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(Untitled) põhineb vähetuntud norra muusiku Johan Hølmgreni eluloole ning 
temast järele jäänud päevikumärkmetele, kus paarkümmend sissekannet 
annavad katkendliku, kuid siiski suhteliselt ammendava ülevaate 
Hølmgreni elust. Pikki aastakümneid olid nii päevik kui ka Hølmgreni laulud 
avalikkuse eest varjatud, kuna pärast poja selgusetuks jäänud kadumist 
koondas leinast murtud isa kõik Hølmgrenist maha jäänud salvestused, 
kirjad, märkmed jne enda kätte ning peitis need lukustatud kasti maja 
pööningul. Isegi Hølmgreni teised lähemad sugulased (ema, vanaisa) ja 
vähesed sõbrad-tuttavad ei olnud teadlikud Hølmgreni pärandi saatusest 
ning arvasid ekslikult, et muusik võttis need oma rännakule kaasa. Isa 
ise läks mõned aastad pärast poja kadumist viimase sünnipäeval (või 
sünniaastapäeval) vabasurma, hüpates umbes poolteise kilomeetri kõrguselt 
Trogrenreni fjordi. Hüppe tahtmatuteks tunnistajateks olid kaks šveitsi 
päritolu ornitoloogi, kelle sõnul oli neile tundmatu vanem mees astunud 
kaljuservale, sirutanud käed laiali, hüüdnud midagi arusaamatut (kuna see 
oli norra keeles, nad seda ei mõistnud) ning seisnud siis nõnda kümmekond 
minutit, kukkunud siis põlvedele ning veeretanud end kohe ka üle kaljuserva 
alla fjordi. Pärast traagilist surma otsustas Hølmgreni ema maja maha müüa, 
kolides ise Oslosse, kus ta viimasel paarikümnel aastal töötas vaibapoes 
müüjana, annetades oma palgast iga kuu väikese osa heategevuseks. 
Maja ostjad alustasid hoones koheselt suuri ümberehitustöid, mille käigus 
lukustatud, kuid suhteliselt ilmetu kast sattus kohaliku antiigikaupmehe 
lattu. Seal oli ta unustatult aastaid, kuni ühel päeval soovis seda lähemalt 
uurida üks kaupmehe lähemaid sõpru. Kast tundus esmapilgul tühi, kuid 
veidi aja pärast avastas sõber topeltpõhja ning selle eemaldamise järel 
tuli päevavalgele kõik, mille Johan Hølmgren oli endast maha jätnud (sh 
üks sall). Juhtumisi oli too kaupmehe sõber olnud põhikoolis Hølmgreni 
klassikaaslane ning kas soovist meelde tuletada iseenda nooruspõlve 
või mõnest muust põhjusest tingitult otsustas ta mõned salvestused 
YouTube’i üles riputada. Juhuslikult avastas need sealt kuulus Norra 
muusikaprodutsent Sverre Ulvaus, kes võttis ühendust Hølmgreni 
pärandi hoidjaga ning mõned aastad tagasi ilmuski väikesetiraažiline 
(200 eksemplari) kogumikplaat, mille vahelehena trükiti ära ka Hølmgreni 
märkmed. Neid sattus lugema ka Kairi Mändla (NO99) Norras elav vanem 
õde. Loost inspireerituna tõlkis ta selle ka oma õe jaoks ära ning viimane 
jutustas neist omakorda ühel rattamatkal Lauri Laglele. Pärast täpsemat 
looga tutvumist otsustas viimane tuua Hølmgreni loo ka lavalaudadele.

Johan Hølmgren sündis 26. veebruaril 1953. aastal oma pere ainukese 
lapsena. Isa Matthias oli saksa päritolu metallurgiatööline, kes pärast 
Teist maailmasõda otsustas kodumaa valikutes pettununa asuda tööle 
ookeanilaevale. Tõustes mõne aastaga esimeheks tüürimeheks, sai ta heaks 
sõbraks ka Norra päritolu legendaarse laevakapteni Hulve Bergeniga, kelle 
tütre Sophiega Matthias abielluski. Sophie oli pulmapäeval 21-aastane 
ning oma isaga kõvasti tülis, kuna viimane oli sõja ajal toetanud natsidega 



