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INNLEDNING – ADAMS BREV

hvor en forvirret utsending klager sin nød

Kjære venn! 

Som du vet ble jeg sendt av Departementet til landet Aipotu for å
observere og samle materiale til en rapport om samfunnsforhold og
styring i dette fjerne landet. 

Nå har jeg hatt permisjon i en måned for å skrive rapporten, og den må
snart være ferdig. Men jeg har store vanskeligheter med den og derfor
sender jeg manuskriptet til deg for å høre om du kan hjelpe meg. Jeg
startet rapporten på vanlig måte, og forsøkte å beskrive Aipotus merkelige
institusjoner så nøkternt jeg kunne. Jeg var skeptisk til landet og syntes
ikke det var noen svakhet om rapporten viste det. 

Men som du ser har det hendt noe foruroligende. Jo lengre jeg skrev, jo
mer levende sto oppholdet i Aipotu for meg, og jo sterkere opplevet jeg
igjen mine egne personlige reaksjoner på samfunnet og menneskene der.
Mine personlige følelser har selvfølgelig ikke noe å gjøre med et arbeide
for Departementet – og allikevel finner jeg dem i hvert avsnitt jeg skriver.
Jeg merker at jeg liker det jeg beskriver, ja at Aipotu av og til føles mer
riktig og naturlig for meg enn vårt eget Bykrat. 

Er jeg blitt forført, hjernevasket? Eller har de rett og vi feil? Kjære venn,
les hva jeg har skrevet, og fortell meg hva jeg skal gjøre – hvis du kan! 

Din venn A.



1 – BYEN

hvor Bykrats utsending møter Aipotus representant, oppdager en storby
som ikke ser ut som en storby, og blir sterkt forarget over Aipotus syn på
hva som teller her i verden

Første rapport om Aipotu fra den utsendte tjenestemann fra Bykrat

Som jeg gjør rede for i vedlagte følgeskriv fikk jeg av Departementet i
oppdrag å reise til landet Aipotu og der gjøre mine iaktagelser og samle
materiale til en rapport om forholdene i dette fjerne landet.

Jeg har nå oppholdt meg i Aipotu i noen tid og legger med dette frem min
rapport. Jeg ber om at man ved lesningen legger bort alle tilvante
forestillinger om hvordan samfunn fungerer og hvordan mennesker er og
hva som må gjøres for at de skal bli gode samfunnsborgere.

Jeg ber om at man forstår at rapporten er skrevet med den største vilje til
nøyaktighet og at jeg ikke har føyet til eller trukket fra noe såvidt jeg selv
vet. Jeg har gjort et forsøk på sannferdig beskrivelse, og jeg ber om at man
vil ta meg alvorlig og tro på det jeg forteller.

Dette finner jeg det nødvendig å si fordi Aipotu er et land som på mange
måter må sies å være direkte motsatt av vårt. Det er akkurat som om de
der har snudd opp ned på hele naturens orden. Det som vi kaller for
grunnleggende er for dem mindre viktig, og det som for oss er underordnet
eller av mindre interesse det betrakter de av en eller annen grunn som det
grunnleggende. Man vil forstå dette bedre når man leser rapporten.

Som man vet av foreløpige rapporter ankom jeg Aipotus hovedstad med
fly og fikk derfor allerede ved nedstigningen et første inntrykk av byen og
landet. Mitt inntrykk var at vi måtte ha navigert feil. Vi sirklet over en dal
med grønne jorder, skogholt og små landsbyer slik som man ennå kan
finne det i de mest uberørte områder i vårt land. Her og der så det ut som
litt større bygninger var skjult i tykninger av trær, omgitt av blomstrende
parkanlegg.



En flystripe lå midt i dalen, og man kunne se moderne motorveier ut fra
den i alle retninger Disse grenet seg fort opp i et nett, som en blodåre som
deler seg opp i stadig mindre årer. Bare en motorvei syntes å fortsette
videre over åsene og formodentlig inn i neste dal. Det var strålende
ettermiddagssol og tidlig på sommeren, og dalen var et meget vakkert syn,
men jeg kunne ikke annet enn forundre meg over at vi skulle gå ned her på
landsbygden og ikke en gang kunne se Orbus (hovedstaden) i det fjerne.

Vi kom ned og jeg ble, som lovet, møtt av en representant for Aipotu. En
vennlig ung mann som presenterte seg som "Gorm", forhørte seg om mitt
velbefinnende og ledet meg ut til en bil mens han gestikulerte og snakket
– om det skjønne været, om årstiden, om syrinene som hadde begynt å
blomstre, om min tur hadde vært behagelig, om hvordan det sto til med
min kone, om jeg hadde lest noe fra Aipotu. Jeg kom omtrent ikke til orde.

Han forklarte også at jeg først skulle bo noen dager privat hos ham, for å
bli fortrolig med vanlig dagligliv i landet, som han sa. Deretter ville det
bli lagt opp en serie mer offisielle besøk omkring i de viktigste
institusjonene. (Som du vil se, er jeg bare blitt ferdig med rapporten fra
disse første dagene).

Først da vi hadde satt oss i bilen, kunne jeg uttrykke min forbauselse over
at jeg ikke hadde sett byen enda. Jeg spurte om det var langt dit. Han så
forbauset på meg og sa

"Vi er i Orbus."

"Men her er jo ingen by," sa jeg.

Det var da mine opplevelser i dette merkelige landet begynte. Jeg visste
ikke hvor mange ganger jeg skulle komme til å få et slikt spørsmål som
det jeg nå fikk for første gang.

"Hva mener du egentlig med 'by' "?, spurte han.

Som om ikke alle vet hva en by er. En by er selvfølgelig en tettbebyggelse,
et sted hvor det er høye hus, og trange gater, stor larm, eksos, tett luft av
røyk og utslipp fra fabrikker. Det er et sted hvor det er meget stor



effektivitet og virksomhet, og mange mennesker er samlet for å utføre
nødvendige oppgaver for samfunnet. Jeg sa dette til ham. Og han lo litt, på
en vennlig og avvepnende måte, og sa:

"Det går godt an å ha en by hvor mange mennesker er i kontakt med
hverandre og utfører viktig arbeid, uten å ta med de tingene du nevnte,
bråk, tett trafikk og dårlig luft og slikt. For ikke å snakke om køer og lang
vei til og fra arbeidet hvor folk kaster bort livet sitt.

Det bor faktisk ganske mange mennesker her i Orbus," fortsatte han,
"omtrent 2 millioner, og alle innenfor en avstand som kan nås på en time,
omtrent. De har sine fabrikker, kontorer, messer og konferanserom. De
møtes, de handler, de avgjør viktige affærer, men vi har altså ingen by i
din forstand."

"Men hvordan er det mulig," sa jeg og så meg rundt i den grønne dalen,
hvor solen allerede var på hell, og trekronene stod gyldengrønne i
solskinnet.

Riktignok var kanskje ikke de åpne plassene eller jordene så store som jeg
hadde trodd først. Det var sant å si hus gjemt i treklynger nesten hvor jeg
snudde meg. Men allikevel kunne det umulig være plass til en by på 2
millioner mennesker. Min guide fulgte blikk mitt og sa:

"Man kan godt kalle det kamuflasje. Det var det vi tenkte på, til å begynne
med. Vi tenkte hvorfor skal en by se ut som en by, – i din forstand?
Hvorfor ikke kamuflere den og få den til å se ut som en dal?

Vi har løst problemet blant annet ved at åsene som du ser rundt her, disse
skogkledte åsene, i virkeligheten er fulle av boliger."

Og når jeg så nøyere etter oppdaget jeg at det blinket i vinduer og at man
kunne skimte verandaer og altaner som nesten gjennomhullet åsene. Men
det var gjort så sinnrikt og så uregelmessig, så lik naturen selv at man
faktisk skulle vite om det for å kunne se det.

"Det er plass til ganske mange mennesker i hver ås", fortsatte han. "og
Orbus er ikke bare denne dalen her. Den strekker seg over flere dalfører



med åser imellom. Noen av åsene er naturlige og noen er kunstige, men
alle er fulle av boliger eller kontorer."

"Jamen, fabrikkene da?" sa jeg. "Jeg ser ikke en eneste fabrikkpipe?"

"Det vi har gjort med fabrikkene er kanskje den største endringen som er
skjedd med det menneskelige landskap siden det tyvende århundre" svarte
han. "Vi er ganske stolt av det vi har fått til der."

"På slutten av det tyvende århundre var konflikten mellom teknikk og
industri på den ene siden og menneskelig trivsel og naturvern på den andre
siden blitt akutt. Hvis vi skulle overleve måtte teknikken underordne seg
menneskenes behov istedet for omvendt. Vi måtte ha en industri som ga
oss de varene vi trengte, men som ikke ødela oss og den naturen vi var
glade i."

"Hvem mener du med "vi"?" avbrøt jeg. "De som eide industrien, for
eksempel, tenkte vel ikke slik?"

"Nei, og nettopp derfor vokste det frem en  reformbevegelse], en "grønn"
bølge, som i mange andre land på den tiden," svarte han.

"Vi hadde også det, ja, vi har det enda. Men de har ikke særlig
innflytelse," bemerket jeg.

"Vår ble derimot sterk," fortalte han. "Mange vanlige mennesker forsto
situasjonen og engasjerte seg for alvor. De kom sammen i grupper og leste
og diskuterte alternative løsninger. Men det viktigste var at de ga penger,
og at pengene ble brukt til å ygge opp en fri forsknings og utrednings-
virksomhet. Den arbeidet uavhengig av de samfunnsinteressene som hadde
makten og som ville beholde samfunnet stort sett slik det var."

"Hva kan en slik folkebevegelse utrette?" spurte jeg skeptisk.

"Den kan forandre synet på samfunnet hos stadig flere mennesker," svarte
han. "Mange trodde ikke det var noe viktig, men de endret mening da de så
tendensen i valgresultatene. Det andre en folkebevegelse kan gjøre, er
nemlig å STEMME. Den grønne bevegelsen ble sterkere for hvert valg, og



fikk igjennom stadig flere forsøk."

"Hva mener du – forsøk? Hva var vitsen med det?" sa jeg forbauset.

"En kan få utført forandringer som "forsøk" som aldri ville fått flertall på
vanlig måte," svarte han. "I industrien, for eksempel, visste alle hva som
måtte være løsningen: Alle fabrikker burde være et 100% lukket system
bortsett fra innførsel av råvarer og utførsel av de ferdige produktene. Alle
avfallsstoffene, som før bare ble sluppet ut og som ødela mennesker og
landskap, måtte det gjøres noe med.

