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Ei kjend eim smyg seg inn i nasen din medan du vassar deg gjennom

gjørme og sølevatn. Med vinlauv i håret. Heit og freidig. Det luktar av

haust. Noko er likevel nytt, annleis liksom.

KORLEIS HANDTERE DET NYE?

Det finst mange måtar å møte det nye på. I dette nummeret av Mål og

Makt ser vi fleire og svært ulike døme på dette.

Visst det nye ikkje svarar forventinga kan du opponere mot det. Du

kan seie nei, og kome med alternativ. Dette skjedde då vi fekk ny

rettskriving for nynorsken i august. Mellom opponentane finn vi Arvid

Langeland. Han meiner den nye norma opnar for bokmåls-nynorsk, og

skjønar ikkje korleis ho kan kome nynorsken til gode. Sjølv argumenterer

han for ein einskapleg nynorsk.

Ei kritisk haldning til det nye finn vi også hjå Hege Myklebust. Ho

stiller spørsmål ved den nye lærarutdanninga, og meiner at norskfaget

bør gjeninnførast som obligatorisk fag i all lærarutdanning. I dag er det

slik at lærarstudentane kan velje vekk norskfaget på ungdomstrinnet.

Dette kjem ifølgje Myklebust korkje studentane eller elevane til gode.

Særleg taper nynorskelevane på dette.

Du kan sjølvsagt òg sjå positivt på det nye; omfamne forandringa.

Dette gjer Kristina Leganger Iversen som i haust reiste frå hus og land

for å teste ut eit tilvære som vagabond – omstreifar. Ho lèt gamalt vere

gamalt, men ikkje utan nostalgi.

NOSTALGI

Ein ny haust er det også for redaksjonen i Mål og Makt. I tillegg til nye

bladstyremedlem har vi fått ein ny bustad å boltre oss i. I flytteprosessen

frå gamal skrivestove til ny skrivestove vart vi elles var kor mange

eksemplar vi eigentleg sit på av gamle og halvgamle nummer. Vi har no

laga ei liste over desse. Dersom du saknar eitt eller fleire blad, er det

framleis mogeleg å tinge dei.

God haust!

Gamalt og nytt
av HELENE URDLAND KARLSEN

LEIAR
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GRUNNLEGGJANDE

DUGLØYSE?
avHEGE MYKLEBUST
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Då det med PISA-undersøkingane i 2000 for alvor byrja å

bli ei internasjonal tevling om å ha dei flinkaste elevane i

skulen i emne som rekning, lesing og naturfag, trur eg det

kom overraskande på mange at Noreg hamna langt nede

på listene, det vil seia om lag på snittet for OECD-landa.

Som eitt av verdas rikaste land er me vane med å sjå oss

sjølve som best i verda, og ventar at vårt utdanningssystem

skal vera blant dei aller beste. Me vart, som kjent, grundig

slått av særleg finnane, som gong på gong skåra langt over

sine nordiske naboland, og trona heilt på toppen dei første

tre gongene undersøkinga vart gjennomført.

Det som i 2000 vart sett på som eit dårleg resultat i den

første PISA-undersøkinga, vart snart mindre ille samanlikna

med resultatet frå 2003, som var endå dårlegare. I 2006 gjekk

me lite grann opp igjen, og i 2009 var me tilbake på om lag

same nivå som i 2000. No i 2012 skal det gjennomførast nye

PISA-undersøkingar, og det er stor spenning knytt til resul-

tata derfrå.

Dei dårlege norske resultata vart startskotet på ei stor-

satsing for å betra resultata og klatra på listene. Sidan den

gongen er det norske skuleverket reformert frå botn til topp.

Står resultata i høve til innsatsen? Vil alle reformene ha ført

til betre resultat i år? Og har me fått ei betre lærarutdanning?

REFORM PÅ REFORM

Mellom endringane som vart gjort, var tiltak for å få student-

ane raskare gjennom studia, eitt av måla med den såkalla

kvalitetsreforma av høgare utdanning, som vart sett i verk

hausten 2003. Det gamle hovudfaget vart erstatta av den

internasjonale mastergraden, og cand.mag. av bachelor,

begge med lågare krav til lengd og forskarverksemd enn

forgjengarane. På dei lågare nivåa var det tettare oppfølg-

ing av studentane, fleire obligatoriske innleveringar, og

mappevurdering i staden for eksamen som galdt.

I grunnskulen skulle kunnskapen og dugleiken løftast

fram med Kunnskapsløftet frå 2006. Ut med kanon og vurder-

ing av innsats, inn med felles kompetansemål og grunn-

leggjande dugleikar. Lesing, skriving, rekning, munnleg

dugleik og IKT-dugleik skulle inn i alle fag, og frasen «alle

lærarar skal vera norsklærarar» breidde om seg. Trass alt

var tre av dei fem grunnleggjande dugleikane slike som

tidlegare hadde sin naturlege tilhaldsstad i norskfaget, som

på denne måten vart eit endå viktigare fag.

I 2010 var det tid for reform også i lærarutdanninga. Fleire

undersøkingar har vist at den viktigaste enkeltfaktoren for

barns læring er læraren. Lærarar med meir fagkunnskap

fører til meir læring blant elevane. Kanskje ikkje svært over-

raskande, men dette førte til at det no i lærarutdanninga

skulle bli viktigare med fordjuping i dei faga ein skal under-

visa i. Minst 60 studiepoeng skal ein ha i eit fag for å kunna

undervisa i ungdomsskulen. Lærarutdanninga vart delt i to

profilar, 1–7 og 5–10, og studentane på 5-10 skal altså for-

djupa seg i fleire fag, som dei ønskjer å undervisa i.

Dei lærarane som alt er ferdig utdanna var heller ikkje

gløymt. Etter- og vidareutdanningsstrategien Kompetanse

for kvalitet skulle syta for at fleire lærarar fekk vidare-

utdanning slik at dei kom opp i 60 studiepoeng i faga sine.

NORSK UT SOM OBLIGATORISK FAG

Lat oss sjå på den nye lærarutdanninga. Dei største endring-

ane kom på 5–10-profilen. På 1–7 er det framleis slik at

norsk og matematikk er obligatoriske fag, med 30 studie-

GRUNNLEGGJANDE

DUGLØYSE?

Det er vel og bra å satsa på grunnleggjande dugleikar som

lesing, skriving og det munnlege i skulen. Men korleis skal

me få lærarar som er gode rettleiarar i desse dugleikane når

norsk ikkje lengre er obligatorisk fag i lærarutdanninga?
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poeng kvar. Det som verkar ubegripeleg, ikkje berre på oss

som er norsklærarar, men også på engelsklærarar og svært

mange av dei gamle ålmennlærarane, er at det no er valfritt

om ein vil ta norsk på 5–10-profilen. På den eine sida skal

det satsast på lesing og skriving som grunnleggjande

dugleikar, alle lærarar skal vera norsklærarar, me skal hevda

oss internasjonalt i desse dugleikane, på den andre sida skal

lærarane sjølve kunna velja om dei ønskjer å auka tekst-

kompetansen sin utover den dei sit med frå vidaregåande skule.

Dei studentane som vel å ikkje ta norsk som fag skal alt-

så likevel vera lese- og skrivelærarar i dei faga dei under-

viser i. Dei skal kunna retta og rettleia elevane sine til å

skriva gode fagtekstar som har samanheng, godt fagspråk,

og ligg innanfor sjangerkrava til dei sjangrane som er i bruk

i faget.

GRUNNLEGGJANDE DUGLEIKAR I ALLE FAG

Det har aldri vore meininga at norskfaget åleine skal ha an-

svaret for dei grunnleggjande dugleikane. Kjell Lars Berge

har vore sentral i forarbeida til læreplanen, særleg når det

gjeld skriving som grunnleggjande dugleik. I artikkelen

«Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal

prøve – ideologi og strategier» skriv han:

For første gang i norsk skolehistorie er det slått fast at

det å forstå, lære og utøve et fag ikke kan ses uavhen-

gig av det å skape mening med språket og andre

meningsskapende eller semiotiske ressurser5 i faget.

Reformen innebærer et gjennomslag for at fagenes

grunnleggende mål er at elevene settes i stand til å utøve

fagrelevant skriving, lesing og muntlighet (Berge

2005:163).

Eit viktig stikkord her er «fagrelevant» – kva lesing og

skriving er det som er fagrelevant i dei ulike faga? Dette

har vore diskutert mykje i etterkant av den nye læreplanen.

Den inneheld òg eigne, fagspesifikke definisjonar av kva til

dømes lesing og skriving er i dei ulike faga. Mange faglærarar

har dermed ikkje lagt spesielt mykje vekt på å endra under-

visninga si etter at den nye læreplanen kom, fordi «dette er

jo det same som me alltid har gjort».

Sjølvsagt har faglærarane i dei ulike faga god røynsle med

tekstar frå faget sitt, og mange av dei er nok flinke til å setja

fokus på dei grunnleggjande dugleikane i sine fag. Men

mange er ikkje vane med å studera tekstane som tekstar,

eller fokusera på den eksplisitte lesinga og skrivinga i fag-

et sitt. Framleis er det slik at norskfaget kan tilføra student-

ane ein språk- og tekstkompetanse som alle lærarar har

bruk for, uansett kva fag ho eller han skal undervisa i.

I 2009 gav NIFU STEP ut undervegsrapporten Kunnskapsløftet

– tung bør å bære?Dei har mellom anna sett på korleis dei

grunnleggjande dugleikane er integrert i skulane, og kva

Framleis er det sl ik at norskfaget kan ti lføra
studentane ein språk- og tekstkompetanse
som alle lærarar har bruk for, uansett kva

fag ho eller han skal undervisa i .
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endringar som er gjort på skulane etter at den nye lære-

planen vart innført. «Samlet sett tyder vårt materiale på at

læreplankravet om grunnleggende ferdigheter foreløpig

ikke har ført til særlige endringer på skolenivå», heiter det

i innleiinga derfrå. I kapittel 5 som handlar om dei grunn-

leggjande dugleikane, skriv Frøydis Hertzberg:

Går vi til skriving og lesing, vil kriteriene for hva som

er en god tekst i historie skille seg fra naturfag eller

norsk, og forskjellene viser seg på alle tekstnivåer unn-

tatt rettskriving og tegnsetting, som er felles for alle

teksttyper. Hvert fag har sine preferanser for tekst-

oppbygging, skrivestil, vokabular og bruk av tilleggs-

ressurser (for eksempel bilder og grafikk), og disse

preferansene vil implisitt ligge til grunn for vurdering

av elevens produkter. Dette er ikke nytt; det nye er at

faglæreren nå forventes å undervise i disse aspektene

(Hertzberg 2009:137).

