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Hvor går vi??
Det er noe vi skulle hatt tak i, noe vi bare aner. Kanskje det dikteren W. H.
Auden kaller «Atlantis». Det sunkne kontinentet, det glemte landet som vi
retter all vår lengsel mot. Det som har vært, og skal bli. Vårt egentlige
hjemland. Av og til må vi stoppe og spørre om vi ikke er på vei i feil
retning. Andre ganger mener vi å skimte målet i det fjerne, om så gjennom
tåke og snøvær, eller bakenfor hetedirrende luftspeilinger. For vi har vel et
mål for vår vandring? Kanskje vet vi ikke helt hva det er, vi har bare en vag
anelse av retningen. Kanskje tar vi mange krokveier og avstikkere under-
veis. Kanskje går vi lange mil etter en falsk ledestjerne, før plutselig den
stjernen lyser frem som vi mistet av syne den gangen vi fortapte oss i
detaljene i brolegningen. Heldigvis kjenner vi ikke til alle farer vi ennå skal
møte på veien, eller de tap vi skal lide; da hadde vi kanskje blitt lammet av
frykt – eller vi hadde snudd? Heller ikke vet vi hvor lang veien er. Ofte
tviler vi på at vi i det hele tatt vil nå frem.

Som alltid er vi i Cogito opptatt av den enkeltes individuelle livs- og
erkjennelsesvei. Det er ikke fordi vi tror vi kan flykte fra en verden som er
gått av hengslene, og inn i vår egen salige drømmeverden. Vi ser snarere på
det å gå en erkjennelsesvei som en nødvendig forutsetning for å ha noe å
bidra med i verden rundt oss. Vi må ikke gi opp, vi må aldri snu! For et
sted på veien oppdager vi en mystisk sammenheng med vår egen
individuelle vei og menneskehetens vei. Vi skjønner at bare i den grad vi
bevisst gjør verdens skjebne til vår egen, kan vi komme frem til vårt eget
mål, vårt eget selv; og motsatt, bare i den grad vi kommer frem til vårt eget
selv, kan vi bringe verden i riktig retning. Så blir vi grepet av en dypt
alvorlig plikt. Vi har noe å utføre. Vi har noe å forvandle, vi har noe å
skape. Vi vet ikke om vi kan klare det tilfredsstillende, men vi må prøve
med alle de krefter og evner vi er i besittelse av.

Cogito 7 står i stor grad i litteraturens tegn. Vi følger opp vårt Irak-tema fra
forrige nummer med nok et intervju, denne gangen med en Irakisk poet.
Vi forsøker oss på nærlesning av Ringenes Herre, og vi presenterer en rekke
originale kortfortellinger og dikt, og noen oversatte – blant annet. God
lesning!

For redaksjonen: Rigmor Haugen Jensen
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Hvis du senere går på grunn
mellom oddene ved Trakias
ville, stenete kyst,

der et barbarisk folk hopper rundt
hele natten med fakler

til gongongskrammel og konkyliesmell,
skal du kaste klærne og danse med:

for er du ikke i stand til å
glemme Atlantis fullstendig,

vil du aldri komme frem.

Og hvis du kommer til muntre byer
som Korint og Kartago, bli med

i den endeløse lystigheten der:
og støter du på en tøs i en bar

som sier mens hun
stryker deg over håret:

«Dette er Atlantis, skatten min,»
lytt oppmerksomt til

livshistorien hennes:
hvis du ikke skaffer deg

kunnskap nå
om alle røverhulene som kaller seg

Atlantis, hvordan skal du da
kunne kjenne det ekte?

Atlantis

Siden du nå har bestemt deg
for å dra til Atlantis,

har du selvfølgelig funnet ut at
abnormt kraftige stormer

er meldt: at det derfor
bare er Narrenes skip som

seiler dit i år, og at du
må være klar til å

oppføre deg absurd nok ombord
til å gå for en av Gutta;

det må iallfall virke som du liker
sprit, støy og viltre håndgemeng.

Det er ikke usannsynlig at en storm
tvinger dere til ankers en ukes tid

i en av de gamle havnebyene
i Ionia: da bør du snakke

med de åndfulle lærde der, menn
som har bevist at noe slikt

som Atlantis ikke kan eksistere:
lær argumentene deres, men merk deg

hvordan det intrikate ved dem røper
deres enkle, enorme sorg:

studer disse formlene for fortvilelse,
de skal bli din vei til tro.

Dikt av

W. H. Auden
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Hvis du så ankrer opp til slutt
nær Atlantis, og begynner den

fryktelige reisen innover i landet,
gjennom morknende skoger, over frossen

tundra, snart uten reisefeller igjen,
hvis du står slik, forlatt, fortapt,

alt i oppløsning omkring deg,
bare sten og sne, stillhet og luft,

å husk de store døde,
og vær tro mot den du er:

en evig debatterende,
martret merkverdighet,

stadig underveis.

Vær glad der du snubler videre!
Og selv om du faktisk har kommet

ti1 den siste høyden,
og faller sammen

med hele Atlantis skinnende
under deg, uten at du kan

komme ned dit: vær stolt
over å ha fått et glimt

av Atlantis
i en poetisk visjon;

gi takk og legg deg ned,
du har sett din frelse.

Alle de små husgudene
har begynt å gråte, men si

adjø nå, og legg ut på din reise.
Farvel, kjære. Farvel: må

Hermes, veienes mester,
og de fire Kabiridvergene

beskytte og tjene deg, alltid:
og må Dagenes urgamle Herre

gi deg sine umerkelige råd
i alt du er nødt til å gjøre;

må han alltid la deg leve
i lyset fra sitt åsyn.

Gjendiktet av Kurt Narvesen
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W. H. Auden
W. H. Auden (Egtl. Wystan Hugh Auden) ble født i England
1907, døde samme sted 1973. Som mange av sine samtidige i
Oxford miljøet startet han sin litterære karriere godt ute på
venstresiden, og han var heller ikke alene blandt dem om å
oppleve den spanske borgerkrigen som en kraftig motgift mot
enhver innflydelse fra iallfall dogmatisk venstrepolitikk. Auden
emigrerte til USA i 1939, forsøkte å gå inn i det amerikanske
idiom, men opplevde det efterhvert som noe av et håpløst prosjekt,
iallfall dikterisk. At han på denne tiden gikk inn i den

anglikanske kirken, uttrykker
vel en lengsel tilbake til det
europeiske, like mye som en
rent religiøs lengsel. Han trakk
da også tilbake til Europa igjen
efterhvert, var professor i poesi
ved Oxford 1956–61. Som-
rene tilbragte han i Wien. Den
religiøse tendensen ble stadig
sterkere, men han beholdt all-
tid en viss ironisk distanse.
Diktene tenderer mot det løst
balladeaktige, han kaster ball
med symboler og begreper – av
og til, synes det, for lekens egen
skyld. Men grunnholdningen
er aldri til å ta feil av.

Kurt Narvesen
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Alt som er gjenstand for kjærlighet, er sentrum i et paradis.

Også våre tanker er virksomme krefter i Universet.

Mennesket må bli et totalt og fullkomment redskap for seg selv.

All sykdom er sjelelig sykdom.

Når vi drømmer at vi drømmer, er oppvåkningen nær

Alt er såkorn.

Vi har et oppdrag: vi er kalt til å bygge jorden.

Det er en kunst å bli menneske.

Vår viten står i direkte forhold til det vi faktisk gjør.

Sykdommens vesen er like dunkelt som livet selv.

Vi er tettere forbundet med det usynlige enn med det synlige.

Ekteskapet – man burde se det som en langsom kontinuerlig omfavnelse – oppbyggin-
gen av et felles harmonisk vesen.

Overalt søker vi det ubetingede, men finner bare ting – igjen og igjen.

Hele vårt liv er en Gudstjeneste.

Kjærlighet er verdenshistoriens endelige mål – Universets Amen.

Novalis

Fragmenter

Oversatt av Kurt Narvesen
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Novalis – han het egentlig Friedrich von Hardenberg og tok navn
efter en middelaldersk stamfar – ble født i grevskapet Harz, øst
i det nåværende Tyskland, i 1772, som sønn av en overenergisk
Herrnhuterfar og en drømmende, poetisk mor. Han vokste opp
i sin mors bilde, et svakelig, liksom lammet barn – livsåndene
våknet først i ham efter en tung sykdomsperiode i niårsalderen.

Han kom til å studere jus i Jena
– der foreleste Schiller og
Fichte, og Kants tanker lå i
luften, formidlet av flere av
hans elever. Særlig Schiller
gjorde et dypt inntrykk på den
unge Hardenberg; de brev-
vekslet i årevis efterpå. Senere
studerte han i Leipzig, hvor
han bodde sammen med bro-
ren, som døde. Her kom han i
kontakt med Friedrich Schle-
gel, et vennskap som ble avgjø-
rende for begge. Novalis tok
eksamen i Wittenberg i 1794,
og dro til Thüringen for å
begynne å arbeide hos amt-
mannen der. Den praktiske,
jordnære delen av ham var nå
i full blomst: han gledet seg.
Men han var ikke desto mindre
på vei mot sin skjebne, eller, om

Novalis
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man vil, den andre delen av sitt virke, personifisert i den tolvårig
Sophie von Kühn. For eftertiden står hun som noe av et
mysterium; men Novalis så i henne selve kallet fra sin
bestemmelse, hun var for ham hans livs grunnsten, pustet fra
selve verdensvesenet. De forlovet seg hemmelig i 1795, og i 1797
døde hun; fra nå av er Novalis fast forankret også i den åndelige
verden, han vet hvor han skal, i ethvert henseende. Han skriver
«Hymnen an die Nacht» og «Geistliche Lieder» – og efterstreber
en poetisering av tilværelsen, ikke i form av en forfalskning, men
som en sammenfatning og en gjennomtrengning av all livserfa-
ring, all erkjennelse; å begripe verden som enhet. Det var et
veldig forsøk, og det måtte i stor grad bli fragmentarisk; i tillegg
til diktene, to ufullførte romaner og flere hundre aforismer –
«fragmenter». Men han var stadig på jorden; han begynte på
Bergakademiet i Freiberg hvor han lærte seg alt om gruvedrift og
ble en skattet fagmann – jord og himmel, var det ikke ett? Fysikk,
kjemi, geologi – en universell tenkning, som først nådde sin
fullendelse gjennom Hegel. Gjenforeningen med Sophie var
stadig det endelige målet, men det hindret ham ikke i å forlove
seg påny – han hadde mer å gjøre på jorden, han trengte jordisk
støtte. Nå møtte han Ludwig Tieck, også et meget viktig møte –
, han leste Jacob Bøhme. Og så brøt sykdommen ut i ham,
samtidig som han ble utnevnt som ansvarlig for gruvedriften i
området, et bevis på hans dugelighet også i denne verden. «Hvor
drar vi så hen? Alltid hjemover». I denne vissheten hadde han
levet, og i denne vissheten døde han, denne jordens og himmelens
mann, 25. mars 1801, 29 år gammel.

Kurt Narvesen
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POESIEN SOM FORMIDLER
Nina Myking og Ole Harald Dahl
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Den irakiske eksilpoeten Fadhil al-Azzawi i sam-
tale med Nina Myking og Ole Harald Dahl, og med
forfatter og oversetter Walid al-Kubaisi

Da den 63 år gamle irakiske poeten besøkte Norge i mai, i
forbindelse med at en av diktsamlingene hans endelig vil bli
oversatt til norsk i år, benyttet to av Cogitos medarbeidere
anledningen til å stille ham noen spørsmål. Vi møttes på en café
i forkant av en litteraturkveld i regi av «Senter for Frie Kunster»
i St. Olavs gate 7-9, hvor han var invitert til å lese noen av diktene
sine på arabisk, og hvor Walid al-Kubaisi skulle lese oversettelsene
han hadde gjort av diktene hans til norsk.

Al-Azzawi tilhører den arabiske litteraturens 1960-talls
generasjon, og i dag regnes han som en av søylene i ara-
bisk samtidslitteratur. Han har preget moderne arabisk
litteratur som poet, essayist, kritiker og romanforfatter,
og han har mottatt en internasjonal pris for diktene sine.
Han har utgitt mer enn 30 bøker, bl.a. ca 10 diktsamling-
er, 6 romaner, en novellesamling, fortellinger, essay-
samlinger, studier og kritikker. Den mest kjente roman-
en hans heter The last of Angels på engelsk. Han har også
oversatt tysk og engelsk litteratur til arabisk, bl.a. Robert
Musil's kjente bok Der Mann ohne Eigenschaften, og
forfattere som Hans Magnus Enzensberger, James Joyce,
Ernest Hemingway og Ezra Pound.

Al-Azzawi har vært bosatt i Tyskland (tidligere
DDR) siden 1977. I 1983 skrev han en doktoravhand-
ling om arabisk kultur. Avhandlingen tematiserer mo-
derne arabisk kultur samtidig som den tar opp gamle
problemstillinger i forbindelse med utviklingen av

kulturen i Irak, og ideologiske problemer knyttet til for
eksempel arv, litteratur og religion. Al-Azzawi mener
selv at doktoravhandlingen er aktuell i forhold til dag-
ens situasjon i Irak, fordi han har drøftet og kritisert
landets styresett og ideologi. Doktoravhandlingen be-
lyser ulike konsepter, det marxistiske, det nasjonalis-
tiske, det religiøse, det liberale etc. og også hans eget
moderne1 konsept. Han har analysert mange arbeider
skrevet på arabisk om disse problemene, som fortsatt
er aktuelle i dagens situasjon.

Intervjuet er først og fremst ment å skulle gi en pre-
sentasjon av en irakisk forfatter som til nå er relativt
ukjent for et norsk publikum, og deretter si noe om
poetens og poesiens rolle i samtiden, som en eventuell
brobygger mellom østlige og vestlige litterære tradi-
sjoner.

Men siste del av intervjuet ble også en samtale om
situasjonen i Irak under krig og okkupasjon, og om

MELLOM ØST OG VEST
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mulige veier mot et demokratisk Irak. Her kom det
frem synspunkter som nesten er enda mer aktuelle i
dag enn de var da samtalen fant sted kort etter at krigen
ifølge George Bush var over.

Poesi som provoserer
N: Hvorfor virker mange av diktene dine så provoserende
på folk i den arabiske verden?

A-A: De fleste av mine dikt oppfattes provoserende i
den arabiske verden.

Et dikt, skrevet i Oman, med reli-
giøse elementer i seg, førte til en de-
monstrasjon av fundamentalister.
De mente jeg lekte meg med vers fra
Koranen. Det er ikke bestandig så
lett å tenke på en virkelig moderne
måte, og det er veldig vanskelig for
disse menneskene å forstå det. Mine
dikt inneholder mye humor. Jeg le-
ker meg med alle ting i verden og
med mennesker, uten å ha til hen-
sikt å fornærme noe eller noen. Det
er bare min måte å dikte på. Mine
dikt kan også oppfattes politisk, slik
at de av den grunn ikke faller lett for enkelte.

En gang, under en diktopplesning i Bagdad på 70-
tallet, ble diktoppleseren arrestert …

N: Hvorfor vakte diktet «God morgen, Gud!» så sterke
reaksjoner da det utkom?

A-A: Fordi jeg i diktet henvender meg til Gud som til
en venn. De kan ikke forestille seg at jeg snakker med
Gud, og ber ham, hvis han har tid, om å komme å be-
søke meg og drikke en kopp kaffe sammen med meg.
De mener at jeg har misforstått noe når diktet uttryk-
ker et ikke-hierarkisk gudsforhold. Det stemmer ikke
overens med islamsk ideologi.

N: Så det er noe i den direkte kontakten mellom Gud og
menneske som vekker forargelse?

A-A: Ja, og det er en veldig farlig ting å oppfatte reli-
gionen som en ideologi, og siden bruke den som en
kontrollfaktor overfor andre mennesker. Ved å blande
politikk og religion på den måten de islamske
fundamentalistene gjør, ødelegger de ikke bare for an-
dre, men også for selve religionen. Jeg tror det er veldig
dårlig for islam at fundamentalistenes terror-
handlinger og ideologi – som består i å skape redsel og
ødelegge menneskelige relasjoner – knyttes til religio-
nen. Jeg mener at de tolker islam på en veldig naiv

måte. Du kan også finne andre as-
pekter i islam, som omhandler re-
spekt for menneskeliv, andre men-
nesker, andre religioner osv. Slik
jeg ser det, er fundamentalistene
ikke religiøse, men blendet av et
visst dogma i religionens navn.

N: Jeg leste i en av artiklene jeg fant
at dere hadde en slags opplysningstid i
Irak omkring år 1200, som var en spi-
rituelt og vitenskapelig åpen tid, før
Bagdad ble tatt av det Osmanske riket.
Da ble det praktisert en veldig vidsynt
form for islam i Irak.

A-A: På den tiden, vet du, levde
folk fredelig side om side. De var muslimer, ja, men
uten at de tenkte nevneverdig over det. Det samme
gjaldt de kristne, og jødene, som det også var mange av.
Det er et nytt fenomen som er veldig negativt: at
mullaene i dag ønsker å kontrollere folket i religionens
navn, fordi de ikke har noe begrep verken om regje-
ring, stat eller religion. Koranen er en bok for en
verdensreligion, men den er ingen politisk, filosofisk
eller litterær bok. Disse menneskene ønsker å gjøre
Koranen til en bok for industri, filosofi og politikk, en
bok for alt, og det er umulig. Slik jeg ser det, er disse
menneskene i bunn og grunn imot islam, og de ødeleg-
ger for muslimene.
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Det er en veldig farlig
ting å oppfatte religionen
som en ideologi, og siden

bruke den som en
kontrollfaktor overfor

andre mennesker
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God morgen, Gud!
God morgen, Gud!
Du kjenner sikkert meg
til tross for at vi ikke møttes før
for du kjenner alle, én for én
ved deres navn
de gode av dem, og de onde.

Jeg hadde virkelig lyst til å besøke deg
for å vise deg min ærbødighet
men jeg kjenner ikke adressen din i himmelen
hvor det er en labyrint av stjerner og galakser
og jeg er ikke et romfartsvesen
og har ingen himmelvogn som bærer meg til deg.
Jeg vet at du har mye å gjøre
vi har alle faktisk mye å gjøre i disse dager
til tross for at jeg har vært arbeidsledig siden evigheten
Likevel håper jeg inderlig at du lytter til meg
og tenker på det jeg ønsker å si til deg
om mitt syn på alt
så lenge du skapte meg og kastet meg ensom
på denne forbannete klode.

Jeg har alltid hørt mye om deg
til og med før jeg ble født.
Alle snakker om deg med frykt
men også med dårlige hensikter.
Jeg tror de smisker med deg, disse hyklere
de er redde for at du deporterer dem til helvete
i låste kister
eller de er grådige etter å få møblerte leiligheter av deg

i paradiset
Du vet sikkert om dette bedre enn meg
Noe som irriterer, ikke sant?

Men dette betyr ingenting for meg, så lenge jeg har
trang til å snakke med deg som en venn

som ikke tenker på hvor mye jeg tjener og hvor mye
jeg taper?

Så lenge jeg vil snakke med deg fra hjerte til hjerte?

Jeg tenkte å ringe til deg
men jeg fant ikke navnet ditt i telefonkatalogen
Derfor ville jeg bli så glad
hvis du kontaktet meg
og ga meg moralsk støtte
Hvis du spøkende spør meg:
Hvordan står det til, Fadhil
i det forgjengelige liv?
Du kjenner mitt telefonnummer
Kontakt meg når som helst
natt eller dag
for jeg tilbringer mesteparten av min tid hjemme
leser, skriver og ser på TV
og noen ganger tar jeg en døs
og tenker på verdens skjebne.

La oss møtes bare en gang
Du trenger også en pause

Jeg har mye å fortelle deg
mye som jeg ikke har fortalt noen før
heller ikke kan fortelle noen annen enn deg
Jeg vil høre din ærlige mening om det jeg forteller deg
og kanskje vil vi snakke om menneskehetens framtid
eller universets skjebne
mens vi to drikker en kopp kaffe.
Jeg har mange tanker og mange planer
jeg tror du vil like dem

Jeg foretrekker å møtes hjemme hos meg
I hvert fall kjenner du min adresse
Navnet mitt står på døra
Det er nok at du ringer en gang
for å høre min stemme rope fra stua:
Døra er åpen. vær så god, Gud, kom inn
Jeg har alltid ventet på deg2
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Den virkelige islam
OH: Kan du si litt mer om hvordan du erfarer den virke-
lige islam?

A-A: Ja, hver verdensreligion er åpen for alle men-
nesker. Dette kan bare fullføres gjennom kjærlighet,
gjennom å gjøre gode ting og gjennom respekt, men
ikke gjennom frykt og krig og drap. Jeg tror at den vir-
kelige oppgaven for islam og enhver annen religion –
jeg ønsker ikke å gjøre noen forskjell mellom religio-
nene – dreier seg om hvordan en kan være oppriktig
overfor seg selv og andre. Hvordan respektere andre
uten å såre dem, og hvordan bygge et virkelig godt liv og
nå en viss rettferdighet i forbindelse med andre men-
nesker og verden. Det finnes alle slags religioner, men
ordet religion betyr forbindelse med Gud. Det er derfor
alltid en personlig forbindelse. Dine følelser eller din
kontakt med Gud er alltid individuell, og ingen har rett
til å fortelle deg hvordan denne forbindelsen skulle
være. Disse menneskene forsøker gjennom drap og
drapstrusler å fortelle andre mennesker hvordan de
skal bygge sitt gudsforhold, eller forholdet til islam.

N: Det er fundamentalisme …
A-A: I følge islam har ingen rett til å spørre meg om

jeg virkelig tror på Gud eller ikke, det tilhører mitt per-
sonlige privatliv. Men for disse religiøse menneskene
er det et spørsmål om makt. De ønsker å få makt gjen-
nom religionen, for de vet at mange mennesker går til
Moskeen, og de tror at det vil være lett å vinne disse
menneskene.

N: Hvilken rolle kan diktningen ha under et slikt styre-
sett?

A-A: Diktene mine har en stor innflytelse på folk, og
enkelte mener de kan være farlige. Når jeg leser mine
dikt, er det mange mennesker som mener at jeg repre-
senterer et slags symbol for dem. De møter et tankesett
som går mot alle disse vedtatte tradisjonene, og de står
ved siden av meg og støtter meg. Men det er også men-
nesker som er motstandere.

OH: Hva slags mennesker er i mot?
A-A: Ja, det er noen nasjonalister som er motstan-

dere, på den tiden var det også religiøse mennesker
som ikke var i stand til å forstå det poetiske språket i

moderne poesi. De hadde bare en bestemt oppfatning
av hva diktning skal være ut fra klassiske normer. Mitt
forsøk var alltid å utfordre folket og gi dem håp om å
gjøre noe, og det var ikke enkelt …

N: Ut ifra et ønske om å forandre verden?
A-A: Ut i fra et ønske om å forandre samfunnet. Og

det var mange mennesker i den arabiske verden som
likte det jeg skrev, ikke bare i Irak.

OH: I hvilken sammenheng eller kontekst har du kriti-
sert situasjonen i Irak?

A-A: Kulturen er et veldig vidt felt som henger
sammen med alt i livet, og også med hvordan du kan
endre ditt liv og landets liv. Jeg har forsøkt å kritisere de
ideologiene og konseptene som snakker om det mo-
derne. Er de virkelig moderne? For eksempel innen
nasjonalisme og ulike religioner tenker en seg at det
moderne har med maskiner og krefter å gjøre. Det blir
snakk om å ta over makten. Men det moderne er noe
annet, noe som mer har å gjøre med at du må endre ditt
sinnelag og din tankegang, ja hele tradisjonen.

Mangfoldig kulturell bakgrunn
OH: Hvis Goethes Faust kan være et bilde på et moderne
prosjekt, kunne du sagt det i Irak og fått en slags respons?
Kjenner folk til vestlig litteratur og idéhistorie?

 A-A: Ja, virkeligheten i Irak er at jeg for eksempel
leste vestlig og europeisk litteratur allerede som skole-
gutt. Det er en selvsagt ting å lese om Europas litteratur
og kultur.

OH: Gjelder det deg i særdeleshet, eller er det et allment
fenomen, noe alle gjør?

A-A: Nei, selvfølgelig ikke alle. I min hjemby, den
nordirakiske byenKirkuk, er det mange bokhandlere
hvor du kan få kjøpt engelske bøker. Det er også god
tilgang på europeiske filmer på kino. Irakere flest kjen-
ner til levesettet i Europa og Amerika. Jeg har lært å
skrive av forfattere som Hemingway, Dostojevski, Ja-
mes Joyce og T.S. Eliot. Vi er ikke isolerte. Mange men-
nesker i Europa ser ut til å tenke at i «Orienten»3 kjen-
ner de ikke noe til litteratur og kultur fra vestlige land.

N: Det er vel heller mange i vest som må regnes for
ignorante i forhold til «Orientens» litteratur og kultur. Det
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finnes lite om for eksempel arabisk litteratur på norsk, noe
jeg erfarte da jeg gikk til norske biblioteker for å få infor-
masjon om arabisk modernisme generelt, og Fadhil al-
Azzawis diktning spesielt, hvor nesten ingenting var til-
gjengelig i Norge.

 A-A: Uten sammenligning forøvrig kan jeg fortelle
deg at jeg leste Ibsen allerede som 17-åring. Det irak-
iske folk er sammensatt av forskjellige folkeslag og av
både høyt utdannede mennesker, og mennesker uten
særlig utdannelse. I min hjemby Kirkuk lærte jeg å
snakke tre–fire språk, for i den byen
snakkes det arabisk, tyrkisk (et
språk jeg kjenner meget godt), kur-
disk (ikke fullt så godt) og assyrisk. I
tillegg ble det snakket engelsk, for
det var et oljekompani i byen hvor
arbeiderne snakket engelsk. Min far
arbeidet selv for et oljekompani, og
han lærte også engelsk.

N: Det må ha vært en interessant
by å vokse opp i?

A-A: Ja, virkelig interessant. Byen,
som nå har omtrent 6–700.000 inn-
byggere, var en slags smeltedigel
hvor ulike kulturer møttes. Det var
en tyrkisk bydel hvor det ble snakket tyrkisk, en kristen
bydel med syriske og armenske innbyggere, det var
kurdere og arabere og en bydel med engelsk levesett og
engelske bokhandlere. Et tilbakevendende bilde fra
barndommen er det av tyrkiske menn som hadde
drukket og vendte hjem sent på natt, mens de høylytt
sang firelinjede strofer som de fant på mens de gikk. En
annen svarte lengre borte, hvorpå en tredje eller en
fjerde svarte, og slik utvekslet de høylytt poesi. De som
hadde diktet versene, hadde glemt dem dagen etter,
men folk som hadde hørt dem om natten, husket dem
og skrev dem ned. Det kulturelle mangfoldet i føde-
byen har utvilsomt sterkt inspirert min intellektuelle
og kunstneriske utvikling. En annen viktig inspira-
sjonskilde i barndommen var de magiske og rytmiske
versene i Koranen og de mystiske fortellingene i 1001
Natt.

Det er en annen viktig ting som mange europeere

ikke vet: Når det gjelder arabisk litteratur, har irakerne
alltid vært pionerene. Den moderne arabiske poesien
oppsto i Irak, og ikke i Egypt, Libanon eller andre sted-
er. Den begynte i virkeligheten først etter annen ver-
denskrig, i 1947, med diktene til Nazik al-Mala'ika, en
kvinnelig irakisk poet som skrev frie vers, og Badr
Shakir al-Sayyab som også skrev vers som frigjorde seg
fra det gamle klassiske mønsteret. De skapte en ny dikt-
form som andre land senere tok opp. Vi står i gjeld til
dem. Du kan ikke sammenligne Irak med for eksem-

pel Egypt eller Marokko. Vi har vel-
dig gode poeter, men vårt problem
har vært et dårlig politisk parti, et
nasjonalistisk parti ved makten
som ideologisk sett er svært smalt
tenkende.

Eksil
N: Hvilke konsekvenser fikk det at
dette partiet kom til makten?

A-A: De kom til makten ved et
kupp, og mange intellektuelle og
kunstnere ble etter hvert nødt til å
forlate landet og reise utenlands. Et-

ter å ha sittet tre år i fengsel i Irak, bosatte jeg meg i
1977 i Tyskland, hvor jeg nå har bodd i 36 år uten å ha
besøkt hjemlandet mitt.

N: Hvem sa at du skulle reise?
A-A: Ingen sa at jeg skulle reise, men det ble for van-

skelig under dette styresettet, å skrive fritt og å være fri.
De forsøkte alltid å kontrollere deg, å vinne deg over til
deres side for å skrive om dem og ikke om noe annet,
og som forfatter kunne jeg ikke godta det.

OH: Hvordan fant du veien til Tyskland og Øst-Tysk-
land?