koostööd. Protesti märgiks oli Sophie maha ajanud oma juuksed ning 
biitkirjanduse mõjul idealiseeris ta vagabundielu, võttes ette pikki sihituid 
matku mägedesse või hääletades end Põhja-Norrasse, kus ta vahel võis 
elada nädalaid muust tsivilisatsioonist äralõigatuna. Ta kohtas Matthiast isa 
60. juubelil ning aimates viimase vastuseisu nende afäärile, otsustas ta teha 
kõik endast oleneva, et 17 aastat vanem mees teda märkaks. Teisisõnu: 
Sophie otsustas Matthiase võrgutada. Kuid juhuvahekorra tulemus andis 
endast peagi märku ning nad mõlemad otsustasid lapse nimel kokku jääda. 
Matthias oli juba mõnda aega tundnud, kuidas bioloogiline kell andis endast 
märku, surudes hommikuti tema ristluudele, venitades põhjendamatult 
pikaks õhtuid pubides ning ajades teda vahel kajutis olles peaaegu hulluks, 
nii et Matthias toppis pea padja alla ning ulgus nagu väike laps, kuni 
tiksumine tasapisi vaibus ning asemele tuli järjekordne mõttetu öö täis 
masendavat igavust ja üksindust. Sophie seevastu, kes oli alati arvanud, 
et vastutus sünnib vabast tahtest, leidis, et laps on midagi tõelist ja siirast 
keset tärkavat tarbimisühiskonda, ning pidades last mitte niivõrd enda, 
kuivõrd kõiksuse omaks (säärane esoteeriline seisukoht oli tol ajal Norras 
populaarne), ei tulnud tal kordagi pähe mõtet loobuda kellestki, kelle sünni 
oli esile kutsunud protest vananeva laevakapteni vastu.

Väike Johan olevat külaelanike mälestuste kohaselt olnud erakordselt 
lõbus ja erksa vaimuga laps, kellele meeldisid loomad, kalapüük, rattasõit, 
lugemine, jooksmine, kurnimängimine ja puude otsas turnimine. Tema 
leivanumbriks olevat olnud erinevate loomakõnnakute järgitegemine, 
kusjuures ta olevat eelistanud mitte eksootilisi elukaid, vaid neid, keda kõik 
niigi iga päev nägid: kajakad, koerad, hiired, kassid. Ta oli küll kleenuke, 
kuid sitke vaimuga, mis lubas tal maadlusmatšides seljatada endast 
suuremaidki kambajõmme. Viieaastasena olevat Johan õppinud lugema 
ning ühel hommikul pärast isalt näpatud päevalehe veerimist teatanud 
Johan, et temast saab muusik suures orkestris, kes esineb kunagi ka Oslo 
Kuninglikus Ooperis ei kellegi muu kui Tema Majesteedi ees. Sophie võttis 
teate vastu naeratusega, mis viimasel ajal oli muutunud üha haruldasemaks. 

Johan käis kohalikus algkoolis ning pärast selle lõpetamist siirdus edasi 
kümne kilomeetri kaugusel asunud Bergeni gümnaasiumisse. Mitte küll 
eeskujulike, kuid ometi tublide tulemustega ettenäidatud lõputunnistus 
oleks lubanud Johanil astuda ka ülikooli, kuid ootamatult loobus 18-aastane 
Hølmgren edasiõppimisest. 

Tema märkmed algavadki 1971. aasta suvega ning annavad aimu juba 
küpse noormehe sisemistest heitlustest. Olles isalt saanud gümnaasiumi 
lõpetamise puhul kingituseks kasutatud auto, võttis Hølmgren ette reisi 
Põhja-Norrasse – samasse kanti, kus omal ajal oli uidanud tema ema. Tema 
esimene äraolek kestis kokku kaks kuud ning annab märku noore mehe 
kummalisest muutumisest. Reisipäevikuna alustatud märkmed on esmalt 



