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kontinent stiger opp fra et mørklagt sted i sjelens un-
dergrunn, et sted som også er langt ute i periferien og
samtidig er tildekket av bevissthetens hverdag. Det
minner om et vulkansk kystlandskap, ja, kanskje ligner
det også et månelandskap, dog med svaberg og runde
klipper. Det er et landskap i havet bak nattens mørke.
Men hvor ilden er, ja for det må jo være en ild når det er
røyk, er ikke lett å si. Den er vanskelig å lokalisere. Det
ryker fra flere kilder. Noen steder stiger røyken tett og
intens opp i luften. Andre steder er den lettere og tyn-
nere. Der hvor den er lett og liflig, er kilden sannsynlig-
vis nær en utslokning og røyken antagelig den aller siste
utånding fra et forlatt område. Det siste utpust fra en
døende kultur.

Det er ingen mennesker å se. Det kan jo være noen
der, kanskje bak en knaus, gjemt inne i en hule eller
nede i en kløft? Ja, kanskje er det mange enkelte steder,
men det er absolutt ingen å se. Hele det vulkanske og
golde kystlandskapet med sine flate og runde knauser,
vulkanske kratre og vidstrakte platåer, vitner om noe
som er forlatt, et sted som er lagt øde og kun regnes
som arena for en tilbakelagt saga. Et sted alle har flyk-
tet fra og ingen lenger interesserer seg for.

Men stedet selv later til å ønske at noen skal interes-
sere seg for det, selv om det er forlatt, ensomt og glemt.
Ja, kanskje nettopp derfor. Det vil fortelle noe ved
igjen å stige opp i dagen og strekke sjelens historisk–
mytologiske bevissthet lenger enn til Shakespeare,
Sofokles og Evripides. Og det gjør det ved å lokke blik-
ket ut i naturen, opp i Gaustadåsen, opp mot Sogns-
vann og videre langt inn i og forbi den skogsmørke
Nordmarka. En røyk stiger opp i det fjerne – langt i det
fjerne, og samtidig er den så nær, så nær.

Den umiddelbare fornemmelsen sier at dette er
en talende røyk, liksom indianernes røyk-
signaler og krigshissende bål ved totempælen,

som til skrekk og advarsel kunne sees av hvite menn og
kvinner på mils avstand. Men denne røyken har et an-
net budskap. Tilsynelatende forener den seg med him-
melen på en slik måte at den blir en del av himmelens
evighet. En evighet som også er inne i oss alle. En him-
melsk evighet som er befruktet av røyk fra et glemt kon-

tinent bak nattens hav.

Først var det røyken, og i grunn bare røyken, som
trakk oppmerksomheten til seg. Det fremmedar-
tede landskapet kom til etter hvert. Til å begynne

med var det røyksøylene som trakk oppmerksomheten
ut gjennom de nordvendte vinduene. Og så litt etter litt
ble landskapet tydeligere. Et nakent fjellandskap med
knauser og runde klipper, varme kilder og vulkanske
kratre, med store platåer, huler og kløfter. Det kan
minne om det vi finner langs vestkysten av Norge, og i
mangt kanskje enda mer om de britiske Hebridene el-
ler det islandske sagariket ute i Atlanteren. Men røyk-
kildene var det vanskelig å lokalisere, til tross for at de
måtte være der. Og mennesker var det også bemerkel-
sesverdig vanskelig å oppspore. Det var heller ingen ty-
delige tegn etter sivilisasjon, ikke annet enn røyken, og
det kunne jo være at den bare hadde sitt opphav i varme
kilder og vulkanske kratre, og således kun var naturens
eget verk. Det kunne vært en grei og akseptabel forklar-
ing, men fornemmelsene sa noe annet. Fornemmel-
sene som steg opp ved synet av røyken, vekket helt an-
dre assosiasjoner.

***

Stillhet er bare stillhet, og det er ingen forskjell på
stillhet, vil noen mene. Men stillheten taler. Still-
heten taler til den som har øre for dens nyanser.

Det er forskjell på den stillheten som hviler over en
gresslette hvor mennesker sjelden eller aldri har satt
sine føtter, og den stillheten som oppstår på det samme
stedet når en sommerfestival er over og sirkuset har
reist fra sletta. – Sivilisasjonen som har forlatt et sted og
igjen overlatt naturen til seg selv, har satt spor i stillhet-
en.

Stillheten er ikke et tomrom. Den er ikke et intet
hvor ikke noe er. Den er stedets sjel. Den er åndens
klangbunn. På samme måte som mennesket også er
åndens klangbunn, ja såfremt det til en viss grad er i
besittelse av indre ro. Riktignok er ikke mennesket
bare et naturvesen. Mennesket kan også anvende na-
turen og kultivere den, ettersom mennesket er i besit-

himmel alle sjeler har del i. Røyken ble tynnet ut med
luftens bevegelser, blandet med gudenes tanker og
endte som en del av skapermaktenes himmel. En him-
mel som også hører til de som satt inne i det lille audi-
toriet, selv om de ikke var seg det bevisst: Røyken inn-
gikk i et himmelsk fremtidspotensiale som er skrevet
inn i oss alle.

Røyken steg og steg fra et sted bak myriader av land-
skap, et sted hvor ingen lenger setter sin fot. I hvert fall
ingen av dem som driver omkring inne i den
teglsteinsmurte høyblokken med et utall av små og
store kontorer, hvor det er tett i tett med vinduer,
arbeidsceller, forelesningsrom og bibliotek; værelser
som alle har installert bokreoler, pulter og computere.
Tomten omkring blokken hører til som en del av høy-
blokkens eget legeme. Den er flatet ut og belagt med
asfalt, for deretter å ha blitt bemalt med hvite, rektan-
gulære ruter på den sorte flaten. Rutene markerer
oppstillingsplass for de tilhørende bilene. – Nei, han
trodde ikke noen av dem som hadde sin ferd der inne,
ville ha interesse av å gå inn i det mytiske landskapet.
Selv om noen blant de omstreifende i blokken kan-
skje har satt sin fot der en gang, må det ha vært lenge
siden, svært lenge siden. Nå er det ingen som later til å
ha interesse for det. Ingen gjør det nå lenger. Ingen
bruker sjelens føtter ved høylys dag. De interesserer
seg ikke engang for det. Nå er røyken bare en erindring
ingen bryr seg om, og derfor knapt nok en erindring.
Den er et ensomt vitne om noe som en gang må ha
vært til. Antagelig bare et dokument for noen ganske
få?

Røyk stiger opp fra et uinntagelig landskap bak
dagen. Et landskap som synes å være så gammelt
at det må plasseres hinsides historien. Et glemt
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Det var den tiden på høsten da Shakespeare ble
gjennomgått – greske dramaer, Shakespeare
og Arthur Miller. Og det var ikke på noen måte

slik at dramaene virket kjedelige og trøttende, snarere
tvert imot. Likevel fikk dramagjennomgåelsen kun en
statistrolle i de dagene, ettersom det steg røyk opp fra et
landskap utenfor, et sted utenfor seminarrommet …,
mens det der inne summet i lysstoffrør, suste fra lufte-
kanaler og lød tørre knirk fra krittavla, ved siden av
dosentens pratsomme men oppriktige forsøk på å ak-
tualisere og fortolke tekstene.

Røyken utenfor lokket bevisstheten til seg. Den steg
opp fra et nakent kyst- og fjellandskap, et slags is-
landsk bergmassiv hvor det dampet fra varme kilder
og røyk fra noe som måtte være skjulte ildsteder eller
små vulkanske kratre. Det vil si; røykens opphav var
det ikke mulig å få øye på, i hvert fall ikke i førstnin-
gen, men landskapet var av en slik art at man kunne
formode slike kilder. Med en snedig teft for sjelens
dunkle lengsler, lokket landskapet bevisstheten til seg.
Det arkaiske og øde landskapet måtte ha sin egen ge-
nius. En genius med særskilt talent for overraskende
og lokkende inngivelser!

Røyk steg opp i det fjerne. Først var det bare en lett,
grålig røyk. Kanskje kom den fra ett, eller sann-
 synligvis flere ildsteder som var i ferd med å dø

ut. Den steg og steg, men den kom verken fra Gaustad-
åsen med den store bondegården og det gamle, psykia-
triske hospitalet, fra Sognsvannstraktene bak åsen eller
fra Nordmarka! Og mens røyken steg, ble den fortyn-
net. Den utvidet seg i det uendelige, inntil den ikke len-
ger var synlig for det blotte øyet. Den steg opp mot en
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Selv midt på lyse dagen var de mange som drev om-
kring på dette tilsynelatende glemte og forlatte
stedet i nattens hav. Alle de andre studentene var

der, og til og med dosenten. Han var forresten ingen
ordinær dosent, men en lærer med ekte og oppriktig
interesse for faget. Det lot seg merke på de muntlige
fremstillingene. Han kunne sitt fag, og han tenkte der
og da, selv om han til tider pratet mye og gjerne ville ha
respons og dialog, noe det ikke var berettiget å forvente
i dette auditoriet. Respons og dialog er jo slett ikke å
forakte, men de fleste studentene var nokså forknytte,
og hvis de kom med noen respons, var det gjerne ut-
tenkte, pensumrettede og skoleflinke spørsmål, ikke
noe mer. Og derfor ble det ingen samtaler som grep
eksistensen. Nei, som amanuensis og dosent var det
nok ikke bare greit å yte av sin oppriktighet og ekthets
overskudd. Han kunne jo ha nøyd seg med å holde helt
vanlige og forutsigbare forelesninger. Skriftlige frem-
stillinger lå nok ikke for ham, men forutsigbare foreles-
ninger kunne han holdt. – Denne mannen hørte med i
rekken av den orale tradisjonens representanter. Følge-
lig interesserte han seg for sine studenter, men nådde
aldri opp til en høy, akademisk anseelse. Måtte han pro-
dusere artikler og avhandlinger, og det måtte han jo, for
man kan ikke takke «nei» til forskningsfri som viten-
skaplig ansatt ved universitetet, så førte det for hans del
gjerne til at sherryflaskene kom fort ut av skapet.