 A-A: Jeg var ikke lenger interessert i å bli i Irak, og
det var en uavhengig sammenslutning av journalister i
Irak som hadde kontakt med en tilsvarende sammen-
slutning av journalister i Den Tyske Demokratiske Re-
publikk, altså i Øst-Tyskland. Det var kontakt om ut-
veksling av journalister for studieopphold mellom
landene, og jeg brukte det som en anledning til å for-
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late landet. Jeg studerte journalistikk i Leipzig. Jeg
hadde tidligere studert engelsk ved Universitetet i Bag-
dad. Etter studiene hadde jeg arbeidet som
freelanceskribent og kritiker, og nå tok jeg jobb som
utenlandskorrespondent for et arabisk magasin, slik at
jeg kunne bli i Europa. Det gav meg muligheten til å
kunne reise rundt i Europa og skrive om kultur og
mange ting. Jeg arbeidet som forfatter og fikk penger
fra hjemlandet for min korrespondansevirksomhet,
artikler og bøker.

I fangenskap
Fra en gammel folkesang
På vårt hustak i Bagdad
landet en slave og en slavinne,
de var knyttet med tau
rygg mot rygg
kledd i hvite klær i laser
de gråt.

Jeg tror at de ventet en seilskute ført av sjørøvere,
jeg tror de stirret på en horisont av trær,
jeg tror at de tenkte på en fjern øy

Da jeg steg opp trappa til dem og løste deres tau,
ble de plutselig til en flamme
og forvandlet til aske.

Universelt poetisk billedspråk
N: Du har også mottatt en amerikansk litterær pris i
1997 …

A-A: Ja, det var en internasjonal kåring av poesi-
bøker i et viktig og gammelt litterært tidsskrift som
heter Quarterly Review of Literature, hvor jeg var en av
fem prisvinnere det året med diktsamlingen In Every
Well, a Joseph is Weeping.4

N: Mitt inntrykk fra de av diktene dine jeg har lest, er
at de har en religiøs klangbunn, og i presentasjonen av
diktene i «Quaterly Review of Literature, Volume 36» står
det: «With the forthrightness of an accurate account, his
poems make the mysterious normal.»5

A-A: Du henspiller kanskje til de religiøse symbol-
ene jeg bruker?

N: Ja, de er jo felles symboler for våre kulturer.
 A-A: Jeg ser på meg selv, og min kultur, som en kom-

binasjon av øst og vest, av den orientalske sjel og
moderniteten i vesten. Jeg har forsøkt å blande dem og
skape noe nytt. Og jeg tror det er veldig viktig, for vi må
lære av hverandre. Og, som du vet, det er også mange
symboler, den gammeltestamentlige fortellingen om
Josef og brødrene hans for eksempel, og mange andre
ting, de tilhører ikke bare en religion, enten det er jø-
dedommen, kristendommen eller islam, men hele
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menneskeheten.
N: Kan du si noe om bakgrunnen for at du bruker re-

ligiøse motiver og symboler i diktningen din?
 A-A: Jeg tror at det er mange gode poeter som forsø-

ker å bruke noen generelle symboler som tilhører hele
menneskeheten. Når jeg bruker visse symboler fra Bi-
belen eller fra Koranen eller lignende, så betyr ikke det
at jeg er religiøs, for disse symbolene er tilgjengelige
for enhver. Men religiøse mennesker, og fundamenta-
lister, vil nok tro at mine dikt er religiøse, ja.

N: Tror du at kulturen generelt, og poesien eller littera-
turen i særdeleshet har en oppgave i å få folk til å forstå
hverandre? Jeg likte godt å lese diktene dine, og jeg tror
jeg kan forstå dem, selv om du er født og oppvokst i en
annen kultur, i et annet land og språksamfunn.

 A-A: Ja, jeg forsøker å finne et språk som kan nå alle
i verden. En araber, en engelskmann, en fullblods tysk-
er så vel som en amerikaner kan lese det jeg har skrevet
og gjenkjenne det. For å nå denne horisonten og
komme opp til diktningens universelle aspekt, må en
overskride nasjonalismen, og det er av stor betydning
for meg. Du spurte meg om diktningen eller litteratur-
en har en spesiell oppgave. Jeg liker ikke egentlig å
snakke om bestemte oppdrag, men jeg tror at virkelige
dikt vil kunne hjelpe mennesker, fordi ethvert godt
dikt kan åpne noe så du får øye på havets dyp, og det er
betydningsfullt. Det som er viktig for et dikt er å være et
godt dikt, det er diktets oppgave. En god litteratur skulle
først og fremst være litteratur. Vi kan lære gjennom for-
mene, setningene, bildene, gjennom selve diktet.

OH: Kan din diktning også være religiøs diktning?
 A-A: Det er også en slags religiøsitet i enhver god lit-

teratur, noe som er skjult. Du vet det ikke, du er ikke
sikker på det, men det er noe bak tegnene, bak filoso-
fien, bak politikken, bakenfor alt. Noe du kan føle er
der, men du kan ikke fange det. I denne betydningen,
ja: Det har noe å gjøre med religion også, en slags reli-
giøs sensibilitet, noe som er veldig betydningsfullt og
viktig også. Mesteparten av det som kalles religiøs litte-
ratur, er bare tull, det er ingenting. Men i stor og god
litteratur kan du finne at dette ukjente, at denne berør-
ingen er tilstede.

ANDRE DEL, dobbeltdialog:
Den irakiske forfatteren og oversetteren Walid al-
Kubaisi, som er bosatt i Norge, kommer inn, og vi pre-
senterer oss for hverandre, to arabiske forfattere opprin-
nelig fra Irak og to norske cogitomedarbeidere.

OH: Kjenner dere hverandre fra før?
Walid: Ja, sist al-Azzawi besøkte Norge, for tre år si-

den, hadde vi en lignende opplesningskveld sammen
som den vi skal ha i kveld, hvor han leser et utvalg av
diktene sine på arabisk, og jeg vekselvis leser min nors-
ke oversettelse av de samme diktene. Nå arbeider vi
med å få noen av diktene til al-Azzawi utgitt på norsk i
min oversettelse, og vi har vært sammen i et møte med
et norsk forlag tidligere i dag.

Vi inviterte begge på restaurant, og havnet derved opp i
en heftig diskusjon om halal-kjøtt og innvandrer-
restauranter. Walid al-Kubaisi henviser til sin bok: Nors-
ke poteter og postmodernistiske negre, Kulturbo forlag
2000, som argument for at han foretrekker norsk mat og
misliker halal-kjøtt. Vi bestemmer oss derfor for å gå til
Bondeheimen. På veien dit samtaler jeg med al-Azzawi,
og forteller at vi har to offisielle skriftspråk i Norge. Vi
passerer Det norske teateret, hvor det spilles stykker på
nynorsk. Han viser interesse for dette, og mener at det
vitner om et høyt kulturelt nivå at vi holder i hevd to
skriftspråk i en liten befolkning. Inne på Bondeheimen
henger bildene av Sigrid Undset og Knut Hamsun, to av
våre tre norske nobelprisvinnere, og rammen om et
norsk kjøttkakemåltid og en samtale om litteratur og
demokrati er gitt.

Den aktuelle politiske situasjonen i Irak
Walid: Hvilke tanker gjør du deg om Iraks fremtid etter
okkupasjonen. Er du optimistisk eller pessimistisk?

A-A: Jeg har ikke svar på alle spørsmål. Det kommer
an på hvordan de politiske grupperingene organiserer
seg. Hvis de velger å gjøre seg avhengige av amerika-
nerne, vil det ikke føre oss noe steds hen. De politiske
partiene må utvikle seg som reelle irakiske politiske
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krefter, og bare gjennom det kan vi delta i byggingen av
en irakisk fremtid.

Walid: Jeg tror at problemet ikke er Saddam Hussein
eller Amerika, vårt problem er vår kultur og vår tradi-
sjon. Det er en kultur som mentalt reproduserer
Saddam Husseinere eller Khomeiniere. Jeg føler at
Saddam elle Khomeini lever «inni oss», og at de ikke
kommer fra Mars eller Månen.

A-A: Ja, de er et resultat av denne virkeligheten, og
det er et viktig og vesentlig element du her trekker
frem. Vi har alltid sagt at vi har kjempet for å forandre
denne mentaliteten og denne kulturen, og finne frem
til det moderne. Men oppfatninger og politiske partier
har vist seg ute av stand til å forstå hva virkelig
modernitet er. Modernitet for nasjonalistene betød å få
politisk og militær makt, for de religiøse var det å vende
tilbake til fortiden, til islams gyldne tid, og heller ikke
liberalere kunne gi oss noe viktig kulturelt sett, et vir-
kelig moderne innhold. Jeg tror det er det det egentlig
dreier seg om, er hvordan vi kan finne vår vei til
moderniteten i vårt samfunn. Er du ikke enig i dette
Walid?

Walid: Ja, vi har et problem i Irak. De intellektuelle
har aldri spilt noen stor rolle, de har alltid vært fravæ-
rende fra å handle i samfunnet.

A-A: Synes du virkelig det? Jeg mener at de intellek-
tuelle, skribenter, diktere, poeter, malere og andre har
spilt en veldig viktig rolle, men de var ikke i stand til å
vinne samfunnet på deres side, for den statlige og den
regjerende makten i form av et diktatur var større og
sterkere.

Walid: Og den gav dem ikke talefrihet …
A-A: Eller muligheten til å få utgitt bøker for eksem-

pel. Vi vet alle at hundre- tusenvis av dem har blitt
holdt i fangenskap, at de har blitt torturert og noen
drept. Hundrevis av disse skribentene og intellektuelle
ble nødt til å forlate hjemlandet fordi det var vanskelig
for folk som arbeidet med tenkning, å stå i opposisjon
til det militære, soldatene, hæren med våpen og tanks,
og politiet. Denne situasjonen førte til depresjon i det
irakiske samfunnet. Jeg har skrevet om dette i en av
mine bøker: The living soul. Det er en bok som handler
om Irak. Jeg har sagt at det var umulig å stoppe disse

folkene, og at de vant sin kamp mot oss. Slik er det.
Men vi har ikke glemt de irakiske intellektuelle. En
mengde av de irakiske intellektuelle var ærlige men-
nesker som forsøkte å stå imot diktatorveldet i Irak, og
de har betalt en veldig høy pris for det.

Walid: En del intellektuelle og politikere i vest sier
iblant at de ikke tror det vil kunne bli et virkelig demo-
krati i Irak eller i andre muslimske land, fordi det ikke
er noen demokratiske tradisjoner i islam, slik at islam
vil kunne forhindre en demokratisk praksis i Irak. Har
du noen formening om dette?

A-A: Jeg kan ikke godta disse uttalelsene om at noen
samfunn skulle være skikket til å være demokratier, og
andre ikke. Selv om det ikke er tradisjoner for det i et
samfunn, er det noe de kan lære. Vi må gi disse samfun-
nene en mulighet til å utvikle demokrati. At et sam-
funn aksepterer et diktatur og ikke aksepterer demo-
krati er ikke noe som er gitt fra Gud! Siden islam er
nevnt, tror jeg ikke profeten Mohammed ville fore-
trekke diktatur fremfor demokrati, for, som du vet, når
han avgjorde noe, spurte han alltid folket om deres
mening. Og noen benyttet seg av det for å spørre ham:
«Fredsprofet, er det du sier fra Gud eller er det fra deg
selv?» Han svarte: «Nei, det har jeg fra meg selv». Så
kunne de fortelle ham at noe var feil, og han ville ak-
septere det. Ja, de fortalte det til Mohammed og spurte
om hans mening. Du kjenner denne Sura i Koranen
Walid, Mohamum Sura Muhaidskum? Dine problemer
og dine spørsmål, de skulle finne sin løsning gjennom
samtaler med deg selv eller ditt selv, ja. Koranen har
alltid lagt vekt på det at du bør spørre en annen om
hans mening, og gi ham muligheten til å svare, og så
videre.

N: Det er dialog?
A-A: Ja, og det står i Koranen.
N: Tror du det vil kunne være mulig å etablere et slikt

kulturelt dialogisk felt i Irak?
A-A: Ja, for dialogen har alltid hatt en levende plass i

dette samfunnet. Det er bare det at styresmaktene ikke
har akseptert det. Vi har ulike politiske partier, og for-
fattere og skribenter som alltid har hatt diskusjoner seg
imellom. Det er veldig normalt med diskusjoner mel-
lom mennesker, hvor for eksempel en er marxist, en er
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nasjonalist og en annen er religiøs. Men styresmakt-
ene forsøkte alltid å undertrykke andre mennesker og
presse sine meninger på dem.

N: Vestlige innbyggere blir veldig overrasket når de
hører at valgresultatet tidligere var 99,8% for Saddam
Hussein, og at det dette året er steget til 100% ifølge resul-
tatet som ble offentliggjort i norske aviser like før krigen og
okkupasjonen.

A-A: Tror du noe lignende som
dette ville vært mulig i hele verden?

N: Nei langt i fra, det ville jo vært
umulig som du vet. Vi er sjokkerte over
dette «resultatet».

A-A: De har forsøkt å lure folket.
Hvordan er det mulig å presentere
slikt nonsens for folk? Alle vet jo at
tusener av mennesker alltid vil være
imot enhver kandidat, og at dette er
umulig. Dette resultatet vitner om
en veldig primitiv tankegang hos et
diktatur.

N: Men på den andre siden kan
enkelte mene at den amerikanske tan-
kegangen om masseødeleggelsesvåpen
og et primitivt fiendebilde likeledes
vitner om en naiv tankegang.

A-A: Naturligvis, denne Bush-administrasjonen ten-
ker i veldig gamle religiøse termer hvor de forsøker å
skille mellom godt og dårlig, det gode og det onde, lys
og mørke, sort og hvitt osv, og verden er bare ikke så
enkel.

N: Stemmer denne tankegangen i polariteter med
manikéismen etter din oppfatning?

A-A: Manikeismen ble grunnlagt i Persia av profeten
Mani i 242 e.Kr. og representerer den østlige gnosis,
som baserer seg på en innsikt i mørkets og lysets myste-
rium. Mani fikk i oppdrag å bringe kunnskap til hele
menneskeheten om at sjelene kan fri seg fra sin bun-
dethet til materien. Kampen mellom lys og mørke
foregår derfor i første rekke i mennesket. Mange,
mange farger kan finnes i ethvert samfunn. Verden er
rik på farger slik at ingenting kan være bare sort–hvitt.
Bush-administrasjonen tenker tydeligvis i slike baner.

Det er både naivt, primitivt og farlig.
N: Da kan vi kanskje vende tilbake til Walids tanke om

at de gode og de onde kreftene kjemper en kamp inne i oss
selv, for det kan være at det er våre tanker og holdninger
som skaper en diktator og et diktatur?

A-A: Ja, det kan være riktig, men ikke i ethvert til-
felle, for det er mulig å øve innflytelse på et samfunn på

den ene eller den andre måten. Du
kan for eksempel ikke hevde at det
irakiske folk har akseptert et dikta-
tur. Det er selvfølgelig en del men-
nesker som støtter Saddam Hus-
sein, men vi må ikke glemme hvor-
dan et diktatur på alle måter forsø-
ker å ødelegge disse menneskene.
Ikke alle mennesker er helte-
modige, og ikke alle er rede til å
kjempe mot et diktatur. Noen ak-
septerer hva som helst bare du gir
dem penger eller makt. Men det er
uhyre viktig for disse samfunnene å
bygge noen støttepilarer som kan få
samfunnet på rett kjøl igjen.

N: Hvilke støttepilarer kan det være
tror du, kan noen av dem være kultu-

relle?
A-A: Tenker du da på moderne kultur?
N: Ja, hvilke støttepilarer tenker du på helt konkret?
A-A: Ja, for eksempel demokrati, respekt for men-

neskerettighetene og logisk tenkning.
N: Hvordan stiller det seg da med religion og overtro?
A-A: Det er også mulig å befri (clear) religionen fra

mange dårlige ting, og fornye og moderniserer reli-
gionen. En lignende utvikling har jo skjedd innen den
kristne kirken, hvor Martin Luther skapte forandring-
er slik at Kirken har utviklet seg og ikke lenger er slik
den var tidligere. Noe lignende burde skjedd i våre
land, for å moderere islam på en demokratisk, mo-
derne og logisk måte.

Walid: Hvem og når?
A-A: Nå, vi må gjøre det nå.
Walid: Men har vi noen imamer eller ayatollaer

som kan inneha en slik rolle?
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A-A: Nei, men du kan for eksempel gjøre det. Hvor-
for? Det vet du.

Walid: …men jeg er ikke troende.
A-A: Du vet at innen islam trenger du ikke være en

mulla eller en ayatolla for å uttrykke din mening om
religionen. Alle har rett til å si sin mening, og forsøke å
tolke Koranen eller islam. Vi har ingen paver i arabiske
land.

OH: I et moderne samfunn må enhver tro på seg selv og
ikke på ytre autoriteter. Hvordan kan et irakisk menneske
komme dit?

A-A: Det er ikke noe hierarki i islam. Det er ingen
som er vanlig muslim og andre som er prester eller
lignende. Mullaene har ingen privilegier i forhold til
oss.

OH: Men tradisjonen eller Koranen er også en slags
autoritet …

A-A: Ja, Koranen er autoriteten.
OH: Hvis du vil følge den …
A-A: Eller følge disse tradisjonene. Men problemet

med Koranen er at det er ulike oppfatninger om den, og
forskjellige måter å praktisere islam. Noen muslimer
er veldig åpne og moderne, det er mulig, men det er
også fundamentalister som kan gjøre hva som helst i
Koranen eller islams navn.

OH: Men hvis du vil bygge opp et demokrati, må enhver
handle ut fra sin egen erfaring og bevissthet. Hvordan vil
det være mulig å komme dit i dagens eller morgendagens
Irak?

A-A: Du må gi folket muligheten til å gjøre det, og
ikke gjennom diktat. I Irak trenger vi for eksempel frie
steder og frie politiske partier som vil gjøre det mulig å
organisere samfunnet. Diskusjoner må til mellom alle
disse ulike folkegruppene, med respekt for menneske-
rettighetene, slik at ingen med andre meninger blir
drept eller arrestert. Det er veien! Gi folket mulighet-
en, og de vil forandre seg. Men det er selvfølgelig ikke
lett. Noen Mullaer vil si at det mot islam og så videre,
men da er det viktig at noen sier imot. Utviklingen vil
avhenge av nivået på dialogen i samfunnet, og vi må
skape denne atmosfæren.

N: Tror du det vil være mulig å skape en slik forandr-
ing uten hjelp utenfra?

A-A. Ja, jeg tror det. Hva slags hjelp fra andre land
kan egentlig hjelpe oss? Det er veldig bra når europe-
erne støtter oss kulturelt ved å utgi våre bøker, organi-
sere møter og utveksle meninger med oss. De kan
komme og organisere konferanser på TV eller radio, og
forsøke å støtte oss. Men amerikanere og europeere har
i tiår alltid stått på diktaturenes side, mot de liberale
elementene i vårt samfunn, og mot oss. Vi ville ha
modernisme, mens amerikanerne støttet disse dikta-
turene. Våre lenker i Irak er laget i USA eller i Tyskland.

N: Lenker?
A-A: Slik er det. Den vestlige verden må vite å finne

virkelige venner i den arabiske verden, og ikke falske
venner. De som bestemmer, amerikanerne, europe-
erne, prinsene, kongene og diktatorene, har lenge støt-
tet Saddam Hussein med våpen og med alt han ellers
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skulle trenge. Ja, og hvem skapte Bin Laden? CIA skapte
ham og gav ham våpen og alt han trengte. Da vi var i
fengsel, arresterte eller torturerte, snakket ingen om
oss, og ingen sa noe. Handelen fortsatte med disse lan-
dene som var interesserte i oljen for å tjene penger og
profitere på den. Det vi trenger fra den vestlige verden,
er en anerkjennelse av at det er virkelige krefter i disse
samfunnene som er moderne og tenker logisk, og at
det kulturelt er mye som forener oss. Dette må dere er-
kjenne først, og så vil det være en normal ting for Irak-
ere å gå i den retningen, på en ny vei uten diktatur og
mot demokrati.

Walid: Hvilke tanker gjør du deg om den siste krigen
mellom Amerika og Irak?

A-A: De fleste land er redde for hva som skjer fra
amerikansk hold, etter å ha erfart ulike sider ved ame-
rikansk utenrikspolitikk. Men i det hele tatt å forsøke å
gå med våpen til krig mot et hvilket som helst land: Det
liker jeg ikke, og jeg tror det er farlig. Jeg synes ikke at
Bush opptrer på en demokratisk måte og i overens-
stemmelse med menneskerettighetene ved å starte
krig. Det skyldes særinteresser og hensyn til ameri-
kanske bedrifter, og det er også et forsøk fra USAs side
på å kontrollere hele verden, noe som kan bli starten
på en veldig farlig utvikling. Amerikanerne tror de er
den eneste supermakten nå, slik at de har rett til å gjøre
hva de ønsker. Det er umulig. De kan starte en eller to
kriger, men de kan ikke krige mot alle disse landene.
Den utviklingen som bør finne sted i verden, er at de
landene som er underlagt et diktatorisk styresett, en-
dres gjennom politiske og kulturelle tiltak, og ikke
gjennom krig.

Hvis de vestlige landene hadde sagt til Saddam Hus-
sein: «Hør her, du har et diktatur. Vi vil ikke forhandle
med deg hvis du fortsetter på denne måten. Det må en
forandring til hvor du må støtte de demokratiske grup-
peringene i og utenfor Irak.» Da ville det vært mulig,
tror jeg, å skifte eller reformere styresettet i Irak. Men
de valgte å gå til krig! Å snakke om demokrati og på
samme tid okkupere et land, det er umulig. For kort tid
siden sa Bush at de kom til å bli lenge i Irak. Hvorfor
det? Tror de at de er i Irak for å forsvare demokratiet i
Irak?

N: Det skyldes vel kanskje heller som du sa tidligere, egne
oljeinteresser og andre forhold?

A-A: Ja, og i tillegg ønsket om å kontrollere hele om-
rådet.

Hør, Noah!
Hør, Noah!
Vi har alltid bygd
med våre svake armer
nye og høye dammer
mot de kommende vannfloder

Hver gang en ark druknet
bygde snekkerne en ny ark

Framtidens minner er det eneste håpet

De druknedes stønn
har hørtes i alle tidsaldre

Vårt mirakel er at vi kommer til å overleve

Så dra tilbake til Texas, du, den nye Noah
Vi trenger ikke din ark!

Avslutning og fremtidsvisjoner
N: Vil dialog kunne innebære en mulig løsning?

A-A: Ja, både mellom andre land og Irak, og internt
innen landet. For å kunne etablere et demokratisk sty-
resett, er det den eneste farbare veien.

N: Du har også lagt stor vekt på den personlige tenkning-
en og viktigheten av individualiseringen i et moderne sam-
funn?

A-A: Ja, det er veldig viktig.
N: Og det behøver heller ikke å være en konflikt mellom

en moderne religiøsitet og den individuelle tenkningen?
A-A: Nei, for det er noe personlig og individuelt. Is-

lam er en religion, men du må selv skrive, tenke, tro og
ikke tro, det er din sak.

N: Det høres ut som en moderne tanke, noe som har
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gyldighet for enhver.
A-A: Akkurat.
N: Etter å ha hørt deg samtale med oss, og etter å ha lest

noen av diktene dine, tror jeg at en vil kunne si at det med
modernismen har åpnet seg en ny åpenhet mellom øst og
vest. Slik det moderne er blitt omtalt og begrepet brukt i
dette intervjuet, tror jeg det dekker noe som kan være et
fellestrekk for alle kulturer.

A-A: Vi er forpliktet til å være moderne mennesker.
Vi lever i en tid og en tidsalder hvor du, dersom du ikke
følger med i tiden, vil kunne miste alt og gå nedenom
og hjem. Du kan ikke leve i vår tid uten skoler, regje-
ringer, litteratur, veier, gater og biler for å nevne noe. Å
ville gå tilbake i tiden er umulig og en illusjon.

OH: Hvordan tror du at dere kan skape en fremtid ut
av den spesielle situasjonen i de arabiske landene og Irak
spesielt? Dere kan vel ikke bare gjenskape den utviklings-
veien vi har gått i vest, men dere må skape den ut fra deres
egen situasjon?

A-A: Ja, men vi lever for isolert fra resten av verden.
Vi kan lære av andre land, av deres erfaringer her i
Norge, og også fra andre land og forskjellige kulturer.
Vi har også en demokratisk erfaring i Irak fra tiden før
Saddam Hussein.

OH: Kan du fortelle oss noe mer fra ditt lands historie?
A-A: Vi hadde en periode med kongedømme som

varte i 38 år før revolusjonen i 1958. Noen har forsøkt
å ødelegge denne erfaringen, men da hadde vi ulike
politiske partier, valg og en regjering. Vi kan også lære
av våre feil, nederlag og selve revolusjonen, hvor hæren
fikk makten og ødela alt. Vi kan gjøre det motsatte, for
det vi har gjort til nå har mislykkes. Europa er ikke vel-
dig langt fra Irak, og forbindelsene er veldig gode nå
mellom ulike land, og dessuten er flere millioner irak-
ere bosatt i andre land.

OH: Tror du at mange vil vende tilbake dersom det blir
et annet styresett i Irak?

A-A: Jeg tror at mange vil vende tilbake. Om ikke alle
kommer for å bosette seg der, så kommer de for å be-
søke familien, og det er også viktig for landet.

OH til Walid: Jeg har lest et intervju med deg hvor du
ikke trodde at irakere bosatte i vestlige land ville vende
tilbake?

Walid: Ja, jeg tror ikke at de vil vende tilbake, forlate
alle privilegiene og bytte inn deres europeiske pass
med fattigslige irakiske pass.

A-A: Men jeg kan fortelle deg Walid, at mange men-
nesker nå tenker på å vende tilbake. Hvorfor? Når en
demokratisk stat blir opprettet, vil ditt pass også bli res-
pektert, og ikke være slik det var under Saddam Hus-
sein. Det er nå mulighet for at Irak vil bli et veldig rikt
land, på linje med de Arabiske Emirater, Saudi-Arabia
og Oman, alle er de land som vi ikke er underlegne.
Når jeg får muligheten til å tjene godt i Irak, hvorfor
skulle jeg bli her i Europas kalde land? Da ville jeg helle
reise mot sør til mitt folk. Her er det jo arbeidsledighet,
og der trenger de hver og en av oss. Vi som er lærere,
leger, ingeniører osv. vil finne arbeid, og ingen av oss
vil være arbeidsledige i Irak, til tross for noe lavere løn-
ninger. Hvorfor ikke?

N: Oppgaven vil være å bygge opp igjen et nytt samfunn?
A-A: Ja, et nytt åpent samfunn er en mulighet selvføl-

gelig. Hvis mullaene kommer til makten, og de begyn-
ner med et nytt diktatur, vil ingen vende tilbake. Vi
snakker om en demokratisk fremtid i Irak.

Walid: Snakker du ut i fra ideen om at amerikanerne
vil forandre Irak til et paradis?

A-A: Nei, ikke amerikanerne eller Amerika. Jeg tror
ikke at Irak vil bli et sterkt økonomisk land slik som for
eksempel Saudi-Arabia tidligere. Nå er dette landet i en
fattig og elendig stilling. Jeg tror ikke amerikanerne vil
være i stand til å bli i Irak uansett stort mer enn ett års
tid.

Walid: Ja, og når de drar vil de forlate landet bare fy-
sisk, mens de fortsatt vil være åndelig til stede. De vil ha
en slags agent som vil styre landet.

A-A: Tror du at det irakiske folk vil akseptere dette?
Walid: Dette er poenget. Amerikanerne vil ikke ak-

septere dem som hater amerikanerne og ikke vil støtte
eller verne om amerikanske interesser, eller si ja til en
hvilken som helst ordre fra USA.

N til Walid: Mener du at USA vil bli en slags ny Saddam
Hussein, og tre inn i hans tidligere rolle?

Walid: Ikke akkurat det, for Saddam Hussein var en
pøbel av en diktator. Jeg tenker mer på en annen form
for diktatur.
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A-A: Jeg tenker på mange muligheter, som vil av-
henge av vårt arbeid og hva vi vil gjøre i Irak. Hvordan
vi vil kunne bidra til å skape et nytt samfunn.

Walid: det er derfor jeg sier at jeg er redd for at situa-
sjonen i landet vil bli verre og ikke bedre, og at vi vil
lide i mange år fremover. I et fjernsynsintervju ble pre-
sident Bush spurt om hvor lenge han trodde de skulle
bli i Irak, og han svarte «den tiden det tar for å skape et
demokrati.» «Hvor lenge er det?» «Saddam Hussein
hadde makten i 20 år. Kanskje trenger vi lengre tid enn
det for å skape et demokratisk styresett.» Når Bush ut-
taler seg, er han ikke redd for vår reaksjon, for hva kan
irakerne gjøre nå?

