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Vinteren er i rute
bli inne og finn deg en pute
skjenk deg en kopp
og fort deg – bla opp
for kjærlighets-trass! er nå ute!

Ida Kørner



2

trass!-redaksjonen  
presenterer:  
Noko eg elskar.



1 Limerick av Ida Kørner
4 Mönster i gruset av Levina Storåkern
5 Tegninger av Frida Lorentzen
9 Om omsorg av Idunn Victoria Rostøl
13 Kjærlighetsbrev til kolonihager 
 av Amalie Sofie Aune Bjerkem
20 Expatriate av Mila Apostolova
22 Weaving Rebecca Marie Bangfield 
23 Tibetteppe, omsetjing av tysk dikt
24 Teikneserie om kjærleik 
 av Kjersti Synneva Moen
27 Jenta som ikke kunne penetreres 
 av Marjorie Beale
30 Hva jeg tenker når jeg tenker på kjærlighet
 av Solveig Elise Thorsdatter Svensson
34 Djup eigenkjærleik 
 av Benedikte Fiskergaard Ytterli 
35 Formiddag av Lina Maria Skullerud
36 Motstand som pyntegjenstand 
 av Ali Jones Alkazemi
39 Tvilling av Ida Kørner
40 Meg+mamma=sant 
 av Balqiis Omar Ali-Hanaf
41 Floating encrypting av Juuli Tykyrä 
42 Armer som kjæler, armer som kveler 
 av Veronica Sofie Vatne
48 Festivalsommern 2016 
 av Regine Folkman Rossnes
50 Du er lett å elske av Audun Westermann
 Ryeng og Malin Westermann
54 Trassig horoskop
56 Bidragsytere
58 Shere Hite relaxing at home
60 Tegning av Pia Insulan

trass!-redaksjonen  
presenterer:  
Noko eg elskar.



4

Mönster i gruset, Levina Storåkern

Dammet i mitt eget rum stör mig inte, 
och jag har slutat leta efter spindlar 
under sängen eftersom jag redan vet att 
de är där. Grässtrån formar siffror och 
jag drömmer igen. Kan någon snälla 
skära bort mina halsmandlar och hålla 
sina händer framför mina ögon när vi 
går hem sen?

Fr
id

a 
Lo

re
nt

ze
n



5



6



7

Fr
id

a 
Lo

re
nt

ze
n



8



9

Me lev sårbare liv, der me frå vogge til grav er avhengige av 
menneska og naturen rundt oss. Det er vel eigentleg sjølvsagt at 
det er sånn, men like fullt er det i ei verd som dyrkar det suve-
rene enkeltmennesket eit radikalt faktum. Den eineståande eine 
står visst nok stødig på eigne bein. Hen meistrer både arbeid, 
givande fritidsaktiviteter (som sjølvsagt ikkje går utover arbeidet) 
og trening og kostar ikkje samfunnet ei krone; hen treng verken 
rullestolrampe, skolepsykolog, fødselspermisjon, tannregulering, 
morsmålopplæring eller høyreapparat. Det einaste hen treng er 
fleksitid og moglegheita til å bli løfta fram som det fortreffelege 
samfunnsmennesket hen er, og det skjer jo når dei fæle motpar-
tane til den eine får seg ein smekk i budsjettframlegg, festtaler 
og kommentarfelt. Men kven er denne eine, eigentleg? Eg har 
aldri møtt hen, og eg trur eigentleg heller ikkje at hen finst eller 
nokon gong har funnest. Idéen om den sjølvberga eine leier oss 
likevel til å måla vår eigen og andre sin verdi ut frå i kva grad 
me døyr som eit autonomt pluss-tal i samfunnet sitt rekneskap. 
Eit einsamt race. Korleis hamna me her? Og korleis kan me 
skapa eit samfunn med ein annan målestokk; ein målestokk 
som anerkjenner sårbarheit og som ser ein ibuande og urokke-
leg verdi i menneske og natur? Eitt stikkord: omsorg.
 Krise er eit velbrukt ord i den norske offentlegheita, og 
tilstandane det blir klistra på er vonde hendingar som over tid 
blir kvardag. Omgrepet er meint å omfatta akutte vanskar og 
avgjerande vendepunkt, men har hamna i par med seige saker 
som klimakrisa, finanskrisa, flyktningkrisa og koronakrisa. Eit 
anna par er omsorgskrisa, og det er dette paret denne teksten 
skal dreia seg om. Underbetalte og overarbeida omsorgsarbei-
darar, nav-brukarar som blir uskyldig dømte for trygdesvindel 
og den skeive fordelinga av koronasmitten er alle symptom på 
eit større problem, nemleg ein mangel på omsorg og verdsetting 
av omsorg på både individ- og samfunnsnivå. Nokon vil òg 
hevda at alle ovannemnte krisepar heng saman med nettopp 
denne superkrisa, omsorgskrisa, som slår ut i full, uhyggeleg 
blom når ein dumpar gruveslam i fjordar, reddar storbankar og 

Om omsorg
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lar småspararar gå til grunne, menneske druknar ved porten 
til fort Europa og dei rike landa grabbar til seg vaksinar. Desse 
overgrepa er nemleg moglege fordi me ikkje utfordrar grensene 
som blir satt for vår omsorg. 
 Me reflekterer ikkje over dei snevre rammene som blir 
satt for vår omsorgsfulle kapasitet, praksis og førestillingsevne. 
Me tenker oss at omsorg er noko i stor grad kvinner og andre 
sensitive vesen driv på med, og me har klare grenser for kven 
og kva me har omsorg for; den eksklusive gruppa er «seg og 
sine», noko som kan omsettast til kjernefamilien pluss eitt 
valfritt kjæledyr. Omsorg utanfor «seg og sine» er noko ein skal 
ta seg betalt for eller betala for. Om du tar deg betalt for å gjera 
eit arbeid utanfor heimen som blir stempla innanfor kategorien 
omsorg, som barnehagelærar eller sjukepleiar, blir du betalt der-
etter. Omsorg er ikkje verdifullt. Om du må betala for at nokon 
skal gjera eit arbeid for deg som blir stempla som omsorg, som 
å hyra ein brukarstyrt personleg assistent eller snakka med ein 
psykolog, skal du kjenna på kor pinleg det er at du er avhengig 
nokon andre og tenka grundig over om dette er noko du eigent-
leg treng. Eit sånt snevert syn på omsorg fører til eit samfunn 
der me gøymer vekk det faktum at me alle er gjensidig avhengi-
ge av kvarandre, og påfører skam dei individa som måtte minna 
oss om det. Det fører til eit samfunn der dei som arbeider i yrke 
me definerer som omsorgsfulle må finna seg i låg lønn og dår-
lege arbeidsforhold, fordi me ikkje verdsett arbeidet dei gjer. Det 
fører til eit samfunn der kretsen for kven som er omfatta av eins 
omsorg er avgrensa til seg, sine og dei ein meiner liknar seg. 
Konsekvensane av ei slik omsorgskrise kan me sjå på nyheitene 
kvar dag.
 Ei krise kan gje inntrykk av noko fælt ein ikkje har kon-
troll over. Ein katastrofe. Noko som rammer ein plutseleg, som 
eit jordskjelv eller ein flodbølge, noko vilt og utan vilje. Aktivist-
kollektivet Care Collective, som i fjor gav ut The Care Manifesto, 
meiner at omsorgskrisa ikkje botnar i eit slikt mystisk og hult 
ingenting, men i villa politikk. Spesielt dei fire siste tiåra har ein 
sett korleis marknadspolitiske mekanismar har gjennomsyra 
myndigheiter, der profitt har blitt det styrande elementet og ein 
evig økonomisk vekst trumfar menneska og naturen sine behov. 
Marknadslogikk dominerer i samfunnsområde som helsesek-
toren og skolen, og omsorg har blitt ein privat sak og ei vare på 
anbod. Nyord som arbeidslinje og new public management har 
kome til.1 Me lev i ei tid med «en politisk økonomi der men-
nesker enten er bidragsytere eller utgiftsposter,» som Jan Grue 
skriv i Jeg lever et liv som ligner deres.2

 Me har altså blitt meir eller mindre dugelege brikker som 
skal sørga for at staten går i pluss, og i dette store spelet er det 

1. The Care Collective, The 
Care Manifesto: The Politics 
of Interdependence. London: 
Verso Books, 2020. s. 8-12. 
2. Grue, Jan. Jeg lever et 
liv som ligner deres. Oslo: 
Gyldendal, 2018. s. 83.
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ikkje rom for dei som ikkje sørger for pengar i felleskassa, eller, 
desto verre, stel frå ho og snyltar på eit tomt og lite inklude-
rande fellesskap. Eller, jo, det er eit rom for desse tjuvane; eit 
forferdeleg trongt og tungvint rom som skal vera så skrekkeleg 
at ein helst vil komma seg ut så fort som overhovud mogleg, 
noko som jo sjølvsagt er i samfunnets interesse, for då er ein jo 
brukande igjen. I Mamma er trygda skildrar Mimir Kristjánsson 
eit utopisk samfunn, der statsministeren skryt på fjernsynet av 
at trygdeutbetalingane på eit par tiår har auka frå 140 til 2200 
millionar kroner.3 Statsministeren meiner at dette er eit uttrykk 
for ein fellesskapstanke og solidaritet mellom ulike samfunns-
grupper. Utopia er Noreg i 1962, statsministeren er Einar Ger-
hardsen og den hegemoniske tenkinga kring kva ein stat skulle 
vera openbert ein annan.
 Skal me få inspirasjon til alternative måtar å tenka omsorg 
og samfunn, er historia til nettopp arbeidarrørsla ein god stad å 
gå. Arbeidarrørsla før og nå blir ofte skildra som eit kampfelles-
skap, som det jo sjølvsagt er, men ein set ikkje i same grad namn 
på kva for eit avgjerande omsorgsfellesskap det er. Gjennom 
song, streikekasser, tramteater og transnasjonale samarbeid har 
ein skapt eit omsorgsfullt rom der ein både får setja ord på kva 
for nokre kampar ein kjempar og støtta kvarandre i dei. «Ta hve-
randre i handa og hold». I The Care Manifesto skriv forfattarane 
om korleis ein kan førestilla seg ein omsorgsfull økonomi, og då 
blir ein årelang institusjon frå arbeidarrørsla trekt fram som eit 
førebilete, nemleg samvirkelaget.4 I Noreg kjenner me som regel 
samvirkelaget som eit forbrukarsamvirke. I forbrukarsamvirket 
går forbrukarane saman om å omsetta varer til fornuftige prisar, 
og eit eventuelt overskot blir fordelt blant medlemmane, som 
òg er eigarane. Målet til eit forbrukarsamvirke er ikkje å tyna 
forbrukarane for å samla formue på eigne hender, men å betra 
deira økonomiske og sosiale kår. Eit anna eksempel på samvir-
kelag er bustadbyggelaget, som skal sikra medlemmane, som òg 
er eigarane, tak over hovudet. Desse forskjellige samvirkelaga 
presenterer ein alternativ måte å tenka økonomi som radikalt 
nok ikkje har profitt som mål, men heller set menneska sitt 
beste i sentrum. Lønna har forsvunne på handleturen og bu-
stadmarknaden har vore ein uoppnåeleg draum, men gjennom 
å gå saman har ein skapt alternative økonomiske system, der 
rådande marknadsprinsipp er snudd på hovudet til det beste 
for vanlege folk. Ein kan skapa ein omsorgsfull økonomi, flik av 
han finst allereie.
 I intervjuet med Gerhardsen kan me ana nokre sentrale 
trekk ved det Care Collective kallar ein omsorgsfull stat. Ein 
omsorgsfull stat set omsorg over profitt. Det er ein stat som 
har som overordna mål å skapa gode liv for alle. Det er ein 

3. Kristjánsson, Mímir. 
Mamma er trygda. Oslo: 
Kagge forlag, 2019. s. 
154-155. 
4. The Care Collective,  
The Care Manifesto. s. 81.
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aktiv stat som gjennom verkemiddel som 
skatt vil skapa eit samfunn med små 
forskjellar. Det er ein stat som sørger 
for at basisbehova er dekka hos alle 
menneske innanfor grensene sine. Det er 
ein stat som er gjennomgåande prega av 
ein solidaritetstanke, der det ikkje er ein 
skam og ein byrde å måtte søka hjelp hos 
sine medmenneske og staten, for det er jo 
nettopp derfor dei er der. Det er ein stat 
som ser at kvart menneske har ein urok-
keleg verdi, og som ser at dei har noko 
verdifullt og viktig å bidra med gjennom 
heile livet. Det er ein stat som vernar om 
naturen.5

 Ein omsorgsfull stat er ein vel-
ferdsstat, eit radikalt fellesskap me i dag 
bruker som prydord om ein stat som 
tvinger unge asylsøkarar på eit fly «heim» 
så snart dei har blåst ut dei atten lysa på 
bursdagskaka, om ein stat som saboterer 
reindrifta og sender inkassovarsel til pa-
pirlause flyktningar som treng helsehjelp.
Skal me bli ein velferdsstat i ordets rette 
forstand, må me tenka nytt, eller, me 
må bruka det me allereie kan på nye 
måtar, nemleg å bry oss. Me lev i det 
Care Collective døyper «den omsynslause 
tidsalderen»,6 men det treng ikkje vera 
sånn. Omsorgsevna vår er rik, og saman 
kan me skapa omsorgsfulle samfunn, der 
menneske og natur får utfalda seg. Då blir 
ikkje «velferdsstaten» eit rekneskap me 
må kutta pensjon og trygd for å få til, men 
eit verktøy for å skapa gode liv. Då blir 
ikkje natur, oss sjølv og medmenneske 
tal me måler strengt i excel-ark. Skal me 
forma eit samfunn som rommar Livet, må 
me gjera den vanskelege og viktige oppgå-
va å ta innover oss i kva grad liva våre er 
fletta inn i og avhengige av kvarandre, og 
så ta konsekvensa av innsikta; nemleg å 
redefinera kva som er verdifullt. Omsorg!!!