Ifølgje rapporten er det svært mange som ikkje spesifikt

underviser i den fagspesifikke lesinga, skrivinga eller

snakkinga. Mange lærarar uttrykkjer ein uttalt skepsis til

heile ideen om grunnleggjande dugleikar. Det andre aspek-

tet som manglar, er det tverrfaglege, som var ein viktig in-

tensjon frå arbeidet med læreplanane. Kjell Lars Berge skriv at

[…] kan ikke skrive-, lese- og snakkeopplæring red-

useres til fagskriving, lesing og muntlighet. Innføringen

av grunnleggende ferdigheter innebærer derfor en for-

ståelse av at grunnleggende ferdigheter er noe som

finnes både på tvers av og i fagene” (Berge 2005:164).

Dette kravet til det tverrfaglege samarbeidet om grunn-

leggjande dugleikar krev at lærarane byrjar å samarbeida

på ein annan måte enn tidlegare, både på skulen på alle

trinn, men også i lærarutdanninga. Frå min eigen institu-

sjon, og frå nettverk av kollegaer frå andre institusjonar

veit eg at dette er gjort i svært varierande grad, og det er i

stor grad opp til den enkelte faglærar korleis ho eller han

integrerer undervisninga om grunnleggjande dugleikar i sitt fag.

NYNORSKELEVANE TAPER

Eit anna moment er at ein ferdig utdanna lærarar også er

kvalifisert til å undervisa i nynorskområde, men det er opp

til kvar lærarutdanningsinstitusjon å finna ut korleis dei

skal prøva nynorskkompetansen til dei studentane som

ikkje vel norsk, og svært mange gjer ingenting med dette

per i dag. Mange av faglærarane på lærarutdannings-

institusjonane kjenner seg ikkje kompetente til, eller øn-

skjer slett ikkje å ta seg av denne delen av utdanninga, me

er altså ikkje sikra at ferdig utdanna lærarar kan skriva nynorsk.

Det er alt i dag eit problem for nynorskelevane at dei ikkje

er sikra ei like god opplæring i hovudmålet sitt som bokmåls-

elevane. Det finst mange lærarar i skulen med manglande

nynorskkompetanse alt no, men frå og med 2014 vil om lag

halvparten av nyutdanna lærarar på 5–10 mangla utdan-

ning i norsk og spesifikk prøving i nynorsk.

FÅ NORSKFAGET INN ATT I LÆRARUTDANNINGA

Er den nye lærarutdanninga ei betre lærarutdanning? Svaret

mitt er i beste fall delvis. At lærarar på ungdomstrinnet skal

ha 60 studiepoeng i dei faga dei underviser i, er eit godt mål

å jobba mot. Likevel veit me at på mindre stader og mindre

skular er det berre nettopp det – eit mål som ligg langt

framme i tid. Kabalen går rett og slett ikkje opp utan at

lærarar tek undervisning i fag dei ikkje har fagutdanning

i, dermed vil me få lærarar som også underviser i norsk utan

ein gong å ha dei tidlegare obligatoriske 30 studiepoenga.

For at me skal få ei lærarutdanning som verkeleg gjer

lærarane i stand til å møta dei krava som læreplanen set,

bør norskfaget gjeninnførast som obligatorisk fag i all

lærarutdanning. Fram til det eventuelt skjer, og aller helst

sjølv om det skjer, bør det tverrfaglege aspektet bli påbode

også i lærarutdanninga, slik at norsklærarane i lærar-

utdanninga samarbeider med dei andre fagseksjonane om

å auka tekstkompetansen til studentane, og alle studentane

må prøvast skriftleg i både bokmål og nynorsk.

KJELDER
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Å reise åleine. Eg har aldri reist åleine. Eg har aldri budd

åleine: ikkje ein gong på eit eige rom i kollektiv. Det verka

unekteleg skummelt, å planlegge å reise på eiga hand.

No sit eg i Berlin, på kafé Morgenland, i nærleiken av

Görlitzer Bahnhof. I Berlin skal eg vere i to veker, så skal

eg vidare. For eit par helgar sidan tjuvstarta eg på vaga-

bond-tilværet: Eg reiste med ein gjeng poetar, over fjellet

frå Oslo til Ulvik, for å vere på poesifestival. Vi køyrde, og

på vegen stoppa vi her og der for å lese, etter kor vi fann

det for godt. I Ulvik fekk vi treffe dei andre fine fuglane:

poetar og lesarar og andre omflakkande sjeler. Etter Ulvik

var eg i Bergen, så i Oslo, så i Tromsø, i Oslo igjen, i Gøte-

borg, før no, endeleg, Berlin. Og eg har fått den første smaken

på vagabondlivet, og kan fortelje deg kva det handlar om:

fridom, lukke, kjærleik og sakn. Det handlar om å sleppe

dei faste banda, om å sleppe seg sjølv laus, treffe nye menn-

eske, og stole på at ein blir teken godt i mot: at verda og

menneska er gode, og vil ein godt.

Å PAKKE NED EIN HEIM OG REISE AV GARDE

Dei siste dagane har eg pakka meg ut av leilegheita der eg

har budd i fire år. Alt eg skal ha, måtte i kasser. Alt eg ikkje

skulle ha, måtte eg gje bort. Og kassene skulle på eit lager

ein plass, der dei kunne stå. For eg skal ikkje inn i ei ny

leilegheit, dei neste månadene skal eg reise rundt, ikkje ha

nokon eigen plass å bu.

Og det er heilt fantastisk herleg, for nett dette har eg

drøymt om heile livet.

Ein omreisar. Omflakkar. Eg skal reise frå by til by, rom

til rom. Fram til mars har eg planar for om lag halvparten

av tida: I haust skal eg vere fem veker i Berlin, og ein del

veker andre stader, men nett kvar, det veit eg ikkje. Kanskje

blir det ein av dei fantastiske byane i Europa: Paris, Praha,

Pristina, Warszawa, København; det er så mange stader eg

ikkje har vore.

Medan eg reiser, skal eg skrive. På masteroppgåva mi, og

på andre ting: essay, dikt, prosa. Eg reiser for å få sjå nye

stader, nye menneske, nye språk, nye innspel. Like mykje

for å møte andre, som for å vere åleine.

Blant kunstnarar av alle slag er det ein lang tradisjon for

å reise, for å sleppe seg laus frå dei vande krava om fast

bustad, ein heimby, ein familie, eller faste forhold. Vaga-

bonden er motiv i ei rekke bilete, songar og tekster, frå vår

eiga tid og langt attende. Å reise er alltid like mykje å reise

til noko, som å reise frå noko. Eller nokon: Å reise omkring

er å knytte lause, mjuke knutar med andre menneske: Knutar

som knyter seg like kjapt som dei går opp. Å vere omflakkar

er å vere fri, men å vere fri er alltid å vere åleine.

Wagabondways
av KRISTINA LEGANGER IVERSEN
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THIS FLIGHT TONIGHT

Det er alltid like mykje å reise frå, som å reise til. Eg skreiv

jo det i stad, men eg skriv det igjen: reise frå folk, plassar,

og til andre, ukjente. Men som vagabond må ein rekne med

å bli reist frå, òg. For ein er gjerne ikkje den einaste som er

ute og flyktar, fyk, freistar lukka.

Og nokre gongar er det ikkje så lett å vite korleis det

eigentleg heng saman. Kven reiste frå kven, og kvifor blei

det eigentleg sånn? Kvifor i all verda skal ein forlate, igjen

og igjen, og ikkje berre bli verande?

Nett dette er det Joni Mitchell sin klassiske reiselåt «This

Flight Tonight» frå albumet Blue handlar om. På plata er

det fleire låtar som handlar om reise, «Carey» som hand-

lar om å elske å vere ein annan plass enn heime, og «Cali-

fornia» som handlar om å endeleg kunne få kome heim. Dei

er nydelege låtar, men ingen av dei tematiserer sjølve ambi-

valensen ved å flytte seg, i tid og rom, bort frå ein som ein

elskar, like godt som «This Flight Tonight». Sjå no berre her:

Look out the left, the captain said, the light's down, that's

where we'll land/ I saw a falling star burn up, above the

Las Vegas's sands

Sånn byrjar «This Flight Tonight»: Vi er ombord i eit fly,

som held på å lande. I det ho ser lysa under, vert ho straks

minna på elskaren, den fallande stjerna, han ho nett har reist frå.

It wasn't the one that you gave to me, that night down

south between the trailers/not the early one, that you can

wish upon, not the northern one guiding the sailors

Det er mykje som tyder på at stjernemetaforen er sentral.

For rett rundt hjørnet for dette kjem refrenget: Oh starlight,

star bright, you've got the loving that I like, alright / turn

this crazy bird around, a shouldn't-ve got on this flight tonight

Oh starlight, star bright: Den lysaste, skinande stjerna er

elskaren. Kjærleiken deira har vore av den som brenn ster-

kt og fort, som styrtar mot jorda og sin eigen undergang.

Og etter alle desse strofene om brennande kjærleik kjem

han, angeren. Det er som om hovudpersonen tenkjer: Kor-

leis kunne eg eigentleg reise frå deg? Men ho kjenner ikkje

berre anger, for ho veit like mykje at ho elskar han og ikkje

kan vere med han. I teksta spring ho frå anger til ambival-

ens, så kjapt at vi nesten ikkje merkar endringa:

You've got that touch so gentle and sweet / but you've got

that laugh so critical / I can't talk to you, baby, I get so

weak, sometimes I think love is just mythical.

Ambivalensen, angeren, saknet. Men kva er det ein reiser

I'm young and poor and yes I'm afraid
But I'll stay myself and keep my

vagabond ways



frå? Er det elskaren, kjærleiken, eller ambivalensen? Er det

lettare å sakne alt, enn å vere utrygg, utforske ein mann

som både har dei varaste berøringane og den mest kritiske

latteren? Kjensla av risiko i det varige, at det er lettare å dra

i frå noko som kan vere kjærleik, enn det er å bli verande i

noko som kanskje ikkje er det?