optimistlikud (“Iga kord, kui ma autosse istun ja kätega üle rooli libistan, 
tunnen, et olen vaba”), kuid tasapisi vajub Hølmgren melanhoolsetesse 
mõtisklustesse (“Ma ei taha kuhugi jõuda, ma tahan pidevalt teel olla. 
Vahel sõidan ilma puhkamata terve päeva ja pool ööd, justkui uskudes, et 
minu jaoks on kellelgi varuks parem tulevik”). Ta reisib üksinda, ainsaks 
seltsiliseks kitarr, mida ta viimastel aastatel oli õppima asunud. Kaasaegsete 
meenutuste kohaselt ei olnud Hølmgren enne reisileminekut eriline virtuoos, 
kuid tagasi tulles oli ta osanud kitarri sel moel sõrmitseda, et sealt tulid 
kummalised, nõiduslikud ja haaravad helid. Need ei olnud enam arglikud 
roki- või folgikatsetused, millega Hølmgren varem oli eksperimenteerinud, 
vaid Põhja-Norras kogetud üksinduse painest ja metsiku looduse 
vägevusest lummatud helid: pikad, venivad ja nüansseerimata toonid, 
mis sõprade sõnul olid “nagu hundi ulg – pikad, ähvardavad, lõputud”. 
Varasemast reipast ja uudishimulikust noormehest oli alles jäänud 
uudishimu, kuid see oli tembitud kummalise enesessepööratusega. Ta näis 
imestavat iga uue inimsuhte, iga uue võimaluse üle, isegi kui ta neid kõiki oli 
juba varem kogenud. Maailm näis Hølmgreni jaoks avanevat iga kord uuesti 
ning tema järjest kaootilisemaks muutuvad märkmed on täis hüüumärkidega 
lõpetatud imestusi. See ei olnud lapselik tuhin, mis Hølmgreni haaras, vaid 
värskeltärganu puhas tunne. 

Samal ajal muutusid keerulisemaks Hølmgreni suhted emaga. “Ta pole 
kunagi tundnud seda, mida mina, ja seetõttu ei ole tal mingit õigust püüda 
mind mõista,” kirjutab Hølmgren. Sophie oli tõesti mures. Ta räägib pojale 
korduvalt vajadusest asuda edasi õppima ülikooli (“Ta lubab toetada iga 
mu valikut. Aga mul ei ole valikuid. Olen ainult mina ise.”) ning nähes, 
et rääkimine ei vii kuhugi – Johan uitab endiselt sihitult mere ääres või 
sõrmitseb oma toas kitarri –, muutub paranoiliseks. Mitmel korral avastab 
koju jõudnud Hølmgren, et ema on käinud tema toas, sobranud tema 
asjades ning midagi meeleheitlikult otsinud, tegemata samas vähimatki 
katset oma käike varjata. Kunagine vagabund oli juba peaaegu 20 aastat 
püüdnud teeselda eeskujuliku koduperenaise rolli ning aimates oma 
ebaõnnestumist, asub seda raevukamalt rõhuma pere- ja koduväärtustele. 
See viib süveneva konfliktini ja 1974. aasta suvel otsustab Hølmgren minna 
juba pikemale reisile läbi Norra, Rootsi, Taani, Põhja-Saksamaa ja Hollandi, 
et saada eemale keskkonnast, mis oli muutumas ahistavaks.

Hølmgreni teine reis on tunduvalt seltskondlikum kui esimene. Enam ei 
ole sihtmärgiks metsik loodus ning üksinduses enese avastamine. Oma 
neli kuud kestnud tripi vältel kohtab Hølmgren kõikvõimalikke tüüpe: 
hääletajaid, keda ta tee äärest oma auto peale nopib; veoautojuhte, 
prostituute ja baarimehi, keda Hølmgren näeb motellides ning baarides; 
kohalikke talumehi, kelle käest ta süüa ostab, ja hulgaliselt teisi. Nende 
pigem suvalisteks jäänud kohtumiste kõrval kerkivad esile aga mitmed 
teisedki. Nii puruneb Kieli lähedal Hølmgreni autol tagumine rehv ning 



äraootavalt tee ääres passides peatub tema juures auto, mille juht lubab 
maailmaränduri lähimasse linna visata, et too saaks sealt abi otsida. 
Nähes Hølmgreni kitarri, küsib võõras, kas Hølmgren on muusik, ning 
saanud ebalevalt jaatava vastuse, tutvustab end kui muusikaprodutsenti. 
Hølmgreni tagasihoidlik, kuid avatud hoiak meeldib talle, ning kui selgub, 
et Hølmgreni autot ei ole võimalik enne kolme-nelja päeva töökorda seada, 
teeb produtsent ettepaneku peatuda mõned päevad Kielis. Peatselt 
mängibki Hølmgren talle mõned oma lood ette ning avastamata andest 
vaimustusse sattunud produtsent lubab Hølmgrenile korraldada mõned 
stuudiosessioonid Amsterdamis. Paari nädala pärast jõutaksegi sinna 
ning Hølmgren laulab sisse mõned oma lood. Samal õhtul baari tähistama 
minnes kohtab Hølmgren aga Marget. 

