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Det tok jævlig lang tid, men nå er første nummer av trass! endelig her. 
Enjoy! Med vennlig hilsen trass!-redaksjonen.
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Voluspå 2020

«Nå er det faen meg nok! Me må gjera noko!» Ho small 
ølen i bordet og såg meg hardt i augo. Den oppheta 
diskusjonen me hadde hatt dei siste timane vekte noko i 
meg òg, og til mi eiga overrasking var eg sint og beslutt-
som med, ikkje resignert og mutt. 
 Samtalen rundt bordet denne natta hadde bevegd seg 
frå irriterande gutar som presser ein ut av både spør-
retimen i seminarrommet og dansegolvet på byen, til 
blendakvitt, cis og mannleg pensum som ikkje trefte oss; 
frå ein filosofiprofessor som meinte menn tenker dei all-
menne og kloke tankane me treng i exphil, til muslim-
hatarar som nyleg hadde brent Koranen og demonstrert 
i to store norske byar. Å diskutera ei verd som verkar 
til å tippa nærare og nærare eit mange grader varmare, 
men likevel kaldare, helvete, etterlét meg som regel med 
ei sugande kjensle i brystet og eit tungt hovud; kva i 
alle dagar skal ein gjera på ei klode der fleire millionar 
menneske stemmer på høgrepopulistar som konkurrerer 
i å ville hiva flest mogleg menneske over grensa? 
 Noko anna skjedde likevel denne natta. Ho var sint, og 
eg kunne kjenna raseriet fylla meg òg. Me blei einige om 
å starta eit studenttidsskrift som kan gje oss det me ikkje 
får på Blindern, det ein ikkje oppfatter som relevant eller 
viktig å inkludera på pensum; tekstar som ikkje om-
handlar gamle grekarar på toppen av eit slavesamfunn 
som kan bruka den privilegerte fritida si på kverulering 
i bygatene, men som like fullt er viktige for å forstå seg 
sjølve og verda. Tekstar som kan opna for nye måtar å 
sjå, og som dermed kan mogleggjera forandring; noko 
me sårt treng!! 
 trass! er ein barsamtale som faktisk ikkje berre enda i 
prat. Og det er ikkje der me skal enda no heller.

Idunn Victoria Rostøl
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Trass er vedvarende og halsstarrig 
negativ reaksjon overfor påvirkning 
fra  omverdenen. Trass er i vår  
kulturkrets ofte et utpreget fenomen  
i 2-3-årsalderen og i første del av  
puberteten. Det er omstridt om trass 
her er et allmennmenneskelig trekk 
som hører med til modningsprosessen, 
eller kulturbetinget som en reaksjon 
på oppdragelsessystemet. De fleste  
forskere synes å mene at en viss  
modning av jeg-bevissthet, vilje og 
selvhevdelsestrang går raskt for seg  
i de to omtalte perioder; konflikter 
med miljøet kan lett føre til trass.
snl.no

1 Ordbok.uib.no
2 Norsk akademisk ordbok 

«Trass» (2020). Ordbok.uib.no Universitetet i 
Bergen og språkrådet: https://ordbok.uib.no/perl/
ordbok.cgi?OPP=+trass & ant_bokmaal=5&ant_
nynorsk=5&begge=+&ordbok=begge 
«Trass» (2020) Norsk akademisk ordbok. Det 
norske akademi for språk og litteratur https://
naob.no/ordbok/trass_1
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Ilddåp

Trass er avgjørende, og forhåpentligvis fullstendig 
uunnværlig!
 Evnen til å opponere, vise ulydighet, legge armene 
i kors og være vrang. I ordbøker er trass forklart som 
gjenstridig holdning, stahet ved mostand, og sterk uvilje 
til å lystre eller gi seg. 
 Man vet at trassalderen er barnets første sterke tegn på 
egen vilje. En reaksjon som ofte vender tydelig tilbake i 
tenårene som uttrykk for behovet for frigjøring, selvsten-
dighet og kritisk tenkning.
 Tidlig trass ansees som et sunnhetstegn, så langt er  
de fleste enige. Men så stopper det. Den som ikke vender 
seg av med trassen står i fare for å oppfattes som en 
kver ulant og et irritasjonsmoment for omgivelsene. 
Trass er betegnelsen omverden gir en uventet reaksjon. 
Friksjonen som oppstår når et individ krangler på et rent 
prinsipp, en tradisjon eller konvensjon, og etterlater det 
selvsagte med en brist. 
 Å ta opp kampen om det som gjerne ikke anerkjennes 
som et dilemma kan lett resultere i beskyldninger om å 
gjøre noe «bare på trass!». For trassig er alltid hen som 
motsetter seg en selvfølgelighet. 
 Samtidig er det, som kjent, historisk gjennomgående at 
individer eller grupper som har måttet kjempe for egne 
rettigheter, nettopp ofte er de som har blir beskyldt for å 
være kranglete, vanskelige, umodne, eller hårsåre.
 Klandringer om trassig opptreden er ofte et forsøk på 
å håne og forsmå. Nettopp derfor er det viktig å ta hevd 
på en egenskap som er primus motor i enhver kamp for 
endring. Å vise trass handler om å krumme nakken, 
og ha tæl nok til å stå i sin egen stahet. Tidsskriftet ble 
innvia gjennom den samme ilddåpen som også ble 
utgangspunktet for navnet, grunnlagt på tanken om at 
vi trenger en arena å øve mer trass! Å kvesse blyanten er 
ofte en god start.

Amalie Aune Bjerkem
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you say women belong in the kitchen but
I get too anxious to occupy space there
in case someone catches me
in the act of betraying my body
opening the fridge feels like
opening my ribs
the post-traumatic starvation as a result of the feast
when the marination would stick to my fingers as I
devoured a being,
sitting on the cold, ceramic floor, 
the flesh of the sacrifice ripped apart between my hands

I cry in grocery stores,  
trying to choose between the cartons
labels overwhelm me, like a crying newborn
I never asked for, 
screaming for milk
(whole, skimmed, 2%, soy, almond, oat, rice)
screaming for freedom, for a lack of choice
I wish I could write my way around it
but my fingers tremble
the lack of calories leaving a lack of adjectives, and my body 
decays like roadkill

THE BODY
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decays, like my teeth
there’s nothing beautiful about acid
but I write about it anyway
the way my stomach flinches when I get on my knees in prayer
or how a toothbrush in my hand makes me gag on reflex
there’s something religious about suffering
if you do it right

we are, by nature, worshipping beasts
clinging to whatever divinity we can find
and perhaps the most patriarchal flaw
is using my body as a sacrifice
the slaughtered lamb
kneeling in front of your
feet, with those wide eyes looking up
blood leaking from the corners of that mouth

I have to distance myself from the cadaver
that is my body
to write about the violence
that happens in the meeting with god
or what is perceived as the sacred father
in the moment when your hand strikes
like cain and the flesh becomes stained
with the sort of purple that reminds
you of spoiled meat

in that moment, that is all that I am

Lene Martinsen
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Den tsjekkoslovakiske matkrigen eller trassig tsjekkisk film

Den tsjekkoslovakiske nybølgen må være et av film-
historiens mest fremragende eksempler på hva du kan 
oppnå med en skikkelig trass! 
 Inspirert av Den nye franske bølgen (La Nouvelle 
vague) oppstod den tsjekkoslovakiske nybølgen på 1960- 
tallet i et avantgardistisk miljø av unge filmskapere med 
bakgrunn fra filmakademiet i Praha. Hvilket vil si at i 
motsetning til de uavhengige franske eksistensialistene, 
var de tsjekkiske filmregissørene offentlig skolert og tvers 
igjennom statlig finansiert. I en tid hvor independent 
film har blitt et varemerke, fortjener tsjekkisk film med 
andre ord all ære for å ha utforsket frihet og politisk 
mot stand finansiert rett ut av lomma på et totalitært 
regime. 
 Etter 12 år som kommunistisk diktatur under østblok-
ken, fikk Tsjekkoslovakia ny grunnlov i 1960 og gikk 
med det fra å være «Den tsjekkoslovakiske republikk» 
til «Den tsjekkoslovakiske sosialistrepublikken». Den 
nye æraen ble innledet med optimisme, og i forsøket 
på å opprettholde illusjonen om politisk og kulturell 
frigjøring, ble det gjort en sterk statlig satsning på 
Praha som filmby. Men hvor regimet ønsket å blidgjøre 
befolkningen med kinovennlig populærfilm, ble lerretet 
også arena for politisk motstand. Spesielt etter at tsjek-
kisk film begynte å oppnå en betydelig internasjonal 
oppmerk somhet, utnyttet flere regissører sjansen til å 
kritisere sitt eget styresett, så vel som den kommunis-
tiske orden.1 Det paradoksale resultatet ble en ideologisk 
kamp på statens regning.
 Presset til å finne stadig nye veier gjennom statlig sen-
sur, skapte nybølgen et nytt og surrealistisk formspråk, 
hvor sosial kritikk ble servert gjennom skjulte referanser 
og intrikat symbolikk. Et eksempel er den gjennomgå-
ende bruken av mat som filmatisk virkemiddel. I spissen 
for dette stod blant annet Věra Čhytilová, som i 1966 
gjorde internasjonalt gjennombrudd med filmen Tusen-
frydene (Sedmikrásky).

1  H
itc

hm
an

 (2
01

5)
 



16

 Den surrealistiske komedien presenterer en rekke 
scener fra livet til to navnløse unge kvinner, som i fil-
mens åpning erklærer at alt rundt dem er råttent, altså 
kan de like godt være råtne selv. Som følge av utsagnet 
faller de ut i et åpent landskap, som med en tydelig 
bibelsk allusjon sentrerer seg rundt et epletre. Gjennom 
det symbolske syndefallet skifter filmen palett fra sepia 
til skarpe, lyse farger. Idet de to kvinnene løper mot 
treet dekkes skjermen av løv og en skingrende ringelyd 
skjærer gjennom som en varselklokke. Resten av filmen 
portretterer en massiv fråtsing gjennom en tragikomisk 
danse macabre, hvor de to jentene gjør alt de kan for å 
destruere omgivelsene, og til slutt seg selv. 
 Mer enn noe annet er dette et verk som spiller på kaos. 
De røde trådene som presenteres i filmens åpningsscener 
skal vikles sammen til en skikkelig floke gjennom den 
neste timen av kryssklipte scener fremført gjennom en 
diakron fremstillingsorden, akkompagnert av naturalis-
tiske lydeffekter og flimrende psykedeliske farger. 
 Gjennom en slik overveldende strøm av usammen-
hengende informasjon, er Tusenfrydene klarest på hva 
som ikke vises. På tross av at filmen er skapt i en tid 
med nasjonal hungersnød, portretteres aldri sult eller 
fattigdom. De navnløse antiheltene vandrer gjennom 
scener fra borgerskapets liv, og skaper kaos ved å spise 
på deres regning og tråkke over staselige oppstilte bord. 
Det var imidlertid ikke lett å begrunne sensuren av 
Čhytilová ś budskap. Derfor ble Tusenfrydene likeså godt 
totalforbudt med henvisning til den katastrofale sløsin-
gen av mat, og regissøren selv fikk en straff på syv års 
karantene fra filmproduksjon. 
 Den sterke reaksjonen den overstadige bruken av 
mat ser ut til å vekke, er nettopp hva som gjør det til et 
så mektig verktøy. Det er hungersnød, men publikum 
presenteres kun for overdådighet. I en verden hvor 
du må spise for ikke å bli spist, er umettelig appetitt 
et effektivt metaforisk verktøy, og en skarp kritikk av 
dominoeffekten som følger statlig korrupsjon. Det vises 
helt eksplisitt til det nasjonale underskuddet, som regje-
ringen var direkte ansvarlig for. Etter å ha kollektivisert 



17

landbruksproduksjonen gjennomgikk Tsjekkoslovakia 
dramatiske nedgangstider, hvor myndighetene selv 
var ansvarlige for matmangelen som rammet landet 
hardt under den kalde krigen. Men hvor befolkningens 
rasjoner pålegges kraftige innstramninger, mer enn 
insinuerer de overdådig dekkede bordene i Tusenfrydene 
at noen fortsatt har mer. Čhytilová viser publikum at en 
ideologi hvis kjerne ligger i et samfunn uten hierarki, 
slår sprekker når statens egne voktere fråtser på vegne 
av en sultende befolkning. Når de to jentene danser over 
det festdekte bordet, er det i realiteten en utfordring av 
regimets integritet. Filmen avslutter ironisk med «En 
dedikasjon til alle dem hvis forargelse begrenser seg til 
en ødelagt salat». Den treffende replikken er regissørens 
eget stikk mot den som velger å vende det døve øret til 
filmens egentlige budskap, så vel som en listig demon-
strasjon av at hun er fullstendig innforstått med hvilke 
sanksjoner filmen vil møte - og velger å trosse dem!
 Filmens antitotalitære opprør er imidlertid ikke en 
begrenset kritikk av de politiske styresmaktene, men 
en anarkistisk konfrontasjon av et helt samfunn. Ved å 
fråtse viser de to kvinnene frem en grådighet som ikke 
er deres egen, og avslører et hierarki som fornektes. Fra 
Čhytilovás film kan man også lese en skarp kritikk av 
etablerte kjønnsroller. Insisterende beilere følger de to 
kvinnene gjennom store deler av filmen. Med glupsk 
fremtoning og en provoserende mangel på selvinnsikt 
overøser beundrerne de flere tiår yngre kvinnene med 
sin lidenskap, mens de varter dem opp på dyre restau-
ranter. Matscenene skaper en komisk sammenstilling 
mellom forventingene disse mennene har til kvinnen, og 
de forventningene man kan ha til et måltid: Han beærer 
kvinnen med komplimenter og et staselig restaurant-
bord, og forventer i retur at de skal være noe delikat han 
kan forsyne seg av. Kvinnenes uappetittlige oppførsel er 
et opprør mot ideen om at de selv er en del av hovedret-
ten. Fremfor å avstå fra de ubehagelige middagsinvita-
sjonene, velger de å ta dem bokstavelig. Etter å ha fråtset 
seg gjennom en kveld på mannens regning, forlater de 
han på togstasjonen, uten å innfri forventningene som 
ligger bak gjestfriheten. 
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Kvinnenes 
uappetittlige 
oppførsel er et 
opprør mot  