Idunn Victoria Rostøl

5. The Care Collective, The 
Care Manifesto. s. 59-64. 
6. The Care Collective, The 
Care Manifesto s. 1.
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Dersom asfaltunge er en status som følger folkeadressen er jeg 
godt sikra. Jeg har vokst opp i blokk og borettslag, og trodde 
at nissen bodde i vaskekjelleren. Skoleveien min har gått over 
både Trondheimsveien og Majorstuakrysset, og innen jeg fylte 18 
hadde familien rukket å flytte tre ganger, uten å forlate ring 2. 
 Og likevel har jeg vokst opp med kjøkkenhage, frukttrær 
og bringebærris. For hele sommerhalvåret har jeg hatt adresse 
ved hytte 50, Sogn Hagekoloni. 
 På tross av at hytta har huset mange generasjoner før den 
ble introdusert i mitt liv for drøye tjue år siden, kjennes det like 
mye som den har vokst opp sammen med meg, som andre vei. 
I sommer foretok jeg en arkeologisk utgravning av kjøkkenskuf-
fen, som gikk hele veien tilbake til barneskjeer med solblekte 
Noddy-motiv, og en gjenglemt sprettball med løvehode, som 
siste tidsvitne på sommeren broren min og jeg inngikk en pakt 
om bare å spise dyreparkis en hel ferie for å få samlingen av 
sprettballdyrehoder komplett. 
 I kolonihagen har jeg feiret nesten alle mine bursdager. 
Jeg har øvd på å lese, og jeg har lest til eksamen. Jeg har funnet 
påsekeegget gjemt i en snødekt presenning i potetåkeren, og jeg 
har hatt så mange varme sommerdager med vannspreder at 
gresset enda har en størknet flekk som kanskje aldri kommer 
til å gro. Og enn hvor mye verandaplattingen forsøkes pusses og 
beises tror jeg heller aldri den blir kvitt det sirkelformede avstø-
pet etter matskålen som har stått seg gjennom to generasjoner 
familiehunder. I det minste håper jeg det er sant. For er det noe 
som fortjener et kjærlighetsbrev er det kolonihagen, med alle 
sine bruksmerker og solblekede plastskjeer.

Kjærlighetsbrev til 
kolonihager
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 Det hyggeligste hadde derfor vært å skrive om hvorfor 
byrommet trenger flere kolonihager, men ergerlig nok er det 
også stadig aktuelt å legitimere de vi allerede har. I takt med 
sentraliseringen stiger kursen på arealet rundt Oslos koloniha-
ger. Hyttene er heldigvis takstregulert i samarbeid med Oslo 
kommune, men desto mer til irritasjon for private investorer 
med planer om boligblokker og garasjeannlegg. De siste årene 
har slike sleipe forslag heldigvis møtt lite medhold, og derfor 
er det viktig å understreke at det i dag ikke er noen uttalt 
motstand mot kolonihagene. Og likevel skal man ikke ta for gitt 
at parsellene står på trygg grunn. I 2000 fikk Oslos kolonihager 
signert en 25-års kontrakt med kommunen, som fortsatt venter 
på en forlengelse. I den forbindelse er det viktig å huske på hva 
kolonihagen står for i bybildet. For kolonihagene har vært ute en 
vinternatt før! 
 Så lenge det har eksistert parseller i byen, har det vært 
spekulanter som har ønsket å rive dem ned, og ikke overrasken-
de er historien om norske kolonihager dermed også historien 
om offentlig byrom, og hvem som skal få lov å bruke det. Det 
finnes for eksempel ingen tilsvarende debatter om hvorvidt man 
skal sanere boligfeltene på Ullevål Hageby.
 Opprinelig var kolonihager en tiltenkt erstatning for trange 
boforhold, som skulle sikre at også arbeiderne hadde tilgang 
til en liten grønn flekk å dyrke på.1 Ideen om kolonihager kom 
blant annet fra Danmark, hvor fattigkommisjonen opprettet de  1 Røsjø (1994) 

Er det noe som fortjener 
et kjærlighetsbrev er det 
kolonihagen, med alle 
sine bruksmerker og sol-
blekede plastskjeer.
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første kolonihagene allerede i 1826.2 Men etter et mislykket pilot-
prosjekt med Gjeddeløkken i Halden i 18963, skulle det ta over 
tjue år før Norges første (levedyktige) kolonihage fikk vokse frem 
på Rodeløkka i Kristiania i 1907.
 Kolonihagenes pioneer ble statsgartneren Peter Nøvik, 
som i 1897 holdt et foredrag for Det Kongelige Selskap hvor han 
foreslo å etablere småhager for byarbeidere. Et av hovedargu-
mentene den gang var at grønnsaker gjerne var mangelvarer i 
arbeiderklassens kosthold, da dette ble for dyrt på markedet. 
Forslaget var en egen jordflekk å drive matauk på.  Den opp-
rinnelige jordflekken, eller parsellen, ble raskt supplert med 
små hytter som gjorde at kolonihagene ble et sted det gikk an å 
både bo og feriere. Barnefamilier i trange bygårder ble prioritert, 
og fikk gjennom hele sommerhalvåret et sted å “dyrke litt bær 
og grønnsaker, ha noen pene blomster omkring seg, plante et 
tre”- for å låne formuleringen til NRKs reporter fra innsiden av 
Solvang hagekoloni i 1958.4

 Historien forteller gjerne at Oslos første kolonihage ble 
reist oppå en tidligere søppelfylling på Rodeløkka, og slik var en 
vinn-vinn situasjon hvor arbeiderfamilier fikk drive matauk på 
det som tidligere hadde vært en sentrumsnær avfallshaug. Men 
sjelden finnes det ubrukte rom i byen som står klar til bruk. Det 
hører derfor med til historien at Rodeløkka kolonihage ble an-
lagt på et område som tidligere hadde vært arena for dagdrivere. 
Disse forsøkte å protestere med ildspåsettelse og steinkasting, 
men kjempet et tapt slag.5 Året etter fulgte kommunen den 
samme oppskriften og etablerte Etterstad kolonihage på et om-
råde som tidligere hadde vært å regne som “Et oppholdssted for 
alle slags skrammel, samt tilholdssted for løse og ledige personer. 
Kortspill og drikkelag hørte til dagens orden.»6 
 For kolonihagenes skyld skal det i rettferdighetens navn 
nevnes at disse arealene nok uansett ikke hadde fått stå uberørt 
særlig mye lenger i en by som alt på tidlig 1900-tall hadde 
begynt å vokse. Tomtene som opprinnelig ble valgt ut nettopp 
for sin manglende sjarm, befant seg plutselig i områder med 
stigende status. Allerede i 1963 lages det en reportasje om hvor-
vidt kolonihagen er en foreldet idé. Det er kommunes plansjef 
Strøm som spiller skurkerollen, hvor han i forgrunnen av et 
Oslokart problematiserer at kolonihagen ikke lenger befinner 
seg i de områdene hvor kolonistene bor. Med musikk og støy 
kan hagene virke sjenerende på det nye naboskapet, og konklu-
sjonen er at parseller som ikke ligger kloss til kolonistenes eget 
hjem derfor bør trekkes utenfor sentrumsnære boligstrøk. Med 
andre ord; La arbeiderklassen dyrke poteter og arrangere hage-
fest, men helst ut av syne for beboere i strøk av økende verdi og 
status. 

2 Dagbladet (forside) 
16.1.1897 
3 Slørdal (2020) 
4 Norsk kolonihageforbund 
5 Rørsjø (1997) 
6 Hem (2003)
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 Siden har kolonihagene gjennomgått et gradvis skifte i tråd 
med samfunnet forøvrig. Parsellene er ikke lenger forbeholdt 
den klassiske arbeiderklassen, men like fullt et viktig foretak 
som kan bidra til “bedre oppvekstvilkår for barn og økt livskva-
litet for voksne i byer og tettbygde strøk”, som Oslokolonihagene 
selv skriver på sin hjemmeside7, og som jeg også kan skrive 
under på. 
 En hyggelig liten saksopplysning er da at Norsk koloni-
hageforbund har utarbeidet fastsatte takster i dialog med Oslo 
kommune, som gjør dem billigere enn andre hytter, med mål 
om å være økonomisk tilgjengelig for alle (som dessverre alltid 
kun betyr for et flertall). Fellesarbeid og dugnadsdrift, samt 
intern bytting av vekster sørger også for at hagelivet kan være 
billig i drift. 
 Selve forutsetningen for kolonihagens suksess og leve-
dyktighet er nettopp at den har bestått som et lokalsamfunn 
av ildsjeler. At matauket i dag hovedsakelig er drevet som 
et idealistisk prosjekt gjør at mange vier parsellen til giftfri 
matproduksjon, og forøvrig såing og planting, plukking, koking, 
sylting og safting av alle slag. For på parsellene dyrkes det alt av 
grønnsaker, frukt, bær, urter og blomster- både på profesjonelt 
og improvisert nivå. 
 Kolonihagene har dessuten vært en viktig prøvegrunn for 
flere satsinger og forskningsprosjekter innen klima- og miljø. 
Et eksempel på dette fra min egen kolonihage er Sogn Hagelab, 
et samarbeid mellom Sogn Hagekoloni, Norsk Institutt for 
Vannforskning (NIVA) og NMBU, hvor kolonihagen har blitt prø-
vekanin for regnbed som skal bidra til lokal flomdemping. Her 
finner man blant annet Oslos første lommevåtmark- med et eget 
økosystem som tiltrekker seg både insekter og amfibier. Regn-
bed og våtmark i sentrale strøk er et økende nødvendig tiltak i 
håndteringen av overvannsproblematikk som stiger etterhvert 
som byen fortettes. Bedene vedlikeholdes av kolonistene selv, og 
takket være frivillig innsats går forskningsprosjektet med stor 
suksess på tredje året. 
 Dessuten huser flere av kolonihagene humleklasser fra 
den idealistiske foreningen La humla suse, som skal bidra med 
å sikre også humlas levekår i Oslo sentrum, samt biekasser 
utplassert på frivillige parseller. 
 Hva gjelder folkets levekår er en viktig saksopplysning at 
kolonihager i kraft av å være kommunalt eid land har status 
som parker, og dermed er åpne for hele byens befolkning  å 
besøke og oppholde seg i. 
 For det skal for all del ikke underkjennes at med over 10 
års venteliste er det dessverre litt mer komplisert enn å rope ko-
lonihage til folket. Det skorter ikke på interesse og engasjement, 7 Norsk kolonihageforbund
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og det er ingen tvil om at å eie en parsell 
er et stort privilegium som er altfor få 
forunt. Nettopp derfor bør de være en 
prioritet. For alt er lov i krig og kjærlighet, 
og ettersom dette angår begge deler vil jeg 
avslutte med å si at mens ordinære hager 
er et gode forbeholdt de som eier dem, 
er fordelen med kolonihager nettopp et 
organisert fellesskap med drivkraft til å 
gjennomføre større prosjekter som kan 
gagne hele offentligheten. I det minste kan 
alle komme innom og kjøpe vaffel i Oslos 
kolonihager på søndager. 

Amalie Sofie Aune Bjerkem

Så lenge det har eksistert 
parseller i byen, har det 
vært spekulanter som har  
ønsket å rive dem ned, 
og ikke overraskende er 
historien om norske  
kolonihager dermed også 
historien om offentlig 
byrom, og hvem som skal 
få lov å bruke det. 
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They told me I’ve been living between several bridges.  
Bridges connecting lands.
 
Love is home
But
You are a fruit of the land.
You are a child of this world.
Why belong to only one ground when you can belong to  
a bridge?

