun setter sammen
på oppdrag fra andre, som «Du er FRI!».
Det er en forestilling hun skrev og satte opp i forbindelse med Foreningen
FRIs 40-årsjubileum i 2016. Fortellingen
skal gi innblikk i skeiv historie.
Deler av forestillingen viste hun i februar under utstillingen «Hen – flytende
kjønn» på Haugar Vestfold Kunstmuseum. Hennes medvirkning der var finansiert av Vestfold fylkeskommune.
– Hvordan blir man forteller?
– Jeg har alltid likt å høre andre fortelle. I oppveksten gikk jeg en tid på søndagsskole. En venninne var kristen, og
jeg fikk være med og høre herr og fru
Bergkaasa fortelle i kjellerleiligheten
sin. De fortalte så godt, og så brukte de
flanellograf. Jeg gikk der for å høre historier, og jeg elsket det.
– Jeg utdannet meg som lærer, men
fant fort ut at det ikke var det jeg skulle
gjøre. Så etter lærerskolen studerte jeg
drama, teater og kommunikasjon. For
første gang i mitt liv var det gøy å gå på
skole. Da skjønte jeg at jeg ville gjøre noe
med teater.
Hun har til og med tatt et fortellestudium, men det tilbudet finnes ikke lenger, fordi det skjæres ned på estetiske
studier.
Etter hvert slo det henne at det er
mye enklere å reise som forteller enn
med et stort teaterapparat.
Da begynte hun som forteller på heltid og har jobbet med fortelling og fortellerteater siden 2000.
Fortellerteater innebærer at hun hele,
eller deler av, forestillingen ikler seg rollen som den hun forteller om. Som Klara
av Assisi (1194 – 1253) er hun Klara hele
veien. Klara, som senere ble helgen, var
inspirert av den langt mer kjente Frans
av Assisi.
– Det er blitt til at jeg forteller om historiske personer. Det er ikke noe jeg har
valgt selv, men på grunn av bestillinger.
Frans av Assisi var et oppdrag fra Middelalderfestivalen, og forestillingen om
Thor Heyerdahl var et oppdrag fra Larvik kommune.
Slike forestillinger krever at hun
bruker mye tid på research og skriving.
Hun må finne og trekke ut det som er
viktig i historien, det som er bærende og

Charlotte Øster er opptatt av at det
er mange innflyttere på øyene. Nå spør
hun seg hvor de har sine røtter, og hva
blir deres historie?
Her kan hun ta utgangspunkt i Fransforestillingen og ta med nyinnflyttede
rundt i naturen på øyene. Hun har lest
masse i Njotarøy og diktet en person
som heter Ragna og er fra Sanne Gård.
– Jeg vil skape en forankring ved å fortelle at her har det gått folk i tusener av
år. Til det trenger jeg stedsspesifikke fortellinger, og jeg tror det er med på å skape en forandring.
– Det funker i hvert fall som fy, sier
hun og forteller om en elev som sa: «Du
fikk det nesten til å skje der foran meg».

INSPIRERENDE MILJØ: Fortelleren Charlotte Øster lever i et hus som stadig er
under ombygging. Et viktig grep i en av prosessene var å få stuevinduene plassert slik
at hun kan se ut på familiens japanske kirsebærtre. Det er vakkert til alle årstider og gir
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inspirasjon til fortellingene.
fortellbart. Så må hun sette sammen
stoffet i en dramaturgi.
Hun vet aldri helt når en forestilling er
ferdig.
– Det kjenner man når man møter publikum. Mye blir til med publikum i salen. Du merker det når du når fram til
publikum.
Som da hun laget forestillingen
sammen med Foreningen FRI, Vestfoldarkivet og Skeivt arkiv. Da fikk hun frie
hender. I starten var hun litt redd og ydmyk for å formidle en annens historie.
Når man skal forvalte og fortelle andres
historie, må de kjenne seg igjen i den.
– LHBT-temaet er jo noe som angår
alle. Vi har alle familie, venner og kolleger. Det var et spennende og annerledes
prosjekt å gå inn i.
Annerledes var det også å turnere
med forestillingen. Når hun møtte elevene i klasserommet, merket hun at det
ofte var et tema elevene opplevde det
vanskelig å snakke om.
– Men jeg har også hatt masse spennende samtaler med fine og reflekterte
ungdommer. Det er så mye bra folk!
Hun fortsetter:
– Prosessen har vært lærerik for meg,
og den har gitt meg fantastiske historier
å fortelle. Jeg er blitt godt mottatt av
dem jeg har snakket med, og til sommeren skal jeg på Pride-dager i Kristiansand.
– Etter hvert kommer jeg til et punkt
hvor jeg føler at fortellingen eller forestillingen er knadd sammen. Nå er jeg
der! Fortellingen finner sin plass i et
landskap jeg ser for meg. Derfor kan jeg
gå inn i andre landskap og hente elementer derfra. Men hver forestilling må
sette seg, slipes til i møte med publikum.
– Jeg ser også på meg selv som fortellerpedagog. Derfor holder jeg masse
kurs. Det elsker jeg! Jeg mener at alle
kan fortelle, men man nå stole på sin
egen stemme, sier hun og minner muntert om at en fortelling sjelden blir god

