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Det varvv den mest oppsiktsvekkende nyheten fra
Nord-Korea siden det statlige nyhetsbyrået meldte at
naturen sørget over vv Kim Jong-ils bortgang.

Nyheten kom til Norge denne uken, den kom til
beaten av en halv million Youtube-klikk YY og til ringetone-
ne fra en oppspilt verdenspresse.vv Da den nordkoreanske
trekkspillkvintetten Goldstar landet i Norge mandag,
var de verdensberømvv te uten å vite det. Deres trekk-
spillversjon av A-has «Take on me» gikk amokgang i
media og på internett.L. os Angeles Times kalte tolknin-
gen «en av de merkeligste versjonenevv av en vestlig vv hit 
noensinne – fremført fra et av de mest usannsynlige 
stedene på planeten.» Men tenåringene i Goldstar visste 
hverkenvv hva Los Angeles Times eller Youtube YY var da de 
kom til Norge på mandag.

Youtube-YY videoen er en del av Morten Traaviks total-aa
kunstverkvv «The Promised Land» på festivalen Barents
Spektakel i Kirkenes – et prosjekt han har utviklet på
reiser til Nord-Korea KK gjennom flere år. rr Og et prosjekt 
som for aller første gang bringer en større gruppe nord-
koreanske kunstnere til Norge.

– I lys av folks forvenvv tninger er det tydeligvisyy helt 
sprøtt at fem nordkoreanere kan spille vestlig vv musikk
og være glade.Hadde det vært en gjeng trekkspillere fra 
Lom,ville vi ikke fått en million hits på en uke.Sukses-
sen handler om at dette bryter helt med folks forestil-
linger om Nord-Korea.KK Det handler om hvordanvv vi kata-
logiserer verden.vv Vi tenker at Nord-KoreaKK har et brutalt
og totalitært system,men at nordkoreanere samtidig 

D

FROM 
PYONGYANG 
WITH LOVE

Historien om hvordan Den Store
Kunstneriske Leder Morten Traavik

gjorde den nordkoreanske trekk-
spillversjonen av a-has «TakTT e on

Me» til en verdenssensasjon.

TEKST Eskil Engdal Foto Christopher Olssøn
Kirkenes

reportasjett



DN Magasinet | 11.februaruu 2012

| 59

huskonsert.Superhiten «TakeTT on Me» fremføres for de ansatte i skipsverftet Kimek i Kirkenes av Kim Chon Ryong (16), Choe Hyang Hwa (16), Kim KK Ju Yong YY (15), Han Jin Song (16) og Ri se Ok
(15). Den 1. februar 2012 lastet kunstneren Morten Traavik opp en videosnutt på Youtube YY av ungdommene på trekkspill. En uke etter har over én million sett videoen.
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From  Pyongyang with loyy ve

kan være fulle, glade og spille hardt på trekkspill, e, r
to tanker vi tydeligvis ikke har plass til i hodet sam-
tidig. Det sier mer om oss enn om nordkoreanerne,
sier Traavik.aa

Så ringer telefonen.BBC.
– The group are in Kirkenes. A town in the far north,

almost on the border to Russia,s, ier han.

Disco Pyongyang.yy Det begynte i Nord-Korea KK i sep-
tember 2008. M. ultikunstneren Morten Traavik aa hadde
akkurat skapt verdenssuksessvv og kontroverser vv med pro-
sjektet «Miss Landmine» – en skjønnhetskonkurranse 
for mineofre i Angola og Kambodsja.Så fikk han mulig-
heten til å reise til Nord-Korea.KK Det var en to ukers tur 
organisert av «KoreanKK Friendship Association».

– Jeg har alltid vært fascinert av de hvite hh flekkene på 
kartet, av steder som ikke er for enhvehh r. J. eg hadde lyst 
til å oppleve vv et samfunn som har et så ekstremt nega-
tivt image, s, om opplevesvv  som så bisart og skummelt,
sier han.