A-A: Irakerne kan gjøre en mengde ting, og disse tin-
gene vil starte når amerikanerne vil forsøke å bli i Irak.
Det vil bli en virkelig krig mot amerikanerne, hvor
mange av dem vil bli drept.

N: Det er det vi ser tegn til allerede, og det kan utvikle
seg til å bli en farlig verdenssituasjon.

A-A: Nå forlater amerikanerne basene i Saudi-
Arabia etter terroristangrep mot dem, og en gradvis
tilbaketrening til baser fra byer og gater i Irak vil anta-
gelig skje med det første. Det er vanskelig å akseptere at
en supermakt skal kunne bestemme seg for å ville kon-
trollere verden. Det irakiske folket har vært oversett av
europeerne lenge. Nå ønsker alle medier, gjennom in-
tervjuer i radio, tv, tidsskrifter og aviser å få det irakiske
folket i tale på grunn av krigen. Det er en reaksjon i
verden på en meget farlig situasjon som har oppstått.

Å være dikter i den arabiske verden betyr å leve i fare,
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de kan forandre ting gjennom diktningen, og folk ser
opp til dem. Det som har kjennetegnet moderne dik-
tere som for eksempel Jean Paul Sartre i Frankrike er
nettopp engasjementet og det individuelle ansvaret
som eksistensialismen proklamerte. Den irakiske og
arabiske kulturen er ikke i fare, for kulturen vil alltid
overleve gjennom folket.

Ingen supermakt i verden vil kunne drepe et folks
kultur.

Noter
1 Al-Azzawi bruker ordene ’modern', ’the modernity’ om
hverandre i intervjuet. Han ser ut til å tenke på det moderne
som et veldig vidt begrep, som omfatter både kunst, litte-
ratur, frihetstenkning og en moderne demokratisk
samfunnsstruktur. Han bruker ikke begrepet ’moder-
nisme’ i intervjuet i det hele tatt.
2 Diktene som er trykket i intervjuet er hentet fra En sommer-
fugl på sin vei mot flammen, Al-Mada, 1998. Gjendiktet av
Walid al-Kubaisi
3 Jfr. Edward Saids Orientalismebegrep i boken
Orientalismen. Vestlige oppfatninger av Orienten, Cappelen
1994.
4 USA 1997, tittelen oversatt til norsk: «I enhver brønn er
det en Josef som gråter» Tittelen henspeiler på den
gammeltestamentlige fortellingen om Jakobs sønn Josef,
som ble kastet i en brønn av brødrene sine, og solgt som
slave til omreisende handelsmenn.
5 Norsk oversettelse: «Så likefrem som en nøyaktig redegjø-
relse, gjør hans diktning det mystiske normalt.»
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Han nådde en bakketopp hvor utsynet åpnet seg til fjorden, øyene og landskapet
på den andre siden. Selv om panoramaet var innhyllet i dunkelt kvelds- og
nattemørke, var det glitrende og krystallklart. Stjernelyset og den store månen
gjorde himmelen mørkeblå. På bakketoppen ble han stående og betrakte
landskapet en liten stund, før han fortsatte turen et stykke til.

Under skosålene lød tørr og kald snø som knirket og krammet seg for hvert
skritt. Veien var brøytet, og på begge sider lå høye snøfonner igjen etter
brøytebilen. Frostrøyken stod omkring ham. Når han pustet ut, frøs ånden hans
til en gråhvit damp, og når han så inn i dampen, syntes han at han så ørsmå
iskrystaller der inne, før dampen svant bort, og han var i ferd med å trekke inn ny
luft. Den kalde, friske luften rev i brystet.
Det var ingen stemmer å høre, ingen andre lyder enn de han selv laget. Vinter-
landskapet var innhyllet i en tindrende nattestillhet som både var skremmende
og fascinerende.

 Nattevandreren var gått fra studiene sine hjemme ved kjøkkenbordet. Han klarte
ikke å samle seg om tankene som sprang frem av teksten i boka. Den tyske filosofen
Hans Georg Gadamers «Hermeneutik» var blitt liggende igjen på det slitte,
brunbeisede trebordet. Originalteksten var vanskelig, og noen ganger hadde han
en svensk oversettelse til hjelp. De to tykke bøkene lå ved siden av hverandre. På
enden av bordet, inntil veggen, stod det en saltbøsse og en kaffeboks.

Det handlet om «tidsavstand og virkningshistorie». Han hadde lest hver kveld
i nesten to uker, men denne kvelden klarte han bare noen linjer, før
konsentrasjonen glapp, og han sporet av. Flere ganger tok han seg selv i å sitte og
se drømmende ut av vinduet, uten at han var klar over hva han faktisk gjorde. Så
måtte han begynne på nytt igjen. Det gjentok seg flere ganger. Tankene lot seg ikke
holde fast. De smatt ut av hodet og ble borte så å si før han hadde tenkt dem. Når
man skal lese Gadamers tolkningsteori er det nødvendig å holde den ene
setningen fast i bevisstheten, sånn at den neste kan bygge på den forutgående og
så videre. Men denne kvelden var det umulig å samle seg. Det var som om noe eller
noen utenfor vinduet trakk i ham. Et eller annet der ute gjorde at tankene forsvant
like fort som han prøvde å fatte dem. Ja, han mente i hvert fall at det var noe der

Ole Harald Dahl

VENDEPLASSEN
En nokturne
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ute som forstyrret ham. Om det bare var noe i den mørke kveldsluften rett utenfor
vinduet, eller om det var noe nede ved fjorden, noe oppunder trekronene eller
kanskje noe høyt oppe under stjernehimmelen, det visste han ikke. Men det var
noe, og det grep tak i ham. En lengsel våknet og trakk ham ut. En diffus lengsel
som det var vanskelig å definere nærmere. Hver gang han prøvde, måtte han
medgi at definisjonsforsøket kun bidro til å forsterke lengselen, og den forble like
uklar og ullen.

Han slo boka sammen og skjøv den deretter lenger inn på bordet. Så reiste han
seg og skjøv stolen tilbake. Men han burde tenkt på at det ene gulvbordet lå litt
høyere enn de andre og isteden løftet stolen, slik som han pleide å gjøre. Nå deiset
stolen overende, inn mot kjøleskapet og ned på gulvet. Han lot den ligge. Han var
litt fjern denne kvelden, og også i ferd med å bli irritert. Uaffektert av stolen som
lå på gulvet, gikk han ut i gangen. Der dro han den store, tykke vinterfrakken ned
fra knaggen, knyttet skjerf og vinterstøvler og tredde lua godt ned over ørene. Så
trakk han på seg skinnvottene, vendte ansiktet mot døra, åpnet og gikk ut i
vinternatten. – Han ville bare ut og klarne tankene, komme til ro og innsikt i hva
som forstyrret ham. Men hva han skulle gjøre for å få det til, det visste han ikke.

Han la i vei og gikk på måfå, riktignok den vanlige turen. Så snart han var
kommet ut og så lys i vinduene fra de andre husene mellom trærne, ble den
irriterende lengselen, som trakk og gnog, enda sterkere enn før. Ja, det var ikke
første gang han ble trukket ut i sene kveldstimer på denne måten.
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Han tok av seg den ene votten og dro hånden over kjaken. Det var rim og istapper
i skjegget, enda han knapt hadde spasert i tyve minutter. Kulden gikk tett innpå.
Han kjente den gjennom klærne, og der hvor kulden kom til, beit den i huden,
selv om han var varm etter turen.

Øverst på kollen, hvor han hadde det beste utsynet over den islagte fjorden, ble
han stående og fundere en stund. Han ville ta en pause der, som han pleide, før
han vendte om og begynte på veien tilbake.

I skipsleia, midtfjords, var det ei råk i isen. I kuldeperioden omkring januar pleide
råka å fryse igjen hver natt. Når den første båten kom neste morgen, måtte den
ledsages av en isbryter. Isblokker og skipsskrog skrapte mot hverandre. Ljomet lød
langt oppe i åsen. Daglig gikk det flere båter til og fra byen. De kom og gikk hele
året, men midtvinters var det ingen trafikk i leia på denne tiden av døgnet.

Over ham var verdensrommet. Det videt seg ut i det uendelige, livstomt og øde,
men med tindrende stjernelys og en stor, gold måne. Vakkert var det, og samtidig
uhyggelig, overveldende i all sin prakt og storhet. For ham var verdensrommet et
ødeland, lik et dystert månelandskap eller en død evighetsmaskin. Det svimlende
tomrommet fylte ham med kulde og gysninger.

Han så på snøen, så på brøytekantene. Også da fyltes han av gys fra det øde og
uendelige. Stjernelys fra verdensrommet glitret i snøkornene. Lyset speilet seg. Alle
regnbuens farger kom til syne. De vekket fryd i øyet, og i et glimt streifet det ham
at stjernelysets speiling i snøkornene er vakrere enn alt hva mennesker noen gang
har skapt. Tross skjønnheten ble han ensommere enn før. Skjønnheten gjorde
ham tom. Den udefinerbare lengselen fra kjøkkenbordet ble aset opp, pisket og
pint av evigheten som lyste mot ham fra snøkrystallene. Nattestillheten og det
uendelige rommet kvalte livslengselen, og kvalte også håpet han bar på – om å
komme løs fra lengselen og finne en tilfredsstillelse. Han følte seg omsluttet av og
innestengt i et intetsigende øde, og ønsket seg bort! Han ville bort fra den kvalfulle
evigheten, og om mulig ville han isteden føle øyeblikkets begeistring, oppleve
spontaniteten med dens liv og entusiasme. Men sommeren var ikke det spor bedre.
Sommeren var bare en annen sjattering av det samme evighetstablået.

På den siden av veien som ikke vender ned mot fjorden, men opp mot skogen,
ligger det hus og hytter med store hager omkring. Langs veikanten er det gjerder
av ulike slag, med fine porter. Noen landsteder har høye portstolper med
arkitraver og takkonstruksjoner. De største og fineste har glassert, kinesisk takstein
og andre har tradisjonelle, norske bondetak med torv.

Det er flest hytter, eller landsteder, og bare noen av dem er bebodd hele året.
Men så snart det nærmer seg St. Hans, og sommerferien tar til, kommer byfamilier
ut til den store halvøya og bosetter seg for et par måneder. Ofte kommer tre
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generasjoner på en gang. De organiserer seg sånn at den mellomste generasjonen
kan reise inn til byen på jobb. Etter arbeidstid kommer de tilbake. Da har barn
og besteforeldre gjort i stand til middag. Hvis været er fint, sitter de på terrassen
eller ved et langbord ute i hagen under svangre og svaiende frukttrær. Utover
kvelden hygger de seg sammen. Barna spiller badminton. De voksne prater,
drikker, og noen ganger danser de på terrassen til musikk fra stereoanlegget.

Naboeiendommen hans er en slik en. Det er en sveitservilla fra forrige
århundreskifte, tre eller fire ganger så stor som den tømmerhytta han bor i. Ja, selv
annekset på naboeiendommen er større enn hytta hans. De første årene han bodde
der, hilste de fra naboeiendommen på ham, men de siste somrene har de liksom
ikke lagt merke til at han er der. – I noen av de mindre hyttene langs veien bor
det eldre, ensomme ektepar og andre steder par på hans egen alder. I helgene får
de besøk av venner som tar ferja utover fjorden. Men når høsten kommer, blir de
borte alle sammen. Da reiser de inn til byen igjen.

Ved vendeplassen vet han at det lyser lunt og varmt fra vinduet i det nærmeste
huset bak ham. Han vil helst ikke se i den retningen. Allikevel kan han ikke dy seg.
Han løfter blikket, snur kroppen delvis og vrir hodet litt, slik at han ser det gylne
stuelyset mellom snøtunge graner og stivfrosne epletrær. Det ryker fra pipa på
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taket. Et flakkende lysskjær som må komme fra peisen der inne, trekker ham til seg.
Luende flammer danser gjennom vindusglasset. Han formelig kjenner varmen fra
kubbene i peiskroken, ser hvordan de gløder og ulmer, og oppslukes av det
vidunderlige bildet. Inne i ilden kommer det noe tilsyne. Noe han i førstningen
ikke riktig fatter.

Han senker blikket ettertenksomt og dveler en stund ved det som ligger
nærmest. En konveks snøfonn som brøytebilen har veltet opp mot et pent
stakittgjerde, og bak stakittet er det en barlindhekk med myke og grønne barnåler.
Den vel meter høye hekken skjermer eiendommen og utgjør en tydelig kontrast
til det hvite snøteppet på plenen inne i hagen. Øverst på den pent beskårede
innhegningen ligger det også et frossent teppe av snø, og litt lenger nede, inne
mellom de myke barnålene, kan han se noen røde bær som er blitt hengende igjen
fra høsten. – Men det er først og fremst lyset i stua som trekker oppmerksomheten
hans til seg.

Flammene tiltar. Gjennom stua kommer de mot ham og blir
til et bål som lyser opp. Det flammer i vindusrutene. Inne i
gløden ser han en skikkelse. En ganske liten skikkelse,
nærmest en dverg, og den minner ham om noe kjent.
Han ser og ser, men kan ikke begripe hvem eller
hva denne dvergen er, til tross for en
usedvanlig fornemmelse av gjenkjen-
nelse. Han dveler ved dvergen, der
den står staut og gnomaktig inne i
flammespillet. Fornemmelsen av
gjenkjennelse svulmer opp. Det
dirrer en streng inne i den esende
fornemmelsen. Han fokuserer
og synes fornemmelsen klarner.
Den svulmer ytterligere. En glede
strømmer frem, uten at det lar seg
konstatere om gleden kommer fra
ham selv eller fra dvergen. Gleden
bare vokser, jo mer han gir den
oppmerksomhet. Samtidig tiltar
dvergen i størrelse. Den vokser også,
parallelt med hans fokus på den dirrende gledesstrengen, og er i ferd med å bli en
kjempe. Ja, en riktig kjempe. Med ett kjenner han den igjen. Til sin store
overraskelse ser han seg selv stående inne i flammene.

Han selv er gjort av ild og flammer. Han er ingen puslete og forfrossen
melankoliker. Nei! Han er lik en uredd, altoppslukende og flammende ild, en
bevinget kjempe intet kan stå seg mot. Liksom en glødende sol når den stiger opp
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over horisonten, skrider kjempen ut av vinduet, går gjennom hagen og smelter
sammen med ham som står ensom ute i vinternatten.
For et øyeblikk svinner all ensomhet. All hans lengsel blir borte, all smerte ved
tilværelsen løser seg opp, og all den knugende tomheten som så ofte har trykket
ham, er ikke lenger der. Isteden fylles han av noe som er uutsigelig godt, noe han
av en eller annen grunn har glemt fullstendig bort. Og allikevel blir det ham kjent
og kjært i løpet av et øyeblikk. Så kjært som om det skulle vært hans nærmeste
gjennom hele livet.

En kvinne kommer også til syne i vinduet. En kvinne av kjøtt og blod. Hun er nok
yngre enn ham selv, antagelig i begynnelsen av tredveårene, og har langt, mørkt
hår som omkranser ansiktet. – Han har ofte sett henne når hun går forbi på veien
nedenfor hytta hans. Hun er vakker. Han synes å høre at hun snakker til ham. Han
hører at hun sier ham vennlige ord. Han ser henne komme gjennom forstua med
et fat i hendene. En kjærlighet som er myk og varm og vennlig innhenter ham. En
himmel som er så nær at han knapt kan fatte det, favner ham inn. Den kalde og
uhyggelige virkeligheten han er omsluttet av blir fjern.

Han ser seg selv sittende tilfreds i sofaen, rød i kinnene og varm i toppen etter
at han har vært ute og måket gangveien inn til huset bred og fri for snø. Og hun
kommer mot ham med to store krus fulle av varm kakao.

En mann kommer plutselig tilsyne ved siden av kvinnen. Hun peker på ham
som står ute på veien, og de to i vinduet veksler noen replikker, før hun bryskt
trekker gardinene for.

Så er han tilbake i den kalde og uendelige virkeligheten. Han ser seg selv utenfra,
og lik en fugl høyt oppe på himmelen synes han at han også kan se hvordan de
to har det der nede i stua. Han liker ikke det han ser. Så kastes han inn i en
opplevelse av seg selv mer smertefull, ensom, iskald og avvæpnende enn han
trodde var mulig. Alle våkenettene han har slumret seg gjennom i årenes løp blir
uvesentlige.

Han er bare et streif i evigheten. Et streif han helst vil utslukke og hviske bort.
Kulden biter ham i huden. Han hiver etter pusten som stanset for et øyeblikk.
Stakkåndet hikster han inn vinterluft, før han siger ned på kne i snøfonna. Han
synker ned i et ønske om å bli borte for all tid. Han synker og synker og synes at
han faktisk blir mindre. Ja, kanskje er det mulig å forsvinne fullstendig uten å gjøre
vold på seg selv, undrer han. Han synes at han blir lett og løses opp, omtrent som
den varme pusten hans løses opp og diffunderer i det kalde og uendelige
luftrommet omkring ham.

Han synker, samtidig som han medgir for seg selv at han tross alt så noe inne
i flammene i løpet av det lille øyeblikket det varte. Det som kom mot ham og
berørte ham. Han så noe han aldri vil glemme. Nå er det riktignok forbi. Selv om
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det skjedde ganske få minutter forut, er det kun tilbake som et minne, et mer eller
mindre blekt minne sett opp mot hva det var da det berørte ham. Allerede er det
nærmest å regne for en triviell tanke på lik linje med andre ganske vanlige tanker.
Det eneste som skiller den fra andre ganske vanlige erindringer og tanker er
opplevelsen som den sprang frem av. Det var en særskilt opplevelse. Og følgelig
er også tanken en nøkkel tilbake til opplevelsen. Han vet at han kan gjenfremkalle
den mer eller mindre levende i bevisstheten. Tanken synger i ham. Den synger om
nærværet av noe han hadde glemt. Han eier ikke noe mer eller noe annet som har
større betydning for ham.

Samtidig husker han alle de gangene han har tenkt seg muligheten av at
selvfølelse og ensomhet kan oppleves som omvendt proporsjonale med
verdensrommets uendelighet. Aldri før har han opplevd det som i dette
øyeblikket, når han er kastet ut av drømmen og inn i en virkelighet som ikke bare
er kald og uendelig, men også avvisende. Selv er han smertelig liten, nesten ingen
ting, og verdensrommet er ufattelig stort.

Og nå, når ensomheten for alvor har meldt seg, når jeg er skilt fra alt og alle,
skilt selv fra mine egne drømmer, ønsker og lengsler, ja, utskilt fra alle
sammenhenger, redusert til kun å være et ynkelig lite «jeg» på jorden, så har jeg
antagelig nådd det absolutte minimum og ingenting kan lenger forstyrre meg,
sammenfattet han for seg selv.

Han reiste seg opp og fant tiden moden for nok en gang å vende nesa hjem, med
et lett bitterfylt håp om at tankene endelig ville føye seg etter linjene i boka.
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Et streif
Hardt, nakent berg. En fjelltopp. Små tepper av mose og stutte gresstrå i søkk, sprekker og
groper; men fremfor alt granitt og gneis. Nakent, blåsvart og gråhvitt. – Høyden over alle
nærliggende høyder gir himmelvidt utsyn.

Mot syd blåner havet i det fjerne. I nordvest ligger Lifjell med hvit snø på toppene.
Vide skoger brer seg i vest. I øst bølger grankledde koller bak grankledde koller. Nedenfor
fjellet ligger blått vann. En innsjø med elveløp ut til havet.

En liten plante med hvite blomster klamrer seg til en mosedott, ensom, i kamp med vind
og stridig vær.

Det hviner, hyler og piper. Vinden gviner som gjennom sprekkene i en glissen låve.
Men det finnes intet byggverk på berget. Der er ikke annet en vinden selv og den nakne
toppen med sine små, livshungrige vekster.

Luften jamrer. Det synger og gråter. Det hviskes livsgåter og formaninger. Det høres
sukk, oppgitte sukk, og vinden dveler for korte øyeblikk over livets avmakt, over resigna-
sjon og uendeligheter av ulykke – før den på nytt blåser fanfarer, utroper uhemmet glede,
mot og seiersvilje, slik den har gjort i evigheter og vil gjøre i nye evigheter.

Vinden priser seg selv, men også jorden og mennesket. Den avviser ingen, men er like
nådeløs som den er talende og kjærlig. Den lar alt og alle ta del i dens kjærtegn, og sam-
tidig tar den alt og alle hensynsløst med på sin hasardiøse ferd. Den er en uberegnelig
foregangsmann og forløper, en paradoksal kjempe, der den puster liv i de usleste skap-
ninger, samtidig som den venter til det siste livsgny har gitt seg, for å feie restene bort
som usselt støv.

Den lille planten med hvite blomster og en stengel av seigt skinn har fått krum rygg. Den
største blomsten, øverst på den lille planten, søker ly ved å vende seg inn mot kanten av
den mosegrodde sprekken hvor den har slått rot. Stridig og standhaftig står den, men
skjelver og rister hver gang vinden kommer i hvinende kast. Den står og den står, men det
later merkelig nok til at den gråter en stille gråt hver gang blåsten forstummer. Det bøyde
blomsterhodet tvinges til å vedstå seg avmakten. Den lille hører forgjengelighetens lover
hviske i cellene, og vet at den vil bli et offer for den store titanen som huserer på alle nakne
berg. En dag vil den bøyde ryggen brekke. Titanen vil ta ham med seg, bære ham et stykke
og så kaste ham fra seg. Kanskje blir han sluppet ned i den blå sjøen for å trekkes med av
strømmen fra elveløpet lengst i syd? Kanskje kommer den så langt som ned til elven?
Kanskje slippes den bare på et jorde hvor det en dag vil komme en plog, eller kanskje blir
den liggende igjen under et furutre, hvor den etter hvert vil få friskere barnåler over seg?

Vinden vil ikke ende. Selv om alt liv blir borte, ja, om så berget en gang svinner hen,
vil det fortsatt lyde sukk, hvin og stønn fra lumske makter på skjelvende streif.

Ole Harald Dahl

I Telemark
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Det var på nyåret, mens forrige vinter ennå huserte i hele landet,
at Kurt Narvesen dukket opp på et av Forum Cogitos
søndagsmøter i Oscarsgate 10 Homansbyen, Oslo. Han hadde
fått et hint av sin ungdomsvenn Torodd Lien, om å komme seg
ut blant folk.

 De to kjenner hverandre fra gymnasietiden i Arendal på
1960-tallet, og Torodd Lien
tok selv initiativ til Forum
Cogito i nittiårene, da han
vendte tilbake til Norge etter
en tyveårig antroposofisk eksil-
tilværelse i Sveits og Tyskland.
Selv om han nå har trukket seg
fra det aktive arbeidet i foru-
met og isteden satt kreftene inn
for en industriell innovasjon på
Lillehammer, kjenner han
fortsatt miljøet og mente at det
kunne ha en funksjon med
henblikk på å vekke hans
ungdomsvenn til nytt liv og
arbeid etter en lang og innad-
vendt periode.

Ole Harald Dahl

Nytt litterært liv?
Etter tretten års taushet gir Kurt Narvesen nye livstegn
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Vel, mannen kom altså, og satte seg beskjedent til rette
ved bordet. Lavmælt deltok han i studiearbeid og gjen-
nomgåelse av tekster i det såkalte Tekstverkstedet. Siste
del av søndagsmøtet var viet tidsskriftets redaksjon.
Nummer 6 var under forberedelse. Noe arbeid var
gjort, men mye gjenstod, og ettersom alt fortsatt fore-
går på dugnadsbasis i dette forumet, og nummer 6 var
kommet på oss som julekvelden på kjerringa, lot det til
at vi denne gangen bare kunne glemme deadline og
avtale med trykkeri. Ideen til første hefte i 2003 var et
nummer som skulle berøre humanistiske ideer og spi-
rituelle impulser både i amerikansk og irakisk/arabisk
kultur, som en motvekt til massemedienes presenta-
sjon av disse områdene under opptakten til amerika-
nernes invasjon av Irak. Vi ville gjerne trykke den be-
rømte artikkelen av Henry David Thoreau om Sivil uly-
dighet, men penger til å sette bort oversettelsesarbeidet
hadde vi ikke, og i redaksjonen var det ingen med både
tilstrekkelig engelskkompetanse og nok fritid til å ro
oversettelsen i havn. Da hevet omsider den beskjedne
mannen ved det syd-østlige hjørnet av bordet stem-
men og sa at det kunne nok han gjøre. Thoreau (1817-
62), hans tid og miljø var et av hans spesialområder.
Dessuten hadde han en bunke nye gjendiktninger av
Thoreaus samtidige Walt Whitman å by på, om det
kunne være av interesse? Det ville vel ikke være helt på
siden av tematikken? Og også noen nye, egne dikt?
Rundt bordet ble det nikket megetsigende. Selvsagt tok
vi imot tilbudet, da vi var forstod at vi hadde hørt rett.
Kurt oversatte den lange artikkelen, og ved hjelp av
hans bidrag kom det altså et nytt nummer til noen-
lunde avtalt tid.

Karma
Fra 1976 til -82 ble Kurt Narvesen involvert i omsorgs-
arbeidet ved Gaustad sykehus i Oslo. Han var hovedsake-
lig knyttet til den avdelingen som ble kalt Kastanje-
bakken, en rehabiliteringsavdeling hvor det var rom for

å supplere behandlingsopplegget med alternativ tenk-
ning og ditto behandlingsformer. På samme måte som
ham, kom det også andre ufaglærte medarbeidere med
kunstneriske og spirituelle interesser inn i teamet. En av
dem var Birgit Krogh-Nilsen, som snart ble Kurts kjæ-
reste. En høyreist, mørk, vakker og lidenskaplig kvinne
med spesielle evner. Etter ti minutters opphold inne på
avdelingen kom hun til å si: «Det renner blod nedover
veggene her!» Et utsagn det ikke var helt enkelt å for-
holde seg til der og da, inntil det ble klarlagt at Bygg 1 på
Gaustadtunet, hvor Kastanjebakken i sin tid holdt til, tid-
ligere har vært en avdeling for tuberkulosepasienter.

Birgit Krogh-Nilsen hadde et merkverdig klarsyn. Et
annet utsagn som hun gjentok ved flere anledninger,
gikk ut på at hun selv skulle dø ung, og utsagnet skulle
vise seg å medføre riktighet. Hun var ofte syk, hadde
vært innlagt på 6. Avdeling ved Ullevål sykehus allerede
som sekstenåring. Våren 2001, da hun var 50 år, ble det
konstatert en hjernesvulst.

Kurt Narvesen hadde allerede pleiet sin samboer
gjennom lange sykdomsperioder. Han hadde erfaring
fra Gaustad, fra nærkontakt med en far som døde ung,
og han hadde mistet en av sine brødre. Døden var ham
ikke fremmed, men dette skulle bli noe annet og noe
mer enn alt han hadde opplevd tidligere.

De to ble etter hvert ensomme om sykdoms-
historien og dødsprosessen. Hjemmehjelpen stilte opp
med medisiner, men ikke mer. Venner og slektninger
trådte mer og mer i bakgrunnen, og Kurt ble temmelig
alene med sin døende kjæreste. Den 22. april 2002 pus-
tet hun ut for siste gang.

Som en liten anakronisme og et minne om Birgit Krogh-
Nilsen, trykker vi en artikkel som hun skrev for Riksmåls-
forbundets organ Ordet nr. 2, 1993. Opprinnelig var ar-
tikkelen på femten sider. Den ble sterkt kuttet av Ordets
redaktør, men er allikevel tydelig og pregnant, slik at den
gir en kortfattet og leseverdig fremstilling av Kurt Nar-
vesens forfatterskap.
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SJELENS REALISME

Av Birgit Krogh-Nilsen

Kurt Narvesen (f. 1948) er ikke lenger en av «de unge»
– men hans dikt når nettopp unge lesere i dag.

Narvesens forfatterskap er i usedvanlig sterk grad preget
av vilje og inspirert evne til å formidle. Materialet han
bruker, er summen av eget levet, tenkt, drømt og ikke
minst lest liv. Født og oppvokst i Arendal ble han sendt
til sjøs som 14-åring for å «bli voksen» Da han som svak-
synt førstereisgutt av vanvare bl.a. presterte å heise pest-
flagget i Monrovia, ble denne reisen av noe kort varighet.
Han gikk i land og tok artium, og publiserte sine første
dikt i Agderposten. Bob Dylans tekster gjorde, efter over-
stått Wildenveyfeber, et voldsomt inntrykk på ham og
åpnet veien til det bugnende amerikanske litteratur-
landskap. Samtidig møtte han antroposofien delvis
gjennom Alf Larsens artikler i Janus, og delvis i møtet
med Rudolf Steiners Karma-foredrag i bokform. De siste
førte ham til Goetheanum, og han oppholdt seg i
Dornach fra 1970–72. Tilbake i Norge, for å lese kunst-
historie, bodde han på Sogn og Kringsjå med hode og
sinn fylt av Steiner, Larsen, Dylan, Leonard Cohen,
Allen Ginsberg og Ezra Pound. Det ble ikke noen eksa-
men i kunsthistorie, men i 1975 ble hans første diktsam-
ling Steppene utgitt.