Amanuensen hadde sort, bredbremmet hatt og
sid frakk. Han kom ut av tåken og skred over
svaberget lik en visdomsfull, aldrende hyrde

med klarsynets ro og fårene sine omkring seg. Han gikk
taus og stolt, og det syntes at han også var ydmyk i sin
suverenitet. Han gjette sine får med verdighet.

Selvsagt gikk de, både amanuensen, han selv og alle
de andre studentene, der de strøk over nakne, flat-
skurte berg, men de gikk ikke som ellers når de gikk
omkring i byen, på universitetsområdet, inne på kan-
tina eller fartet hit og dit mellom kontorer, auditorier,
seminarrom og lesesal inne i den store høyblokken.
Nei, de svevde samtidig som de gikk, og de var rake og
tause, noe de ellers ikke hadde for vane. Kanskje
svevde de mer enn de gikk. De flyttet selvsagt føttene,

satte den ene foten foran den andre, som man alltid
gjør når man går, men nå gjorde de det med et indre
alvor, en letthet og en konsentrasjon som de ellers ald-
ri presterte når de gikk av sted på vanlig vis. Ingen sa ett
ord, og ansiktene fortrakk ikke en eneste mine. De var
alvorlige og konsentrerte, men avspente og slett ikke
uvennlige. Føttene beveget seg nærmest uten mot-
stand, som om de var i et vektløst rom. Fort gikk de
likevel ikke, men jevnt og ubesværet. Hver bevegelse
var fylt av gratie – av konsentrert, rolig alvor og gratie.

Selv hadde han som sagt på seg mørk dress, sorte
sko, slips og skjorte. Amanuensen hadde frakk og
bredbremmet hatt, noe han ellers aldri hadde sett ham
med. Men så hadde han heller aldri sett ham i en situa-
sjon hvor det kunne være på sin plass med det stase-
lige festantrekket. Han hadde bare sett ham på jobb,
møtt ham tilfeldig i byen noen ganger og støtt på ham
i sommerferien. Om sommeren pleide de begge å feri-
ere på den samme øya. Så hadde han sett ham på TV en
gang. Amanuensen hadde vært medlem av en litterær
nominasjonskomité. Da prisene skulle deles ut, var
nominasjonskomiteen tilstede. I noen sekunder foku-
serte kameraet på komiteen som satt samlet i bakgrun-
nen av scenebildet, bak prisutdeleren og forfatterne,
men også da var amanuensen ganske ordinært kledd.

De kvinnelige studentene var enten kledd i lange
kjoler med kåpe, kappe eller side kitler. Andre var i
drakter og noen ganske få i mørke buksedresser med
pent snitt og jakker som gikk langt ned over hoftene.
Ingen var særlig sensuelt antrukket, men mange var
både elegante, staselige og ikke minst verdig antruk-
ket. De hadde alle antrekk som på en ganske forbløf-
fende måte fremhevet de sympatiske, sterke og edle
trekkene ved personligheten.

De øvrige mannlige studentene var i luftige, mørke
dresser, men noen ganske få var forunderlig nok også
kledd i noe som kunne minne om greske tunikaer
med side sjal eller romerske togaer med lange kjortler.
De skilte seg tydelig ut, selv om det ikke var helt enkelt
å få øye på dem for en utenforstående, der de gikk
samlet inne i flokken, men ingen lot til å bemerke
dette. Riktignok gikk han selv, dagdrømmeren, noe
foran, og han så seg ikke tilbake. Antagelig ville heller
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glemt for et øyeblikk, til fordel for et streif over
Gaustadåsen, gjennom den skogsmørke Nordmarka
og deretter inn i det arkaiske kyst- og fjellandskapet.
Og med ett kom det sannelig en skikkelse gående.

Det var en mann, men ikke én som man kunne for-
vente å møte i dette landskapet. Forventningene tilsa
en villmann med langt hår og skjegg. En med skinnfell
om livet og klubbe i handa, og kanskje et spyd eller en
spiss stake i den andre neven. En Cro-Magnon type
ville innfridd forventningene, men dette mennesket
representerte noe helt annet.

Over en buet knaus kom det gående en moderne
mann i mørk dress. På føttene hadde han sorte, blank-
pussede sko og under dressjakka hadde han skjorte og
slips. Mannen gikk det søkende blikket i møte. Og til
sin store forbauselse ble dagdrømmeren vàr at det var
seg selv han så. Han så seg selv komme dresskledd gå-
ende inn i sitt eget synsfelt. Men ikke nok med det. I
tillegg så han også flere av dem som han satt sammen
med i det lille auditoriet. Kanskje var de der alle
sammen? De kom gående litt bak ham. Alle var pusset
opp i fineste stas, som var de kledd til fest. Amanuen-
sen hadde til og med fått en staselig, bredbremmet
sort hatt på hodet.

Ja, så var de der allikevel da, alle sammen, og det lot
til at de visste å sette pris på det. Det var nemlig ytterst
sjelden de kledde seg opp slik som de nå hadde gjort.
Det skjedde aldri på studentfester og høytidelige til-
stelninger ved universitetet. Derfor måtte dette være
mer å sammenligne med et bryllup, en begravelse eller
kanskje en barnedåp, for ikke å nevne julaften.

Bak dem var det vann og tåke. Tykk tåke. De kom fra
havet og tåken i sine dresser og side kjoler, og gikk
tørrskodde i land på svaberget. Ingen av dem lot til å
affekteres av situasjonen. Med selvfølge og suverenitet
steg de opp fra havet og skred tause over svaberget.
Påfallende tause, og med et alvor som ellers ikke var
synlig i ansiktene og kroppene deres. Ikke et ubehage-
lig, anspent eller påtatt alvor, men et rolig, indre alvor
som gjorde dem opphøyde og høytidelige. De bar bud
om mildhet og gratie.

telse av en individuell sjel. I stillheten lyder både ån-
dens inngivelser og også dens svar på menneskets
handlinger. Det går to veier. Og liksom menneskets
ånd, tar også stedenes genius preg av den virksomhet
som utfoldes på hvert enkelt sted. Der hvor mennes-
ker har utfoldet seg, klinger stillheten annerledes enn
den stillheten som toner frem fra det uberørte og
jomfruelige landskapet. Selvsagt gir landskapets egen-
karakter også særskilte toner til stedets stillhet. Det
toner annerledes fra en stormfull skjærgårdskyst enn
fra et fredfullt innlandstjern med vannliljer og gran-
skog omkring, for ikke å sammenligne slike landskap
med et ørkenlandskap hvor det er stekende sol og en-
deløs stillstand, inntil vinden kommer og feier kaska-
der av sand med seg. Sand som løftes opp til luft-
strømmer i troposfæren og føres milevis av sted, over
hav og inn på nye kontinenter.

I tillegg til å nyansere mellom ulike topografiske to-
ner, vil et begavet og trenet øre også kunne nyansere
mellom tonaliteten i et jomfruelig landskap og de as-
pektene ved tonefylden som er uttrykk for at landska-
pene en gang har vært arena for menneskers tilhold og
virksomhet.

***

Den umiddelbare fornemmelsen som kom
frem ved synet av røyken, ga indikasjoner på at
dette slett ikke var et ubrukt og jomfruelig

landskap. Men hvor var menneskene? Eller hvor hadde
de gjort av seg, om ikke de hadde reist fra stedet? Og
hadde de reist, måtte det være spor igjen etter dem. Ild-
steder for eksempel. Ja, antagelig kom røyken fra for-
latte ildsteder. Noen av røyksøylene måtte stige opp fra
menneskegjorte ildsteder, selv om andre røyksøyler
ganske sikkert hadde sin opprinnelse i varme kilder og
vulkanske kratre.

Trangen til å få fornemmelsene bekreftet, ledet blik-
ket innover i landskapet. Sjelen strakk seg ut av krop-
pen, glemte Shakespeare, Evripides og Arthur Miller,
glemte suset fra luftekanalene og lysstoffrørene, krittet
som knirket og den summende amanuensen som av
og til gikk ned i dyp bass når han foretok nye grep og
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ble borte. Selv om han ikke forstod et eneste ord, ble
han til de grader fascinert av dynamikken i ordene, av
melodien og klangene, lydsammensetningene og
hvordan ordene grep inn i hverandre og dannet sam-
menhenger, dannet setninger som han heller ikke for-
stod noe av, slik at han til sist ble suget inn i språket.
Det gjorde et sterkere inntrykk enn ord og setninger i
språk han forstod. Meningen, idé og tankeinnholdet,
kom altså til ham, selv om han ikke forstod ordene.