ideen om at de 
selv er en del  
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 Det er på alle måter fristende å kalle Tusenfrydene for 
et feministisk verk. Regissøren selv var imidlertid aldri 
noen tilhenger av terminologien, da hun anså alle ide-
ologier som en trussel mot individualistisk frihet. «I›m 
an enemy of stupidity and simple-mindedness in both 
men and women and I have rid my living space of these 
traits», forklarer hun i et intervju med The Guardian på 
begynnelsen av 2000-tallet.2 Som filmskaper dyrket hun 
antiheltene, og det er gjennomgående for Čhytilová’s 
verker at ingen er skånet for kritikk. Det finnes ikke noe 
sånt som et godt forbilde, men en skikkelig rebell klarer 
å peke på det som er råttent, seg selv inkludert.
 Uten å frata Čhytilová status som spesielt trassig, skal 
det i rettferdighetens navn nevnes at hun ikke alltid 
vandret som ensom ulv. Med seg på laget hadde hun 
blant annet Ester Krumbachová, som var manusforfatter 
og kostymedesigner for Tusenfrydene, og antagelig har 
trukket i flere tråder enn hun noensinne vil krediteres 
for. Dessverre har senere filmkritikere en tendens til å 
tilegne Čhytilová kultstatusen som eneste kvinnelige 
stemme innenfor den tsjekkiske nybølgen, hvilket 
gjør det desto viktigere å nevne at Krumbachová var 
minst like dristig i sin groteske bruk av mat, som var et 
gjennomgående virkemiddel for hele hennes karriere. 
Krumbachová er, ved siden av Tusenfrydene, mest kjent 
for å ha samarbeidet med sin ektefelle Jan Němec i en 
rekke internasjonale suksesser. Derav Nattens diamanter 
(Démanty Noci) fra 1964, som består av en eneste lang 
fluktscene hvor to jødiske gutter forsøker å rømme fra 
togtransporten mellom to konsentrasjonsleirer, men tas 
til fange av et tysk jaktlag og må se dem fråtse i mat 
og øl gjennom en hel natt, mens de venter på sin egen 
henrettelse. Samt A report on the party and the guests (O 
slavnosti a hostech) som ble produsert i 1968, som portret-
terer et lystig og overdådig middagsselskap i hjertet av en 
mørk skog, hvor en påfallende gjestfrihet slår sprekker 
etterhvert som det gradvis viser seg at ingen får forlate 
bordet. Filmen skulle koste Němec hans karriere, på 
tross av at han hele sitt liv nektet for at historien var en 
allegori på det kommunistiske samfunn.
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 Det er imidlertid mindre kjent at Krumbachová fire år 
etter bannlysningen av Tusenfrydene, skrev og regisserte 
eventyrkomedien The Murder on Mr. Devil (Vražda ing. 
Čerta), hvor endeløse fråtsescener nok en gang ble tatt 
i bruk for å iscenesette patriarkalsk grådighet, og hvor 
hun om mulig selv overgår Čhytilovás matbudsjett. 
 I et satirisk portrett av samtidens kjønnsroller, refere-
res den navnløse protagonisten utelukkende som «Hun». 
Hun er malen på en suksessfull, men ensom, kvinne 
som lengter etter en mann å dele livet med. Som på 
bestilling mottar hun en mystisk telefon, hvor en forfø-
rende stemme introduserer seg som hennes ungdoms 
flamme, ingeniør Bohouš Čert. Mannen inviterer seg 
selv på middag, som han legger møysommelig ømhet i å 
beskrive hvordan han vil ha servert. Etter et døgn med 
forberedelser, åpner Hun døra for en pløsete gammel 
mann, som knapt har kommet seg over dørstokken før 
han sitter klar ved kjøkkenbordet. En umettelig appetitt 
viser seg snart også å være mannens eneste gjenværende 
lidenskap. I en syrlig karikatur av samtidens kjønnsste-
reotypier, aksepterer Hun føyelig den kjærlighetsløse 
rollen som oppvarter, og fortsetter å mate sin stadig 
tilbakevendende gjest som blir grådigere for hvert besøk. 
Det beske portrettet tar imidlertid en bisarr vending 
idet Bohouš utvikler en demonisk appetitt for antikke 
stuemøbler, og bokstavelig talt spiser sin vertinne ut av 
huset. Filmens budskap lar seg ikke misforstå: Gir du 
djevelen lillefingeren tar han fort hele hånda, for Bohouš 
viser seg til slutt nettopp å være djevelen i egen person. 
Etter en endelig feministisk oppvåkning ser Hun seg 
omsider lei på demonisk hjemsøkelse, og klarer til slutt  
å fange djevelen i en sekk med rosiner. Med en slik 
kuriositet i bagasjen legger hun ut på verdensturné og 
tjener seg rik. 
 Som Čhytilová skaper Krumbachová en sammen-
stilling mellom sosial kontroll og grådighet. Den med 
makt får leve som en parasitt og vokse seg sterk på 
den marginalisertes underdanighet. En innsmigrende 
gjest som gradvis avsløres som en umettelig djevelskik-
kelse, er en kraftfull allegori som utgangspunkt for en 
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frigjøringskamp. At filmen er like ironisk på vegne av 
den som stilltiende aksepterer rollen som undertrykt, 
gjør den ikke mindre virkningsfull som politisk oppfor-
dring. Det er derfor kanskje ikke så rart som man først 
skulle tro, at også denne bisarre eventyrfilmen straks 
sikrer seg en plass på myndighetenes svarteliste.3
 Men heller ikke denne gangen beæres Krumbachová 
med en endelig bannlysning. I stedet berikes den etter 
hvert ganske lange svartelista med nok et matportrett, 
etter at regissøren alt året etter inntok kulissene som kos-
tymedesigner og sceneansvarlig for Psí a lidé (Dogs and 
people), som ble slutten på filmkarrieren til regissøren 
Evald Schorm.4 
 Den nesten glemte filmen er dessverre vanskelig å få 
tak i. Heldigvis kan den tsjekkoslovakiske filmdatabasen 
by på et fargerikt fotoarkiv av fråtsing, tvangsforing og 
overstadige oppdekninger.5 Og det er nok også nettopp 
disse rekvisittene som sikret filmen et ubegrunnet total-
forbud før den i det hele tatt rakk å nå lerretet, da (den 
etter hvert etablerte) portretteringen av festdekte bord 
ble en symbolsk blottlegging av en statlig akilleshæl. 

Amalie Aune Bjerkem

3 Czech Centers (2019)
4 Jones, Derek (2001) s.2159

5 https://www.csfd.cz/film
/8158-psi-a-lide/galerie/?type=1 
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1 Gratulerer til UiO med å ha fått på plass eit 
par kvinnenamn òg, som Kristine Bonnevie frå 
den velståande Bonnevie-slekta, ein herleg 
representant for den gjengse kvinne anno 1900. 
Dreiv ikkje ho forresten på og leita etter ein 
samanheng mellom «rase» og intelligens? Spør 
for ein ven.
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Blindern og Bjørnehiet

Det er utruleg bakstreversk å skulle løfta eit enkeltindi-
vid tolv etasjar opp i lufta gjennom å kalla ein bygning 
opp etter hen. Det er langt frå ei nøytral handling, og 
på universitetet er namna som skal representera univer-
sitetshistoria og dei opphøgde typane me skal strekka 
oss etter følgeleg den eine mannen etter den andre, som 
kjem frå dei beste og nestbeste samfunnslaga.1 Dei var 
blant dei få som hadde moglegheit til å forlesa seg på 
støvete skrifter og bli «danna», medan dei mange streva 
med sitt milevis frå lesesalen. Me er mange (heller dei 
fleste) som gjennom o heilage Lånekasse har kome til 
Blindern som fyrste universitetsledd i slekta, og me er 
mange som verken kan eller vil passa inn i verdsbilda 
desse inngraverte namna forfektar.
 Å skriva ei historie om universitetet basert på eit par 
toppnamn er dømt til å vera ein lite inkluderande og di-
rekte feilaktig ei forteljing. Å diktera forbilde for dagens 
studentar gjennom oppblåste portrett av gamle, sure 
menn i dyr dress er ei infantiliserande handling.
 Kva skal ein så gjera med desse vanskelege monu-
menta, som jo bygningane har blitt skapt om til? UiO 
kan jo fortsetta med å pøsa på med endå fleire namn. 
Eg har sett opptil fleire sykkelskur, vaskekott og bodar 
som ennå ikkje er døypte; skandale! Her ligg det jo store 
moglegheiter for å ytterlegare pepra studentane med 
nøye kuraterte idol, som i denne omgang til og med kan 
vera ikkje-kvite. Universitetet kan visa seg fram som ein 
open og inkluderande institusjon som følg med i tida.
 Eller ein kan droppa heile namedroppinga. Eg synest 
universitetet skal sjå til namnevala i ein annan høgver-
dig og livsviktig utdanningsinstitusjon, nemleg barneha-
gen. I barnehagen har ein som på universitetet forstått at 
namn på bygningar er praktisk; ein skil dei forskjellige 
bygningane frå kvarandre, og dessutan er namngitte 
bygningar mykje hyggelegare enn dei nummererte 
bastardane. Barnehagen har eit stygt rykte på seg for å 
ha blitt overpedagogisk, autoritært og skuleaktig dei siste <?
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åra, men dei har likevel ikkje tatt det sjuke steget ut å 
kalla avdelingane opp etter forbilde barna skal etterapa. 
Avdelingsnamna er lekne og kreative frihamner i ei verd 
av kompetansemål. Sjølv kjem eg frå Bjørnehiet i Molke-
holen barnehage, medan bror min gjekk i Blåklokkene. 
Akk! for nokre poetiske og kontemplative bilde som stig 
fram i mitt indre berre eg høyrer desse segnomspunne 
namna. I mitt bjørnehi finn eg ikkje nokon nistirande 
raseforskar som klør i fingrane etter å måla kroppen 
min, eller ein eldre filosof som skal fortelja meg at som 
kvinne er eg ikkje ynska på universitetet; i bjørnehiet 
herskar utelukkande gode vibber. Om berre det same 
kunne seiast om Blindern.

Om grafen
Om ein går bygningsnamna på Universitetet i Oslo etter i 
saumane, vil ein straks sjå at menn er i eit overveldande 
fleirtal. Skarve fire kvinner har fått namnet sitt i gull-
skrift over inngangen. Her burde feministar og andre 
fornuftige menneske ved universitetet sjå til økosofistane 
på Georg Morgenstiernes hus, som openbert har jobba 
beinhardt bak kulissene; ikkje mindre enn tre bygningar 
har namn etter planter (Villa Eika, Palmehuset og Victo-
riahuset). Eit inspirerande stykke arbeid. Til ettertanke.

Idunn Victoria Rostøl



29

Sogn studentbolig

Jeg skulle opplevd den dagen igjen
Den dagen jeg aldri får tilbake
Jeg skulle grått så mye mer
Og samla tårene på flaske
Og sendt flaska utpå havet
Rett inn i Poseidons svelg
Jeg skulle skreket og båret meg,
Og deg i skogen
Skremt alle fugler små
Jeg skulle gravd meg ned i bakken
Og klort meg fast i jorda,
Spist meitemark mens du kom
Og spurte, hvorfor jeg ikke vil ha deg
Jeg skulle knust deg med en stein,
Smurt deg utover verden
Og om det var noe mer av deg igjen
Skulle jeg kasta deg til måkene
Uten å si hvorfor- eller
Hvor du er på vei
Om jeg skulle fått igjen dagen jeg mista
Skulle jeg funnet en bedre plass til deg
Enn i en sliten toalettskål
Med skjegg kryp som publikum
 
Eleni Palabiyik
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1 Beginerne var et samfunn av religiøse kvinner, 
men likevel ingen nonneorden. Deres praksis 
av vita apostolica utgjorde en tilværelse utenfor 
klostrene, i tillegg manglet de religiøst regle-
ment. (McGinn, The Flowering of Mysticism, 
32.) Beginerne var orientert mot ‘verden’, både 
i kraft av kvinnenes iver etter å være aktivt 
tilstede i samfunnet rundt dem, men også fordi 
de var sterkt inspirert av – og delaktige i – den 
folkelige litteraturtradisjonen i deres samtid, 
nemlig den høviske lyrikken. (Bynum, Fragmen-
tation and Redemption, 73)
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Kropp, kjønn og kjærlighet

I min bacheloroppgave i idéhistorie skrev jeg om en 
av middelalderens skrivende kvinner og hvordan hun 
tok i bruk et språk sterkt forankret i kroppen for å 
uttrykke sin kjærlighet til Gud. Kvinnen var Hadewijch 
av Antwerpen (ca. 1200 - 1248) og hun var en beginer.1 
Hadewijch kan plasseres som en sentral bidragsyter til 
kjærlighetsmystikken som blomstret i Europa på 12. og 
13.hundretallet. I tillegg regnes hun som den første innen 
europeisk litteraturhistorie som skrev kjærlighetslyrikk 
innenfor kristen mystikk.2 
 Beginerkulturen Hadewijch var en del av beskrives 
som et samfunn religiøse kvinner som kombinerte 
klosterkulturens forståelse av kjærlighet (gjennom bru-
demetaforen fra Salomons høysang. Høysangens hengi-
velse til brudgommen var et gjennomgående uttrykk i 
middelalderens kristne tanke, spesielt etter innflytelsen 
av Bernard av Clairvaux.) med det ‘høviske kjærlighets-
idealet.’3 Dermed ble det skapt en ny tendens som var 
både religiøs og litterær.4 Hva som spesielt bemerker seg 
er hvordan de kvinnelige bidragsyterne skildret sine in-
derlige lengsler etter Kristus og deres ekstatiske, nærmest 
erotiske, møter med ham. Anvendelsen av et slikt språk 
reflekterer både en forståelse av kroppen som gudfryktig, 
men også det mer radikale – at ‘Guds nærvær’ muliggjø-
res gjennom det fysiske og sanselige i mennesket. 
 I oppgaven min gjorde jeg en nærlesning av én av Ha-
dewijchs mange tekster, «Visjon 7», hvor hun beskriver 
nettopp et slikt møte med guddommen. Jeg tok også for 
meg hvordan flere teoretikere innenfor forskjellige fag 
har tolket disse kvinnelige forfatterne. Denne teksten 
består av utdrag fra oppgaven hvor jeg diskuterer og pro-
blematiserer sistnevnte – hvordan middelalderens skri-
vende kvinners forankring i kroppen har blitt analysert. 

Hadewijch av Antwerpens språk er et uttrykk i fromhet 
hvor kroppens sanser, som smak og berøring, brukes 
til å beskrive lengselen etter Gud. Men det er spesielt i 2 Mo
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erfaringen av å oppleve ham – hvor hun anvender moti-
ver som «kyss», «omfavnelse» og «hans menneskelighet i 
fullkommen forening med min» – at kroppslige forhold 
i fysisk relasjon sterkt skisseres. Hadewijch skisserer en 
berusende lidenskap som forekommer idet to kropper 
berører hverandre. 
 Kjærlighetsmystikkens tilsynelatende sensuelle skild-
ringer av foreningen med Gud har ikke gått forskere 
hus forbi. Blant disse finner vi Ulrike Wiethaus. Hun er 
en av flere middelalderforskere som har arbeidet med 
kvinnelig fromhet og erotisk språkbruk i middelalderen. 
Wiethaus skriver i en artikkel publisert i tidsskriftet 
Journal of Feminist Studies in Religion at Hadewijchs 
«experience of the divine closely resembled human 
heterosexual encounters».5 Videre argumenterer hun 
for en forståelse av kjærlighetsmystikkens seksuelle 
karakter ved Hadewijchs og beginernes inspirasjon fra 
høvisk kjærlighet, hvor språket fra trubadurenes sang 
om uoppnåelig kjærlighet ble brukt av beginerne til å 
uttrykke sine ‘ulovlige seksuelle fantasier.’ Wiethaus skri-
ver at: «delicious scenarios of the imagination allowed 
for the return of the repressed or unattainable, that is, 
freely expressed sexuality and, especially for women, 
self-determination.»6 Hadewijchs kjærlighetsmystikk 
presenteres således som utrykk for et «idealisert seksuelt 
begjær», hvor beginerne skapte en forestilling om en 
aktiv og viljesterk feminin – og seksuell – kraft.7 
 I tillegg til å kontekstualisere Hadewijchs tekster på 
bakgrunn av høvisk litteratur, trekker Wiethaus paral-
leller til Høysangen. Beginerne anvendte språket i de 
franske trubadurenes kjærlighetssang, men tematikken 
kom fra bibelen. I en patriarkalsk kontekst, skriver 
Wiethaus, blir bruden i Høysangen av spesiell interesse 
fordi hun presenteres som likeverdig den mannlige 
protagonisten. Wiethaus understreker så at det finnes et 
forhold mellom høysangens ‘brud’ og de skrivende kvin-
nenes «sense of self» som er verdt å undersøke nærmere.8 
For der hvor den høviske diskursen antok en mannlig 
protagonist som lengtet etter et kvinnelig objekt for sin 
kjærlighet (‘min elskede’),9 er bruden protagonisten i 

5 W
iethaus, «Sexuality, Gender, and the Body in Late Medieval W

omen’s Spirituality». 41. 
 

 
 

6 W
iethaus, «Sexuality, Gender, and the Body in Late Medieval W

omen’s Spirituality». 43. 
 

 
 

 
 

 
7 W

iethaus, «Sexuality, Gender, and the Body in Late Medieval W
omen’s Spirituality». 45. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
8 W

iethaus, «Sexuality, Gender, and the Body in Late Medieval W
omen’s Spirituality». 40-41. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

9 Newman, From Virile W
oman to W

omanChrist, 138.
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skisserer en 
berusende 

lidenskap som 
forekommer 
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Høysangen. Bruden lengter etter sin brudgom, hun er 
den aktive part, en rolle Hadewijch antar i sitt argument 
om at «kjærligheten er noe man må strebe etter med 
lidenskap».10
 Wiethaus argumenterer videre at beginerne brukte 
seksualitet for å uttrykke en fysikalitet som redskap for 
følelsesmessige erfaringer, hovedsakelig kjærlighet og 
smerte. «Physicality as sexual experience is the vehicle 
for emotional experiences – love, yearning, pain – and 
cannot be separated from emotional meaning. From 
this perspective, sexuality appears as the medium».11 
Dermed hevder hun at kvinnene brukte seksualitet 
både for å skissere Guds nærvær (gjennom metaforen ‘et 
menneskelig kjærlighetsforhold’), men også for emosjo-
nelle uttrykk som nødvendigvis ikke handlet om erotikk 
eller kjærlighet som sådan. 
 Å lese Hadewijchs tekst som en erotisk tekst har 
teoretisk støtte. Uttrykk som skisserer en erotisk relasjon 
mellom en maskulin og feminin figur stod sterkt i rid-
derlyrikken i Hadewijchs samtid. Legger man hennes 
høviske inspirasjonskilder til grunn, kan man argumen-
tere for at henvisninger til Kristus som «Den Elskede» og 
henne selv, evt. sjelen, som «den som elskes», gjenspeiler 
den høviske kjærlighetsrelasjonen mellom en maskulin 
elsker og en som blir elsket (den feminine). Men å anta 
at Hadewijch befinner seg på et bokstavelig nivå med 
formuleringer som: «å oppleve intet annet enn søt 
kjærlighet omfavnelser og kyss» og «på denne måten be-
gjæret jeg at Gud gir seg selv til meg, slik at jeg kan gjøre 
ham tilfreds»12, er nettopp bare en antagelse. For ved å 
legge et analytisk fokus på tekstenes seksuelle karakter 
bygger man på flere premiss – blant annet en dikotomisk 
forståelse av kjønn og et heteronormativt syn på seksuell 
kjærlighet – som nødvendigvis ikke eksisterte kategorisk 
i middelalderen… 
 Det finnes imidlertid lesninger som forstår kjærlighet-
smystikkens ‘erotikk’ bokstavelig, men som likevel søker 
seg bort fra såkalte ‘moderne forståelser’. Blant annet fin-
nes det teorier om at religiøse kvinner skapte assosiasjo-
ner mellom Kristi sidesår og det kvinnelige kjønnsorgan. 