*
 
For many years I tried to find a city that would fully reflect my 
heart, to help me feel like I belong to it. My first love was a pink 
city, strong, powerful, vibrant. It sang to me every night with 
its thick voice, its melancholic and romantic rhythm, involving 
me in a sort of agglomeration of joyful and exalted citizens. 
As I slept, the city would pursue its endless life, wrapped in a 
mixture of spicy smells and flavors, listening to the sound of 
drum beats surrounded by the cry of bullets in the background, 
never knowing what fatigue means.  
 Years later, I fell in love with an artificial city, built on 
empty reddish land. This city was a miracle. Its streets of 
modern infrastructure and flat landscapes were the antithesis of 
its decaying society, but its charm was unforgettable, its nature 
of all colors conveyed an endless joy and lightness, making its 
inhabitants partially ignore the dangers camouflaged in the 
peeling walls of houses with no garden. Land of love, fights and 
growth. I was forced to leave this city behind, and it was one 
of the hardest things I had to do, as for the first time I had the 
hope of finding my home.
 Without meaning to, I got to know a city with an old soul, 
a slow pace, a unique beauty. My first reflex, caused by bitter 
nostalgia, was to hate this city. Throughout the first year I was 
the worst version of myself, I was an endless ocean of boiling, 
boiling water. It burned everything around me, disfigured the 
people I loved, and shattered the biggest victim of the ardor 
: myself. However, after a while I fell in love with it too, for 
its majestic beauty that was susceptible to enchant any being 
capable of love. I would sit by the window of the old-fashioned 
trams falling apart, and look at the landscapes of buildings and 

Expatriate
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monuments full of stories to tell. I whispered words of love on 
the riverbank, danced in the bustling squares, tapping my feet 
on the uneven, dark gray stone floor, to the sound of people 
talking and laughing loudly, following their voices with sweep-
ing movements as if the world didn’t care.
 It was a city of passions and knowledge. Everyday I try 
to keep the oblivion from stealing these memories of the hot 
air smelling of coffee fused with tobacco, and the sounds of 
constant movement under messy pavements. Near this city was 
the sea, a chaotic sea that for hours became my home. I used to 
let my body float in its arms until it got dark, and in my sleep I 
would still feel the constant but unpredictable movements of its 
waves, as if I had left my body there. 
 I later found myself in a young city. Tender, charming, 
bright. A light, childlike city, where hope was still cultivated and 
where the fight against the threatening invisible ghosts wasn’t 
yet a fantasy. A magical, triangular city, where I felt the passion 
I never needed to live, the one I always avoided. A city where 
I walked quickly to reach the scents of art, where I identified 
myself with unusual people, where I tasted expensive tobacco in 
front of the old buildings of decomposed asylums. The city in 
which I hid in attics full of free souls, leaving there with a head-
ache and new experiences stored in a bucket full of memories 
that would serve me for nothing but remembering.
It was a land of activism and feelings. A place that hid great 
turmoil in its well-groomed appearance, a place where I under-
stood what the ups and downs expression meant. Especially the 
ups.
 And where are you going now ? They keep asking.
 I’ll be falling in love with places again.
 Places like home.
 Because love is home.

 
Mila Apostolova
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You are weaved of substances unknown to me
And I’m weaved of substances unknown to you
So when the fabric of you
 Weaving into
 The fabric of me
Is stretched out
Ironed flat
Wrinkles evened out
Small threads fastened
We wrap ourselves in ourselves
And feel the comfort of all our imperfections
 What other existence is there?
 Rebecca Marie Bangfield
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Eit gamalt tebbetipet*

Sjela di og mi er, som du vet
samanvevde saman i teppetibet.

Skinn i skinn, forelska glans,
stjerner vartar himlar opp til dans. 

Føtene våre søv i rike trådar,
tusenettertusenmaskerlangt.

Søte lamason, i moskusblomen din
Kor lenge kysser munnen din min
Og fargerike ligg me, kinn mot kinn.

*Ein alter Tibetteppich (1910) av  
Else Lasker-Schüler. Oms. av Kristina  
Kassab Liland og Veronica Sofie Vatne  

frå tysk til norsk. 
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Jeg er singel. Jeg er kåt. Og jeg har vaginisme. 
 Vaginisme er en tilstand hvor bekkenbunns- og skjede-
muskulatur knytter seg i forbindelse med penetrasjon av vagina. 
Dette kan føre til vansker i forbindelse med samleie. I noen 
tilfeller, som mitt eget, blir samleie umulig. 
 Jeg har altså aldri hatt sex. 
 Eller, det stemmer jo ikke. Jeg har hatt sex.  
 Men ikke ifølge trangsynte, heteronormative definisjoner 
av hva sex er.  
 Med andre ord har jeg aldri hatt penetrativ sex. 
 Jeg har jo gjort masse annet da. Oralsex. 69. Sittet på trynet 
til en fyr. En litt sped trekant. Men det kan gå lenge mellom hver 
gang jeg er med på slike spenstige opplevelser. 
 Jeg skulle gjerne hatt sex oftere. Minst en gang i uka. 
Skulle gjerne hatt en fast liggevenn. En sånn som man treffer 
en eller to ganger i uka, har skikkelig bra sex med før man går 
hver til sitt. Det hadde vært fint, tror jeg. Men det er ikke så lett 
å finne en heterofil mann som har lyst til å være fast liggevenn 
med en kvinne som ikke kan ha penetrativ sex. 
 Jeg har prøvd meg på tilfeldig sex mange ganger. Som of-
test via dating apper som Tinder eller Bumble. I starten går det 
ofte bra. Jeg forklarer disse mennene i forkant at jeg har vaginis-
me. De fleste av dem har aldri hørt ordet før. Jeg forklarer dem 
hva det er, at penetrativ sex ikke kommer til å være mulig. 
 «Jeg liker best å si ifra så tidlig som mulig,» sier jeg. «Være 
sikker på at vi ikke sløser med hverandres tid.» Jeg sier at om de 
fortsatt er interessert så kan vi fint gjøre masse andre ting selv 
om ikke penetrering blir mulig. De blir nysgjerrige. «Som hva 
da, tenker du?» skriver de i chatten. «Kjenner jeg ble litt spent 
nå, jeg.». De vil ha mer detaljer. «Hva liker du å gjøre da, i stedet 
for å ha sex?» Jeg korrigerer dem: «I stedet for å ha penetrativ 
sex, mener du?» 

Jenta som ikke kunne  
penetreres. Frustrerte 
tanker om vaginisme, 
dating og definisjonen  
av sex. 
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 «Ja», svarer de. Men jeg vet ikke om de egentlig skjønner 
forskjellen. De gleder seg til å møtes. Dette blir en ny opplevelse 
for dem. 
 Når vi først møtes, snakker vi mer om kroppen min og 
hva jeg kan og ikke kan gjøre. Som et slags litt sært, verbalt 
«foreplay». Noen av dem omtaler meg som en jomfru. De har 
et spent smil om munnen når de sier det. Jeg forklarer dem 
tålmodig at definisjonen av jomfrudom bygger på en utdatert 
myte. En myte som forbinder det å miste jomfrudommen med 
å revne jomfruhinnen. Videre forklarer jeg at jomfruhinnen, 
eller skjedekransen som den også blir kalt, kan «revne» lenge før 
en kvinne har sex, for eksempel som følge av sport eller annen 
lettere fysisk aktivitet.  Dens tilstedeværelse er dermed ikke 
noen god indikasjon på om en kvinne har hatt sex eller ikke. 
Jeg forklarer dem også at det å kalle en kvinne jomfru fordi hun 
ikke har hatt penetrativ sex, samt å overse  andre former for 
seksuell aktivitet hun har engasjert seg i, er en ekskluderende og 
trangsynt måte å definere både samleie og «jomfrudom» på. De 
nikker og smiler, mens de stryker meg lett over armen. 
 Noen av dem tror at de er det spesielle leddet som har 
manglet i min kamp for å bli penetrerbar. De tenker at det 
egentlig ikke handler om en psykisk sperre eller om stram 
bekkenbunnsmuskulatur. At det faktisk bare er fordi jeg ikke 
har truffet mannen som kan gjøre underverker for motvillige 
vaginaer som min. Noen sier til og med: «men du har ikke 
prøvd med meg før,» mens de dytter penis mot min vranglåste 
skjedeåpning. Som om penisen deres har overnaturlige krefter 
som gjør at den vil kunne penetrere det som aldri før har blitt 
penetrert! Men interessen visner raskt når de skjønner at  selv 
ikke deres uvurderlige legeme kan redde meg. 
 Etter noen få møter sier alle noenlunde det samme: «Du 
er en kul dame, men jeg tror det er best vi stopper dette her. Jeg 
savner å ha penetrativ sex, skjønner du. Og jeg vil ikke tvinge 
deg til å gjøre noe du ikke har lyst til.» Nok en gang korrigerer 
jeg dem. «Noe jeg ikke klarer,» sier jeg. «Det har ingenting med 
lyst å gjøre.»  
 Videre sier jeg at jeg forstår dem. Og det gjør jeg jo i bunn 
og grunn, for det er kanskje ikke så veldig fett for en heterofil 
fyr å ikke kunne ha penetrativ sex når han først har en ligge-
venn. Altfor mange kompromisser kan ødelegge for gleden i 
tilfeldig sex. Men jeg får også lyst til å skrike: «Hva med meg da! 
Hva med mine behov? Dette er urettferdig!» 
 Jeg føler meg ikke så kåt lengre.  Jeg er mest lei. Lei av å 
ligge på ryggen i sengen og stirre opp i taket mens jeg skyver 
hvite silikondilatorer oppi skjeden for å tøye vagina. Lei av 
tilfeldig sex med menn som mister interessen etter ett eller to 
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ligg. Lei av alt sinnet. Lei av frustrasjonen. Lei av misunnelsen. 
Lei av å kjenne at det knytter seg i brystet hver gang jeg ser et 
heterofilt par gå hånd i hånd nedover gaten. Lei av å prøve og 
feile, prøve og feile. 
 Jeg lurer på hvor det er plass til kvinnekropper som min 
i dagens heterofile datingverden. Vi som ikke kan gi, og dermed 
ikke får. Kropper som ikke passer inn i et samfunn hvor pene-
trativt samleie mellom en mann og kvinne er selve bærebjelken 
i definisjonen av sex, og alt annet bare er «foreplay».
 Det sies at det er i 20-årene man har mest sex. Jeg håper 
for Guds skyld at det ikke er tilfelle for meg. Jeg satser alt på 
siste delen av 20-årene og ti-årene fremover. 30- og 40-årene skal 
bli mine sex-bonanza år. Da skal jeg ta igjen for alt det tapte. 
 Jeg tenker på ti-årene som kommer. Håper at all tålmo-
digheten, tøyingen og øvelsene en dag skal komme meg til gode, 
og at jeg endelig skal klare å ha penetrativ sex. Men skal jeg ikke 
også få lov til å utforske min egen seksualitet akkurat nå? Må 
jeg «kurere» kroppen min fra vaginisme for å bli akseptert??? 
Skal det heteronormative samfunnet klappe meg på ryggen når 
jeg endelig får dilator nr 5 inni skjeden? og si; «velkommen til 
klubben! Nå skal du få pule!» 
 Hva med akkurat nå? Jeg er like fullt et seksuelt menneske 
i dag, som den dagen når jeg endelig klarer å ha penetrativ sex. 
Men det virker ikke som om verden rundt meg ser det slik. Jeg 
føler at jeg sitter på sidelinjen og venter på å bli akseptert. Og 
hvor lenge skal jeg måtte vente?

Marjorie Beale
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Ok. Dette er noe jeg syns er vanskelig å skrive. Jeg hadde for-
skjellige tanker om hva jeg ville skrive om til tema «kjærlighet», 
og var innom forslag som å skrive kjærlighetsbrev til vennene 
mine, eller å skrive om det kompliserte forholdet mellom tykke 
kropper og kjærlighet. Men jeg tror rett og slett dette er unn-
skyldninger fra meg selv for å unngå det som egentlig popper 
opp i hodet mitt når jeg tenker på kjærlighet. Nå er det ikke 
nødvendigvis slik at en god tekst alltid vil være det første som 
faller en inn, og jeg skal være ærlig på at jeg ikke vet om dette 
vil være en tekst noen andre enn meg vil få noe ut av. Men 
det kan dere få bedømme selv. Neste problem er at jeg ikke 
vet hvordan jeg skal begynne. Og jeg vil ikke egentlig begynne 
heller. Men er ikke det ofte en god grunn til å faktisk begynne? 
Kanskje, kanskje ikke!!
 Ok. Haha jeg var ikke klar likevel. Hvordan skal man be-
gynne å snakke om ting som er  vanskelig å snakke om?
Ok. La oss prøve det på denne måten istedenfor. Når jeg tenker 
på kjærlighet, tenker jeg automatisk på at dette er noe som ikke 
angår meg. Noe som jo ikke er sant, for da gjør jeg et automa-
tisk hopp fra kjærlighet til romantisk kjærlighet. Vi er vel blitt 
enige om at det ikke er det samme? Kjærlighet og romantisk 
kjærlighet altså? For kjærlighet er jo så mye mer, og andre typer 
kjærlighet føler jeg angår meg. Vil du høre om hvor glad jeg er i 
vennene mine? I Emilie som alltid kjøper sokker til meg i burs-
dagsgave? Og hvor glad jeg blir hver gang jeg tar dem på? Eller 
hvor gode klemmer hun gir, eller hvordan jeg ser at ansiktet 
hennes lyser opp når hun ser meg? Og den spesielle og bestem-
te gangen hun har når hun går mot en søppelkasse for å kaste 
noe, og jeg prøver å følge etter for jeg skjønner ikke før vi kom-
mer til søppelkassa at det bare var dit hun skulle? Eller Amalie, 
som alltid vil høre på hva jeg har å si, uansett hva det er, og som 
alltid er enig med meg? Og selv når vi er uenige, er vi egentlig 
enige også? Og at hun kom med påskeegg til meg en gang, fylt 
med ting midt i blinken for hva jeg liker? Eller den gangen vi 
skulle gå en kort kveldstur langs akerselva, men fordi vi var så 
opptatte med å snakke om hvorvidt det var ålreit at en motde-
monstrant slo til en i SIAN i Bergen (jeg var for, hun var imot) 
gikk vi hele veien til Maridalsvannet uten å tenke over det? Ser 
du, det er kjærlighet!! Men dette er heller ikke noen revolusjone-