om den dreier som om hvordan ta maling av en stol, eller om barselmøter med
prat om vogn, tapet og sammenligning
av ferdigheter.
Ellers nekter hun seg lite når hun forteller, og hun går gjerne langt inn i sitt
eget liv.
– Da jeg fortalte på radio, mente pappa
at jeg burde moderert meg, men det kan
jeg ikke. Da er det ikke interessant mer.
En interessant fortelling er sann.
Slik Ernest Hemingway sa at god litteratur er sannere enn om den hadde
skjedd i virkeligheten.
Mange av fortellingene hennes, Barbeint med Frans, Thor Heyerdahl og
Helter i grøftekanten, handler om natur.
Fortellingene har et budskap under. Det
handler mye om å gi barn tilgang til natur.
Hun siterer tjømlingen Marianne Leisner:
– Hvis du skal få barn til å få et forhold
til natur, må du lære dem at skog ikke
bare er trær, det er furu og gran, det er
gress og mose, det er sol og skyer, og det
lukter annerledes når det regner.
Fortellingen om Frans av Assisi er en
vandring i naturen. Den begynner, ikke
unaturlig, i kirken. Så vandrer elevene,
Charlotte og fortellerkollega Georgiana
Keable ut i skogen og ser på stort og
smått, mens de snakker om hva som
gjør deg lykkelig. Ofte er det de enkle
tingene som å spise med familien, spille
håndball eller besøke en nyfødt kusine,
sier fortelleren i Vestskogen, som synes
det er fantastisk å bo på øyene.
Her er det ikke nødvendig å kjøre barna. De har sykler og må stort sett selv
komme seg dit de skal.
Øyenes medarbeider måtte innrømme at han ikke hadde hørt om profesjonelle fortellere i moderne tid. Hvordan markedsfører fortelleren fra Nøtterøy seg?
Det enkleste svaret er at mange, særlig i Vestfold, har sett henne. Hun har

Har hun noe forbilde eller ideal?
– Den engelske fortelleren Jan Blake
ble retningsgivende for meg. Hun har
spesialisert seg på fortellinger fra Afrika,
Karibia, og Arabia. Vi var en gruppe som
gikk hos henne fire uker i løpet av et år.
Hun lot meg være fri i utfoldelsen og ga
meg den lekenheten som er viktig å ha
hele veien.
– Drit i å være nervøs. Gled deg til å
fortelle den fine historien du har jobbet
med, og konsentrer deg om det. Det du
driver med er en lek, sier fortelleren og
viser fram et sitat hun har revet ut av
Tønsbergs Blad. Det er signert forfatteren Kolbjørn Falkeid og lyder slik: «All
kunst er lek. Når en kunstner slutter å
leke, kan han ikke skape kunst».
Nøttlendingen har jobbet mye
med minoritetsspråklige. Da bruker hun
tospråklige fortellinger og samarbeider
med en ny landsmann som snakker det
andre språket. Det førte henne til Groruddalen i Oslo, hvor hun jobbet med
utvalgte skoler. Der møtte hun hinduer,
muslimer, buddhister og andre som er
venner på tvers.
Da bruker hun norske folkeeventyr,
som ofte har opphav i et helt annet land
og derfor kan være gjenkjennelige for
elevene. Fortellinger har en vel så fremtredende form i andre kulturer.
– En herlig gjeng, sier hun, og legger til
at fortellinger er flott i språkopplæring.
De er spennende. Det er et begjær etter
den gode fortelling, og så gir de elevene
et felles referansepunkt.
Det gikk så bra at skolene fikk mer
penger enn andre skoler for å bruke fortellere i språkutvikling.
Når dette leses har Charlotte Øster
lagt bak seg en rekke med fortelleromvisninger på Haugar. Der har hun
sammen med omviserne gitt liv til temaer rundt skam, seksualitet, skeivhet
og annerledeshet. Fortelleromvisningene var for klasser i videregående som
hadde meldt seg på til Haugar.
Mye var hentet fra forestillingen «Du
er FRI!», men andre historier kom også
til. Og alle var sannere enn om de hadde
skjedd i virkeligheten.
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