Handlar vagabondtilværet mest om å reise frå kjærleiken,

eller saknet etter ein kjærleik som ikkje finst? Mitchell gjev

oss ikkje svaret: I hennar musikk er det augeblinken og dei

sterke, konfliktfylte kjenslene som står i sentrum. Heile

songen finn stad medan flyet landar, medan ho framleis er

på reise, og i mellomrommet mellom det som har vore og

det som skal kome.

DET ER SKUMMELT Å REISE

Du tar alltid ein risiko når du reiser. Frå å reise ifrå noko

du kjenner, reiser du til noko ukjent. På sitt heilt enklaste

når vi reiser på ferie, og i større og større grad når vi reiser

permanent frå. Men kva er det som kan drive ein til å gje

opp heimen sin?

Du har flyktningar, som reiser ifrå heimen sin fordi dei

ikkje lenger kan leve der. Ein vagabond er ikkje ein flykt-

ning i denne forstand av ordet: Det er ikkje svolt, miljø-

katastrofar eller krig som driv vagabonden ut på vegen. Ein

vagabond er ein emosjonell flyktning. Kanskje flyktar ho

fordi ho ikkje kjenner ein heim, fordi ho ikkje orkar den

heimen ho har, eller kanskje flyktar ho berre for å føle seg

levande.

Nett dette vert tematisert i Marianne Faithfull sin vagabond-

klassikar VagabondWays, frå albumet med same namn, ut-

gjeve i 1999. Låten er enkel med ein kort tekst, og blir kanskje

først verkeleg gripande når du kjenner historia til Faithfull.

Det er alltid farleg, å skulle tolke for mykje av ein låt opp

mot den som har skrive, og som syng han. Men det er

vanskeleg å la vere òg, i alle høve når ein kjenner til historia.

Marianne Faithfull var nemleg ein av dei store vaga-

bondane: Ho var heimlaus både i verda og i sitt eige sinn. I

tillegg til å vere songar og skodespelar hadde ho eit heller

ustabilt kjærleiksforhold til Mick Jagger og store problem

med rusmisbruk. Skjønt problem: Eg seier at det er eit prob-

lem, men eg veit ikkje om Marianne ville vore samd. Ho er

ein ekte vagabond, og noko av det låten hennar tematiser-

er, er nett korleis det er å bli møtt av storsamfunnet. Her

igjen finn vi ambivalensen, men her er han tematisert, ikkje

gjennom ei kjærleikshistorie, men gjennom ønsket om fri-

dom og behovet for hjelp.

Når låten byrjar, sit hovudpersonen hos legen:

Oh, doctor please, oh, doctor please

Idrink and I take drugs

I love sex and Imove around a lot

I hadmy first baby at fourteen

And yes, I guess I do have vagabond ways

Yes, I guess I do have vagabond ways

Vi kan fort skjønne kva det er legen ser: ein rusmisbrukar,

ein nymfoman, ein omflakkar, ei som ikkje gjer noko av det

vi forventar at folk skal gjere: finne seg eit menneske å leve

i eit monogamt forhold med, drøyme om ein plass å bu, gifte

seg, kjøpe hus, og så få barn. Ho har gjort alt feil: fått barn

som fjortenåring, og aldri falle til ro. Men kva er det ho vil

ha av dokteren? Oh, doctor please, oh doctor please, høyrer

vi ho syng, men Faithfull får aldri kome så langt i songen

at vi får vite kva det var hovudpersonen trengte. Ho ber om

hjelp: Men kva hjelp er det ho ønsker? Vi får aldri vite det,

for før ho rekk å fortelje, har legen kome med ei skulding:

Du er ein vagabond, ja! Og Faithfull må medgje at det er

rett: Yes I guess I do have vagabond ways.

I dei neste to delane får vi ein forsvarstale. Alt vi får høyre,

er hovudpersonen sine svar til legen, der ho freistar å fork-

lare kva som ikkje er problemet: Oh, doctor please, oh, doc-

tor please, I think you've made a mistake. I'm fine and Idon't

need people. You don't understand all my choices.

Og i neste vers blir det verre, for dokteren blir rådvill i

møte med denne omreisaren, og det einaste han kan kome

på, som kan hjelpe, all den tid ho ikkje vil lytte til fornuft,

er å ta frå henne fridomen og legge ho inn. Då blir det fort

klart kven det er som sit med makta i situasjonen: Det er i

alle fall ikkje ho som kom der først, for å be om hjelp.

Handlar vagabondti lværet mest om å reise frå
kjærleiken, el ler saknet etter ein kjærleik som

ikkje finst?
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Please, don't lock me up, please, let me stay free

Ifyou let me go, I promise I'll never come back

I'll take a ship across the sea

I'm young and poor and yes I'm afraid

But I'll stay myselfand keep my vagabond ways

Ho prøvar å overtale han om å la henne gå, så skal ho fors-

vinne: For eg-et er fridomen til å leve sitt eige liv meir verdt

enn den hjelpa ho kunne få frå storsamfunnet. Men for

dokteren er ikkje dette nok: Han ser ikkje ei kvinne som av

fri vilje vel å leve eit annleis liv, han ser ei sjuk ei, som han

må ta kontroll over, for å gjere frisk. Det er ikkje lett å gjette

kven som vinn, og det aller mest såre i låten finn vi her i

slutten. I eit plutseleg brot med heile resten av songen møter

vi ein forteljar som kjenner skjebnen til den unge kvinna:

It was a long time ago

They took her child away and she was sterilized

She died ofthe drink and the drugs

And yes, I guess she kept those vagabond ways

Yes, I guess she kept those vagabond ways

Yes, I guess she kept those vagabond ways

Og i heile tragedien er einaste trøysta denne: Det er ein

ukueleg trass i vagabonden, ein trass som gjer at ho ikkje

lèt seg forme, ho gjev ikkje opp, men held fram på sin eig-

en måte, sjølv om det fører ho vegen mot dauden. Fridom-

en til vagabonden finst i sjansen til å gjere som meteorane:

brenne fort og raskt på veg mot jorda og undergangen.

KORLEIS OVERLEVE SOM VAGABOND

Den tragiske versjonen av fridomen er kanskje kjernen i

vagabondforteljinga. Men det må vel kanskje gå an å leve

som vagabond, for ei tid, utan å heilt miste heim, livsvilje

og kjensla av tilhøyrsle til eit større samfunn?

Eg trur det er like viktig: å våge å tape seg sjølv i eit felles-

skap, å tørre å tru på varige, gode relasjonar, som å våge å

vere åleine, å fjerne seg frå alle ein kjenner, og stole på at

ei framand verd tek imot ein. Begge delar krev like mykje

mot, trur eg: å stire inn i dei same auga kvar dag, som å

møte nye andlet kvar morgon. Er ein heldig, veldig heldig,

så kan ein finne glede i begge delar, og veksle, og i veksel-

verket bli heil.

Tidlegare i haust trefte eg nemleg Rønnaug Kleiva på

sleppfesten til Samlaget. Vi snakka om boka hennar Ar-

menia, Albania, Argentina, som kom ut no i haust. Det er

nemlig ein reiseroman der hovudpersonen Rønnaug reiser

åleine gjennom verda. Så eg spurde henne om det, korleis

det var, å reise åleine som kvinne gjennom land som Ar-

menia eller Argentina, og ho sa det var lett, det var lett som

berre det. Har du noko tips, spurde eg, og ja, det hadde ho:

– Det er ein ting eg har lært barna mine om å reise, for-

klarte Kleiva, og det er at ein heile tida må ha to ting med

seg: ei bok og vatn.

– Ei bok og vatn, gjentok eg, i ærefrykt, litt spørjande.

– Ja, forklarte Kleiva, fordi då, om det plutseleg blir litt

for mykje for ein, så kan ein stenge seg inne på hotell-

rommet, lese og drikke vatn, til ein kjenner seg ovanpå

igjen, og klar til å dra ut i verda.

Og etter ho sa nett dette, har eg tenkt mykje på det:

viktigheita av å ha eit trygt rom med seg når ein reiser,

anten i form av musikk eller bøker: eit rom ein kan leie

medvitet inn i når redsla og kjensla av einsemd kryp inn over ein.

MEN ER EIN EIGENTLEG NOKON GONG ÅLEINE?

Før eg sette meg på flyet til Berlin, hadde eg aldri reist nokon

plass åleine: ikkje reist utan at det var med nokon, eller der

nokon skulle møte meg. Men det var heilt ekstremt over-

raskande enkelt. Det skjedde eit par gongar i løpet av turen

at eg nærast sjokkert tenkte: Men eg reiser jo åleine! Er det

ikkje verre? Det er jo som alle andre reiser, berre enklare!

For det er ingen andre å ta omsyn til, du kan berre gjere

nett som du vil.

Då eg endeleg kom fram til leilegheita i Berlin, vart eg

møtt av eit glas kvitvin og to fine menneske. Og då slo det

meg: Reiser ein nokon gong åleine? Ein treng i alle høve

ikkje gjere det: Heile vegen finst der menneske som ein kan

spørje om hjelp, om kontakt, om ein samtale, om vennskap.

Om ein berre vågar, å vise at ein er sårbar, eller einsam, eller

svolten på sosial kontakt. Det finst folk som vil kome ein i møte.

Og kanskje er det der den verkelege reisa byrjar: Når to

auge møtest, og ein smilar til kvarandre. Når ein vekslar dei

første orda, trer ein ut på ein landeveg, ein sti, eller eit

dyretråkk, og ein veit aldri kor lenge ein vil gå saman eller

kvar samtalen vil føre: kanskje til nye verdsdelar, kanskje

til ein heim, kanskje for ei veke, og kanskje, kanskje, livet

ut. Om ein vågar å halde fast, og ta det friaste av alle val: å

sleppe fridomen sin, for ein annan.
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SAMNORSKPOLITIKKEN – EITTSPRÅKSPOLITIKKEN SOM

STRANDA

Då landsmålet fekk sterk framgang i fyrstninga av 1900-

talet, vart styresmaktene urolege for at Noreg skulle verta

språkkløyvt. Samnorskpolitikken, òg kalla tilnærmings-

politikken, skulle hindra ei slik kløyving. Han gjekk ut på

at landsmålet og riksmålet gjennom offentleg styring grad-

vis skulle nærma seg kvarandre med sikte på samansmelt-

ing til eitt språk i framtida.