Hva jeg tenker når jeg 
tenker på kjærlighet 
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rende tanke, for vi er vel alle enige i at denne typen kjærlighet 
er minst like viktig som den romantiske? Og er det ikke egentlig 
litt romantisk også, å gå og plukke blomster sammen, å skrive 
brev til hverandre, å ringe hverandre når man trenger støtte eller 
vil fortelle om noe gøy, eller å krysse av i kalenderen når de skal 
komme hjem på sommerferie eller leverer eksamen, eller stole 
nok på hverandre til å ha emosjonelle utbrudd rundt hverandre? 
Så er ikke også inndelingen mellom romantisk og vennskapelig 
(eller platonisk (de som vet de vet)) kjærlighet litt misvisende? 
Litt rar? 
 Ok. Det fungerte tydeligvis ikke, for det var ikke helt det 
jeg ville skrive om. Eller jeg vil skrive om det også, men det var 
ikke det jeg bestemte meg for å skrive om. Vi prøver igjen. 
Ok. Når jeg jeg tenker på kjærlighet, tenker jeg automatisk på at 
det er noe som ikke angår meg. Og da mener jeg «romantisk» 
kjærlighet. Selv om vi nå har avklart at skillet mellom romantisk 
og platonisk (hehe) kjærlighet er tvilsom, kan det likevel være 
nødvendig å snakke om dem som to separate greier. For det er 
ikke den vennskapelige kjærligheten jeg føler at ikke angår meg, 
det er den romantiske. Men gjør jeg ikke også et automatisk 
hopp da mellom romantisk og seksuell kjærlighet? Hva seksuell 
kjærlighet er kan jeg ikke si dere, jeg aner ikke selv. Men det er 
ikke viktig akkurat nå, det er ikke alltid sant at man må definere 
begrepene før man diskuterer dem. Av og til er det best å ikke 
gjøre det, av forskjellige grunner. Jeg kan ta en trygg utvei og si 
at en definisjon per def. vil være en utelukkelse av noe. For at 
noe skal være innafor (definisjonen) må noe også være uttafor 
(definisjonen). Og dette kan være ekskluderende, spesielt når 
man snakker om menneskelige liv og erfaringer og opplevelser. 
Men saken er heller den at jeg ikke vet med meg selv hva sek-
suell kjærlighet er, og jeg gidder heller ikke å prøve å finne ut av 
det. For det angår jo ikke meg! Og uansett, hvor går skillet mel-
lom romantisk og seksuell kjærlighet? Jeg vet ikke det heller. Jeg 
vil si meg enig i at det er et skille, om ikke for alle så for mange 
nok, men hvor det går? Aner ikke. Og jeg må kanskje avklare 
med meg selv og dere at det er den seksuelle kjærligheten jeg 
ikke anser som noe for meg, men fordi jeg (og sannsynligvis 
mange andre) har en sterk forestilling om romantisk kjærlighet 
som ledende til seksuell kjærlighet, blir romantisk kjærlighet 
også noe jeg anser som noe som ikke angår meg. 
 Ok, jeg mista meg selv igjen. Jeg skal skrive om hvorfor 
jeg føler at romantisk/seksuell kjærlighet ikke angår meg.  Det 
virker kanskje som om jeg har tenkt til å gi dere en enkel for-
klaring på hvorfor jeg føler det ikke angår meg, men det ville 
vært løgn. Og det kan man jo ikke gjøre, for det er jo umoralsk, 
noen vil til og med hevde at det er umoralsk uansett hvorfor 
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eller hvordan man gjør det! Men er ikke det også litt vanskelig 
å unngå? Å lyve altså? Ta for eksempel denne teksten. Med en 
gang jeg skriver ned tanker og følelser i form av ord, gjør jeg en 
endring i dem. Sinne er jo ikke sinne, kjærlighet er jo ikke kjær-
lighet. Dette er ikke en pipe og alt det der. Og i den endringen, 
vil jeg også utelate noe. Og kanskje må noe endres for å gi me-
ning, ikke bare grammatisk, men også for å nå ut til dere andre. 
Så for å gi mening, eller gi den meningen jeg vil gi, eller for å 
ikke lyve, må jeg lyve litt, for jeg må gjøre endringer, utelatelser, 
og jeg må strukturere og overføre tanker og følelser til ord og 
setninger og sammenhengende tekst. Og hvor går grensa mel-
lom løgn og utelatelse? Hvor langt kan man vike fra sannheten 
før det blir løgn? Jeg har sett masse Gossip Girl i det siste så jeg 
vet at det er et vanskelig og uklart skille. Og dessuten, hvordan 
kan jeg gi dere sannheten når jeg ikke vet selv, hvordan kan jeg 
gi en sannhet om meg selv når man ikke kan vite alt av årsak 
virkning om seg selv, og når alt heller ikke nødvendigvis passer 
inn i et årsak-virkningsforhold? Men på den andre sida, så vet 
jeg om hvertfall to ting som gjør at jeg ikke føler det angår meg, 
og som gjør at jeg syns det er vanskelig å forholde meg til. Det 
gir i hvert fall mening hvis man skal stole på hva andre sier. 
Og jeg tror også det er sant, egentlig. Før var de like vanskelige 
å snakke eller skrive om, men nå er den ene blitt mye enklere. 
Jeg har lest og skriver om tykkaktivisme og tykkstudier, og det 
har gjort det enklere. Å se at folk ikke reagerer hånlig når jeg 
forteller hva jeg skriver master om, har gjort det mye enklere 
å fortelle om forholdet mellom tykke kropper og seksualitet. 
Begrepsapparatet mitt er bedre rusta, jeg har teoretikere, fagfolk 
og aktivister i ryggen, jeg er mye sikrere i min sak om at det 
ikke bare er noe jeg innbiller meg eller bare må godta som min 
egen skyld. Og ikke minst vet jeg hvilke ord jeg skal bruke for 

Hvor langt kan man vike fra 
sannheten før det blir løgn?  
Jeg har sett masse Gossip Girl 
i det siste så jeg vet at det er 
et vanskelig og uklart skille.
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å forklare det som skjer, ikke bare til andre men til meg selv 
også. Men samtidig snakker jeg ikke utad om det på et personlig 
nivå. Jeg sier tykke kropper og seksualitet, jeg sier ikke at jeg er 
redd for at noen skal vite at jeg tenker eller har lyst på sex og 
romantiske forhold, fordi det innebærer at jeg tror noen der ute 
vil kunne ønske det med meg, noe jeg ikke kan tenke fordi jeg 
er tykk, og det å være tykk er å være stygg og ekkel og uattraktiv. 
Hvem tror jeg at jeg er? Men i den setningen lyver jeg også. For 
jeg kan ikke si at jeg har lyst på sex. Men på den andre sida 
har jeg jo også litt det? Tror jeg? Men også veldig tydelig nei nei 
nei, bare å skrive ordet gjør at jeg får klump i halsen og magen. 
For dette er vanskelig å skrive om på så mange måter! For det 
er ikke bare det at jeg har et lite seksuelt traume fra da jeg var 
barn, det er også at jeg er tykk og tror alle syns jeg er ekkel på 
grunn av det. Men også, at de eksisterer ved siden av hverandre, 
og i hverandre, og i meg, og i verden, gjør det vanskelig å vite 
hva som er hva, og i det hele tatt begynne å nøste opp i situ-
asjonen og følelsene. Og ops der sa jeg det forresten. Min lille 
hemmelighet. Det er ikke så alvorlig som det lates til, det høres 
veldig seriøst ut. Men jeg har ingen andre ord for det enda. Jeg 
vet ikke om det er det det er engang, men det er noe. Det har 
ikke vært helt rett siden, selv om jeg sa ja, og selv om vi var 
jevnaldrende. Og det er heller ingens feil, det var ingen urett 
mot meg, det var et uhell, for vi var begge barn. Jeg vil ikke si 
noe mer enn det. 
 Her har jeg også et lite dilemma, for jeg vil ikke at dere 
skal tenke så mye over akkurat hva som skjedde, det er min 
private sak. Dere har rett og slett ikke noe med det. Men nå gjør 
jeg det også på en måte til en offentlig sak, så i hvor stor grad 
kan jeg be dere om å ikke gruble over det? Jeg skjønner at det 
kanskje kan være spennende å høre om og tenke på ting som 
man nettopp ikke har noe med, det har jeg også lært på Gossip 
Girl. Men selv om jeg nå skriver om private ting i offentligheten, 
håper jeg dere også kan se at dette faktisk er privat, og at hva 
som skjedde ikke er så veldig viktig for noen andre enn meg. 
Hvis det hjelper, kan jeg si at det ikke var noe dramatisk, en 
liten ting. For hemmeligheten med traumer er at det ikke er 
selve hendelsen som avgjør om den er traumatisk eller ikke. En 
liten ting for noen kan være stort for andre. Videre vil jeg også 
si at det heller ikke er poenget her, det er ikke hva som skjedde 
som er viktig for det jeg skriver, men at noe skjedde. Forøvrig 
vet jeg ikke egentlig heller hva som er det viktige for det jeg 
skriver. Og uansett så har jeg ikke kommet lengre i min egen 
prosess til at jeg kan snakke noe mer om det enn det jeg har 
gjort til nå.

Solveig Elise Thorsdatter Svensson
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Benedikte Fiskergaard Ytterli

“Djup eigenkjærleik” 
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søt og sensuell vaniljestang 
jeg blir flau av meg selv
tar av meg sokkene og strekker ut beina
det er flekker på lakenet
slapp av, det er bare massasjeolje 
tror jeg

jeg vet at du fortjener noen ord, men
jeg vil ikke skrive om sex
om å snike hånden under beltet  
når du kjører
om å få frysninger på låret når du kysser 
øret mitt
om å stoppe opp for å fjerne hår  
fra et kyss

jeg klarer ikke skrive om kjærlighet
jeg kan ikke skrive om deg

Formiddag, Lina Maria Skullerud
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De fleste besitter meninger om politiske og personlige saker.  
«Å ha en mening» er noe vi priser i et liberalt samfunn. Likevel 
er det rart at det er så allment å tenke seg en korrelasjon mel-
lom ens meninger og hva disse utretter. Å ytre seg, og å ha en 
mening, synes ofte å være nok. Idet Amnesty legger ut et bilde 
for å signalisere en krise, vekkes en digital befolkning for å stifte 
sin aktivistiske individualitet – «repost». Vi vil si at vi ikke liker 
det når fjorten palestinske barn ble bombet av israelsk militær 
i mai, men representerer denne misnøyen et genuint ønske om 
politisk endring, eller er det kun det å ha en formening om en 
sak som er viktig? 
 I et samfunn hvor aktivisme er måten man fremmer et 
ønske om endring, tenker vi sjeldent på hvordan disse ytringene 
kan bidra til å forsterke de gjeldende forhold. Klimaproblemene, 
som følger av markedets evige vekst, har – heller enn å bli svek-
ket av vår skrekk for eventuell dommedag – gjort at vi integrerer 
en redselsreduserende økoideologi inn i produktene vi kjøper 
(veganske produkter, resirkulering, gjenbruk.) Vi blir på denne 
måten matet med en grønn stil og god samvittighet; merkevaren 
«grønn», som får oss til å tenke at hvis verden ender opp med å 
gå under, så er det i alle fall ikke vår feil. 
 Tidligere i år var nyhetsbølgen om Palestina noe som 
vitnet om en lignende tendens. I sosiale medier (hovedsakelig 
Twitter og Instagram) har en enorm reaksjon funnet sted. Flere 
av de jeg følger legger ut «stories» som viser til en medlidenhet 
og solidaritetsfølelse med det palestinske folket. Og på samme 
måte ser vi det nevnte mønsteret: Ved å engasjere seg i Pales-
tina-saken med de midlene man er gitt (som i stor grad er å 
kommunisere beviset på sitt rene hjerte til vestlige medmennes-
ker) vil konflikten muligens fortsette, men uten at man som individ 
er på feil side. En variasjon av samme sak er å se i innlegg om 
uigurene i Kina, som bidrar til at både den som deler og mottar 
bildene kan fortsette dagen sin med en følelse av at man mener 
det riktige. 