I ett forsøk ble noen av de beste folkene vi hadde satt til å å lage en
"helhetsfabrikk". Avfallstoffene fra hvert ledd i produksjonen skulle
behandles videre til de var blitt enten brukbare eller harmløse. Noen
avfallsstoffer kunne f.eks. bli verdifulle biprodukter hvis de ble kombinert
med bestemte andre råstoffer. Da ble produksjonen av dette biproduktet
bygget inn som ett ledd i fabrikkens totale produksjon. Resultatet ble en
slags multi-fabrikk hvor det sendes mange forskjellige råstoffer inn i den
ene enden, og tas ut et helt system av produkter i den andre enden, men
ikke noe skadelig avfall."

"Men det er da slett ikke alltid mulig!" utbrøt jeg. " Alle vet at det finnes
mange skadelige avfallsstoffer som ikke kan brukes til noe."

"Det er riktig at enkelte avfallstoffer produseres i mye større mengder enn
vi kan bruke på noen fornuftig måte," svarte han. "Men det er utrolig hva
en kan få ut av såkalte avfallstoffer når en først begynner å tenke på den
måten.

Det finnes selvfølgelig avfallsstoffer som det ikke nytter ågjøre noe med.
Men de blir behandlet som det de er, konsentrert og uskadeliggjort så
meget som mulig, lagt i tette beholdere og lagret i avsidesliggende huler i
landskapet.

Det nyeste på området er et prosjekt for å skyte avfallscontainere inn i
solen. Der vil de forbrenne uten skygge av spor."

"Men hvor er disse fantastiske fabrikkene", sa jeg, og så meg rundt. Jeg



kunne ikke se en eneste fabrikkbygning.

"Nei, man kan ikke se mye til dem", sa han. "De er stort sett gravet ned
eller sprengt inn i fjellet. Som en regel kan du si at her i Aipotu hvor du
ser en landsby, der vet du at det også ligger en fabrikk. Kanskje ligger den
rett under landsbyen, kanskje i nærmeste ås, kanskje under nærmeste vann.
Det er utrolig mange steder man kan gjemme en fabrikk, slik at den ikke
tar bort plass fra landskapet."

"Jamen, " sa jeg. "de blir hermetisk innelukket, uten lys og luft!"

"Vel," sa han, "det er nok mer lys og luft der enn det er i sentrum av en
storby hos dere. Men først og fremst må du huske på at fabrikkene våre
mer må sammenlignes med en maskin enn med en gammeldags fabrikk.

Fra råstoffene går på transportbånd inn i fabrikken til de ferdigpakkede
produktene kommer ut, er det knapt en eneste operasjon som gjøres ved
menneskelig hånd. Fabrikken er fullautomatisert og fullstendig datastyrt.

Menneskene styrer fabrikken. De regulerer for eksempel mengden av
produkter, eller de endrer formgivingsprogrammene når fabrikken skal
lage et nytt produkt. Og det kan gjøres fra kontrollstasjoner som er vakkert
og vennlig plassert i et parkanlegg over bakken."

"Så dere har altså en meget avansert teknikk her i landet," sa jeg. Den
landlige scenen rundt meg hadde fått meg til å undre på om Aipotu
kanskje hadde vendt teknikken ryggen.

"Vi kommer ikke utenom den", sa min guide. "Det var en tid da mange
mennesker hadde en drøm om å "flytte tilbake til småbruket". Men det lot
seg selvfølgelig ikke gjøre. Vi var blitt for mange, og vi hadde vennet oss
til en levestandard som lå langt over det et enkelt jordbrukssamfunn kunne
gi oss."

"Det er det samme hos oss – de vil leve enkelt og naturlig, som de sier,
men sivilisasjonens goder vil de ikke unnvære," sa jeg spydig. Gorm så litt
forbauset på meg og sa:



"Det er vel ikke noe urimelig i det? Det betyr bare at industrien må
forandre seg slik at mennesker kan få det de vil ha.

Og i teorien er ikke det noen umulig oppgave. Vi hadde innsikten som
skulle til og mange delvise løsninger fantes alt. Det var egentlig et
spørsmål om å sette nok velutdannete folk på det, med tilstrekkelige store
pengemidler, og resultatet var gitt på forhånd . Det oversteg ikke på noen
måte våre evner.

Og etterhvert som stadig flere forsøk ble startet, og fabrikker ble bygget
om og plassert under jorden og sluttet å belaste miljøet, jo sterkere ble
bevegelsen.

Folk på industristedene konkurrerte om oppfinnsomme måter å ordne
produksjonen på, slik at idag har vi et produksjonsliv som er smidig, som
svarer til våre behov og gir oss det vi ønsker, uten å ødelegge det vi synes
er de viktigste livskvalitetene."

Jeg begynte å bli ganske forarget. Det var som om folk i Aipotu mente at
menneskenes behov, eller ganske enkelt deres lyst til å ha det vakkert eller
trivelig, var et mål i seg selv for staten. Som om samfunnet uten videre
skulle underordnes private menneskers lyst til frisk luft! De brukte
dyrebare ressurser til å innrette seg behagelig – istedet for å godta
økonomiens krav, og finansen og kapitalens ubønnhørlige betingelser!

Jeg fikk lyst til å spørre: Hvem var de at de skulle oppkaste seg til herrer
over disse enormt mektige og produktive systemene? Jeg sa ingenting.
Men kanskje viste ansiktsuttrykket mitt noe av det jeg tenkte, for min vert
fortsatte:

"Det var mange i overgangstiden som syntes det var noe nesten umoralsk i
en slik politikk. Menneskene opphevet seg ikke bare til skapningens
herrer, men til og med til kapitalens herrer. Akkurat som om
enkeltindivider skulle ha større rett enn de kollektive insitusjonene. Det
var mange som sa at menneskene ikke hadde rett til å sette sine egne
verdier i høysetet på den måten."

"Jeg må si jeg er helt enig," sa jeg med ettertrykk. "Å ønske seg grønt



gress og sol og frisk luft, det er private behov, som hører fritiden til;
arbeidslivet er noe annet. Det er alvorlig, det er hardt, og gjennom det
viser mennesket sin styrke og verdighet og viser at det er seg sin plass i
samfunnet bevisst, det har vi alltid lært. Folk har alltid måtte streve for
utkommet, og det er umoralsk å forsøke å vri seg unna det."

"Akkurat," smilte min vert uanfektet. "Slik tenkte mange den gangen også,
og det var en motstand som det tok noen tiår å bli kvitt. Grunnen til at den
til slutt forsvant, var at folk begynte å forstå at systemene var deres egne!
Der var ingen makter. Kapital var noe som menneskene hadde og brukte
på bestemte måter. Systemer var noe menneskene hadde skapt"

Han tidde litt. Så fortsatte han tankefullt:

"Følelsen av at systemene var overveldende kom vel av at menneskene var
blitt mer og mer fremmedgjort for dem. Avgjørelsene ble tatt langt borte
og høyt oppe; og stadig flere mennesker opplevet at det som foregikk på
samfunnsplan ikke angikk dem. De følte at de ikke hadde noe de skulle
sagt, og at om de sa noe, ble det ikke tatt hensyn til det likevel. Til slutt
følte de nærmest at de ikke hadde rett til å si noe, heller – de som bare var
"vanlige folk".

Men det gikk altså opp for oss at slik behøvde det ikke være. Den
majoriteten som ønsket frisk luft og sol og grønt gress, hadde i
virkeligheten all makt til å gjøre det som var nødvendig."

"Kastet dere makthaverne?" spurte jeg vantro.

"Nei, ingen ble direkte kastet," svarte han. "Det som hendte var et
usedvanlig raskt systemskifte. Det var forberedt gjennom mange års
utviklingsarbeide i den grønne bevegelsen, men det ble utløst ved en akutt
økonomisk krise.

Samtidig viste det seg at de som satt med makten i industri og forvaltning
og politikk selv begynte å tvile på de gamle ordningene, – som bare så ut
til å føre oss mot undergangen. Da den grønne koalisjonen fikk flertall i
nasjonalforsamlingen i to perioder på rad, kom gjennombruddet ganske
raskt."



Han kjørte en stund i taushet, så tok han plutselig opp noe som virket som
et helt annet tema.

"Jeg vet ikke om du kjenner disse figurene som endrer seg mens man ser
på dem?" spurte han. "En figur kan se ut til å være en blå vase på hvit
bunn, men plutselig, mens man ser på den, forandrer bildet seg helt. Den
blå vasen glir i bakgrunnen og blir bunn, og kantene på begge sidene trer
frem som to ansikter snudd mot hverandre. Og nå er det umulig å se vasen,
mens før var det like umulig å se ansiktene. Og plutselig skifter den igjen;
vi ser vasen og ingen ansikter."

Jeg nikket.

"Med samfunnssynet hos oss var det noe lignende," fortsatte han.
"Produksjon og økonomi hadde stått i forgrunnen så lenge at vi hadde
vondt for å se noe annet. Det var mange grupper som hadde forsøkt å
arbeide for grønne verdier tidligere, men de følte seg ofte helt maktesløse
mot det vi kalte de "virkelige krefter i verden".

Men da tiden var moden, og forholdene lå til rette, snudde bildet på seg,
fullstendig som når vasen forsvinner og ansiktene trer frem. Det skjedde i
løpet av et par tiår. Plutselig så vi at vi – folk flest – hadde latt et bestemt
system definere virkeligheten for oss og bestemme hva som var mulig og
hva som ikke var mulig.

Den grønne bevegelsen lærte oss å reflektere over det vi kalte
virkeligheten, og da oppdaget stadig flere av oss at vi både visste hva vi
ønsket oss, og at vi hadde muligheten til å få det slik vi ville ha det. Da
den grønne koalisjonen fikk flertall i nasjonalforsamlingen startet en
grundig omlegging av hele samfunnet – det er det vi kaller Omleggingen
her i landet. Den var bare starten på en ny utvikling, som vi fremdeles er
inne i, og alltid vil være i, men den var det første viktige skrittet, derfor
skriver vi den med stor O!

"Hm", sa jeg skeptisk. "Når folkebevegelser får makten – utrenet som de
er – kan resultatet bli ganske kaotisk. Det blir en blanding av nye,
urealistiske tiltak og gamle rutiner, for administrasjonen greier de ikke å
legge om så fort! Ikke uten ulovlige midler, iallfall."



"Hva mener du med 'administrasjonen'?" spurte Gorm.

"Departementene, direktoratene, alle fagfolkene og ekspertene som en
hvilken som helst regjering er avhengig av!" svarte jeg, ikke uten en viss
stolthet – jeg er jo selv en høytstående tjenestemann i et stort departement.

"Så du mener de ville hindre en reformregjering i å sette planene sine ut i
livet?" spurte min vert igjen. Jeg nikket energisk.

"Vel, jeg er spent på hva du vil si når du hører hvordan vi løste det
problemet," smilte han. "I prinsippet har du helt rett selvfølgelig. Et
byråkrati vil virke som en solid bremsekloss på alternative forsøk. Men vi
fant som sagt løsninger."