BOKMÅLET

Riksmålsrørsla kunne stø seg til samfunnsklassar som var

mektige nok til å raka riksmålet ut or den samnorske

smeltedigelen. Motstanden deira gjorde at samnorskpolitikken

vart stogga i 1981, og offisielt avslutta av Stortinget i 2002.

Dette vart fylgt opp med ei ny rettskriving i bokmål i 2005.

Samnorskformer vart fjerna, og tradisjonelle riksmålsformer

vart restaurerte, slik at det no står att berre minimale skilnad-

er mellom riksmålsnormalen og moderat bokmål.

Riksmålsforbundet held likevel fram med å gje ut si eiga

ordliste. I føreordet i 2007-utgåva står det:

Nå som før gir Riksmålsordlisten en normering med

grunnlag i det tradisjonelle skriftspråk og gir samlet sett

språkbrukerne en betydelig fastere norm enn de finner

i offisielle bokmålsordlister.

Òg Aftenposten gjev ut si eiga ordliste, Aftenpostens

rettskrivningsordliste. Ho er bygd på riksmålsordlista, men

har færre avvik frå offisiell bokmålsrettskriving.

NYNORSKEN

I motsetning til riksmålsrørsla hadde ikkje nynorskfolket

mektige støttespelarar og samfunnsklassar bakom seg.

Noregs Mållag gjekk imot 1938-rettskrivinga på to lands-

møte på rad. 1938-rettskrivinga nedgraderte i-målet til

klammeformer. Det var eit teknokratisk overgrep og med-

verka til indre strid og kløyving i målrørsla. Men dersom

ein heldt seg til hovudformene i 1938-normalen og i tillegg

systematisk valde dei klassiske formene der det var valfri-

dom, må det kunna hevdast at nynorsken då i hovudsak

framleis stod på sin eigen grunn.

Det var fyrst i 1959 at tilnærminga for alvor skaut fart.

Makttilhøvet mellom nynorsk og bokmål gjorde at det fyrst

og fremst var nynorsken som laut nærma seg bokmål, medan

bokmålet stod i ro.

Då samnorskpolitikken vart offisielt avslutta i 2002, låg

nynorsken att med ei uhorveleg mengd med valfrie former.

Då St.meld. nr. 35 (2007–2008) Mål og meining var føre i

april 2009, heldt Stortinget fast ved prinsippet om sjølvstendig

normering av nynorsk og bokmål, og Språkrådet fekk klar-

signal til å laga ei tydeleg, enkel og stram norm for nynorsk,

utan sideformer.

NYNORSK EINSKAP
avARVID LANGELAND

MOT NY EITTSPRÅKSPOLITIKK
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Før me ser nærare på resultatet av dette arbeidet, skal me

ta eit kort overblikk over stoda til nynorsken i dag.

Trass i dialektreisinga frå fyrstninga av 1970-talet og ut-

etter, er dei norske dialektane i dag under eit kolossalt press

frå det dominerande bokmålet. Magne Rommetveit skreiv

alt i 1983 at han registrerte ein tydeleg tendens til at dialektane

var i tilbakegang, og han meinte dei ville koma til å spela

ei underordna rolle i framtida. Etter hans meining måtte

ein venta at utviklinga ville gå snøgt:

Folk flyttar i dag meir enn før – frå det eine dialekt-

området til det andre, frå yrkesmiljø til yrkesmiljø. Tale-

målet blir påverka av dette. Med andre ord: «naturleg

talemål» utviklar seg meir og meir frå eit «morsmål»

med rot i eit målføre til å bli eit ustabilt uttrykksmiddel

som skifter frå person til person. Og det finst ofte i

sprikjande former hos ein og same personen – alt etter

talemålssituasjonen og evne til å stå mot språkleg press

i påverknadsmiljøet.1

I boka Konfrontasjoner (2007) gjev pro-

fessor Brit Mæhlum nærare analysar av

drivkrafta i desse prosessane og

konkluderer med at:

[…] den primære, mest vitale

påvirkningsinstansen i disse

prosessene synes å være et sørøstnorsk, bokmålsnært

talemål; et talemål som i kraft av sin status som en

ukodifisert standard fungerer som et landsdekkende,

språklig «overrislingsanlegg».2

Rommetveit konkluderte slik:

[D]et vil bli normalmål som avgjer språkutviklinga i

landet, ikkje naturleg talemål. Det er difor eit feilgrep

om vi tuftar framtida til nynorsk skriftmål på eit konglo-

merat av naturlege talemål, som er oppblanda med meir

eller mindre dårleg bokmål. Nynorsken er best tent med

eit fast og einsarta målsystem, som er ein overbygnad

over dialektane, og som er lett å læra. Vi må ta vare på

innarbeidd nynorsk ordtilfang – som i dag må reknast

som eit stort pluss dersom vi ønskjer ei jamn og

harmonisk utvikling med røter i norsk kulturtradisjon.

Blir ein slik samnemnar brukt mykje i massemedia, kan

vi ha von om å påverka framtidsnorsken. Held vi der-

imot fram med å praktisera slagordet «Skitt i Norge,

leve Toten», er vi snart tilbake til tida før Ivar Aasen, og

vi kan då venta at nynorsken om ikkje så lenge vil bli

fullstendig undertrykt av bokmålet.3

Mål og meining slo fast at nynorsk framleis er diskriminert

og at det trengst «eit meir heilhjarta og systematisk arbeid

for å styrkja nynorsk språk.»

Eit godt høve til å omsetja dette i praksis var ny rettskriv-

ing for nynorsken. Her kunne styresmaktene fått vist at

tilnærmingspolitikken var slutt òg for nynorsken sin del.

Resultatet kan illustrerast med denne teksten:

Pål liker å svømme, og han er blitt den beste svømmaren

på skolen. Han trener alle dagar; til og med søndag tar han

seg ei økt. Søstrene hans er kritiske til all treninga. Nå må

du gi deg, seier dei ofte til han når han møter dei i stua. Nå

må dokker gi dokker sjølv, svarer han alltid da, dokker ville

sjølv hatt godt av å bevege litt på dokker. Pål blir litt lei seg

av denne kritikken, og da drar han gjerne ned på stranda

og finn flate steinar som han kastar ut

i bølgene mens han tenker: Skulle øn-

ske at eg hadde søsken som skjønte meg.

Frå den 1. august i år kan ein på ny-

norsk både i lærebøker og i statsten-

esta velja mellom Pål liker å svømme

eller Pål likar å symja eller ulike krys-

ningar av dei to variantane.

Dei som meiner at nasjonalspråket

nynorsk kan kløyvast opp i regionale variantar og opna opp

for bokmålspåverknad samstundes som ein tek opp kampen

mot bokmålshegemoniet, ser ut til å ha vunne fram.

Det er ingen ting som tyder på at dei har rett. Dei som

trur på denne strategien, har no hatt femti år på seg til å få

framgang. Men i dei områda der desse oppfatningane truleg

har hatt størst oppslutning, har nynorsken gjenge jamt att-

ende og er no praktisk talt utrudd som samfunnsberande

språk i dag.

Dette såg Aasen alt i 1836:

Man vil indvende, at en Sprogreformation er Noget, der

ei bør foretages paa eegang, men henstilles til Tiden og

til Aarhundredets Virkning. Men dette anseer jeg som

mindre gjældende i en Stat, som Lykken paa eengang

gjorde fri og selvstændig, og hvis rette Folkesprog,

skjønt i saa lang Tid useet paa Papiret, dog endnu er

til.[…] Desuden vilde hiin Aarhundredets Reformation,

som ovenfor tilsigtes, blive en evig Opbyggen og

Nedriven, da Sproget, manglende en bestemt Basis,

«Nynorsken er best
tent med eit fast og ein-
sarta målsystem, som
er ein overbygnad over
dialektane, og som er

lett å læra.»
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stedse vil vakle fra det Ene til det Andet, saa man ikkje

veed, hvad man skal holde sig til. Og derhos frygter jeg

for, at det rette Nationale vil omsider vige for det

Fremmede, at nemlig Folkesproget, bliver det, som re-

formeres.4

Kulturdepartementet godkjende likevel den nye rettskrivinga

den 20. september 2011 , og ho tok til å gjelda den 1. august i år.

EITTSPRÅKSPOLITIKK I NY UTGÅVE

Me kan berre konstatera at styresmaktene lèt nynorsken

liggja i smeltedigelen. Me ser at eittspråkspolitikken i røynda

held fram. Men dette er ein ny eittspråkspolitikk:

Styresmaktene si uro for språkkløyving skal ikkje lenger

løysast med samnorsk, men med bokmål. Bokmål skal verta

fellesspråket. Fagre ord i Mål og meining om meir reell jam-

stelling vert fylgt opp med lite jamstelling og oppløysing

av norma.

For den nye norma opnar for bokmåls-nynorsk, og denne

bokmåls-nynorsken er tufta på ei tenkjing som ikkje har

sperrer mot at nynorsken under presset frå det dominer-

ande bokmålet til slutt vert fullstendig utviska. Nynorsken

kjem under dobbel eld.

NYNORSK MÅLREISING

Den 5. august skipa nokre einskildpersonar difor Nettverk

for tydeleg og enkel nynorsk.

Fyrste oppgåva til nettverket vert å arbeida for utgjeving

av ei ordliste med tradisjonelle former. Ordlista skal tuftast

på framlegget frå Ola I. Breivega og underskrivne. Dét byg-

gjer i all hovudsak på det som var læreboknormalen fram til

den 31. juli i år, men tilnærmingsformer er som regel tekne ut.

Me er nøydde til å samla oss om einskap i rettskrivinga

for at nynorsken skal kunna stå seg som eit sjølvstendig

mål jamsides med bokmålet. Berre ein einskapleg nynorsk

vil ha kraft nok til å skapa ein alternativ prestisje. Ein slik

nynorsk vil dessutan vera det beste vernet og ryggstøet

dialektane kan få.

Betre feiring av Aasen-året 2013 enn ein slik einskap kan

ikkje tenkjast!