Motstand som pynteg jenstand
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 Går vi et år tilbake til da George Floyd ble kvalt til døde 
av en politimann, var det en omtrent identisk reaksjon som i 
Palestina-saken. Hauger med Instagram-stories ble pumpet ut, 
i tillegg til protester som krevde en slutt på rasisme. Rasisme er 
vanligvis noe man ikke synes å stå for, mens antirasisme ofte 
benyttes av borgerlige individer som et slags avlatsbrev. Slik 
kunne nok afroamerikanerne fortsette å utsettes for en syste-
matisk rasisme, mens det vesentlige er at de som følger med på 
saken i resten av Vesten føler seg som gode, rene og engasjerte 
individer. For «de som bryr seg» synes et ønske om å være en 
Robin Hood -aktig skikkelse som bor blant det naive vestlige 
forbrukersamfunn og fremdeles er «woke».  Misnøye gjør at vi 
føler oss gode. «På latterlig vis utnyttet du deg og alt for denne 
verden», skriver Kafka i en av aforismene sine. 
   Å-være-politisk har blitt en ettertraktet vare i vår kultu-
relle økonomi, et klesplagg av trendy art. Mark Fisher skriver i 
Capitalist Realism: Is There No Alternative (2009) at «langt ifra 
å undergrave kapitalismens virkelighet, bidrar den gestikulerte 
anti-kapitalismen til å styrke denne.» I filmverden eksemplifise-
res dette blant annet i Queen & Slim fra 2019, som er et tveegget 
sverd: På den ene siden fungerer filmen som en måte å kritisere 
den systematiske rasismen som finner sted i USA, mens man på 
den andre siden forurenses av en tematikk om viktigheten av å 
etterlate en «legacy». Mot slutten av filmen ser man at «legacy» 
ikke betyr så mye annet enn å bli til en logo. Logoen tagges på 
vegger, trykkes på t-skjorter: Vi har på denne måten ikke foran-
dret noe så mye som å gjøre markedets evne til å dekke våre 
behov mer sofistikert.
 Den franske filosofen og kulturkritikeren Jean Baudrillard 
har et begrep som fanger denne tendensen godt: simulacrum. 
Simulacrum er virtuelt, en kopi av verden, en imitasjon. Når en 
bombe faller over Gaza, tar det ikke lang tid før bomben har 
forlatt virkeligheten og gått over til det virtuelle rom. Det er den 
virtuelle, simulerte Gaza som nyhetene skriver om. Likeledes 
med klimarapporter, kriger og kriser: All data samles inn i det 
virtuelle og brukes deretter som avlat. Og i det virtuelle rom er 
vi gitt friheten til å forbruke i tråd med våre ideologiske over-
bevisninger. Jeg er opprørsk, så jeg lytter til punk, er anarkist, 
deltar i partimøter, synes krig er kjipt og er med opprørske ven-
ner. Nei, jeg er en anstendig samfunnskritisk type, jeg kler meg 
i dressbukser, skjorte, har solidaritet med Gaza og er anti-kapi-
talist. Det som i utgangspunktet er virkelige saker i den virkelige 
verden er blitt til simple identitetsmarkører-navnelapper magen 
vår tiltrekkes mot på lik linje med en cheeseburger. 
   Da Banksy presenterte verket Morons, med ordlyden «I 
can’t believe you actually buy this shit», ble verket solgt for flere 
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hundre tusen kroner. På samme måte var Basquiats antikapi-
talistiske kunst noe som falt den gjeldende samfunnsorden i 
smak; hans mest kjente verk Untitled ble solgt for nesten en 
milliard kroner i 2017. Motstand blir merkevare.
 Å utfordre den gjeldende samfunnsorden skjer i en 
simulert virkelighet; det er en symbolsk lek. Baudrillard skriver 
i Simulacres et Simulation (1981) at simulacrum ikke er det som 
skjuler virkeligheten, men heller det som skjuler at det ikke er 
noen virkelighet bak det virtuelle rom. Virkeligheten, uigurene, 
Palestina og afroamerikanerne, er simulasjoner av seg selv, noe 
virkelig som er blitt en virtuell klone. For idet disse sakene kon-
sumeres, blir de til produkter, til et stort klesskap som tjener ens 
personlige identitet. «Men hvem ser på dem?», skriver Baudril-
lard i Télémorphose (2001):      «De selv ser på hverandre. Men 
hvem andre, siden enhver virtuelt kan nyte det samme integrer-
te hjemmekretsløpet? Slik vil det snart ikke lenger finnes noe 
annet enn selvkommuniserende zombier, med deres speilbilde 
som eneste navleløsning». Dagens digitale aktivisme kan sies 
å ha blitt en navleløsning, der simulerte objekter konsumeres, 
brukes, deles; blir til ekskrementer, erstattet og resirkulert. Hvis 
en levende venstreside skal være mulig, må denne ikke komme 
i form av å fremme forbrukerens aktivistiske integritet og lykke, 
men i å overkomme denne tendensen. 

Ali Jones Alkazemi
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Tvilling
 
I skjul bagved maskens
forvredne facade
bag smilet der ser jeg 
kun mangler og fejl
jeg studerer intenst 
mine brune øjne
for at fange dit blik
i et rystet spejl
 
I stormen, i modvind,  
når sindene koger
så vandrer vi sammen
i stjernernes skær
marcherer i utakt
ad støvede stier
og slår vores lejr 
med et ben i hver

Den stiger i styrke
den skamfulde harme
når græsset er grønnest
fra dit perspektiv
men værre er sorgen
når lykken den vender
så skær det i hjertet
præcis som en kniv 
 

Tvilling, Ida Kørner

Du løber mod solen
mens jeg står tilbage
med fødderne frosset
til barndommens bro
jeg fryser i varmen
jo mer du forsvinder
og føler jeg langsomt
blir splittet i to
 
Jeg kæmper fanatisk
og altid alene
mod alt og enhver
som kan skille os ad
du ler kun af angsten
og tror jeg ser syner 
når tomheden indtar
den stol hvor du sad
 
Nu ligger jeg vågen
jeg kan ikke sove
og langsomt men sikkert
går dagen på hæld
jeg venter på lyset
jeg græder, jeg frygter
at se mig i spejlet
og kun se mig selv
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Mamma og jeg har vært på ferie i en 
måned. De siste dagene har det regnet 
stort sett uavbrutt, og vi har knapt forlatt 
hotellrommet. Jeg leser et WITCH-blad 
og hører på musikk. Vi spiser frokost, 
middag og lunsj på hotellet, og veksler 
ikke flere ord mer enn vi må. Etter vi har 
slukket lyset om kveldene, og vi ligger 
under dyna i hver vår seng og venter på 
å sovne, sier mamma at hun elsker meg, 
men jeg vet det ikke er sant. Det går fint 
at det ikke er sant, for jeg elsker heller 
ikke henne. Jeg blir liggende med ryggen 
mot senga hennes og ansiktet mot veggen, 
jeg puster tungt og later som om jeg sover, 
for å slippe å svare. Stillheten smeller i 
ørene, gjør meg svimmel og ør, fyller hele 
rommet. 
 Neste morgen er sola tilbake og 
mamma vil ut. Mamma vil shoppe klær. 
Vi tar en taxi til kjøpesenteret og i det vi 
kjører ut på motorveien ruller jeg ned 
vinduet i baksetet og stikker ut hånda, 
lar den vippe opp og ned og kjenner den 
varme lufta mot håndflaten. Mamma 
sitter i forsetet ved siden av sjåføren, i 
bakspeilet kan jeg se henne himle med 
øynene og sukke høyt og overdrevent. 
Mamma går inn i sin femte butikk på 
kjøpesenteret. Som en liten lakei blir jeg 
stående utenfor prøverommet, poser med 
klær hun har kjøpt i den ene hånda, klær 
hun skal kjøpe i den andre.  Armene 
mine er støle, og jeg vet egentlig ikke 
hva jeg gjør her. Flybilletten var egentlig 
kjøpt til pappa. Det var hans forslag at jeg 
skulle være med istedenfor. Han mente 
jeg trengte en ferie og at det var klart jeg 
skulle ut å fly. Første gang jeg fløy var i 
armene hans. Da jeg var liten løftet han 
meg alltid opp foran vinduet hver gang 

MAMMA + 
MEG =  SANT

det snødde. Han lot meg sprelle med 
beina og flakse med armene. Jeg skrek og 
han lo, og kanskje jeg trodde jeg var et lite 
snøfnugg.  
Jeg går mellom radene med klær og 
stryker fingrene over de ulike kjolene. 
Mamma stormer ut av prøverommet, 
ser seg febrilsk rundt og hveser navnet 
mitt. Over stativene fra andre siden av 
butikken ser jeg mamma med en stor 
nyve i panna, og hun ligner ikke på 
mammaen min lenger. Jeg kjenner ikke 
denne damen, tenker jeg. I et lite øyeblikk 
vurderer jeg å gjemme meg, eller løpe av 
gårde, bare stikke av. Men så ser mamma 
meg. Hun peker på posene og rister på 
hodet. 
I taxien på vei tilbake til hotellet spør jeg 
mamma om jeg kan kjøpe en kjole neste 
gang vi skal shoppe. Mamma ser ut av 
vinduet og svarer ikke. Kanskje hun ikke 
hører meg. Kanskje ordene drukner i 
lyden fra motorveien.
Det er den siste kvelden her før vi drar 
hjem. Mamma og jeg ligger i sengene våre 
og lyset er slukket. Mamma ligger med 
ryggen vendt mot meg, ansiktet mot mur-
veggen. Jeg lytter til stillheten. Jeg venter 
på at mamma skal si, som hun alltid sier, 
at hun elsker meg. Det går fem minutter 
eller kanskje en halvtime. Det er så stille, 
det begynner å suse i ørene. Jeg venter, og 
det er stille, og jeg venter, og det er stille, 
og den tunge pusten til mamma fyller 
rommet som luften fra tusen vinternetter.

Balqiis Omar Ali-Hanaf
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Juuli Tykyrä: “Floating encrypting”
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Armer som kjæler, armer som kveler

TRIGGER WARNING: Seksuelt overgrep

Jeg forsøkte å dytte han bort fra meg, men 
uansett hvor hardt jeg prøvde, lot han meg ikke 
gå. Grepet om skulderen var jernfast – å få han 
på avstand var umulig.
 «Gi meg mobilen. Jeg vil høre på Queen», sa 
Henrik. Lucas, som var i ferd med å overrekke 
han mobilen, trakk den raskt tilbake da han 
hørte navnet Queen.
 «Hvis du først skal velge musikk, får du velge 
noe alle liker», sa Lucas.
 «Hva skal det bety?» sa Henrik og så seg 

“Armer som kjæler, armer som kveler” er et 
utdrag fra romanen Apollons arkaiske torso.
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til siden, som om han forventet at jeg skulle 
komme han til unnsetning, men i protest for at 
han holdt meg, valgte jeg å ignorere han – ikke 
det at jeg brydde meg noe særlig til å begynne 
med. Tankene mine var andre steder. Ved andre 
enden av bordet satt en jente jeg hadde hatt lyst 
til å snakke med hele kvelden, men da jeg ikke 
hadde funnet noen passende anledning – det 
var vanskelig når han ikke lot meg gå – var vi 
fortsatt fremmede for hverandre.
 Jeg prøvde å reise meg, men han dro meg 
ned i stolen igjen. Jeg ga han et sint blikk, men 
måten han så på meg, viste at han ikke tok inn-
over seg hvor mye jeg hatet at han holdt meg. 
Heller så det ut til at til at han tolket det positivt 
at jeg så han slik inn i øynene, noe som raskt 
fikk meg til å vende meg bort i frykt for å gi han 
feil idé. Siden jeg instinktivt kastet blikket mot 
noe hyggeligere, kastet jeg det også instinktivt 
dit hvor den pene jenten satt, eller hadde sittet. 
Til min store forskrekkelse hadde både hun og 
jenten ved siden av reist seg og var i ferd med å 
forlate bordet.
«Drar dere?» ropte jeg, for musikken var høy.
«Vi setter oss bare i sofaen på kjøkkenet», ropte 
hun tilbake og ga meg et smil. 
Jeg smilte også. Muligheten til å snakke med 
henne hadde ikke unnsluppet meg enda. Det 
eneste jeg trengte å gjøre, var å komme meg bort 
fra Henrik, så ville resten gå av seg selv. Jeg tok 
en neve chips fra en bolle på bordet, for å ha 
noe å spise mens jeg tenkte på hvordan rømnin-
gen min skulle foregå. Da jeg ikke kom på noe, 
fant jeg at det eneste jeg kunne gjøre, var å håpe 
på at han glapp taket i meg. Jeg forberedte meg 
til å reise meg enda en gang, men da kjente jeg 
Henriks stemme stikke meg i øret.
«Skal du ha mer vodka?», sa han og begynte å 
helle i glasset mitt.
«Stop, du ødelegger vinen min», sa jeg mens 
jeg grep tak i flasken og gjorde alt jeg kunne 
for å stoppe han fra å skjenke mer. Mine to 
hender mot hans ene ga meg overtaket og jeg 
fikk raskt dyttet den ut av hånden hans. Det jeg 
ikke hadde regnet med, var at flasken også skulle 
skli ut av mine egne hender. Den landet skjevt, 