Den gjorde såpass inntrykk på anmelder Erik
Pierstorff i Dagbladet at debutanten havnet på avisens
førsteside (16. 9. -75), relativt ekstraordinært. Her et
kort sitat fra diktet Samtid:

«... Fordi tid ikke er tid
sted ikke er sted
ansikt ikke ansikt
fordi tale ikke er tale
ga alt seg selv den form
det måtte ba

jeg hører meg selv synge
sa Oraklet i Delfi
Men så er det ikke meg allikevel ...»

Mer preget av et rikholdig knippe undergangs-
stemninger og rastløshet enn av den gode mottagelsen
Steppene fikk, er boken Ararat (1976). Fra hans frodig-
muntre, men tenksomme dikt skal ett vers siteres:

«... Og var svært selektiv,
og ble mer og mer selektiv med årene,
nektet å skrive om noe
som moret ham –
mistenksom, påholden, lo til slutt
ikke av noe som helst,
skrev på høygir et tibinds verk
om sin fremgang i verden
gryntet tilfreds og falt om død. ...»

1 1977 utkom Ved vannmannens terskel. I denne efter eget
sigende «galeste bok» trer han virkelig ut av rekkene

«... I syvogfemti, sa Predikeren
var jeg så hjelpe meg et lam
i verden!
jeg skulle begynne
min harving for Herren:
jeg dro ut for å søke om løyve
i niende kontor.
Trodde det måtte så være!
Sto klar til å legge ned alt
og bli professor i tresteg
hvis skjemaet ikke ble godtatt! ...»

Samtidig reagerte han mot vår tids politiske
«moteriktighet»:

«... De forsøker å finne ut hvordan Lessing ble som
han ble, ved å studere produksjonsforholdene på
syttenhundretallet. Metoden hadde vært bra nok
hvis Lessing hadde vært en frakk, men ettersom
visse ting i hans biografi tyder på at han ikke var en
frakk, heller ikke en tennisball, men snarere tvert
imot en tysk filosof, blir ikke bare undersøkelsens
utfall tvilsomt, men også selve undersøkelses-
metoden ...»
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Forskjellige situasjoner i det omsorgsarbeide han ut-
førte ved Gaustad sykehus manifesterte de surrealistiske
sider av hans vesen (og derved forfatterskap), og skulle
senere hen fungere som inngang til Walt Whitmans
diktning. Det illustreres i Smil, Sinbad! utgitt høsten
1979.

« ... Smil, Sinbad!
Smil, Sinbad! Vis opp dine siste tenner
for verden – om den i øyeblikket aldri så mye
består
av deg selv, tre mjødstinne matroser over
mytteriets rand
og en og annen grønnøyd trehodet drage!
Lapp seilene, mann,
sett ut igjen, kjenner du det blåser opp? ...»

På denne tid oppdaget han amerikaneren Bukowski,
hvilket ledet til Blomsterelskeren (1981), en samling gjen-
diktninger av amerikansk og engelsk poesi. Samlingen
ble begeistret ønsket velkommen, av så vel kritikere som
den leserkrets han efterhvert hadde skaffet seg. Den ble
så efterfulgt av den frodige diktsamlingen Gjenkomst i
mai (1981). Tittelen lover hva den holder; her står han
på hjemstedet efter flere års fravær, ventet og uventet på
samme tid. Boken bærer bud om hvor kjærlig knyttet
Kurt Narvesen er til sine røtter. Gjennom nøktern og
lunt iakttagende, giftfri ironisk intelligens inviterer han
leseren til sin egen opplevelsesvinkel, om enn noe retro-
spektiv:

«Post mortem
Vi gikk tur på kirkegården.
Min bestemor trippet forrest,
tankefull, stram i blikket.
Og ropte plutselig utover støtter og klorofyll:
Nei jeg vil ikke lengre inn!
Familiegrav, pøh!
Legge seg til her med døde på alle kanter,
det ligner jo ingenting!»

Denne i sin kjerne vare og kjærlighetsfulle tone preger
også diktet til hans døde far:

«... Han må ha funnet frem. Han kom en natt
for siste gang. Jeg tenkte: Mønstre ut
er du jo vant til. Men nå skal du langt.

Og sjelen trenger bønner der den seiler
sitt eterhav i retrospektets natt …
La dette være én. God reise, far.»

1 1984 utga Cappelen Tilegnet den usynlige verden, 55
gjendiktninger av Walt Whitman. Her hadde Narvesen
noe assistanse av Helge Torvund og efterhvert Håvard
Rem. Dette er fortsatt det eneste Walt Whitman-utvalg
utkommet på norsk.

Ved Bredden (1985) kan på mange måter oppfattes
som et kjølig dokument, hvor det strengt formelle kan
kamuflere lengsler og lidenskap. Det kan virke som
om han prøver å regulere sistnevnte i en slags kosme-
tisk kynisme; han lykkes allikevel ikke alltid i dét.
Hans humor er tydelig, romslig men, ikke minst
gjennomskuende. Den poetiske tone er alltid ren.

Det skulle gå 5 år før det kom en ny bok. Det ble
Favntak (1990), en diktsamling hvor Narvesen tar fatt
på en ny fase av sitt liv; men fortsatt skriver han ut fra
seg selv, totalt usminket, ubestikkelig, inderlig og
bramfritt. Favntak ble da også utgitt som Årets bok i
«Bokklubbens lyrikkvenner». Og der møter vi også en
adskillig «farligere» eller «mørkere» toner enn før:

«... Vær ikke for trygg på meg:
Macbeth er borte.
Men da jeg våknet hos deg
i dag morges
stod det en mann ved sengeenden,
forreven, forhutlet,
med øyne som hadde sett mer
enn denne verden.
Jeg er din felle, sa ban. Jeg er Malcolm.
Fra nå av viker jeg ikke fra deg.
Og frem fra sekken han bar
trakk han en kongekrone
og kastet den for mine føtter, ...»

(«Machbeth»)
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«... Jeg er førti år gammel
til tider har jeg følt meg
som hele Israel på håpløs marsj
nå står mitt telt på Horeb

min elskede står utenfor
i solen ...»

(«Vintervinden»)

Kurt Narvesens forfatterskap med sine fasetter og nyan-
ser kan nå de fleste nivåer i menneskesinnet. Han for-
midler sin opplevelse av den selvfølgelige korrespon-
danse mellom makrokosmos og mikrokosmos, det ab-
strakte og det rent konkrete, egosentrisitet og altruisme,
humor og oppriktig engasjement. Hans diktning er et
inderlig uttrykk for behovet for å formidle dualitet. I alt.
Og alle. Han prakker heller ikke sin religiøsitet eller sin
metafysiske orientering på leserne. Mange av diktene
rommer varme. Og under den ligger ikke sjelden bitter-
het. Og omvendt. Han er ingen tolerant alt-aksepter-
ende kunstner, men et ikke-fordømmende medindivid
som oppfordrer til nærvær, til også å være sitt eget med-
menneske. På uklanderlig riksmål formidler han re-
spekt for individet og bønn om menneskelighet. Narve-
sen har fått solid respons på diktene sine også utenfor
Norge. Han er oversatt til engelsk og fikk i 1992 Statens
Garantiinntekt for Kunstnere.

——————

Omsider alene
Det er altså tretten år siden siste diktsamling kom ut. For
første gang på aldri så lenge bor han nå alene. Det ble
nødvendig å flytte til et mindre bosted, og han fant en
leilighet oppe på Ekebergåsen i Oslo. Den er i minste
laget, ifølge ham selv, men gir i hvert fall et nytt utsyn
både på byen og livet, mens han venter på et uprøvd
anslag.

– Må se å få skrevet noe igjen, få utgitt noe. Vil jo
være med i manesjen, sier han. Nå vet jeg ikke lenger
hvordan jeg finner anslaget, men det kommer. Det er

ganske sikkert. Jeg er riktignok ikke like rask som tidli-
gere, men det viktigste er å holde seg klar. «The
readiness is all», sa William Shakespeare, og han kan jo
ikke lastes for mangel på produksjon den tiden han var
virksom.

– Er det en ny periode som venter? Et radikalt brudd?
En periode under et nytt tegn, eller vil vi se en kontinuitet
til tross for den lange tausheten?

– Jeg vet ikke riktig hva jeg har gjennomlevd de siste
tretten årene, hvis jeg skal sette den indre biografien i
perspektiv. Noe kuliminerte, men hele tiden hadde jeg
en opplevelse av at møtet med Birgit var en nødvendig-
het. Det var som om det var det jeg skulle gjøre. Leve
sammen med henne. Det var livets karma. Om det har
befruktet meg eller ikke, kan jeg ikke svare for. Det får
tiden vise. Jeg har bare gjort det som var nødvendig.

Dessuten var jeg kommet til et punkt i livet, da jeg
var toogførti år gammel, hvor jeg ble oppmerksom på

at jeg ikke ville gjenta
meg selv. Og samtidig
ønsket jeg ikke å for-
stumme. Problemet
er å ikke bare repro-
dusere det man har
mottatt i oppveksten,
men komme dypere i
seg selv, inn til sitt
eget jeg, hvis noe slikt
finnes. Det må være
den egentlige kilden.
Det genuine. Det som
ikke bare er kultur-
betinget, gitt gjen-
nom liv og utdan-
nelse. Når man har le-
vert det, en refleks av
den epoken man er
vokst opp i, i ulike ut-
gaver og varianter,
kan man enten
strande eller påbe-
gynne utviklingen av
noe eget.
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Fem dikt av

Kurt Narvesen

Men nei, det var ikke drikk
jeg var henfallen til –
det var ikke ukene borte
fra arbeid og slekt,
det ville livet med
tilfeldige kvinner,
tilfeldige menn –

Snarere var det
veien hjem:
øyeblikket foran døren,
øynene som møtte meg –
skammen.
Der var den,
alltid der.
Den var det jeg oppsøkte
igjen og igjen.

Bare Gud
vet hvilken demon som kom på besøk
en gang
i alle tings begynnelse!
Jeg har levet mitt liv,
og på min måte
var jeg ikke utilfreds.

Skam
Til Robert Bly

Fødselsdag

Og jeg ser deg der
efter talene og skålene,
ser deg alene, et øyeblikk,
før kaffen og gavene –
Der er du: ditt vakre hode
i plutselig bortvendt profil,
gjennomskinnet, et eneste sekund,
av det dødelige lyset
fra en fødsel.
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Egypterne

Balsameringen, vet man nå,
var ingen kongelig skikk.
Balsameringen gjaldt et rike.
Og høy eller lav,
man sprang heller i Nilen
enn over visitten hos Balsam & co.
når dagen hellet og
fralandsvinden
knirket i alle ledd.

Og siden satt de der oppe,
eller ute, eller nede,
eller hva man vil,
og stirret i dyp beundring
på det som var latt tilbake

Siden tiden ikke gikk
for noen av de impliserte,
gikk det temmelig mye av den.
Omsorg og kjærlighet strømmet
mot pyramider,
mot glemte oaser:

det brente barnet synger ved ilden.
Den dypest forbundne
elsker sitt rep.

Kristus ble født og døde.
Romerne gikk i løvegården.
Djebel-Al-Tarik stupte
og stod opp igjen som Darwin.
Satie skrev sitt mesterverk «Tre stykker i

pæreform» –

Og egypterne kom tilbake.
De hadde stirret så lenge på sine usalige
kropper:
Blindet, sjelelig sett,
for annet enn torso, lemmer,
for annet enn det en kanope kan romme,
dukket de opp på jorden –

Merkelig ble deres nye liv.
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Skygger

Rykter skal komme,
rykter skal gå –
jeg overhører det meste:
det fins adskillig
det gjelder å ikke vite
noe om.

Mange ting
forteller jeg ikke
meg selv engang –
enkelte dager
kommer de efter meg som
skygger,
som erindringer
om fremtiden.

Ett sted

Ett sted må du legge kortet:
ett sted, og bare der
må du plassere din tro, ditt håp.

Den uforutsigbare fortiden,
den elleville fremtiden –

Tro, håp og ingen vei tilbake.
Tro, håp og
ett sted på jorden.
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1
Birgit

Da jeg så opp neste gang, satt hun i den grønne stolen på den andre siden
av bordet. Hun smilte til meg. Hun hadde på seg den røde kjolen, den hun
kjøpte i Arendal for – syv år siden? Jeg ga den til Frelsesarmeen efter at hun
døde. Hun var ung igjen: Jeg hadde visst aldri sett henne så ung. Det lange
svarte håret var tilbake; det stod en strøm av ro fra henne, av tilfredshet;
hun var hjemme der hun var. Jeg så i et glimt de femten årene jeg hadde hatt
med henne, latteren, stormene, og de siste månedene, sykdommen,
tapperheten, gråten om nettene hun trodde jeg sov –. Jeg ville si at jeg elsket
henne, savnet henne, at hun måtte bli, umulige ord stod i hodet mitt, men
jeg fikk ingenting frem, og i neste øyeblikk var hun borte, stolen tom, og
alt som var igjen var denne strømmen av ro og varmen fra noe som var, og
som jeg visste aldri ville bli borte, noen gang.

2
Anslag

Kaoskreftene var på gang den våren: Jeg ble kastet ut av en hybel og flyttet
inn hos en venninne som var i ferd med å bli det: Grunnene var de samme.
Efter en uke stod en annen venninne utenfor vinduet og ville ha meg med
til Bergen. Jeg ante ikke grunnen, men grep fire flasker hjemmelaget vin i en
krok, en ekstra underbukse i en annen, og ble med. Lite grunn til sommel
her, og i Bergen kjente jeg i hvert fall ingen. Venninne Janne satte jeg høyt,
men jeg har aldri klart å holde på noe som helst av det jeg har vært glad i
– det tok ikke mange NSB-mil før jeg forstod at døren mellom oss hadde
svingt for vind og vær altfor lenge, og at den nå skrek på sine hengsler og
sitt siste vers. Vi innså det begge, men vi klarte ikke slippe, vi hang i døren
av alle forkrampede krefter: Vi skulle til Bergen sammen. Vi kom dit sent på
kvelden, og fant et hotell som var sa lite at betjeningen måtte delta i gjeste-
nes liv, enten de ville eller ikke – vi fikk våre motstandere og trøstere, begge
to, i våre hvinende feider og ditto forsoninger. Efter to dager ville Janne
besøke sin eks-svigermor. Jeg tenkte det ble jo en avveksling, og det ble det,
på sin måte.

Tre Møter
Kurt Narvesen
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Eks-svigermoren stod i døren da vi kom, en ferm, lyshåret kvinne i seksti-
årene, med et vilt flakkende blikk – det gikk over oss, forbi oss, det gikk i
alle retninger.

– Jeg trodde det var polbilen, sa hun. – Den kommer morgen og aften!
Hun snøvlet tungt på hvert ord. Og snublet i det samme i dørkarmen,
hadde nær falt, men kom seg opp igjen, og tok et tak i oss begge. – Min
svigerdatter! sa hun og lo skingrende. – Som ikke ligger med min sønn
lenger! Kom inn, inn!

Efter stuen å dømme, måtte poltransporten ha pågått en god stund, og
med stor intensitet. Et par uker, sa hun selv. Men det var bare et løst anslag.
I dette huset var det mye som var akkurat det. Det var tomflasker overalt
– over og under halvfulle middagstallerkener, LP plater, sengetøy, sofa-
puter; i stuen, foran et bord overstrødd med fotos, veltede glass – og et
antall tomflasker til – var det så vidt plass til vertinnen: et bilde på hysterisk
fullskap og absolutt sorg. Hun var blitt enke – for hvor mange uker, dager,
timer siden visste hun ikke selv, og det spilte heller ingen rolle. Hun var som
et barn, hun kjente ingen tid. Der satt hun for sine nedrullede gardiner og
snakket. Det var som hun kastet tau opp fra et dypt svelg, i ett sett, og
forgjeves. Men mens Janne omsider kastet seg mot strømmen av ord – som
en plog, mer og mer uren i skjærene efter som vinen gjorde sin gjerning med
henne –, begynte jeg å føle meg tyngre og tyngre i min krok av rommet. De
siste månedenes fortumlede liv la seg som et vått teppe; jeg begynte å liste
meg ut av rommet. Det var ikke lett, med så mange sære forhindringer
overalt, men jeg kunne ha spart meg forsiktigheten. De merket ingenting.
På det tidspunktet tror jeg de hadde glemt at jeg var der. I gangen gikk en
trapp opp til annen etasje. Jeg fant et soverom der, la meg på en seng og lot
gnyet og gråten nedenunder gli ut av bevisstheten så godt jeg kunne. Jeg
tror aldri jeg har følt meg trettere, det var som jeg bar hele verden. Jeg er jo
edru, tenkte jeg. Jeg har ikke drukket noe som helst her. Kanskje det er det
som er i veien. Jeg døste av litt og visste ikke hva som plutselig fikk meg til
å se opp. Et vanlig soverom. Seng, toalettkommode – det stod noen borte
ved den kommoden. En høy mann i en slags kjortel. Han så rett på meg.
Medfølelse? Sorg? Jeg klarte ikke å tyde blikket. Jeg var aldeles rolig og klar;
over de få meterne som skilte oss, kunne jeg kjenne utstrålingen hans. Men
igjen ble svaret for mangetydig. Iallfall ikke uvennlig, tenkte jeg dumt. Og
plutselig var han borte. Rommet var et vanlig soverom igjen. Støyen ned-
enunder fortsatte som før.

Jeg ble liggende der jeg lå. Du har sett Kristus, tenkte jeg. Du lever. Prøv
et nytt anslag. Finn et nytt liv.

Tredje del vil komme i et senere nummer av Cogito
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Frodos vei
Rigmor Haugen Jensen

Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som
Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,
evig syngende alver, en vis trollmann og tapre riddere i stadig
kamp mot onde fryktelige vesener og et voksende mørke. Der
vandrer den lille hobbiten Frodo mot mørkets hjerte, han som
bærer all verdens skjebne på sine skuldre, eller rettere sagt: rundt
halsen, en byrde som etser seg inn i sjelen og er så tung at han
blir bøyd mot jorden. Og der vinner det gode på mirakuløst vis
når det ytterste mørke har senket seg og alt ser ut til å være tapt.

Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre
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Denne fortellingen har preget seg inn i bevisstheten til
generasjon etter generasjon av ungdom siden den første
gang ble utgitt i 1954–55, og sies å være verdens mest
leste bok1 – etter Bibelen. Dette er også grunnen til at det
kunne skapes så utrolig mye oppstyr rundt de aktuelle
filmene. Filmene er ikke tema for denne artikkelen, jeg
vil bare bemerke at Ringenes Herre, fra nå av forkortet til
RH, er en så sterk historie at det selv med den aller beste
vilje knapt er mulig å ødelegge den helt.2

RH ble godt mottatt av leserne fra første stund, selv
om det først tok virkelig av da boken kom til USA på
sekstitallet. Historien om hobbitene så ut til å passe
som hånd i hanske med «Flower Power-generasjon-
ens» livsfølelse. I akademiker- og kritikerkretser fikk
fortellingen en mer blandet mottakelse. Meningene
varierte fra begeistret bejaelse til en total avvisning.
Selv om det har vært skrevet doktoravhandlinger om
RH, har den – i likhet med f.eks Astrid Lindgrens bøker
– aldri blitt tatt inn i det gode akademiske selskap. Av-
visningen kan ha å gjøre med fortellingens form. Den
foregår i en eventyrlig verden og blir derfor av mange
sett på som en forvokst barnebok eller som en fortel-
ling som hører hjemme i romantikken,3 og ikke i mo-
derne tid.

Hvordan og hvorfor denne fortellingen har fått så
stor og bred appell, kunne i seg selv være gjenstand for
en undersøkelse. Mye av tiltrekningskraften kan nok
tillegges den fiktive verden som historien utspiller seg
i. RH har også blitt opphav til en ny litterær sjangerbe-
tegnelse, såkalt fantasy-litteratur, hvor eventyrlige
hendelser utspiller seg i oppdiktede verdener. Men er
Ringenes Herre en seriøs fortelling? Og hvordan kan
man forstå den?

Jeg tror det er riktig å se fortellingen først og fremst
som et eventyr (og dermed som dypt seriøs). Den utfol-
der seg i den slags virkelighet som forfatteren John R. R.
Tolkien selv i sitt berømte essay Om eventyrfortellinger
(On Fairy-Stories)4 kaller «Eventyrland», og har mange
av de elementene som er karakteristisk for eventyret.
RH handler som de fleste eventyr om kampen mellom
det gode og det onde. Ikke minst med tanke på den
mottakelsen boken har fått, kan det være verdt å stille
følgende spørsmål: Hvordan blir det onde overvunnet i

RH? Hva og hvem, og hvilke egenskaper er det som over-
vinner ondskapen? Hvilken ondskap er det egentlig
snakk om?

RH er en kompleks fortelling. Den har mange mo-
tiver og er egentlig mange fortellinger om en rekke per-
sonligheter og riker, hvor alle historiene etter hvert
veves inn i hverandre. Men RH er ikke bare kompleks
som fortelling. Svaret på spørsmålene jeg stiller over er
kanskje heller ikke så liketil som det først kan synes for
dem som har lest boken. Det har flere lag. Blant den
yngre generasjon i min familie har det f.eks. vært tilløp
til svært hissig diskusjon om hvem som egentlig er helt-
en i RH.

Helt eller ikke, hovedpersonen er uten tvil Frodo.
Han forblir den mest interessante personen, også etter
at de andre personene begynner å fremtre tydelig (noe
som først skjedde etter at jeg hadde lest bøkene flere
ganger) Jeg ønsker i denne artikkelen ikke å tolke his-
torien i forhold til litterære eller andre strømninger i
samtiden, eller studere dens røtter i Tolkiens inngå-
ende kjennskap til mytologi og middelalderdiktning.
Jeg vil heller ikke tolke den symbolsk eller allegorisk.
Jeg er opptatt av å finne ut hva som gjør RH til en viktig
fortelling. I en kritikk av boken5 blir det bemerket at
ingen av de som er begeistret for RH, kan redegjøre for
hva som er så fantastisk med den. Det er vanskelig,
fordi fortellingen er så mangesidig og frodig – noen
ville si overgrodd –, og den appellerer i første omgang
ikke til intellektet.

I forordet til andre opplag av boken, benekter
Tolkien at RH har noe «budskap» eller «indre me-
ning». Mange i samtiden hadde tolket fortellingen
som et bilde på 2. verdenskrig. Den skal ifølge forfatter-
en ikke forstås allegorisk. Men derimot kan den være
«anvendelig»6:

«Men jeg har en elskverdig motvilje mot alt som
smaker av allegori (…) Jeg foretrekker langt histo-
rie, sann eller simulert, for dens varierte anvendelig-
het overfor leserens tanker og erfaringer. Jeg tror
mange blander sammen 'anvendelighet' og 'alle-
gori'; men den ene bunner i leserens frihet, og den
andre i forfatterens bevisste herredømme.»7



42

I begrepet ’anvendelighet’ (applicability) ligger altså en
frihet for leseren til å finne ut, ikke hva forfatteren har
ment, men hvordan fortellingen kan appliseres på ens
egne erfaringer og tanker. Jeg finner at RH er en særdeles
anvendelig fortelling som fungerer på mange plan. Som
ethvert eventyr har den noe grunnleggende mytisk og
allmenngyldig ved seg.

Den mest meningsfulle anvendelsen er etter min
mening å se Frodos vandring primært som en indre
utviklingsvei, en innvielsesvei. Dvs at mye av det Frodo
møter på etter at han har begitt seg på vei, kan gjen-
kjennes som erfaringer på et indre, sjelelig eller ånde-
lig plan. Det betyr ikke at alt i fortellingen er overfør-
bart til en slik indre reise, men flere hendelser trer ty-
deligere frem når jeg betrakter dem ut fra dette per-
spektivet. Mange av hendelsene som jeg vil fremheve,
foregår også i fortellingen på et indre plan. Kampen
mellom det gode og det onde er i stor grad beskrevet
som en indre kamp. Nå har jeg selv en motvilje mot
allegorisk tolkning, som lett blir både vidløftig og ufri,
så appliseringen til en innvielsesvei blir stort sett bare
antydet. Mange av hendelsene henger også sammen
med dype erkjennelsesmessige problemstillinger som
hver for seg hadde trengt en artikkel.

Jeg ser altså ikke etter det symbolske eller allego-
riske, men det som er gjenkjennelig, enten ut fra bevisst
erfaring eller anelse. Metoden er å følge Frodos vei, så
langt det lar seg gjøre «innefra» som en reiseskildring,
og prøve å gjøre veldig tydelig hva slags fortelling det
dreier seg om. Så får det bli opp til den enkelte å avgjøre
hva som er gjenkjennelig.

Rammen for fortellingen
Vi befinner oss i en fjern fortid. Den del av verden hvor
fortellingen foregår, kalles Midtgard (Middle-Earth).
Rundt Midtgard er det hav. Over havet i vest ligger gud-
enes evige rike. Men det er bare tilgjengelig for dem som
blir sluppet inn dit, vanligvis bare alver. RH er full av
henvisninger til mytologi og gamle fortellinger, slik at
man opplever å være havnet midt i en verden med en
historie, at fortellingen om Frodo og vennene hans er en
del av en mye større fortelling – slik det jo også er i vår

virkelighet.8

Det er forskjellige folkeslag som beskrives i RH. De
viktigste er hobbitene. De er mye mindre enn mennes-
ker, men ellers likner de oss ganske mye. Selv om det
også er mennesker med i fortellingen, er det bare
hobbitene vi lærer å kjenne innenfra og kan identifi-
sere oss med. Dvergene er også mindre enn mennesker,
men større enn hobbitene. Over de dødelige: mennes-
kene, hobbitene og dvergene står de udødelige alvene.
De er ikke små som i noen typer barnefortellinger,
men høye, vanligvis høyere enn menn. De har en an-
nen slags bevissthet enn dødelige. Særlig har de ikke
vår opplevelse av tid: De er tidløse, hverken gamle eller
unge. Trollmennene er hverken mennesker eller alver,
men er blitt sendt fra gudenes rike i Vesten, til Midt-
gard med en oppgave. Trollmannen Gandalv er sent-
ral. Han målbærer den høyeste visdommen og er den
som så og si «iscenesetter» handlingen i RH.

Det finnes også rent onde vesener: troll, og orker og
diverse andre monstrøse vesener. De «svarte rytterne»,
gjengangere av mennesker som har blitt besnæret av
ondskapen, er de mektigste tjenerne til Sauron, mør-
kets fyrste.

Gjennom tilsynelatende tilfeldigheter er hobbiten
Frodo i besittelse av en magisk ring som viser seg å være
avgjørende for verdens (dvs. Midtgards) videre
skjebne. Den mest iøynefallende egenskapen ved Rin-
gen er at den gjør bæreren usynlig om han setter den på
fingeren. Men det er som vi skal se, bare en ytre «bivirk-
ning».

Ringen er smidd av mørkets fyrste Sauron som et
middel til å få makt over verden. Han klarte det nesten
en gang for flere tusen år siden, men ble beseiret av alv-
er og mennesker i fellesskap. Kongesønnen Isildur skar
Ringen av den ondes hånd. Berøvet for Ringen som
han hadde lagt all sin makt og hele sitt vesen inn i,
måtte Sauron flykte som en hvileløs ånd. Men Isildur
ødela ikke Ringen. Han ble fanget av dens besnærende
makt og beholdt den – til han mistet den i elven og ble
drept av orkenes piler. Ringen var gjemt i flere tusen år
før den ble funnet. De siste århundrene var den i hen-
dene på et vesen som kalles Gollum, men han mistet
Ringen inne i fjellhulen hvor han holdt til, og Frodos
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Sauron: Mørkets fyrste, den egentlige
«Ringenes Herre» som har skapt Ringen
og har lagt sin makt og ondskap inn i den.

De svarte rytterne, ringskrømtene: Gjen-
ferd etter menn som en gang lot seg be-
snære av makten de kunne få ved hjelp av
magiske ringer. Saurons mektigste tjenere.

Orker, i Hobbiten kalt bergtroll
(goblins): De er ikke skrømt, men fysiske
vesener. De utgjør størsteparten av
Saurons soldater.