Til den stillfarne og beskjedne piken sa han for ek-
sempel:

– Når jeg ser fremover, så ser jeg ikke bare fremover,
jeg ser ikke bare inn i fremtiden, men jeg tar også med
meg fortiden.

– Ja, sa hun, – og ikke nok med det, men når du
virkelig kan se fremover, så tar du ikke bare med deg
din egen fortid, men også jordens og hele menneske-
hetens fortid ...

– Du ser inn i et område, fortsatte hun, – som er løs-
revet fra tiden og tidsfornemmelsen, et sted hvor alt er
samlet, og det er ut fra dette området at både fortid og
fremtid bestemmes. Der ligger kodene til forståelse av
både historien og fremtiden. – Men bare den kan
komme inn dit som er i stand til å oppholde seg i en
tilstand av øyeblikksbevissthet over lengre tid, og som
dessuten har trent seg opp til å gripe tanker og ideer
med intuitivt begjær.

Slik snakket de, noe som var ganske usedvanlig
med tanke på hva det ble snakket om, og hva slags tan-
ker som til daglig ble utvekslet i og omkring høyblok-
ken på universitetet. Og det var ikke en særegen dialog
som bare de to holdt gående. Nei, når de snakket, var
det tydelig at de andre lyttet. Man kunne se det i blik-
ket og på små nyanser i kroppsholdningene og beveg-
elsene. Det var som om kroppene fikk en konstruktiv
motstand å bevege seg gjennom når de lyttet. Det
kunne minne om en overgang fra bevegelse i vanlig
luftfylt rom til å bevege seg i vann. Riktignok gikk det
ikke så langsomt som det må gå når man spaserer av-
spent og uanstrengt med kroppen nedsenket i vann,
for i vann må man tross alt bruke en del fysisk kraft,
men det gikk langsomt, ja, langsommere enn ellers.
Det var språket som ga motstand. De lyttet ikke av høf-

lighet eller pur nysgjerrighet, men med ekte interesse
og et usedvanlig åndsnærvær. – I neste omgang tok de
som lyttet opp tråden og videreførte samtalen. De or-
dinære og skoleflinke studentene overskred begrens-
ningene fra dagliglivet og satte en ny standard for hvor-
dan samtaler skal føres. De gikk sågar langt ut over
amanuensens intensjoner.

Ansiktene var ubevegelige når de snakket. De for-
trakk ikke en mine, men var avspente og kon-
sentrerte, og munnene beveget seg heller ikke.

Ansiktene var snarere uttrykk for at noe snakket gjen-
nom dem, mer enn at de snakket selv. De hadde riktig-
nok sin egen stemme, hver enkelt person og hvert an-
sikt. De hadde sin særegne stemme. Det var ikke en
kollektiv stemme som snakket gjennom dem. De snak-
ket med sine egne stemmer. Men de snakket ikke med
munnen, med lepper, tenner, tunge, gane og strupe-
hode. De snakket med hele kroppen, uten at kroppen
beveget seg særskilt. Hele kroppen var språkets instru-
ment og taleorgan. Den var som en resonanskasse for et
høyere vesen som spilte på den.

Til tider lød det mer som sang enn tale. To studenter
utvekslet noen replikker om hva man kan forstå som
«kjærlighet til naturen», idet de var kommet over bek-
ken nede i søkket og hadde gått et stykke oppover. Der
ble det flatt, og de kom ut på en vidstrakt bergslette.
Noen store steiner lå strødd vilkårlig omkring, og idet
amanuensen og hans studenter passerte en slik stein,
som kunne minne om sånne bautasteiner som Obelix
leker seg med i den berømte tegneserien, bare at disse
var høyere og mer tykkmagede enn bautasteinene som
Obelix bærer på og kaster omkring, – da falt en replikk
så å si ut av munnen på en av de unge, mannlige stu-
dentene. En som pleide å sitte ute i foajeen og lese
pocketbøker om Fantomet, Ånden som går. Han pleide
å lese historier om Kip Walker og hans kone Sala Pal-
mer i De dype skoger, og nå uttalte han seg om kjærlig-
heten til naturen. Han sa blant annet:

– Ikke noe er så vakkert som et slikt landskap. Aldri
vil vi komme det opprinnelige nærmere. I dette øde
berglandskapet er vi nærmere den opprinnelige, skap-
ende Gud enn i alle andre landskap. I hvert fall er det
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særskilte antrekkene, om han hadde gått ved siden av
dem og kunnet se dem. Ved nærmere ettersyn la han
merke til at det var en kvinne, nei to eller tre kvinner
som også var kledd i noe som lignet antrekk fra oldti-
den. De gikk sammen med de mennene som var kledd
i samme slags gammeldagse og fremmedartede an-
trekk. I hvert fall lignet det fremmedartede og gammel-
dagse antrekk. Kanskje var de originale?

Selv var han altså ikke med på disse teaternotene.
Han gikk i en vanlig dress og med alminnelige, pene,
svarte sko. Han gikk litt foran de andre, og han kunne
se at han selv lyttet til hva som skjedde bak ham. Til å
begynne med hørte han ingen ting. Det ble heller ikke
sagt noe, og de beveget seg helt stille, de som kom bak.
Først da de var kommet over det første svaberget og
deretter skulle passere et søkk hvor det rant en bekk,
kunne han høre stemmer bak seg. Og ikke nok med
det. Han så at han selv også snakket til dem som var
bak, eller han snakket méd dem, alt etter som man ser.
Det var nemlig ikke lett å tyde det som ble sagt, etter-
som de snakket et ganske annet språk enn det dag-
drømmeren behersket. Det lød fullstendig fremmed-
artet, men alle lot til å forstå. Det gjorde imidlertid sitt
til å komplisere forståelsen for en utenforstående,
med hensyn til om han selv snakket méd dem som
gikk bak eller om han bare snakket til dem.

Det var særlig én han lot til å stå i en slags dialog
med, en av de antikvarisk og fremmedartet kledde
kvinnelige studentene inne i sentrum av flokken. Så
antagelig snakket han méd dem. Vanligvis var hun
ganske taus under forelesninger og samtaler i audito-
riet. Tidligere hadde han bare vekslet noen korte og til-
feldige replikker med henne i garderoben, men nå
snakket han altså med henne. Han likte henne godt.
Hun var stille og beskjeden, liten og med halvlangt,
mørkt hår, nærmest for en pike å regne, men han visste
at hun allikevel var en sterk kvinne. De snakket til
hverandre på en slik måte at det som ble uttalt lang-
somt ble forståelig, til tross for at det ble uttalt på et
fremmedartet og vanskelig tilgjengelig språk, og det
var ikke ordene han først forstod. Ordene fortsatte han
bare å høre som fremmedartede, men vakre og fascine-

rende ytringsformer. Nei, merkelig nok var det tan-
kene han først fikk tak i, til tross for at han ikke forstod
ordene. Og allikevel var han temmelig sikker på at de
tankene som kom til ham, samsvarte med ordene og
setningene han hørte, selv om han ikke forstod dem
og heller ikke var i stand til å gjenta dem etter at han
hadde hørt dem. Når han hørte på det som ble sagt,
kom tankene til ham. Det fordret riktignok konsentra-
sjon og innlevelse fra hans side, pluss en ikke helt li-
ten slump begeistring for det fremmedartede og ufor-
ståelige språket, men da kom altså tankene til ham,
som rant de ham i hu fra en felles kilde som stod dem
begge ganske nær.

Og nok en merkverdighet slo ham når han levde seg
ytterligere inn i det han selv sa og det den stillfarne,
men sterke piken i det fremmedartede og arkaiske kos-
tymet uttalte, og når han lyttet til det de andre studen-
tene i flokken hadde på hjertet. Da ble det klart for
ham at de ikke snakket med munnen, slik de vanligvis
gjorde de uttalte seg om det ene eller det annet, selv
om det for det meste bare var hverdagsligheter uten
noe av spesiell og varig betydning. Ved nærmere inn-
levelse ble han oppmerksom på at de slett ikke beve-
get munnen når de snakket. Allikevel hørte han stem-
mene deres, ja, han hørte stemmene sågar tydeligere,
fyldigere og mer nyansert enn normalt. Han fattet
tankene, men forstod ikke ordene og heller ikke set-
ningene. Jo mer han hørte, jo sterkere inntrykk gjorde
allikevel dette fremmedartede språket på ham. Såpass
sterkt virket det på ham at han frøs på ryggen, samtidig
som han ble varm i armer og bein. Han lyttet og lyttet.
Språket grep ham, slik at han fullstendig glemte tid og
sted, om ikke han hadde glemt det før. Han glemte
ikke bare auditoriet med tavleknirk, lysstoffrør og
luftekanaler, men også stedet hvor han befant seg der
han skred i land fra hav og tåke og gikk over slitte og
slipte fjell sammen med amanuensen og sine med-
studenter, i et glemt landskap bak nattens mørke, hvor
det steg røyk fra skjulte kilder. Han glemte til og med
hvordan de var kledd, hvordan de beveget seg og hvor-
dan de så ut i ansiktene, mens de gikk innover i det
nakne fjell- og kystlandskapet. Til slutt hørte han bare
stemmene. Stemmene fascinerte ham slik at alt annet
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ring, og språket var identisk med hans eget hjerte, da
var han der hvor gudene stod, da de skapte jorden og
mennesket: «I begynnelsen var ordet …»(Joh. 1.1.). Han
forstod både hva han selv sa, og hva den stillfarne,
men sterke og unge kvinnen sa, hun som han bare
hadde vekslet noen tilfeldige ord med i garderoben.
Han forstod hva de begge sa, da de snakket om å ta
med seg fortiden, når de så inn i fremtiden.