– Jeg tenkte at når jeg første skulle til Nord-KoreaKK
måtte jeg gjøre et eller annet kunstnerisk ut av det,
så jeg tok med meg en gammel discokule. J. eg ville se
om jeg fikk den med meg inn i landet og teste ut om 
det gikk an å gjøre noe med litt «tenner». Da jeg kom
til Nord-Korea,KK forklarte jeg at discokulen symboliserte
vennskapvv , glede og respekt. Det var jo ikke noe masse-
ødeleggelsesvåpen,bare en isoporklump med speil biter l , rr
så det gikk greit.V. i fikk ikke omgås så mye yy med vanlige

nordkoreanere,men da jeg gikk rundt med kulen,kom 
jeg i prat med folk.

Traavikaa laget en billedserie av seg selv, vv poseren-
de med discokulen på militærparader, rr museer og vedvv
monumenter.rr

– Jeg kom til et samfunn der jeg forvenvv tet virkelig-
gjørelsen av George Orwells «1984».ww  På sett og. vis er det
jo det også,det er et ekstremt kontrollert samfunn med 
en personkultus som ikke finnes noe annet sted i ver-
den.Men side om side med disse fenomenene,med per-
sonkultus og alle tegn på et autoritært diktatur, rr går folk 
til jobben,de gifter seg og fester, rr er forelsket og ulykke-
lig forelsket,og om våren har man piknik i parken.Det
er et samfunn som har veldigvv mange trekk som jeg ikke 

hadde villet levevv under, rr men det har også trekk som er 
allmennmenneskelige og sympatiske.Som folk er kore-
anere et av de mest sympatiske,høflifl ge og omgjengeli-
ge jeg vet vv om,s, ier han.

Vennskapsforeningen. – Nord-KoreaKK har verdensvv
peneste damer, r konstaterer Traavik.aa

– Det lille ekstra er jo at de er ofte er uniformerte.Og
pene damer i skreddersydde yy uniformer, r det funker for 
meg.De er helt i toppklasse.Det mener jeg helt alvorlig.vv
Det er minst én av ti gode grunner til å reise til Nord-
Korea,KK s, ier han. Traaviks aa reisefølge var åtte ensomme
menn mellom 30 og 40 år i KoreasKK  vennskapsforening.vv .

– Det er jo mange ledige plasser når det gjelder folk
som vil digge Nord-Korea.KK Dette var vesteuropeere som
mente at Nord-KoreaKK var det beste landet i verden.vv V. ennVV -
skapsforeningen ledes av en tykk, liten it-konsulent fra
Spania som lever vv å være turistkonsulent for nordkorea-
nerne. Han har fått lov til å designe sin egen uniform i 
nordkoreansk stil og går rundt og tror at nordkoreaner-rr
ne respekterer ham.For visse av nordkoreanske myndig-mm
heter er de jo nyttignn e idioter, rr de kommer flere ganger i
året med frelste Nord-KoreaKK -venner vv og synger lovpris-
ninger til den store leder. rr De blir ikke tatt på alvor vv av 
noen, hv, erken vv i Nord-KoreaKK eller utenfor, rr men internt i
Nord-KoreaKK har de sin misjon.Det ville vært som om det
kom en gruppe zambiere med bunad på besøk til Norge 
og sang folkeviser. r Selvfølgelig ville de fått masse opp-
merksomhet,og vi ville vært stolte,s, ier Traavik.aa

PENE DAMER I 
SKREDDERSYDDE 
UNIFORMER, DET 

FUNKER FOR MEG. DE 
ER HELT I TOPPKLASSE

morten traavikmultikunstner

nordkoreansk forbilde.Den kontroversielle kunstneren Morten Traavik foran soldater og frivillige som i dag skal sette norsk rekord i masseoppvisning.
På tribunen danner de menneskelige pikslene store bilder av permer som holdes opp med ulike motiver ‒ etter nordkoreansk forbilde.
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På turen fikk Traavik aa gode kontakter i Nord-Koreas KK
Komité KK for kulturelle forbindelser med utlandet.