Steder
Hobsyssel: Hobbitenes land.
Hobbitun: Frodos hjemsted.
Kløvendal: Hjemsted for den vise Elrond

og mange alver.
Imladris: Det alviske navnet på Kløven-

dal.
Morias miner eller bare Moria: En gammel

dvergby inni fjellet, nå inntatt av orker og
troll.

Lorien: En gylden skog med en alveby.
Gondor: Et stort (menneske)rike, som

grenser til Mordor og ligger i krig med det.
Minas Tirith: Hovedstaden i Gondor
Anduin: Stor elv som renner gjennom

Lorien, og forbi Minas Tirith. Minas Tirith
er på vestsiden, mens Mordor er på østsi-
den av elven.

Ithilien: Landskap mellom Anduin og
Mordors grense.

Mordor: Mørkets rike hvor Sauron hers-
ker.

Dommedags berg (Mount Doom) eller
Ildberget: En vulkan midt inne i Mordor

Dommedags juv (i Dommedags berg):
det stedet hvor Ringen ble smidd, og det
eneste stedet den kan ødelegges.

Steder og personer det henvises til i
artikkelen

Personer og vesener
Bilbo Lommelun: hovedpersonen i bar-

neboken Hobbiten, som beskriver hend-
elser før hendelsene i RH. Det var Bilbo
som fant Ringen og senere gav den til
Frodo

Frodo Lommelun: Bilbos yngre slektning
og arving.

Sam: Frodos nabo og gartner, den
eneste som blir med Frodo hele veien til
Dommedags juv.

Munti og Pippin: Frodos yngre slekt-
ninger som er med ham på en del av rei-
sen.

Gandalv: Vis trollmann, venn av Bilbo
og Frodo og alle frie folk i Midtgard. Han
fører an i kampen mot mørkets makt,

Aragorn, også kalt Vidvandre: Ukjent et-
terkommer etter kongesønnen Isildur,
som tok Ringen fra Sauron for flere tusen
år siden. Arving til Gondors trone.

Boromir: Sønn av riksforstanderen i
Gondor, som styrer landet siden det ikke
har noen konge.

Faramir: Boromirs yngre bror.
Elrond: En av de vise blant alvene. Her-

ren til Kløvendal.
Glorfindel: En alvefyrste som bor i

Kløvendal.
Galadriel: Dronningen i gullskogen

Lorien, en av de vise blant alvene.
Gollum (hans egentlige navn er

Smyagol): Opprinnelig av hobbitslekt. Et
eldgammelt og ynkelig, men ondt og far-
lig vesen som har blitt slik fordi han be-
gjærte Ringen og hadde den i mange år.
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slektning Bilbo fant den.
Gradvis bygger Sauron seg et nytt legeme og inntar

sitt gamle ondskapens rike, Mordor. Så begynner han å
lete etter Ringen; fra Gollum får han rede på hvem som
har den, og hvor han bor.

Ringen kan bare ødelegges der hvor den ble smidd: i
Dommedags juv i hjertet av mørkets rike. RH handler
om Frodos ferd til Dommedags juv i Ildberget for å til-
intetgjøre Ringen og derved redde Midtgard fra
Saurons makt. Men den forteller også om Saurons krig
mot alle frie folk, alver, mennesker
og dverger. Mørkets fyrste vet altså
hvem som har Ringen. Men sine
fienders planer: å ødelegge Ringen
istedenfor å bruke den, kan han
ikke gjennomskue. Det er for fjernt
for hans tanke.

Noen mener også at Ringen kan
og bør brukes mot Sauron – det er
dét Sauron selv forventer –, men de
vise, Gandalv og alvefyrstene, avvi-
ser den muligheten totalt. Ringen er
tvers igjennom ond og kan ikke bru-
kes i det godes tjeneste. Den vil før
eller siden ta makten fra den som
prøver å bruke den, og han eller hun vil bli overmannet
av fienden eller selv bli en ny mørkets fyrste.

Sauron har nå så stor makt at han sakte men sikkert
vil overvinne alle sine fiender også uten Ringen, og
hans onde herredømme vil bre seg ut over hele Midt-
gard. Men blir Ringen ødelagt, vil Sauron selv og alt
han har bygd opp, forgå. Det er altså bare to mulige ut-
ganger på historien.

Hvilke egenskaper gir Tolkien en person som skal
utføre et slikt oppdrag?

Hvem er Frodo?
Det første kapitlet i RH tegner et bilde av folkelivet i
Hobsyssel som sikkert er inspirert av den engelske lands-
bygda, men som også er lett gjenkjennelig for oss som
har vokst opp i ei norsk bygd, eller en småby for den saks
skyld. Det hersker en inngrodd skepsis til alt fremmed

og alle fremmede, innbefattet de som kommer fra nabo-
bygda, eller rettere fra andre deler av Hobsyssel.

Indirekte, gjennom en samtale mellom andre
hobbiter på det lokale vertshuset, får vi høre om Frodos
bakgrunn, og samtidig får vi et inntrykk av hvordan
enkelte i hans «hjembygd» Hobbitun ser på ham. Frodo
er foreldreløs, og det går mange rykter om hvordan
begge hans foreldre druknet. Han ble født og tilbrakte
det meste av sin barndom på «feil side» av landet. Han
er altså en fremmed der han bor sammen med sin rike

gamle slektning Bilbo som har
adoptert ham etter at foreldrene
døde. Bilbo, på sin side, har ord på
seg for å være litt rar. Både Bilbo og
Frodo er ungkarer, noe som er vel-
dig uvanlig i Hobsyssel.

 Bilbo og Frodo nyter en viss re-
spekt (og misunnelse) for sin vel-
stand og familiære avstamning,
men Bilbo har få nære venner.
Frodos venner etter at Bilbo er reist
sin vei9, er alle nesten en generasjon
yngre. En av grunnene til at Frodo
blir sett på med en viss skepsis, er at
han sies å omgås med mye rart folk,

utlendinger: alver og dverger, og ikke minst trollman-
nen Gandalv.

Hobbitene blir generelt beskrevet som vennlige og
veldig jordnære folk. Bare en del av dem kan lese og
skrive, en kunst som stammer fra alvene. Bilbo var
kjent for å være mektig lærd når det gjaldt gamle histo-
rier og diktning og kunne snakke alvenes språk. Frodo
har også del i denne kunnskapen, noe som ikke er
udelt positivt i naboenes øyne.

Frodo er altså hverken enfoldig eller fattig. Han er
ingen askeladd i den forstand, selv om han har noen
egenskaper som ligner Askeladden, han er liten – i
andres og egne øyne. Og han er uforferdet. Han tar på
seg en stor byrde, og selv om han ikke vet hva denne
handlingen vil innebære, er han i stor grad bevisst om
hva han gjør. Frodo er heller ingen ung gutt (som i fil-
men). Når han drar, er han femti år, og har i mange år
vært «Herr Lommelun i Lommekroken», noe han fin-
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ner behagelig. Han drar ikke ut i verden for å «søke lyk-
ken». Han drar ikke ut på eventyr for å finne en skatt, og
så komme hjem igjen og leve lykkelig resten av sine
dager. Han drar hjemmefra og forlater alt han eier og er
glad i «for å bli kvitt en skatt, og ikke vende hjem.»10

Det er hans beslutning. Han klager ikke over sin
skjebne, og bare en gang stiller han spørsmålet «hvor-
for?»:

«Jeg er ikke skapt for farlige ferder. Jeg skulle ønske
jeg aldri hadde sett Ringen, hvorfor var det jeg som
ble jeg valgt ut?» og trollmannen Gandalv svarer på
sin typiske måte: «Slike spørsmål er uten svar. Du
kan være sikker på at det ikke skyldes noen særlig
dyd som ikke andre har, i hvert fall ikke kraft eller
visdom (…)» å:11

Men hvilke egenskaper kreves det av en som skal påta seg
denne byrden, som er så ond og besnærende at hverken
den store trollmannen selv, eller de vise og mektige alve-
fyrstene tør å bære den? De vil ikke engang røre ved
Ringen.

Det er et gjennomgående trekk i RH at hovedper-
sonene, særlig hobbitene, er i besittelse av egenskaper
som de selv ikke vet om. I barneboken Hobbiten sier
Gandalv om Bilbo: «Det er adskillig mer ved ham enn
dere aner, og en god del mer enn han aner selv.»12

Når det gjelder Ringen, er det en åpenbar fordel å
være liten og ikke ha noen som helst trang til å herske
og beherske. Det siste er nemlig Ringens formål. I så
henseende er hobbitene spesielt egnet. De er de eneste
som noen gang har gitt fra seg Ringen frivillig.13

Uten å protestere tar Frodo på seg sin skjebne, å
bringe Ringen til det eneste stedet hvor den kan tilin-
tetgjøres. Han uttrykker lite håp om at han noen gang
vil klare å utføre oppdraget, og tror ikke han noen gang
kommer tilbake (noe han på sett og vis får rett i, som vi
skal se). Derfor vil han også dra alene; han vil ikke dele
sin byrde og skjebne med noen. Vennene må lage en
«sammensvergelse»14 for å få være med på reisen. Det
mest karakteristiske med Frodo er offerviljen. Han går;
fordi han oppfatter det som sin skjebne (engelsk:
'doom'). Når han har tatt på seg oppdraget, stiller han

ikke spørsmål ved det. Han er blitt «Ringbæreren». Nå
skal det også nevnes at det ikke bare er Frodo som har
denne beredvilligheten til offer. Hele RH, er gjennom-
trengt av offertanken. Det er den som bærer kampen
mot det onde.

Frodo er likevel den som bringer det største offeret.
Men vi skal se at offervilje ikke er det eneste som kreves
på den veien Frodo må gå.

Siden jeg i artikkelen ikke vil følge Frodos vei helt
kronologisk, men ta den for meg mer tematisk, kan det
være nødvendig med en kortversjon av veien for
oversiktens skyld:

Skjematisk fremstilling av veien Frodo går, og
noen av de han møter
Etter å ha fått greie på faren Ringen representerer, selger
Frodo alt han eier, og reiser med gartneren Sam og sine
to yngre slektninger Munti og Pippin. De drar fra hjem-
landet med kurs for den vise alven Elronds hus i Kløven-
dal. I hælene har de «de svarte rytterne», Saurons tjenere.
Og også andre farer møter dem underveis. Men de møter
også forskjellige hjelpere, blant andre den barske ferda-
mannen Vidvandre som egentlig er kongeætlingen
Aragorn. Aragorn blir med dem videre, men kan ikke
forhindre at Frodo gir etter for den sterke dragningen fra
Ringen og tar den på seg, da de blir angrepet av de svarte
rytterne. Dermed blir han usynlig for dødelige, men
desto mer synlig for den onde åndekongen (kongen over
de svarte rytterne), som stikker Frodo i skulderen med
et forhekset sverd. Såret ville etter hvert gjort Frodo til
en ånd som rytterne, helt i deres makt. Men alvefyrsten
Glorfindel som kommer i møte med dem, setter Frodo
på sin raske hvite hest, og slik kommer han unna de
svarte rytterne og når frem til den legekyndige Elrond i
tide.

På rådsmøtet i Elronds hus tar Frodo på seg oppdra-
get å gå den lange veien til Dommedags juv for å øde-
legge Ringen. Han har først med seg et følge på åtte: de
andre tre hobbitene, trollmannen Gandalv, Aragorn,
en alv, en dverg, og Boromir, sønn av riksforstanderen i
Gondor, det store riket som grenser mot Mordor og
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kjemper en hard kamp for å holde de onde hordene
tilbake. Følget drar gjennom Morias miner, dvergenes
saler fra gammel tid, som nå er overtatt av orker og troll
– og andre, enda uhyggeligere vesener. Gandalv kjem-
per mot en demonisk skikkelse og redder følget, men
faller selv med demonen i avgrunnen.

Etter at de er kommet ut fra Moria flykter følget, nå
uten Gandalv, fra orkene og kommer til Lorien,
gullskogen, hvor alvedronningen Galadriel råder
sammen med sin gemal. Derfra reiser de nedover el-
ven Anduin i kanoer, til de når det stedet hvor veiene
deler seg. Nå må de avgjøre om de skal dra mot øst, til
Mordor, eller mot vest til Minas Tirith, Gondors hoved-
stad og Boromirs hjemby. Frodo vet at han må dra mot
øst og ikke kan vente, men han er redd, og han vil ikke
ta med seg noen av vennene sine på denne skjebne-
svangre ferden. Boromir, som er en mann med makt
og maktbegjær, prøver å ta Ringen fra Frodo. Frodo tar
på seg Ringen for å komme unna, og tar en kano for å
krysse elva og dra alene til Mordor. Men hobbiten Sam
gjetter hva han har i sinne og kommer etter ham.

På andre siden av elven støter Frodo og Sam på
Gollum, som tiltrekkes av Ringen og har fulgt etter
Frodo på mye av ferden. De klarer å overmanne ham
og tar han med seg. Gollum sverger ved Ringen at han
skal hjelpe Frodo og være hans veiviser. Slik krysser de
de fryktelige «Dauemyrene» og kommer til Mordors
port. Men porten er strengt bevoktet. Gollum kjenner
til en annen vei inn i Mordor og overtaler Frodo og
Sam til å bli med ham. Nå kommer de igjennom det
vakre landskapet Ithilien, hvor de treffer på Faramir,
Boromirs yngre bror i spissen for en avdeling soldater
fra Minas Tirith. Faramir utstyrer dem med ekstra pro-
viant, men advarer dem sterkt mot å ta den veien
Gollum vil lede dem. Frodo ser imidlertid ikke noen
annen mulighet, hvis han skal ha håp om å fullføre
oppdraget.

Gollum forråder dem, og Frodo blir bitt av Hutula, et
enormt edderkopplignende uhyre, i fjellpasset som
fører inn til Mordors rike. Overbevist om at Frodo er
død, tar Sam Ringen for å utføre oppdraget alene. Først
da det kommer en flokk orker og tar med seg Frodo, får
Sam vite at han ikke er død likevel. Han følger etter

orkene og klarer til slutt å befri Frodo fra tårnet hvor
han sitter innesperret. Frodo får Ringen tilbake, og
sammen legger de ut på den siste og vanskeligste delen
av reisen, mot Ildberget og Dommedags juv.

En vei inn i det ukjente, hvor alle kjenner deg
RH er gjennomvevd av henvisninger til drømmer og
gamle spådommer. Skjebnemotivet er sterkt tilstede-
værende: Veien går foran deg, du er utvalgt til noe, drøm-
mer peker hen mot det som skal skje. Frodo fikk Ringen
på sin 33-årsdag (myndighetsalderen for hobbiter!) da
Bilbo dro bort fra Hobsyssel:

«I flere år var han godt fornøyd og brydde seg ikke
stort om fremtiden. Men uten at han var klar over
det selv, begynte han mer og mer å angre på at han
ikke hadde fulgt etter Bilbo. Iblant, og særlig om
høsten, grep han seg i å tenke på villmarkene, og
underlige syner om fjell han aldri hadde sett, kom
til ham i drømme.»15

På vei mot det mørke landet møter Frodo på forskjellige
skikkelser. Allerede før han har kommet ut av Hobsyssel
møter han på alver han aldri har truffet før. «Vær hilset
Frodo!», roper anføreren. Alvene ser ut til å kjenne
Frodo. De har sett ham, og har hørt om ham.

Veien ut i det ukjente går via Frodos barndomshjem,
som nevnt er det på andre kanten av landet. Der be-
skrives følgende episode: Som gutt hadde Frodo flere
ganger blitt tatt på fersk gjerning da han snek seg inn på
bonden Åmengs eiendom på jakt etter sopp. Siste gang-
en gav bonden ham skikkelig pryl og fikk de digre sinte
hundene sine til å jage ham. I alle år siden har Frodo
holdt seg langt unna Åmengs gård på sine turer rundt i
Hobbsyssel. Men nå er han og vennene jaget av svarte
ryttere, og de går seg bort i skogen. Når de kommer ut i
åpent lende, oppdager de at de er havnet på Åmengs
jorde. Redselen for De svarte rytterne blekner et øy-
eblikk, i sammenlikning med minnet om bonden og
de fryktelige hundene hans. Denne episodene er kan-
skje ikke veldig betydningsfull, men jeg nevner den
fordi den er ganske typeisk for en indre utviklingsvei.
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Gamle angster og ubehageligheter fra barndommen
dukker opp. Opplevelser som har vært fortrengt, kom-
mer opp i bevisstheten og må bearbeides før man kan
komme videre. Kanskje løser de seg opp av seg selv når
man møter dem ansikt til ansikt?

Bonden Åmeng viser seg å være en hyggelig kar og
hjelper Frodo å komme unna De svarte rytterne.

Senere får Frodo og vennene hans hjelp av Tom
Bombadil, «den eldste», som også på merkelig vis kjen-
ner til Frodo og reisen hans. Neste gang det blir virkelig
farlig, er det Vidvandre som kommer til hjelp – også
han er informert om Frodos navn og ærende. Slik fort-
setter det gjennom store deler av reisen. Frodo drar ut i

en verden som ikke kjenner, men han er kjent og ven-
tet der.

Det samme motivet er å finne i en rekke – ja i alle jeg
kjenner – bøker med fantasi/eventyr-tema som er po-
pulære blant barn og ungdom, fra Brødrene Løvehjerte,
til Harry Potter. Det er et eldgammelt mytisk motiv,
men det spesielle ved den moderne versjonen er at his-
torien fortelles fra den utvalgtes perspektiv, ikke fra
dem som venter på en frelser. Og hva formidler disse
fortellingene som nesten alle foregår i en parallell vir-
kelighet, enten den kalles Nangiala, Landet i det fjerne,
Fantasia, Narnia eller Galtvort og Galtvang?16 De sier:
«Det finnes en annen virkelighet enn denne; der er det

jeg egentlig hører hjemme. Jeg har
noe å utføre der, noe bare jeg og in-
gen annen kan gjøre.» Appellerer
denne tanken bare til en drøm man
har som ung, eller bekrefter den en
intuitiv anelse, eller til og med en
dyp visshet – selv om mange glem-
mer den med årene?

Nå handler ikke RH om en paral-
lell verden, dvs. den har ikke «vår
virkelighet» som en ramme-
fortelling om den egentlige fortel-
lingen. Hele handlingen utspiller
seg i en diktet verden. Men det er et-
ter at Frodo har tatt skrittet ut av sitt
hverdagsliv, ut av døren og ut på
veien, at han kommer til den virke-
ligheten hvor han blir gjenkjent og
hvor han etter hvert lærer seg selv å
kjenne.

På det store «rådsmøtet i Elronds'
hus» i Kløvendal, hvor alver, dverger
og mennesker er samlet, forteller
Boromir fra Minas Tirith om en
drøm både hans bror Faramir og
han selv har hatt. Drømmen inne-
holder en spådom og en befaling:

«Søk sverdet, det som var knekket;
til Imladris er det brakt.
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Og sterkere råd skal smis der
enn trolldom og Morgul-makt.
Et tegn skal du få som bevis der
på at dette er dommens tid:
se, Isildurs bane er vekket:
en halving står frem til strid»17

De første to linjene henspeiler på kongeætlingen
Aragorn og hans stamfars sverd. «Isildurs bane» er en
betegnelse på Ringen.18 «Halving» er menneskenes be-
tegnelse for «hobbit». Boromir har lett etter Imladris (et
annet navn på Kløvendal) og et svar på gåten i 110 dager
før han kommer frem. Der får han se både sverdet som
var knekket, Frodo og Ringen. Og han får høre de sterke
råd som smis der, uttrykt av Gandalv:

«(…) så la dårskapen være vår forkledning, et slør
for øynene for Fienden! For han er meget vis og må-
ler alt omhyggelig på sin ondskaps vekt. Men den
eneste målestokk han kjenner er begjær, begjær et-
ter makt; og etter den måler han alle hjerter. I hans
eget hjerte er det ingen plass for den tanken at noen
kunne gi avkall på slik makt, at vi skulle prøve å til-
intetgjøre Ringen når vi først har fått den.»19

Hvem som skal gå denne veien hvor «hverken styrke
eller visdom vil føre oss langt», synes å være forutbes-
temt – selv om det også blir fremstilt som et frivillig valg:

«Ingen svarte. Middagsklokken klemtet. Fremdeles
var det ingen som sa noe. Frodo kikket på alle an-
siktene, men ingen var vendt mot ham. Hele rådet
satt med senket blikk, som i dype tanker. En dyp
frykt falt over ham, som om han ventet på avsigelsen
av en dom han lenge hadde forutsett og forgjeves
hadde håpet ikke ville bli uttalt når det kom til styk-
ket. (…) Endelig brøt han stillheten med en kraftan-
strengelse, og han undret seg over sine egne ord,
som om en annen brukte hans egen lille stemme.
'Jeg skal ta Ringen,' sa han, 'men veien kjenner jeg
ikke.' (…) 'Om jeg har forstått rett alt det som jeg
her har hørt,' sa Elrond, så tror jeg at denne oppgav-
en er du utsett til, Frodo; og at om ikke du kan finne
en vei, er det ingen som kan det. (…) Men det er ei
tung bør. Så tung at ingen kan legge den på noen
annen. Jeg legger den ikke på deg. Men om du av
egen fri vilje tar den på deg, da vil jeg si at du har
valgt rett ...»20

Elrond, den viseste av alvene, ser også ut til å kjenne
Frodo. Etter det han har hørt, tror han Frodo er den rette
til oppgaven. Men den som kjenner historien om ferden
så langt, vet at Frodo har gjort flere nesten
skjebnesvangre feiltrinn på veien. Han har hverken
utført noen heltedåder eller tatt særlig kloke avgjørelser.
Det er ikke opplagt hva Elrond har hørt som får han til
å mene det han mener. Men så vet vi heller ikke hva som
kreves –.

Frodo vandrer i en verden av vesener som ser ut til å
kjenne ham bedre enn han kjenner seg selv. Han be-
stemmer seg for å gå med Ringen. Er det et fritt valg? Ut
fra beskrivelsen oppleves det som mer forutbestemt
enn fritt. Dette berører et vanskelig filosofisk og teolo-
gisk spørsmål, men er også et spørsmål om hvordan vi
opplever at våre valg blir til. Vi kan si at en beslutning
vokser, eller tar form i oss. Hvor kommer den fra? Ba-
lanserer ikke de viktigste, mest eksistensielle valg et
sted mellom en total frihet og opplevelsen av at det er
noe jeg må gjøre? Hvis vi likevel velger å ikke gjøre det,
noe vi har frihet til, oppleves det som om vi har sviktet
oss selv. Nå dreier det seg jo i vår del av verden sjelden
om liv eller død, men kanskje om å våge noe som vi
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ikke vet om vi kan klare – før vi har prøvd. Og hvis vi ikke prø-
ver, lærer vi ikke våre egne krefter og muligheter å kjenne.

Å se det som er skjult
Hvilken ondskap er det egentlig Ringen representerer?
Ja hvilken form for ondskap er det overhode tale om i
RH. Det tydeligste er at det dreier seg om et ønske om
makt. Makt over verden, makt over hærer og menn,
makt over naturen.

Ringen selv er tvers igjennom ond, og kan ikke bru-
kes til noe godt. Nettopp dette er jo et viktig poeng i
historien: Et ondt middel kan ikke brukes til et godt
formål. Målet helliger ikke midlet. Moralen er abso-
lutt. Ringen er laget for å få makt, og den får makt over
den som bruker den. Bare tanken på den korrumperer.
Dette kan ikke trekkes i tvil. Likevel tar Frodo av og til
på seg Ringen. Riktignok er det oftest en ond tilskynd-
else, et utslag av Ringens egen makt, men han bruker
den også til å komme bort fra Boromir som overfaller
ham. Og Sam tar på seg Ringen på grensen til Mordor,
for å skjule seg for orkene og redde Frodo som er tatt til
fange. Ved nærmere øyesyn er den altså ikke så entydig
beskrevet. La oss se litt nærmere på Ringen og det riket
den tilhører:

Det indre og ytre mørket i fortellingen viser til en
hinsidig «nattverden» som eksisterer parallelt med
den fysiske virkelighet hvor vi beveger oss. Denne hin-
sidige virkeligheten er «befolket» av spøkelser og ser ut
til å være fullstendig behersket av Mørkets fyrste
Sauron. Det fortelles at da Sauron for lenge siden ble
slått og mistet Ringen, flyktet hans ånd og holdt seg
gjemt «til hans skygge på ny tok form». Men da hans
ånd på ny fikk legemlig form, ble han en stor trussel for
de levendes verden. Ringen ser ut til å være et binde-
ledd mellom den fysisk sansbare verden og den hinsi-
dige. Den gir bæreren tilgang til krefter og egenskaper
som hører til i den hinsidige verden og som kan benyt-
tes til å få makt i den fysiske verden. En slags svart magi
altså. Men det vedkommende oppnår, har en høy pris:

«En dødelig som har en av De store ringene, han dør
ikke, men heller ikke vokser han eller får mer liv;

han bare fortsetter, til hvert minutt blir en ulidelig
evighet. Og dersom han ofte bruker Ringen til å
gjøre seg usynlig, falmer han: til slutt blir han usynlig
for godt og vandrer i tussmørket under den mørke
makts blikk som hersker over Ringene.»21

Det var dette som hadde skjedd med de «svarte rytterne»,
ringskrømtene. De hadde vært mennesker som i begjær
etter makt hadde latt seg besnære av ondskapen:

«De selv ser ikke lysets verden, slik vi gjør, men skik-
kelsene våre kaster skygger i deres bevissthet som
bare solen ved middagstid kan viske ut; og i mørket
oppfatter de mange tegn og omriss som er skjult for
oss; (…) Og til alle tider lukter de blodet av alt le-
vende; de higer etter det og hater det. Og det finnes
også andre sanser enn syn og lukt. Vi kan føle når de
er der – det tynget vårt sinn så snart vi kom hit, og før
vi så dem; de føler oss enda mer skarpt. Og dessuten
(…) trekker Ringen dem til seg.»22

Da Frodo tok på seg Ringen, så han de svarte rytterne
tydelig, som ellers bare var synlige fordi de hadde på seg
kapper «for å gi sin tomhet form», og de kunne se ham:
«Du var i den ytterste fare mens du gikk med Ringen, for
dermed var du halvveis i skrømtverdenen selv», for-
klarte Gandalv etterpå.23 Da Frodo var synlig for ring-
skrømtene, ble han såret av et forbannet sverd, og sverd-
splinten som ble igjen i såret ville sakte men sikkert
«visket ham ut» og gjort ham til et skrømt. Sverdhugget
hadde altså en lignende virkning som Ringen, bare rask-
ere. Foruten en lammende smerte og tiltagende kulde
ble Frodos sanser gradvis forandret. Flere dager etter at
han ble såret:

«(…) i dagens løp falmet alt rundt ham og ble
spøkelsesgrå skygger. Han ønsket nesten natten vel-
kommen, for da var verden ikke så grå og tom.»24

Men noe ser han klarere enn de andre. Alvefyrsten Glor-
findel kommer ridende i mot dem:

«For Frodo så det ut som om et hvitt lys skinte gjen-

FR
O

D
O

S 
V

EI



50

nom rytterens kledning og skikkelse, som gjennom et
tynt slør.»25

Da Frodo igjen må flykte for de svarte rytterne, så han
dem like tydelig som da han hadde på seg Ringen:

«De hadde kastet av seg de svarte hettene og kap-
pene, og de var kledd i hvitt og grått.(…) De kalde
øynene glitret, og de kalte til ham med forferdelige
stemmer.» Men han så noe annet også: «(…) bak
Rytterne som nølte på bredden, en skinnende skik-
kelse av hvitt lys (…)»26

Han skjønner etterpå – når han er kommet til Kløvendal
og er blitt leget – at den lysende skikkelsen var Glorfin-
del. Gandalv forklarer hvorfor det er slik:

«(…) de Vise blant alvene, Eldar-fyrstene fra hinsi-
des det ytterste hav. De frykter ikke Ringskrømtene,
for de som har bodd i De signedes rike, lever på
samme tid i begge verdener, og mot både sett og usett
har de stor makt. (…) Ja, du så ham (Glorfindel, min
anm.) for et øyeblikk slik han er på hinsiden (…)»27

Ringen hører, i likhet med ringskrømtene og Sauron
selv, til i dette Skyggenes rike. Men også de høyeste blant
alvene er altså tilstede der. Frodo ble reddet fra å ende
som skrømt, men såret han fikk i skulderen, etterlater
seg virkninger på godt og vondt som det mange ganger
henvises til. En virkning er synlig for Gandalv:

«Men for trollmannens blikk var det likevel noe ved
ham som var svakt annerledes, liksom en anelse av
gjennomsiktighet; og særlig ved den venstre hånden
som lå oppå teppet. (Det var i venstre skulder han
ble såret, min anm.) 'Men det er bare å vente,' sa
Gandalv til seg selv, 'Han er ikke engang halvveis
igjennom det ennå, og hva det skal bli av ham til sist,
kan ikke engang Elrond forutsi. Det blir ikke noe
ondt, tror jeg. Kan hende blir han som et glass fylt av
klart lys, for slike øyne som har evnen til å se det.»28 Hva det blir av Frodo til slutt, skal jeg komme tilbake til.