Margest ei ole teada palju. Hølmgreni märkmetest võib aru saada, et ta oli 
hollandlanna, kes valdas küll puhtalt mitmeid keeli, kuid kuna Hølmgreni 
inglise keel oli konarlik, toimus nende suhtlemine pigem märkide, naeratuste 
ja pilkude abil. See kummaline peaaegu tumm suhe areneb baariromansist 
edasi. Hølmgren ja Marge kohtuvad järgnevatel päevadel Amsterdamis 
korduvalt ning nad veedavad koos terveid päevi, rääkimata eriti midagi. 
Hølmgren mängib kitarri ja Marge näitab talle linna, sh ka oma korterit, kus 
mööduvad varsti Hølmgreni elu kõige õnnelikumad päevad. Hommikud 
näevad nüüd sageli heatujulist Hølmgreni, kes lahkub Marge korterist, istub 
trammi peale ning sõidab stuudiosse, kus koos produtsendiga püütakse 
leida Hølmgrenile omane stiil ning kõlamaastik. Eksperimenteerides ning 
kogenud muusikute kaasabil lindistatakse nii mõnigi lugu ja tasapisi 
plaanitakse juba esimese kauamängiva väljaandmist. Selleks on aga 
esmalt vaja Hølmgreni tutvustamine ning selle nimel lepib produtsent 
(tema nime pole suudetud tänini välja uurida) kokku mitmed esinemised. 
Esimesed laivülesastumised lähevad suurepäraselt, Hølmgren kirjutab oma 
päevikusse, kuidas “minu energia kasvas saalis kolmekordseks”, ning kõik 
näib minevat kenasti.

Kuid ühel päeval ilmub Hølmgren Marge juurde läbikülmununa ja värisedes, 
ning hoolimata Marge katsetest teada saada, kus ta oli olnud ning mis oli 
juhtunud, jääb see saladuseks. Hølmgreni märkmed muutuvad sel hetkel 
katkendlikuks ning peaaegu et sonimiseks. Kaootilistest lausekatketest 
võib aru saada, et ta oli läinud sel päeval stuudiosse ning püüdnud taas 
lindistada, kuid keset üht peaaegu pooletunnist improvisatsiooni oli 
Hølmgreni haaranud kummaline tunne, et tema ja tema muusika seisavad 
teineteisest lahus. Hølmgren kohkub, katkestab lindistamise ning tormab 
stuudiost välja, pöördumata sinna enam kunagi tagasi. Tema jaoks oli 
muusika olnud alati üks osa temast. Selles ta elas ja mõtles, selle kaudu 
suhtles ta Margega, kuid nüüd ähvardas see kõik muutuda stuudiotes 
ja kõrtsides esitatavaks pühapäevarokiks, millel puudub igasugune side 
Hølmgreni enesega. 



Ta ilmub küll välja järgmisele kokkulepitud kontserdile, kuid see lõpeb 
katastroofiga. Hølmgren lahkub poole kontserdi ajal, satub kaklusesse 
teda tagasi kutsuma tulnud baariomanikuga ning tagatipuks lööb hambad 
kurku ka neid lahutama tulnud produtsendil. Samal õhtul istub Hølmgren 
koos Margega autosse ning öö otsa kihutades jõutakse Hamburgi. Nad 
peatuvad ühes kesklinna hotellis, kus seinad on kaetud kuulsate muusikute, 
sportlaste ja näitlejate fotodega, ning elavad seal mõned nädalad. Ühel 
öösel vahetult enne päikesetõusu jätab Marge ta aga maha. Põhjuste 
üle võib spekuleerida, kuid Hølmgreni märkmetest on selgelt näha, et 
ta on muutumas järjest kaootilisemaks, pidetumaks, ning võimetus tulla 
toime argiste toimetustega kasvab üle suutmatuseks või tahtmatuseks 
langetada ükskõik milliseid otsuseid. Hølmgren lülitab end pärast Marge 
lahkumist maailmast peaaegu täiesti välja, klammerdub kitarri külge või 
longib mööda Hamburgi undergroundi, kohates õõvastavaid, rõvedaid ja 
tumedaid tüüpe elu allhoovustest. Ometi on Hølmgrenis endiselt alles see 
imestav noormees, kes ta oli olnud ka mõned aastad varem, ning ta ei väsi 
imestamast selle tüüpide galerii üle, mis Hamburgi mustav ööelu tema ette 
toob.