veltet over ende og begynte å spy ut vodka over 
hele bordet.
«Du søler jo bort hele vodkaen min», sa Henrik 
før han slapp takket i meg og grep om flasken i 
et forsøk på å redde siste rest av drikken sin. 
Med det samme han slapp taket, for jeg opp. 
Jeg tok meg ikke bryet med å svare på anklagen 
hans, men gjorde alt jeg kunne for å komme 
meg utenfor rekkevidden hans før han la merke 
til at jeg hadde reist meg. På veien bort tok jeg 
en av siderne hans, noe jeg mente var en fornuf-
tig kompensasjon for at han ødela vinen min.
Da jeg kom inn på kjøkkenet, så jeg hvor liten 
sofaen var. Den var ikke større enn at to stykker 
kunne sitte komfortabelt. Jeg tok en stol fra 
kjøkkenbordet og satte meg på den. Det var en 
elendig stol. Setet var hardt og ryggen løs, slik at 
det var umulig å lene seg ordentlig bakover uten 
frykt for at den skulle knekke – en stol jeg ellers 
ville unngått. Det eneste behagelige med den, 
var at den lot meg sitte overfor henne.
 «Veronica», sa jeg og rakte ut hånden.
 «Margrete», sa hun og rakte ut sin egen. 
 Venninnen hennes rakte også ut en hånd, 
men jeg merket det ikke før hun var i ferd med 
å trekke den tilbake. Jeg skjøt ut for å gripe den. 
Hun tok imot den noe forsinkede hilsenen og 
jeg fikk vite at hun het Katrin.
 «Studerer du også litteraturvitenskap?» sa 
Margrete.
 «Ja», sa jeg, «du også?»
 «Nei, men nesten alle her går samme studie. 
Jeg går tysk.»
 «Jeg skal ta tysk som støttefag», sa jeg og da 
hun ga inntrykk av at det interesserte henne at 
jeg også studerte tysk, føyde jeg raskt til: «Det 
kan være jeg bygger den ut til en bachelor, litt 
usikker.» 
 «Spennende. Jeg henger litt etter, så hvis 
du skynder deg, kan det være vi rekker å skrive 
bacheloroppgaven samtidig.» 
 Disse få utvekslingene om tysk var nok for 
Katrin. Hun reiste seg og gikk inn til de andre 
igjen, noe jeg ikke hadde det minste imot siden 
det frigjorde plassen ved siden av Margrete. 
Jeg flyttet meg selvsagt ikke med en gang, men 
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ventet noen minutter for å ikke virke desperat. 
Jeg ville også forsikre meg om at Katrin virkelig 
var dratt og ikke bare gått for å hente noe.
 «Er dette første året ditt?» sa Margrete.
 «Ja, dette blir første året i Oslo», sa jeg. Med 
en stor bevegelse – åpenbart drevet frem av 
alkoholen – vred hun seg mot meg slik at hun 
nesten satt sidelengs i sofaen.
 «For du er ikke herfra, nei», sa hun. «Er det 
derfor dialekten din er så rar?» Jeg presset frem 
en latter. I løpet av de få ukene jeg hadde bodd 
der, hadde jeg rukket å få så mange kommenta-
rer rundt dialekten min at jeg hadde lært å late 
som om jeg ikke brydde meg.
 «Jeg kommer fra i nærheten av Stavanger», sa 
jeg.
 «Det gir mening, men da trenger du noen 
som kan vise deg rundt i Oslo, hvis du ikke har 
rukket å gjøre deg kjent allerede?»
 «Det hadde vært koselig», sa jeg. «Mestepar-
ten av tiden har gått til flytting, så jeg har ikke 
rukket å se så mye.»
 «Så flott, jeg gleder meg», sa hun og rettet 
seg opp slik at hun satt rett vei igjen. Samtidig 
flyttet hun seg også nærmere meg, ikke mye, 
men nok til at jeg merket det. Jeg gjorde det 
samme, men jeg flyttet meg betydelig lenger enn 
det hun hadde gjort, slik at det bare var noen 
centimeter mellom oss. Hun sa ikke noe. Det var 
rett før jeg ble redd for at jeg hatt beveget meg 
for mye, men da gjorde hun avstanden enda 
mindre. Hun lente seg mot meg og la hodet på 
skulderen min.
 «Passer det på torsdag?» sa hun. 
 «Jeg er litt usikker. Jeg har en time på 
Rikshospitalet den dagen.» Før noen av oss fikk 
snakket videre, ble vi avbrutt av Katrin som var 
kommet inn på kjøkkenet igjen.
«Du er heldig som bor i Norge», sa hun. «Her 
får jo sånne som deg hjelp.» 
 «Det er ganske greit, ja», sa jeg. Jeg forsøkte 
å vise at jeg ikke tok meg nær av den noe ned-
settende betegnelsen, noe som førte til at tonen 
kanskje ble litt for familiær, men det virket som 
om hun var for full til å sanse denne falskheten i 
stemmen min, for hun fortsatte med den samme 

vennligheten hun hadde vist meg tidligere.
 «Har du begynt å få hjelp enda?»  sa hun. 
Jeg ristet på hodet mens jeg drakk siste rest av 
sideren min. 
 «Jeg har første time på torsdag», sa jeg.
 «Du må ha lykke til da», sa Katrin før hun 
gikk ut i stuen igjen.
 «Når du er ferdig, må du fortelle meg hvor-
dan det gikk», sa Margrete. 
 «Det skal jeg», sa jeg. Jeg håpet at dette korte 
svaret skulle gjøre det tydelig at jeg helst ville 
snakke om andre ting. Margrete reiste seg opp 
fra skulderen min, trakk seg tilbake og så på 
meg.
 «Hvordan ser håret ditt ut når du ikke har det 
i hale?» sa hun. Jeg lente meg forover og tok ut 
strikken. Håret hadde vært fanget så lenge at det 
beholdt noe av formen. Jeg løftet forsiktig på 
det for å viske ut alle spor etter dette fangenska-
pet. «Så pen du er», sa hun da jeg var ferdig. Jeg 
takket henne og satte meg ned igjen. Hun satte 
seg også tilbake igjen, men det tok ikke lang tid 
før hun trakk seg tilbake enda en gang.
 «Kan jeg flette det?» sa hun.
 «Så klart», sa jeg. Hun vred seg nitti grader til 
venstre. Jeg gjorde det samme. Hendene hennes 
var klamme, og det gikk kaldt gjennom meg da 
hun strøk borti tinningen for å samle sammen 
håret, men så snart hun hadde begynt å flette, 
kjente jeg så vidt noe som helst – bare noen få 
sporadiske rykk. 
Da hun hadde flettet en stund, kom en skikkelse 
til syne i døråpningen. Det var Henrik. Han 
holdt et glass i hånden og var på vei mot vasken, 
men stoppet da han var kommet halvveis. Han 
så meg dypt inn i øynene med et usedvanlig 
trist blikk, som om jeg hadde såret han dypt. 
Jeg prøvde å tenke over hva som kunne være 
årsaken til denne tristessen, men før jeg fant ut 
av noe, hadde han forsvunnet ut av synsfeltet og 
ut av tankene mine.
 Fletten ble ferdig, men vi fortsatte å sitte 
sidelengs. Hun strøk over håret mitt og jeg 
fryktet at å reise seg, ville være å gi et signal om 
at denne kjælingen måtte opphøre. Den ene 
hånden gikk etter hvert over på å stryke meg 
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på kinnet – (dette var før jeg begynte å gå med 
sminke) – før hun lot den gli nedover halsen 
min. Jeg følte en trang til å lene meg mot henne 
slik at hun kunne holde meg ordentlig og jeg 
forsto denne strykingen som en innbydelse til å 
gjøre nettopp dette, noe som ble bekreftet idet 
jeg forsiktig begynte å senke meg bakover: hun 
grep tak i meg og trakk meg til seg.
 Jeg sa ikke noe mens jeg lå der. Det gjorde 
ikke hun heller, men det var greit. Det føltes 
godt å bli holdt. Etter hvert kjente jeg søvnen 
falle over meg og gjøre det vanskelig å holde 
øynene åpne. Jeg vet ikke hvor lenge de var 
lukket, men det kunne ikke være mer enn et 
par minutter, for da jeg åpnet dem, merket jeg 
tydelig at jeg ikke hadde sovet ordentlig. Jeg 
merket også at Henrik var kommet tilbake. Han 
sto på samme sted – halvveis mellom stuedøren 
og springen. Denne gangen lignet øynene hans 
heller rasende enn sorgfylte. Det var heller ikke 
meg de så på denne gangen, men Margrete. Han 
ble stående der, helt i ro, og betraktet Margrete 
fra bare noen meters avstand. Det var ikke før 
jeg sluttet å ha han i øyekroken, ikke før jeg vred 
meg mot han at han flyttet seg videre med raske 
og litt klossete skritt.
 Jeg forsøkte å glemme han slik at jeg kunne 
gå tilbake til å nyte å ligge i armene hennes. Jeg 
hadde nesten klart det også da all drikkingen, 
jeg hadde utsatt meg for i løpet av kvelden, en-
delig fikk den konsekvensen at jeg måtte på do. 
Armene hennes hang fast om meg, nesten som 
om hun ville forhindre at jeg forlot henne. Jeg 
dyttet dem forsiktig fra meg før jeg reiste meg. 
Hun ga meg et spørrende blikk.
 «Jeg kommer snart tilbake», sa jeg. Dette 
løftet virket til å forsone oss. Jeg så rundt i rom-
met. Søvnen gjorde det nødvendig med en liten 
orientering før jeg beveget meg. Da jeg endelig 
hadde funnet målet mitt og tatt noen steg i riktig 
retning, føk Henrik mot meg.
 «Skal du dra?» sa han. 
 «Jeg skal bare en tur på toalettet», sa jeg. 
 «Vil du at jeg skal vise deg hvor det er hen?»
 «Ja takk», sa jeg, for når jeg tenkte over det, 
hadde jeg ikke den minste peiling på hvor badet 

var og jeg ville helst bli spart for pinligheten det 
ville være å åpne rommet til en som hadde lagt 
seg for kvelden.
 «Lucas gikk akkurat på badet oppe», sa 
han da vi var kommet ut på gangen, «men vi 
har også et bad nede.» Han ledet meg ned 
trappen. Vi kom til et lite rom med en eneste 
dør. Trappen tok opp mesteparten av rommet 
slik at det eneste møblet man hadde fått plass 
til var en gammel stol. Foran den lå det et rundt 
gulvteppe. Han åpnet døren inn til en liten gang 
med tre andre dører. Foruten disse dørene var 
gangen helt naken. Tomheten ble forsterket av 
det svake lyset. Det var så vidt jeg klarte å skimte 
mønsteret i tapeten – tynne striper som løp over 
en ensfarget bakgrunn. Akkurat hvilke farger 
den besto av, var umulig å se. Med en gang vi 
var kommet inn lukket han døren bak oss og la 
hånden rundt skulderen min.
 «Jeg beklager så mye for hvordan jeg reager-
te da du kom ut som trans», sa han. 
 «Du er tilgitt», sa jeg og ville fortsette mot 
målet mitt, men han grep tak i hånden min og 
holdt meg tilbake.
 «Jeg var nok litt usikker», sa han. «Jeg var 
redd for hva andre skulle komme til å si hvis» – 
han tok en pause – «uansett liker jeg deg ganske 
godt.» Jeg nikket sakte samtidig som jeg forsøkte 
å la det falske smilet og de kalde øynene vise 
hvilket ubehag jeg følte av at han ikke lot meg 
gå.
 «Jeg er mye sikrere på meg selv nå. Jeg bryr 
meg ikke om hva folk kommer til å si. Ingen av 
dem betyr noe som helst i forhold til deg.» Han 
strammet leppene og dro meg mot seg.
 «Nå må jeg virkelig på do», sa jeg og rev til 
meg armen og tok noen skritt bakover slik at han 
ikke skulle fange meg igjen.
 «Den døren», sa han og pekte på den til 
høyre nede i gangen. 
 Jeg skyndte meg inn og låste. Mobilen min 
lå i sofaen oppe; det var ikke mulig å sende en 
melding om at noen måtte komme og redde meg 
fra denne ubehagelige situasjonen. Det eneste 
jeg kunne gjøre, var å vente noen minutter før 
jeg kom ut, i håp om at han ble lei og gikk opp 



46

i stuen, men da jeg åpnet, var han der fortsatt. 
Han sto lent inntil døren ut til trappen med 
armene i kors. Så fort han så meg, rettet han seg 
opp og tok et skritt mot meg. Det var ingen vits 
i å låse seg inne igjen, da ville han bare vente på 
meg, men om jeg var rask nok, kunne jeg kan-
skje presse meg forbi han og ut døren. Det var 
like før jeg la på sprang da jeg innså at avstanden 
mellom Henrik og døren fortsatt var altfor liten 
til at et slikt rømningsforsøk kunne lykkes. På en 
eller annen måte måtte jeg lokke han bort, ellers 
ville han bare rive tak i meg før jeg rakk å åpne 
døren. Jeg tok et skritt mot han – forsiktig, slik 
at han ikke skulle tolke det som et klarsignal til 
at han også kunne komme nærmere, samtidig 
som jeg ikke tok blikket fra døren. Ingenting 
skulle gi uttrykk for at jeg ville noe annet en å 
komme meg bort derfra
 Han tok et skritt mot meg. Nå var det knappe 
to meter mellom oss. Hvis han tok et skritt til, 
ville det være for sent, da hadde han allerede 
vunnet. Han rørte ikke en muskel, sto der bare 
helt rolig uten å si noe, nesten som om han 
ventet på et eller annet. Hvorfor sier han ikke noe? 
for det gjennom meg. Han hadde enda ikke gitt 
fra seg så mye som en lyd siden jeg kom ut fra 
badet. Vær så snill og si noe tenkte jeg som om 
tankene mine kunne tvinge han til å ytre seg. Jeg 
fikk lyst til å rope til han, virkelig kjefte på han 
for at han holdt på å skremme meg slik, men jeg 
fikk ikke frem noe som helst. 
 Han tok enda et skritt mot meg. Jeg kunne 
ikke vente på at han skulle si noe. Nå gjaldt det 
å komme seg bort før det skjedde noe alvorlig. 
Benene mine hadde stivnet, men jeg klarte alli-
kevel å tvinge dem til å flytte seg. De sto i fare 
for å svikte, men de bar meg nesten helt frem 
til døren før han stoppet meg. Denne gangen 
var grepet så sterk at ikke engang om jeg hadde 
hatt kontroll over kroppen min, ville jeg greid å 
komme meg løs. 
 «Jeg var usikker før, men ikke nå lenger», sa 
han mens han dro meg inntil seg. «Jeg elsker 
deg, og jeg vil at du skal vite det.» 
Jeg forsøkte å vri meg unna, men han holdt meg 
fortsatt. Jeg ville dytte han bort, men armene 