10 Hadewijch, Vision 7. Hadewijch Complete W
orks, 280. 

 
 

 
11 W

iethaus, «Sexuality, Gender, and the Body in Late Medieval W
omen’s Spirituality». 45.

 
 

 
 

 
 

12 Hadewijch, Vision 7, Hadewijch Complete W
orks, 281. 
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Slik forskning bryter ved det heteronormative premisset 
og er gjerne et forsøk på å fremme kvinnehistoriens 
‘bredde’ og skape nye perspektiv i historieskrivningen. 
Spesielt understrekes denne forbindelsen ved religiøse 
kvinners sterke ønske om å kysse Kristi sidesår.13 Religi-
onsforskeren Amy Hollywood tar utgangspunkt i en slik 
lesning når hun presenterer sitt prosjekt; å belyse hvor-
dan religiøse kvinner i seinmiddelalderen brukte erotisk 
språkbruk til å diskutere sitt forhold til Kristus, og at det 
ble gjort på en måte som utfordret den heteronormative 
standarden i kvinnenes samtid.14 «When women mystics 
write about eagerly kissing the sacred wound, then, their 
relationships with Christ is queered, for the body they 
desire and with which they identify is both male and 
female,»15 skriver hun. Prosjektet er av tosidig karakter; 
for det første søker det å bryte med en heteronormativ 
lesning av beginerne, for så å også ‘fremme’ lesbiske 
kvinner i historien: «Among the beguines (…) we find 
accounts of insane love and endless desire in which 
gender becomes so radially fluid that it is not clear what 
kind of sexuality (…) is being metaphorically deployed.»16 
Beginernes ‘spill på kjønn’ gir grobunn for analyser med 
både kjønnskategorier og seksuell orientering som analy-
seobjekt og bringer frem perspektiver som tidligere har 
blitt utelatt i historieskrivningen. 
 Her skal man imidlertid være oppmerksom på fall-
gruvene. For til tross for at Hollywood understreker 
beginernes metaforiske (allegoriske) nivå, står hennes 
posisjon i fare for å bli historielesning med en bestemt 
agenda – hvor beginernes tekster brukes for å finne 
bevis på at relativt moderne oppfatninger, som seksuell 
orientering, alltid har eksistert. At historien brukes til 
å naturalisere noe man gjerne oppfatter som ‘moderne’ 
og historieløst (fordi man av religiøs eller politisk opp-
fatning tradisjonelt har utelatt det) blir å lese tekstene 
på nåtidens premisser, istedenfor deres egne. Ikke fordi 
homofile mennesker ikke fantes i middelalderen, men 
fordi middelalderens mennesker ikke definerte seg selv 
etter seksuell orientering.17 Skal man dermed påstå at 
beginerne hadde en flytende kjønnsforståelse, må det 13
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argumenteres med annet belegg enn at kjærlighetsmys-
tikken var et brudd på middelalderens ‘heteronormative 
standard’. Det er en viktig forskjell. 
 Hadewijch viser nødvendigvis ikke til klare kjønns-
dikotomier annet enn de som finnes i språket fra Høy-
sangen. Hadewijchs personlige tilstedeværelse i teksten 
forsterker de kjønnede elementene noe, ettersom hun er 
kvinne som lengter etter sin elskede (Kristus, som jo er 
en mann). Viktigst er likevel hvordan hun anvender både 
Høysangens og den høviske lyrikkens forestilling om 
kjærlighetsforholdet – en dyp personlig relasjon, og hos 
Hadewijch; mellom to tilsynelatende ‘likestilte’ aktører. 
 Som allerede utredet kan det diskuteres om det dikoto-
miske forholdet mellom ‘mann’ og ‘kvinne’ var like av-
gjørende i middelalderen som i senere tid. På noenlunde 
samme måte kan det poengteres at snarere enn å være 
bevisste ‘stikk’ fra undertrykte kvinnelige forfattere som 
fant smutthull gjennom kjærlighetsmystikken til ikke 
bare å kunne skrive, men (mer eller mindre konkret) 
å skrive om sine egne seksuelle drifter og behov – var 
kvinners seksualitet et fraværende tema i høymiddel-
alderens religiøse fromhet. Likevel skal ikke kvinners 
spesielle fokus på fysikalitet skyves unna, dette fordi det 
forekommer sentrale variasjoner mellom menn og kvin-
ners skildringer av ‘Guds nærvær’. 
 En vesentlig fellesnevner disse lesningene av kjær-
lighetsmystikken som seksuell har, er at de alle tar ut-
gangspunkt i en bestemt forståelse av kropp og kroppslig 
relasjon. Velger man å lese disse tekstene bokstavelig, 
hvor de lidenskapelige handlingene forstås erotisk, er 
det fort gjort for en moderne leser å tolke formuleringer 
som «han tok meg helt i armene sine, presset meg til seg 
og alt av meg kunne kjenne ham i fullstendig lykke, i 
samsvar med mitt hjerte og min menneskelighets lyst»18 
som en seksuell opplevelse. 
 For selv om det er lett å lese flere av høymiddelal-
derens tekster som intense beretninger om imaginære 
(eller opplevde?) seksuelle eskapader, er det viktig å 
holde tunga rett i munnen. Klart det er spennende 
å ‘avsløre’ en slik karakteristikk i en periode som i 
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stor grad kjennetegnes ved strenge religiøse rammer, 
hvor asketiske dydsidealer og moralske normer styrte 
middelalderens menneskers oppfatning om hva både 
kvinner, kropp og seksualitet var og burde være. Den 
amerikanske middelalderforskeren Caroline Walker 
Bynum poengterer (i sin klare oppfordring til å forstå 
kjærlighetsmystikken metaforisk) at assosiasjonen mel-
lom kvinners fromhet og erotikk i større grad skyldes at 
vi moderne mennesker «pirres av slike bilder» snarere 
enn at foreningen med det guddommelige faktisk var 
seksuell.19
 Ifølge Bynum var middelalderens skrivende kvinners 
somatiske småbruk heller et uttrykk som beskrev 
nattverden. Argumentet om nattverdsmotivet appellerer 
til å forstå kvinnenes lidenskapelige uttrykk som matre-
latert symbolikk, snarere enn seksuell. I nattverden spi-
ser man elementene, man tygger brødet og svelger vinen. 
Med andre ord er nattverden et ritual hvor man smaker 
Kristus. Denne forståelsen grunner i at man i middelal-
deren anså kvinner som mer ‘kroppslige’ enn menn og 
i et teologisk perspektiv ble derfor nattverden et viktig 
sakrament i kvinnenes religiøsitet. Kvinnene brukte 
språk om kropp fordi det fysiske representerte deres 
‘sfære.’20 Men kvinnene var ikke bare kropp som sådan, 
de var også mat i kraft av sin kvinnelighet. Kvinner stod 
for mat i hjemmet i tillegg til at de ammet barn. Man 
forstod med andre ord mannen som næringstinntakende 
og kvinnen som næringsgivende.21
 Bynum poengterer at Hadewijch bruker somatiske 
begrep i en matmetaforisk sammenheng for å under-
bygge menneskelige prosesser fordi «vi smaker, mettes 
og tilfredsstilles, en utløsning som omfatter hele vår 
menneskelighet.»22 Å spise var, som symbolikk i middel-
alderen, ‘å spise Gud’, og å spise Gud var å forenes med 
ham.23 Bynum skriver at: 
 Den Kristus man blir når man mottar nattverden og i 
askesens imitatio, er den blødende og lidende Kristus på 
korset. Jesu kjøtt – både kjøtt som kropp og kjøtt som mat 
– står i selve sentrum for den kvinnelig åndelighet. Og dette 
kjøttet er på en og samme tid nytelse og smerte. 24

19 Bynum, Hellig føde, hellig faste, 141. 
 

 
 

20 Bynum, Fragmentation and Redemption, 48.
 

 
 

 
 

 
21 Bynum, Hellig føde, hellig faste, 243. 

22 Bynum, Hellig føde, hellig faste,149. 
 

 
 

23 Bynum, Hellig føde, hellig faste, 23. 
 

 
 

 
 

 
24 Bynum, Hellig føde, hellig faste, 217. 
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 Et annet viktig moment er at sanseinntrykk, også ‘ster-
ke’ følelsesmessige erfaringer som nytelse og smerte, har 
en tendens til å sammenfalle i middelalderens fromhet. 
Å beskrive slike erfaringer gjennom et rikt og sanselig 
språk, tilsynelatende uten grenser, uttrykker ikke bare at 
en opplevelse må forstås som henrivende og eksplosiv, 
men også at den omfattet hele den menneskelige erfa-
ring; smerte og lidenskap – samtidig. Selv om matmeta-
forer var noe som særlig ble tatt opp av kvinner, var ikke 
senmiddelalderens voksende interesse for det kroppslige 
et spesielt ‘kvinnelig fenomen’.25 Derfor må Hadewijchs 
bruk av kropp, nattverdsmotivet, nødvendigvis forstås 
på bakgrunn av hvorfor kvinner spesielt tok i bruk slike 
metaforer. 
 Snarere enn å påstå at det finnes mer eller mindre 
korrekte måter å analysere middelalderens skrivende 
kvinner på, har jeg i denne teksten forsøkt å belyse hvor 
komplisert det kan være å tolke historiske tekster. Ulike 
metoder og innfallsvinkler kan gi oss svært forskjellige 
svar på hvordan en kan forstå et meningsinnhold, og 
å sette forskjellige tolkninger av kjærlighetsmystikkens 
kvinnelige forfattere opp imot hverandre viser jo nettopp 
hvor stort spranget kan være. For ulike perspektiv gir 
ulike svar, og nettopp derfor er det så spennende å drive 
med historie. Det er likevel viktig å være seg selv bevisst, 
for det kan være vanskelig å unngå å bringe med ens 
egen samtidighet inn i fortiden.

Nora Arrestad 
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Matins were being sung in the church, and I was present. My heart and 
my veins and all my limbs trembled and quivered with eager desire and, 
as often occurred with me, such madness and fear beset my mind that 
it seemed to me I did not content my Beloved, and that my Beloved did 
not fulfill my desire, so that dying I must go mad, and going mad I must 
die. On that day my mind was beset so fearfully and so painfully by 
desirous love that all my separate limbs threatened to break, and all my 
separate veins were in travail.
 14. The longing in which I then was cannot be expressed by any lan-
guage or any person I know; and everything I can say about it would be 
unheard-of to all those who never apprehended Love as something to 
work for with desire, and whom Love had never acknowledged as hers. 
I can say this about it: I desire to have full fruition of my beloved, and to 
understand and taste him to the full. I desire that his humanity should 
to the fullest extent be one in fruition with my humanity, and that mine 
then should hold its stand and be strong enough to enter into perfection 
until I content him, who is perfection itself, by purity and unity, and in all 
things to content him fully in every virtue. To that end I wished he might 
content me interiorly with his Godhead, in one spirit, and that for me he 
should be all that he is, without withholding anything from me For above 
all the gifts that I ever longed for, I chose this gift: that I should give 
satisfaction in all great sufferings. For that is the most perfect satisfacti-
on: to grow up in order to be God with God. For this demands suffering, 
pain, and misery, and living in great new grief of soul: but to let everyt-
hing come and go without grief, and in this way to experience nothing 
else but sweet love, embraces, and kisses. In this sense I desired that 
God give himself to me, so that I might content him.
 42. As my mind was beset with fear, I saw a great eagle flying toward 
me from the altar, and he said to me: “If you wish to attain oneness, 
make yourself ready!”
 45. I fell on my knees and my heart beat fearfully, to worship the 
beloved with oneness, according to his true dignity; that indeed was 
impossible to me, as I know well, and as God knows, always to my woe 
and to my grief.

VISION 7



42

 50. But the eagle turned back and spoke: “Just and mighty Lord, now 
show your great power to unite your oneness in the manner of union 
with full possession!”
 53. Then the eagle turned around again and said to me: “He who has 
come, comes again; and to whatever place he never came, he comes 
not.”
 57. Then he came to the altar, showing himself as a child; and that 
child was in the same form as he was in his first three years. He turned 
toward me, in his right hand took from the ciborium his body, and in his 
left hand took a chalice, which seemed to come from the altar, but I do 
not know where it came from.
 64. With that he came in the form and clothing of a man, as he was 
on the day when he gave us his body for the first time; looking like a 
human being and a man, wonderful, and beautiful, and with glorious 
face, he came to me as humbly as anyone who actually belongs to 
another. Then he gave himself to me in the shape of the sacrament, in 
its outward form, as the custom is; and then he gave me to drink from 
the chalice, in form and taste, as the custom is. After that he came 
himself, took me entirely in his arms, and pressed me to him; and all my 
members felt his in full felicity, in accordance with the desire of my heart 
and my humanity. So I was outwardly satisfied and fully transported. 
Also then, for a short while, I had the strength to bear this; but soon, 
after a short time, I lost that manly beauty outwardly in the sight of his 
form. I saw him completely come to nought and so fade and all at once 
dissolve that I could no longer recognize or perceive him outside me, 
and I could no longer distinguish him within me. Then it was to me as 
if we were one without difference. It was thus: outwardly, to see, taste, 
and feel, as one can outwardly taste, see, and feel in the reception of 
the outward sacrament. So can the beloved, with the loved one, each 
wholly receive the other in full satisfaction of the sight, the hearing, and 
the passing away of the one in the other.
 94. After that I remained in a passing away in my beloved, so that I 
wholly melted away in him and nothing any longer remained to me of 
myself; and I was changed and taken up in the spirit, and there it was 
shown me concerning such hours.