– Jeg fikk en følelse av at de syntes det var befriende
med en utlending som behandlet dem som likemenn,
som ikke var uvitende,arrogant eller la seg flaflfl t slik som 
vennskapsforeningvv ene gjør. rr Turen resulterte i en billed-
serie som utfordret folks forestillinger av hva man kan 
og ikke kan gjøre i Nord-Korea,KK sier han.

Rock Steady. To år senere reiste Traavik tilbake
Nord-Korea for å sjekke «lokale vær- og føreforhold»,
og for å vise hvordan han jobbet.I. bagasjen hadde han
en hjerteformet gitar, rr i Pyongyang yy fikk han skredder-
sydd en Kim Il- sung-dress og iscenesatte seg selv som
rockestjerne.

– Det lignet på det jeg nå gjør med «Take on Me» – TT at
jeg forsøker å føre sammen en autoritær estetikk, som
er Nord-KoreasKK varemerke – med rockespråket. J. eg vil 
se hvordanvv de kommuniserer med hverandre,vv sier han.

– Vi ser på tilbedelsen og personkultusen de har i 
Nord-Korea KK som bisarr, rr men jeg kan vanskelig se at det 
fenomenet er mer bisart enn Beatlemania, Elvis-kon-
gresser eller Justin Bieber, rr for den saks skyld.J. eg synes
ikke Justin Bieber er mindre bisarr som fenomen.

– Men den tilbedelsen er frivillig? 
– Det er enda verre.vv A. tAA folk som har et valg,v, elgvv er å til-

be Justin Bieber. r Hva sier det om oss? sier han.
På grunn av askeskyenyy over vv Island ble Morten Traa-

vik værende i Nord-Korea KK i to uker. r Den tiden brukte

han på å pleie sine forbindelser til KomiteenKK for kultu-
relle forbindelser med utlandet».

– Jeg sa jeg kunne hjelpe dem hvis hh de ville ha kul-
turelle forbindelser med Norge. Uten å høres for selv-vv
god ut,kunne jeg med hånden på hjertet si at jeg var en
kunstner som hadde mye yy publisitet og kontakter både i
det politiske og kulturelle livet i Norgvv e. De sa ikke «y. es,yy
let’s do it» med en gang,men jeg mottar bra med støtte
fra Norsk kulturråd, så jeg hadde midler til å reise til-
bake igjen.Og igjen.I. et system som Nord-Korea er det
alfa og omega å vise at du ikke bare skryter, r men har
råd til å komme tilbake,ta en øl med dem på kvelden.I.
motsetning til hva de fleste tror, r har man puber i Nord-
KoreaKK og folk liker å feste,sier Traavik.aa

Så ringer telefonen.Dagsnytt nn 18.

Stjernene. Onsdag kveld i Kirkenes: Mottagelse i
Barentssekretariatet. C. hampagne, ambassadører, rr dig-
nitærer, rr åpningsseremonier, r taler, r ministre, samtaler, rr
gode forsetter og «The now world famous accordian-
group Goldstar» på podiet.De gjør en klokkeren versjon vv
av «Take on Me», en belg, drevet synvv thpolkavaa ersjon dre-vv
vet fremvv av forkrommede smil og galopperende fingre.
Ikke siden Calle Jularbo raste rundt på Finnskogen i
hvit hh Cadillac har trekkspillet sett større stjerner i Norge.