Men senere på vandringen får vi høre at Sam ser det
samme som Gandalv, og også lyset som kommer innen-
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fra. Det ondes virkning på Frodo er altså ikke entydig
ond. Et hint om på hvorfor det er slik, kom Gandalv med
helt i begynnelsen av fortellingen. Frodo skjønte at han
måtte beholde Ringen, uansett hva den kunne gjøre med
ham selv, for å hindre at den kom til å gjøre skade.
Ondskapen ville virke langsomt, sa Gandalv, om han
beholdt Ringen med slike hensikter. Han bærer det
onde med seg så det ikke skal ramme noen andre. Det
dreier seg imidlertid om mer enn at ondskapen virker
langsomt. Offerviljen blir til forvandlingskraft. Når det
onde ikke finner noe gjenklang i Frodo, blir det med
tiden forvandlet til «klart lys». En annen virkning nev-
nes under skildringen av ferden gjennom Morias min-
er:

«Skjønt knivhogget var blitt leget i Kløvendal, hadde
ikke det stygge såret vært uten virkning. Sansene
hans var blitt skjerpet, og han merket mer til ting
som ikke var til å se. Et tegn på forandringen som
han snart hadde lagt merke til, var at han så bedre i
mørket enn noen av de andre, bortsett kanskje fra
Gandalv. (…) Han merket vissheten om noe ondt
som lå foran dem og noe ondt som fulgte etter; men
sa ikke noe.»29

Ikke fordi han ønsket det, men som et resultat av byrden
han har tatt på seg, har altså Frodo kommet til å se «det
som er skjult». Alvedronningen Galadriel sier det slik:

«(…) Men trass i dette er du Ringbæreren, en som
har båret den på fingeren og sett det som er skjult, og
synet ditt er blitt skarpere. Du har merket hva som er
i tankene mine, klarere enn mange som regnes for
vise. Du så hans (Saurons) Øye som hersker over de
Sju og de Ni. Og så du ikke også ringen på min finger
og kjente den igjen? (Galadriel bærer en magisk
ring, min anm.)»30

I Galadriels rike Lorien blir det tydelig at Frodo – i mot-
setning til følgesvennen Sam – ikke er fascinert av magi.
Han har ikke lyst til å se det Sam kaller «alvisk magi»,
men merker den overalt; i jorden og vannet og trærne. En
dragning mot det magiske blir ofte angitt som en grunn

til at så mange leser RH, men faktisk er boken full av
advarsler mot magi, mot å ha befatning med noe man
ikke har visdom og modenhet til å beherske. Sam får se
i Galadriels speil, og angrer på det. Pippin blir så fasci-
nert av en magisk stein, en slags krystallkule, at han tar
den fra Gandalv om natten, noe som nesten får katastro-
fale konsekvenser. Magiske gjenstander er farlige for de
ukyndige, også om de ikke er laget for onde formål, slik
Ringen er. Det er ikke Galadriels eller Gandalvs magiske
evner Frodo er tiltrukket av, men deres visdom og opp-
høyde vesen. Dette er også en grunn til at han kan motstå
Ringens makt så lenge. Ringen finner ikke noe feste og
angrepspunkt i Frodo. Han ønsker ikke makt, og han har
ingen trang til magi. Han beholder Ringen for at den
ikke skal skade andre.

Likevel virker Ringen sakte men sikkert på Frodo og
trekker ham mot skyggeverdenen. Det får vi et hint om
når han vandrer gjennom «Dauemyrene». Der synes
ansiktene til døde mennesker, alver og orker i kulpene,
og spøkelsesaktige lys flakker over myren. Frodo ser på
lysene og ansiktene og glir inn i en drømmeaktig til-
stand, men Sam vekker ham opp og får ham med seg
videre.

To følgesvenner
På sin ferd mot Dommedags juv har Frodo med seg flere
følgesvenner. To av dem er særlig interessante i forhold
til Frodo. Bare en er med ham absolutt hele veien og har
stor del i hele fortellingen: gartneren Sam. Der hvor
Frodo er, er Sam med og deler hans skjebne i den grad
det er mulig. Formelt sett fremtrer Sam som Frodos tje-
ner. Og det er han i høyeste grad. Sam drives av sin kjær-
lighet til Frodo – og til Gandalv, alver og alt som er vak-
kert. Han beskrives som en person med mye sunt bon-
devett, men også med en dyp intuitiv forståelse. Han
følger sitt hjerte, og hans hjerte viser seg å tenke veldig
klart. Alven Gildor sa til Sam helt i begynnelsen at han
ikke måtte forlate Frodo. Og det lover Sam; bare døden
kunne få ham til å bryte det løftet.

Sam mister aldri oppdraget av syne: «Det er noe jeg
må gjøre før alt er slutt.» Når alle brorskapet kommer i
tvil om hvilken vei de skal ta, mot Mordor eller mot
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Boromirs by Minas Tirith, og Frodo selv blir usikker, er
det «klart som blekk» for Sam. Frodo har gått en tur for
å tenke seg om, og Pippin har begynt å håpe at de kan
overtale Frodo til å bli med til Minas Tirith:

«'Unnskyld at jeg sier det', sa Sam. 'Jeg tror ikke dere
skjønner dere på herren min i det hele tatt. Han
driver ikke og lurer på hvilken vei han skal gå. Klart
han ikke gjør det! Hva er nå Minas Tirith godt for,
uansett? For ham, mener jeg, (…) Men herr Frodo,
han vet at han må finne Dommedags juv, så sant han
greier det. Bare at han er redd. Nå som det er like før,
er han rett og slett livredd. (…) Og det er ikke oss
han tenker på heller, om vi blir med eller ikke. Han
vet at det har vi tenkt. Det er en annen ting som plag-
er ham. Hvis han greier å ta seg sammen til å dra, da
vil han dra alene. Merk dere det! Når han kommer
igjen, får vi problemer. For at han tar seg på tak, det
er så sikkert som han heter Lommelun.'»31

Sammenlignet med Frodo er Sam en mer direkte og
barnlig sjel. Han har en umiddelbar tro på alvenes, sær-
lig Galadriels, makt som Frodo ikke ser ut til å dele på
samme naive måte: Fra Lorien har Sam fått med seg et
tau som alvene har laget. Dette fester han til en stubbe
så de kan fire seg ned en fjellskrent. Når de er kommet
ned, synes Sam det er fryktelig synd å la alvetauet henge
igjen; kanskje er det Galadriel selv som har laget det.
Som til avskjed rykker han i tauet, og – det kommer
fallende ned. Frodo lurer på hva slags knute det er Sam
har laget. Forurettet forteller Sam at tau og knuter, det er
noe han har greie på. Men da må tauet ha røket. Sam blir
enda mer forurettet over en slik tanke. Og tauet er helt
uskadd:

«'Ja, da er jeg redd det må ha vært knuten,' sa Frodo.
Sam ristet på hodet og svarte ikke. (…)'Tro hva De
vil, herr Frodo', sa han til slutt, ' men jeg tror nå det
var tauet selv som slapp – da jeg ropte.'»32

Leseren er aldri i tvil om at Sam har rett.
For hvert skritt Frodo nærmer seg Dommedags

berg, tiltar Ringens onde makt – under påvirkning av

hans makt og vilje som har laget den, og hvileløst søker
å få den tilbake. Når Frodo står i fare for å gli inn i en
skyggeverden, som i Dauemyrene, når han krymper
seg under Saurons onde øye og sin stadig tyngre byrde,
er Sam hans forbindelse til den sansbare virkelighet.
Sam mister aldri motet. Han fordriver det forferdelige
monsteret Hutula. Han redder Frodo fra orkene. Han
vekker Frodo fra hans mørke drømmer og får ham på
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beina med oppmuntrende ord. Sam snakker om solen
og om alvene og andre vakre og morsomme ting. Han
gir Frodo mer enn sin del av mat og vann, og når Frodo
ikke har krefter igjen til å gå, bærer Sam ham.

Den andre skikkelsen som følger Frodo mye av
veien, er en uønsket følgesvenn: Smyagol–Gollum. Av
alle de onde vesener som beskrives, er Gollum den
mest interessante. Han er Frodos dobbeltgjenger og
motbilde.33 Det er opplagte paralleller mellom dem.
Gandalv forteller at Gollum hørte til et hobbitfolk som
bodde ved elven for flere hundre år siden:

«Blant dem fantes en familie med særligs stort ry,
for den var stor og rikere enn de fleste. Den ble styrt
av en stammor; og hun var streng og lærd i gammel
visdom (…) Den mest nysgjerrige og vitebegjærlige
i denne familien het Smyagol. Han var interessert i
røtter og hvordan ting tok til (…) og han sluttet å se
opp mot åskammene, eller bladene på trærne, eller
blomstene som åpnet seg i luften; hos ham vendte
hode og blikk nedover.»34

Smyagol «fikk» Ringen på sin fødselsdag; dvs han drepte
sin venn i begjær etter den.35 Frodo fikk Ringen på sin
fødselsdag, da Gandalv overtalte Bilbo til å overlate den
til sin arving.

Ringen gav Smyagol mulighet til makt. Men han ble
også forhatt, og flyktet til slutt inn i mørke fjellhuler,
hvor han gjemte seg for dagslyset og ruget over sin skatt
i over 500 år. Under innflytelsen fra Ringens ondskap
og sitt eget umettelige begjær, ble Smyagol forvandlet
til Gollum, et fryktelig, inntørket vesen med utstående
øyne og spisse tenner. Han snakker om seg selv i tredje-
person eller i flertall. Han snakker hele tiden til Ring-
en, «sin kosteligste». En dag mistet han Ringen, og
Bilbo fant den. Slik kom Gollum etter hvert ut av hul-
ene for å lete etter Ringen, og begjæret etter den fyller
hele hans bevissthet.

Gollum har fulgt Frodo som en skygge nesten hele
veien, og leter etter en mulighet til å ta Ringen tilbake.
Frodo først bare aner at noe er der, han gjetter etter
hvert hvem det er, men sier ikke noe. Etter at Frodo og
Sam har forlatt brorskapet og krysset elven og fjellene

på østsiden, møter de Gollum ansikt til ansikt og klarer
å fange ham. Han skriker fryktelig når han blir bundet
med tauet som Sam og Frodo har fått fra alvene, for han
tåler ikke noe som er alvisk. Frodo synes synd på ham
og leter etter en annen måte å ufarliggjøre det onde ve-
senet. En merkelig episode er beskrivelsen av hvordan
Frodo «temmer» Smyagol–Gollum. Gollum foreslår
selv at han skal sverge ved Ringen:

«Et øyeblikk syntes det Sam at husbonden hans
hadde vokst, og Gollum krympet: en høy, streng
skygge, en mektig fyrste som skjulte sitt lys i en grå
sky, og ved føttene hans en liten, klynkende hund.
Og likevel var de to på en måte i slekt og ikke frem-
mede for hverandre, de kunne nå inn til hverandres sinn.»36

Eden holder ham fast til han finner en måte å omgå den.
Etter at Gollum er temmet, er han Frodos veiviser på

veien inn i mørket. Men han er ikke bare en veiviser i
fysisk forstand; han er en levende påminnelse og ad-
varsel. Gollum er slik som Frodo vil bli hvis han gir
etter for Ringens besnærende makt. Han speiler en side
ved Frodo som vokser under Ringens påvirkning.

Frodo synes synd på Gollum, fordi han vet hva som
piner og plager ham. Gollum er fylt av hat mot alt og
alle: Aragorn som fanget ham tidligere, Gandalv som
har forhørt ham, og alvene som har holdt ham fanget,
skjønt alle disse har vist ham vennlighet. Han hater
Bilbo som tok Ringen, og Sauron som vil ha den til-
bake og hjemsøker ham. Han hater og forakter orkene,
og frykter og hater Hutula, edderkoppmonsteret som
han likevel forråder Frodo til, i håp om slik å få Ringen
tilbake. Den eneste som i alle fall Smyagol-siden av
Gollum ikke hater, er Frodo. Kanskje kjenner også
Gollum Frodo igjen som den han selv kunne ha vært?

Frodo vet at Gollum er forrædersk, men velger å
følge ham og stole på ham, fordi han ikke ser noen
annen mulighet. Sam og Gollum går dårlig sammen.
Sam er særdeles mistenksom overfor Gollum – med
god grunn. Og han synes ikke synd på ham. Gollum
sanser denne mistenksomheten, og har dessuten dår-
lig samvittighet, så han hater Sam desto mer.

Med disse to umake følgesvennene vandrer Frodo
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mot sin skjebne. Sam holder ham i kontakt med lysets
verden; Gollum speiler hans nattside. Bare Frodos au-
toritet gjør at de ikke tar livet av hverandre. Men
Gollum har en større rolle å spille enn som så. Hans og
Frodos skjebne er bundet til hverandre, dvs begges
skjebne er bundet til Ringen.

Nivåer av forsakelse
Kampen mellom det gode og det onde foregår og
avgjøres i det indre, i sjelen, eller hjertet som det ofte er
henvist til. Det ondes sterkeste våpen er frykten og
håpløsheten som lammer viljen. Det kreves en indre
kamp – en voldsom viljesanstrengelse – for å overvinne
frykten, reise seg opp og kjempe seg videre.

I begynnelsen av fortellingen er mørket noe man
hører om, og opplever i sitt indre, mens det kan være
en kontrast mellom det indre og det ytre, som da Frodo
første gang fikk vite at det var Saurons Ring han hadde
i sin besittelse. Han stirret inn i ilden på peisen og
tenkte på det fryktelige ildberget. Så kom han til seg
selv igjen da Gandalv snakket til ham:

«Til sin forbauselse oppdaget han at det ikke var
mørkt, og at ut gjennom vinduet kunne han se den
solskimrende dagen.»:37

Men etter hvert faller det indre mørket sammen med et
ytre fysisk mørke, som i denne beskrivelsen av mørket
i fjellhulen som leder inn i Mordor:

«Ikke siden Morias mørke ganger hadde Frodo og
Sam følt slikt mørke, og om mulig var dette dypere
og tettere. Der var det luftninger og ekko, og en for-
nemmelse av åpent rom. Her var luften stillestående
og tung, og all lyd falt død til jorden. Det var som de
var omgitt av svart damp, som var oppstått av selve
mørkets substans; når en pustet den inn, blindet den
ikke bare øynene, men sinnet, slik at selv erindring-
en om farger, om former, om lys av enhver art blek-
net for tanken. Natt var det som hadde vært og alltid
skulle forbli, natten var alt.»38

Ikke bare beveger man seg mot mørke steder, men den
ondes makt blir så stor at han kan formørke himmelen.
Mennesker og hobbiter våkner til en dag hvor solen ikke
står opp. Det blir ikke dag mer. Mørket, det indre og ytre
som nå bare er to sider av samme sak, blir malt ut i ty-
delige bilder. Alle ondskapens krefter samler seg til et
siste slag.

Noen kan synes fortellingen er unødvendig lang, og
at det stadig skjer ting som drar den ut. Det kan være,
men lengden tjener en hensikt. Noen sjelelige proses-
ser tar lang tid og blir mer troverdig når leseren får en
følelse av tid. Frodos vei er en suksessiv nedstigning:
dypere og dypere ned i mørket og mot et stadig større
offer, til han har mistet alt. På denne veien er det tyde-
lig identifiserbare trinn. Men alle inneholdes i den
første beslutningen, i beredvilligheten til å ta på seg sin
skjebne uansett hvor den vil føre ham.

Allerede før han reiste, så Frodo for seg at han aldri
ville komme tilbake, og han tenkte å dra alene. Men en
ting er å si seg prinsipielt villig til å gjøre det som krev-
es, når du ennå ikke vet hva det innebærer, noe annet
er å realisere det. Hvert trinn, hvert offer må realiseres
der og da – et skritt ad gangen. Neste trinn var rådsmøt-
et i Kløvendal. Der var Frodo i stand til å ta en ny beslut-
ning: å dra med Ringen hele veien til Mordor og Dom-
medags berg. På rådsmøtet fikk han også utpekt 8 følge-
svenner. Den tredje beslutningen er å virkelig dra over
elven og til Mordor – alene. For tredje gang stilles
Frodo overfor det samme valget. Igjen holdes det oppe
en mulighet for å dra en annen vei. Og nå er mørket
mye nærmere og mer reellt. Å bestemme deg for å gjøre
noe en gang i fremtiden, er en ting. Å realisere beslut-
ningen når du står overfor din egen dypeste angst, er
noe annet. Frodo har sett Boromir bli vanvittig av be-
gjær etter Ringen – det får ham til å bestemme seg i en
fart:

«Nå skal jeg gjøre det jeg må (…)Ringens ondskap er
allerede i virksomhet i vårt eget følge, og Ringen må
vekk fra dem før den gjør mer skade. Jeg går alene.
Noen kan jeg ikke stole på, og de jeg stoler på, er meg
for kjære (…)»39
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Nå er valget definitivt. Det er siste gangen Frodo over-
veier om han skal dra til Mordor eller ikke. For å komme
til Mordor må han krysse elven Anduin. Etter dette av-
gjørende skrittet er det altså at Frodo møter Gollum, sin
dobbeltgjenger, ansikt til ansikt. Møtet med Gollum
viser at Frodo har vokst i visdom og autoritet siden han
dro hjemmefra, og er avgjørende for utfallet av hele opp-
draget, som vi skal se senere.

Frodo slapp likevel å dra alene over elven; Sam kom
etter. Etter denne uventede gleden er veien videre en
vei inn i mørke og forsakelse. Det neste trinnet er en
smertefull frigjøring:

Da Gandalv falt ned i avgrunnen i Moria, trodde alle
at han var borte for godt. Nå har følgesvennene og les-
erne den glede å se Gandalv vende tilbake. Frodo og
Sam vet det ikke, men tar sin sorg med seg på hele res-
ten av ferden. Ikke nok med det: Når de møter Faramir,
Boromirs bror, og får vite at Boromir er død, frykter
Frodo at de andre vennene også er drept, og at Sam og
han er de eneste som er igjen av hele brorskapet. Noen
dager senere ser Frodo at ringskrømtenes konge rir ut
fra Mordor med en stor hær, og han forstår at denne
hæren antakelig vil avskjære Faramirs lille tropp før de
når tilbake til Minas Tirith. Da blir han overfalt av en
følelse av desperasjon og tanken på at han kommer for
sent; selv om han skulle klarer å gjennomføre oppdrag-
et, vil det ikke være noen igjen å
fortelle det til. Det vil være forgje-
ves. Men han overvinner svakhe-
ten og kommer ut med en ny er-
kjennelse:

«(…) det han hadde å gjøre, det
måtte han bare gjøre, så sant han
kunne, og om Faramir eller
Aragorn eller Elrond eller
Galadriel eller Gandalv noen-
sinne fikk vite om det, hadde
ikke noe med saken å gjøre.»40

Denne erkjennelsen er både en fri-
gjøring og en renselse. Det er et ve-
sentlig moralsk poeng at mål og

middel ikke kan skilles. Er en handling ond, blir den
ikke god om den er motivert av en «god» hensikt. Ringen
er ond og må ødelegges. Det er Frodos oppgave. Det er
handlingen selv som er viktig. Frodo har aldri villet
oppnå noe for seg selv. Han håper å redde sitt hjemsted
og sine venner. Nå vet han ikke lenger hvem han kan
redde. Han vet på sett og vis ikke lenger hva som er hen-
sikten. Bare dette blir igjen: å gjøre det du må, fordi det
er sant. Ingen kan rose deg om du klarer det, ingen klan-
drer deg om du ikke gjør det. Bare du selv.

Gjennom den spennende og betagende historien
om Frodos og Sams vandring mot Dommedags berg
trer det frem bildet av en renselses- og dødsprosess,
som den kan kjenne igjen – om ikke i enkeltheter, så i
opplevelsen av tap – som har gjennomgått en dyp
krisepreget erkjennelsesprosess i sitt eget liv. Her er vi-
dere trinn på Frodos vei som jeg synes trer tydelig frem
i denne forbindelsen:

1. Han blir fratatt alle klærne – blant annet en koste-
lig brynje som han hadde fått av Bilbo og en kappe fra
Galadriel – og må gå med fiendens klær. Når Sam kla-
rer å befri Frodo fra fangenskapet hos orkene, er han
helt naken, og må kle seg i noen filler tatt fra døde ork-
er.

2. Frodo og Sam kvitter seg med alt unødvendig de
bærer på:
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«Frodo så mot berget igjen. 'nei', sa han, 'det er ikke
mye vi trenger på veien dit. Og ingen ting når vi først
kommer frem'»41

«Alt unødvendig» betyr i praksis alt de har tatt med hjem-
mefra. Dessuten orkeutstyret: hjelm sverd og skjold, og
mesteparten av orkeklærne.

3. Frodo har ikke bare mistet klær og utstyr som
kunne beskytte ham, han har mistet minner og fore-
stillinger som kunne beskytte sinnet mot Ringens
makt. Han begynner å se den for seg
hele tiden, som et hjul av ild:

«'(…) Ikke hvordan mat smaker,
ikke hvordan vann kjennes, ikke
hvordan vind lyder, ikke et
minne om tre eller gress eller
blomst, ikke et bilde av måne el-
ler stjerne har jeg igjen. Jeg er
naken i mørket, Sam, og det fin-
nes intet slør mellom meg og
hjulet av ild. Jeg begynner å se det
selv med våkne øyne, og alt annet
falmer'»42

4. De har ikke mer vann. Den siste del av vandrin-
gen mot Dommedags berg er en ørkenvandring. Det
står om Sam – for vi følger siste del av vandringen fra
Sams perspektiv – at den siste natten strømmet min-
ner om vann: «gjennom alle hans tanker: hver bekk
eller elv eller kilde han noensinne hadde sett (…), dan-
set og bølget som en smerte bak de blinde øynene».43

5. Frodos fysiske krefter er slutt, og Sam bærer ham!
oppover Berget. Alle Frodos krefter går med til å motstå
Ringens voksende kraft.

Ringen representerer et stadig angrep på Frodos be-
vissthet. I det mørke golde landet, under innflytelse av
Saurons onde øye, mens han skritt for skritt nærmer
seg Dommedags juv, hvor Ringen en gang ble smidd,
blir Ringen stadig sterkere og tyngre, og Frodo svakere.
Han går ikke bare inn til ondskapens hjerte rent fysisk,
men også sjelelig, kanskje er begrepet 'åndelig' på sin
plass her. Vi er forlengst kommet til et punkt hvor

Frodos vei overskrider det forfatteren vil eller kan be-
skrive innenfra. Foruten noen få glimtvise utsagn som
det over, blir Frodo bare beskrevet utenfra, slik Sam ser
ham. Derimot får vi innsyn i Sams tanker og følelser.
Derfor kan man også oppleve at det er Sam som er helt-
en i fortellingen.

Siste del av Frodos vei er vanskeligere å gripe, den er
en mystisk innvielse. En vanlig måte å tolke RH er å se
Frodo som en slags Kristus-skikkelse. Det passer bare
til en viss grad; han er likevel mer som en av oss. For

også mennesker gjennomgår erfa-
ringer som vanskelig lar seg be-
skrive med vanlige ord. Frodo er lik
et menneske som i Kristi ånd over-
skrider det som strengt tatt er mulig
– som en middelaldersk helgen.

Frodo går inn mot ondskapens
hjerte, samtidig bærer han ondska-
pen med seg. Hva er det egentlig
han bærer på? All verdens begjær
etter makt. Ringens illusjon er en
illusjon om en lettvint løsning: bare
ta på seg Ringen og forsvinne. Eller
bruke Ringen for å vinne krigen, en
tilsynelatende lett seier. Den hen-

vender seg til ønsket om å gjøre noe stort, å bli noe
stort; edle mål kan tilsynelatende realiseres ved hjelp
av den. Slik fikk i sin tid begjæret etter Ringen overta-
ket på Boromir så han prøvde å ta den fra Frodo:

«(…)Han risset opp planer for store allianser og
strålende seire som skulle komme; og han tvang
Mordor i kne og ble selv en mektig konge, rettsindig
og vis.»44

Sam opplevde en lignende illusjon da han bar med seg
Ringen over grensen til Mordor. Han så seg i fantasien
som en helt, som beseiret fienden. Og fristelsen appel-
lerte til noe av det som sto ham nærmest; hans kjærlig-
het til alt som vokser:

«(…) Og siden rullet alle skyene bort, og den hvite
solen skinte, og på hans befaling ble Gorgoroths dal
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en fruktbar hage av blomster og trær. Alt som skulle
til, var at han satte Ringen på seg og tok den som sin,
så kunne alt dette bli virkelighet.»45

Boromirs bror Faramir ville på sin side ikke røre Ringen
«om den lå langs landeveien», for han ønsket seg ikke en
slik seier som man kan få ved hjelp av fiendens våpen,
ikke engang om det skulle være den eneste utveien.

Denne kraften er det Frodo går rundt og bærer på.
Det står aldri beskrevet at Frodo opplever en slik hild-
ring som f. eks Boromir eller Sam. Det er noen ganger
beskrevet at han følte en tvingende trang til å sette på
seg Ringen, oftest når noen av De svarte rytterne var i
nærheten. Etter hvert gjennomskuer han impulsen
som noe som kommer utenfra, slik det er beskrevet da
han så kongen over De svarte rytterne ri ut av sin borg:

«Frodo ventet, lik en fugl når slangen nærmer seg,
ute av stand til å røre seg. Og der han ventet, merket
han på ny, og sterkere enn noen gang før, befalingen
om å sette Ringen på fingeren. Men enda så vold-
somt presset var, denne gangen følte han ingen
trang til å gi etter. Han visste at Ringen bare ville for-
råde ham, og at selv om han tok den på, ville han
ikke ha makt til å stå imot Morguls konge – ikke ennå
(min utheving). Denne gangen fant ikke befalingen
noe tilsvar i hans egen vilje, og det skjønt redselen
knuget ham; nå følte han bare at det som hamret
mot ham, var en veldig kraft utenfra.»46

De to ordene «ikke ennå» virker nesten malplassert
i sammenhengen. Jeg tolker dem som en antydning
om noe som ulmer i Frodos bevissthet. De har ingen
direkte referanser ellers i fortellingen.

Av enkelte episoder skjønner vi at Frodo på en måte
er vokst sammen med Ringen. Da viser han seg som to
personligheter. Ved siden av sitt eget jeg har han en
side som er helt behersket av Ringens makt og til for-
veksling ligner på Gollum. Ringen blir etter hvert så
tung at Frodo blir bøyd mot jorden. Men da Sam tilbyr
seg å bære Ringen for ham:

«Det kom et vilt lys i Frodos øyne. 'Hold deg unna!
ikke rør meg!' ropte han. 'den er min, sier jeg. Vekk
med deg!' Hånden forvillet seg mot sverdhjaltet.
Men så endret stemmen seg plutselig. 'Nei, nei
Sam.' sa han bedrøvet. 'Men du må forstå. Det er
min byrde, og ingen annen kan bære den. (…)Jeg er
nesten i dens makt nå. Jeg kunne ikke gi den fra
meg, og hvis du prøvde å ta den, ville jeg bli gal.'»47

Den indre kampen gir seg fysiske utslag. Frodos ene
hånd famler stadig etter Ringen, men så griper hans egen
vilje inn og trekker hånden tilbake igjen. Så halvt kryper,
halvt bæres Frodo opp det siste stykket. Inn i ondskapens
hjerte: «På Dommedags berg skal dommen falle.»

«Dommedags berg» heter i originalen «Mount
Doom». «Dommedags berg» er sikkert en god overset-
telse, men dekker ikke helt. Det engelske ordet 'doom',
kan bety dom, men det kan også bety 'skjebne' ofte i
betydningen 'ulykkelig skjebne/undergang'. Og når
Frodo snakker om sin 'skjebne', er det en oversettelse
av 'doom': «You can't come between me and this
doom». Mount Doom er også skjebnens berg. Der hvor
dommen faller, den avgjørende prøven. Ser vi ikke alle
frem mot et Mount Doom? Jeg tenker ikke nødvendig-
vis på Dommedag i den kristne tradisjonen, men på
den enkeltes skjebneøyeblikk. Et øyeblikk som er av-
gjørende, hvor det skal prøves om du holder eller ikke.

Frodo holder ikke. Her, i det avgjørende øyeblikk, på
slutten av den lange ferden brister det eneste han har
igjen, hans egen vilje – og forstand, og han gir etter for
Ringens makt. Han erklærer den for sin egen og tar den
på seg. Han forsvinner for Sam og er overlatt til sin
Gollum-side. Det er det siste trinnet av nedstigningen,
det siste offeret.