Hadewijch fra Antwerpen, Visjon 7. Red. Van Mierlo,S.J. (Louvain) 
Hentet fra Idysinger.com http://www.ldysinger.com/@texts2/1255_ha-
dewijch/00a_start.htm?fbclid=IwAR0D7od80gC6YGd09imA2h8weD-
PLilXaJjwW_PA6AEZq0MePaZOVVkzjM6A 
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cain and eve / biblically speaking

you’ve got bruises on your first four knuckles
i’ve got bruises on my first two
this is what we call gender

of course the first sin was a woman eating

(not the wrath
expressed through your hands when you threw the first punch, 
but the greed, 
seeping out of my mouth with the first bite)

the taste of freedom so divine, so holy
so overwhelmingly sweet
the apple’s core getting stuck
desperate clawing at my throat between grasps of air
i’ve been retching up rotten fruit for days

Lene Martinsen
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Diagnosen 

Det var en tidlig tirsdags morgen. Noe var galt. Han kjente det på hele 
kroppen. Symptomene var de samme som hans far og bestefar hadde 
hatt. Det var ingen tvil. På legekontoret klemte angsten rundt brystet 
hans. Han visste svaret. Men en liten del av han klamret seg til håpet 
om en forbigående influensa. Legen vinket han inn igjen. Resultatet på 
prøvene var klare. Diagnosen la seg som en klump i magen.
 Maria. Hva kom hun til å si? Ville forholdet deres virkelig tåle dette? 
Han tok opp mobilen, stirret på den, men la den ned i lomma igjen. 
Hun har to viktige møter i dag. Kanskje det var best å vente til hun kom 
hjem? Det er ikke en nyhet man forteller på telefonen, konkluderte han 
seg frem til.
 Jobben! Han kom til å bli sykemeldt! Hva kom sjefen til å si? Enda 
verre, hva kom kollegene til å si? Nå som han endelig hadde klart å 
overbevise dem om at han var god nok til å håndtere den nye stillingen. 
De sene kveldene. Og grytidlige morningene. Var alt forgjeves?
 Da han lukket døren til legekontoret bak seg, slo angsten om til 
panikk: Thailandturen! Han og samboeren hadde sett frem til dette seg 
i månedsvis. De som hadde jobbet så mye. Og sett hverandre så lite. 
Leiebilen. Utfluktene. Hotellet på stranden - alt var forhåndsbetalt. Nå 
kunne de ikke dra. Faen!! Han forsøkte å være rasjonell. Avbestillings-
forsikringen fikk han til å roe seg litt ned.
 “Er du sikker?” Maria stirret på han med vidåpne øyne. “Hva med 
medisinene?” Han merket at hun var redd. Nå kom ikke bare hans, men 
også hennes liv til å bli snudd på hode. Selv om de holdt rundt hver-
andre hele natten, var det en avstand mellom dem. Noe usagt. Han følte 
seg ansvarlig.
 På jobben ble han ekspert på å skjule symptomene. Selv om søvnen 
var dårlig og lunsjen kom opp, forholdt han seg profesjonell. Selv om 
hemmeligheten kvernet i magen, ville han vente lengst mulig med å for-
telle det til de andre. Men ettersom månedene gikk, ble diagnosen mer 
synlig. Nå hadde han ikke lenger et valg, han måtte si noe. Da sjefen 
reagerte med en munter tone, forvandlet månedsvis av angst seg til en 
euforisk lettelse. 
 Men gleden ble kortvarig. “Aha, jeg forstår”, sa sjefen. Silje kan over-
ta møtene og reisene konkluderte han, uten å anstrenge så mye som en 
muskel i ansiktet. 
 En storm av følelser raste inni Petter. Kunne han erstattes så enkelt? 
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Hadde kollegaene rett? Var han bare en midlertidig løsning? Et produkt 
av kvotering? “Dette var vel kanskje uunngåelig for en mann i din alder,” 
la sjefen til. Det var ment som en trøst. Men hodet til Petter holdt på å 
eksplodere. Uunngåelig for en i min alder?!? ville han skrike. Hvordan 
kan dere, som ikke engang kjenner meg, bare anta   hva som kom til å 
skje i mitt liv!? 
 Månedene gikk og symptomene ble verre. Nå var han ikke lenger 
trøtt, men utslitt. Han kaldsvettet og var svimmel. Noen dager ville 
han bare gi opp. Han hadde ikke sjans til å skjule det lenger. Smerter i 
kroppen var like vonde som huden var hoven og pusten var tung. Men 
det verste var de sympatiske blikkene. Før, så folk han som intelligent. 
Energisk. En leder. Nå, så de bare en diagnose. Fremmede, hadde til og 
med begynt å kommentere det. Folk studerte han fra topp til tå, som om 
de var eksperter på hans tilstand. Kroppen hans var blitt allemannseie, 
som et eventyr på folkemunne. Alle hadde råd å gi, eller en mening å si. 
En gang strøk en fremmed han på hode. Når noen spurte han hvordan 
han hadde det, svarte de alltid “Ja, sånn er det, heeelt normalt. Men Ma-
ria derimot, var tålmodig og snill. Hun, som hjalp han på med skoene, 
masserte han når smertene ble for intense og i tillegg sto for husarbeid 
og matlaging. Mer enn hva andre ville gjort, ble det sagt. Utenom det, 
gikk hun på jobb, trening og dro ut med venninnene i helgene. Akkurat 
som før.
 Hos legen fikk han foretatt regelmessige undersøkelser. De kontrol-
lerte hva han spiste og drakk. Han ble målt og stukket med nåler, men 
han fikk aldri medisiner. I følge legens skjema, lå han alltid i underkant 
av normalen. Spiste han riktig? Kanskje ikke nok? Slappet han av? Gikk 
han tur? Passet han på å få frisk luft hver dag? Forstoppelse? Sov han? 
Var han sikker på han ikke snuste? Holdt han seg unna alkohol? Han 
hatet det. Spørsmålene. Kontrollen. Umyndiggjort, som et barn.
 Selv om han var smertelig klar over at samboeren ikke lenger kom 
snikende inntil han på natten, var han ikke sikker på om det var han eller 
hun som hadde begynt å ta avstand.
 Men da han så ned på de sprukne blodrøde merkene som hadde 
fordelt seg på kroppen hans, tenkte han at det kanskje var likså greit.
 Rett før jul, fikk han beskjed om å holde sengen. Som om dagen ikke 
var ille nok fra før, ringte forsikringsselskapet. Beskjeden lød som følger: 
“Vi anser ikke din diagnose som en sykdom og ser dermed ingen gyldig 
grunn til å refundere pengene.” Spørsmålet er nå,– hva feilte det mannen?
 Han var gravid.

Trine Josefina
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Frankie Rød
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Jeg er 9 når pappa sier at å gå med korte skjørt i byen er som 
å kjøre uten setebelte
Og han har rett
For verden er farlig for sånne som meg
sånne små
uskyldige
redde
Redde for alt og alle
Er jo opplært til det
Ikke gå alene
Ikke drikk for mye
Ikke kle deg for utfordrende
Ikke,  ikke, ikke
best om du bare ikke
ikke er
ikke tenker
ikke gjør

Og neste gang noen spør meg hva jeg hadde på meg 
skal jeg svare som en kniv gjennom hjertet fordi det er slik det føles
Da skal jeg svare så det høres

Jeg hadde på meg
Samfunnets skam, for å ha opplevd noe slik
Ordene fra mamma om å være forsiktig 
Advarselen om at jeg ikke måtte bli for full
Og ansvaret for noe som ikke er mitt ansvar
Og det er alt du trenger å vite

Frankie Rød
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VARSELET 

DU ER FOR SYK
TIL Å STUDERE HER
DU MÅ JO VURDERE OM
DU KAN STUDERE NÅR
DU ER SÅ SYK
SOM DU PÅSTÅR
sa administratoren
uten ekte fjes og navn
etter at jeg hadde
dratt for å klage
over feilbehandlingen
jeg hadde opplevd
også bedre kjent som
diskriminering
fra en foreleser
som nekta for at
sykehusbehandling
var godkjent grunn
til å være borte
fra obligatorisk
undervisning
Undervisning
i form av at
andre studenter
presenterte sin
obligatoriske oppgave
på bare 
45 minutter
så var timen over
før jeg rakk den
For jeg rakk den ikke
etter mer enn 
en times forsinkelse

på sykehuset
på behandling
så var timen
og presentasjonen
over før jeg rakk fram
Forelesern 
ville ikke høre av
om hverken
sykemelding
eller sitering
fra lov om
rett til tilrettelegging
og forskrift på hva
som er gyldig fravær
at man kan ha fravær
fra obligatoriske 
aktiviteter slik som eksamen
MEN DU MÅ DA FORSTÅ
AT DEN FAGLIGE KVALITETEN
VIL SYNKE OM ALLE
BARE SKAL KUNNE
FÅ SPESIALBEHANDLING
NÅR ENN DET PASSER DEM
sa administratoren
samme dagen
opplysende til meg
der jeg hang i
dørkarmen
mens bein og hender
skalv
Jeg var kvalm
stemmen dirret
ikke engang
den hakket
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ru som huden min

Fakultetet brukte
ikke ei krone på å
tilrettelegge for meg
selv om jeg meldte
om ulike behov
og kronisk sykdom
allerede før studiestarten
Jeg måtte begynne
på nye studier
ved siden av 
bacheloren
for å få noe 
av hjelpen jeg
har krav på
og for å bli hørt
da jeg vifta med 
legeattester
og ba om mer 
hjelp
utvida tid på eksamen
hvilerom
Jeg nærmet meg
å bli ferdig med
studiene men
så kom denne ene
professoren
og var alt annet
enn profesjonell
og skyver ansvaret
fra seg helt
og velger å avstå
fra å gi meg
et vedtak 
i form av avslag
For uten et vedtak
kan jeg ikke klage
på at jeg ikke
får godkjent fravær
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eller tilrettelegging
av studiehverdagen
Uten klagerett
på ikke-vedtaket
påstår han også
at jeg umulig kan ha
nok faglige kunnskaper
til å ta eksamen 
for jeg var jo
ikke tilstede
under en uopplyst 
presentasjon om det
samme temaet
forelesern alt har 
forelest om før
og som mente at
sykehusbehandling
tross alt kan gjøres
på fritida mi
Alt dette
hørte jeg meg
ikke si
til den ansiktsløse
For hva vil det hjelpe
når de ikke vil se
meg som annet
enn en utfordrer til
deres evige faglige
kompetente erfaring
hvor selv min 
funksjonshemming
trekkes i tvil
fordi beina mine
funker
selv om de ikke
alltid orker å 
gå dit de skal
HVEM SKAL HJELPE MEG DA
husker jeg heller at
jeg gråtkvalt spurte

NEI DET FÅR DU
FINNE UT AV SELV
DU MÅ NOK BARE VENTE TIL
NESTE ÅR
OG TA FAGET PÅ NYTT
FOR JEG HAR GJORT
ALT JEG KAN NÅ
VED Å SNAKKE MED DEG
SELV OM DU IKKE
ENGANG BOOKA TIME 
FOR Å SNAKKE MED MEG
I MIN EGEN ARBEIDSTID
JEG GJORDE DEG EN
TJENESTE MEN NÅ
MÅ JEG FAKTISK HJEM
sa navnløs administrator
Men det var ingen
som skulle hjelpe meg da
og jeg fikk ikke 
et vedtak å klage på
og jeg fikk ikke
nødvendig tilrettelegging
og jeg fikk ikke
fullført undervisninga
og jeg fikk ikke
tatt eksamen
og jeg fikk ikke
uteksaminere før
et år seinere
Men jeg skal få
en bachelor
fra de samme folka
som mener at min
synlige usynlige
sykdom
aldri kunne gitt en
funksjonsnedsettelse
men samtidig 
gjør meg for 
syk til å 
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studere
uteksaminere

Uka etter ble 
Funkisstudentene til
skapt av min
frustrasjon
nød
hjelpeløshet
av å ikke kunne 
fullføre studiet
grunnet myter
diskriminering
tilretteleggingsbyråkratiet
for jeg kunne
ikke være den
eneste 
alene
forvirra
fortvila
funksjonshemma
på studiet
på instituttet
på fakultet
på UiO
dessverre

Aurora Kobernus

Jeg studerer en bachelor i klart språk på UiO, 
men bruker mye av tiden ved siden av studier 
på å være menneskerettsaktivist. Jeg stifta 
foreningen Funkisstudentene på UiO etter 
opplevelsen som beskrives i diktet. Foreningen 
har i dag har flere titalls medlemmer som støtter 
vår likestillingskamp.
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Undis Furuberg
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Uintelligent til det motsatte er bevist

At komplimenter kan være nedlatende høres kanskje 
paradoksalt ut. Velmenende kommentarer dekker ikke 
desto mindre svært ofte over mer eller mindre ubevisste 
fordommer. Man møter det i kommentarer som “du 
er ikke tjukk, du er vakker!” Eller til norskfødte “inn-
vandrere” i ørtne generasjon: “Så bra norsk du prater!”. 
Tilsvarende opplever kvinner at deres egenskaper ikke 
blir rost i seg selv, men i perspektiv av forestillingen om 
det mannlige som overlegent: “Du er en flink sjåfør – til 
å være kvinne.” 
 På samme måte bærer den rådende retorikken om 
mennesker med nedsatt funksjonsevne med seg en rekke 
fordommer om at fysisk funksjonshemning også alltid 
innebærer begrenset mental kapasitet. Jeg opplever det 
ofte selv. Som rullestolbruker er man uintelligent til det 
motsatte er bevist. Med overdreven høy og artikulert 
stemme skryter fremmede av meg for å gjennomføre 
helt hverdagslige aktiviteter: Så tøff du er! Eller jeg roses 
for å skille meg ut fra forventningene deres: “Du virker 
ikke funksjonshemmet når man snakker med deg.” 
 Problemet med slike kamuflerte fornærmelser er at de 
ofte får passere ukritisk, og når retorikken ikke proble-
matiseres videreføres de fordommer som komplimentene 
utrykker. Komplimentene fremstår nedlatende ved for 
eksempel å åpenbare hvor ekstremt lave forventninger 
man har til den som komplimenteres. Det er tilfellet 
i forestillingen om at kvinner overskrider sitt kjønns 
begrensninger når de viser evner bak rattet, eller når 
handikappede får skryt for å ta en øl på byen. I andre 
tilfeller konstruerer fordommene ubevisst arbitrære 
dikotomier mellom poler som ikke er reelle motsetnin-
ger, som når adjektivene “tjukk” og “vakker” stilles opp 
som kontraster, eller funksjonshemmet som motpol til 
reflektert. 
 Når fordommen er skjult som et kompliment, skal 
man i tillegg låne ører til formildende omstendigheter: 
“De mener det jo godt. “ Men god intensjon retter 
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ikke opp den ødeleggende effekten som fordomsfulle 
kommentarer har. Det er en kjent sak at språk påvirker 
måten vi tenker på. Dersom vi aksepterer en slik foren-
kling av ulike gruppers særtrekk, oppstår de fordommer 
som alle minoriteter lider under. Feministbevegelsen 
reduseres til en gruppe av toppløse, mannehatende 
kvinner, innvandrere til demokratifiendtlige, voldelige 
ekstremister, og handicappede altså til mentalt tilbake-
stående, umyndiggjorte sveklinger. Slike stereotypiske 
forstillinger gjødsler jorden for diskriminering; for rasis-
me, sexisme, body-shaming og homofobi. 
 I kjølvannet av #metoo har det vært et kor av pa-
ranoide menn som påstår at de ikke lenger tør å tiltale 
en kvinne av frykt for å bli dratt i retten. Men det er 
egentlig enkelt. Selvsagt kan man komplimentere hver-
andre, men blir man kritisert for å være nedlatende mot 
sin intensjon, trenger man ikke å gå i forsvar, men heller 
prøve å forstå hvilke fordommer komplimentet formid-
ler og forsøke å unngå dem fremover.
 Og så bare for å slå det fast; kvinner kan kjøre bil, 
tykke kan være vakre og selv om det språklig sett er pa-
radoksalt, kan man godt være oppegående selv om man 
er lam i beina.

Ida Kørner
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Føkk glansbilder

Vi mennesker er noen rare vesener. Vi har tanker og 
meninger og vi kan gjøre ting som er utrolig. Ting som 
folk flest tar som en selvfølge. Vi kan snakke og gå. Vi 
er bygd på en helt utrolig måte. Og som regel passer alle 
skruene. Men vi mennesker er ikke feilfrie. Vi er ikke 
perfekte. Og det kommer vi aldri til å bli. 
 Perfekt. Jeg hater det ordet. Det er ingenting som er 
perfekt. Drømmen om det perfekte er en fantasi og den 
er ødeleggende. Alt kan forbedres og forandres. Hvis 
tegningen min er kjempebra, kan den fortsatt alltid bli 
bedre. Tingen er at vi utvikler oss hele tiden. Vi påvirker 
hverandre og vi sammenligner oss med hverandre. 
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 Så hvorfor streve etter noe som bare er en fantasi? 
Fremfor å streve etter det perfekte, skulle man kanskje 
heller fokusert på å nå sine egne mål og være fornøyd 
med det man har prestert. Jakten på det perfekte fører 
til stress. Folk blir syke og sliter utrolig mye. Jeg er en av 
dem. 
 Jeg skal ikke legge skylden på noen som helst. Men 
jeg tror at samfunnets fokus på perfeksjon kan forklare 
noen av mine problemer. Fra vi er små hører vi daglig 
folk snakke om de pene øynene, det fine håret, eller det 
søte og vakre barnet. Men det er ikke hver dag noen 
fokuserer på å være modig, snill og glad. Jeg mener 
at innsiden er utrolig mye vik tigere enn overfladiske 
skjønnhetsidealer. Omslaget på en bok eller en film kan 
se så bra ut som bare det. Men til syvende og sist er det 
innholdet som gir dem verdi og får oss til å lese ferdig 
boka og se ferdig filmen. 
 Jeg tenker også sånn om mennesker. De kan være 
pene og vakre de, men det er ikke nødvendigvis viktige 
kvaliteter på jobb eller det som er viktig i en familie. Det 
er ikke en kilde til ekte glede. Det finnes unntak. Men 
jeg tror de er få. De tingene som betyr mest for oss i det 
lange løpet er mennesker, kjærlighet, samtaler og min-
ner. De må bli tatt vare på og settes pris på. Ikke stress 
med den utdanningen. Slutt å jakt på det perfekte. Strev 
etter å være fornøyd. Og husk at vi har vonde dager av 
en grunn. Hvis vi ikke hadde hatt de. Hva hadde gode 
dager vært da? 