* **

Utenfor steg røyken og det var nok ingen i audi-
toriet som visste hvor han egentlig befant seg.
Han søkte røyksøylenes arnesteder,

ilden,menfant ikke annet enn sine egne, tause og merk-
verdig antrukkede medstudenters okkulte utsagn,
pluss amanuensen som foreløpig ikke hadde sagt noe.
Ordene løftet ham opp til de skapende guders arena,
opp til urbegynnelsen og til fortsettelsen på det som en
gang ble tilrettelagt av urbegynnelsens ånder.

Der så han seg selv stående midt i blant mektige
skikkelser. Skikkelser som var høye og tause, antruk-
ket i fargede, side og luftige, regnbuetransparente ge-
vanter. Vesen som også beveget seg langsomt, i likhet
med amanuensen og studentflokken hans, svært lang-
somt, og de navigerte sin framferd med ufattelig sik-
kerhet og suverenitet. For de siktet langt med sine
knappe og pregnante bevegelser. De var selvsagt ikke
knappe og pregnante av sparsommelighet, gniertrang
eller gjerrighet. De var knappe og pregnante av klok-
skap, vidd og evne til presisjon. Det burde være unød-
vendig å karakterisere dem slik, for ordene sier allike-
vel så lite: – klokskap, vidd og evne til presisjon. Det er
et dumdristig vågestykke å ville karakterisere slike
urvesen. Begrepene er generelle og velbrukte og duger
bare som antydninger, ja, knapt nok det. Dessuten har
slike vesen også andre egenskaper og talenter som for
eksempel kraft, bevegelighet, formingsevne, offervilje
og uselvisk handlingsmotivasjon av slikt format at den
menneskelige bevissthet ganske enkelt må resignere.
Vi har ikke mulighet til å forstå. Vår ungdommelige
selvgodhet stiller seg imellom. Vi kan bare fatte disse
egenskapene og talentene antydningsvis.

Løftet en av dem en hånd fra hoftekanten og opp til
brysthøyde, om man kan si det slik, var det som om
det gikk en bevegelse gjennom historien, ja, gjennom
hele menneskehetens historie, en bevegelse som kan
minne om et skifte av grunntone eller en overgang til
et toneleie som ligger høyere enn det dagdrømmer-
studenten normalt fatter virkeligheten gjennom. En
mikrokosmisk og jordisk parallell til dette kan man
finne hos et symfoniorkester når det under frem-
føringen av et verk løfter grunntonen eller grunn-
stemningen i stykket opp på et annet og høyere nivå.
Det er ikke alltid bare et spørsmål om hvordan orkes-
teret tolker stykket. Løftet kan like gjerne ligge i kom-
posisjonen selv. I sistnevnte tilfelle blir det gjerne ty-
deligst. Og hvis musikerne ikke bare er teknisk dyktige
instrumentalister, men også i stand til å fylle utførel-
sen med sjel og hengivenhet, da kan både komposi-
sjon og orkester bidra til at tilhørerne også løftes opp
til et høyere nivå av sjelelig tilværelse, til fornemmelse
og iakttagelse i det sjelelige rommet utenfor kroppen, i
det minste for en kort stund, slik at de kan oppleve
virkeligheten fra et høyere og ekte tonalt nivå, ifra en
sjelelig–åndelig sfære i noen sekunder, kanskje noen
minutter, ja, i heldigste fall kanskje gjennom en hel
komposisjon, før de igjen faller ned i den trivielle og
ordinære virkelighetsopplevelsen. Men et slikt minne
kan vare i årevis, ja, et helt liv, og kan være det største
løftet man fikk mens man levde inkarnert på jorden. Et
faktisk høydepunkt i livet.

Dagdrømmerstudentens opplevelse av virkelighet-
en foregikk normalt inne i et bestemt tonalt leie, men
nå opplevde han at det også fantes andre tonale leier,
og disse kunne forløses eller frembringes i ham av de
store gudene. Men selvsagt ikke bare i ham, nei, hele
grupper, folkegrupper og historiske epoker kunne
oppleve andre aspekter og nyanser ved virkeligheten
enn det som var normalt og som var gitt tradisjon.
Dette ble ham bevisst. Han fikk innsyn i nye mulighe-
ter og forstod samtidig hvorfor opprinnelsens ånder
måtte være økonomiske med sine bevegelser. De bar
et stort ansvar. Etter all sannsynlighet ville det jo også
føre til nye atferds- og handlingsmønstre, hvis noen
faktisk kom inn i et slikt nytt toneleie og opplevde nye
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den skapende guddoms røst som sublime toner fra en
gigantisk stemmegaffel. Her toner gudenes musikk
som et kosmisk og skapende orkester. Her har de spilt
fra tidenes morgen og nådd en fullkommenhet intet
menneske vet å verdsette høyt nok. Om jeg kunne ta
med meg en sånn stein og alltid ha den for hånden,
slik at jeg daglig kunne vende meg mot den som til et
alter og lytte til gudenes musikk gjennom dens tause
tilstedeværelse, så ville jeg være lykkelig for all fremtid.
Men det kan jeg ikke, og følgelig er jeg henvist til kun å
bære med meg minnet om steinene og dette landskap-
et. Da har jeg riktignok mulighet til å lokke frem igjen
denne virkeligheten i erindringen, dyrke den i erind-
ringen og derigjennom øve en hengiven takknemlig-
het til de himmelske makters skaperkraft.

– Jeg hensettes til et område av tilværelsen hvor den
skapende virksomhet fortsatt utfolder seg når jeg lever
meg inn i dette landskapet, sa den kvinnelige studen-
ten ved Fantomet-liebhaber’ens side. – I dette karrige,
tomme og øde fylles jeg av universelle klanger fra forti-
den. Jeg løftes opp til vingesus fra en tid jeg ellers ikke
lenger finner tilgang til, men merker nærværet av når
jeg beveger meg omkring her. En tid hvor gudenes
utrettelige og hengivne arbeid skapte det som skulle
bli både deres og menneskenes grunnlag for en frem-
tid. En fremtid hvor vi mennesker stiger ut av vår kol-
lektive tilværelse i gudenes skjød og løfter oss opp til
vårt eget potensiale, til guddommelig dannelse, til det
første trinn på veien mot selv å skape livsgrunnlag for
eksistenser som vil følge etter oss.

Slik vekslet de replikker, og på liknende måte veks-
let andre sine replikker. Replikker som man ikke
skulle tro de var kvalifiserte for, når man kun

kjente dem som ordinære studenter. Men av en eller
annen grunn var de også i stand til å servere slike
replikkvekslinger, og det gjorde dagdrømmeren en
smule forundret.

***

Langt i det fjerne, et sted bak Gaustadåsen, inne i
den grankledde og skogsmørke Nordmarka, et
sted som var langt borte, ja, kanskje bakenfor

Nordmarka også og samtidig ganske nær, der steg det
røyk opp fra et øde berglandskap. En forlokkende røyk
som vekket vage minner om et karrighetens paradis ute
i havet, langt under hverdagsbevisstheten. – De som
snakket der ute var tause, konsentrerte og mimikkløse.
De var instrumenter for sin ånd. De var åndens tale-
organ og åpenbarte en kultur som verdsatte indre ro og
kontemplasjon. Det gjorde de med største selvfølge,
selv når de var i bevegelse. – De representerte et levevis
og en kultur vi alle kjenner, alle som fortsatt bærer frag-
menter av en slik svunnet saga i sine hjerter.

Undrende så han på amanuensen, så på sine med-
studenter og på seg selv. Han lyttet til det som ble sagt
uten å forstå. Han løftet seg opp til tankene som
strømmet inn i ham. Han ble fascinert av det uttrykks-
fulle urspråket og glemte hvor han var. Han glemte tid
og sted, han glemte ansikter og kostymer. Det eneste
som opptok ham var det uttrykksfulle språket, lydene,
lydkombinasjonene, klangene og melodiene, setning-
ene og dynamikken mellom lydene og ordene. Alt
som grep hjertet og trakk bevisstheten hans ut dit hvor
den talende ånden befant seg. Ånden som spilte på le-
gemet som den selv hadde formet og bevirket, og nå
anvendte som instrument og resonanskasse.