Han forklarte:

"Det hang sammen med at folkebevegelsen var så sterk på forsøks- og
utredningssiden. Da den fikk regjeringsmakten hadde den ferdige
løsninger på mange problemer. Ikke teoretiske løsninger, men praktiske,
gjennomtenkte og ofte prøvet ut i liten målestokk, og godt kjent blant
vanlige mennesker – de som skulle være med å sette det nye ut i livet. Det
var som en vårløsning hvor alle var med og alle hadde følelsen av at dette
angikk dem og at det nyttet å stå på."

Han smilte nesten vemodig. "Det var den virkelige gullalderen hos oss,"sa
han.

"Ekspertene, som hadde arbeidet med innsatsvilje og oppfinnsomhet for
det forrige systemet, rettet den samme innsatsviljen mot de nye
målsetningene: å oppnå minst like god økonomi som ved det tidligere
økonomiske systemet, men underordnet de menneskelige verdiene."

"Som sol og frisk luft?" spurte jeg sarkastisk.

"Det viste seg faktisk at mange av ønskene var så enkle, ja," samtykket
han og overhørte sarkasmen. "Det var for eksempel de tingene som alle
mennesker setter pris på når de har ferie, og som alle skolebarn setter pris
på når de har fri: natur, frisk luft, god tid til å være sammen og gjøre det



man liker, fravær av bråk, sot og eksos og lignende. Like enkelt, men mere
viktig, var slikt som trygghet, valgfrihet, selvbestemmelsesrett, og
medbestemmelsesrett.

Det at det var så enkelt og banalt var faktisk en av de store
vanskelighetene. Svært mange syntes først at trivselsverdier som god tid,
frisk luft, grønt gress og solskinn ikke var noe for voksne mennesker å
legge milliarder i å oppnå. Men det var én måte å se det på. Hvis bildet
skiftet – vasen forsvant og ansiktene kom frem – kunne vi spørre oss selv:

Hva skulle vi ellers gå inn for i den tiden vi lever, enn å få det slik vi
egentlig ønsker oss? Nå når vi hadde økonomien til det?"

"Og da ble dere lykkelige?" spurte jeg.

Han kastet et blikk bort på meg.

"Det med lykke er noe rart" sa han. "Når vi strever etter å bli lykkelige har
den lett for å forsvinne mellom hendene på oss. Andre ganger kommer den
plutselig, mens vi er ivrig opptatt med noe helt annet og ikke har tenkt på
den i det hele tatt. Ikke er det lett å vite hva som skal til for å bli lykkelig
heller. Hva mener du?"

"Det er vel å få alle sine ønsker oppfylt," svarte jeg.

"Vet du at de gamle grekerne stilte det samme spørsmålet?" sa han. "Det
var to skoler, og den ene svarte som du gjorde nå. Lykken er å få alt godt
man ønsker seg, og å unngå alt vondt. Den andre svarte at lykken ligger
ikke i å FÅ men i å GJØRE. Det mener vi her i Aipotu også.
Folkebevegelsen trodde aldri menneskene ville bli lykkelige ved bare å få
det de ønsket seg – ikke engang når det var sol og grønt gress. Det
viktigste var å skaffe oss selv mulighet til å vokse, utfolde oss aktivt, lære
og handle og skape. Hvordan, skal du få se i morgen og de neste dagene."

"Dessuten", sluttet min guide mens han saknet farten og svinget av fra
hovedveien langs en mindre vei, opp mot toppen av en av åsene "dette
skiftet fra en figur til en annen lærte vi oss å bruke på mange andre ting
også, som du kommer til å se".



Jeg var ganske fortumlet. Han hadde kommet med synspunkter som jeg
var helt uvant med og som fylte meg med skepsis. Så jeg svarte ikke, men
var glad for å gå ut av bilen og strekke på bena og se meg omkring på det
stedet vi var kommet til.



2 – GORMS HUS

hvor Gorm viser utsikten fra terrassen, lager middag fra egen hage og
forteller hvordan et byhus kan virke som et naturlig kretsløp av varme og
næringsstoffer

De siste par hundre meterne hadde Gorm kjørt sydover under et overbygg,
åpent på høyre side ut mot dalen, og til slutt stoppet han på
parkeringsstripen langs veien. Jeg steg ut og så meg om. Utenfor
overbygget med bilvei og parkeringsstripe gikk en gågate, med privathus
på den andre siden av gaten, ut mot dalen. De lå tett, som i en landsby,
men mellom dem skimtet jeg utsikten over dalen. Jeg så opp. Rett over oss
så jeg terrassemuren til neste husrekke – de dannet overbygget som
bilveien gikk under. Lenger opp skimtet jeg flere husrekker i terrasser opp
mot åskammen. Gorm ledet meg tvers over veien og lukket opp gateporten
til sitt hus. Foran huset lå en liten plen. Huset selv var lavt, i mur med
teglsatt tak, med en fasade som favnet om plenen og buet seg frem mot
gaten på begge sider.

Gorm låste opp og vi kom inn i et vindfang og deretter ned noen
trappetrinn til en stor stue hvor lyset fra vindusveggen på motsatt side
speilte seg i tregulvet. Huset virket større enn fra utsiden. Gorm lukket
opp en dobbelt glassdør og førte meg ut på en stor åpen terrasse foran
huset. Fremme ved rekkverket trakk jeg pusten av forbauselse. Nedenfor
meg stupte åssiden mot dalen. Nærmest under lå to bugnende grønne
terrasser og deretter en terrasse med en dam. Videre nedover så jeg
terrassene forsvinne og gå i ett – det måtte være minst femti av dem.

"La oss få oss litt mat", sa Gorm og førte meg inn i fløyen som omsluttet
terrassen på høyre side. Den inneholdt et stort rom som åpenbart var
kjøkken, spiserom og dagligrom i ett. På midten ruvet et ildsted under en
røykhette og jeg så det sivet røyk opp fra en av gropene.

"Jeg har gjort det meste klart på forhånd", sa Gorm. "Sett deg her ved
bordet og ta det rolig, mens jeg gjør resten istand".

Overrasket igjen av slik mangel på formalitet satt jeg ned og så på min



vert mens han arbeidet. En vegg av kjøkkenet viste seg å inneholde ulike
kjøl, frys og sval-enheter. Gorm åpnet en og tok ut en kurv med
grønnsaker, fargerike og friske, som han begynte å rense og skjære opp
ved langbordet hvor jeg satt.

"Disse har vi produsert selv", sa han. "Eiendommen vår her – huset og to
hageterrasser og en dam – kan nesten sammenlignes med et lite småbruk i
produktivitet, og i vår har avlingen vært særskilt fin."

"I vår har avlingen vært særskilt fin?" gjentok jeg forbløffet.

"Du hørte rett", sa han. "Lyset om våren er fint for de fleste grønnsaker –
man må bare starte tidlig, og siden gi dem varme nok. Og huset produserer
mer enn nok varme til de to hageterrassene."

Jeg så nok fremdeles nokså uforstående ut, for han fortsatte å fortelle
mens han arbeidet:

"Vi har prøvd å lage husene til et så lukket kretsløp som mulig. Det
produserer sin egen varme; det utnytter avfallstoffene, og det går mange
sirkelprosesser i det, hvor produktet fra den ene er inntaket til den neste.

Se på varmereguleringen for eksempel: Vi har varmepaneler i taket som
utnytter sollyset. Varmen lagres i bassenget i kjelleren, som vi også bruker
som svømmebasseng. Når vi tapper et badekar med varmt vann slipper vi
ikke spillvarmen rett ut i kloakken, men bruker avløpsvannet til å varme
opp igjen nytt vann for bassenget.

På de to øverste terrassene driver vi intensivt jordbruk med stort
gjødselforbruk og automatisk vanning, hvor vi får stor avling pr.
kvadratmeter. Alt avfall fra denne hagen legges i en kompost som er
bygget inn i huset. Som du vet utvikler kompost ganske mye varme, som
vi igjen bruker til å varme opp bassenget. Samtidig avgir komposten
metan-gass, som vi bruker til koking. Noe av varmen brukes til å holde
temperaturen i bedene høyere enn normalt om natten og på begge sider av
vekstsesongen slik at vi kan få avlinger i haven både tidligere og senere på
året enn det ville være mulig ellers.



Sluttproduktet av komposten blir næringsrik, fin jord, som vi bruker i
bedene igjen. På denne måten sirkulerer varme og organisk materiale i
huset, og nesten ikke noe blir kastet bort.

Vi spiser grønnsakene og bærene fra hagen, og avfallsproduktene fra oss
går gjennom egne avløp til komposten og dermed tilbake til haven. Det
samme skjer med annet avfall, for eksempel fiskeavfall som er rikt på
fosfor. Vi har kvern og avløpssjakt direkte fra kjøkkenet her. På den måten
berikes komposten med all slags avfall fra huset, også aske fra peisen.

Vårt private økosystem inneholder protein også", fortsatte han og reiste
seg fra bordet. Fra ildgropen hvor det sivet ut røyk løftet han et sotet
leirkar og bar det bort til meg. Han tok av lokket og en krydret duft steg
opp.

"Dette er fisk fra vår egen dam," sa han, "bakt i glørne med krydder fra
hagen. Avløpet fra bedene gjødsler vannplantene i dammen nederst i
hagen og plantene er mat for denne spesielle sorten fisk som er blitt
utviklet.

De vokser fort, og hvis vi beskatter dem rimelig kan vi holde oss med
endel fiskemiddager fra den dammen. Ellers dyrker vi mest grønnsaker og
frukt, mens slike ting som vi trenger i større mengder, som poteter,
bønner, mais og korn produseres på de store gårdsbrukene".

Han satte fisken tilbake, plaserte grønnsakene i en dampkoker over en
gassflamme på ildstedet og startet å dekke bordet. Fra et annet skap fant
han en flaske vin og satte frem.

"Men hvorfor vil dere ta alt arbeidet med et slikt hus?" sa jeg. "Og
hvordan får dere tid til det?"

"Det er slett ikke alle som lever slik", svarte han, " men det blir flere og
flere. Du må huske på at vi har mye kortere arbeidstid enn dere, og resten
av tiden er vi vant til å bruke til egen virksomhet av ett eller annet slag.
Noen driver et håndverk; noen er kunstnere; og noen driver hagebruk slik
vi gjør – blant mange andre ting! De fleste har mer enn én slik virksomhet.



Huset tar forresten ikke særlig mye tid. Når man har lært å kjøre et system
som dette er det i virkeligheten bare få timers arbeid i uken som skal til
for å holde det gående. Når plantene er sådd og temperatur, vann, og
gjødsel programmert går systemet nærmest helautomatisk.

De kvadratmeterne som vi bruker her er ikke større enn man før i tiden
ville ha lagt ut til garasje eller hage. Og hvem har sagt at bare roser og
ringblomster og erteblomster er vakre? Se på det bedet med dill for
eksempel, har du sett noe så elegant?"