– Jeg var på en konsert med Goldstar og ble slått av 
deres teknikk og spilleglede,så jeg bestemte meg for at
de skulle være en del av mitt prosjekt.Men jeg ville at de
skulle spille noe norsk.En mandag for to måneder siden
ga jeg dem en cd med blant annet «Take on Me».Onsdag
kveldvv kunne de spille den.R. ather amazing,sier Traavik.aa

Det var etter at to representanter for Nord-Koreas
KomitéKK for kulturelle forbindelser besøkte Barents Spek-
takel ifjofj r,a, t de bestemte seg for å satse på Traavik.Det
tredelte kunstprosjektet «The Promised land» kunne rea-
liseres; Et strategispill utviklet i Nord-Korea,KK  forestillin, -
gen «Me/We»WW der 250 soldater og frivillige danner en
menneskelig billedvegg.vv Og konserter med Goldstar. r Alt
denne helgen på Barents Spektakel i Kirkenes.

– Jeg hadde fortalt dem at jeg jobbet med kunst som 
et redskap for forståelse. A. t AA jeg gjerne ville bidra til å
nyansere omvmm erdenens forståelse av Nord-Korea og
det nordkoreanske folket. Nordkoreanerne ville sam-
arbeide fordi de ønsker å signalisere at de vil oss vel,
sier han.

AT FOLK SOM HAR
ET VALG, VELGER Å 

TILBE JUSTIN BIEBER. 
HVA SIER DET OM OSS?

morten traavikmultikunstner

grenseløst. Både Norge og Nord-Korea KK har grense mot Russland. TrekkspillerneTT i Goldstar besøker Storskog grensestasjon – en gang den mest
militariserte grensen i Nord-Europa. Her inspiserer Kim Chon Ryong ( fraff venstre),ee Han Jin Song og Kim Ju YongYY bildet av Store Leder KongKK Harald.
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Men samarbeidet utløste også kritikk. Traavik aa ble
beskyldt for å «danse med ulver»,vv for at nordkoreaner-
ne ville bruke besøket som propaganda. Blan. t kritiker-
ne var den norske Helsingforskomiteen.

– Det var en helt søkt problemstilling. J. eg kan ikke
se hvordan de skulle kunne bruke det til propaganda,
jeg håpet inderlig at de skulle reise tilbake til Nord-
Korea og fortelle at de hadde en fin opplevelse,vv at nord-
menn var vennligvv e, og om, hvordan åpenhet fungerer. 
Jeg tror ikke at noen i Helsingforskomiteen har vært i
Nord-Korea. Så blir det synsing fra andre siden av klo-
den. Boikott på trygg a. vstand. Boikott er et. virkemid-
del for pyser. rr Det er den mest komfortable og nytteløse
taktikken overhodet. Boikott går uten unntak utover 
feil folk. De som sitter på toppen klarer seg alltid uan-
sett,sier Traavik.

Telefonen ringer. rr Stern.

Mislykketll megling. Goldstar spiller den nord kore-
anske sangen «Når trekkspillet synger» og kulturminister
Anniken Huitfeldt roper «kult» og lager sin egen film av 
forestillingen.

– Vi har mange eksempler på samarbeid innenfor
kunst og kultur, rr selv om vi ikke har hatt politisk sam-
arbeid.Derfor er dette viktig.Det bidrar til et annet syn
på Nord-Korea.KK Og de får kanskje et annet syn på Vesten,VV
sier hun.

Trekkspillstjernene forteller kulturministeren at
det er første gang de er i utlandet og da sier Huitfeldt 

at det er mange nordmenn som ikke har vært i Kirke-
nes,heller.rr

Thorvald Stoltenberg tramper forsiktig takten og
sier han ikke har noen motforestillinger mot kulturell
utvekslingvv med diktaturer. rr

– Hvis diktaturet vil, så må , vi gjøre det. Min erfaring .
er at frie demokratier har alt å vinne på kontakt.Det er 
vi som er redde. J. eg tror jo på kontakt og samtaler, r jeg
tror ikke på dette med å kalle hjem ambassadører. rr Det 
er vi som er tjent med å være på stedet,sier Stoltenberg.