Mina Elazhari 
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Jeg elsker å være skeiv
Og jeg hater å være skeiv 

For ett eller annet sted mellom lady Gaga på 
høyttalerne og en rosa fjærboa må jeg gå hjem 
alene i mørket
Og da er det plutselig ikke like gøy å være skeiv
Når jeg hører noen bak meg skrike ut «er du  
en mann eller er du en kjerring?» 
«Svar da, din bitch!»

Jeg har lært meg kamuflasje
så ingen skal se meg på veien hjem
fra en fest over hvem vi er
Vi er stolte, helt til vi skal hjem alene
Og hvor er alle selskapene som har byttet ut 
logoen sin med en regnbuefarget en? 
Hvor er de, når jeg blir banket opp? 

Har det begynt å føles som rutine? spør  
kompisen min.
Det har vært  rutine lenge. Svarer jeg. 
Jeg har mestret kunsten å bli usynlig 

Det hjelper ikke hvor mange ganger du sier at  
vi trenger ikke pride lenger
At vi får gå fritt i gatene,
da er vi akseptert
At når DNB går først i toget,
da er vi akseptert
Undertrykkelse dyppet i glitter er fortsatt  
undertrykkelse

Frankie Rød
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“The Times as It Knows Us” 
“Find in grief the abandon you used to find in love.” 

(Barnett, 1990 p.106)

“The Times as It Knows us” is a short story by Allen 
Barnett, which is included in the only volume of short 
stories he published before he tragically died of AIDS. 
However, The Body and Its Dangers and Other Stories is 
perhaps one of the best reading experiences I have had 
in my pursuit of understanding my history as a member 
of the gay community. In this essay I will unpack why, 
with special regards to the multifaceted meaning of the 
novel’s title, and its relation to the novel’s themes. 
 The story of “The Times as It Knows Us ” is set in July 
1947 on Fire Island, New York. The novella is narrated 
from the perspective of Clark, who is sharing a house 
with six other men: Perry, Horst, Enzo, Nils, Noah and 
Joe. “The story centers on two collective, and consecu-
tive scenes of reading in which the housemates discuss 
the contents of the New York Times.” (Lee, 2013. p.157) The 
first reading introduces the reader to themes of misrep-
resentation and self-representation, as the group have an 
argument about an article in the Times that takes a night 
with the household and an interview with Perry as its 
source to explain how the entire gay community deals 
with the epidemic. (Ibid.) In the prologue of the novella, 
the reader learns that Clark has lost his partner, Samuel, 
prior to the time of the main plot, and that he is in a 
process of grief. Grief and its relation to time becomes a 
central theme, and the reader learns that the characters 
deal with grief very differently. “The Times as It Knows 
Us ” is a novella that makes a reader consider how the 
AIDS epidemic affects the relationships between these 
men; It makes one consider the ways in which they 
experience anxiety, grief and neglect as they attempt to 
piece together all the information they can get on the 
epidemic. More importantly the novella is a successful 
attempt at retrospectively narrating and illuminating 
history that has been overlooked and undermined, even 
in the very process of writing it, such as with the Times. 
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 “I always expect insight and consequence in their articles, and I’m 
disappointed when they write on our issues and don’t report more 
than what we already know … And sometimes I assume that there is a 
language to describe what we’re going through, and that they would use 
it if there was.” (Barnett, 1990 p.84) 
 The title of the novella, “The Times as It Knows Us ” 
is multifaceted. The most apparent of all meanings is, 
arguably, that the title is referring to the New York Times. 
Clark, among other members of the Fire Island house-
hold, are conflicted by the Times’ inability to represent 
them authentically and produce the language to describe 
the grief and neglect they are all experiencing;
  ““What I resent,” Joe said, newspaper in hand, “is when she writes, 
‘They arrive at the house on a Friday night to escape the city. When 
everyone is gathered, the bad news is shared: A friend died that mor-
ning. They are silent while a weekend guest, a man with AIDS, weeps 
for a few moments. But grief does not stop the party. [...]’” (Ibid. p.64) 
 Joe is worried that the Times article will trivialize the 
urgency and complexity of what the household, as well 
as the entire gay community is going through: 
 Joe said, “I don’t like the way she implies that death has become so 
mundane for us, we don’t feel it anymore: Paul died today. Oh, that’s too 
bad; what’s for dinner? Why couldn’t you tell her that we’re learning to 
accommodate grief.” (Ibid.) 
 This scene of collective reading of the Times article es-
tablishes that there is a dissonance in how the crisis has 
become, according to Perry, “a lifestyle,” although the 
times fails to portray the profundity of the crisis and the 
grief it entails: “How we represent ourselves is never the 
way the Times does.”(Ibid. p. 65),  Clark argues, explicitly 
mentioning and introducing the theme of representation. 
An important conflict in “The Times as It Knows Us ” 
is the undermining effect of being misrepresented, as 
opposed to being able to self-represent and find empathy. 
This conflict of contrast is embodied by the relationship 
between Clark and Perry: “Clark recognizes the value of 
self-representation as a strategy to counter mainstream 
media’s misinterpretations of AIDS in gay culture.” (Lee, 
2013 p. 160) Both Clark and Perry are gay readers of the 
Times article, yet they read it very differently. Perry 
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argues that the newspaper “officially started using the 
word gay in that article,” and that “I thought we were 
the best house on the island to illustrate how the crisis 
had turned into a lifestyle.” The exchange between these 
different ways of reading conveys the fact that people of 
the same minority can interpret and react differently in 
public cultural debates. Moreover, the contrast between 
Perry and Clark illustrates issues of representation, 
and how the media as the eye of the public is looking 
through a keyhole at a complicated crisis: 
 “The Times would eventually report more on the subject and still get 
things wrong. Not journalism as the first draft of  history, but as a rough 
draft, awkward and splintered and rude and premeditated. [...] How does 
one write about a battle and not give name to the dead, even if they are 
your enemy?” (Barnett, 1990 p.115) 
 Another important aspect of the conflict of represen-
tation is that journalism provides greatly to the writing 
of history. Here, Clark is aware, that in the writing of 
history, many are overlooked and forgotten: “In addition 
to the people we know who are dying, or have died, or 
will, there are the many people who are never spoken 
of. How could we say that the question of AIDS is not 
also a question of who gets represented and who does 
not?” argues Stuart Hall. (Lee, 2013 p.163) Here, the aspect 
of time: past, present and future is implied, something 
which is present throughout the entire novella 
 Another interpretation of the title is revolving around 
time, or rather “The Times” as a theme of the novella. In 
the epigraph, Barnett has quoted W.H. Auden’s poem, “If 
I could Tell You”: “Time will say nothing but I told you so/
Time only knows the price we have to pay.” Interestingly, 
the epigraph leaves out the final line of the poem’s first 
stanza: “If I could tell you I would let you know.” (Poetry 
Foundation, 2020) This line’s absence is significant to an 
interpretation of the title in its relation to central themes. 
The personification of time as an onlooker to human-
kind with untold wisdom, emphasises an uncertainty of 
the future and life as ephemeral. The price to be paid is 
arguably death, yet the speaker of the poem is uncertain, 
promising “If I could tell you, I would let you know.” The 
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poem expresses a wish to be able to tell what time will 
give, and what time will take. This is something which, 
to an implied reader, will resonate with the character of 
Clark: 
 “There is something beyond understanding, and I do not know what 
it is [...] The time being seeps in through the senses [...] The stretch of 
time and the vortex that spins around, thinning and thickening like taffy, 
hold these pleasures, these grace notes, these connections to others, to 
what is humanly possible to do.” (Barnett, 1990 p. 117)
 There is a thematic exchange occurring between Clark 
as a character and the voice in Auden’s poem, both being 
uncertain about what time will bring, and both being 
unable to articulate anything of certainty in relation to 
time. This uncertainty about time and what price there 
is to be paid echoes throughout the entire novella, and 
emphasises the anxiety of the AIDS crisis; how life be-
comes so fleeting in an epidemic where so many people 
you know suddenly contract the virus and cannot be 
cured. W.H. Auden’s poem and the themes of time, 
death and loss conveyed by it have allegorical effects on 
the entirety of the novella.  
  “I felt as if I had been spun out of time, like a kite that remains aloft 
over the ocean even after its string breaks. I felt awkward, out of time 
and out of place, like not being able to find the beat to music, which 
Samuel used to say that even the deaf could feel surging through the 
dance floor. Robert’s funeral service was being held at that very mo-
ment.” (Ibid. p. 72) 
 The meaning of the title in relation to the central 
theme of ‘time’ can also be explained with regards to 
how important time is in Barnett’s depiction of Clark’s 
process of grief. As the narrator of the novella, Clark tells 
his story both in present tense and retrospectively. In the 
prologue, he remembers Samuel in health, sickness and 
death, which contributes to setting the stage of the main 
plot of the novella, yet also establishes the importance 
of time and the past in relation to the theme of grief and 
loss. To Clark, the effect of grief is disorienting in terms 
of his notion of time, which becomes underscored in the 
second collective reading in the novella, which is of the 
obituaries in the newspaper. The household have learnt 
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to deduce the daily AIDS casualties by looking at the 
ages, occupations and marital statuses of the deceased. 
When Clark learns that Robert, a former lieutenant who 
he had visited, has died, he experiences a strong dissoci-
ation with time. The breaking down of Clark’s temporal 
perception extends on the theme of grief, as well as the 
themes discussed previously in relation to the epigraph 
of the novella. 
 Although Clark experiences a dissociation with time 
as a result of loss, throughout the novel the reader will 
see that he learns how to grieve in order to let go: “The 
others sat looking at me as I stood there and wept. [...] 
They were waiting for a cue from me, some hint as to 
what I needed from them.”(Ibid. pp. 71-72)  One can 
notice that although Clark experiences dissociation and 
ambivalence, his grief is manifested in tears. Clark has 
the ability to indulge in his own grief. The retrospective 
narration of Clark’s relationship to Samuel enhances 
the themes of the novella, and the plot that is set in the 
present of the summer of 1987. 
 “The Times As They Know Us” illustrates grief as 
something complex and individual. Although characters 
are critical to one another’s way of dealing with grief, 
an implied reader becomes empathetic and cognisant of 
grief in its many forms. These themes contribute to they 
way in which “The Times As They Know Us” appears 
to rewrite the history represented by the fictional, yet 
realistic New York Times article, making the story of the 
AIDS epidemic a human history, that is profound and 
demands to be felt. 
 A third interpretation of the novella’s title is that time 
is a reference to history; one can argue that Barnett un-
derscores the fact that the AIDS epidemic has altered the 
gay community both in terms of culture, and its mem-
bers’ relationship to time and history. The ‘Us’ in “The 
Times as It Knows Us ” evokes a sense of community, a 
shared identity. 
 “Since the deaths began, the certified social workers have quoted 
Shakespeare at us: ‘Give sorrow words.” But the words we used now 
reek of old air in churches, taste of the dust that has gathered in the 
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crevices of the Nativity and the Passion. Our condolences are arid as 
leaves. We are actors who have over-rehearsed our lines.” (Ibid. p.115) 
 One can argue that “The Times as It Knows Us ” 
expresses an intention to find new words to describe 
the human experience within the health crisis, as the 
old words “reek of old air.” While the novella evokes a 
sense that the language to describe such a complicated 
phenomenon as the grief of an entire generation and 
community is nonexistent, it also addresses the fact that 
journalism is even more insufficient in this pursuit. 
Arguably, this is what motivated authors to write these 
narratives of love, loss and grief; to be able to represent 
oneself and create a community as a way of survival. In 
a contemporary reading an implied reader will detect 
that with the distance of four decades between them-
selves and the time of the epidemic, the literature has 
a clear historical role in terms of describing the human 
experience of that particular time.  
 Lee argues that the AIDS epidemic introduced the cre-
ation of what he calls ‘AIDS literacy’, the “subject’s dy-
namic capacity to cognitively assimilate and emotionally 
employ different bodies of knowledge, from health and 
biomedical discourse to high- and popular-cultural texts 
and frames of reference.”(Lee, 2013 p. 147) In other words, 
AIDS literacy employed knowledge from the many 
sources that have constituted the historical perspective 
on the AIDS crisis, especially from a “post--AIDS” read-
er’s perspective. Lee further argues that the AIDS crisis 
has “prevented gay men from creating and sustaining 
a viable intergenerational culture.” (Ibid. p. 142) From a 
“post-AIDS” perspective, it is valuable to revisit authors 
such as Barnett in order to repair the damage that has 
been made to gay culture and gay history. One of the 
purposes presented by AIDS literacy, from a contempo-
rary reading, is that is establishes a history of gay writ-
ing and reading, which contributed to evoking a sense 
of a past and a history. From this perspective, the title 
“The Times as It Knows Us ” becomes very significant, as 
the novella situates itself as a historical relic, a surviving 
memorial. 
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“We could have been almost everywhere, dancing in 
the sad but safe aftermath of some other tragedy, say 
the Kennedy assassinations, the airlift from Saigon, the 
bombing of a Belfast funeral.” (Barnett, 1990 p.166) Here 
one can see that references to historical tragedies is an 
attempt to locate the AIDS epidemic in history, and to 
connect it with history that is recognized and remem-
bered. Again, the novella situates itself in history, and as 
a work of fiction has the means to write a history of the 
human experience: 
 “Give sorrow occasion and let it go, or your heart will imprison you 
in constant February, a chain-link fence around frozen soil, where your 
dead will stack in towers past the point of grieving. Let your tears fall for 
the dead, and as one who is suffering begin the lament… do not neglect 
his burial. [...] Let you weeping be bitter and your wailing fervent; then 
be comforted for your sorrow. Find in grief the abandon you used to find 
in love; grieve the way you used to fuck.” (Ibid. p.106)
 Here, the narrator responds to the social workers 
recommendations to ‘give sorrow words.’ Instead of 
choosing the words of Shakespeare, the narrator alludes 
to the Book of Sirach, instructing the readers to find 
abandon in grief in order to move on. This makes “The 
Times as It Knows Us ” an emotional plea to its intended 
audience, who are affected by the epidemic. Moreover, 
the decision to choose new words, a new language, ex-
tends on the theme of self-representation, and actualises 
the novella as portrait of mourning in the age of the HIV 
epidemic. The representation Barnett has produced from 
this novella is moving away from empty words in news 
articles, towards depicting profound themes of love and 
mourning in a community that is overlooked by society. 
 