Muide, palju on spekuleeritud küsimuse üle, kas Hølmgrenis peegelduvad 
mingil moel ka ajastu hilishipilikud meeleolud. Tema vagabundluses võib 
ju soovi korral midagi isegi märgata, kuid Hølmgreni demokraatlik võrdse 
tähelepanu osutamine kõigele ja kõigile ei lubanud tal muutuda poliitiliseks. 
Teadaolevalt puudusid Hølmgrenil igasugused mässuambitsioonid, kuna 
see oleks eeldanud mingi ideoloogilise platvormi olemasolu. Seda tal aga 
polnud. Kirgas ja elav uudishimu kõikvõimalike nähtuste ning inimeste vastu 
oli vastuoluline ning lõpuks ka melanhooliat ja pettumust valmistav, kuid see 
pettumine oli pigem pettumine eneses kui milleski muus või kelleski teises.

1974. aasta sügisel jõuab Hølmgren tagasi koju. Sophie kostitab teda 
pirukate ja kakaoga, isa ei tee aga poja saabumisest peaaegu väljagi, 
küsimata midagi viimase nelja kuu kohta. Hølmgren jääb nüüd elama 
vanemate juurde, võttes ette vahel mitu päeva kestvaid sihituid uitamisretki 
või püüdes kirjutada alguse ja lõpuga muusikapalu, kuid suutmata 
keskenduda, jätab need katsed peagi pooleli. Kodune elu on peaaegu et 
harmooniline, Sophie püüab poega ümbritseda soojuse ja hoolivusega, 
nii et see muutub peaaegu väljakannatamatuks. Johan muutub aga 
järjest egoistlikumaks ning tema melanhoolias pole enam kohta ühelegi 
teisele inimesele. Tasapisi saab selgeks, et Hølmgren on kaotamas sidet 
ümbritsevaga ning vajumas kokku iseendasse. 

Ühel päeval saabub külasse aga keegi pikk mees, keda Hølmgren nimetab 
oma märkmetes “Staffaniks”. See on kummaline nimi, kui me teame, et 
Staffan on tegelikult pärit Itaaliast ning ta avab külas (Eesti mõiste järgi oli 
see küla oma 6 000 elanikuga pigem alevik või väikelinn) oma pitsabaari. 



See osutub ootamatult populaarseks ning põhjamaisest maitsetenappusest 
küllastunud norralased tunglevad pitsabaari ukse taga, et maitsta salaamit, 
anšooviseid, pepperonit, marinarat, mozzarellat, prosciuttot, pestot ja 
basiilikut, mille peale on nõristatud oliiviõli ning mis lõhnab soojuse ja 
Vahemere järele. Ühel õhtul läheb sinna ka Hølmgren. Baar on juba suletud, 
kuid ta näeb, kuidas keset pimedust põlevad akendes tuled ning Staffan 
koristab laudu. Koputades ja surudes oma nina vastu ukseakent jätab 
Hølmgren ilmselt nii kummalise mulje, et Staffan laseb hilise külalise sisse. 
Hølmgren jääb ukse juurde seisma, ütlemata õigupoolest midagi. 

Me ei tea täpselt, mis nende kahe vahel juhtus. Võib arvata, et Staffan 
pakkus pitsat ja saamata mingit vastust, juhatas Hølmgreni jälle välja. 
Kuid Hølmgreni märkmetest tuleb välja, nagu teadnuks Staffan temast 
kõike. Staffan olevat rääkinud temaga tema muusikast, tema esimesest 
reisist Põhja-Norrasse, Sophie noorusest, Matthiase ükskõiksusest, tema 
vähestest sõpradest, pikkadest hundiulgu meenutavatest kõladest, aga ka 
katkisest autost Kieli lähedal, Amsterdamist, Margest, stuudiosessioonidest, 
produtsendist, ärajooksmisest ja kaklusest baarimehega. Staffan olevat 
rääkinud ka öisest sõidust Hamburgi ning neist tumedatest nädalatest 
Hamburgis, aga ka tagasipöördumisest koju ja Sophie pirukatest. Staffan 
olevat tõmmanud suitsu, nõjatunud vastu lauda, ja rääkinud sel moel ukse 
juures seisva ja tasapisi vihmaveest kuivakstilkuva Hølmgreniga öö otsa. 
Vastu hommikut kustutas Staffan sigareti, avas ukse ning laskis Hølmgreni 
välja kuiva, rõõmsa ja päikeselise hommiku kätte. 

Pärast seda pole Hølmgrenit enam nähtud.
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