Me kan berre konstatera at styresmaktene lèt
nynorsken liggja i smeltedigelen. Me ser at
eittspråkspolitikken i røynda held fram.

NOTAR

1 Arne Lauvhjell (red.): Heit strid om nynorsk, Oslo 1983, s. 100.

2 Brit Mæhlum: Konfrontasjoner, Novus forlag, Oslo 2008, s. 53.

3 Arne Lauvhjell (red.): Heit strid om nynorsk, Oslo 1983, s. 100.

4 Ivar Aasen: Frå Om vort Skriftsprog frå januar 1836, prenta fyrste

gongen i Syn og Segn i 1909. Her sitert frå Skrifter i samling, Gyldendal

Norsk Forlag, Oslo 1996, del III, s. 10.
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Det beste vatnet på Island
Vatnet er best på Island når det er kaldt i vêret.

Når det er kaldt i vêret, kjennest vatnet særskilt heitt.

Dampen ligg over utandørsbadet då. Og særleg synleg er dampen

når det er mørkt,

som om morgonen i oktober,

når den første bussen går frå Eyrarbakki til Selfoss. Og eg

tar denne bussen

sjølv om eg veit at det ikkje går buss attende, eller fordi

eg veit  at det ikkje går buss attende;

Ikkje før til neste mørkre,

ikkje før om kvelden går bussar frå Selfoss til Eyrarbakki:

Fordi Selfoss er byen og Eyrarbakki staden,  

jobbar folk i Selfoss og bur i Eyrarbakki,  

dei går på skule i Selfoss og bur i Eyrarbakki,  

tar bussen til Selfoss om morgonen,  

og tar han heim att om kvelden. Klokka 05.45, 06.15 og 07.35

går bussar til Selfoss,  

seint, allereie, for dei som vil komme til Sundhöll, symje-

hallen, før skuleungane: Sjølv den siste bussen er der for seint:  

Banen blir tett av born, born som baskar og bombar, smask-

ar og kosar, koselege ungar, ungar som har retten og rangen,  

Pensjonistane og eg blir sett til dei to nedste banane, og må

snakke saman. Vi lagar eit system, sym med klokka. Men

sjølv då blir det trongt og varmt for dei som har badehetter.

Ho med blomstrete hette går først, følgje på henne, hopp-

ar opp på betongen, behøver ikkje symje lengder i dag, det

kjem over meg, det er noko nytt,  

sjølv om eg stod opp, tok bussen i ei mil for å symje ein km,

kjennest det annleis no.  

Å symje lengdar er lett, lengdane kan eg utanat,  

men praten, i stampen, han krev meir:  

Det går tungt først,  

praten er tung, ikkje triveleg, men på avstand,  

før vi pratar oss varme, får ein varme for kvarandre,  

ler av ting som ikkje blir det same om eg skriv det her,

intern humor, som ein seier, snakking blir brått så lett for meg; 

alt for lett,  

og eg reiser meg og seier at eg får gå, går ikkje bussar dit eg

skal, seier eg, og seier at eg skal gå heim, 

gå ei mil, seier eg,  

ei mil, seier dama og ler.

Flir ikkje, eg tullar ikkje lenger no, seier eg,  

og blir broten av,  

dama seier ei mil, det er bare Eyrarbakki det, som ligg ei mil unna,  

Sjølvsagt, seier eg, her på landet er det bare ein veg, og lands-

byane ligg som blåser på ei snor bortetter Riksveg 1, seier eg,  

og då ler dama igjen,  

og eg har fått nok av latter, ei mil er ganske langt og eg

lengtar etter frukost. Slapp no av, seier dama, 

som er frå Eyrarbakki, seier ho,  

ikkje tull, seier eg,  

men ho tullar ikkje, vi rullar heim, 

og før vi skiljast ved kyrkja i Eyrarbakki rekk vi akkurat å

avtale å møtast der igjen,  

neste morgon,  

før skulebussen,  

før skuleungane,  

og svømme ein liten kilometer.  

avMETTE KARLSVIK

FAVORITTEN
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FILOSOFISK TERAPI MOT
UTILSTREKKELEGE

avMARGIT IMS

FRIDOMSFORSTÅINGAR OG FRIDOMSSJUKE
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EIT FOTBALLMÅL OG JUBELBRUS, KRITISK TEORI OG

TYSKE FILOSOFAR PÅ H

Då eg fann ut kva eg ville skrive om i masteroppgåva mi i

filosofi, sat eg på ein studenthybel i Ludwig Landmannstraβe

i Frankfurt am Main. Eit kurs i politisk filosofi, der føre-

lesaren Arne Johan Vetlesen dvelte gong etter gong ved

Hegel og introduserte meg for sosialfilosofen Axel Hon-

neth, fekk meg til å forflytte meg frå den vande tilhalds-

staden på Blindern til Frankfurt am Main for å studere

sosialfilosofi og kritisk teori på nærare hald. Honneth under-

viser i filosofi ved Johann Wolffgang von Goethe-univers-

itetet i Frankfurt am Main og er leiar for Institutt for

sosialforsking som held til i same by.

Eitt år etter undervisningsrekka i politisk tenking frå

antikken og fram til notida, sat eg ved skrivepulten min i

byen som husar den kritiske teoritradisjonen frå Horkheimer

og Adorno, den såkalla «frankfurtarskulen». Eg skulle bu

meg til eit munnleg seminarinnlegg på kurset «Habermas'

kritiske teori» som eg følgde den våren. Eg tok mål av meg

å skulle kritisere Habermas frå ein feministisk synsstad og

hadde Nancy Fraser og ordboka til hjelp, men grudde meg

til framføringa. Eg hadde lese meg gjennom nøkkeltekstar

i kritisk teori, men syntest ikkje eg var klar for å stå over

dei og felle dom – iallfall ikkje på tysk! Ein vanleg forsvars-

mekanisme sette inn: Eg gjer noko anna!

Ute var det junikveld og fotball-EM. Tyskland spela innlei-

ande runde mot Polen, det var liv og leven i byen, med an-

dre ord. Men eg blei verande inne i den sosialfilosofiske

bokheimen. Noko anna denne gongen var ei lita gul bok-

lefse der Axel Honneth argumenterer for at Hegels samtids-

diagnose er meir aktuell enn nokon gong. Boka med tittelen

Leiden an Unbestimmtheit (Liding under uvisse) er ei reaktual-

isering av Hegels samfunnsteori og samtidsdiagnose. I Retts-

filosofien går Hegel gjennom ulike fridomsforståingar og

viser korleis det oppstår patologiske verknader ved at util-

strekkelege fridomsforståingar overskrid grensa for sitt

rettmessige område og blir totalforståinga av fridom.

Kritikken, som blir omtala i medisinske termar som ein

patologidiagnose, går kortfatta ut på at misforstått fridom

kjem til uttrykk gjennom lidingar som einsemd, tomheit,

mismot og kjensla av å vera ufullstendig ved å freiste å leva

opp til krav som byggjer på utilstrekkelege fridomsforståingar.

Samtidsdiagnosen liding under uvisse er fellesnemnaren

Hegel set på fridomslidingane, og Honneth argumenterer

for at denne diagnosen gjer seg stadig meir gjeldande –

jamvel om livsvilkår og samfunnsforhold har endra seg

dramatisk på dei om lag 190 åra etter Rettsfilosofien. Hon-

neth hevdar rådande fridomsforståingar er like utilstrekkelege,

og han knyter lidingar som utmatting og depresjon i dag

til at ideen om individuell fridom og krav om sjølvrealiser-

ing tar for mykje plass. Han ser på Hegels gjennomgang av

ulike fridomsforståingar som ei frigjering frå utilstrekkelege

måtar å definere fridom på, og han presenterer eit løysings-

forslag som er ei vending mot fridomspraksisar og ei kom-

munikativ fridomsforståing bygd på anerkjenning.

Dette ville eg sjå nærare på, og etter opphaldet i Tysk-

land venta ei tid med fordjuping til masteroppgåve. Eg hadde

sendt avgarde førespurnad til Arne Johan Vetlesen om han

kunne rettleie. Akkurat då Podolski scora vinnarmålet mot

Polen, opna eg svar-eposten og las den positive tilbakemeldinga.

Eg hadde eit tema. Eg hadde ein rettleiar. Eg skulle ta med

meg Honneth heim. Jubelen ljoma, runga, gjalla i heile

Frankfurt, truleg i heile Tyskland, og velta inn i rommet mitt!

FRIDOMSPARADOKS

Resten av arbeidet blei ikkje like ekstatisk. Som om det ikkje

MASTEROPPGÅVA
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Når vi l jen berre er abstrakt og ubestemt og ikkje
vi l nokon ting, manglar det ei vesentleg side av vi l jen.

er nok av uvisse og einsemd knytt til det å skrive ei master-

oppgåve i seg sjølv, hadde eg gjort slike lidingar til tema.

Men koplinga mellom fridom og liding, som eg følgjer opp

frå Hegel og Honneth, er ikkje opplagt. Gjennom

individualiseringsprosessar er individet i dag fristilt frå

kollektive normer og tradisjonar på ein annan måte enn før;

det er ei utvikling som har gjort oss meir frie på eit plan vi

kan observere. Moderne samfunnsinstitusjonar har skapt

større moglegheiter som er eit utvilsamt gode. Som følgje

av endra arbeidsmarknad og velstandsauke, kan ein i éin

forstand oppleva å vera friare samanlikna med tidlegare.

Men i masteroppgåva mi fokuserte eg på at mange òg opp-

lever moglegheitene som tyngjande og som krav. Fridom

forstått som maksimering av val gjer at fridommen slår om

og blir sin eigen motpol og gjer ein ufri. Nemningane våre

blir viktige; det vi kallar fridom, kan arte seg som det stikk

motsette: «som valgtvang og rovdrift på en selv og hele ens

repertoar som menneskelig subjekt» (Vetlesen, 2009, s.10).

Det er her vi må tilbake til Hegel.