Når han hørte de to studentene prise den fattige na-
turen, når han hørte hvordan de løftet seg opp til skap-
ende guders høyder bare ved synet av tilfeldige steiner
ute på den karrige bergsletten, ja, når han virkelig lyttet
til språket og ikke bare lot seg fylle av tankene som led-
saget de verbale ytringene, da ble språket til musikk.
Hver tone eller lyd ble til en liten sol, og de små solene
hadde hvert sitt anstrøk av blått og grønt og rødt og
andre fargenyanser som lå imellom. Når han virkelig
lyttet, ble de små solene slynget ut. De grep inn i hver-
andre, fikk komethaler, og idet de flettet seg inn i hver-
andre, ble dagdrømmerens hjerte farget av bevegel-
sene og beveget av fargene, slik at hjertet ikke lenger
kunne skille mellom seg selv og det språket som det
lyttet til. De to var ett og det samme. Og i det øyeblik-
ket han opplevde seg selv som en tonal og språklig yt-
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Den konsentrerte flokken med ubevegelige an-
sikter og feststemte antrekk slo seg ned i en
flatskurt skråning. De satte seg ned på det

harde og nakne fjellet. I søkket nedenfor sildret den
lille bekken.

Amanuensen var blitt stående igjen nede ved bek-
ken. Da alle hadde satt seg, gikk han nærmere, tok av
seg den sorte, bredbremmede hatten og så taus men
interessert opp mot flokken av studenter i ett minutt,
kanskje i to eller tre.

– I Moses’ skapelsesberetning puster Gud Fader livets
ånde inn i det menneskelige kreatur gjennom mennes-
kets nesebor, begynte han. – Senere fristes Eva og Adam
til å ernære seg av fruktene som er synlige på kunnskap-
ens tre, mens de oppholder seg i Edens hage. Da Gud
Fader fant dem igjen etter denne skjebnesvangre handl-
ingen, måtte han medgi at de hadde tatt det første skritt
på veien til å bli gudenes likemenn. De var blitt gudenes
likemenn i kraft av å ha tilegnet seg begynnelsen til sin
selvbevissthet, og følgelig ville bli i stand til å skjelne
mellom ondt og godt. Dermed ble porten til den
paradisiske uskyldshagen, hvor menneskene levde
uten viten om seg selv, stengt av kjeruber og et flam-
mende sverd som pekte advarende i alle retninger.
Veien som fører til livets tre, ble fra og med den dagen
voktet av kloke og sterke urvesener.

Det betyr ikke at gudene ønsket mennesket ute-
stengt fra denne hagen for all tid. Snarere tvert om.
Men gudene var og er seg bevisste menneskenes be-
grensninger, og særlig gjennomskuet de våre begrens-
ninger den første tiden etter utdrivelsen. Sett med
menneskelige øyne har det gått lang tid siden Adam og
Eva ble drevet ut fra paradiset. Sett med gudenes øyne
er det et kort tidsintervall. De er aktører i en skapelses-
og tilblivelsesprosess som strekker seg over atskillig
lenger tid. Som involverte streber de selv mot mål som
er vanskelige, om ikke umulige, å fatte for mennesker
som tenker ut fra jordiske forutsetninger. Kort og uny-
ansert kan man imidlertid si at de arbeider på det de
selv har dannet og skilt ut fra seg selv gjennom sin

egen, skapende virksomhet og dessuten arbeider de
også på sin egen legemlighet. De bedriver et
kultiveringsarbeid, for gudene har også sine legemer,
selv om de ikke har egne fysiske kropper. Vi må huske
at jorden og menneskenes legemer er gudenes verk og
følgelig en utskilt frukt fra deres arbeid og omgang
med de legemsskapende krefter og substanser, om
man kan si det slik. En omgang og et arbeid som først
bare utspilte seg i deres område av tilværelsen. Og
enda mer komplisert, men allikevel kanskje mer nær-
liggende, er deres deltagelse i det menneskelige jeg, i
den delen av det menneskelige jeg som ikke er bevir-
ket av arv og miljø og oppslukt av den sanselige ver-
den, men er kilden til en fri og selvstendig virksomhet.

For gudenes siktemål er paradoksalt nok et fritt og
selvstendig menneske. Selv om gudene lever og virker
i det menneskelige jeg, og den åndelige delen av jeget
tar opp i seg gudenes eget sjelsinnhold, så må vi forstå
det som den eneste mulighet vi har til å erobre vår fri-
het. Virkelig frihet kan bare være en frukt av sannhet,
og foreløpig er mennesket bare et barn på den
sannhetskjære frihetsveien. Vår evne til sannhet må
daglig fornyes og forfriskes av gudene. Å tro noe annet
ville være identisk med hybris. Sånn sett opparbeider
gudene seg også ny åndelig kompetanse i form av styr-
ket kreativitet, tjenende evne og styrket selvstendighet.
Gudenes mangfold av evner og talenter er omfattende
og går igjennom utviklingsstadier, på lignende måte
som den menneskelige bevissthet har gått igjennom
visse utviklingsstadier i løpet av overskuelig, historisk
tid. Men gudene er eldre enn oss, og går derfor dypere
og utvikler sine evner og talenter innenfor større tids-
intervaller enn vi gjør.

Ildkraften i urgudenes eget anskuende jeg er ikke
bare rystende beundringsverdig, men også nærmest
ufattelig for en jordisk bevissthet, hvis man virkelig vil
trenge inn i den. Likevel er det en slik anskuelseskraft
mennesket også går mot. En sannhetskjær anskuelses-
evne som langsomt også vil sette mennesket fritt. I et
slikt perspektiv er det nødvendig å sondere mellom
evnen til sannhet og det som gis status som sannhet,
altså fruktene av vår dømmekraft. Selve evnen til å
dømme ligger det til menneskets opprinnelige natur å
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de gamle gudene, verken verbale eller kroppslige så-
danne. Det lot forresten ikke til å være noen forskjell på
det. Dog var virkningen av hver enkelt ytring
ubeskrivelig omfattende. Virkningene forplantet seg
inn i en uoverskuelig periferi både i tid og rom. Selv
stod urbegynnelsens ånder utenfor tid og rom. På sitt
vis var de allikevel tiden og rommets herrer, og disse
mektige vesenene stod han midt iblant.

Liksom Gud Fader da han pustet liv i det første
mennesket, forsøkte også dagdrømmeren på et
søvnig og drømmeaktig vis, selv å puste liv i en

skapning som stod under ham. Og da han levde seg inn
i sitt eget forsøk på å puste liv i en fremmed skapning,
en som stod under ham, ja, da han levde seg inn i sitt
eget drømmeaktige forsøk på å puste liv i en jordisk
skikkelse ved hjelp av guddomsluften, lyset og varmen
som de mektige urbegynnelsens ånder fylte sjelen hans
med, da forstod han at han selv var blitt en av gudene.
Riktignok ingen urgud, men en gudenes lærling var han
tross alt. Hans egen luft, lys og varme var det heller ikke.
Han pustet kun de store gudenes luft, lys og varme inn
i den ensomme og jordiske skikkelsen. Han pustet
gudenes fornemmelser, intensjoner, tanker, følelser og
belivende bilder inn i ham der nede. Ja, for han var på
sett og vis løftet opp over ham der nede, og gudenes luft,
lys og varme ble hans egen luft, lys og varme. Luften var
velgjørende som et vingeslag, når vingeslaget løfter deg
ut av en beklemmende og anspent situasjon, og du
kommer inn i et område hvor du ikke bare kan puste
fritt, men også nyte luften slik at lungene og brystet ut-
vides og føles større og romsligere enn de faktisk er.

Stående blant gudene, var han større enn han fak-
tisk var. Han var blitt gudenes lærling, og kunne utøve
belivende inngivelse på jordiske sjeler. I første om-
gang bare én sjel riktignok, men det var jo en begyn-
nelse, et fremskritt. Så kunne han ta over noe av det
ansvaret som gudene hadde båret. I hvert fall litt av
det, og dermed ville de bli fristilt til andre oppgaver
– såfremt han en gang ville stige opp til fullverdig
svenn og mester da!

aspekter og nyanser ved virkeligheten. Aspekter og ny-
anser som de ville komme til å stille i forgrunnen og
verdsette som mer vesentlige enn alt de tidligere
hadde opplevd, og dessuten også verdsette høyere enn
det som var konvensjonelt akseptert. Da ville det fort
kunne oppstå uheldige uoverensstemmelser i forhold
til dem som fortsatt opplever tilværelsen på den gamle
måten, og det ville kunne oppstå konflikter, krig og
katastrofer. – Det er kanskje ikke til å unngå i
overgangsperioder, men gudene lot til å være seg sitt
ansvar bevisst. Fra deres side skulle ikke et nytt tonalt
leie komme uforvarende på. Det skulle introduseres
med omhu, og så fikk det være opp til dem som hadde
fått introduksjonen, å ta den imot og gjøre seg nytte av
den.