mine ble hengende der de var. De maktet ikke å 
røre seg. Ansiktet hans var bare noen centimeter 
unna mitt eget nå. Hvis jeg skulle gjøre noe, 
måtte det skje nå. Jeg skrek så høyt jeg kunne. 
Jeg brydde meg ikke om at andre hadde lagt 
seg; jeg brydde meg ikke om hva de ovenpå ville 
tro om meg; jeg brydde meg heller ikke om hva 
naboene ville tenke. Det eneste jeg brydde meg 
om var å komme meg bort fra Henrik.
«Sa du noe?» sa han. De forundrede øynene 
hans fortalte meg at dette veldige skriket jeg 
hadde inni meg hadde fortonet seg som en svak 
hvisking. Lungene mine var i ferd med å kollap-
se, men jeg kunne ikke gi opp enda. Jeg hadde 
fortsatt en mulighet igjen: jeg kunne banke han 
opp. Henrik var riktignok mye sterke enn meg, 
men det ville ikke si at jeg var svak. Hvis jeg fikk 
inn det første slaget, var det ikke utenkelig at jeg 
vant. Jeg la all min styrke i å løfte armen. Siden 
han holdt meg rundt skuldrene, ble handlings-
rommet kraftig innskrenket, men jeg var ganske 
sikker på at jeg fortsatt kunne få inn et dugelig 
slag. Om jeg bare traff ordentlig, kunne det godt 
hende at jeg klarte å brekke et ribben. Kanskje 
klarte jeg til å med å kollapse den ene lungen 
hans. 
Hånden min var på høyde med skulderen min. 
Den ville ikke høyere, men det trengte den ikke 
heller. Jeg forsøkte knytte neven. Det smertet 
meg at jeg måtte påføre han skade for at han 
skulle la meg gå, men jeg overbeviste meg selv 
om at det var nødvendig. Jeg klarte ikke å knytte 
neven. Det meste jeg fikk til var å krumme 
fingrene litt, men det gjorde ikke noe, for jeg 
kunne fortsatt gjøre rimelig skade.
 Jeg slo til han så hardt jeg kunne. Det vil si 
at jeg dyttet han forsiktig i brystet. Først med 
den ene hånden og så med den andre, som nå 
gjenfant sin styrke. Han så ikke ut til å bry seg 
med noen av disse «slagene». Heller ikke blikket 
mitt, som sa at jeg både hatet og fryktet han, 
var til hinder for at han fortsatte slik han hadde 
planlagt. 
 Tungen hans presset seg inn i munnen min. 
Der lette den etter min egen, som hadde gjort 
seg liten og gjemt seg så langt bak i munnen den 
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greide, uten at det hjalp noe særlig. Han lot den 
ene armen gli litt nedover ryggen min før den 
stoppet der en bh-stropp var å forvente. Da han 
ikke fant noe der, gikk han videre til å klemme 
meg på brystene et par ganger før han løftet opp 
kjolen min slik at han kunne kjenne ordentlig på 
dem.
 «Jeg bryr meg ikke om at du har små bryster. 
Jeg synes at de er kjempepene», sa han før han 
presset munnene våre sammen igjen. Etter å ha 
kjent på dem en god stund, lot han hånden gli 
ned til trusen min. Her var det samme rutine 
med at han lot den begjærte kroppsdelen behol-
de klærne på mens han strøk over den – fristet 
den til å tro at den kanskje kunne unnslippe, 
til å tro at han kanskje vil spare den, til å tro at 
han ville la den gå ubesudlet før han trengte seg 
gjennom alle stofflige barrierer og minnet den 
på at ingenting kunne hindre han fra å ta det 
han holdt for sitt. Det var et solid grep – ikke så 
hardt at det gjorde vondt, men jeg merket det 
godt. Han fortsatte å gjøre som han ville med 
meg en liten stund før han endelig løsnet taket. 
Jeg håpet det betydde at det han alt hadde tatt 
fra meg, var nok, men det var det ikke. 
 «Rommet mitt er der», sa han og pekte. Jeg 
ville løpe fra han nå som jeg hadde muligheten, 
men all styrken jeg hadde utspilt da jeg skrek om 
hjelp og da jeg forsøkte å slå han i hjel hadde 
enda ikke kommet tilbake. Det eneste jeg kunne 
gjøre var å stå akkurat der jeg var, gjøre meg 
tung slik at han ikke kunne bære meg, i det hele 
tatt gjøre det så umulig for han å få meg inn på 
rommet som overhodet mulig. Han dro meg til 
seg slik at jeg sjanglet forover. Det hjalp ikke 
å stå imot; han var langt sterkere enn meg. Jeg 
sjanglet noen skritt videre. Han åpnet døren, 
dro meg med seg og lukket den bak seg.

*

Da hun omsider fikk åpnet døren, gjorde hun 
dette så forsiktig som overhodet mulig – ikke 
bare fordi hun fortsatt var svak, men også fordi 
Henrik akkurat hadde lagt seg til å sove. En brå 
bevegelse kunne komme til å vekke han og det 

ville garantert medføre en ny runde. 
 Hun var også rolig da hun åpnet døren ut til 
trappen, men da hun hørte at de fortsatt spilte 
musikk, kjente hun en sterkt angst grippe fatt i 
henne. Hun skyndte seg ut av gangen og lukket 
bak seg. Deretter la hun øret inntil døren og 
lyttet. Musikken gjorde det vanskelig å høre om 
det var noen på den andre siden. Hun lyttet til 
hun var helt sikker på at han ikke kom før hun 
listet seg opp trappen. 
 I gangen oppe hang det et speil ved siden av 
klesskapet. Hun studerte seg i det for å finne ut 
om utsiden hennes hadde endret seg like mye 
som innsiden. Ansiktet hennes var litt rødt, men 
hun gråt ikke. Dersom hun fikk roet seg, ville 
ingen merke noe som helst.
Snart skulle hun gå inn i stuen igjen og da skulle 
hun late som om ingenting var skjedd. Hun 
bestemte seg for at disse minuttene hun trengte 
for å ikke være synlig urolig da hun kom inn, 
skulle være de eneste hun viet denne hendelsen 
– siden hun enda ikke forsto hva som var skjedd, 
var dette det eneste passende ordet. Deretter 
skulle hun aldri tenke på den igjen. 
 Hun gikk bort til kjøkkendøren, la hånden 
om klinken, tvang seg til å se lykkelig ut og 
åpnet døren. Margrete og Katrin satt i sofaen. 
Lucas satt på en stol i nærheten – den samme 
hun hadde sittet på. De andre hadde visstnok 
dratt for å rekke et eller annet utested. De gjen-
værende snakket om en artist Lucas likte, men 
som de to andre ikke kunne fordra. Hun for-
søkte å bli med i samtalen, men tankene hennes 
var helt andre steder og det tok ikke lang tid før 
hun falt av. Det var nok best om hun dro hjem. 
 Margrete fulgte henne ut på gangen, hvor 
hun ga henne en klem. 
 «Det må ikke bli altfor lenge til vi tar den 
omvisningen da», sa hun. 
 «Nei da», sa Veronica og bøyde seg for å 
knytte skoene. «Jeg tror jeg er ledig på fredag.» 
Hun reiste seg og åpnet ytterdøren. «Du må ha 
en fin kveld videre.»

Veronica Sofie Vatne
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Blankere enn Vodka 
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«Festivalpass til sommer’n!»
«Roskilde!»
Du skriker i øret mitt
Vifter med billetter
Et halvt års venting
Myrvann, støvler, øl
Orange Stage

Våkner
Tom sovepose til høyre
I-phonen oppå
Død
Lukt av piss henger igjen
Brekker meg
Savner nærhet
Du kunne holdt håret mitt
Strøket meg over ryggen
Hører fest utafor teltet
Du er ikke der heller
Spydammen vokser

«Vi lyste opp natta!»
Øya dine
Fremdeles lysende
Ingen tegn til anger
«Trengte aleinetid»
Jeg peker på de dansende folka

Offisiell festival
Kveldens headliner
Red Hot Chilipeppers
Vi tok med ulike chilisorter
Utfordra hverandre til å spise
Var garantert de som skreik høyest
Om natta
Gnei de inn i øya dine
Gnei de inn i hans
Rød i øya selv

Søkkvåt
Haikende
Pass i venstre hånd
Tuborg i høyre
Null retningssans
Tre dager på rømmen
Hever ølboksen mot målet
Oslo
Ankommer leiligheten
Fjerner dørskiltet
Bytter lås
Plasserer tinga dine utafor
For at noen skal robbe deg for alt

Ukespass til Øya
Spiser pølser som ikke er røde
Aiming for Enrike
AURORA
M83
PJ. Harvey
Sol Bar
Amfiet
Gressbakke
Ramler
Du tar meg i mot
Drar meg bort
Vannstasjon
Får meg edru

Oslodialekt
Dansk aksent
Du tenner meg fremdeles
Bytter blikket
Amfiet
Massive Attack
Fremtiden
Blankere enn Vodka

Regine Folkman Rossnes
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Du er lett å elske
Audun Westermann Ryeng & 
Malin Westermann

Diktene og bildene er et samarbeidsprosjekt 
mellom meg og søskenbarnet mitt Malin Wes-
termann der vi ønsker å gi en kommentar på 
kjærlighet og mental helse. 
 Kjærlighet er det beste i verden. Det er følel-
sen som vever oss sammen som mennesker. Det 
er det vi alle lengter etter, noe vi alle trenger for 
at vi skal ha det bra. Dette er gjentatte sannheter 
som kanskje har mistet noe av deres kraft, men 
ofte kan nettopp klisjèene romme dypere sann-
heter. Selv om alle trenger kjærlighet, er kjær-
lighet et behov med mange ansikter; ansikter 
som formes av våre livserfaringer, kanskje særlig 
våre livssorger. Noen mennesker har opplevd så 
mye avvisning, sorg og isolasjon at de drives til å 
ødelegge andre mennesker. 
 Jeg har opplevd hvordan det er å bli ødelagt 
slik, så ødelagt at jeg har følt meg fullstendig 
uverdig det å bli elsket. I min barndom lærte jeg 
at kjærlighet er sårbarhet, å våge å slippe noen 
nær. Samtidig kan jeg huske å se Ariel gro bein 
og vandre opp på land og legge en hel verden 
bak seg for å finne sin drømmeprins i et annet 
slott. Jeg trodde at kjærlighet var noe man måtte 
strekke seg for å nå, noe man måtte være villig til 
å transformere seg selv for å fortjene. Jeg var, og 
er fremdeles, redd for å skuffe de jeg er glad i. 
 For noen år siden møtte jeg noen som jeg ble 
utrolig forelsket i. Jeg ønsket å bygge et liv med 
han. Jeg var ikke forberedt på å bli møtt med 
de forventningene som ble lagt på meg. Det var 
mitt første seriøse forhold og jeg gikk det i møte 
uten å sette personlige grenser. Hver gang jeg 
var rundt dette mennesket slo hjertet så fort at 
jeg ble svimmel. Jeg trodde i nesten et helt år at 
dette var forelskelse. Når jeg senere lærte at den 

høye pulsen derimot skyldtes angst, mistet jeg 
troen på meg selv. Jeg klarte ikke å sitte for meg 
selv uten at det kjentes ut som at hjertet skulle 
hoppe ut av brystet. Jeg trengte hjelp. 
 Psykologen min fortalte meg at mennesket 
jeg elsket mer enn noen andre hadde emosjo-
nelt mishandlet meg og utsatt meg for så mye 
emosjonelt stress at det hadde skapt angst i 
meg. Jeg hadde aldri følt angst før, og visste 
ikke om jeg kunne tro på det jeg hørte. Jeg 
hadde frivillig latt meg isolere fra venner og 
familie. Jeg hadde latt noen andre tråkke over 
mine grenser og fortalt meg hva jeg måtte gjøre 
for å bli elsket. Jeg måtte lære etter bruddet 
at selv om kjærlighet er et behov vi alle har, så 
er det mange som sliter med å vite hva det er. 
Kjærlighet kan utnyttes og gi noen for mye makt 
i en relasjon. De som blir utsatt for emosjonell 
mishandling føler ofte at de fortjener det, at alt 
er deres feil. Gaslighting, frykten for å ende opp 
alene og turbulente vekslinger mellom nærhet 
og avvisning er våpen som kan bryte ned ens 
selvtillit til man er ugjenkjennelig og syk. Slike 
relasjonsmønstre jeg måtte jobbe lenge for å 
identifisere og legge bak meg. Tilgivelse er en 
viktig milepæl på veien mot å kunne gå videre 
og gjenoppbygge selvtilliten. Jeg har ligget på 
gulvet, tungpustet og hulkende mens moren min 
sa om og om igjen over telefonen: “Du er lett å 
elske”. Dette tenker jeg ofte tilbake på. 
 “Kjærlighet er først og fremst trygghet”, ble 
jeg fortalt, noe som jeg har holdt fast i. Det siste 
året har jeg møtt mennesker som jeg aldri hadde 
møtt om jeg ikke hadde tatt tid for meg selv og 
lært meg å være glad i meg selv igjen; mennes-
ker som respekterer mine personlige grenser, 
og som får meg til å senke skuldrene. Jeg har 
funnet økt tillit til de relasjonene jeg trakk meg 
vekk fra, særlig familien. Jeg skrev dikt som et 
hjelpemiddel, og så dem bli gradvis mer håpe-
fulle. De forteller en historie om hvordan det 
føles å ikke strekke til, å bli avvist for den man 
er, og å finne veien tilbake til seg selv. Jeg har 
fortsatt fullstendig tro på den kjærligheten der 
mental helse blir ivaretatt. 