NEGATIV FRIDOM, OPSJONAL FRIDOM OG KOMMUNIKAT-

IV FRIDOM

Gjennom ein diskusjon av fridom i Rettsfilosofien får Hegel

fram samanhengen mellom patologidiagnose og rettferds-

teori. Eit rettferdig samfunn sikrar fridom for borgarane

sine. Som andre i samtida er Hegel opptatt av kva ein rett-

ferdig stat er – og det er utgangspunktet for diskusjonen

om fridom, men ein kan sjå diskusjonen som meir grunn-

leggjande og såleis ikkje som innestengd i ei statslære. Det

urettferdige eller patologiske samfunnet gir seg ved at ufull-

stendige og utilstrekkelege fridomsforståingar blir rekna

som fullverdige, og nettopp ikkje blir oppdaga som ufull-

stendige og utilstrekkelege, dobbelt ille blir det om dei i

tillegg får hegemoni. Grenseoverskridinga ved at ei util-

strekkeleg forståing av fridom blir einerådande, er problemat-

isk. For det første er utilstrekkelege forståingar av fridom i

seg sjølv eit problem, og for det andre blir det dobbelt ille

når nettopp ei slik mangelfull forståing av fridom får hege-

moni og blir lik fridom per se og trenger vekk andre for-

ståingar. Løysinga på det første problemet er ei klargjering

av kva som er utilstrekkeleg med fridomsforståingane ein

kritiserer, løysinga på det andre problemet er å utfordre

hegemoniet med andre verdiar og ideal. Når fridom får hege-

moni som fremste verdi, er ikkje lenger problemet at dette

fridomsidealet er ugunstig i seg sjølv, men eit omfattande

tredje problem er at det også skuvar vekk andre verdiar. Dei

to første problema kan Hegel bøte på, det tredje skal vi koma

tilbake til.

Dei tre delane av Rettsfilosofien handlar om abstrakt rett,

moral og sedskap/samfunnsmoral og kan lesast som parall-

ellar til dei tre fridomsforståingane som blir presenterte:

negativ fridom eller ubestemt vilje, opsjonal fridom eller be-

stemt vilje og kommunikativ fridom eller eigentleg vilje.

Ubestemt vilje er den opne delen av viljen og er ein peikar

utover mot endring og syner retning. Det er å forstå som

essensen av omgrepet vilje. I Rettsfilosofien er denne eine

sida av viljen omtalt som absolutt: «den absolutte mulighet-

en for å kunne abstrahere fra enhver bestemmelse eller situa-

sjon som jeg kan befinne meg i eller har satt meg i» (Hegel,

2006, s. 50). Det er vilje som er utan grenser og er omtalt

som tom fridom. Det er éi side av viljen og kva det vil seia

å vera fri, og kan ikkje gjera krav på å vera verkeleg fridom

(der verkeleg samsvarar med slik vi forstår ein verkeleg filo-

sof eller ein verkeleg student, til skilnad frå andre måtar å

nytte orda på). Verkeleg fridom er avhengig av innhald, og

Hegel omtalar farane ved å sjå bort frå det, men held sam-

tidig fast at det ubestemte er ei vesentleg side av kva det er

å vera fri som ein ikkje skal sjå vekk i frå.
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Slik er det òg med den bestemte viljen som utgjer ei anna

side ved fridommen. Den ubestemte viljen var ein peikar

mot endring, men var utan konkret og bestemt retning. Den

bestemte retninga er gitt av eg-et:

På samme måte er jeg det som får det ubestemte uten for-

skjeller til å bli noe som har forskjeller; jeg bestemmer og

setter en bestemthet[...]. (Hegel, 2006, s. 52)

Viljen må vilja noko: Når viljen berre er abstrakt og ube-

stemt og ikkje vil nokon ting, manglar det ei vesentleg side

av viljen. Men den bestemte viljen kan ikkje utgjera fridom-

men aleine. Den bestemte viljen er like einsidig som den

ubestemte, problemet er einsemda til eg-et som bestemmer

som ikkje blir ført tilbake til det allmenne.

Det Hegel omtalar som eigentleg og konkret vilje, er ein

vekselverknad, ein aktivitet som er ei eining av den ube-

stemte og den bestemte viljen. Denne viljen er vilje i seg

sjølv med alle dei ubestemte moglegheitene, og samtidig

set viljen grenser og negerer det opne

utgangspunktet med å vilja noko be-

stemt. Den ubestemte sida teiknar opp

forma og verksemda, «det å vilja», og

den bestemte sida innhaldet som mål-

et for viljen eller viljeverksemda. Den

eigentlege viljen forheld seg til seg sjølv som samansett av

desse sidene og er det Hegel forstår med fridom. Det er dette

refleksive forholdet som utgjer den eigentlege viljen som

gjer oss i stand til å ta kvalifiserte val. Det er ei forflytting

frå eit fokus på kvantitet som gjer det å velja i seg sjølv til

ein verdi. Å velja kvalifisert er å kunne skilja mellom det

som verkeleg betyr noko for oss og alle opsjonane vi står

overfor som er meir underordna.1

FRIDOMSSJUKE

Fridomssjuke er samlenemninga for ulike fridomslidingar

med val og sjølvrealisering som problempunkt, og omgrepet

viser også til orienteringsproblemet når ei fridomsforståing

overskrid ei kognitiv grense og tar opp plassen for andre

fridomsforståingar eller andre verdiar og ideal. Filosofisk

terapi er vegen ut av eit orienteringsproblem av omgreps-

messig art.2 Vanskane med å orientere seg, botnar i ei

omgrepsmessig og konseptuell feilplassering der ein prøver

å gripe tak i og freista nå forståing om eit emne ut frå ein

isolert synsstad. Hegel peikar på ei slik grenseoverskriding

i si eiga samtid, og han kritiserer idealiseringa av individu-

ell valfridom og sjølvrealisering for å stenge utsynet for

kommunikativ fridom og kommunikativ sjølvrealisering.

Fridom utelukkande forstått som å gjera det ein vil er

«total mangel på tankens dannelse», påstår Hegel, og han

kritiserer ei fridomsforståing som legg vekt på fråvær av

hindring (negativ fridom) for å mangle naudsynt positivt

innhald og for å vera umiddelbar. Å skulle realisere nega-

tiv fridom er noko grenselaust og uendeleg og stengjer in-

dividet inne i eit tomrom «med sin egen inderlighet som i

et fargeløst lys» (Hegel, 2006, s. 51). I dette lyset kan ingen-

ting skiljast frå noko anna, og mangelen på fylde og noko

som er gitt, og fargar tilværet, overlèt individet til «den

dypeste indre ensomhet med seg selv, der alt ytre og all be-

skrenkning er forsvunnet» (Hegel, 2006, s. 178). Påvising

av denne einsemda står i sentrum av Hegels samtidsdiagnose

og kritikk av individualisering. I påvising av det patolog-

iske har Hegel som føresetnad at sjølvet ikkje er upåverka

overfor idear som negativ fridom og moralsk autonomi. Av

di utilstrekkelege tenkjesett påverkar korleis vi forstår oss

sjølve, vil det naudsynleg få uønskte konsekvensar i den

sosiale livspraksisen vår. Det

patologiske ved at ein forstår fri-

dom som å gjera det ein vil, og at

ein slik idé blir einerådande, er

ikkje berre ei formal påvising av

einsemd, men blir erfart som tyng-

ande einsemd i levde liv. Fridommens mysterium, skriv Hegel,

er at fridommen kan bli vond (Hegel, 2006, s. 182 –183).

Sjølvrealisering i daglegtalen viser til ei verkeleggjering

og utfalding av seg sjølv og eigne ønske og mål, og kan opp-

fattast både positivt og negativt. Eg fokuserer på den nega-

tive sida og ser sjølvrealisering då som eit krav som fremjar

ein romantisk idé om eit sjølv som er unikt og er i verda på

ein original og autentisk måte. Det problematiske her er at

det ikkje er klart kva sjølv som skal realiserast og at kravet

såleis blir tyngjande framfor frigjerande. Dette er eit paradoks;

kravet om sjølvrealisering vender seg innover og føreset eit

sjølv som skal realiserast som eigenart – samstundes som

kravet viser til ein prosess som skal gjera verkeleg noko

uferdig og utilgjengeleg. Opp mot den forma for sjølvreal-

isering står den kommunikative forståinga hos Hegel. Det

er ei form for sjølvrealisering der individet realiserer seg

gjennom det fellesmenneskelege og ikkje det unike, nemninga

hos Hegel er Selbstverwirklichung. Skilnaden mellom desse

formene for sjølvrealisering har utgangspunkt i to ulike for-

ståingar av sjølvet.

Faren ved einsidig fokus på den bestemte viljen ser Hegel

i at det bestemmande innhaldet har målestokk i eit subjekt-

«Fridommens mysterium,
skriv Hegel , er at fridommen

kan bli vond»
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ivt samvit. Han reknar det som umoralsk å fremja eit ideal

om at kvar einskild skal velja og handle som ein sjølv finn

det for godt, og han varslar om at dyrking av det subjekt-

ive samvitet gir tilfeldige og ugjennomtenkte utslag når det

har sisteordet. Det å skilja mellom ulike mål for viljen er

ikkje tilstrekkeleg. Dommen til Hegel over den bestemte

viljen lyder: «abstrakt», «einsidig», «udanna», «umiddelbar».

Ein føresetnad for å vera fri, kan ein med Hegel seia er å

koma til eit høgare allment nivå, der kva subjektet bestem-

mer ikkje er vilkårleg og bestemt utan plan som i eit tilfeldig

lotteri. Dette kvalitative skiljet er eit medvitsskilje. For Hegel

er det allmenne nivået naudsynt òg for å ivareta det subjekt-

ive som del av viljen, og det er ikkje slik, ifølgje Hegel, at

den subjektive og bestemmande sida av fridom er ein mot-

setnad til eigentleg fridom. Det særeigne ved viljen hos kvar

og ein står i eit forhold til andres særeigne mål, og dette

forholdet er gjensidig fundert; den eine kan ikkje nå sine

særeigne mål utan den andre og deira felles tilknytning til

det allmenne.