Audun Westermann Ryeng
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Kjært barn har mange navn

Det er tida
Jeg surfer på den røde bølgen
Kommunister i lysthuset
Det
Perioden
Babymatpakke
Den røde brigade
Brannbiltid
Arvesynda
Huleboeruka
Den røde blomst
Blødningen
Furtemus
Løpetid
Månedagene
Blodsott
Fornøyelsesparken er stengt
Evas forbannelse
Det vanlige
Marilyn Mensen
Blodfestivalen
Jeg er kvinne
Jordbæruka
Den hersens greia
Monstermage
Årsak

Hønefoss
Tante rød
Straffeuka
Røde Niagara Falls
Hurpeuka
Øvelse i mord
Den tiden av måneden
Lekeplassen er nymalt
Den uken
Underlivet er stengt for vedlikehold
Nissen lurer i trusa
Jentesyken
Den røde fare
Rød uke
Jeg er ikke gravid
Tøff periode
Russerne rasler med sablene
Det passer ikke
Hunderfossen
Har fått det i postkassen
Syndefloden
Vanlig grunn
Jeg blør

Regine Rossnes
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on losing parts of my teeth

I remember that swing back in my hometown
I was about six or seven and he was pushing me
so I’d be able to swing a whole round around the pole
I never did, I fell off during it
got so high before I came crashing down
sand stuck to the blood between my milk teeth
I don’t know when I got stuck
swinging back and forth in a constant
but I fear I won’t reach that high again without a pipe
or an inhaler to breathe through this thick smoke of confusion
that hits me now that I’ve crashed yet again
into his cotton sheets and banging
into a wall with my head
creating a symphony, like that of
every bad decision I ever made when manic
or high, 
or just simply, indulging and lusting for more, constantly
reaching for something quite out of my reach
and pushing away everything within it
out out out 
impulsivity, she says, are actions characterized as
poorly conceived, 
prematurely expressed, 
unnecessarily risky, 
inappropriate to the situation, 
and without consideration of consequence
it took me three weeks to leave, thinking out every scenario 
it still feels like I did it wrong, that I shouldn’t have rushed into it
I can’t blame all the scars on the falling but
I pick at them, intensely, hoping he’ll somehow disappear
but he’s here now, 
sweetheart, 
and he wants to hug you, 
like a child, picking up your teeth that keeps falling out

Lene Martinsen
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Kjære J.K. Rowling

Noen ganger skulle vi ønske Roland Barthes hadde 
rett og forfatteren var død, eller i det minste holdt seg 
unna Twitter. Særlig i lys av de nylige kommentarene 
på Twitter som fronter hjernedød essensialisme, og det 
faktum at du prøver å forsvare transfobien din med å 
si at transkvinner er en trussel for safe spaces, helt uten 
faglig belegg, og i rak motsetning til all forskning. Du 
anerkjenner at transkvinner er ofre for vold, men i neste 
avsnitt snur du og sier at “naturlige kvinner” må beskyt-
tes mot “menn som tror de er kvinner” i garderober og 
lignende (Rowling). Å gjemme deg bak at du er kvinne 
og samtidig påstå at din ytringsfrihet, du som har veldig 
mange millioner på bok, er truet, er latterlig. Særlig når 
du går rett i offerrollen når noen foreslår at en ciskjønnet 
forfatter kanskje burde vike for ekspertisen til transper-
soner eller andre med peiling (@jk_rowling). Andre folk 
som vil latterliggjøre og diskriminere kvinner sjekker 
ikke om de kvinnene har medfødt vagina først. Det gjør 
du.
 Det er ganske sykt at du har skrevet noen av de høy-
est elskede barnebøkene i verden, inspirert så mange 
til å elske seg selv og hverandre, inspirert enkelte til å 
tatovere navnet ditt i nakken sin, og så kommet med de 
greiene her. Hvorfor gjør du dette mot oss? Vi er ikke 
en gang skuffet; vi er faktisk veldig, veldig sinte. En av 
oss hadde i sin tid (2016) såpass stor tiltro til forfatte-
ren som ikke var død at hun tok den tidligere nevnte 
tatoveringen.
 Vi vet at du prøvde å være en alliert for skeive, og det 
gikk tålelig bra en stund, men det har skjært seg i løpet 
av de siste årene. Vi var alle litt sånn, “ja, ok, du skal få 
litt kreditt for at du sa Humlesnurr var homo”, selv om 
det ikke egentlig var noen tegn til det i bøkene. Og vi 
var hyggelige og så bort da du fortsatte den retroaktive 
diversifiseringen av Harry Potter-bøkene, som om det 
var tiltenkt hele tiden.
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 Og Harry Potter var forøvrig en hit, ikke bare penge-
messig, men med tanke på alle nyansene og detaljene i 
hele verket. Å nevne ved navn karakterer som først blir 
viktige om fire bøker, uten at leserne ser det på andre 
gjenlesing, er slike gode frampek vi lever for. Dog blir 
det tydelig at du ikke har noen planer om å inkludere 
Humlesnurrs fabelaktige motesans (andre enn oss som 
husker hans plommefargede fløyelsdress?) eller hans 
romantiske relasjoner. Selv ikke når nevnte relasjon er til 
en av hovedpersonene i en helt “ny” franchise (Fantastic 
Beasts), noe som blir begravd som en bisetning på en 
BluRay-disk om hvor “lidenskapelig” forholdet deres 
var (Thomas). Å legge ut smuler på Twitter og “be-
hind-the-scenes” er ikke en god kanonisering eller sterk 
representasjon. Det er bare å fronte politisk korrekthet 
når du i realiteten sanker poeng uten at du er villig til å 
risikere å miste det konservative markedet, for eksempel 
i Kina (Epstein), og pengene du får derfra.
 Det finnes også drøssevis av forfattere man ikke 
ville invitert på middag, men som er såpass anerkjente 
at man nesten aksepterer litt at de er som de er. Skal 
man akseptere alt mulig vås fra store kunstnere? Dette 
spørsmålet kommer jo opp, igjen og igjen. Innenfor 
rimelighetens grenser tør vi påstå at det kommer an på 
hvor viktig ditt litterære bidrag er, kontra hvor grovt du 
dummer deg ut i det offentlige øyemed. Ingen husker for 
eksempel at Charles Dickens mishandlet kona si, og få 
vet at Knut Hamsun var nazist.
 Poenget er, Joanne, at du hadde én hit og begynte å 
oppføre deg som en av de store gutta. Det er du rett og 
slett ikke. En av oss har fulgt og lest det meste du har 
gitt ut, og ting har tapt seg etter Harry Potter (de første 
syv; vi anerkjenner ikke resten). Spenningen var stor da 
du først ga ut krimbøkene dine under pseudonym: mer 
av den samme gode, litt mørke humoren din, men for 
voksne. Og det stemte, litt, men bøkene om Cormoran 
Strike bærer også preg av en type mangfoldiggjøring 
som er motivert av ønsket om å selge bøker og få et godt 
rykte.
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 Mangfold er ikke dårlig, men det føles tvungent at du, 
som nektet å kanonisere Humlesnurrs seksualitet og ro-
mantiske utskeielser, plutselig skriver alles etnisitet (men 
bare de som ikke er hvite, må vite) og tar opp temaer 
som funksjonsevne og transtematikk. I tillegg har du 
veldig mange rare observasjoner om kjønn, angivelig fra 
karakterene, som virker arkaiske og upassende. De spil-
ler på stereotypier som kanskje du tenker er helt greie, 
men de er ikke det.
 Også på det rent litterære plan så er ikke disse bøkene 
Harry Potter. Mye av gleden ved Harry Potter er alt det 
usagte som en leser kan legge merke til ved gjenlesing. 
I Cormoran Strike er det tydelig at du prøvde å gjøre 
det samme som i Harry Potter: Når leseren kommer til 
slutten av boka, så skal de kunne lese på nytt og tenke 
“det er her x og y skjedde”, men det er ikke på samme 
snertne måte som i Harry Potter. Gjennomføringen er 
dårlig.
 I det siste har du lagt så mye energi i å være kjip på 
Twitter at det virker som om du glemmer at du egentlig 
er forfatter. Og vi trodde forfattere var som god vin, men 
du, Joanne, blir verre med årene.

Med ikke så vennlig hilsen,
Elise og Lee
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Epstein, Adam. ““Call Me By Your Name” joins 
an illustrious list of great films censored in  
China”. QZ, 2018, https://qz.com/quartzy/123  
7821/call-me-by-your-name-joins-the-list-of- 
movies-banned-in-china/ fbclid=IwAR2SbAYoo 
SuqQek6Iu8VliTdmdOKNAGZecbqG210lhAA 
RpH17NXcgA4NbH4
 Thomas, Holly. “J.K. Rowling’s latest Dum-
bledore comment feels like a cop-out”. CNN, 
2019, https://edition.cnn.com/2019/03/21/ 
opinions/jk-rowling-harry-potter-dumbledore- 
gay-controversy-thomas/index.html
 Rowling, J. K. “J.K. Rowling Writes about Her 
Reasons for Speaking out on Sex and Gender 
Issues”.https://www.jkrowling.com/opinions/j-k-
rowling-writes-about-her-reasons-for-speaking-
out-on-sex-and-gender-issues/  
Hentet 18. juli 2020
 @jk_rowling. “‘I’m a world expert on being 
talked over, lied about and defined by misogy-
nists, on being instructed to centre everyone 
but my own demographic in my activism and 
on being denied credit for my own achieve-
ments by envious men. In other words, I’m a 
woman.” Twitter, 7.juli 2020, https://twitter.com/
jk_rowling/status/1280525371503501317
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gaslighting

god flooded the earth to punish the humans
to de-create us, 
a wave of tears to cleanse mother earth of her wickedness
her carnal sins, 
his grief form a new beginning, wiping her content, start from
scratch
re-do it, make it the way he likes it, 
the way that pleases him, obedient and selfless

my mind is in a consistent drowning for the last 48 hours and
I’m sure the cables are rewiring, but my primal drive is resistant
to your re-shaping, constantly melting, it’s a shut down

I don’t want your redemption, 
you industrialization of my mind, 
the alienation of my desires through your
mighty palms and I am
tired of fixing this machinery, 
this banging, consistently, in my head, 
replacing my beating heart

the old brag of my heart, 
I am, I am, I am
alive, with cracked skin wrapping itself around me
and blood running between the legs that carry me
despite the colonization of this body, 
my body, by a god who doesn’t know
how to create, without ripping off a mother
or ripping apart skin
to reach within, to destroy

Lene Martinsen
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Sofie Hagen
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Kosmologier & viktigheten av bildene vi bruker

 
Menneskeheten står konfrontert med en selvforskyldt, 
eksistensiell krise. Overgangen til Antropocen – den geo-
historiske epoken definert ut fra menneskets altomfatten-
de, negative påvirkning på jordens biodiversitet, økosys-
temiske stabilitet og atmosfæriske balanse – har funnet 
sted, alarmerende meget hurtigere enn først antatt 
(Crutzen 2002). Enkelte forskere innen den tverrfaglige 
disiplinen Earth System Science hevder også at vi står på 
randen av en ny geologisk æra, nemlig den Antropozoiske 
(Langmuir & Broecker 2012, 645). Forskjellen er like enkel 
som fryktinngytende: Mens en epoke omfatter et tidsrom 
på 12000 år til 50 millioner år, strekker en æra seg mellom 
60 til 1000 millioner år. Antropocen markerer samtidig 
den første epoke i den katalogiserte verdenshistorie der 
en kausalkraft – anthropos [ἄνθρωπος]; mennesket – er 
epokens karakteristiske kjennetegn. 
 Det virker uunngåelig at den globale oppvarming når 
1,5°C innen 2030-2052 (IPCC 2018, 6). I tillegg estimerer 
andre skrekkscenariske rapporter en potensiell økning 
på 4°C innen århundret er omme (Wang et.al. 2018). 
Mellom 1970 og 2014 minket jordens artsbestander med 
60% (WWF 2018, 10), og den samlede utryddelsesraten 
forekommer i et tempo hundre til tusen ganger hurti-
gere enn hva som anses som normalt, sågar «naturlig» 
(Rockström et.al. 2009). For å oppspore en tilnærmet 
ekvivalent til det nåværende tapet av biomangfold, må 
vi helt tilbake til jordens femte masseutryddelse, da 
omtrentlige 75% av plante- og dyreartene på jorden 
–  inklusivt dinosaurene – forsvant for 65 millioner år 
siden (Hamilton et.al. 2015, 4).
 Innledningsvis i World Wildlife Funds Living Planet 
Report: Aiming Higher kan vi lese at «[b]etween now 
and 2020 we have a unique opportunity to influence the 
shape of global agreements and targets on biodiversity, 
climate and sustainable development – for a positive 
future for nature and people» (2018, 10). I skrivende stund 
er måneden februar, året 2020; vi konstaterer ingen 
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radikal, positiv forandring, men snarere at det samme 
naturdestruerende, petroleumskapitalistiske paradigmet 
står like urokkelig, på kontinentalsokkelen hvil.  

Kosmologi, mytologi & metafysikk
Dette fordrer ikke en kritisk revidering, men kanskje til 
og med en total omveltning av de rådende perspektiver, 
samt et revolusjonært alternativt til det bestående. His-
toriene vi forteller oss selv, virkelighetsoppfatningene vi 
forfekter, betyr noe. Bildene vi bruker speiler ikke kun 
en opplevelse av verden, men former den samtidig. Poli-
tiske systemer, ideologier, religiøse doktriner og sosiokul-
turelle normer konstituerer, strukturerer og bestemmer 
hva som (normativt) kvalifiserer som kunnskap. Det 
kon septuelle rammeverket vi omgir oss med, er ikke 
kun en teoretisk beskjeftigelse, men ligger til grunn for 
vår praksis som sådan. 
 Der enkelte hevder at kosmologier og mytologier, eller 
den filosofiske grenen metafysikk for den saks skyld, 
er esoteriske levninger fra en såkalt før-vitenskapelig 
tid, er det snarere tvert imot. Kosmologi og metafysikk 
– overordnede betraktninger av virkelighetens beskaffen-
het – er uunngåelige. De er psykologiske forutsetninger 
for en kulturs levedyktighet og livsførsel, motivasjonelle 
beveg grunner (Mathews 1991, 44). Til tross for enkelte på-
stander om at vi befinner oss i en gjennomrasjonalisert, 
moderne vitenskapelig tid,1 kjennetegnet av et fullstendig 
fravær av mytiske etterlevninger, legemliggjør vi frem-
deles en kosmologi. Vi opererer fremdeles med et sett 
grunnantakelser som oppheves til universelle sannheter 
når de går uutfordret for lenge. Det er disse vi må røske 
tak i.
 Den overleverte tradisjon, som fremstiller naturen som 
materiell og objektivert – karakterisert som ren utstrek-
ning; liv-, hensikts- og formålsløs – er et falsum, teoretisk 
så vel som praktisk (Jonas 2001). Enten de universalis-
tiske narrativene – de store fortellingene2 – er basert i 
forestillingen om en antagonistisk jord som mennesket 
må «overvinne», eller er fundert i det ideologiske dogmet 
om evig (økonomisk, materiell) vekst på en likegyldig 
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1 Her er det nærliggende å nevne den hardnakkede modernitetsfor-
kjemperen og selvproklamerte opplysningstalsmannen Steven Pinker, 
som i verket Enlightenment Now (2018) fremmer en universalistisk 
progresjonstese basert i et selektivt utvalg referanser som viser 
til bl.a. velstandsøkning i vestlige kapitalistiske samfunn (som om 
BNP-nivået i rike industriland med en skammelig imperialistisk histo-
rie skulle tilsi at verden som sådan går «fremover»). Pinker sammen-
stiller radikalt forskjellige historiske figurer (f.eks. Baruch Spinoza og 
Edmund Burke) under paraplybetegnelsen «opplysningstenkere», og 
tåkelegger essensielle forskjeller mellom deres respektive program-
mer. Pinker anvender intetsigende, abstrakte fraser som «opplys-
ningsidealer», «det frie markedet» og «vestlige verdier», og føyer seg 
samtidig inn i rekken av reaksjonære som raljerer mot «postmoder-
nismen» (hva nå enn det skulle bety, noe som heller ikke blir klarere 
av å lese Pinker og hans ideologiske medsammensvorne). Et annet 
irritasjonsmoment er den provoserende likestillingen av nazismen og 
kommunismen. Pinkers bok er et tamt forsvarsskrift for den nåværen-
de nyliberale ideologi, og burde ikke betraktes som noe annet. For en 
mer dyptgående kritikk av verket, se Landon Frim og Harrison Fluss’ 
artikkel i Jacobin Magazine: https://www.jacobinmag.com/2018/10/
steven-pinker-enlightenment-now-review

2Jf. Jean Francois Lyotards (in)famøse utsagn i The Postmodern 
Condition: A Report on Knowledge (1979). Lyotard hevder at moderni-
tetens hang til grandiose enhetsnarrativer – som den hegelianske dia-
lektikk, meningshermeneutikk, forestillinger om kollektivt-ideologiske 
subjekter, eller andre politiske program basert i tanken om Progresjon 
– forvitrer ved inngangen til den postmoderne tid. Det postmoderne 
er ifølge Lyotard definert ut fra en grunnleggende skepsis til måten de 
store fortellingene er ufalsifiserbare, plastiske og selvlegitimerende; 
enhver «småfortelling» kan alltid assimileres inn i, passer alltid inn i 
og havner aldri på klinsj med det overordnede metanarrativet (Lyotard 
1984, xxiii-xxv).
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Uavhengig av 
hvordan naturen 
 agerer, blir dens 

negative kvaliteter 
portrettert ved 
bruk av en  

kvinneskikkelse,
 mytologisk
 eller ei.
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klode, har deres postulater om det værende ikke kun 
vist seg feilaktige, men også som regelrett destruktive 
– selvutslettende. Den tilhørende misoppfatningen om 
menneskelig eksepsjonalisme – der mennesket forstås 
som jordens (om ikke universets) aksiologiske sentrum, 
basert i prinsipper som selvbevissthet eller teknologisk 
muskelkraft – må kastes på vitenskapshistoriens skrap-
haug sammen med alle andre humansjåvinistiske tanker. 