En annen av de store gudene, ikke han som løftet
hånden fra hoftekanten og opp til brysthøyde, men en
blåkledd, mager skikkelse med trollmannslignende
nese og øyne som ikke lenger skinte av forventning,
vendte seg nitti grader bakover, om man kan si det
slik, og dreide hode og overkropp ytterligere en kvart
omdreining i samme retning. Det fikk til følge at alt ble
mørkt omkring dagdrømmerens bevissthet. Virkelig-
heten sluknet, alt og alle sovnet inn. Alt ble borte. Han
selv sank også ned i dyp døs. Der fortapte han seg
imidlertid ikke i et stort intet. I søvnen gjorde han de
mest verdifulle erfaringer. Der var det luft, lys og varme
som han aldri før hadde opplevd. Hvor døsens luft,
lys og varme kom fra, og hva det viste tilbake til, og på
den annen side hva det i neste omgang også pekte
frem mot og avstedkom, det var et drama så stort at
Shakespeares samlede verker i sammenligning knapt
kan anses som et forspill. En annen vesentlig forskjell
ligger i det at døsens drama ikke er fattet i jordisk tekst,
men kun er skrevet med himmelske bokstaver og føl-
gelig bare kan leses av dem som har lært å lese i de
himmelske bøker. Kanskje drypper det med tid og
stunder også et og annet fragment av den himmelske
lektyre inn i jordiske tekster, om det lar seg gjøre for
studenter som er sysselsatt med slik lektyre å oversette
innsiktene til et forståelig engelsk, norsk, russisk eller
hva slags språk de nå måtte beherske?
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fortellertradisjoner som nokså lettsindig naivisme, for
ikke å si overtro eller dumhet.

Flere av studentene hadde også sunket sammen i
kroppen. Selv viljen til å være pliktoppfyllende
hadde svunnet, og de satt på steingrunnen og sov

skulder mot skulder, lik pent pyntede strisekker med
sand som er støttet opp mot hverandre.

Amanuensen viste imidlertid ingen tegn til reaksjon
på innsovningen. Han fortsatte sin fremstilling ufor-
trødent og lot til å være fornøyd med at enkelte fortsatt
var noenlunde våkne. Det var først og fremst dagdrøm-
meren og hans lille, kvinnelige samtalepartner, pluss
et par andre som var våkne. Enkelte av dem som satt og
døset våknet til i blant. De blingset med øynene mens
de anstrengte seg for å skjerpe ørene i noen sekunder,
slik at de kunne registrere hvor de var og hva som fore-
gikk, før de døset av igjen.

– Forståelsen av det tidsspennet som innledes med at
Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og
blåste livets ånde i hans nese, slik at mennesket ble til
en levende sjel, som det heter i beskrivelsene fra den
syvende skapelsesdag i Første Moseboks andre kapit-
tel, og frem til beskrivelsene i tredje kapittel, hvor Eva
og Adam som uselvstendige og søvndrukne individer
forledes til å ernære seg av kunnskapens tre, slik at de
faller ut av gudenes varetekt og fremstår som selv-
bevisste mennesker, dette tidsspennet må ha utspilt seg
over tusener, ja, antagelig titusener av år, om ikke hun-
dretusener, gjentok amanuensen.

– Differensieringen i mann og kvinne kan ikke ha
skjedd over et par tusen år. Selv om legemene etter all
sannsynlighet var bløtere og mer plastiske, mer eter-
iske og mindre fysiske enn tilfellet er i dag og har vært
gjennom de siste årtusener, så vil en slik transforma-
sjon fra et enkjønnet menneske til to kjønn i form av
mann og kvinne nødvendigvis ha måttet foregå over
titusener av år, om ikke enda lenger tid. I andre
kapittels enogtyvende og toogtyvende vers heter det
seg dessuten at «Gud Herren lot en dyp søvn falle på
mennesket, og mens han sov …» Mens mennesket, det
ennå ikke individualiserte mennesket, var i en slags

hviletilstand, arbeidet Gud Herren frem mennesker av
to kjønn. Hvor lenge denne hviletilstanden kan ha
vart, er det vanskelig å anslå, men selve trans-
formasjonen indikerer at det må ha vært mange tusen
år, om vi skal anlegge vår tidsforståelse på prosessen.

Sett opp mot det ufattelige arbeidet som urgudene
satte inn i skapelsesprosessen gjennom oseaner
av tid – selv om det ikke lar seg gjøre å snakke om

denne arbeidsprosessen i et tidsperspektiv, er det kan-
skje allikevel en forståelig måte å si det på, så fremtrådte
inngivelsen av selvbevissthet som en stor synd. I etter-
tid er i hvert fall dette fallet ned i materien, blitt betraktet
som en stor synd. Men synden var en nødvendighet.
Selvbevisstheten som våknet med trangen til kunn-
skap, og i denne sammenhengen er ikke kunnskap å
forstå som annet enn selvbevissthet, den er selve det
jordiske prosjektet. Den er frukten av at det dualistiske
spennet mellom det skapte mennesket og verden på
den ene siden, og deres guddommelige opprinnelse på
den annen side, ble brakt til bevissthet. Dette begjæret
etter selvbevissthet som vi vet ble vekket av den
luciferiske slangen i Edens hage, har dannet den are-
naen hvor striden om mennesket og menneskelivets
betydning utspiller seg.

Blendet av kraften i ordene og det interessante ved
motivene i fremstillingen, så ikke dagdrømme-
ren at amanuensen også bare stod og drømte.

Han beveget ikke munnen når han snakket. Han var
mimikk- og uttrykksløs, men han drømte ikke slik som
de søvnige studentene. Han var skjerpet i sin drømme-
tilstand, som et stemt instrument, et menneskelig in-
strument som er stemt til ekstase, og allikevel var det en
ganske litterær og historiografisk fremstilling. Hvor
den kom fra lot seg ikke utgrunne der og da.

– Sett opp mot urgudenes utrettelige, tjenende og hen-
givne innsats for å skape et harmonisk fremtids-
grunnlag, så slo plutselig egoet inn i verden, og det kom
til å fortone seg som en stor synd, repeterte amanuen-
sen pedagogisk, i det han påbegynte avslutningen.
– Egoet flammet opp som en isolert skapning, og det
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sanselige delen av vårt jeg.  – Og ettersom gudene ar-
beider innenfor slike perspektiv, så fremtrer perioden
fra utdrivelsen av Paradiset og frem til tiden for viten-
skaplig gjennomgåelse av Sofokles, Shakespeare og
Arthur Miller, som et kort tidsintervall. Gudene er
selvbevisste aktører i en tilblivelses- og skapelses-
historie som strekker seg over atskillig lenger tid.

Dagdrømmerstudenten satt nederst i skråning-
 en, ganske nær bekken og amanuensen.
Amanuensen trakk pusten for å gå noen hakk

dypere ned på stemmeregisteret, i det han grep opp et
nytt motiv i forelesningen, akkurat som han pleide å
gjøre i auditoriet. I samme øyeblikk la dagdrømmeren
seg bakover og støttet seg på den ene albuen, slik at han
kunne få øyekontakt med flere av studentene som satt
omkring og også de som satt bak ham. Dette var en fore-
lesning etter hans smak. Men til sin store overraskelse
var det kun de færreste som fortsatt var våkne og satt
med absorberende sanser. De andre hadde sunket inn
i seg selv og var til en viss grad sovnet. Det vil si; de satt
fortsatt oppreiste lik pliktoppfyllende elever, men øy-
nene og ansiktene var falt inn i en drømmetilstand. De
verken så eller hørte hva som foregikk. De bare satt der
i sine antrekk, rake i ryggen og med ubevegelige ansik-
ter, drømmende og fjerne. Riktignok var det noen som
fortsatt holdt seg delvis våkne.

– Jorden med dets mineral-, plante- og dyrerike ble selv-
sagt til over lange, lange perioder forut for Gud Herrens
belivelse av mennesket, fortsatte amanuensen. – Det
menneskelige kreatur var selvsagt også under tilbli-
velse gjennom lang, lang tid, og da det endelig trådte
frem som menneske, som en slags krone på verket, var
mennesket en søvndrukken sjel, en som måtte geleides
frem av sin far Gud i himmelen, men det var tross alt et
menneske, et levende menneske.

Den perioden som må ha gått fra det menneskelige
trådte frem som levende menneske, til Eva møtte slan-
gen i Edens hage, og hun og Adam ble drevet ut av pa-
radiset, har nok også strukket seg over en lang periode
sett med menneskelige øyne. Ja, over flere tusen år,

kanskje flere titusener, om ikke hundretusener. For
oppvåkningen til selvbevissthet har ikke kommet som
et slag. Den var en erfaring de gudene må ha gitt men-
nesket som forvaltet den menneskelige selvbevissthet
som potensiale. De må ha forberedt denne begiven-
heten gjennom lange tider og ventet på en særskilt mu-
lighet, – de må ha ventet på dem vi i dag kjenner som
Adam og Eva.