I et hjørne av lokalet står representanten for Nord-
Koreas KK hovedfivv ende – USAs ambassadør Barry B.White.
I et forsøk på å skape verdensfred,vv inviterer nn vi ambassa-
døren til å bli fotografert sammen med tenåringene fra 

Pyongyang.yy Goldstar sier ja til forslaget.Ambassadøren
sier nei.

– En interessant detalj,sier Traavik.aa
– At den som nektet å posere på bildet,v, ar den ameri-

kanske ambassadøren.Det er ikke nordkoreanerne som
er de pysete,sier Morten Traavik.aa

Vandrende VV unntakstilsttt andtt . Goldstar spil-
ler på skoler og skipsverft,vv de spiller finnmarkssanger 
og nordkoreanske trekkspillhymner hh og «Take on Me»
med sky selvtillit.Oppmerksomheten er voldsom.vv Had-
de 16-åringene fra Pyongyang yy kjent Morten Harket,vil-
le de sagt som ham; som kjendis er man en vandrende 
unntakstilstand i hverdagvv en til folk.

– Jeg tror Morten Traavikaa vet vv hva han gjør. rr Han er en 
nødvendigvv person i Norge og i Kirkenes. Han gjør sitt
beste for å utvikle vårt forhold og kan gjøre den demo-
kratiske republikken Nord-Korea KK kjent. Se hva som
skjedde med trekkspillerne, sier direktør Ry Kyongyy Il i
KomitéKK for kulturelle forbindelser.rr

– Hvorfor vv tror du «Take on Me» ble en så stor suksess? 
– Fordi de kan spille, de er talentfulle, folk har ikke

sett dem før, r men gode folk blir lagt merke til. Men det.
er en annen grunn,også,sier Ry Kyong yy Il.

– Da General Kim Jong-il døde uvenvv tet,ville folk vite
mer om Nord-Korea,KK om situasjonen, samfunnet og kul-
turen,sier han.

For Traavikaa handler prosjektet om et møte som fin-
ner sted over vv en stor kløft av gjensidig mistenksomhet.

MIN ERFARING ER AT FRIE 
DEMOKRATIER HAR ALT Å 
VINNE PÅ KONTAKT. DET 

ER VI SOM ER REDDE
thorvarr ld stoltenberg

toppmøte.Morten Traavik tar et glass med sine samarbeidspartnere i Nord-Koreas KK Komité KK for ff kulturelle forbindelserff .rr – Det er så mange etablerte forestillinger ff som utfordres med dette prosjektet.
Hvordan folkff reagerer,rr hvordan nordkoreanerne slapper mer og mer av, vv folks ff overraskelse over at man gå på fylla med en nordkoreaner og ha det gøy. yy Det er ikke verre enn det, sier Traavik.

From  Pyongyang with loyy ve
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Over en øl forteller vv Traavik direktør aa Ry Ky yKK ong Il yy at folk 
i Vesten VV ikke tror at man kan ha det gøy i Nord-Korea.KK

Ry Ky yKK ongyy Il ler høyt.
– Vi har et sementert bilde av at alle nordkoreanere

er programmerte roboter, rr som begynner å lese høyt fra 
Kim Il Sungs samlede verker vv med en gang de kommer 
ut av Nord-Korea KK for å vervvv e vv tilhengere,sier Traavik.aa

– Men jeg har aldri opplevd vv at en nordkoreaner har 
forsøkt å belære meg, o, verbevisevv meg eller prakke sin
verdensanskuelsevv på meg. Aldri. De har lyst til å ha 
vennligvv e forbindelser, rr uten å komme med hatten i hån-
den.Og de er klar over vv hvilkethh katastrofalt image Nord-
Korea KK har i utlandet,de har et oppriktig ønske om kom-
munisere og komme ut.De unge trekkspillerne vet vv nok 
ikke at Nord-KoreaKK er verdensvv mest demoniserte land.
De har lært at hele resten av verdenvv misunner Nord-
Korea.KK Den kløften har jeg ingen illusjoner om å overvv -
bygge. J. eg vetvv ikke om jeg har lyst engang, fordi det er 
ikke det som er poenget her. rr Poenget er at de får en posi-
tiv opplevelsevv av å bli møtt med åpne armer. rr Og å merke
hvor vv begeistret folk er.rr