En økofeministisk brodd
I en forlengelse av det ovennevnte, vil jeg trekke frem et 
beslektet poeng, dog økofeministisk fundert. Det er ikke 
et nytt fenomen at naturen ofte portretteres som kvinne 
– som ubesudlet men sårbar; som upløyd mark for men-
neskets kultivering – men det er like fullt besynderlig at 
mange av de unektelige misogyne metaforene fremdeles 
tas i bruk, selv innen akademiske sirkler. Her snakker 
jeg ikke nødvendigvis om Gaia-hypotesen á la James 
Lovelock, men også måten enkelte tyr til en retorisk stil  
vi kan betegne som økokatastrofisme. Her benyttes ek-
sempelvis følgende bilder: Når vi ser at jorden endelig 
«svarer» på den mangehundreårige rovdrift vi har begått 
på den, hevdes det at kloden ikke lenger svarer til den 
altelskende moderfiguren Gaia, men snarere den hevn-
gjerrige Medea (Bonneuil 2015, 26). Vi møter en «opp-
våknet gigant», et «ampert beist» som søker rettferdig 
gjengjeldelse (retribusjon) gjennom «en verden av sinte 
somre og dødsspiraler» (Hamilton 2015, 39). 
 Lærdommen å uthente er tydeligvis at siden naturen 
ikke lenger er en passiv ressurs – et underdanig instru-
ment for menneskets formål – må den heller være et 
uregjerlig vesen som vi må «dominere» og underkaste 
den kjølig kalibrerende, ordnende fornuftens herredøm-
me. Men i begge tilfellene anvendes velkjente troper med 
overtydelige misogyne konnotasjoner; naturen/kvinnen 
er enten kun et ressurslager, eller så er naturen/kvinnen 
en hissigpropp man må vokte seg for eller overvinne. 
Uavhengig av hvordan naturen agerer, blir dens negative 
kvaliteter portrettert ved bruk av en kvinneskikkelse, 
mytologisk eller ei. 
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 I tillegg er bildet av naturen som kvinne ladd med 
seksualiserte formuleringer. Som Carolyn Merchant viser 
i The Death of Nature, talte de tidlige naturvitere – med 
Francis Bacon i særklasse3 – eksempelvis om at «the 
hand of man» kan dissekere naturen, eller «tvinge henne 
ut av sin naturlige væren» for å «penetrere seg gjennom 
hennes skjulte hemmeligheter» (1990, 168-171). Selv i dag 
er slik retorikk operativ: «[L]anguage still used today in 
praising a scientist’s hard facts, penetrating mind, or the 
thrust of his argument» (Ibid., 171). 
 Man kan kanskje tolke implikasjonene av økokatastrof-
ismens litterære eksempler med mer velvilje enn det jeg  
gjør her. Det kan tenkes at det heller uttrykker: Mennes-
ke  heten (mankind) har lenge tatt jorden/naturen/kvinnen 
for å være et heteronomt objekt uten egne hensikter, noe  
som har vist seg som et gravalvorlig mistak, i kraft av at 
den nå «svarer». Men likevel, det er vitterlig slik at å frem -
stille øko- og klimakrisen som en blodtørstig kvinne på 
jakt etter hevn, ikke gjør nevneverdig mye for å bedre et 
allerede haltende retorisk image.  

Avsluttende formaning, eller «a call to (rhetorical) arms» 
Historiene vi forteller oss selv betyr alt; de danner det 
kosmiske bakteppet ad hvilket vår selvforståelse som 
individ og fellesskap oppstår. Symbolsk representasjon 
og billedgjøring er muligens uunngåelig, men deres 
spesifikke fremtreden er ikke forutbestemt. Det er ikke 
en logisk tvingende nødvendighet som tilsier at naturen 
skal illustreres som en barmfager moder, eller at dyr 
betraktes som rene maskiner (automata) slik de gjør i 
René Descartes’ vitenskapsfilosofi, så vel som i den mer 
«moderne» psykologiske behaviorisme. 
 Slike forestillinger er imidlertid skapt og opprettholdt 
gjennom et tilgrunnliggende rasjonale – et sett impliserte 
verdier som påvirker sosiale praksiser. Hvis praksisen 
arter seg destruktiv, dvs. enten øver vold mot dens  
uskyldige resipienter eller viser seg selvmotsigende på 
andre måter, må det være noe galt med de teorier –  
verbalspråklige og billedlige fortellinger – til grunn for 
den. De tar vesentlig og værensmessig feil av noe. 
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3 Ikke bare var Francis Bacon underordnet 
Kong James I – som innførte dødsstraff for alle 
typer «heksekunst» – men Bacon brukte aktivt 
den «kunnskapen» han utledet fra rettspro-
sessene, avhørs- og torturmetodene som 
brukt på kvinnene, i sine naturvitenskapelige 
verker. Carolyn Merchant skriver: «Much of the 
imagery he [Bacon] used in delineating his new 
scientific objectives and methods derives from 
the courtroom, and, because it treats nature 
as a female to be tortured through mechanical 
inventions, strongly suggests the interrogations 
of the witch trials and the mechanical devices 
used to torture witches» (1990, 168).

Naturen er ikke vår 
 tingliggjorte andre, 
men en forutsetning 
for vår tilværelse  

som sådan. 
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 Sagt annerledes: Teori og praksis er uløselig tilknyttet 
hverandre, flyter inn i og overlapper hinannen. Følgelig 
gjør vi oss en bjørnetjeneste ved å ukritisk overta den 
overleverte tradisjons metaforer og bilder, den virkelig-
hetsforståelsen som for lengst har spilt fallitt – som har 
vist seg ontologisk og moralsk feilaktig. 
 Greta Thunbergs rødflammende utsagn I want you to 
panic høstet utstrakt og ufortjent kritikk for dets spisse, 
uapologetiske tone. «Dommedagsprofet» blir hun og like-
sinnede kalt. Men kontroversen rundt utsagnet fremviser 
i siste instans kun den fornektelse, den berøringsangst, 
beslutningstakerne legemliggjør i forbindelse med den 
fullt reelle trussel om utslettelse. Forsvarerne av status 
quo søker til enhver tid å fortsette som før, som om 
ingen  ting har skjedd, som om ikke tørkesomrene inten-
siveres og setter skogene i brann. Men den politisk-øko-
nomiske herskerklasse kan ikke forvente å bli stryket 
medhårs av en yngre garde som skal overta en verden på 
randen av kollaps. I et opprop publisert på Aftenpostens 
nettsider våren 2019, skrev en rekke prominente akade-
mikere og kulturpersonligheter følgende: 
 Med dette erklærer vi samfunnspakten for å være 
brutt, ugyldiggjort av myndighetenes vedvarende mangel 
på nødvendig handling. Vi oppfordrer enhver prinsipp-
fast og fredelig borger til å gjøre ikkevoldelig opprør 
sammen med oss (Ambjørnsen et.al. 14.03.2019). 
 Kanskje er slike retorisk hardkantede formuleringer 
legitime. Kanskje er slike polemiske utsagn nødvendige 
for at alvoret skal innprente seg hos styringsmaktene. 
Språk former virkeligheten, som Morgenbladets redak-
sjon skrev i forbindelse med det terminologiske skiftet 
fra «klimaendringer» til «klimakatastrofe/klimakrise»: 
 Å kalle det vi står overfor, for en klimakatastrofe eller 
en klimakrise, forandrer ingenting i seg selv. I hvert fall 
ikke umiddelbart. Men språk former virkeligheten – den 
som tviler på det, anbefales å begynne å omtale de nor-
ske IS-krigerne som «frihetskjemper» i sosiale lag, og se 
hvordan det går (Jakobsen & Jenssen 24.05.2019).
 La meg ta eksemplet til følge, og formulere meg slik: 
Tiden for fyndord er borte; forkast det antroposentriske 
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verdensbildet og dets språk umiskjennelig rettet mot 
dominasjon. Naturen er ikke vår tingliggjorte andre, 
men en forutsetning for vår tilværelse som sådan. De 
store fortellingers tid er ikke omme, men vi er i desperat, 
eksistensiell nød av nye. 

Sindre Brennhagen
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EDNOS
Alt som har skjedd meg
Skjer igjen
Alt som ikke har skjedd også
Det har allerede blitt til kafferinger
Jeg vet det fordi jeg fortsatt setter kniver
opp-ned i en
Oppvaskmaskin
 
Jeg vet hvordan jeg vasker opp for hånd
Selv om tallerkener må stå lenge
Og vente
Og vente
Og bearbeide det som er fordøyd
Og det som ikke er fordøyd
Det som endte med å tette dusjsluk
Tallerkenene venter
Muggen vokser
Vokser uten vann, sollys eller frø?
 
Magesyre dreper,
Men aldri minner eller mygg
Det gjør ikke zalo heller
 
Det er mye agens i mugg og magesyre
Men jeg trenger ikke dyre-
Oppvaskhansker
Hendene mine har aldri vært rene
Alt som har skjedd skjer igjen og igjen
Muggen vokser
Og lillesøster setter kniver opp-ned i oppvaskmaskinen

Eleni Palabiyik
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Synnes Sørgjerd
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Rusa på korona
// 

En vanvittig, gal tanke: denne krisen skal fikse alt

Jeg skal innrømme noe. Noe jeg skammer meg over. Noe 
jeg egentlig ikke har lyst til å si. OK, da, jeg skal si det:
 Jeg synes det har vært litt digg med hele koronakrisen 
fordi det har gjort at jeg ikke tenker på klimakrisen så 
mye. 
  Eller, tenker jeg virkelig sååå mye på klimakrisen? 
Greta Thunberg tenker mye på klimakrisen. Uansett: Jeg 
vil påstå at jeg tenker på den hver dag. Og om jeg ikke 
aktivt tenker på den, er den der likevel, som en slags tin-
nitus i øret; jeg hører den alltid, den kan ignoreres, men 
den dukker snart opp igjen, den er sinnssykt irriterende 
og jeg vet jeg aldri blir kvitt den.
 For meg har klimakrisen og å tenke på den blitt et 
mas. Mye fordi jeg hele tiden kommer på at jeg skal bry 
meg mer (jeg hadde en klima-peak i Natur og Ungdom 
en gang i 2014, og etter det har samme engasjement 
liksom aldri vist seg igjen). Jeg burde jo komme meg på 
det Extinction Rebellion-møtet på Blindern, hva var det, 
kvart over 12 på tirsdager? Og jeg skulle jo bli aktiv i Mil-
jøpartiet de Grønne (ja, jeg er faktisk medlem – så langt 
bare vist gjennom et 400 kroners støttebidrag og mange 
(forurensende) mailer jeg skummer gjennom), hva skjed-
de med det? Og neste jobb skulle bli noe fornuftig og 
klimarelevant, jeg vet bare ikke hva det skulle vært enda, 
men jeg burde jo gjøre noe som bidrar på en eller annen 
måte, jeg har sagt det til sykt mange, at jeg vil jobbe med 
noe relevant, ikke bare vente, vil gjøre noe, før det er 
«for sent», det er faktisk for sent snart, vi har bare ti år 
på oss før alt går til helvete, var det ikke sånn? Joda. ippc 
(International Plant Protection Convention) sin rapport 
fra 2018 viste at vi hadde tolv år på oss1, og nå har det 
gått to år. Tikk, takk, tikk, takk.
 Da korona kom, eller da vi plutselig gikk fra å tulle litt 
med om vi burde klemme eller ikke klemme (vi klemte 
likevel, seff) til plutselig å sitte foran Mac-en og høre 
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Erna si at Norge skulle gjøre de største samfunnstiltakene 
som var gjort i fredstid på Dagsrevyen, ble alt klimamaset 
i hodet mitt rolig dyttet til side. Det nye kaoset fikk bre 
om seg. Et vanvittig, men litt herlig kaos. For plutselig 
kunne alt skje. Dette endrer jo alt! Dette må tas stilling 
til nå! Kast det du har i hendene! Slutt med det du gjør! 
Dette er akkurat her, akkurat nå, og vi må gjøre sinns-
sykt mye – og bam, bam, bam, der var tiltakene på plass. 
Og herregud, jeg var jo i Danmark forrige helg! Sjvopp, 
så satt jeg pal hjemme, og det var det eneste riktige av 
meg å gjøre i denne situasjonen. Så handlekraftig, så lett, 
så himla deilig å gjøre det eneste riktige.
 De første dagene etter at Norge as stoppet opp, hadde 
jeg en slags rus i blodet. Kanskje bare adrenalin, kanskje 
forårsaket av stress og angst, jeg vet ikke. Dagsrevyen 
var utvidet til en times spesialsending om koronakrisen, 
sosiale medier eksploderte i grupper som tilbød hjelp og 
live streaming av konserter – i det hele tatt: SoMe viste 
sitt potensiale som SoMe – og alt dette trengte min fulle 
oppmerksomhet. Tinnitusen hadde forsvunnet. Klima-
krisen virket veldig langt unna. Hvordan i huleste skulle 
jeg vite noe som helst om framtiden når alt var snudd 
opp-ned? 
 Min nye verden ble langt på vei en algoritmeboble 
på Facebook preget av grupper som Aktiv i Extinction 
Rebellion Norway (joda, jeg later som) og Folkeopprøret 
mot folkeopprøret mot klimahysteri og du skjønner 
greia. Folk begynte å spørre om ting som: Kanskje kan 
koronakrisen redde verden? Kanskje vi innser at vi må 
behandle klimakrisen slik vi behandler koronakrisen 
nå? Kanskje er dette moder jords lærepenge til mennes-
kene? En meme dukket opp av en sinna morsfigur som 
kastet virus på uskikkelige mennesker.
 Og jeg var så enig! Ingenting gir vel mer mening! Det 
er dette vi trenger, en wake-up call, en skikkelig krise, 
ja, det må jo selvfølgelig være en annen krise som skal 
til for å få oss til å behandle klimakrisen som den krisen 
den er! Jepp, det var et virus som fra en skrekkfilm som 
til sist skulle ta drepen på skrekkscenarioene fra fns 
snorkegrafer.
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 Og endelig! Endelig noe som ikke kan knyttes til kli-
makrisen! Endelig et helt selvstendig problem.
 ... Men så var det inte det :pPPpPppp. Da rusen la seg, 
skulle det selvfølgelig vise seg at alt ikke var så anner-
ledes enn for bare noen dager siden. Koronakrisen og 
klimakrisen er så og si samme sak. Ikke samme sak, 
men de henger sammen. La meg forklare.
 Facebook-bobla mi ble etterhvert invadert av innlegg 
om koronaviruset, blant annet om dets opphav. Korona-
viruset, sars-cov-2, oppsto i Kina i desember 2019. Rettere 
sagt, det var da viruset klarte å komme seg over fra en 
dyrevert til en menneske-vert. (Til den oppmerksomme 
leser: Nei, «menneskevert» er ikke et etablert ord i mot-
setning til dyrevert, selv om mennesker i aller høyeste 
grad kan fungere som vert for virus. Til ettertanke.) Av 
de 41 første menneskene som ble smittet av koronavi-
ruset, hadde 27 personer vært innom det sagnomsuste 
Huanan-markedet.2 Markedet i provinsen Wuhan er et 
«våtmarked», altså et marked der det selges ville dyr 
(typ ulvunger, skilpadder, salamandre, skorpioner og 
krokodiller). Mange av dyrene er levende og slaktes 
ved salget.3 Deilig. Man regner med at koronaviruset 
stammer fra flaggermus, og har blitt båret over av andre 
dyr til mennesker på markedet, gjennom diverse væsker 
man kan se for seg florere der. Det er ikke første gang 
våtmarkedene har vært arnested for virusspredning, 
det gjelder trolig for sars-viruset som skapte en dødelig 
epidemi i 2003. Det er derfor heller ikke første gang folk 
tar til orde for å avskaffe dem.4 Kinesiske myndigheter 
stengte Huanan-markedet 1. januar, men nedstengningen 
har trolig liten betydning i det store og hele; våtmarkede-
ne popper opp igjen illegalt. Videre finnes det et drøss av 
dem rundt i verden, og de står for mye av matdistribu-
sjonen i Asia og Afrika. 5 Uansett, våtmarkedene er ikke 
det eneste problemet. De er, som ting jo så ofte er, en del 
av et større bilde. 
 Virus finnes det mange av – ja, en majoritet er enda 
ikke oppdaget. Korona kan sies å bare være toppen av 
isfjellet.6  Nice. Uansett, virusene lever ofte på verter i 
tropiske skoger eller annen (tidligere) uberørt natur. Men 
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vi mennesker liker ikke å la ting forbli uberørte, gjør vi 
det? Ahhh, hvordan skal jeg holde hendene fra alt dette 
mystiske og eksotiske – det kiler sånn i fingrene! Vi er 
som dumme, dumme Tornerose som absolutt MÅ ta på 
den dumme rokken, og det finnes ingen prins Philip i 
det virkelige liv som kysser oss og så er alt bra igjen. Det 
finnes bare negative konsekvenser av å tukle med ting 
vi så absolutt ikke burde tukle med. Egentlig er et bedre 
eksempel Ikaros, Narkissos, Lucifer eller *sett-inn-kjent-
navn-fra-historien*, som alle har hybris og så straffes 
de, i beste what goes up must go down-stil. Jeg tror 
ikke koronapandemien er en straff. (Selv om vi dumme, 
dumme mennesker liker å tro at alt har noe menneskelig 
ved seg, at naturen har en slags personlighet, er – ja, en 
mor som nå ser sint på oss og ubønnhørlig peker mot 
rommet vårt.) Koronapandemien er et nådeløst resultat 
av menneskelig idiotoppførsel.
 Mennesker utgjør nå 36 prosent av landjordas pattedyr. 
Husdyrene våre står for 60 prosent. Resten av pattedyre-
ne, altså alt fra mus til elefant, løver til elg, står for ca. 4 
prosent (!!!). Samtidig som mennesker blir flere og flere, 
tar vi også større og større plass. 77 prosent, altså over tre 
fjerdedeler, av alle landområder (utenom Antarktis) er på-
virket og endret av mennesker.7 Hogst, gruvedrift og vei-
bygging i avsidesliggende steder, i tillegg til rask urbani-
sering, gjør at mennesker er i stadig tettere kontakt med 
dyrearter vi aldri har vært nær tidligere.8 Og samtidig 
som vi blir flere og flere og tar større og større plass, blir 
andre færre og færre. Verdens dyrebestander er redusert 
med 60 prosent på 40 år, fastslår WWF Verdens Natur-
fond sin rapport om naturens tilstand fra 2018. Det betyr 
ikke at artene har dødd ut, men at antallet individer går 
ned.9 Nok et problem for oss! I enklere økosystemer skjer 
det nemlig en «forverringseffekt»: De mer robuste artene 
blir igjen, og disse har større sannsynlighet for å bære 
virus – uten selv å bli syke.10 Covid-19 er en «zoonotisk» 
sykdom, det vil si en sykdom som har spredt seg fra dyr 
til mennesker.11  Zoonotiske sykdommer er ikke nødven-
digvis farlige for dyr, men kan, som vi er smertelig klar 
over nå, være dødelige for mennesker. Fatale virussyk-
dommer fra de siste 20 årene har opprinnelse fra dyr, 
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som: fugleinfluensa (fra høne), sars (fra flaggermus via 
desmerkatt), mers (fra flaggermus via dromedar), ebola 
(fra flaggermus via sjimpanse), hiv (fra sjimpanse) og 
til sist nå korona (trolig fra flaggermus via ukjent dyr).12 
Ikke akkurat noen man vil ha. 
 Så vi mennesker har rett og slett skapt en del trøbbel 
for oss selv. Hvis vi ikke regelrett henter ut ville dyr for 
å drepe og spise dem, kommer vi nærmere dem fordi vi 
sprer oss og breier om oss. Som om ikke det var nok, så 
har artene som er igjen større sannsynlighet for å gi oss 
virus! Som David Quamman, forfatteren av boka Spil-
lover: Animal Infections and the Next Pandemic, skrev i 
The New York Times i januar: «Vi hugger trær; vi dreper 
dyr eller burer dem inne og sender dem til markeder. 
Vi forstyrrer økosystemer, og vi rister virus løs fra sine 
naturlige verter. Når det skjer, trenger de en ny vert. I 
mange tilfeller er det oss».13 