Han pekte ut av vinduet ned på den nærmeste terrassen, hvor høye grasiøse
dusker av dill lyste i aftensolen.

"Svært mye av den jorden som går med til slike hager er dessuten kunstig
åkerbruksjord", fortsatte han. "Vi har gått helt bort fra å bygge hus på
åkerland; det brukes alt sammen til jordbruk. Vi bygger husene her i
landet i åsene og i fjellsidene, eller vi bygger kunstige åser i betong, slik
som denne. Hvert hus leveres med to dype terrasser til hagebruk og en til
en dam eller hva man nå vil bruke den til. Og med ferdig innebyggede
komposttanker, vannbasseng, solceller osv, – alt ferdig til bruk. Ved det
har vi faktisk øket landets jordbruksareal ganske mye".

"Bruker dere sprøytemidler i hagen?" spurte jeg.

"Nei, det er vi helt sluttet med."

"Det spiller kanskje ikke så stor rolle ved privat hagebruk," sa jeg. "Men i
landbruket er vel dere også avhengig av pestkontroll for effektiv drift?"

"Pestkontroll må vi drive, det er riktig. Men vi har sluttet å pøse
giftstoffer ut over naturen. Vi bruker bioteknikk i stedet. Prøver å finne
eller lage arter som ødelegger skadeinsektene, eller forstyrrer
skadeartenes forplantning eller vekst. Vi har mange slike metoder i bruk.

Men vi er ikke bare glad for det," tilføyet han bekymret. "Vi vet for lite
om det vi gjør, og hvordan det virker på lengre sikt."

"Ja,ja," sa jeg. "Det viktigste er jo at det virker nå, i øyeblikket."



Han så forundret på meg, men sa ikke mere.

Middagen var snart ferdig og vi spiste Gorms velsmakende mat i fred og
ro. (Samtalen dreiet seg stort sett om forhold i Bykrat, som du kjenner
allerede, så jeg refererer ikke den.)

Etter middagen tenkte jeg på det han hadde fortalt. Vi satt på terrassen
utenfor stuen, og nedenfor oss lå det to grønne terrasser som bugnet av
grønnsaker og blomster, og nedenfor der igjen dammen hvor de røde
fiskene svømte dovent omkring. Noen av dem så ut til å være minst 2 kilo.

Under oss hadde jeg fått vite at det var et stort svømmebasseng, med
vinduer ut til den nederste grønne terrassen; og bakenfor oss og på sidene
lå huset med sine to fløyer og to etasjer. Alt var i relativt enkel utførelse,
men allikevel komfortabelt og med stor plass. Det var et hus som selv en
mann som jeg i min overordnete stilling i Departementet, med høy lønn,
meget vel kunne misunne ham. Jeg snudde meg til ham og sa:

"Er det tillatt å spørre hvilken inntekt du har? Jeg vet jo egentlig ikke
hvilken stilling du har heller, bortsett fra at du er satt til å ta imot meg og
være min første guide her, så jeg går ut fra at du er ansatt i et
Departement. Men er det tillatt å spørre hvor mye du tjener og hvilken
rang du har? Når du bor i et hus som er så komfortabelt som dette, så må
du vel ha en relativt overordnet stilling?"

Han snudde seg mot meg, og skulle til å svare raskt og forbauset, men tok
seg i det og sa langsomt:

"Det er sant. Du kjenner lite til vårt økonomiske system. Jeg må fortelle
deg litt om det."



3 – ARBEID OG LØNN

her fortelles om det økonomiske systemet i landet, hvordan pengene
fordeles mellom mennesker: Mellom barn og voksne, kvinner og menn, små
og store, gamle og unge, uføre og føre

Gorm hentet mer kaffe og satte seg igjen.

"Først og fremst lever jeg av grunnlønnen," sa han. "Alle mennesker her i
landet har en grunnlønn fra samfunnet, og den er lik for alle. Den får vi
når vi blir født og vi beholder den hele livet. Den kan ikke mistes på noen
måte og den kan heller ikke heves eller senkes for en enkelt person.

Den endrer seg i verdi for alle fra tid til annen, og det skjer på grunnlag av
beregninger av nasjonalprodukt og handelsesbalanse."

"Alle har likt?" spurte jeg vantro. "Arbeidsløse like mye som de som har
arbeide, for eksempel?"

"Det er ikke et aktuelt spørsmål her i landet," sa han. "Vi har heldigvis
ingen arbeidsløse lenger."

Jeg så målløs på ham. Hjemme i Bykrat er det lenge siden vi slo fast at en
viss arbeidsløshet er uunngåelig, ja direkte nødvendig i en moderne og
ekspansiv økonomi.

"Husker du den tiden da automasjon i telefonsentraler og kontorer gjorde
store grupper av kvinner arbeidsløse?" spurte han.

Jeg nikket.

"Det ble gjort for å bedre lønnsomheten. Ved å investere i datautstyr
kunne selskapet si opp disse kvinnene og dermed spare lønnsutgifter,
samtidig som det nye systemet var både mer effektivt og mer nøyaktig.
Siktepunktet – vasen som de så – var selskapet og dets interesser. Ikke
sant?"

"Selvfølgelig," svarte jeg utålmodig. "Hva skulle det ellers vært?"



"Det finnes en annen måte å se det på, akkurat som i eksemplet med
vasen," svarte han. "Hvis de kvinnene hadde eid et sekretærfirma sammen
og arbeidet for selskapet på kontrakt, kunne de selv ha reist kapital og
investert i datautstyr. De kunne beholdt omtrent samme lønn, men
arbeidet mye mindre for pengene. Maskinene ville frigjøre dem fra
arbeidet, – slik som drømmen en gang var om maskinene."

"Sekretærer reiser ikke kapital, og starter ikke firmaer," sa jeg kort.

"De gjorde ikke det den gangen," samtykket han. "Slik systemet var, fikk
selskapet alle fordelene av automatiseringen og sto rikere igjen, mens de
som hadde hatt jobben før, mistet alt, og sto igjen som arbeidsløse. Ser du
det som noe ideal?"

Jeg satt stum og fant ikke svar, før han fortsatte:

"I folkebevegelsen var like muligheter for alle mennesker en
grunnleggende verdi. Den førte til at vi etterhvert begynte å se hele dette
landet som EN bedrift, som alle innbyggerne var medeiere i, og som alle
levde av. Alle har krav på en fast, lik del av utbyttet, som vi kaller
grunnlønn."

"Og til gjengjeld for den?" spurte jeg, og forsøkte å følge denne nye
tankegangen (det var oppdraget mitt, måtte jeg minne meg på).

"Til gjengjeld for grunnlønnen har vi selvfølgelig forpliktelser," svarte
han. "Det er uttrykt ved at alle må ha et visst antall grunnlønnspoeng hvert
år, men hvordan vi skaffer oss dem varierer med alderen og andre forhold.
Barn har for eksempel ingen forpliktelser, men får full grunnlønn. De får
alle poengene gratis. En del av grunnlønnen deres settes på en konto som
de disponerer når de blir 18 år. Resten betales ut til dem som har omsorg
for barnet, det vil som oftest si foreldrene.

Ungdom har en viss skolegang som de går igjennom, men det skal jeg
fortelle deg om siden. Som voksen må vi utføre et arbeide eller utdanne
oss videre. Vi kan velge hvilket arbeid vi vil gjøre, og vi kan skifte
arbeid."



Jeg avbrøt ham: "Antall poeng henger vel først og fremst sammen med
hva slags arbeid men gjør? Noe er høyt kvalifisert og betales godt, og
mere enkelt arbeide gir mindre poeng, kan jeg tenke meg?"

"Hvor mye arbeid en må gjøre for grunnlønnen er selvfølgelig forskjellig
for forskjellige jobber," nikket han. "Men kanskje ikke på den måten du
mener. Grunnlønnsarbeide er slikt som må utføres i samfunnet, enten vi
synes det er givende og interessant eller ikke. For å være sikker på at det
blir gjort, har vi koblet det til grunnlønnen.

Alle voksne og friske mennesker som ikke er under utdanning må gjøre
noe slikt arbeide for å skaffe seg nok poeng. Poengene for et arbeide
beregnes helt enkelt etter tilbud og etterspørsel. Hvis det er mange som
melder seg til et bestemt poeng-arbeide går poengantallet for det arbeidet
ned. Mens hvis det er svært få som melder seg til en bestemt jobb går
poengantallet opp.

"Hva slags arbeide kan det være?", spurte jeg.

"Det kan være alt mulig, fra nattevakt på fabrikker, jobber på tog og buss,
til sykepleie eller skole, i fabrikker, avistrykkerier, politiet, for
regjeringen --. Alt arbeid som er nødvendig for samfunnet, og hvor det er
nødvendig å ha fullt belegg bestandig. Og hele tiden har vi oversikt over
hvor mange poeng de ulike yrkene gir".

Jeg så forskrekket på ham.

"Det være et enormt apparat å holde igang?" spurte jeg. "Selv med
datakraft kan jeg ikke forstå hvordan det kan virke. Noen må svare på
spørsmål fra publikum hele tiden, ikke sant?"

"Nei, det er ikke slik det virker", sa Gorm. "Systemet er helt datastyrt og
enkelt i bruk. Kom skal jeg vise deg", sa han.

Vi gikk inn i stuen. I et hjørne, bak en høy bokreol, satte han seg ved noe
som jeg bare kan beskrive som en krysning mellom et kontrollbord og et
leketøy. Tastaturer i flere farger, flere skjermer, kontrollspaker,
signallamper, – alt satt sammen og formgitt slik at det virket enkelt og



tiltrekkende, som et leketøy man fikk lyst til å prøve med en gang.

Gorm slo på en bryter og en skjerm i midten av bordet lyste opp. Den var
fylt av felter og skrift i et fargerikt mønster. Gorm rørte ved ett av feltene,
og skjermen viste et nytt mønster av felter og tekst. Han så på meg og
forklarte:

"Fra denne skjermen styrer jeg alle tjenestene. Først valgte jeg feltet
"informasjon" istedetfor kringkasting, film, undervisning, eller musikk,
osv. Nå kan jeg velge mellom ulike typer av informasjon, og så videre
nedover til jeg får det jeg skal ha."

Etter et par raske valg til fikk han ut en liste på en annen skjerm. Den så
omtrent slik ut:

Nattevakt, Grøndalen E-verk 1.0 time
Nattevakt, Sentralsykehuset 1.5 time
Togfører, undergrunnen 2.5 time
.....

"Som du ser, den som er nattevakt på Grøndalen elektrisitetsverk kan nøye
seg med å arbeide en time i døgnet for å tjene nok poeng," sa han.

"Hvor ligger Grøndalen elektrisitetsverk?" spurte jeg.