Outsideren. I likhet med Nord-Korea KK betrakter Mor-
ten Traavikaa selv som en selvvalgt outsider. rr

– Jeg er en kunstner som ikke liker kunst, som ikke 
forholder meg så mye yy til kunstmiljøet,til andre kunst-
nere og samtidskunstscenen.J. eg opplever vv miljøet som
lite spennende og blodfattig, det blir altfor ofte lukket,
hermetisk og selvbekreftende og jålete. Det er et helt 

sykt miljø, det består av folk som er livredde hele tiden.
For å si feil ting og legge seg ut med feil folk og for å fal-
le nåde hos den og den kuratoren – det helt motsatte av 
mytenmm om kunsten som fri og gal,sier han.

Som Forsvarets første «artist in residence» ble han 
lovet vv frie tøyler, rr men flere av utstillingene hans ble
stoppet av forsvarsledelsen.Traavik aa svarte med å kalle
Forsvaret totalitært.

– Jeg har aldri blitt sensurert av nordkoreanske myn-
digheter, rr men forsvarsledelsen sensurerte to nokså 
uskyldige prosjekter.rr

Norgesrekord. Ri Gwang Nam er en lang tynn
45-åring som har stålkontroll på massene.Han er utdan-

net vedvv universitet vv for massegymnastikk i Pyongyang,yy
skolen som utdanner profesjonelle utøvøø erevv av Arirang – 
Nord-KoreasKK paragren der opptil mer enn 50.000 gym-
nasiaster gjør avansert akrobatikk mot en bakvegg med
titusener av fjortenåringer som sitter med hver vv sin kata-
log og skifter 50–60 motiver vv med avansert grafikk. N. å
kommanderer han 250 soldater fra grensegarnison Sør-rr
VarangVV er som sammen skal utgjøre menneskelige piks-gg
ler i en billedserie med store motiver vv etter inspirasjon fn raff
i Nord-Korea.KK

Det er den største delen av Traaviksaa Nord-KoreaKK -pro-
sjekt,kalt «ME/WE», hv, or han skal prøve å sette norges-
rekord med den største menneskelige billedserien som
er gjort. Det må være første gang i historien en nord-
koreaner har kommandoen over vv en norsk militær avde-vv
ling.Traavikaa har den kunstneriske ledelsen.

– Arirang er dypt fascinerende, rent estetisk er det
helt overvvv eldende,vv presisjonen og den kollektivevv følel-
sen som ligger bak, er noe som virkelig er gått tapt vår 
del av verden.vv I.  vestlig vv offeffff ntlighet sies det at vi har 
mistet dugnadsånden.Arirang er dugnad ganger 3000,
noe vi ikke kan få til i et velferdsdemokravv ti,sier Traavik.aa

Ri Gwang Nam gir raske kommandoer med to flagg.
Han har gjort verre vv ting.I. PyPP ongyang yy har han instruert 
opp til 20.000 mann.

Direktør Ry Ky yKK ong yy Il i Nord-KoreasKK komité for kul-
turelle forbindelser tar megafonen og retter den mot 
soldatene.

– You YY are making miracles,roper han ut i kulden.

DE UNGE TREKK-
SPILLERNE VET NOK 

IKKE AT NORD-KOREA 
ER VERDENS MEST 

DEMONISERTE LAND
morten traavikmultikunstner

gyldne stjerner.Choe Hyang Hwa (16) og Kim Ju Yong YY (15) har aldri tidligere vært utenfor Nord-Korea.KK
Uten å vite det, ble de verdenstjerner for sin Youtube-versjonYY av A-ha-hiten «TakeTT on Me».
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massemester.Med flaggsignaler forsøker den nordkoreanske Arirang-instruktøren Ri Gi wang Nam å disiplinere den norske hæren. Under massemønstringene
i Pyongyang dirigerer han 20.000 mann av gangen. I august skal han dirigere massene i anledning Den evige President Kim Il-Sungs 100-årsdag.