UTSYN MED FRIDOM

Avhandlinga mi fekk ein fleirtydig

tittel: Utsyn med fridom. Utsyn er det

ein ser ut frå («ha godt utsyn») og det

ein ser («det kjedelege utsynet»), utsyn har òg tydinga utveg

eller råd. Då tilsvarar det å ha utsyn med noko til utvegen

frå eller det å rå med noko. Slik viser Utsyn med fridom både

til eit utsyn, eit perspektiv, å sjå i og frå som fangar inn

fridommen med positivt forteikn, og til utsyn for å fri seg

frå fridom med negativt forteikn. Det overordna spørsmå-

let eg granska, var korleis vendinga Honneth gjer mot Hegels

kommunikative fridom fungerer som filosofisk terapi for

fridomssjuke. Eit spørsmål som melde seg, var om Honneth

med ein ny fridomsterminologi ser vidt nok til å fange inn

det patologiske i situasjonen i dag. Tendensen til meir

marknad og marknadstenking på stadig fleire område vil

seia fleire val som skal gjerast på individnivå. Fleire har

peika på at det manglande høvet til å ikkje vera med på

denne valfarten heller framstår som valtvang enn valfri-

dom. Kan det vera at det ikkje lenger handlar om «feil fri-

dom», men at krav om fridom tildekkjer røyndomsforståing

og andre verdiar og ideal? Kan det vera at Honneths per-

spektivskifte såleis ikkje er tilstrekkeleg, fordi han ikkje går

bakom fridomstematikken? Dette er kjernen i det tredje

problemet eg nemnde kort over.

Som utfordrar til Honneth valde eg difor å sjå på ufråvikelege

grunnvilkår for menneskelivet, slik Arne Johan Vetlesen har

lagt dei fram i Fra hermeneutikk til psykoanalyse: Mulighet-

er og grenser i filosofiens møte med psykoanalysen (saman

med Erik Stänicke) og Frihetens forvandling. Han presenter-

er eit ontologisk perspektiv på det å vera menneske ved å

peike på at vi er avhengige av andre, sårbare, dødelege,

inngår i skjøre relasjonar og lever i eksistensiell einsemd.

Desse grunnvilkåra rammar inn liva våre og seier noko

vesentleg om mennesket som psykologisk vesen, og dei står

i kontrast til rådande fridomsforståingar og markerer grenser

for fridom. Kan eit fokus på ufråvikelege grunnvilkår dimed

utfordre statusen fridomsidealet har? Ved å setja desse to

opp mot einannan, tok utgreiinga mi form som ei vurder-

ing av korleis vendinga Honneth gjer mot kommunikativ

fridom og fokuset Vetlesen har på ufråvikelege grunnvilkår,

fangar opp samanhengen mellom fridomsforståingar og

fridomssjuke.

Vetlesen omtalar det som eit kategorimistak at alt skal

målast opp mot berre ein verdi i «Det frie mennesket? Et

sosialfilosofisk blikk på patologiene

i opsjonssamfunnet» (2009).3 Om

problemet er noko anna enn feilop-

pfatning av kva fridom vi er tent

med, er ikkje løysinga Honneth

presenterer fullgod. Kort fortalt

hjelper det ikkje om vi forstår fridom sånn eller sånn om

det i visse samanhengar ikkje er fridom som er løysinga. Ut

frå eit slikt perspektiv gir det ikkje alltid meining å vurdere

om løysinga Honneth har presentert, er rett eller ikkje. Det

handlar om å nytte feil tenkjemåte og handlemåte på feil

stad og til feil tid. Denne vinklinga er interessant, fordi det

opnar opp for å sjå etter noko anna enn fridom. Vetlesen

spør kva som går tapt i dette jaget på fridom heile tida. Med

å ta til orde for at andre verdiar bør koma fram frå skuggen

og bli vektlagt, seier ein ikkje at fridom er feil, men at for

mykje fokus på ein enkelt verdi kan vera problematisk i seg sjølv.

GRENSER I SYNSFELTET

Grunnvilkåra i synsfeltet gjer det mogleg å skilja mellom det vi

kan og det vi må. Å leva under gitte vilkår er noko vi må.

Vetlesen seier det så absolutt at det er det det er å vera menn-

eske. Men må her er ikkje eit krav retta mot eit mål, slik

som mange andre må! er:

Viss du skal få dessert, må du eta middag først!

Viss du skal til Kenya og vil unngå malaria, må du ta tablettar!

Viss du skal ha rynkefri hud, må du berre ha denne kremen!

Og viktigare: Det er ikkje oppe til diskusjon – «ja, men,

Knut åt ikkje opp ertene sine og han fekk dessert». Det som

Vetlesen spør kva som
går tapt i dette jaget på

fridom
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NOTAR

1 Det er tenleg å skilja mellom moglegheiter og opsjonar. Dette skiljet

er etablert hos Rasmus Willig (2005) og Arne Johan Vetlesen (2009) i

kritikk av opsjonssamfunnet. Hos desse er moglegheiter forstått som

meir langsiktige enn opsjonar som har kort frist med utløpsdato. Skiljet

er både kvantitativt og kvalitativt: det kvantitative ligg i at individet

som oftast står overfor definerte og avgrensa moglegheiter, men møter

eit overskot av opsjonar, det kvalitative skiljet får fram at moglegheiter

og opsjonar ikkje kan målast opp mot einannan. Den bestemte viljen

ser berre opsjonane. Den eigentlege viljen viser òg til bakgrunnen for

opsjonane.

2 Honneths syn på filosofisk terapi i Leiden an Unbestimmtheit handlar

om å sjå det alternativet som er tildekt, men som på eit etisk grunnlag

er viktig at blir synleggjort. Filosofisk terapi er altså frigjering frå idear

vi har vori fanga i, og er med det ein kritisk aktivitet som ser nye

perspektiv. Drøftinga Hegel gjer av fridom, ser Honneth som filosofisk

terapi ved at det nye perspektivet fungerer frigjerande på to plan. På

den eine sida presenterer Hegel ei frigjering frå feilaktige fridomsforståingar,

og på hi sida er det samtidig ei frigjering til ei anna fridomsforståing.

3 Å gjera eit kategorimistak handlar om å bruke feil standard til feil tid.

Kategorimistak kan vera å hevde at talet 5 er gult (eller ikkje-gult), det

kan vera å nytte universelle og uforanderlege lover for eit undersøkingsfelt

i stadig endring, kategorimistak kan òg vera å måle alt ut frå kva summen

i rekneskapen seier, der det ikkje eigentleg snakk om ein balanse som

kan målast med instrumentelle kriterier.

4 Det er heller ikkje mogleg å gjera like godt greie for alt som står i

masteroppgåva mi i dette formatet heller. Eg viser difor vidare til

avhandlinga som er tilgjengeleg på

http://www.duo.uio.no/sok/work.html?WORKID=127855.

vi må, er å vera i innramminga av det som berre er sånn

fordi det berre blei sånn. Innanfor ramma både kan og må

vi forholde oss til grunnvilkåra. Vi må forholde oss til dei

på eine eller andre måten, det vil seia at vi, saman med alt

det andre vi kan innanfor denne ramma, kan vekte dei og

kan sjå dei som eit stort rom, eller vi kan gi dei lite vekt av

ymse grunnar og vi kan synast dei er ubehagelege. Å til-

skrive ufullstendige fridomsforståingar som går på tvers av

grunnvilkår absolutt verdi, er òg noko vi kan innanfor denne

ramma. Eller vi kan sjå annleis på det. Det som er viktig å

få fram, er at moglegheitene for kva vi kan, trer fram frå

grensene. Det at noko berre er sånn, gjer det mogleg å stoppe

å stille spørsmål ved nettopp det og fokusere på det vi kan

gjera innanfor livsramma ein er i.

Grunnvilkåra som er nemnde her, kan verke sjølvsagte

og opplagte. Treng vi påminning om at livet tar slutt? Det

kan verke trivielt å nemne det, for alle veit jo det. At det

blir naudsynleg å peike på visse sider av livet som i utgangs-

punktet er opphavlege og noko alle veit, er fordi sider ved

menneskelivet, som å vera avhengig, sårbar og dødeleg, blir

vurdert negativt ut frå dei rådande fridomsideala knytte til

val og sjølvrealisering. Grunnvilkåra blir vurdert negativt

og er kontrastar til ideal i notidskulturen og til førestillingar

om sjølvskaping og illusjonen om at alt er mogleg. Alt er

ikkje mogleg.4
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Det var ein gong ei jente som skulle i eit bryllaup. Ho gledde seg, ja, og trudde

nok det skulle bli både trivd og gaman i sju timar til endes. Men at det skulle

bli både moro og romansar attpåtil, nei, det kunne ingen ha gjetta på førehand.

Det var like før vi drog til kyrkjes at eg såg han. Min første tanke var ganske

nøyaktig : «Oj! Hm. Garantert homo.» Tilgjengeleg kunne han neppe vera,

til det var han altfor tiltrekkande. Merkeleg nok hadde eg ingen tankar om

at han måtte vera gift. Det kom vel av at han hang saman med Mari og Maja,

det uskiljelege mor og dotter-paret som brura hadde eit nesten like uskiljeleg

venskap til. Og Mari var for gammal og Maja var sjølvsagt for vakker til å

vera ugift. Men Mari og Maja var snille som dagen var lang, og vårt gryande

venskap skulle no også tene som inngangsport til himmelrik.

Neste gong eg såg han, var under Maja si høgtidsame framføring av «Öppna

din dörr» under middagen. Eg gløtte bort på han så ofte eg kunne, og var

overtydd om at eg hadde sett sanningen i både han og meg umiddelbart. Tvilen

fekk koma den utvalde til gode, han likte jenter til det motsette på eitt eller

anna vis var prova.

Rett nok skulle eg ikkje ha vore romantisk innstilt denne tida. Nederlaga

hadde kome på rekke og rad så lenge eg kunne hugse, og spesielt ille hadde

det vore siste året. Toppen av kirsebæret var ein som nyleg hadde reist til

Svinesund med eksen sin, to timar etter at han forsvann ut døra mi. Eg skulle

eigentleg ha mista alt håp. Eg skulle ha forbanna Eros, Venus, Vårherre og alt

anna av ovmektige krefter som resolutt hadde vraka meg i valet av sine front-

soldatar. Men trass i alle mine tap var eg no meir budd til kamp enn nokon gong.

Så etter vigsling, og etter ein passe lang middag, med passe mange augekast,

var det endeleg tid for ei passe intens tilnærming. Det var eit bryllaup utan

alkohol, og dermed ingenting anna å lene seg på enn sitt eige vidd og intellekt.

Noko som sjølvsagt var eit syltynt utgangspunkt, både for kvelden og i

kjærleikslivet generelt.