Audun Westermann Ryeng
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jeg skulle ønske jeg kunne 
bli mindre for deg

at mine ribbein kunne
brette seg sammen 

til jeg lignet et foster 
men hvordan skulle jeg da 

romme 
deg 

som er så stor 
som tar så mye plass 

i meg?

jeg er ikke begrenset 
til din verden 
dine rammer 

noe jeg trodde jeg var
der jeg lå 

innrammet av din madrass 
der to hjerter slo 

i forskjellige takter
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 en hånd strekker seg 
fra innsiden 
og tar min 
mens jeg står i kryssilden av
feilaktige bevis 
og tomme løfter
«gi hjertet ditt tilbake til deg selv» 

ensomheten 
er tid tilbragt med verden 
alt 
inni deg 
som aldri forsvinner 
er et ekko i et fullt rom
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Men Shere Hite har også skrevet vakkert om 
vennskap, særlig kvinner imellom. I to videoer 
utforsker hun kjærlighet og vennskap, dette er 
den ene, og heter Shere Hite relaxing at home. 
I videoen viser hun oss hvordan en god kveld 
også kan være, som en self-care-instruksjon. 

Shere Hite var mest kjent for The Hite Report 
(1976), som undersøkte hvordan mennesker 
forholder seg til sex og hva det betyr for dem. 
Hun avdekket avstanden mellom samfunnets 
forventninger til, og vanlige kvinners erfaringer 
med, seksuell nytelse.



Samfunnet og konteksten rundt Shere Hites 
arbeid er borte, og mye av er utdatert. Det er 
allikevel noe varig i arbeidet hennes, synes jeg, 
i måten hun peker på og behandler våre grunn-
leggende behov for kontakt, vennskap, varme 
og tillit, både i kjærlighetsforhold og i andre 
forhold, det er oppløftende og hyggelig lesning. 
Tips! Tiril Haug Johne

Den andre videoen, Do it – home versjon, er en 
øvelse i intimitet og vennskap. Hun instruerer: 
Embrace an important friend in a full-length hug for 
thirty-one minutes. Contact should be frontal, body 
to body, full length with legs, chests, pelves and heads 
touching. Speak a maximum of twenty words each to 
each other. Do not proceed to other activities or sex. 
The room should be silent, without music.
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Væren (21. mars til 20. april)
Har du slitt på kjærlighetsfronten i det 
siste? Frykt ikke, det kommer til å endre 
seg i god tid før neste halvmåne! Hvis 
du lytter til deg selv, og er ærlig om dine 
meninger angående Israel-Palestina-kon-
flikten til potensielle partnere, vil du se at 
nye dører åpner seg og at apartheidstaten 
vil opphøre.

Tyren (21. april til 21. mai)
Gretten? Du har kanskje følt deg overvel-
det av de økende klasseskillene i samfun-
net den siste tiden og lurer på hvorfor. 
Når Jupiter går i bane rundt solen 
utnytter nemlig bolighaiene pandemien 
og blir rikere! Hvis du er åpen for å slutte 
med din veganske diett er dette et godt 
tidspunkt å vurdere å spise de rike!

Tvillingene (22. mai til 21. juni)
Den kommende uken vil du føle en øk-
ning i studiegjeld og en gnagende følelse 
av at klimakrisen vil ramme de fattigste 
hardest. I denne fasen er det viktig å 
drikke mye vann og fokusere på studiene 
dine. Hvis du utstråler ditt mest optimis-
tiske selv, vil du se at du møter blikket til 
en søt medstudent på lesesalen. Spør om 
nummeret hens vel! Hvis jorden skal gå 
under er det hyggelig å være to (eller fler). 

Krepsen (22. juni til 22. juli)
Fullvaksinert og klar for et nytt år? Husk 
at legemiddelindustrien har en sykelig 
patentkultur som gjør at medisiner og 
vaksiner som kunne reddet liv blir holdt 
tilbake for å få profitt.

Løven (23. juli til 23. august)
Har du hull i favorittbuksa? Redd ingen 
på datingmarkedet er interessert i deg når 
du har fillete klær? Vis klærne dine litt 
kjærlighet og reparer et hull eller sy på en 
knapp i dag, så skal du se at kjærligheten 
du gir til verden kommer tilbake til deg <3 



57

Jomfruen (24. august til 23. september)
Ikke la drømmene dine være drømmer, 
virkeliggjør et statskupp!

Vekten (24. september – 23. oktober)
Vær bedre enn dine foreldre: gå til 
terapi, dra på demonstrasjoner, avskaff 
Rikshospitalets monopol på behandling 
av transpersoner, og slutt med det derre 
nihilisme-tullet ditt før du kjører deg selv 
ned i en grøft. Revolusjonær optimisme er 
modigere enn å stagnere i apati! 

Skorpionen (24. oktober til 22. november)
Nå er det tid for homofili. 

Skytten (23. november til 21. desember)
I den kommende måneden bør du åpne 
sansene og være til stede i øyeblikket. Se 
opp mot himmelen og husk at 100 selska-
per står for 70% av klimautslipp.

Steinbukken (22. desember til 20. januar)
Den siste tiden har du merket at de rike 
blir rikere, og du føler deg som at du 
taper i monopol. Husk at du kan velte 
brettet om du ikke liker spillet!

Vannmannen (21. januar til 18. februar)
Føler du deg feit? Feit er ikke en følelse, 
det er et deskriptivt ord! Hvis du føler 
deg feit, må du jobbe på din internaliserte 
tjukkfobi! Ikke la bedrifter tjene penger 
på fettforakt, det er ikke kult.  

Fiskene (19. februar til 20. mars)
Som fisk er du veldig følsom. Noen 
kritiserer deg for det, men det er bra å 
gråte. Machokultur som sier at følelser er 
feminint, og dermed må unngås, er toxic. 
Se en chick flick denne helgen og grin. 
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Malin Westermann (f.1996) er en fotograf loka-
lisert i Oslo. Hun er opptatt av å få mennesker 
til å føle seg sett gjennom kameralinsen og vil 
jobbe med fotojournalistikk i fremtiden. 

Audun Westermann Ryeng (f.1997) er lektor-
student ved UiO. Neste år vil han skrive master 
om skeiv asiatisk-amerikansk litteratur og poesi. 
I fremtiden ønsker han å enten jobbe i et forlag 
eller som universitetslektor. 

Marjorie Beale er en skribent i 20-årene bosatt i 
Oslo. Når hun ikke skriver vandrer hun rundt i 
byen, oppsøker skogen, eller besøker gjenbruks-
butikker.

Levina Storåkern, 23 år - svensk spelman bosatt 
i Norge. Medlem i bandet Ævestaden och för 
närvarande student ved Skrivekunstakademiet i 
Hordaland.

Balqiis er født og oppvokst på Grønland i Oslo, 
er tjuefem år gammel og har akkurat startet på 
sin andre bachelor i bibliotek og informasjonsvi-
tenskap på Oslomet. 

Veronica Sofie Vatne er 21 år og studerer allmenn 
litteraturvitenskap og midtøstenstudier med 
arabisk ved UiO. Fritiden bruker hun for det 
mest på å lese, skrive eller gå tur.

Ali Jones Alkazemi (f. 2000) er BA-student i 
filosofi ved Universitetet i Oslo og skriver ved 
siden av studiene. Akkurat nå studerer han et 
semester på Humboldt-Universitetet i Berlin. 

Lina Maria Skullerud er 24 år og  tar master i 
allmenn litteraturvitenskap ved uib etter å ha 
gått et år på skrivekunstakademiet. Hun drikker i 
snitt sju kopper kaffe om dagen.

Rebecca Marie Bangfield går fjerdeåret på 
lektorlinja ved Universitetet i Oslo. Hun skriver 
lyrikk og låter på fritiden og utdanner seg til 
å kunne utdanne unge mennesker. Ellers er 

hun en pratsom lesehest, brennende opptatt av 
interseksjonell feminisme

Regine Folkman Rossnes er en tekstforfatter 
med base i Oslo. Hun har en stor kjærlighet til 
slampoesi som hun opptrer med rundt i Norge. 
Likestilling, relasjoner, fysisk og psykisk helse er 
noe av tematikken som opptar henne.

Ida Kørner er masterstudent i allmenn litteratur-
vitenskap ved Universitetet i Oslo og redaksjons-
medlem i trass! tidsskrift.

Ingrid Birkeland Rasmussen studerer Politisk 
Kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og er 
redaksjonsmedlem i trass!

Tuva Kvale Halseid er masterstudent i journalis-
tikk ved Universitetet i Oslo og er redaksjons-
medlem i trass! tidsskrift. 

Juuli Tykyrä is a literary studies, gender studies 
and theatre studies student from University of 
Turku. They’re doing a student exchange in 
Freie Universität Berlin in 21–22. They write, 
draw and take part in collective queer feminist 
art projects. Instagram: @ljuuli
 
Marte Bjerke tar en master i samfunnsgeografi. 
Når hun ikke sitter på lesesalen går hun mye 
tur i Østmarka med samojeden sin i tillegg til 
å rehabilitere byduer hjemme i stua. Hun er 
opptatt av rettighetene til både menneskelige og 
ikke-menneskelige dyr.
 
Benedikte Fiskergaard Ytterli (f. 1997) er master-
student i allmenn litteraturvitenskap ved NTNU 
i Trondheim og sjølvlærd kunstnar, som postar 
sporadisk på instagram-kontoen @beni.fisk. 
Ho er òg redaksjonsmedlem i tidsskriftet /riss/ 
og tidlegare illustratør for studentavisa Under 
Dusken.
 
Illustratør og tegneserieskaper Kjersti Synneva 
Moen (f. 1995) er en fraflytta trønder i hoved-
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staden. Hun tegner med hjerte for 
det nære, det poetiske og det hu-
moristiske. www.kjerstisynneva.no, 
instagram: @kjerstisynnevamoen

Pia Insulàn studerer landskaps-
arkitektur på NMBU. Hun har en 
forkjærlighet for store trær og dans.
 
Frida Lorentzen er hobbykunstner 
og samfunnsviter med mastergrad i 
postkoloniale Midtøstenstudier. Du 
finner illustrasjonene hennes på  
@notsofastfrida
 
Kristin Syltøy Stien tar en bachelor i 
idéhistorie ved Universitetet i Oslo 
og er redaksjonsmedlem i trass!. 
 
Mikaela Platander (f. 1998) stude-
rer søm og design, og er opptatt av 
kleshistorie og middelalder. Hun 
har en bachelor i idéhistorie, og er 
redaksjonsmedlem i trass!. Av og til 
driver hun med hekserier.
 
Maria Kverno studerer allmenn 
litteraturvitenskap ved Universitet 
i Oslo og er redaksjonsmedlem i 
trass! På fritiden driver hun med 
musikk og lager egne låter.
 
Idunn Victoria Rostøl tar ein master 
i Europeisk kultur ved Universitetet 
i Oslo og er redaksjonsmedlem i 
trass!.
 
Eline Krøvel tek ein bachelor i 
litteraturvitskap ved Universitetet 
i Oslo og er redaksjonsmedlem i 
trass!.
 
Lisette Lode Nkenmegni er lektorstu-
dent ved UiO, skriver master om 
fransk litteratur og er redaksjons-
medlem i trass!. 

 Solveig Elise Thorsdatter Svensson 
har bihulebetennelse ): 
 
Huff da:( Sofia Chrifi-Alaoui stu-
derer kunst og håndverk ved Oslo 
Met og har en bachelor i idéhis-
torie. Hun er redaksjonsmedlem i 
trass (og elsker radio)
 
Silje Alnes studerer sosiologi ved 
UiO og er redaksjonsmedlem i 
trass! 
 
Kristina Kassab Liland har byrja på 
ein master i museologi, er veldig 
glad i tysk og er redaksjonsmedlem 
i trass!
 
Amalie Bjerkem er masterstudent i 
Europeisk kultur ved Universitetet 
i Oslo og er redaksjonsmedlem i 
trass! 

Nora Reitan jobber i radiOrakel, tar 
fag i minoritetsstudier ved Køben-
havns Universitet (men bor i Oslo) 
og er redaksjonsmedlem i trass! 
 
Marie Mutoni Arnesen studerer 
juss ved UiB, men bor i Oslo og er 
redaksjonsmedlem i trass! 
 
Ea Elisabeth Danielsen studerer 
tverrfaglige kjønnsstudier ved 
Universitetet i Oslo og er redak-
sjonsmedlem i trass! 

Bergljot er et designstudio og  
arbeidskollektiv som består av 
Tonje Lona Eriksen, Tiril Haug 
Johne og Victoria Ydstie Meyer.
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Pia Insulan