 Kjære homo sapiens: Bra-vo.

 Så hva kan vi gjøre? Ja, hva kan vi gjøre; som mennes-
ker må vi jo ta grep! Ideelt sett skulle vi bare ha droppa 
å gjøre masse av det vi har gjort. MEN det er for sent. 
Det eneste logiske svaret er å la naturen være i fred, 
skriver Erling Dokk Holm i Aftenposten.14  Enig. Men 
det er lettere sagt enn gjort, for vi mennesker liker ikke 
å la noe være i fred, gjør vi det? Særlig ikke i nyere tid 
når vi har funnet opp så mange industrielle verktøy vi 
kan pirke i den med. Og her tar jeg en liten pedagogisk 
oppsummering:
 Hva er årsaken til klimakrisen? Hva er årsaken til 
spredningen av koronaviruset?
 Mennesker! Menneskers handlinger og ødeleggelse av 
naturen, og det alene. Jepp. Så enkelt er det. Jeg visste at 
den absurde og gale og berusede følelsen fra begynnel-
sen av koronakrisen ikke ville vare. Alt henger sammen 
med klimakrisen. Og bare for å være tydelig: Når jeg sier 
klimakrisen, mener jeg menneskets ødeleggelse av na-
turen som har drevet og driver oss inn i et uvisst antall 
graders oppheting, som igjen vil medføre en virvelvind 
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av sosiale, økonomiske og politiske kriser; hungersnød, 
fattigdom, kriger, ufattelige ødeleggelser og utallige døds-
fall. Jeg kommer tilbake til dette snasket senere.
 Når vi ødelegger naturen, vil vi få ting som korona-
pandemien. Flere forskere har nå gått ut og sagt at co-
vid-19-utbruddet har vært en «tydelig advarsel», fordi det 
finnes langt farligere sykdommer i naturen, og at dagens 
sivilisasjon «lekte med ild».15 
 Og her sitter vi, da, mens verden rakner utenfor vindu-
ene våre. Slik føles det i alle fall. Koronapandemien har 
spredd seg til 208 land og territorier i verden. Hittil (6. 
april klokka 11:04) har 69.568 mennesker dødd av covid-
19.16  Mange flere vil det bli. Pandemien vil trolig herje til 
neste år. Som vanlig rammes fattige land med dårligere 
helsevesen hardest. Verdensøkonomien er allerede i 
krise. Bedrifter, små som store, går konkurs. Mange 
mennesker vil ende i fattigdom. Jeg kunne fortsatt lenge, 
men de fleste er nok ganske mette på disse dystre utsik-
tene. Egentlig rakner ikke verden, per se; verden har det 
ganske fint i denne lille menneskepausen. Du har sikkert 
sett bilder av blå himmel i Beijing, vann i Venezia som 
endelig er rene uten forurensing fra båter, og satellitt- 
bilder som viser hvordan forurensingen i verden har gått 
drastisk ned mens vi sitter i lockdowns og karantener.17  
Så tilfredsstillende. (Og for så vidt: Man regner med at 
mellom 54.000 til 109.000 dødsfall forårsaket av luftfor-
urensing i Kina kan forhindres på grunn av korona-
tiltakene i landet.18 
 Koronapandemien er derfor strengt tatt ikke så dårlig 
for verden, naturen – i alle fall ikke på kort sikt. (Bortsett 
fra at dyr kan - og vil dø av det også, som er skammelig, 
men jeg lar dette være for nå.) Likevel, det hadde jo 
vært sabla bra om vi kunne leve i en slags harmoni med 
verden rundt oss uten å sitte inne og se på naboen på 
balkongen ovenfor oss hele dagen, eller hva? Vi vil jo 
helst ikke ha koronapandemien. Og vi vil jo helst ikke ha 
flere pandemier i framtiden heller. 
 Av og til, i lange timer på rommet mitt, har tankene 
mine driftet til deilige steder. Kanskje hadde mine 
Facebook-frender rett: Kan ikke koronakrisen gjøre at vi 
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endrer oss, da? Kanskje vil folk nå forstå at vi ikke tren-
ger alt vi er vant til å leve med, alle disse materielle tin-
gene og de miljøfiendtlige vanene våre? Kanskje de voks-
ne med stressende jobber vil innse at det er jo litt deilig 
å slippe det grytidlige morgenmøtet – og vipps så endrer 
bedriftene vanene sine? Og kanskje vil vi alle innse at 
det er supert i Norge og at vi ikke behøver å fly jorda 
rundt for å ha det bra – ja, hvem vet, kanskje finner vi 
oss sjæl en rolig kveld i stua med det nye puslespillet? 
Ja, puslespill! Tilbake kom de og brettspill, et vaskeekte 
bevis på at sivilisasjonen ikke er tapt likevel, men lever 
i beste velgående fortsatt. Kanskje bare hele det globale 
kapitalistiske markedssystemet vil endre seg? Kanskje 
kommer alt til å forandre seg nå – menneskehetens skute 
vil snart bytte kurs og alt vil gå bra til sist?
 Det er dette forbaska «kanskje». Det kan ikke være noe 
«kanskje». «Kanskje» er ikke godt nok i det hele tatt, det 
kan ikke få lov til å være med i beregningen en gang! 
«Kanskje» gjør at vi tenker at det går an å leve slik vi 
gjør – kanskje kommer det noe sinnssyk teknologi snart? 
«Kanskje» gjør at vi tenker at vi har så mye annet å deale 
med nå, vi orker ikke, det er også masse andre problemer 
enn klimakrisen. «Kanskje» gjør at vi senker skuldrene 
og setter på Netflix og bare lar vår langsomme, felles død 
komme rullende inn uten å være klar over det en gang. 
Vi kan rett og slett ikke gå tilbake til mañana, mañana 
og kortsiktig, irrasjonell, dumdristig tenkning. HYBRIS!! 
Hallo!?
 Vi trenger så sårt, så innmari sårt, et må. Vi klarer ikke 
å gjøre store endringer, ei heller når det er til det beste 
for oss, om vi ikke 1) er redde og 2) bli tvunget til å gjøre 
det, altså skjønner at vi risikerer sosiale sanksjoner om vi 
ikke gjør det. Og så kan jo en fin og flott dugnadsfølelse 
legges på toppen.
 Jeg vil bare komme med et bitte lite scenario til sist. I 
boka Our Final Warning skriver Mark Lynas om hva som 
vil skje med menneskers matressurser for hver ekstra 
grad med global oppvarming fra førindustrielt nivå. Han 
mener at ekstrem fare inntreffer ved en oppvarming på 
3 til 4 grader. Flere sammenvevde prosesser vil da true 
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med å sende matproduksjonen i en slags «dødsspiral». 
Over hele Afrika og Asia vil utetemperaturer bli for 
høye til å arbeide i, husdyr vil dø av heteslag, og viktige 
matproduserende regioner vil ligne savanner eller ørke-
ner. Dette er bare noe av det som vil skje. Sammen med 
befolkningsvekst og tap av ferskvann, jordsmonn og 
pollinerende insekter, kan dette igjen dytte verden inn 
i en strukturell hungersnød. Milliarder av mennesker 
vil sulte. Mektige, som alltid, vil rappe maten fra fattige. 
Krangling over dopapir virker kanskje dumt, men det 
er et bedrøvelig frampek mot kriger over forsvinnende 
matressurser. Det verste er likevel at til og med hvis alle 
nasjoner holder løftene sine fra Paris-avtalen (som virker 
usannsynlig), så vil vi ha en global oppvarming på 3-4 
grader! 19 Hva i alle dager er det vi driver med?
 «Skremselspropaganda!» vil sikkert noen rope nå, 
mens de smører hendene med mer antibac og fnyser. 
Fint! Vi må være redde nå. For, enkelt sagt: Det vil bli 
mye verre i framtiden enn koronapandemien er nå. Den 
vil virke som en liten lus. Og hvis noen (forhåpentligvis) 
leser i historiebøker om oss, og ser at bare noen år før de 
skikkelige, vemmelige, altoppslukende klimaendringene 
slo til, ja, da hadde vi en liten pandemi forårsaket nett-
opp av menneskers tukling med naturen – og vi visste 
det! Vi var fullt klare over det, men av en eller annen 
ubegripelig, sinnssvak grunn fortsatte vi som vi alltid 
hadde gjort: La én hånd foran sidesynet og rettet blikket 
mot fortsatt økonomisk vekst og materiell «trygghet» 
(som jo ville ødelegges totalt litt senere). Ahhhrghhh, 
hvorfor, spør de.
 Fordi vi var dumme, dumme, og slemme, slemme 
mennesker.
 Og ja, hvis noen lurte: Tinnitusen kan trygt sies å være 
tilbake for fullt, og jeg synes ikke det er så digg med 
koronakrisen lenger – på noen måte.

Stine Bergo
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Eva
En fotografiserie av Giulia Troisi
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Eva (26) kom ut som trans i 2018. 
Konflikten mellom kjønnsidentitet og tildelt kjønn var så 
uutholdelig at hun hadde prøvd å ta livet sitt.

Rikshospitalet godkjente ikke henne for behandling, 
dermed benytter hun seg av private klinikker for å bli 
den hun er.
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OPPTELLING: Dager med hormonterapi
403 : 12 : 49 : 53
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Jeg vil få bort skjegget. 
En lysere stemme hadde også vært fint.

Østrogen har for det meste endret ansiktet mitt, huden og 
brystene.
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NEDTELLING: Dager til egen fitte på klinikk i Bangkok
146 : 05 : 10 : 32
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Eva kjemper også mot en genetisk nervesykdom.
Blekkmerkene viser hvor hun ikke har følelse.
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Jeg drømmer om å treffe en som elsker meg for den jeg er.
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Ordet som er elsket og hatet -
og en opprørs generasjon matet

Ordet som en friere fremtid kunne spå -
med et budskap millionvis av tilhengere trodde på

Ordet engasjerte flere og flere -
de tok til gatene for å demonstrere

Ordet som ment for å beskytte -
å få verden til å lytte

Ordet gikk fra munn til munn -
budskapet var et likestilt samfunn

Ordet som provoserte -
da ingen diskrimineringslov eksisterte

Ordet som startet en revolusjon -
likestilling var dens misjon

Ordet som kjempet med rettferdighetens sverd -
målet var likeverd

Ordet som blåste liv til sovende celler -
formet en hær av fryktløse rebeller

Ordet som skapte sinne og forakt -
fordi det utfordret tradisjonell makt

Ordet som satt samfunnsidealet under press -
og fikk diskusjoner til å blusse opp som en fyrstikk i tørt gress

F-ORDET
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Ordet er altså ingen historisk bagatell -
det er forutsetningen til dagens demokratiske samfunnsmodell

Ordet jeg vil takke -
for å ha kjempet i motvind og oppoverbakke.

Ordet som har tålt mange slag -
for at jeg skal kunne ha frihet i dag

Ordet som bærer mange sorger -
og har sørget for at grunnloven inkluderer meg som statsborger

Ordet som er alt annet enn yndig -
og har kjempet for at jeg blir ansett som myndig

Ordet som tillater meg å si stopp -
slik jeg kan bestemme over egen kropp

Ordet som har kjempet seg frem -
for at jeg skal få føle meg trygg i mitt eget hjem

Ordet som brenner godt i hjertet -
for alle triste skjebners smerte

Ordet som uttrykker frustrasjon og sinne -
er en allianse mellom hver eneste kvinne

Ordet som gjør meg både stolt og trist -
Hva er ordet? Jo, ordet er feminist.

Trine Josefina 
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Diaspora

jeg begravde mine døde
satte blomstene på bordets høyre hjørne
jeg har løyet mange ganger for etterkommernes skyld
og jeg ber fremdeles med det mantraet i mente
jeg skriver om skamfølelsen som metamorfoseres og finnes i nye 
omgivelser
den årstiden når jeg tenker på hvor lang tid det har gått
og jeg spiser fortsatt skinke på brødskiver

Anders Hagen og Maria Eliza Voinea
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Måten månen beveger seg på
å!
så beskjedent på grensa
til tafatt

Runa Aarbakke Skjeldal
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Instagram: @sofiehagen97
 Idunn Victoria Rostøl tek ein master i Europeisk 
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TRASS! SØKER 
TEKST!!

TRASS! SØKER TEKST!!

Er du sint? 
Har du noe på hjertet?

Vi også!

trass! tidsskrift er et feministisk, tverrfaglig studenttidsskrift. Vi ønsker å 
være en trygg og inkluderende plattform hvor vi kan undersøke og flytte 
rammene for hvem vi kan være og hva vi kan gjøre. 
 Vi ønsker tekster innafor alle sjangre! Noveller, sakprosa, essay, 
poesi, tegneserier, quiz eller memes. Har du en idé, et utkast eller er 
bare nysgjerrig? Ta kontakt: trassredaksjonen@gmail.com! Fristen for å 
senda inn er 14. mars.
 Finn oss på facebook: trass tidskrift og instagram: @trasstidsskrift

ILLUSTRASJONSUTLYSNING 

Vi søker også illustrasjoner til vårt neste nummer! 
 De må ikke være temarelevante, men passer inn i tidsskriftets 
idégrunnlag/ visjon. Om du ønsker å illustrere en spesifikk tekst kan vi 
sende deg en. Vi stiller oss åpne til materialer og ønsker alle velkomne; 
trass! tar i mot bildeserier, fotografier, illustrasjoner, malerier, hybrider  
og alt i mellom. Det er ønskelig med mulighet for å konvertere til duot-
one. Tidsskriftets format er: 150 x 210 mm og filene sendes som .jpeg i 
300 dpi. 
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