På Dommedags berg skal dommen falle. Ja slik kan
det se ut. Men så viser det seg at det avgjørende øyeblik-
ket ikke er nå. Det har funnet sted tidligere. For nå er
Frodo overgitt. Han har mistet seg selv og har ingen
mulighet til å reise seg. Det har ligget i sakens natur fra
begynnelsen at Frodo ikke kunne kaste Ringen. Han
kunne ikke engang kaste den i peisen hjemme i
Hobsyssel. Det er noe helt annet det kommer an på:
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Nåde
«Så synd at ikke Bilbo spiddet den avskyelige skapnin-
gen (Gollum, min anm.) da han hadde sjansen til det!»,
sa Frodo til Gandalv da han første gang fikk høre om hva
slags ring det var han hadde, og at Gollum hadde satt
Sauron på sporet av ham. Og Gandalv svarer:

«'Synd? Det var det at han syntes synd på ham som
holdt ham tilbake. Medynk og barmhjertighet: å
ikke slå til når du ikke må. Og han er blitt vel beløn-
net, Frodo. Du kan stole på at når han har fått så liten
skade av ondskapen, og unnslapp den til slutt, er det
fordi han begynte som Ringens eier på den måten.
Med medynk. (…) For selv de meget vise kan ikke se
hvordan alt skal ende. Jeg har ikke stort håp om at
Gollum kan bli leget før han dør, men en mulighet
er det. Og han er vevet sammen med Ringens
skjebne. Mitt hjerte sier meg at han ennå har en
rolle å spille, på godt eller ondt, før enden er nådd;
og når den kommer, kan Bilbos medynk komme til
å avgjøre manges skjebne – ikke minst din'»48

Da Frodo traff Gollum, syntes han synd på ham, og lot
ham leve, selv om han var farlig. Men Sam syntes ikke
synd på ham og skulle mer enn gjerne sett ham død. Hele
tiden etter at Gollum forrådte Frodo til Hutula, har Sam
tørstet etter hevn, for Frodos skyld. Sam tenker ikke på
seg selv og sin egen sikkerhet, han vil beskytte Frodo mot
Gollums ubendige begjær etter Ringen. Men ting er ikke
alltid slik de synes. Det er ikke Gollum som representer-
er faren for Frodo nå. På slutten av ferden, når de er
nesten oppe på fjellet, er Gollum i Sams vold. Han er nå
avkreftet og utmagret etter den lange ferden, hvor han
har fulgt etter Frodo og Sam på avstand. Gollum har
nettopp overfalt Frodo, og Sam har sverdet:

«Rettferdig ville det være å drepe denne svikefulle,
morderiske skapningen, rettferdig og mangfoldig
fortjent; for ikke å snakke om at det så ut til å være
det eneste trygge. Men dypt i hjertet var det noe som
holdt ham tilbake; han kunne ikke slå i hjel dette
vesenet, som lå der i støvet, fortapt, ødelagt, fullsten-

dig knust. Han hadde selv båret Ringen, om bare for
en kort stund, og nå hadde han en blek anelse av
pinen som fylle Gollums innskrumpede sinn og
kropp (…)»49

For første gang synes Sam synd på Gollum – og han lar
ham leve.

Nå står Frodo på randen av avgrunnen, Dommedags
juv, usynlig for Sam, men Mørkets fyrste ser ham ende-
lig, og verden vipper på randen av undergangen. På
slagmarken utenfor Mordor slår Gandalv staven i bak-
ken, for «Dette er dommens time.» Frodo har gått så
langt han kunne. Men det er jo ikke langt nok! Hvor
skal redningen komme fra? Sam kan ikke påvirke
Frodo eller snakke ham til fornuft, men hans siste
handling avgjør Frodos skjebne:

For hjelpen kan bare komme fra Gollum. Han kast-
er seg over Frodo og klarer å ta Ringen fra ham ved å
bite av fingeren som den sitter på. Men han snubler og
faller selv med Ringen ned i avgrunnen. Og Frodo er
frelst:

«(…) blek og utmattet, men seg selv igjen; og i øy-
nene hans var det fred nå, hverken dirrende vilje el-
ler galskap eller frykt. Hans byrde var tatt fra ham.»50

Når Frodo har mistet alt, når til og med minnene om en
tilværelse er borte, når den siste maten er spist og det siste
vannet er drukket, når de siste kreftene er brukt opp, når
den siste streng av vilje må gi tapt, når Frodo har mistet
det siste som var igjen av ham selv, da er det bare en ting
som kan redde ham og gi ham tilbake til seg selv: nåde.
Og det er bare et vesen som kan formidle den. Det
ynkeligste og mest svikefulle av alle vesener i fortelling-
en. Hele boken, alle fortellingene som løper sammen,
bygger opp til dette øyeblikket. Så legg merke til hva det
er som er det avgjørende! Det kreves ikke mer av noen
enn de kan klare. Når det ser ut til at Frodo har sviktet,
er budskapet: Du har klart det! Den egentlige prøven var
Gollum.

Hvis Frodo hadde drept Gollum, ville han Gollum!
Dvs. han ville blitt overlatt til sin Gollum-side for all-
tid. Nå skjer det noe annet. Gollum blir middel for
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nåden. Han tar med seg Ringen, byrden, det tvingende,
ned i avgrunnen. Og Frodo får seg selv igjen, et lutret,
forvandlet selv.

Forvandling
Saurons rike er falt. Tårnene raser sammen og jorden
revner og ildberget sender ut strømmer av lava og aske.
Frodo og Sam er fanget midt i ødeleggelsen og har bare
en liten tid å vente før de blir oppslukt av den
strømmende lavaen. Fortellingen kunne endt der, og
det ville likevel vært en lykkelig slutt.

Men dette er et eventyr, og de blir selvfølgelig reddet.
Redningen må nødvendigvis komme ovenfra, fra ørn-

ene som har reddet Gandalv flere ganger. Resten er epi-
log. En lang en, og betydningsfull, for den forteller hva
det ble av Frodo da alt var over.

Enda mer enn under vandringen ned i mørket ser vi
nå Frodo på litt avstand. På samme måte som f. eks
Gandalv. Det er ikke Frodo som våkner opp til en ny lys
verden og oppdager at Gandalv likevel ikke er død; det
er Sam. Frodo er tilsynelatende seg selv igjen. Han får
til og med tilbake alvekappen og sølvbrynjen som ble
tatt i fra ham da han var fanget av orkene. Det eneste
tegnet på en forandring er ytringen: «Jeg ønsker meg
ikke lenger noe sverd.»

Hva har skjedd med Frodo som følge av hans byrde
og offer? Forandringen har kommet gradvis, under

hele vandringen. Da Gollum falt med
Ringen i Dommedags juv, ble forvand-
lingen endelig. Frodo har gradvis blitt
mer stille og tenksom. Han uttaler seg
ikke forhastet, men når han sier noe, er
det med en langt større autoritet enn tid-
ligere. Med den største selvfølgelighet
snakket han med alvedronningen
Galadriel i Lorien. På hjemveien viser
det seg at Frodo likevel ikke er den
samme, forandringen har flere sider.
Den første virkningen vi hører om, og
den som leseren lettest legger merke til,
er av negativ art. Sårene som Frodo har
fått, lar seg ikke lege helt:

«Det finnes ingen egentlig vei tilbake. Jeg
kan komme til Hobsyssel, men det kom-
mer ikke til å se ut som før; for jeg er ikke
som før. Jeg er blitt såret av kniv, stikk og
tann, og en langvarig byrde. Hvor skal jeg
finne hvile?.»51

Men det er en annen forandring, som ikke
er så iøynefallende, og den nevnes bare en
gang. Hobbitene har nettopp tatt avskjed
med Gandalv og nærmer seg sitt eget land:

«'Ja ja, så er det oss igjen da, vi fire som la
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ut sammen,' sa Munti. 'Vi har reist fra dem alle, den
ene etter den andre. Det er nesten som en drøm som
løser seg langsomt opp.' 'Ikke for meg,' sa Frodo. 'For
meg er det mest som å sovne igjen.'»52

Da Frodo startet på sin vandring, kom han til en verden
hvor han var kjent og ventet. Til å begynne med var det
kanskje som en drøm også for ham. Men underveis har
forholdet mellom drøm og våken tilstand blitt snudd
helt om. Han har vært våken, og det viser seg at han ikke
klarer å sovne helt igjen. Også hjemme i Hobsyssel fore-
går det dramatiske ting som virkninger av krigen uten-
for. Hobsyssel er overtatt av skurker og røvere som ennå
ikke vet at Saurons rike er falt. De hjemvendte hobbitene
får i stand et opprør mot okkupantene, men Frodos
hovedoppgave blir «å hindre at hobbitene i sin vrede slo
i hjel de av fiendene som hadde kastet fra seg våpnene.»
Når alt er over, viser det seg at Frodo ikke hører riktig
hjemme der lenger. Han trekker seg mer og mer tilbake
og blir heller ikke sett på som en helt slik som de tre
andre. Det er ingen uten Sam som skjønner hva Frodo
har gjort. I motsetning til i den virkeligheten hvor han
har beveget seg det siste året, er det ingen som kjenner
ham «hjemme».

Gjennom sitt offer har Frodo steget til et høyere
trinn av tilværelse, det trinnet som de vise alvene og
Gandalv står på. Han har sett det som var skjult og tileg-
net seg den visdommen som forstår betydningen av
nåde. Men denne utviklingen har samtidig gjort ham
uskikket for en tilværelse i hjemlandet, og i Midtgard
overhode. Offeret innebærer også dette: å aldri komme
tilbake.

Etter at krigen mot Sauron er slutt og Ringen er øde-
lagt, mister også alvenes magiske ringer sin kraft, og
alvenes tid i Midtgard er over. Det samme gjelder for
trollmannen Gandalv. De reiser over havet mot det yt-
terste Vest, og Frodo reiser med dem.

Avsluttende kommentar
For å forstå hvordan en fortelling som Ringenes Herre
kan få en slik stor appell, kan det være interessant å se på
hvordan forfatteren J R R Tolkien selv ser på det å skrive

eventyr. I essayet Om eventyrfortellinger53 utformer han
det som er blitt kjent som «sub-creation-teorien». Dikt-
ning er for ham medskapelse, en videreføring av skaper-
verket.

Tolkien nekter å gå med på at myter er løgner eller
rent oppspinn, selv om de er skapt av mennesker. De er
heller ikke symboler eller allegorier. De har sin egen
virkelighet, som likevel ikke er adskilt fra vår virkelig-
het. Fantasiens verden, «Eventyrland» har sine egne
lover som ikke er vilkårlige. Eventyrene har elementer
som overskrider naturlovene, magi, og de kan ha skik-
kelser som vi ikke møter i den sansbare verden, men
det er ikke tilfeldig hvordan vesenene handler. Logik-
ken i Eventyrland er ikke en annen enn i den fysiske
verden. Men den er utvidet. I eventyrene er det en mo-
ralsk lovmessighet som styrer. Det er f.eks. en «natur-
lov» i Eventyrland at det gode skal vinne til slutt.

Eventyr er veier tilbake til menneskets opprinnelse,
en mulighet til å flykte fra en virkelighet hvor vi etter
vårt innerste vesen ikke er hjemme. Tolkien bruker
ordet «flukt» i en positiv betydning. I epilogen til es-
sayet betegner han «fortellingen om Kristus» som en
sann myte, og gir dermed myter og eventyr en høyere
status. For de kan på sitt beste være «et fjernt ekko eller
gjenskinn fra evangelium».

Denne beskrivelsen av eventyret passer særdeles
godt på RH. For hvordan blir altså det onde overvun-
net? Ved offer, ved å holde fast på det sanne, uavhengig
av om det er håp om å vinne. Ved å gi avkall på makt,
ved å ikke falle for fristelsen til å bruke det onde mid-
delet. Ved kjærlighet og selvoppofrelse, og ved nåde.
Offer og nåde! Det er det fortellingen handler om fra
ende til annen. Betydningen av offervilje er klart helt
fra begynnelsen. Den fulle betydningen av å vise nåde
trer ikke frem før på slutten. Det evangeliske i RH lig-
ger særlig i den plutselige overraskende vendingen når
Gollum faller ned i ilden med Ringen. I et glimt blir
hele sammenhengen åpenbar, for Frodo og Sam – og
for leseren. Nåden er en høyere visdom enn offeret.
Frodo bærer det onde, representert ved Ringen, med
seg og er slett ikke i stand til å kvitte seg med det. Mount
Doom er også erkjennelsens øyeblikk. Når Frodo har
sunket så  dypt ned som det er mulig å komme, er det
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bare nåde som kan redde ham. Derfor blir han også i
stand til selv å vise nåde.

Gjennom hele fortellingen er Frodo nesten irriter-
ende pessimistisk. Han uttrykker knapt noe som helst
håp om å klare å fullføre oppdraget. Men hvis man skal
se realistisk på saken, så er det jo et helt umulig opp-
drag. Frodo vet at det langt overskrider hans evner og
krefter. Likevel går han. Han tar et skritt om gangen og
tenker minst mulig på de neste. Når han er nødt til å
tenke lengre frem, uttrykker han seg i dystre vendinger.
For det trenges et mirakel, og Frodo forlanger eller for-
venter ikke det. Han bare gjør sin del, så langt hans
krefter rekker.

Man kan sammenligne Frodo med Kristus som bær-
er Korset, som blir forlatt av Gud og går helt ned i Døds-
riket for å overvinne døden en gang for alle. Eller man
kan sammenlikne Frodos vei med menneskets vei et-
ter døden. Vandringen gjennom Mordors ørkenland-
skap minner meg om beskrivelser av skjærsilden. Og
hvis Gollum representerer Frodos urene del, så passer
det godt at han faller med Ringe – og Frodos finger –
ned i ilden. Men det blir da ikke like opplagt hvorfor
han skal vises nåde? Bildene er blandet i hverandre.
Hvis du ser på fortellingen fra en spesiell synsvinkel,
kan det tre frem arketypiske bilder som passer i en hel-
het. Skifter du perspektivet litt, trer det frem andre bil-
der som delvis bryter med den første helheten. Når jeg
innledningsvis snakker om Frodos vandring som en
indre utviklingsvei, eller innvielsesvei, så tenker jeg
meg den på flere nivåer: fra den sjelelige utviklingen vi
alle kan kjenne igjen, via en bevisst åndelig eller reli-
giøs–mystisk erfaring, frem til Kristi egen vei. Og i en-
kelte øyeblikk av livet kan også vi erfare at disse veiene
blir en og den samme.

De moralske kategoriene offer og nåde er sterkt nær-
værende i RH uansett hvilket perspektiv du velger. Det
samme er den grunnleggende loven at det gode er
sterkere enn det onde og må vinne til slutt. Jeg tror disse
motivene er den dypere grunnen til RH popularitet.
Flere kan dikte bøker om andre verdener med under-
lige stedsnavn, og blande inn magiske elementer og
middelalderske heltemotiver. Men om de ikke er in-
spirert av de dype eksistensielle urmotivene i mennes-

kelig eksistens, blir magien lett overfladisk.
Disse motivene uttrykker en lovmessighet som vi

ikke ser realisert til daglig, men som har en dyp gjen-
klang i oss. Fordi vi selv, ikke minst som unge, bærer
den samme loven i vårt indre: som drøm, som anelse,
som intuisjon. Under all nåtidens materialistiske
vellykkethet eller også fortvilelse ligger disse bildene
latent. Det – tror jeg – er noe av grunnen til at Ringenes
Herre har så sterk appell til moderne mennesker.

Tolkien – en kortbiografi
John Ronald Reuel Tolkien ble født i Sørafrika i 1892 av
engelske foreldre. Da han var tre år, kom han med
moren og lillebroren til England. Faren, som ble igjen
i Afrika, døde bare noen måneder etter. Moren som var
dypt religiøs, konverterte til katolisismen da Tolkien var
8 år gammel og fikk ham inn en katolsk skole. Da moren
døde i 1904, ble en av lærerne ved skolen, Pater Francis
X. Morgan Tolkiens verge.

J. R. R. Tolkien (1892-1973)
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Tolkiens store interesse gjennom hele livet var
språk. Allerede før han begynte på skolen, hadde mor-
en introdusert ham for latin og gresk. I en alder av 10 år
hadde han allerede funnet opp flere egne språk. På sko-
len bestemte han seg for å lære angelsaksisk og Wali-
sisk på egen hånd. Han fikk imidlertid hjelp av en av
sine lærere som gav ham privattimer. I en alder 16 år
behersket han latin og gresk, og hadde inngående
kjennskap til angelssaksisk litteratur.

Da Tolkien gav ut sine kjente bøker om hobbitene
og Middle Earth, hadde han i lengre tid vært en inter-
nasjonalt anerkjent filolog og lingvist. Etter 1. verdens-
krig ble han bedt om å delta i redigeringen av den store
Oxford Dictionary, et arbeid som da hadde pågått i over
ti år. I 1922 gav han ut en ordbok for gammelengelsk.
På den tiden behersket han minst 9 språk og foreleste i
engelsk litteratur ved universitetet i Leeds. I 1924 ble
han den yngste professoren ved universitetet. I 1925
fikk han et professorat ved universitetet i Oxford.
Samme år utkom det akademiske arbeidet som gav
Tolkien internasjonal anerkjennelse, oversettelsen av
en språklig svært krevende 14-hundretalls legende om
Sir Gawain and the Green Knight, som han gjorde i
samarbeid med en av sine doktorgradsstudenter E.V.
Gordon. Oversettelsen ble en standard for senere over-
settelser. Tolkien var også en autoritet på det engelske
middelaldereposet Beowulf.

Både Hobbiten og Ringenes Herre sprang ut av arbei-
det med å dikte en mytologi og urhistorie, noe som
igjen var motivert av hans arbeid med å skape sitt
alviske språk. Gjennom sitt kjennskap til språk og
språkutvikling erkjente Tolkien sammenhengen mel-
lom språk og myter. Ethvert språk må ha sin rot i en
mytologi. Tolkiens diktede mytologi Silmarillion ble
påbegynt da han lå på militærsykehuset i Birmingham
for å komme seg etter skyttergravsfeberen han hadde
pådratt seg under slaget ved Somme, en av de verste
slagene i 1. Verdenskrig. Han prøvde å få utgitt
Silmarillion etter krigen, men ingen forlag var interes-
sert i verket som de fant for mørkt og deprimerende.
Manuskriptet ble liggende til etter suksessen med
Ringenes Herre. Da tok han opp igjen arbeidet med det,
men Silmarillion ble først utgitt i 1977, fire år etter
Tolkiens død, redigert av hans yngste sønn

Christopher.
Hobbiten, kom ut i 1937 og ble straks en populær

barnebok. Tolkien arbeidet med Ringenes Herre i elleve
år, ved siden av sitt vitenskapelige arbeide og sine plikt-
er som professor. Han ble oppmuntret til å fortsette
skrivingen av sine venner i en litterær gruppe som
kalte seg The Inklings. De leste for hverandre fra sine
arbeider og gav råd og kritikk. Felles for medlemmene
var at de var «kristne, konservative og romantikere».
Den mest kjente «Inkling» var Tolkiens kollega og
gode venn C. S. Lewis (Kjent for bøkene om Narnia).
Lewis og Tolkien hadde lange diskusjoner om teologi,
mytologi og filosofi.

Den første utgaven av Ringenes Herre, som kom i
1953–4 var tilegnet The Inklings og Tolkiens fire barn.
Den ble straks en suksess. På samme tid mottok
Tolkien en rekke internasjonale utmerkelser og æres-
doktorater for sine filologiske arbeider, og han var en
ettertraktet foredragsholder. Tolkien var i ferd med å
trekke seg tilbake for å nyte en behagelig alderdom
uten økonomiske bekymringer da hans berømmelse
skjøt fart i1965. Ringenes Herre var blitt kjent i USA, og
Tolkien ble en kultfigur. Det strømmet inn fanpost til
forlaget og Tolkiens hjem. Etter hvert gjorde mengden
av henvendelser fra beundrere det umulig for Tolkien å
bli boende i Oxford. Han flyttet i hemmelighet til
Bournemouth. Der tilbrakte han de siste årene av sitt
liv til han døde i 1973.

Kilde: J. R. R. Tolkien: A Short Biographi, av Joan
McCluscy. Fra boken A Tolkien Treasury, Running
Press, Philadelphia.

Noter
1 Ringenes Herre er en bok og ikke en trilogi. Riktignok ble den
også ved første gangs utgivelse delt i tre deler, men det var
av praktiske og økonomiske hensyn og ikke etter forfatte-
rens intensjon.
2 Filmene har også mye av æren for at en ny generasjon av
ungdom, mange helt ned til 11–12-årsalderen, setter i
gang med å lese en bok på tusen sider.
3 Tolkien var medlem i en gruppe av forfattere «The
Inklings» som i følge dem selv var kristne, konservative og
romantikere. Rent bortsett fra at romantikerne (på 1800-
tallet) gjerne dyrket eventyr og myter, er det er lett å finne
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romantiske elementer i RH, som forholdet til naturen, til
språket, vennskap osv. I essayet Om eventyrfortellinger pre-
senterer Tolkien et syn på eventyr og myter og på mennes-
kets skapende fantasi som for meg minner om både ro-
mantikken, Goethe og ekspresjonismen. Spørsmålet blir
om man skal være opptatt av epoker i litteraturhistorien
eller av ideene som kommer til uttrykk.
4 Essayet, som opprinnelig ble holdt som en forelesning
i 1939 og ble utgitt første gang i 1947, utgjør en del av
boken Trær og blader (Tree and Leaf), norsk utgave: Tiden
Norsk Forlag, Oslo 1995.
5 Tree by Tolkien av Colin Wilson, i A Tolkien Treasury,
Courage Books, Philadelphia, 1978.
6 Vi har de siste århundrene sett mange eksempler på
myters anvendelighet, som f. eks Freuds bruk av greske
myter for å beskrive menneskets psyke, eller filosofers
anvendelse av syndefallsmyten til å beskrive vår bevisst-
het.
7 Ringens Brorskap, Norsk utgave, Tiden Norsk Forlag, Oslo
1999: s. 11.
8 Mytologien og en rekke fortellinger om alver, mennesker
og dverger i tidligere tider er utformet i boken Silmarillion,
som Tolkien arbeidet på helt fra ungdommen til han døde
i 1973. Den ble redigert og utgitt i 1977 av sønnen,
Christopher Tolkien.
9 Åpningskapitlet i RH forteller om hvordan Bilbo på sin
111. fødselsdag tar på seg Ringen og forsvinner foran øy-
nene på gjestene. Usynlig sniker han seg inn og skifter, for
å forlate Hobsyssel for godt.
10 Ringens Brorskap: s. 72.
11 Ibid: s. 67.
12 Hobbiten, Tiden Norsk Forlag, Oslo 1989: s. 26. Hobbiten
kom ut i 1938 og handler om hendelser som ligger forut
for RH, blant annet hvordan Bilbo fant Ringen.
13 Bilbo overlot (riktignok svært motvillig) Ringen til
Frodo etter Gandalvs råd. Frodo ville først gi Ringen til
Gandalv, senere tilbød han Galadriel den. Sam hadde
Ringen ca en dag da han trodde at Frodo var død. Da han
fant Frodo igjen, gav han den tilbake.
14 Munti og Pippin hadde lenge vært redd for at Frodo ville
dra sin vei helt plutselig, slik Bilbo gjorde. Så de fikk Sam,
som arbeidet for Frodo, til å spionere på ham og Gandalv.
Slik fikk de greie på hva som var i gjære, og gjorde sine egne
forberedelser til reisen.
15 Ringens Brorskap: s. 50.
16 Nangiala er den verden Brødrene Løvhjerte (A. Lindgren)
kommer til etter at de er døde. Den farløse gutten Bosse blir
brakt til Landet i det fjerne av en ånd. Der er han prinsen
Mio (Mio, min Mio, A. Lindgren). Mobbeofferet Bastian
kommer via en bok til Fantasia i Michael Endes Den uen-
delige historie. Narnia er den parallelle verdenen i C S Lewis’
bokserie med samme navn. Og Galtwort er trollmanns-
skolen som Harry Potter kommer til når han tar toget fra

Plattform 9 1/2.
17 Ringens Brorskap: s. 238.
18 Ringen ble Isildurs bane da den gled av fingeren hans så
han ble synlig for orkene, som skjøt ham.
19 Ringens Brorskaps: s. 260-61.
20 Ibid: s. 262.
21 Ibid: s. 53.
22 Ibid: s. 187-8.
23 Ibid: s. 216.
24 Ibid: s. 208.
25 Ibid: s. 204.
26 Ibid: henholdsvis s. 208 og 209.
27 Ibid: s. 216.
28 Ibid: s 217.
29 Ibid: s. 300.
30 Ibid: s. 350.
31 Ibid: s. 385. Det er fordi Sam har dette dype kjennskapet,
både til Frodo og til oppdraget, at han plutselig skjønner at
Frodo vil dra over elven alene.
32 To Tårn, Oslo 1999: s. 197.
33 Begrepet ’dobbeltgjenger’ har jeg blant annet fra Rudolf
Steiner. Dobbeltgjengeren er uttrykk for iboende onde ten-
denser i oss. Carl Gustav Jung snakker om vår «Skygge» som
noe av det samme. Dette vesenet er der hele tiden som en
del av oss, men holdes tilbake av vår moralske oppdragelse,
pliktfølelse osv.  Ifølge Steiner er dobbeltgjengeren, eller
«Terskelens vokter» et av de første vesener som mennesket
møter når det utvikler evnen til å iaktta i den åndelige
verden.
34 Ringens Brorskap: s.59.
35 Det var Smyagols venn Myagol som fant Ringen i elven
da de var ute og fisket. Gollum ba om å få den, siden han
hadde bursdag. Da Myagol ikke ville gi ham Ringen, drepte
Smyagol sin venn, «fordi gullet blinket så lyst og vakkert».
Ibid: s. 59-60 .
36 To Tårn: s. 204.
37 Ringens Brorskap: s. 68.
38 To Tårn: s. 298-99.
39 Ibid: s. 383.
40 To tårn: s. 289.
41 Atter en Konge, Oslo 1999: s. 234.
42 Ibid: s. 190.
43 Ibid: s. 191.
44 Ringens Brorskap: s. 380.
45 Atter en Konge: s. 155.
46 To Tårn: s. 288.
47 Atter en Konge: s. 190.
48 Ringens Brorskap: s. 65-66.
49 Atter en Konge: s. 197.
50 Ibid: s. 199.
51 Ibid: s. 239.
52 Ibid: s. 246.
53 Se note 4.
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To dikt av

Axel Bojer

De ventende

Vi venter bestandig på bussen/toget/flyet,
vrir oss urolig på benken, leser en bok,
ser på sidemannen eller lysreklamen.

Venter på en avtale/bestilling/brev,
eller på kjærlighet/frihet/gud.
Har de ikke lovet oss befrielse/lykke?
Står det ikke skrevet ...? Sa hun ikke på
hjørnet av kafeen ...?
Vi venter på oss selv.

Venter fordi lykken bestandig er utenfor.
Venter fordi det er bra nok som det er.
Venter fordi det er vanskelig å gå videre.

Mens villdyret venter på sitt bytte,
sola på å gå ned eller opp,
en månefase på å bli en annen,

så venter vi på det neste vi skal vente på,
stadig i en overgang
fordi det nye er for nytt ...
helt til handlingen befrir oss.

Vi venter ikke bestandig på bussen/toget/
trikken.
Vi venter når vi mener å eie det som skal skje,
før det ennå er kommet.
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Havets søsken

Fra møtet mellom jord og himmel
faller brusende, utrettelig;
iblant med skum om sine munner, –
Leker med sin egen
jagede bevegelse. –
Saltets puls vevd inn i alt
som bærer liv.

Gammel gavmild majestet,
dansende med vennen vind –
Tårene fra søster sky
faller, fyller
åpen favn
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BEKJENNELSE I NOVEMBER
Ole Harald Dahl

Axel Johan Barth var maler og bodde i Tønsberg, Norges eldste by. Der
hadde han sitt atelier i fem minutters gangavstand fra leiligheten. Det
romslige atelieret ga utsikt ned mot jernbanestasjonen. Det bød derfor
ikke på problemer å ta imot elever fra så vel Sandefjord og Larvik, som
Holmestrand og Drammen, foruten Tønsberg og traktene omkring byen.
Leiligheten lå i nærheten av det nye biblioteket.

Store deler av sommeren hadde Axel Johan Barth tilbrakt nede på bryggen.
– Byen flytter dit ned om sommeren. Når feriefolket gjør sin entré, slår en
ny ånd inn over den fredfulle byen. Den kontemplative middelalder-
stemningen som fortsatt råder i Tønsberg, blir feid til side hver gang
sommergjestene melder seg langs bryggekanten, og tappekranene åpnes
som fossestryk.