"Det ligger 20 mil herfra, oppe i svarte skogen, så jeg ville ikke velge det.
Men for en kunstner eller forsker eller lignende er det en ønskejobb – ro
og fred og nok tid til egen virksomhet. Omtrent som å være fyrvokter i
gamle dager. Men la oss se hva vi finner her i nærheten", sa han og rørte
ved et annet felt på kontrollskjermen. En ny liste kom frem.

"Ser du at den som jobber som nattevakt på bensinstasjonen nede ved
krysset" – han pekte ut av vinduet – "får en dags poeng for hver 2 timer
han jobber. Så kan han ta seg en Sydenreise om 2-3 uker."

"Han kan altså samle opp poeng?" spurte jeg.

"Ja, det kan vi gjøre som vi vil", svarte han. "Det er mange mennesker som
arbeider opp til 18 timer i døgnet i 2 uker, og så er helt fri til å konsentrere



seg om andre ting, f.eks. studier, i en lang periode etterpå."

"Men finnes det ingen kontroll, ikke noe arbeidervern?" sa jeg.

"Slike lover er ikke så nødvendige lenger", svarte han. "Folk har lært å ta
vare på seg selv og vi kan nøye oss med mindre sentral kontroll med hva
som foregår. De som arbeider 18 timer i døgnet er mennesker som har
funnet ut at de kan fungere bra på denne måten. Og det er nok av
innflytelse i systemet til å hindre at noen tar på seg så mye arbeide at det
går ut over helsen eller jobben."

"Men blir det ikke mye rot og tilfeldigheter?"

"Vi er lært opp til dette systemet," svarte han. "Alle føler ansvar for
grunnarbeidet, ikke bare frihet. Det er sjelden noen bare stikker av uten å
få inn en annen til å overta. Og vil ingen andre, kommer det en fra
samfunnstjenesten."

"Samfunnstjenesten?", spurte jeg.

"Det er fortsettelsen av den gamle militærtjenesten. Alle unge menn og
kvinner må tjene der i 2 år. I den tiden kan de settes til å gjøre alle slags
ting som samfunnet trenger å få utrettet og som det ikke er mulig å få
gjort på noen annen måte.

Vi har mye større frihet i forhold til arbeidslivet i vårt land enn for
eksempel dere har i Bykrat", fortsatte han.

"Vi kan skifte arbeide, ha flere ulike yrker, ta oss en pause for å utdanne
oss videre eller for å reise eller bare ta en ferie – alt stort sett etter eget
ønske. Men vi betaler for friheten med de to årene hvor vi kan bli satt til
hva som helst uten noen form for belønning, utenom grunnlønnen."

"Jeg kan forstå at regnemaskinene kan administrere dette systemet", sa
jeg. "Men hva med kontrollen? Hvordan kan dere være sikre på at en
person har arbeidet seg opp nok poeng, og hva gjør dere med dem som
ikke gjør det ? Blir de straffet, eller får de redusert lønn eller hva?"



"Jeg sa jo isted at det ikke er mulig å miste eller få skåret ned grunnlønnen
sin", svarte Gorm.

"Men da blir det jo helt ulogisk!" utbrøt jeg. "Først sier du at dere må ha
så og så mange poeng for å få grunnlønnen, og så sier du at alle får denne
lønnen uansett. Da kan folk bare la være å gjøre noe, ikke sant?"

"Og dermed går du ut i fra at de ikke vil gjøre noe heller?" spurte Gorm.

"Det er vel helt naturlig", svarte jeg.

"Ja, det har man alltid trodd, og det er kanskje sant der hvor
levestandarden er lav og arbeidet hardt og dårlig betalt", sa han. "Men
samtidig vet vi at mange mennesker ikke likte å ta imot
arbeidsløshetstrygd før i tiden, når de ikke kunne gjøre nytte for pengene,
som de sa.

Vi har erfart at de fleste helst vil gjøre noe for pengene de får. Det henger
sammen med selvrespekten og ønsket om å være et nyttig medlem av
samfunnet. Husk at barn, folk i utdanning, gamle og syke i alle tilfelle er
untatt fra poengarbeidet. Av de som blir igjen – den voksne arbeidsføre
del av befolkningen – er det bare noen ganske få som ikke tar sin del av
poengarbeidet. Som oftest er det mennesker som har problemer på en eller
annen måte, og vi synes ikke det er noen grunn til å gjøre livet enda
vanskeligere for dem.

Og dessuten – en kontrollordning ville koste mye mer enn det koster å la
disse få unntakene få grunnlønnen likevel. Nå kan vi automatisk betale ut
samme beløp til alle, enkelt og greit!"

Jeg rystet på hodet. En slik prinsippløshet hadde jeg ikke trodd var mulig i
et ordnet samfunn. Men jeg fikk bare overse det og prøve å finne ut mer.

"Hva gjør du for grunnlønnen?" spurte jeg.

"Jeg arbeider 4 timer om dagen som lærer på skolen her borte", svarte han.
"- av og til 6 også hvis det faller seg slik. Jeg tar det ikke så nøye, for jeg
har alltid mer enn nok poeng når regnskapet gjøres opp hver måned."



"Men det er altså ingen mennesker som fører dette regnskapet", sa jeg.

"Nei, det er bare et stort system av regnemaskiner som hele tiden noterer
åpninger for arbeidskraft, og regner ut poengene etter tilbud og
etterspørsel i øyeblikket.

Men dette systemet hadde selvfølgelig aldri kunnet virke så bra hvis ikke
de aller fleste hadde lært seg opp til å kunne ta over flere forskjellige
rutinejobber. Og dessuten har vi samfunnstjenesten som står klar til å fylle
jobber i et knipetak".

"Din kone", sa jeg, "har hun også samfunnslønn?"

"Ja, selvfølgelig", svarte han. "Det er uavhengig av kjønn og giftemål og
slikt. Alle behandles som like og selvstendige, som jeg sa."

"Og hva gjør hun for sin grunnlønn. Er det nok at hun føder barn og tar seg
av dem", spurte jeg, litt forsiktig.

"Vi har ikke barn enda", svarte han. "Husarbeide i seg selv teller ikke som
poengarbeide. Vi regner med at alle som er over 12 år kan være med å
sørge for sine egne praktiske behov, sånn som mat, vask og stell. Slik er
det også i de fleste familier. Men de fleste har en arbeidsdeling, slik at
noen lager mat og andre gjør rent, osv. Og som oftest går jobbene på
omgang, så barna får lære alt sammen.

Vi er kommet bort fra den situasjonen at kvinner gjør mere husarbeide enn
menn. Og kvinner må, på samme måte som menn, tjene grunnlønnen med
arbeide utenfor hjemmet. Men det fins unntak, for begge kjønn. Hvis
familien har et medlem som trenger sykepleie aller annen slik omsorg, og
som de gjerne vil ha hjemme, kan familien ha det som del av sitt
poengarbeide. Samfunnsøkonomisk lønner det seg svært godt, i forhold til
pleie i en institusjon.

Men det viktigste unntaket er selvfølgeling småbarnsfamiliene," fortsatte
han. "Ethvert par som har små barn, får automatisk godskrevet en stor del
av de poengene som skal til for to grunnlønner.



Vi regner det å ta seg av og oppfostre barn for å være en viktigere
virksomhet enn noen annen. Fra barnet er født til det er 6 år mener vi at
foreldrene skal kunne bruke mesteparten av sin tid til denne virksomheten.

Men vi som altså ikke har barn enda må dekke grunnlønnen på annen
måte", sluttet han.

"Og hva pleier din kone å gjøre?", spurte jeg.

"Hun arbeider som programmerer, som oftest på en av fabrikkene i
nærheten. Akkurat nå er hun med i et prosjekt for helsetjenesten," svarte
han. "Hun har en høy teknisk utdannelse ved universitetet og holder stadig
på med videreutdanning."

"Hva slags utdannelse har du?"

"Min hovedutdannelse er som lærer. Men de fleste har flere utdannelser.
Jeg har et par år finsnekkeri og treskjæring, et halvt år gartnerkurs – for å
drive dette huset – noen språkkurs og litt forskjellig. Vanja – min kone –
har vært mere ensidig opptatt av ett fag."

"Du sa at folk under utdannelse var fritatt for poengarbeide", sa jeg. "Men
hvor lenge kan dere fortsette å utdanne dere uten å ta arbeide?".

"Det er en innviklet avveining av svært mange faktorer, som
regnemaskinen tar hensyn til. Noen typer utdannelse kan vi fortsette med
lengre enn med andre. Men ingen utdannelse kan fortsettes i det uendelige,
uten at vi praktiserer noe av det innimellom.

Samfunnets behov spiller inn til en viss grad. Alt dette kan en få greie på
ved å spørre maskinen. Hvis vi har lyst til å starte på en ny utdannelse kan
vi spørre den hvor mange poeng vi eventuelt må ta ekstra, ved en eller
annen jobb.

Et menneske kan godt gå igjennom vårt system hele sitt liv og stadig være
under utdannelse. Riktignok med stadig mindre utbytte i form av poeng.
Men det går an å tjene det som mangler såpass raskt at det blir mer enn
nok tid igjen til studier, – eller fornøyelser, eller sport, eller hva vi nå



ønsker. Da må vi selvfølgelig sørge for å leve på grunnlønnen."

"Og hvordan lever man da? ", spurte jeg.

"Det har vist seg at landet er så rikt, og produktiviteten så høy, at vi har
råd til å gi alle en grunnlønn som holder til en helt bra levestandard, selv
med en norm på bare 4 timers arbeide hver dag", svarte han. "Og vel å
merke etter at alle fellesutgifter, til kommunikasjon, helsevesen,
utdannelse, samfunnsutvikling, forskning og forsvar osv er trukket fra".

"Dere må ha et svært rikt land," sa jeg, "hvis alle slike tjenester ligger på
samme standard som det jeg sett hittil. Hva blir dere så rike av?"

"Intelligens og kvalitet!" lo han. "Eller for å være mer alvorlig:
oppfinnsomhet og teknologi. Vi satser maksimalt på kvalitetsteknologi, og
med det mener vi teknologi på akkurat så høyt nivå som oppgaven krever.
Høyteknologi der det passer, lavteknologi hvor dét passer bedre. Når det
gjelder slike felter som redskap, husholdningsmaskiner og datakraft er vi
ledende på verdensmarkedet, særlig i utviklingsland. Når vanlige
mennesker verden over kjøper noe vi har produsert, vet de at de får et
redskap som passer akurat for dem, som er pålitelig og brukbart og vil
vare i mange år. De vet også at de ikke blir snytt, og at vi følger opp med
opplæring og service like mye for en enkel plog som for en avansert
kjøkkenrobot. Vi er kjent for menneskevennlige varer, kan du si.

Vi konkurrerer bra fordi vi har en bedre filosofi, en menneskeforståelse
som vi bygger på, også i teknologi og handel. Det kommer vi tilbake til
siden, tenker jeg.