From  Pyongyang with loyy ve
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17. 77 mai i Pyoyy ngyang.yy  – I all beskjedenhet betyr det
jeg har oppnådd, mer i diplomatiske forbindelser på tre
år enn det diplomatiet har klart på 30 år. rr Siden 2010 holdt
jeg ambassaden orientert om det jeg holdt på med,men,
Utenriksdepartementet har konsekvenvv t nektet å være 
med. Når jeg stiller spørsmål, får jeg bare hablahabla-
svar, rr sier Traavik.aa

Traavikaa er nå offiffisielt autorisert til å føre forhandlin-
ger om kulturell utveksling vv på vegnevv av Nord-KoreasKK
myndighetermm . rr

– Dette er bare begynnelsen. På 17. 77 mai skal vi ha en
norsk festival i Pyongyangyy med nærmere 20 norske 
musikere, billedkunstnere og fotografer. rr Tenk å holde
en norsk festival i verdensvv såkalt mest lukkede land – på
den norske nasjonaldagen. H. vor vv spektakulært er ikke 
det? Nordkoreanerne lurer om det blir offiffisiell, norsk
representasjon og jeg har bedt den norske ambassaden 
i Seoul om stille med ambassadør eller en liten tredje-
sekretær – eller hva som helst. J. eg har til og med tilbudt
meg å betale reisen. De svarer at de ikke har kapasitet
til å reise. Det er diplomatspråk for «nei, v, i vil ikke».
Det er et stort og interessant sprik mellom den offiffisi-
elle retorikken der vi liker å se på oss selv som frihetens
og demokratiet og åpenhetens fanebærere.Og hvordan vv
det fungerer i praksis.En av grunnene til at jeg ikke har 
noe problem med å finne på nyeyy prosjekter er råmateri-
alet av selvmotsigelser og dobbeltmoral.Det er et . overvv -
fløflfl dighetshorn,sier Traavik.aa

Telefonen ringer. rr Voice VV of America.

Den første millionen. Natt til fredag passerer 
Youtube-klippetYY med de nordkoreanske trekkspillvirtu-
osene en million seere.I. tillegg har hundretusener sett 
det på lenker lagt ut av de store mediehusene.

– Shit, én million , visninger på Youtube? YY Vi skulle ha 
visst om trekkspillets kommersielle gjennomslagskraft
før, rr så hadde vi selvfølgelig benyttet det under innspil-nn
lingen,sier A-has Magne Furuholmen i en epost.

– Den første millionen er alltid den beste,sier Morten
Traavik.aa Suksessen krever vv en oppfølger og Traavikaa plan-
ter ideen om en plateinnspilling hos komiteen og RyuRR
Kyongyy Il.

– Yes,YY sier RyuRR Kyongyy Il.
Morten Traavik aa ser for seg en plate der halvparten er 

koreanske låter og halvparten norske popcovers.vv
– Kanskje kan de spille inn hele a-has førstealbum,

«Hunting High and Low».Seriøst,v, i kan få det til.Mag-
ne Furuholmen bør produsere den. Den skal forresten
hete «From Pyongyang yy with love».vv ●
eskil.engdal@dn.no

TENK Å HOLDE EN NORSK 
FESTIVAL I VERDENS 

SÅKALT MEST LUKKEDE 
LAND – PÅ DEN NORSKE 
NASJONALDAGEN. HVOR 

SPEKTAKULÆRT 
ER IKKE DET?

en traavikmultikunstner

Se DNs video av Goldstar i avisens ipadutgave.