På denne tiden av året var malerens arbeidsrutiner gått i oppløsning mer
enn en gang. Han som ellers var en ganske disiplinert kunstner. Normalt var
han til stede i atelieret før klokken ni hver morgen. Men ved St. Hans-tid
fikk han et behov for å puste ut. Da ga han opp sin hengivenhet for
kunsten, til fordel for et liv hvor han i noen uker rett og slett ga faen. Han
lot seg isteden rive med av naturens dunkle drifter. På atelieret ble elevene
stående alene tilbake.

Sommeren -98 gikk det noe heftigere for seg enn ellers. Etter kort tid var han
innspunnet i et nettverk av hendelser, hendelsenes virkninger og virkning-
enes krav på nye hendelser. De jaget ham frem fra time til time, dag etter
dag, ofte ble det natt etter natt, gjennom alle sommerens uker. – Da
sommeren var på hell, var han pengelens, sliten, arbeidssky og forlatt av
dem han regnet som sine venner. Samtidig kom også reservasjonene. Han
ble dyster til sinns og rystet til refleksjon over et liv som han visste kun førte
ett sted. Etter to måneder kunne han ikke annet enn å fortsette
sommerlivet, men han kunne allikevel ikke og skalv av abstinens.

En luke åpnet seg ned til angstens bunnløse og altoppslukende mørke.
Som et iskaldt gufs steg mørket opp. Det ville ham noe. Det grep tak i ham,
knuget ham og erobret sjikt for sjikt av selvbevissthetens fundamenter. Det
knuste og tilintetgjorde. Tankene ble innkapslet i et frysetørkende
mikrounivers, hvor de smuldret til ugjenkjennelige bruddstykker av seg

Novelle
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selv.
Kaldsvett, utmattet og oppgitt sank han til sist sammen. Sittende i gresset

hvilte han hodet mot en knyttet neve, mens han vemodig tilkjennega sin
avmakt overfor sommerens demoni. Feberen steg i blodet, mens blom-
stene duftet og fuglene fortsatt sang.

Beruset av en eggende trang til å gi opp den siste rest av ærefrykt for livet
og dermed den siste rest av stolthet og verdighet, sendte han alle sine
bekymringer, plikter og vegring på båten. Tilbake lå en naken sjel. En sjel
uten falske verdier og usle selvbedrag, men også uten evne og mot til å leve
et redelig liv. Til å kjempe for kår som kunne gi ham de nødvendige
bekreftelser. Ja, kun livsbekreftende kår! Det er nok. Mer trenger ikke et
menneske! Det holder for oss alle. Men Axel Johan Barth hadde forspilt sin
evne til å kjempe.

——————

Slik gikk noen uker. Ja, høsten -98 gikk det lenger tid enn normalt. Vinden
drev regndråper, sludd og snøfiller gjennom luften. Axel Johan Bart var
fortsatt uproduktiv. Han drev gatelangs, alltid alene. Ofte gikk han lange
turer ut på Nøtterøy. Ned på bryggen gikk han bare en sjelden gang.
Derimot gikk han stadig på kino. Det lindret ensomheten for noen timer,
men alltid ble han innhentet igjen.

Når han drev omkring, la han merke til skumringen som vevde i
landskapet, tidligere og tidligere for hver ettermiddag. Lysene ble stadig
tydeligere i byens vinduer. Folk beredte seg til vinteren. Han så dem snakke
sammen, sittende til bords under vakre lysekroner, mens mørket hvilte
tungt i gater og streder. – Det var blitt november.

Omsider lukket sjelen seg definitivt for virkningene fra sommerens mylder,
fra heten, begjæret og den blygselløse sanserusen. Det skjedde uten noen
særskilt foranledning. Det bare skjedde. Antagelig om natten, for da han
våknet den spesielle dagen, kjente han seg litt lettere enn vanlig. Ellers
merket han ikke noe særlig til å begynne med. Han bare kjente seg lettere
i kroppen, og det gjorde sitt til at grunnstemningen i sinnet også var noe
lettere. På formiddagen holdt riktignok tungsinnets vaner ham fortsatt i
sjakk. Mens han skar brødet, så han på kniven og gjorde seg sine sedvanlige,
lite muntre refleksjoner.

Det var utover ettermiddagen og kvelden at det løsnet. Han var på vei
hjem fra en utflukt, var gått over bybroen og fulgte gangveien over det
sydligste av byens to fjell. Da åpnet det seg under ham, men denne gangen
var det ingen luke ned til et destruktivt mørke. Det var kreativitetens kilder
som åpnet seg, ikke lik en brønn, men mer lik en innsjø – eller et helt hav.
Den sterke, gledesfylte opplevelsen ved å gjenkjenne sin egen skaperkraft,
trakk ham ned. Med et sukk av inderlig tilfredshet lot han seg synke ned i
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L dypet. Han sank og sank, og nøt hvert åndedrag mens han sugde til seg
belivende krefter. Men heller ikke i hans personlige genesis var det fred og
harmoni. Der ble han fanget inn av sin lengsel etter ånd – etter vill og
uhemmet skapertrang. Med voldsom appetitt lengtet han etter alt som
kunne gi ham inspirasjon til å arbeide. Åndslengselen reiste av sted med
blikket hans og førte det ut av sjelen, inn i en verden hvor mektige krefter
sprang frem i dagen som norner og kyklopers jubelrop. Et sted hvor
fremmede ansikter blafret opp og snakket med lydløse munngeberder,
mens vinder hvinte fra alle verdenshjørner. Det buldret, gjallet og tonte
uten at lydene og stemmene lot seg lokalisere.

Han fòr av sted og ble slynget fra side til side, som var han festet bak et
spann av ville hester. Det glimtet av lys i utallige farger. Det hylte av lykksalig
begeistring inne i ham, og han kjente en ufattelig tilfredsstillelse over atter
å være i kreativitetens favntak. Talentet sydet i fingerspissene, til tross for
roen som fortsatt manglet.

 I neste øyeblikk steg han mot høydene. Umettelig på inntrykk lot han
sanselivet svinne. Han steg og steg, eller sank og sank, det gikk i grunnen
ut på det samme, og han visste at om han kunne, så ville han straks stige
inn og ta bolig blant gudene. Han opplevde en suverenitet som han
tidligere ikke hadde vært i nærheten av. Legemet med alle dets livsdrifter og
vidunderlige begjær, menneskene som alltid var omkring ham selv om han
ikke snakket med dem, jorden med dens fjell og trær, med elver, fjorder,
hus og gater, det ble alt sammen fjernere og fjernere. Det ble likegyldig og
uinteressant. Ja, han kjente seg myndig og uangripelig. Alt det gamle fikk
en blek betydning sammenlignet med det som nå åpnet seg for ham. Selv
det mest fullkomne, utopiske kunstverk ville ikke kunne fortone seg som
annet enn en matt og blek kopi, sett opp mot den tilværelsen og de
erfaringene han nå steg inn i.

Den deprimerende sanseverdenen var i ferd med å forsvinne, inntil han
ganske svakt, men allikevel så klart fikk høre en stemme, en annen stemme
enn alle de andre, som talte til ham inne fra hans eget bryst. Den lød:
«Begjæret gir deg ingen rett til eiendom. Ditt blir kun det du våger å rette
et sannhetssøkende blikk mot.»

 Han skalv i knærne, han frøs og ristet i hele kroppen der han stod i hagen
foran den gamle sjømannsskolen. Vinden pisket ham i ansiktet. Han var
våt til skinnet og kunne ikke se særlig annet enn sludd og snø som la seg
langs kanter og inne i hulrom. Øynene hans var også i ferd med å bli
tildekket og han gned seg i ansiktet, mens han tenkte: «Livet var ikke mye
verd, om ikke noe blendet og forførte meg, slik at jeg – i fullkommen
ensomhet, blir i stand til å finne en vei til mitt virkelige selv.»

Han kom i samme øyeblikk til å huske en avtale han hadde gjort for lang
tid siden, inne i det store bygget bak ham. Den begynte å haste. Det var
lenge siden det hadde vært sjømannsskole der inne.
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I solen kan vi speile våre liv. Et blikk mot solen kan vekke minner om
sommerens kjærlighet, utfart og luftige gleder, så vel som vinterens
ensomhet, lange netter og lengsel etter virkelige, virksomme idealer. I det
samme erindringenes øyeblikk kan dét springe oss i hu som er indikasjoner
på en tid vi ennå ikke er gått inn i. Hørende kan vi se hva ikke noe annet
lys har makt til å åpenbare. Når solen synger, settes våre hjerter i bevegelse,
og dens melodier taler til hver enkelt av oss, der hvor vi faktisk er.
Ut fra slike øyeblikk vedvarer hva vi ennå ikke kan utsi, fordi vi selv er det.
Først i det øyeblikket hvor vi også gjør hva vi dypest sett er, skilles det ut som
sansbar bevissthet.
Slik er menneskets lodd. Bare den som våger å handle, får vite hvem han
selv er. Og i tilspranget til våre handlinger kan solen synge seg menings- og
retningsgivende inn i våre liv. Som handlende menneske, og kun slik, kan
jeg opptre som profet i mitt eget liv.

Når solen synger
Ole Harald Dahl
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Keltiske variasjoner

I London fant jeg en bok med gamle keltiske bønner.
Jeg har lekt meg med noen av dem.

Kurt Narvesen

Bønn

Vær en strak vei foran meg,
en ledestjerne over meg,
et vaktsomt øye bak meg,
denne dagen, denne natten, å Gud.

Jeg er så fortvilet trett;
led meg til englenes land.
Jeg tror det er tid nå
for hvile, for søvn og glemsel.

Hvis bare du, å livets Gud
støtter meg, lyser fred over meg,
hvis du er min stjerne, mitt vern
fra jeg legger meg til jeg står opp i morgen.

Michael

Å Michael, englers
og saliges beskytter,
vern min sjel
med skyggen av din vinge.
Vern min sjel
på jorden og i Himmelen.

Fra fiender i det åpne,
fra fiender i skjul,
fra fienden i meg selv,
beskytt meg, hold min sjel
under din vinge,
å Michael, under skyggen av din vinge,
vern min sjel!
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Velsignelsen

Må lysets velsignelse
være over deg: lys i deg, lys omkring deg.
Må det velsignede sollyset
skinne over deg og varme deg til du gløder
som et stort torvbål, så en fremmed kan komme
og varme seg, like så vel som en venn.
Og må lyset skinne ut av dine øyne
som et lys i et vindu, tent
for å ønske vandreren velkommen inn fra stormen.
Og må også månelysets velsignelse
være over deg, må det bløte vennlige regnet
falle på din ånd så alle småblomster springer ut
og sprer sin søte duft i luften.
Og må det store regnets velsignelse være over deg,
må det hamre på din sjel og vaske den klar og ren,
og efterlate mang en skinnende dam der det blå
fra himmelen skinner, og av og til en stjerne.
Og må jordens velsignelse være over deg – den store runde jorden;
må du alltid ha en vennlig hilsen
til dem du passerer underveis der du går.
Og må nå Herren velsigne deg
og bevare deg i sin godhet.
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To gamle venner møtes på en togstasjon, det er litt tidlig på
morgenen og sollyset er i ferd med å vinne over mørket for
alvor også i den store hallen. De elektriske lysene slukkes ett
etter ett. En stor stasjonsklokke med gammeldagse metall-
visere står i bakgrunnen og ruver.

Venn: Nei, men er det deg! Lenge siden sist!

Tidsforsker: Likeså, så flott å møte deg!

(Samtalen avslører at de skal ta hvert sitt tog. De bestemmer
seg for å vente sammen, og setter seg på en benk litt avsides.)

Venn: Jeg hører du driver og undersøker om tiden?

Tidsforsker: Ja, det stemmer. Det er et meget vanskelig,
men spennende tema som har interessert meg en stund.

Venn: Da kan du kanskje fortelle meg litt om det. Og hva
er egentlig tid?

Tidsforsker: Vi kan se på tiden som vår målestokk for
forandringer, en måte å sammenligne ulike
forandringsprosesser med hverandre på. Kosmos har
vært, og er tildels ennå, tidens korrelat. Tiden måles jo
ved hjelp av solen og månens bevegelser i forhold til
jorden; jeg tenker på måneder, dager og år. Så kanskje er
tid en slags bevegelse, den har i alle fall noe med forand-
ringer å gjøre. For hvordan skal man forestille seg tid
uten forandring? Det virker umulig for meg.

Venn: Men tiden er ikke bestandig lik heller. Iblant vir-
ker en time som en evighet, andre ganger føles det som
tiden flyr. Vi trenger bare tenke på en pinlig situasjon
eller et besøk hos gode venner.

Tidsforsker: Ja, jeg tror opplevelsen av tid avhenger av
hvor forbundet man er med omgivelsene. Barn er f.eks.
så forbundet med her og nå at de glemmer både tid og
sted. Da har de på en måte evig tid. De er så ett med fe-
nomenene at de ikke kan skille tid fra eksistens. Siden

deres egen eksistens er så ett med tiden og forandrin-
gene, kan de ikke iaktta dem, slik vi heller ikke ser hus-
fasaden når vi er inne i huset.

Venn: Du mener at fordi de ikke er bevisst på tiden, så
opplever de ikke at tiden går? Folk er jo blitt så bevisste
om alt. Kanskje det er noe av grunnen til at vi er så plaget
av stress; vi er for vant til å stadig «stirre» på tiden, så
glemmer vi å nyte den. Det har i alle fall jeg tenkt.

Tidsforsker: Det tror jeg du har rett i. Tidsopplevelsen er
en slags selvrefleksjon eller distanse: Går man helt opp
i en handling, så glemmer man både tiden og seg selv.
Jo mer man reflekterer over seg selv, desto mer kan man
bli bevisst på den tidsstrømmen og ens egen plass i den ...

Venn: ... en tidsstrøm der stadig mer tid flyter oss i møte.
Føler iblant at jeg har for lite tid. Men ærlig talt har vi vel
like mye tid alle sammen?

Tidsforsker (ivrig): Absolutt! Skjønt hvem vet hvor mye
tid hver og en av oss har igjen å leve? Jeg tror det gjelder
å nyte tiden her og nå, som du sa, ikke leve i det som
kommer eller det som var. Det er et buddhistisk vis-
domsord som sier omtrent det.

Venn (smiler): Når du sier det så kommer jeg til å tenke
på kjedsomheten også; plutselig har jeg overflod av tid,
men aner ikke hva jeg skal bruke den til. Alle gjøremål
jeg kommer på, virker ørkesløse, kjedelige, intetsigende
e.l. Da er vel ikke nuet så ønskelig, på et vis. Man prøver
å «slå tiden i hjel» fordi man ikke vet hva man ellers
skulle ha gjort med den. Men kanskje skyldes det bare
vår manglende evne til å se det positive i øyeblikket?

Tidsforsker (lener seg litt frem): Nettopp! Venting og
kjedsomhet kan gi hvile for kropp og sinn og gjøre en
åpen for nye inntrykk.

Venn: Ja, det har jeg også opplevd! Men hvorfor oppleves
tiden så ulikt?

Om sjelens forhold til tid
Axel Bojer
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Tidsforsker: Er man meget oppmerksom på det som
skjer, «stirrer» på forandringene som du sa, merker man
selv de minste forandringene, som når man stirrer på en
gjenstand og legger merke til alle detaljene ved den. Slik
blir opplevelsen av tiden lang; som ved et tannlegebesøk
eller i en pinlig situasjon. Man vil situasjonen skal være
over. Smerte eller ubehag øker tidsbevisstheten og tvin-
ger sjelen til å fornemme kroppen; også angst for smer-
ten man kan bli påført kan knytte sjelen til kroppen på
lignende vis som smerte gjør. Angst gjør også at en er en
ekstra oppmerksom på tiden, på små forandringer i om-
givelsene eller en selv; man søker det man frykter.

Venn: Men hva med gleden?

Tidsforsker: Gleden hever sjelen opp over tiden, og «tid-
en flyr» sammen med sjelens flukt. Man er fri til å overse
tiden, lik en gulfarge på veggen som man er blitt så for-
trolig med at man ikke lenger er bevisst den.

Venn: Men bevissthet om tiden er vel ikke nødvendigvis
negativt. En kirurg vil f.eks under en operasjon kunne ha
en meget konsentrert oppmerksomhet. Han konsentre-
rer seg tydelig om det fysiske, men også om tiden; det
haster ofte.

Tidsforsker: Absolutt! Men da kan det ikke være blitt en
vane heller. I vanen sovner oppmerksomheten om
kroppen. Når vi går beveger føttene seg f.eks. helt uten at
vi behøver å tenke på det. Dermed er ånd og sjel fri til å
tenke på helt andre ting.

Venn: Men kan sjelen overvinne tiden tror du?

Tidsforsker: Ja, det tror jeg. De som mediterer, forteller
om at de ikke lenger opplever at tiden går, og at et
øyeblikk så å si kan utvides til å vare en evighet. Mange
religioner, også kristendommen, snakker jo om å hente
det evige ned på jorden og om at mennesket er et binde-
ledd mellom jord og himmel, eller mellom tid og evig-
het om du vil.

Venn: Når sjelen ikke lenger bindes til jorden, altså når
kroppen dør, opphører vel sjelens eksistens i tiden, vil
jeg tro. Men kanskje lever sjelen selv videre? I våre dager
tror jo mange på reinkarnasjon eller gjenfødelse; spesi-
elt buddhister, som du jo nevnte så vidt i sted. Det inne-
bærer vel at sjelen og ånden skaper, eller får, et herre-
dømme over tiden?

Tidsforsker: Det er selvfølgelig et meget vanskelig spørs-
mål du tar opp der. Men jeg tror i alle fall at det for de aller
fleste religiøse retninger handler om et herredømme
over seg selv som tidsvesen. Man har jo, mener de, det
evige i seg, og ved hjelp av det evige kan det jordiske, eller
tidsmessige foredles, oppdras eller utvikles. Men der tror
jeg ikke vi kommer til noen konklusjon med det første ...

Venn: Nei, du sier noe! Og nå er det forresten på tide at
jeg går, men det var spennende å snakke med deg, kan-
skje vi får en ny samtale en annen dag?

Tidsforsker: Det håper jeg, for det var hyggelig å snakke
med deg også, du har gitt meg en god del å tenke på med
spørsmålene dine. Lev vel, og god togreise!

Venn: Likeså, og kanskje på gjensyn, da!

Tidsforsker: Kanskje på gjensyn!
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«'Og når ble du født?' Momo tenkte seg om, og til slutt sa hun: 'Så vidt jeg
kan huske, har jeg alltid vært til.'»
Michael Endes Momo (s.11)*

«Alt flyter», «Nye og atter nye vannmasser strømmer dem i møte som stiger
ned i en og samme elv.»
Heraklit (Fra Arne Næss, Filosofiens historie 1, s. 39)

«Gud forbanne den som først fant på å dele opp tiden i småbiter. Forbannet
være også den som har satt opp et solur her som på ynkeligste vis kutter og
deler opp mine dager i småbiter.»
Plautus (250-184 f.kr.) (Fra James Gleich, Fortere, fortere, s. 50)

«Tiden er noe som har eksistert, men som ikke lenger eksisterer. Den er også
noe som vil eksistere, men som ennå ikke finnes.»
Aristoteles (Fra Fysikken, bok IV, kapittel 10)*

«Ikke jag etter fortiden; ikke let etter fremtiden.
Fortiden er allerede over; fremtiden er ennå ikke her.
Se nåtidens nærvær overalt.»
Buddha (I The sage of time, oversatt etter Essays on Time in Buddhism s. 681)*

«Sjelen står mellom nåtid og varighet gjennom sin plassering midt i mellom
kropp og ånd. (... )Ved hjelp av hukommelsen tar sjelen vare på gårsdagen,
gjennom sine handlinger forbereder den morgendagen.»
Rudolf Steiner (oversatt fra Theosophie, s. 62)*

« (...) for alle vet at en eneste time kan forekomme en som en evighet, og
iblant kan den være over på et øyeblikk – alt etter hva man har opplevd i
denne timen. For tid er liv, og livet bor i hjertet.»
Michael Endes (Momo, s. 57)*

«Bare de tingene som er underlagt oppløsning og tilblivelse, befinner seg
nødvendigvis i tiden.»
Aristoteles (fra Fysikken, gjengitt etter T. B. Eriksen, s. 51)

Alt som er merket med * er oversatt av Axel Bojer

Sagt om tid
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Bilder av dyrenes vesen
Goetheanisme i pedagogikk og vitenskap

SEMINAR MED ERNST MICHAEL KRANICH
Tid: 12.-14. februar, 2004
Sted: R. Steinerhøyskolen, Berle

Dr. Ernst Michael Kranich er en nestor og en meget anerkjent kapasitet blant
goetheanistiske biologer. Han har skrevet en rekke bøker innenfor et vidt felt, som
omspenner botanikk, zoologi, antropologi, økologi, evolusjonsbiologi osv. Hans evne til å
iaktta og levendegjøre fenomener i naturen, er høyt skattet av alle dem som kjenner hans
verk. I februar vil han gi eksempler på kunsten «å lese i naturens bok», og gå inn på
hvordan dette kan oppøves. Han vil også gi en innføring i den goetheanistiske metoden, slik
den anvendes innenfor så vel undervisning som forskning. Kranichs foredrag vil bli
simultanoversatt. Øvrige foredrag og kurs vil foregå på norsk.

Antropos forlag utgir i forkant av dette seminaret to bøker av Ernst Michael Kranich,
oversatt til norsk: «Pedagogisk antropologi» - og «Bilder av dyrenes vesen; innføring i
goetheanistisk zoologi».

Påmelding til Kranich-seminaret
KURSAVGIFT: NOK 1200. I småpausene serveres kaffe/te, som er inkludert i kursavgiften.
I lunsjpausen kan det kjøpes varm mat i kantinen.

BETALING: Faktura for seminaravgiften utsendes straks etter påmelding og må være
innbetalt før 1. februar. Ved avmelding før dette refunderes hele kursavgiften. Ved
avmelding senere foretas ingen refusjon.

ARRANGØR: Institutt for steinerpedagogikk, Oscarsgt. 10, NO-0352 Oslo
Tlf. 23 20 27 20 – Faks 23 20 27 21 – i samarbeid med R. Steinerhøyskolen, Forbundet
Steinerskolene i Norge og Antropos Forlag.

KONTAKT: Trond Skaftnesmo, tlf. 52 72 96 64 / 905 77 517
Anne Grete Sæther, tlf. 23 20 27 20 / 63 88 12 35 (priv.)

PROGRAM vil bli lagt ut på nettet i løpet av desember. Se under: www.steinerinstituttet.no

Jeg melder meg på Kranich-seminaret:
NAVN.………………………………………………………………………………………
ADRESSE……………………………………………………………………………………
SKOLE…………………………………………………………
E-post…………………………………………………………

Påmeldingen fakses til 23 20 27 21 - eller mailes til: instituttet@steinerskolen.no innen
20. januar 2004. Husk å spesifisere alt som det er spurt om ovenfor.
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Professor  Dahls gt 30, 0260 OSLO – adm@rshoyskolen.no - www.rshoyskolen.no

Lærer linje: Tlf. 22 54 05 90 – Faks. 22 54 05 95. Førskolelærer linje: Tlf. 22 54 05 96 – Faks. 22 54 05 99
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Steinerpedagogikken setter  barnas behov i sentrum for alt som skjer . I lærer- og førskolelærerstudiet 

legges det vekt på kunnskaper  om barnets utvikling, samtidig som øvelser  i kunstfag opptar  stor  del av 

undervisningen. 

Som steinerpedagog er  du med i et verdensomfattende pedagogisk prosjekt. Steinerpedagogikken 

bygger på et spir ituelt menneskesyn, hvor  menneskets legemlige, sjelelige og åndelige sider  tas 

likeverdig med i betraktningen. 

Søknadsfr ist 15. apr il. Studiet er godkjent av Statens lånekasse for  utdanning. 

Eike Lindvig
Massør, eurytmist og akupunktør

Presselmassasje

Samtale og psykisk massasje

Akupunktur

Hygienisk eurytmi etter Dr. Steiner

Colon – hydro terapi/tarmskylling

Terapeutikum Natura
praksis for antroposofisk medisin og terapi på Lillehammer

Trygve-Olaf Lindvig
Naturmedisiner,
samtaleterapeut og akupunktør

Naturmedisin
Homøopati
Akupunktur
Soneterapi
Otopati
Kosthold-/mineralstoffanalyse
Matintoleransetest
Biografi og selvutvikling
Psykosomatisk forståelse

Informasjon og timebestilling: Terapeutikum Natura
Storgaten 89 (Kronenbygget), 2615 Lillehammer
Telefon og faks: 61 25 82 99
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Tidsskriftet Cogito ble startet i 1996 som en virksomhet i Forum Cogitos regi.
Foreningen Forum Cogito er et møtested for spirituelt og skapende arbeid.
Forumet arrangerer seminarer, driver studiearbeid og utgir tidsskriftet
Cogito.

Ideen til tidsskriftet oppstod gjennom et arbeid med Rudolf Steiners
frihetsfilosofi og erkjennelsesvei. Navnet Cogito er stjålet fra Descartes og
viser dermed hen til et stadium i europeisk idehistorie hvor individet
våkner opp til fornyet selvbevissthet i tenkningen. Arbeidet med denne
impulsen er en suksessiv drivkraft i utgivelsen av tidskriftet. Redaksjonen
vil presentere tilløp i samtiden som tangerer og utdyper dette stadiet. Vi vil
drøfte og vurdere, vekke og inspirere. Ferdige resultater er ikke nok.
Tidsskriftet skal være samlingssted for en ny spiritualitet i emning. Vi vil by
på gode leseropplevelser, lesning som stiller leseren foran utfordringer, og
en layout-estetikk som gir resonans til innholdet. På denne veien  vet vi at
det bare er mulig å lykkes til en viss grad. Tidsskriftet er et eksperiment.
Emnene er ikke begrenset til filosofi, selv om utgangspunktet var
erkjennelsesteoretisk. Det erkjennende og skapende i mennesket er nært
beslektet, og derfor vil redaksjonen også gi rom for kunstneriske uttrykk,
litteratur, aktuelle samfunnsspørsmål og esoteriske fenomener.

Bli abonnent – støtt Tidsskriftet Cogito
• Per i dag har tidsskriftet ca. 130 abonnenter og et tilsvarende løssalg. De
første fire numrene ble utgitt som årbøker. Fra og med nummer fem er
formatet slanket, og tidsskriftet utgis nå to ganger per år. Frem til i dag er

Tidsskriftet og redaksjonen

TIDSSKRIFTET COGITO
v/ Axel Bojer
Sandheimveien 15c
1454 Fagerstrand

Bestilling av abonnement:
Til:

(se også neste side)
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Fra

Navn:__________________________

Adresse:________________________

Postnummer:____________________

Jeg bestiller:
.....  stk av Cogito 3 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 4 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 5 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 6 (kr. 50)

.....  stk av Cogito 7 (kr. 90)

NB: Om intet annet er angitt, går vi utifra at abonnementet gjelder f.o.m. neste nummer, altså nr. 8!
      Bestilling av tidligere numre medfører et tillegg for porto.

det redaksjonelle arbeidet gjort på dugnadsbasis, og det er heller ikke blitt
betalt honorar til forfatterne. Tidsskriftets inntekter rekker kun til å dekke
ca. to tredjedeler av trykke- og innbindingsutgiftene. De øvrige utgiftene
har blitt dekket av velvillige bidragsgivere. Slik kan det ikke fortsette.

•Vi sikter mot å utvikle Cogito til et kvartalstidsskrift. Det forutsetter at
antall abonnenter  økes fra dagens 130 til 7–800. Et slikt abonnementstall
vil gi redaksjonen en ganske annen handlekraft enn vi har i dag. Dessuten
vil tidsskriftets bidragsytere kunne få sine velfortjente honorarer.
– STØTT OPP OM TIDSSKRIFTET OG BLI ABONNENT!

•Som abonnent betaler du per år. Det vedlegges en faktura i første nummer
hvert kalenderår. Abonnementet løper til det sies opp. Hver utgivelse vil
koste 90 kr. Et årsabonnement 180 kr.

Tidsskriftet søker administrativ medarbeider
Vi har et produkt som kan akkumulere en langt større økonomi enn tilfellet
er i dag. Med rette person i administrasjonen kan det opparbeides en
lønnet stilling som innebærer:

Innkjøpsordninger
Distribusjon
Regnskap og honorarer
Abonnenter
Annonsører
Offentlige og private støtteordninger
Og eventuelt utvidelse av driften med sikte på bokutgivelser

Stillingen vil innebære et tett samarbeid med redaksjonen og miljøet i
Forum Cogito.

Informasjon og henvendelse: Ole Harald Dahl, tlf: 23009884.
Epost: post@forumcogito.no