Men det er en forklaring til: Vi er mer sparsommelige enn dere." Han
smilte til meg. "Vi bruker ting lengre, og kaster ikke klær eller bruksting
bare for å kjøpe nytt og mer moderne."

"Har dere ikke moter?" Jeg ble mer og mer forbauset.

"Vi har nyheter, men ikke moter," svarte han. "Hvis vi liker en nyhet, kan
vi skaffe oss den, men det gamle vi har blir ikke ubrukelig av den grunn.
Alle har sin personlige klesstil som de utvikler, og et plagg som vi liker



bruker vi til det ikke kan repareres mer."

Jeg syntes det var tryggest å gå tilbake til det vi hadde snakket om.

"Hva gjør dere i resten av døgnet," spurte jeg. "Fire timers arbeidstid; det
vil si 12 timers fritid hvis vi regner 8 timer til å sove. Blir ikke det altfor
mye fritid? "

"Vi snakker ikke om det som fritid", sa Gorm. "Utenom poengarbeidet er
vi opptatt av mange slags virksomheter som tar en del av de tolv timene.
Og så har vi jo god tid, da!" la han til med et fornøyet smil. "Vi bruker
mye tid på å være sammen, -på lange, hyggelige måltider for eksempel.

Og vi bruker mer tid enn dere på kroppen vår. Vi vet hvor mye bedre livet
blir med en avslappet og fri og spenstig kropp, og hvor mye glede av alle
slag den kan gi. Så vi danser og svømmer, følger yoga eller kinesisk
skyggeboksing, og slapper av med varme og sol og massasje. Og vi nyter
kjærlighetens gleder. Du kan kanskje si at vårt samfunn er mer hedonistisk
enn deres. Vi mener nytelse er en legitim del av livet, – men god tid er en
forutsetning for de fleste nytelser!"

Jeg tiet. Det siste han hadde sagt gjorde meg forvirret, og jeg visste ikke
hva jeg skulle si. God fysisk form er selvfølgelig en forutsetning for helse,
og helse angår samfunnet – men det var jo ikke det han hadde sagt.

Etter en liten pause fortsatte Gorm: "Det er også i disse tolv timene at hele
privatøkonomien vår drives."

"Hva?" sa jeg forbauset. "Det har du ikke sagt noe om."

Hittil må jeg si at jeg aldri hadde hørt om et så kollektivt og statsdirigert
system før. Det var rart at han virket så fornøyd med det, akkurat som han
mente at de hadde stor frihet. I virkeligheten var det jo et rent pliktsystem.
De fleste mennesker blir stimulert til innsats hvis det gir øket levestandard
eller lønn eller status eller hva det nå måtte være. Men her fikk alle likt,
uansett hva de gjorde. Hvordan hadde de greid å undertrykke
egeninteressen slik at folk fant seg i systemet? Det var noen av de tankene
som hadde gått gjennom hodet mitt mens han fortalte.



Han så på meg som om han ante hva jeg tenkte, så sa han:

"Det er rart hvor vanskelig det har vært for folk før oss å forstå at fordi om
noe økonomi må være under felles kontroll av hensyn til de svakeste,
betyr ikke det at alt må kontrolleres. Det går an å ha en fri økonomi ved
siden av, hvor folk kan utfolde initiativ og skaperevne.

Vi har en helt blandet modell. Den offentlige siden sørger for at alle
mennesker får et anstendig liv og at ingen blir stemplet som arbeidsskye,
tapere, uproduktive osv, fordi de av en eller annen grunn ikke kan yte en
full arbeidsdag. Menneskeverd – som vil si rett til respekt og omsorg – er
hos oss helt løsnet fra "nytteverdi". Endelig er vi kommet så langt at et
menneskelig samfunn har hatt råd til det!"

"Men hva med privatøkonomien?" spurte jeg.

"Jeg kommer til den om et øyeblikk. Men bare for å avslutte om den
offentlige økonomien: På produksjonssiden dekker den alt arbeide som er
nødvendig for å holde samfunnet i gang, og dessuten en stor del av
grunnproduksjonen i landet, sånn som storindustri, jordbruk og sjøbruk.
Denne produksjonen må holdes oppe enten den tiltrekker privat initiativ
eller ikke.

Ved siden av har vi så den private økonomien hvor varer og tjenester
produseres og omsettes på et fritt marked etter tilbud og etterspørsel. Det
vi tjener her kommer i tillegg til grunnlønnen.

Det går for eksempel bra å kombinere skapende virksomhet i form av
kunsthåndverk – tepper, tekstiler, keramikk, møbelproduksjon -med salg
på det fri markedet. Pengene brukes til å kjøpe andre typer kunst, eller
bøker, eller hva vi nå har lyst på. Du kommer til å se at de fleste vanlige
hjem er ganske rikt utstyrt med slikt".

"Selger du noe?", spurte jeg.

"Nei jeg gjør ikke det", svarte han. "Det er ikke min type skapende
aktivitet. Den foregår på skolen, hos mine elever, og jeg trenger ikke noe
ved siden av det. Jeg leser mye og jeg kjøper en god del bøker. Hvis jeg



trenger mer penger enn grunnlønnen, pleier jeg å gå til
undervisningsmarkedet. Noen timers privatundervisning gir meg en
ganske pen sum til bokkjøp."

Etter en pause sa han:

"Det er mulig vi kommer så langt i automatisering at det blir nok med noe
slik som to timers grunnarbeide om dagen i gjennomsnitt."

Jeg satt og funderte litt. Systemet deres var så forskjellig fra vårt at det
var vanskelig å ta inn alt med en gang. En ting slo meg.

"Er det ikke en fare i det?" spurte jeg. "Vil ikke stadig flere mennesker
føle at de er verdiløse fordi de gjør så lite arbeide?"

"Nei, hørte du ikke hva jeg sa om det?" spurte han. "For det første forsøker
vi å lære mennesker at alle først og fremst har verdi for seg selv. Og for
det andre har vi alle verdi for hverandre. Et menneskes nytteverdi eller
verdi for samfunnet er ikke koplet til hva vedkommende produserer eller
gjør, men bare til det faktum at det er til."

Han må ha sett på ansiktet mitt at jeg hadde vanskeligheter med å svelge
en så radikal omvurdering av menneskets nytteverdi, for han smilte og sa.

"Du synes kanskje det er å sette alt på hodet? At et menneske umulig kan
være nyttig fordi det er, bare for det det yter eller produserer? Men
hvorfor produserer vi? (Igjen et av disse "hvorfor" spørsmålene!) Vi
produserer vel ikke for produksjonens egen skyld, men for at mennesker
skal leve. Altså er det at mennesker lever, en høyere verdi enn det å være
produktiv.

Det er en enda større verdi for oss at de lever et godt liv. Og med det
menner vi ikke et "søtt liv" eller et liv med puter under armene! Ett av
kjennetegnene på et godt liv er å kunne virkeliggjøre seg selv og det å
være menneske så langt ens evner strekker til. Da først kan en ha et fullt
forhold til andre mennesker, og gi dem åpenhet og varme. Det å være seg
selv fullt ut, i forhold til seg selv og andre – det er målet. Det kommer
ikke gratis, og det koster innsats og av og til mot. Selvinnsikt er ikke bare



behagelig, for eksempel. Men samtidig blir opplevelsen av lykke, og av at
livet har mening, mye sterkere. På denne måten blir hvert menneskeliv
verdifullt, som et mål i seg selv."

"Men de som ikke er friske?" spurte jeg. "Eller utviklingshemmet eller
lamme? Gjelder dette for dem?"

"Det gjelder like mye for dem, man det kan være vanskeligere åoppleve
det. For oss andre har de en egen verdi i tillegg: de viser oss en viktig side
av menneskelivet. De minner oss, og særlig de unge, om nødvendigheten
og verdien av å yte omsorg for hverandre."

"Derfor mener du altså det ikke vil gjøre noe om arbeidsdagen bare blir på
to timer," sa jeg.

"Ja. Men dessuten finnes det områder hvor automatisering og
rasjonalisering i virkeligheten er et onde. Arbeidskraft som blir frigjort
ved automatisering på enkelte områder, har vi brukt til å gjøre godt igjen
noen av fortidens synder. Det gjelder alt som heter omsorg, – for
mennesker og dyr. Vi har gått fra helautomatiserte fabrikkanlegg for egg
og kyllingproduksjon, og gjort husdyrbruk arbeidsintensivt igjen. Det
betyr at alle de som har lyst til å arbeide med dyr kan få gjøre det. Vi har
begynt med seterdrift igjen, og det er særlig populrt blant
småbarnsfamilier. De flytter hele husholdningen opp på fjellet på
forsommeren og blir der til høsten kommer. Det er fint miljø for ungene!
Nå kan du få kjøpt geitost som er produsert på fjellet, og geitost som er
produsert i dalen, ved forskjellige meierier. På den måten får vi inn litt
variasjon og glede hos både produsent og forbruker.

Men det viktigste feltet hvor det er et umettelig behov for arbeidstimer er
selvfølgelig arbeide og omsorg for mennesker. Det var der mangelen på
arbeidskraft gjorde de største utslagene. Gamle mennesker fikk dårlig
pleie – de måtte for eksempel legges tidlig på dagen fordi det ikke var
noen som kunne hjelpe dem å legge seg senere på kvelden. Alle ble
behandlet likt, uten hensyn til hva hver enkelt ønsket eller var vant til
hjemmefra.

Nå når vi gjør opp regnskapet på landsbasis, viser det seg at vi kan ta oss



råd til å la nok mennesker arbeide med omsorg for eldre, barn, og syke.
Det er et spørsmål om å spre utbyttet av den økte produktiviteten, bruke
den til å betale for mer arbeidsintensiv innsats på områder hvor det faktisk
betyr noe."

Han så på meg. " Det var lønns- og arbeidssystemet vårt i grove trekk", sa
han. "Skal vi gå inn? Det begynner å bli kjølig".

Solen hadde forsvunnet fra landskapet under oss. Trær og gress lå mørke
mot den lyse nattehimlen og mot lysene som begynte å tennes rundt i
dalen. Nå var det lett å se at åsene var fulle av hus. Vindusflater lyste inne
bak de frodige terrassene. Veiene strakte seg som perlebånd gjennom
dalen og rundt åsene til nye dalfører. Lydene fra byen, fra trafikk og hus,
lå som en undertone i aftenstillheten.

Jeg gikk inn i stuen og så at Gorm holdt på å tenne bål på peisen. Han kom
med to glass og ga meg det ene, og vi satte oss i lenestolene foran ilden.
På begge sier av peisen kunne vi enda skimte landskapet utenfor gjennom
glassveggene mot terrassen.

"Jeg har vel gitt deg nok stoff i dag", sa Gorm. "Jeg vil bare si litt om hva
jeg mener du bør se i de dagene du skal være her hos oss. ".