Hvis man leser Moses nøye, hvis man leser annet
kapittel av hans første bok, så ser man at Adam først
omtales ved navns nevnelse når han og Eva fremstår
som to separate individer. Tidligere omtales mennes-
ket bare som mennesket, og det later da til å ha vært et
enkjønnet vesen. Differensieringen i mann og kvinne
kan imidlertid ikke ha skjedd over natten. Begrepene
dag og natt eller aften og morgen, altså skapelses-
dagene, og de døgntidene som er knyttet opp mot
denne begrepsanvendelsen, er selvsagt ikke å forstå
bokstavelig, slik som vi forstår et døgn innenfor våre
fireogtyve klokketimer. Likedan er det med våkenhet
og søvn. Begrepsrikdommen har nok ikke vært stor på
Moses' tid, og samtidig har det nok eksistert noen selv-
følgelige forutsetninger blant dem som skulle innvies
i en slik visdomslære som den Moses representerte.
Metaforer, begreper og begrepsforestillinger som dem
vi møter i Genesis har vært tillagt betydninger som var
blitt forvaltet i en esoterisk visdomstradisjon med røt-
ter årtusener tilbake. Slike uttrykk og forståelses-
former ble forvaltet av mennesker som hørte hjemme i
en musisk og språkmagisk tradisjon, hvor lyder og to-
ner ikke bare var lyder og toner, men gudenes gaver til
menneskene. Den språklige og musiske sensitiviteten
som en slik magisk forståelse og praksis forutsetter,
har vi mistet i tidens løp. Isteden har vi fått intellektua-
lismen, og den har medført helt andre oppfatninger.
To og et halvt tusen år etter Moses brøt nominalismen
frem med sitt krav på respekt for det synet som hevdet
og hevder at våre benevnelser og begrepsanvendelser
kun er å betrakte som vilkårlige konvensjoner. Den
gamle språkvisdommen er blitt borte på den histo-
riske veien, og åtte hundre år etter nominalismens
frembrudd har de fleste av oss endt opp i et hjørne
hvor vi betrakter Genesis og andre lignende tekster og
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mann samfunnet måtte isolere fra det øvrige samfun-
net for resten av hans liv. – Å se tankene kunne han,
registrere dem kunne han også, men selv tenke dem
eller uttale dem overfor seg selv, det kunne han ikke.
Der gikk grensen. Gjorde han det, da visste han at
faenskapen ville innta ham og erobre seg et spillerom.
Det var ikke hans tanker. Det var tanker som presset
seg frem i ham. Derfor var det ikke sjelden at han tok
seg selv i hånden og snakket til ham, til den fandens
sønn som bodde i ham, for det var ikke sjelden han
ville ha et ord med i laget.

Sånn sett hadde han allerede gått i en forberedende
livets skole. Noen oppgjør hadde han tatt, noen måtte
han riktignok ta om og om igjen, men han ga seg ikke.
Hans liv var en uopphørlig bønn. Bønnen pågikk all-
tid, inne i ham, stille, et sted under overflaten, og føl-
gelig hadde han langsomt erobret en evne til hengi-
venhet. Hengivenheten ble forløst fra en kilde, og det
var frem av denne kilden det sprang, det som hjalp
ham på veien, når han søkte røykens arnested og var
blitt stående blant jordens og himmelens urguder. Stå-
ende der hvor han kunne svelge i lys og luft og varme:
gudenes tanker, tankebilder og følelser, gudenes eget
sjeleinnhold, intensjoner og vilje. Lyset, luften og var-
men var en gave, en himmelsk og åndelig evne til å
bevege, til å sette noe i bevegelse, bringe andre i beveg-
else, innenfra, eller utenfra, ved at det vekkes nye rom i
sjelen. Rom hvor evighetens landskap og ansikter kan
lyse opp og vise seg i omarbeidede og forvandlede
skikkelser.

Og han hadde fått tildelt en jordisk skapning
som han kunne arbeide på. En å trene på, slik
at han opparbeidet kompetanse til å gå løs på

større oppgaver. Det var allikevel ingen ubetydelig opp-
gave, denne første. Han måtte selvsagt ikke gjøre noen
feil, om man kan si det slik. For utdannelsen av denne
jordiske skikkelsen var underlagt strenge lover. Lover
som de gamle gudene forvaltet i samråd med etterføl-
gere, elever og lærlinger. Lovene var ingen vilkårlige
påfunn, men mer å betrakte som nødvendigheter både
den legemlige og den åndelige natur er underlagt. Og
følgelig var det ikke rom for å gjøre feil. Det var imidler-

tid rom for enklere oppgaver og oppgaver av mer be-
skjeden art.

Han kunne lese, tyde og tolke gudenes lover feil.
Han kunne forveksle betydningen av teksten i gude-
nes bøker med sine egne ønsker og behov. Det kunne
snike seg inn vilkårligheter og aspekter fra hans egne
meninger, hans personlige sympatier og aversjoner,
oppfatninger som ikke bunnet i en kjær lengsel etter
sannhet. Men han visste at gudene alltid ville våke
over ham og korrigere ham, så sant han bar på denne
kjærlige lengselen etter sannhet. Og den lengselen
hadde han øvet opp, hver gang han tok seg selv i hån-
den. Han visste at denne lengselen var en forutsetning.
Hvis sannhetslengselen forsvant fra ham, ville det bli
nødvendig å tre ut av gudenes skole og stille seg på si-
delinjen igjen, i påvente av at forutsetningene nok en
gang skulle forberedes og styrkes i livets skole. Det
ville de kreve av ham.

Det var særlig en ting han øvet seg i når han ar-
beidet på den jordiske skikkelsen. Først og
fremst var det viktig for ham å holde blikket

fast ved den unge mannen. Dernest måtte han også
holde oppmerksomheten vendt mot gudene, og særlig
var det en av dem som lot til å ha en spesiell interesse for
at dette eksperimentet skulle lykkes. Når han så opp til
den store engelen som uten den minste selv-
høytidelighet tronet over ham med ulmende og majes-
tetisk suverenitet, da så han inn i et vesen som både var
ydmykt og dessuten fylt av nåde og hengivenhet, og det
vesenet stilte sin kjærlighet til disposisjon for ham.
Han så inn i en tjenende engels øyne. Der så han en
veldig ro, en nærmest tibetansk ro, men bakenfor roen
skimtet han et kraftfullt vesen. Han så et vesen som ikke
bare forvaltet gudenes lover med ydmykhet, ro og myn-
dighet lik en målrettet skriftlærd og okkultist, men et
vesen som også åpenbarte et kraftfullt engasjement, en
veldig vilje til å forvandle menneskets forståelse av seg
selv. Han så et vesen som ga sin kjærlighet i hans favn,
for at han skulle vekke en ung, jordisk manns forståelse
for hans egen guddommelige opprinnelse. Men ikke
bare det legemlige menneskets guddommelige opprin-
nelse, det genetiske arvestykket som nedstammer fra
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De forutsetningene som en slik erfaring og ut
dannelse krever, var hans egentlige livstema-
tikk i denne tiden. Han var ingen slusk og in-

gen voldsmann til hverdags. Beregnende, kynisk eller
manipulerende var han heller ikke. I hvert fall ikke i
stort format. Nei, han var noenlunde ryddig og oppegå-
ende. Han var etisk og moralsk forsvarlig. Det vil si, han
hadde alltid et sannhetssøkende og kritisk blikk rettet
mot seg selv, og det var nok det som gjorde at han var
noenlunde oppegående. For faenskapen var ikke
mindre i ham enn i andre, snarere tvert om. Til tider var
det voldsomme tanker som presset på, det kunne være
fullstendig irrasjonelle, dødbringende og demoniske
tanker. Mer enn en gang var han nær ved å se seg selv
med øksa i hånda. Merkelig nok skjedde det nesten
bare når det var små barn til stede hjemme hos ham, når
han gikk en tur alene med dem rundt huset for eksem-
pel. Da stod alltid øksa der, på huggestabben ved siden
av vedstabelen. Og noen ganger falt den skremmende
og umenneskelige tanken ham inn at det ville vært så
enkelt med en slik troskyldig og forsvarsløs liten skap-
ning. Se alt bli knust og tilintetgjort i løpet av et øye-
blikk. Det ville skje uten at den lille ytte motstand, helt
uforvarende. I korte øyeblikk kunne han se offeret for
seg i klare og detaljerte bilder, grusomme og avskyelige
bilder av myke bein- og bruskstykker som var knust og
splintret, blod og hjernemasse som fløt utover, hud
som var flenget av kroppen, og muskelvev som lå na-
kent i dagen. Men han forstod aldri hva som drev slike
bilder og tanker frem i ham. Utvilsomt kunne han dele
en liten barnekropp i to eller knuse og maltraktere den
i løpet av noen sekunder. Det kunne også gjøres mot en
murkant eller rett og slett på det harde gulvet.

Av en eller annen grunn var det noe inne i ham som
drev ham til å se og smake på slike vanvittige tanker. I
praksis var han bare noen skritt og håndbevegelser
unna huggestabben. Og han som likte barn, særlig helt
små barn. De fylte ham med glede og himmelsk salig-
het. I hans nærhet falt barna nesten alltid til ro. De lot
til å like hans nærvær, og det la også foreldrene merke
til. Han vekket tillit. Og så dukket slike vanvittige tan-
ker opp. Tanker som kunne gjort ham til en grotesk
barnemorder. Tanker som kunne gjort ham til en

isolerte egoet brød seg med tiden mindre og mindre
om sin opprinnelse og om den ufattelige innsatsen
som ligger til grunn for at vi alle har fått mulighet til å
utvikle vårt jeg, vårt gudgitte individuelle menneske-
kim som med tiden har fått mer og mer av en selvgod og
selvtilfreds karakter.