Likevel, han tok ikkje skrekken. Først gjekk eg bort til Mari og Maja. Vi

forbanna dagens regnvêr og konstaterte at vi no for alvor hadde lyst på raud-

vin. Og eigentleg ein krutsterk Fjellbekk, om ein først skulle byrje å lengte

etter den slags. Orsaking for å kaste lange blikk mot baren var dermed eta-

blert, sidan det var der han stod og brukte opp verdfull tid på å studere brus

– tid eg hadde planlagt for oss to saman. Eg lo iallfall rimeleg høgt, og prøvde

å verke lystig og morosam.

Å LEVA DET ER Å ELSKA,
TRASS I ALT av LULLEN FANITULLEN

Lullen Fanitullen er ei

forunderleg kvinne som ingen

forlèt utan å ha fått merke av

henne. Ho står i alt anna enn

sentrum av sine eigne forsøk

på å finne storslått romantikk i

verdas mest kostbare by, Oslo.

SAMKVEM OG STORBYLIV
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Så kom han gåande. For han og Mari og Maja

var jo vener og vande med å henge. Vi helste

raskt, og så var det i gang. Og sjeldan har så

innhaldslause samtalar gått så greitt av garde.

Han jobba som fotograf og hadde gjort det i

mange år. Alle slags motiv, mest familieportrett.

Han meinte han måtte ha einerett til originalen,

eg meinte ei slik innstilling var gammaldags og

kom til å presse han ut av bransjen. Vi lo, anten

av det, eller av andre ting. Blikk vart utveksla,

før, under, og etter kakeserveringa, og ingen er

heilt sikre på når kaffikannene gjekk tomme.

Stjernene hadde lagt seg i vår posisjon. Uvan-

leg mange faktorar låg til rette denne laurdags

kvelden på eit middels moderne hotell på ein

måteleg avsides plass i eit samanklemt land langt

mot nord. Først og truleg viktigast: Vi var ikkje

i Oslo. Vi var ikkje i denne usmakelege spikar-

suppa med uendeleg utval av ubrukelege val-

moglegheiter. Vi hadde sett kvarandre og søkte

ikkje meir. Vi hadde ingen t-banar å nå, ingen

vener som stod svikta på håplause uteplassar på

andre sidan av byen og ingen plagsame tekst-

meldingar som tikka inn frå plagsame menneske.

Graset var ikkje grønare på den andre sida av

utgangsdøra. Der var berre uvêr og mørke.

Ei anna stjerne som blinka – eller kanskje åtvara

– var sjølvsagt det faktum at vi begge nyleg var

passert dei tretti. Peparen hadde på eit tidspunkt

vorte dytta litt for hardt opp i nasen, og no sat

den umiskjennelege lukta der og erta kvar enn

vi gjekk. Så det kan vera greitt å nemne at eg var

ei av tre ugifte damer over seksuell lågalder og

under normal pensjonsalder til stades i bryllaup-

et. Når det gjeld mitt eige utval, hadde eg sett

meg godt omkring, og visste at det faktisk fanst

anna – og godt brukbart – materiale i rommet.

Men dei var ikkje på. Den kritiske alderen var

ikkje nådd, eller han var passert for lenge sidan.

Og no skulle det vise seg at eg ikkje var ein

heilt tilfeldig bryllaupsgjest for min utkåra, heller.

Han hadde undersøkt meg på førehand, på dette

sosiale mediet vi kjenner så godt på den blå bak-

grunnen, likt det han såg – iallfall i tilstrekkeleg

grad for bryllaupsunderhaldning – og teke det

derifrå. Bakgrunnen var eit spørsmål til brura

om det fanst single jenter i laget. Brura hadde

ikkje fortalt meg om det, fordi ho tenkte vi ikkje

var noka kopling uansett.

Men kopling vart det, vekselvis i straum og

motstand. Så vi hadde ein julikveld saman der

oppe ved eit fjellvatn under stjernene. Han med

sine objektiv, eg med mine motiv. Hotellsalongar

frå tidleg åttital har sjeldan vore vakrare. Skjedde

det noko fysisk? Nei. Har eg sett han sidan? Så

klart ikkje. Kan ein da slutte noko anna enn at

det heile berre var nok eit tap på tabellen?

Eg vel å seia ja. Av og til i livet hender det at

du har litt flaks. Når situasjonen inntreffer, ten-

kjer du ikkje eingong at det er ufortent, du sur-

far berre av garde og konturane av verda blir

vakre og lyserosa. Slikt hender ofte når ein minst

ventar det. Eller når du eigentleg hadde heilt an-

dre planar, til dømes berre å oververa eit ganske

greitt bryllaup, litt på avstand. Du treng ikkje å

vera budd, du treng ikkje vera spjåkete utkledd

og det treng ikkje heller å klaffe på lengre sikt –

du har likevel fått ei openberring. Reale, ledige

mannfolk finst der ute.

av LULLEN FANITULLEN
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BREV FRÅ FINLAND
Huset eg bur i på Skøyen er ei lågblokk

frå 1939. Då eg kom dit for snart ti år

sidan, budde det framleis folk der som

hadde flytta inn då huset var nytt. Eg

er jo den eg er, og fekk ganske god

kontakt med ei eldre dame som budde

i etasjen under meg. Lenge trudde eg

ho heitte Aage Træffen, men det synte

seg at ho var frå den generasjonen som

ikkje byter ut dørskiltet sjølv om

ektemannen døyr. Det var ikkje slik at

eg stakk innom kvar dag, men eg handla

litt for henne og henta nokre saker på

loftet. «Den som har bygd den loftstrappa

skulle ha vore skoten!»

Etter nokre år, med stadig skrantande

helse, ville ho heim til Finland. Leilegheita

måtte tømmast, også boden i kjellaren.

Eg fekk gå ned å hente det eg hadde

lyst på. I utgangspunktet hadde ho

tenkt på nokre sekkar med ved. Men

mannen hadde vore i den merkantile

bransjen og det stod boksar fulle av

ubrukte Steadtler-blyantar, og desse

fekk eg ta med meg. Og ein tennisracket.

Mellom alt dette fann eg ein boks

som var merka: «Brev fra Finland».

Desse tenkte eg ho ville ta vare på, at

ho berre hadde gløymt at ho hadde dei.

«Kast dei», sa ho berre. Kaste brev?

Aldri. Så eg tok vare på boksen.

Det vesle eg veit om Aili Træffen har

eg både frå henne, og frå veninna hennar

som bur rett opp i gata. Det var veninna

som fortalde at ho hadde døydd kort

tid etter at ho hadde kome heim til

Finland. Aili kom til Noreg ein gong

etter krigen, ho var på det finske

landslaget i ein eller annan vinteridrett.

Her trefte ho trenaren for det norske

kombinertlandslaget. Dei fann tonen

og ho flytta hit. Og frå mann og born

heime i Finland. Familien var ikkje

overbegeistra for dette brotet og

kontakten var deretter. Aili tok dette

tungt og hadde også problem med å

finne kome på innsida av det norske

samfunnet. Løysinga var å melde seg

inn i tennisklubben. Der fekk ho venner

som varte livet ut. Ho hadde stadig

besøk dei siste åra. Så det at ho reiste

til Finland for å bu på aldersheim, var

ikkje sjølvsagt. I min fantasi handla det

om eit ynskje om å vera nærare familien

som ho då ikkje hadde hatt særleg

kontakt med på veldig mange år.

Meg veit eg om den livshistoria eg

nett fortald stemmer? Det med tennis

veit eg sikkert, men det andre? Det kan

godt vere at eg rotar.

Eg kunne truleg ha lese meg opp på

detaljane om eg hadde kunna finsk.

Det står heilt sikkert mykje om dette i

breva. Men eg kan ikkje finsk. Og eg

har problem med å lese andre sine brev,

særleg når vedkomande har bede meg

om å kaste dei.

Planen min er å sende dei til Finland,

attende til dei som sende dei i

utgangspunktet. Kan hende eit barnebarn

vil setje pris på dei. Eller eit barn. Håpar

eg har gjort rett.

29
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MÅ GUD IKKJE BRINGE EI TID...

Må Gud ikkje bringe ei tid kor du fyllast av sorg

at sorglaus søvn skal bli haram

også for deg

at gledene skal ta slutt

også for deg

at livet skal bli eit beisk beger

også for deg

Må sorgas fråvær fylle ditt hjarte

at rastlause blir igjen

at umåteleg smerte blir igjen

at din ungdom ikkje blir anna enn ein draum

Må din prakts hovmod vere verdt å sjå

i lange netter lengtar du etter ro

ditt augekast lengtar etter ein å dele sorga med

hausten lengtar lenge etter våren

ingen panne legger seg på din dørstokk1

gleder deg med vørdnad

lovnaden du ikkje litar på

litar på morgondagen2

Må Gud ikkje bringe ei tid kor du minnast

hjarte som framleis fortapar seg i deg

dei augo som framleis ventar på deg.

DIKTET

30

avASSAD NASIR

FAIZ AHMED FAIZ (1 91 1 -1 984)

Faiz var ein pakistansk intellektuell, poet og ein

av verdas mest kjende urdupoetar. Han var medlem

av All India Progressive Writer´s Movement og

ein marxist. I 1962 fekk han the Lenin Peace Price

av Sovjetunionen. Sjølv om Faiz var inspirert av

sufitradisjonen i det sørlege Asia, så fordømde mil-

itære og religiøse leiarar i Pakistan Faiz som ateist,

på trass av at Faiz aldri erklærte seg sjølv som ateist.

KOMMENTAR TIL DIKTET

Kjenslene er noko me har felles. Me menneska.

Me kan dele dei, om me vil. Me delar dei

utan å ville det òg.

Me ber dei utanpå huda. Utanpå oss sjølve.

Dei omgir oss.

Me ber dei, me er dei.

Me er summen av våre kjensler.

1 Å legge panna mot bakken i denne lina viser til at ein legg panna

mot bakken ved bøn i islam, noko ein berre gjer føre Gud.

2 Ordet morgondagen tyder her dommedagen.
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Epost ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mål og Makt

Postboks 285 Sentrum

01 03 Oslo Prøvenummer

Tinging ti l 1 85 kr. per år



Attende til :

Mål og Makt

Postboks 285 Sentrum

01 03 Oslo