Jeg nikket og han fortsatte. "Imorgen går vi til Barnas Hus her i landsbyen.
Barnas Hus er selve hjertet i samfunnet, og er så nært knyttet til alt annet
at du er nødt til å bruke noen dager der. Samtidig får du se litt av
dagliglivet, – og en fest skal det også bli.

Jeg har fått beskjed om disse dagene gi deg et alminnelig førsteinntrykk.
Senere kan du gå i detaljer sammen med ekspertene på de enkelte
områdene".

Jeg åpnet munnen for å spørre om noe, men merket plutselig hvor trett jeg
var. Så jeg tiet, tok en slurk av glasset og lot hvilen falle på meg, mens
bålet knitret og roen i landsbyen og det store landskapet omga oss.



4 – FROKOST

som handler om barna i Aipotu og hvor utsendingen fra Bykrat blir stadig
mer forskrekket (Hvis du synes dette er tørt og teoretisk, prøv å lese
kapittel 5 først!)

Da jeg våknet neste morgen visste jeg et øyeblikk ikke hvor jeg var.
Forvirret satte jeg meg opp i sengen. Jeg hadde en følelse av ferie – det
luftige sparsomt møblerte rummet med hvitkalkete vegger, sollyset som
trengte inn gjennom fortrekksgardinene, noe landlig i luften, og fjern lyd
fra menneskestemmer og barn som lekte.

I nærheten begynte noen å plystre svakt, og plutselig husket jeg hvor jeg
var. Gorm stakk hodet inn og sa det var frokost om et kvarter, og at
dusjkabinett og vaskerum fantes i et hjørne av rummet mitt.

Litt etter satt vi på kjøkkenet ved vinduet ut mot dalen med terassene
bugnende grønne og duggvåte under oss i den kjølige morgenskyggen.
Gorm bød på flere sorter brød, egg, ost, kaffe, syltetøy og smør, og det
smakte meg ypperlig. Stillheten og den friske luften hadde fått meg til å
sove bedre enn på lenge.

Jeg tok opp et tema fra dagen før:

"Da vi kjørte fra flyplassen igår fortalte du lignelsen om vasen og de to
ansiktene. Du sa at dette hadde dere også brukt på andre områder. Hvilke
områder var det?"

"Det viktigste", sa Gorm "var i synet på barn. Før bildet snudde seg her
hos oss tok vi det at det fantes barn til som en selvfølge. De ble født og
vokste opp som de alltid hadde gjort. Etter noen år ville de ha gått
igjennom oppvekst og oppdragelse, og så ville de rykke inn i stillingene
etter forrige generasjon og selv få barn. Det var noe som hadde gått av seg
selv til alle tider."

"Ja, og det er vel ingen grunn til å legge seg bort i det heller?" sa jeg.

"Vel, jeg er ikke så sikker på det, når vi tenker på at barna stort sett blir



værende der hvor de ble født," svarte Gorm. "Og det vil si i alle mulige
slags menneskelige familier. Gode familier som gir barna grunnlag for å
bli produktive og lykkelige mennesker når de vokser opp, men også
familier som av forskjellige grunner ikke har gitt noe godt grunnlag. Det
har vært familier hvor foreldrene har hatt lite å gi barna sine utover det å
holde dem i live, rent fysisk.

Andre ganger er det ulykkelige, uharmoniske familier som gir barna en så
forvirrende og vond verden å vokse opp i at de aldri greier å finne seg til
rette i virkeligheten. Og noen familier er på kant med samfunnet, og lærer
barna at overfor det store samfunnet er det bare én regel og det er å karre
til seg selv. Det er ikke rent få slike familier."

"Fra alle disse familiene kommer så neste generasjon. Med andre ord: Fra
alle disse familiene kommer den ressursen som samfunnet først og fremst
er avhengig av. Likegyldig hvor rikt landet er fra naturens side, er det
avhengig av menneskene hva de kan få ut av råstoffene. Teknikken er også
avhengig av menneskene. For eksempel trengs et høyt utdanningsnivå,
som igjen er avhengig av at det er mulig å lære opp mange nok unge opp
på et slikt nivå. Det er forbløffende hvor lite bekymringer vi hadde for den
grunnleggende prosessen som skaper neste generasjon, på godt og vondt."

"Hvordan kan du si det?" sa jeg. "Det finnes vel ikke den
foreldregenerasjon som ikke har vært bekymret for ungdommen!"

"Jeg mente konstruktiv bekymring," sa Gorm. "Noe som fører til handling.
Vi vet at de fem-seks første årene betyr mye for hvordan mennesker blir.
De kan bli hjelpeløse og passive voksne som ikke tror de kan greie noe
selv, og er avhengige av at andre ordner opp for dem. Andre kan handle,
men de er usikre, i evig forsvarsstilling, uten evne til å åpne seg mot andre
mennesker. De misliker nye tanker og er uvillige til å prøve noe nytt for å
løse problemer eller konflikter. De foretrekker å stå på sitt for å være sikre
på ikke å bli lurt. Hos noen slår forsvarsholdningen over i aggresjon. De
går til angrep så snart de aner at noe kan true dem."

Jeg måtte smile og sa: "Slike har vi nok av i mitt departement."

"Akkurat. Vi hadde også mange slike mennesker før. Det merket vi særlig



under Omleggingen, som du kan tenke deg. Men nå er det heldigvis svært
få som blir belastet med en slik personlighet."

Jeg begynte å bli interessert. "Og hvordan blir de nå?" spurte jeg.

"Du har sikkert truffet mange av dem også – mennesker som er trygge på
seg selv og de evnene de har, enten det er mye eller lite. De trenger ikke
forsvare seg hele tiden, for de bare er sikre på at de er bra nok, godtatt av
verden og seg selv. Dermed behøver de ikke å passe på hele tiden, så de
har overskudd til å være åpne for andre mennesker og for alt som foregår.
De synes nye mennesker og tanker er spennende og liker å løse problemer.
De er åpne og varme og får folk til å trives rundt seg. Du skjønner sikkert
hva slags mennesker jeg tenker på."

Jeg nikket. "Det er en lettelse å få inn en slik på en arbeidsplass," sa jeg.
"Men jeg har alltid trodd at mennesker var som de var, fra naturens side.
Og om det var mange flere av den første typen enn av den andre, var det
trist, men ikke noe vi kunne gjøre noe med."

"Det er ikke slik," svarte han. "Som sagt, de fem første leveårene er nokså
avgjørende i den saken. – Og de neste fem-seks årene er nesten like
viktige. I de årene legges grunnlaget for nesten all læring som et
menneske skal rekke i livet sitt. De lærer å lære, og det er helt avgjørende.
Men det får du se mer av siden."

"Du mener altså at dere har funnet en måte å oppdra barn på som er bedre
enn andres?" spurte jeg skeptisk. "I Bykrat er ikke engang fagfolkene
enige om hva som er riktig barneoppdragelse. Det fins masse gode råd,
men de ser ikke ut til å hjelpe noe særlig. Er fagfolkene her virkelig blitt
enige om hva som kan gjøres?"

"Slik var det her også før," svarte han. "Men i folkebevegelsen fikk vi
frem et miljø av fagfolk som arbeidet med menneskesynet i bevegelsen.
Fra synet på hva mennesker er kom de til et syn på hva barn er, – som var
ganske revolusjonerende på den tiden!

Vi forsto at et nytt samfunn først og fremst måtte begynne med å utvikle
menneskenes egne muligheter, – gjøre dem mere åpne, mere skapende,



med større medmenneskelighet. Og da måtte vi nokså sikkert starte med
barna, for voksne mennesker er vanskelige å forandre, ikke sant? Dermed
vokste det frem tanker om hvordan barn burde ha det: Fra spebarnet
hjemme hos mor og far til barna i nærsamfunn og barnehage og ungdom i
skole og praktisk virksomhet.

Hele tiden arbeidet fagfolkene sammen med medlemmene i bevegelsen.
Lærere og foreldre og andre arbeidet i studiegrupper med det samme
stoffet – leste og trakk sammen fra mange kanter. Så da bevegelsen fikk
anledning til å begynne forsøk, hadde vi ferdig en teori og en praktisk
handlingsplan som både fagfolk og foreldre hadde tillit til, og som
politikerne kunne godta."

"Det hørtes lovende ut", sa jeg. "Hva gikk det ut på?"

"Fagfolkene kan gi deg alle detaljene," svarte han. "Den er blitt ganske
omfattende etterhvert, for teorien om mennesket har utviklet seg til å bli
vårt sentrale tankesystem her i Aipotu. Det ligger til grunn for all vår
virksomhet, enten det dreier seg om teknikk, handel eller utdannelse, eller
hva det måtte være."

"Jeg husker du sa noe slikt i går," sa jeg. "For meg virker det merkelig at
et menneskesyn kan ha noen sammenheng med teknikk eller handel.
Hovedpunktene kan du vel si?"

"Jeg skal prøve," svarte han. "Men stopp meg om jeg blir for vanskelig."

"Utgangspunktet er at mennesket er et biologisk vesen som er
kulturskapende og kulturformidlende," startet han.

"Hva betyr det?" sa jeg.

"At selv de mest primitive menneskesamfunn har språk, en
verdensoppfatning, sed og skikk, og kunst i en eller annen form.
Mennesket som art ser ut til å være utstyrt med evner og lyst til å skape
kultur, eller mening i tilværelsen, om du vil," forklarte han, og fortsatte:

"Men kulturen blir ikke bare skapt. Den blir også overført til neste



generasjon, og er en del av den verden som neste generasjon vokser opp i.

Det vil altså si at mennesket som art også må ha evne og lyst til å lære seg
kulturen som det blir født inn i, til å oppføre seg etter den, og til å sørge
for at den overføres til neste generasjon. – Det er meget viktig," sa han og
så inntrengende på meg. "Evne og lyst til å bli et kulturvesen som sine
foreldre.

Som du vet mener etologene – de som studerer dyrs atferd under naturlige

betingelser – at en egenskap som er typisk for en art, en artsspesifikk
egenskap, må ha et grunnlag i den genetiske arv som alle individer av
arten er utstyrt med. Og det betyr antagelig" – han så på meg med et
triumferende blikk – "at hvert eneste nyfødt barn kommer inn i verden
med en medfødt orientering mot et menneskesamfunn. Og med
"orientering" tenker vi både på interesse og evner. Barnet har både lyst og
evne til å lære det som vil bli viktig å lære for å bli medlem av vårt
samfunn."

"Det skjønte jeg ikke helt," sa jeg. "Hva var poenget med det
artsspesifikke, som du sa?"

Han forklarte tålmodig: "Før trodde man spebarn var født uten særlige
interesser og evner og uten noen sans for andre mennesker. En primitiv
liten skapning som spiste og sov, og bare langsomt og kanskje til og med
motvillig lærte å bli et sosialt vesen.