Mennesket ble en skapning som så og si var tvunget
ut av den store, harmoniske helheten og inn i en
mikroopplevelse hvor det ble sentrert om seg selv og
sitt eget forgodtbefinnende. Med tiden diktet det sine
egne skapelsesmyter, hvor urgudene og opphavet ble
erstattet med et vilkårlighetenes Big bang. Følgelig ble
også fremtiden en vilkårlig fremferd. Vi har utviklet en
dennesidig kunnskapshunger. Vi forstår vårt jeg kun
som frukt av arv og miljø. Vi har utviklet våre egne
skriftspråk og glemt hvordan vi leser gudenes gamle
fortellinger. I fremskrittets navn er vi blitt en mennes-
kehet på selvstyr uten mål og mening.

Amanuensen løftet den sorte, bredbremmede
hatten opp, satte den på seg og gikk langsomt,
nærmest som en søvngjenger, ned til bekken,

hvor han igjen ble stående og vente.

3

Han var ingen mester og heller ingen svenn,
knapt nok å regne for en læregutt. Han hadde
jo bare så vidt begynt denne utdannelsen, og

så langt hadde de første skrittene i like sterk grad vekket
nysgjerrighet og underholdningstrang som indre alvor.
Det var ikke mye han selv hadde ytt, for å komme dit
hvor han var. Det hadde i stor grad skjedd av seg selv.
Noe hadde han selvsagt bidratt med, ikke minst orien-
teringen eller blikkretningen. Den hadde han selv måt-
tet opprette og opprettholde, når nysgjerrigheten over-
for røyken først var vekket. Men så hadde det gitt seg det
som fulgte deretter. Visstnok var det ikke første gang
han ble fortryllet inn i andre virkeligheter, og i all ho-
vedsak hadde begivenhetene gitt seg. Ja, bokstavelig talt
gitt seg.
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så også seg selv stående blant engler, gamle og unge,
blant skaperguder og fremtidsvesen, mens han
empatisk fornemmet seg inn i deres språk og bevisst-
het. Han så seg selv svelge i varme, lys og åndelig luft,
og kunne følge med på sine egne anstrengelser for å
bringe språkbildene til forståelse. Han så at lærling-
tiden hadde utspilt seg over måneder og år, at denne
lærlingtiden var forberedt i en periode før han fikk sin
sedvanlige hukommelse. Han så at noe nå var i ferd
med å bli brakt til modenhet, men bare noe, og at det
meste fortsatt var uklart, der han satt og hørte på ama-
nuensen som snakket om Shakespeare, om Othello og
Troll kan temmes, samtidig som det summet i lysstoff-
rør, lød tørre tavleknirk og røyk steg opp bak Gaustad-
åsen, Sognsvann og Nordmarka.

Og hadde han ikke fulgt med på disse forelesnings-
rekkene opp gjennom årene og dessuten supplert stu-
diene med annen lektyre, hadde han ikke trent seg
opp til å lære å lese på flere nivåer, forstod han at hans
slumrende evne til å tyde de himmelske bøker og
tolke englenes språk ville ført ham inn i et villnis av
snubletråder. Hvis han ikke først hadde forberedt seg
med muntlige fremstillinger og jordiske tekster, for-
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vekke mannens forståelse for hans egen, individuelle
åndsopprinnelse.

Til å begynne med måtte han holde oppmerksom-
heten to steder samtidig. Etter hvert ble det mer. For
etter hvert åpenbarte engelen bilder for ham, store
billedpanoramaer, og da levde han seg inn i bildene
også.

Han så på engelen og på ham der nede, mens bilder
strømmet frem i bevisstheten. Da bildene kom, trakk
de andre englene seg ubemerket tilbake. For hans
blikk ble de i hvert fall borte. Tilbake var kun han, en-
gelen og han der nede.

Han dvelte i bildene og forstod at det er slik engler
kommuniserer. Bildene var engelens språk. Den talte
til ham og han så bildene, men han var ikke i stand til
å tyde dem. I hvert fall ikke i førstningen; og i hvert fall
ikke sammenhengene, alle sprangene fra bilde til
bilde til bilde. Det som lød bakfra og fylte tomrom-
mene omkring og mellom bildene.

Noe fattet han selvsagt. Noen bilder vekket umid-
delbart en gjenkjennende sympati, uten at han kunne
stadfeste hvorfor eller hvorfra sympatien kom. Særlig
merket han det da han så røyk stige opp fra et karrig
kystlandskap. Et islandsk urlandskap med varme kil-
der og tåke. Det flatskurte og karrige landskapet innga
en fornemmelse av svunnen saga. Han så bildene om
og om igjen, før både engelen, han selv, bildene og
han der nede ble mindre og mindre helt de forsvant. I
løpet av noen øyeblikk sluknet alt og forsvant som en
erindring.

Det var faktisk en erindring han hadde vært inne i,
en slags metaerindring hvor han kunne korrigere sitt
eget forhold til ham der nede. Og dermed var han
igjen tilbake blant de gamle gudene, hvor han pustet
inn guddommelig varme, lys og luft. Men fremfor alt
var han der i fellesskap med den samme engelen, og
nå la han merke til at den var yngre enn de andre, til
tross for roen, alvoret, kraften og kjærligheten. Den var
yngre, liksom en åpenbaring av noe i emning, noe
som er i ferd med å bli til og en gang skal komme til
utfoldelse.

Som vann fra en svunnen tid og lys fra en høyere

forståelsesform hadde bildene sivet inn i eller frem for
bevisstheten hans, slik at han nå ble utvetydig klar
over at han hadde gått i skole hos denne engelen, anta-
gelig gjennom lang tid, uten selv å være seg det bevisst.
Når han så opp, ble det klart for ham at bildene i bunn
og grunn var erindringsbilder. De var erindringsbilder
fra en høyere form for hukommelse og de ble etter
hvert til bevissthetsinnhold i den delen av ham hvor
den hukommelsesforankrede selvbevisstheten lang-
somt vokste seg sterkere og sterkere. Selvbevisstheten
vokste seg sterkere og sterkere ved at den tok opp i seg
konkrete erfaringer fra en gnostisk evighetslære. Evnen
til å fatte sammenhenger, evnen til å gripe en kontekst
som satte bildene inn i en meningsfull sammenheng,
demret for ham.  Han opplevde ikke lenger seg selv
som sentrum for undervisningen, men oppdaget alvo-
ret i å stille seg til disposisjon for ham der nede, være
hans guide, hans tjener og lærer. På den måten fikk
undervisningen også et nytt tilsnitt av mening og der-
med kunne den gå videre.

Han var delt i to, men de to var også en og den samme.

Ettersom han kunne se seg selv i dialog med den
yngre engelen, der de stod omkranset av store og
gamle engler på en øy i natten, merket han at det

viktigste ikke var bildene, men hvordan bildene virket
på ham, hva de vekket i ham. Han så at det fremfor alt
var dette engelen også interesserte seg for: hva slags
stemninger, følelser, tanker og assosiasjoner bildene
vekket i ham.

Som i et absurd maleri kom han og de andre stu-
dentene, pluss amanuensen, skridende i land fra tåke
og hav ikledd fineste stas, vandrende inn i et landskap
som ville passet best for en Cro-Magnon-familie,
mens de førte samtaler som de normalt ikke var
kompetente til og deretter gikk til en åndshistorisk og
gnostisk undervisning de fleste sovnet fra. Noen
hadde klesdrakter som lignet antikke og orientalske
festkostymer, om ikke de rett og slett bar himmelske
klær?

Han så ikke bare røyken og det karrige berg-
landskapet hvor han selv hadde steget i land, men han
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L søkt å stemme bevisstheten til beredskap ved hjelp av
forelesninger og jordiske tekster, ja, da ville han anta-
gelig forblitt uvitende om hva han faktisk var involvert
i. Og nå visste han dessuten at han ikke var alene om å
være involvert i et slikt prosjekt. Riktignok var han
alene der hvor han var. De andre befant seg i andre si-
tuasjoner.

I garderoben ble han stående ved siden av henne
som han hadde snakket med. Hun som var ung og
mørk, nærmest for en pike å regne og som hadde

holdt seg mer eller mindre våken da amanuensen holdt
sin tale. Han hadde snakket med henne om fortid og
fremtid, mens de var på øyene i nattens hav. – Som van-
lig hang jakken hans ved siden av hennes. Han så på
henne og hun smilte til ham, idet hun sa:

– Shakespeare er vidunderlig. Særlig hans beskrivel-
ser av menneskets demoni, våre avgrunner og besettel-
ser … Og han gjør det så befriende, til tider så latterlig
befriende.

– Ja, hva mer kan man ønske seg, svarte han, mens han
fortsatt så på henne, i det han tok på seg jakken.