Men det viste seg å være helt feil. Et mere åpent syn på spebarn viser at de
er rettet mot mennesker helt fra første stund. De snur hodet etter stemmer,
de foretrekker menneskestemmer for all annen lyd, og særlig
kvinnestemmer. De kan ape etter andre når de bare er noen uker gamle –
rekke tunge for eksempel -og de smiler når de hører stemmer eller ser et
ansikt. Når de er et par måneder kan de "snakke" med moren sin -"

"Snakke?" utbrøt jeg. "For noe tull!"

"Har du tenkt over hva som skal til for å kunne føre en samtale med et
annet menneske?" spurte han tilbake. "Du må kunne vente på tur, følge



med i hva den andre sier, så ta ordet selv en stund, og så la den andre
slippe til. Hvis folk ikke kunne det der, ville alle samtaler bli et eneste rot.

Det fantastiske er at et to måneder gammelt barn ser ut til åkunne den
kunsten. Det fester blikket på morens ansikt og følger konsentrert med når
hun godsnakker med det, på stellebordet for eksempel. Men innemellom
"tar det ordet selv", smiler, lager noen lyder, veiver kanskje litt med armer
og ben. Da hører moren etter. Men når barnet stopper og ser på henne,
starter hun å prate igjen, og barnet blir stille og følger intenst med. Og det
er et barn på bare et par måneder gammelt! Du må da si det er fantastisk!"

Han så strålende på meg og jeg mumlet ett eller annet – det var vanskelig
å mønstre den helt store begeistringen.

"Det samme mønsteret ser vi oppover hele barnealderen," fortsatte han.
"Barna er utrettelige til å lære om mennesker og om verden, helt på egen
hånd og uten noen spesiell undervisning eller belønning fra de voksne. Og
det måtte nesten være sånn, når vi tenker over det jeg sa om mennesket
som art. Hvordan kunne kulturen ha oppstått og blitt ført videre i hvert
eneste slektsledd hvis barna måtte tvinges eller ledes til å lære alt det som
er nødvendig? Foreldrene ville ikke fått tid til noe annet enn å drive
språktrening og opplæring i alle de reglene som gjelder i samfunnet! Men
det er altså ikke nødvendig – barna flommer over av lærelyst og vil ikke
noe heller enn å være med og hjelpe til og lære alt som er nødvendig."

"Tja," sa jeg. "Det er ikke alltid mitt inntrykk av barn. Men det kan vi
kanskje diskutere siden. Det jeg ikke skjønner er hvorfor du mener dette er
så fantastisk viktig?"

"Kjære deg, – det gjør all verdens forskjell!" utbrøt Gorm. "Da blir det
ikke lenger nødvendig å møte barnet som en motstander."

"Motstander! Det har vi da aldri gjort."

"Tvert om, det er det man nesten alltid har gjort" svarte han. "Motstander
eller gjenstridig materie – det kommer omtrent ut på ett. Tenk på hva
historien forteller om barneoppdragelse. Barnet har vært sett på som den
falne Adam, full av synd og opprør, som den usiviliserte ville, eller som



en uvitende og gjenstridige gjenstand for opplæring. Voksne har sagt om
spebarnet at det lever i en forvirret verden, og er uten evne til å forholde
seg til andre mennesker. De har beskyldt barnet for å mangle moral, eller
oppmerksomhet eller evne til å konsentrere seg, og frem for alt, for å
mangle kunnskap og fornuft."

Gorm fortsatte:

"Under mottoet 'ikke noe godt kommer fra barnet' forsøkte de å gi det
moral, lydighet, gode vaner, og nødvendig kunnskap. Når barnet
protesterte ble de bare enda sikrere på at oppdragelse var nødvendig, og
om nødvendig, med alle midler.

Jeg synes nesten en kan si at dette har vært en KRIG", sa Gorm, "en alles
krig mot barnet! Det forbløffende er at de voksne ikke vant krigen med en
gang, med den overmakten de burde ha overfor små barn. Men nei,
kampen ble ført med utholdenhet og villskap fra begge sider og sluttet
bare når barna selv ble voksne. Da snudde de nye voksne seg rundt for å
møte neste generasjon, som full av kampvilje kastet seg inn i verden, med
de samme midler som de selv var blitt møtt med".

"Det du sier kan kanskje være riktig om eldre tiders barneoppdragelse", sa
jeg. "Men du kan da ikke påstå at vi behandler barna som motstandere nå.
Moderne oppdragelse er barnevennlig – noen sier til og med at den er for
barnevennlig. Er du ikke enig i det?"

"Det er flere måter å føre en krig på", svarte han mørkt."Sulteforing er
ikke stort bedre enn tvangsforing. I det lange løp er det faktisk farligere.
Likegyldighet og forsømmelse er like ille som en tvungen oppdragelse."

"Du snakker i gåter", sa jeg utålmodig. "Hva mener du egentlig?"

"Helt enkelt dette," svarte han. "Hverken den gamle eller den nye
barneoppdragelsen har spurt seg selv: Hva er barnet utrustet for? Hva vil
barnet, som biologisk medlem av arten menneske? Hva trenger det for å
nå sitt mål som medlem av vår art, nemlig å bli et fullverdig, modent
medlem av en kultur? Ser du ikke at det nye synet på barnet som jeg
fortalte deg om, betyr at nå kan vi for første gang på mange hundre år



regne med barnet som en partner?"

"Er det ikke det vi har gjort, da", sa jeg. "Vi har gitt det like rettigheter
med voksne på det ene punktet etter det andre. Snart går det ikke an å
kreve noen ting av et barn eller en ungdom – de er vant til å få alt opp i
fanget og ikke gi noe igjen selv. Det er på tide at voksne begynner å kreve
noe for seg selv igjen, og ikke tillate barna å gjøre hva som helst."

"Og hva slags opplæring i modenhet og menneskelighet synes du den
"likestillings-politikken" har gitt?"spurte Gorm.

"Det er jo det jeg sier", svarte jeg irritert. "Det er ikke blitt særlig
vellykket. Kanskje de gamle metodene ikke var så dumme, likevel. Litt
disiplin har vel ingen vondt av."

"Nå svinger du frem og tilbake mellom de to gamle polene i teorier om
oppdragelse", sa han. "Mer disiplin eller mindre disiplin. Men det er ikke
der svaret ligger."

Han skjøv tilside tallerken og kaffekopp og lente seg fremover.

"Hør nå hva som ligger i at barnet er en medarbeider og ikke en
motstander i sin egen oppfostring. Det betyr at barnet dypest sett er
positivt til det vi ønsker å få til. Barnet vil ikke noe heller enn å lære og å
vokse. Men det betyr også at barnet er utstyrt med egne retningslinjer for
hvordan det skal foregå. Hvis vi bryter med barnets medfødte
retningslinjer for utvikling, møter vi motstand. Det er ikke et tegn på at
barnet ikke vil bli oppdratt, men på at vi går frem på feil måte. – Har man
en partner må man også respektere ham, ellers blir det ikke noe
samarbeide, ikke sant?"

"Men hvordan kan dere vite hva barn "vil", som du sier?" spurte jeg,
fremdeles skeptisk. "De vet det ofte ikke selv engang."

"Det nytter ikke å spørre små barn 'Hva vil du?', det er klart," svarte han.
"Men vi kan oppdage det hvis vi legger bort alt vi tror vi vet om barnet, og
virkelig forsøker å leve oss inn i hva situasjonen betyr for det. Hele tiden
er det nødvendig å spørre seg selv: "Hva er det dette barnet forsøker å få



til eller finne ut nå?" – det er som oftest det det dreier seg om. Eller "Hva
trenger det akkurat nå – trøst, oppmuntring, oppmerksomhet, interesse?"
Jo flere valgmuligheter barnet har, jo mer får vi vite om det."

"Vi lærte mye av ideene til en spesiell barnepedagog, Maria Montessori,
den gangen." fortsatte han. "Lenge før mange andre oppdaget hun de
mulighetene som ligger i barnet selv. Hun forsto at det er mye voksne ikke
vet om barnet, fordi de er så ivrige etter å forme det etter sin egen
oppfatning," svarte han. "Hun oppdaget at barn nesten alltid strever med å
finne ut og lære seg ting, men at de ofte blir hindret av de voksne rundt
seg. De voksne hjelper dem og hindrer dem og dirigerer dem, alt etter som
det faller dem inn, men uten virkelig å se barnet slik det er.

Hun innrettet barnehager som var oversiktlige og trygge for barna, med
mange slags tilbud av ting de kunne holde på med. Hvert eneste materiale,
hver aktivitet ble prøvet ut og forandret om og om igjen til de tilfredsstilte
hennes krav: Det skulle være noe som barnet kunne utvikle seg videre av,
og det skulle være tiltrekkende. Likte ikke barna å holde på med det, ble
det tatt bort igjen. Hun lærte en mengde om barn i alle aldrer; hvordan
interessene deres vokser og utvikler seg ettersom de blir eldre, og hvor
mye mer de har behov for å gjøre enn de fleste voksne hadde forstått.

Hun fikk større og større respekt for barnet, og kom til at de virkelig
hadde med seg fra naturens side en slags styringsmekanisme for sin egen
utvikling. Hvis voksne kunne respektere den og hjelpe dem ved å legge
ting til rette, ville barna utvikle seg mer harmonisk og utvikle mulighetene
sine mye lengre, mente hun."

"Dette var førskolebarn," sa jeg. "Hva med de første to-tre årene? Da må
vel de voksne ta styringen?"

"Hun mente ikke det," sa Gorm. "Og nyere forskning har gitt henne rett.
Selv spebarn viser oss hva de trenger, hvis vi bare har evnen til å se det."

"Men det går da ikke an å snakke om at spebarn kan velge?" innvendte jeg.

Jo da," svarte han. "Helt fra de er født kan barn "velge", for eksempel ved
å snu seg mot og se på én ting og ikke en annen. Legger man forholdene til



rette kan de vise hva de liker på andre måter også. I nittensyttiårene ble
det for eksempel gjort forsøk hvor nyfødte barn kunne velge mellom
forskjellige bilder på en skjerm eller forskjellige lyder fra en høyttaler ved
å suge mer eller mindre sterkt på en narresmokk.

Da viste det seg for det første at barna kunne lære denne sammenhengen –
ikke dårlig for et spebarn, hva? Og for det andre valgte de klart og tydelig.
De likte musikk bedre enn bråk, men en menneskestemme best av alt. De
likte å se bilder på skjermen, men mistet interessen hvis ikke bildet skiftet
nokså ofte, sånn hvert femte minutt. Hele forskningen på barn fra 0 til 2 år
viste samme tendens – barn var blitt undervurdert på nesten alle punkter."

"Folkebevegelsen fulgte opp disse erfaringene, og foreldre og
førskolelærere prøvde å sette de nye tankene ut i praksis. Så nå forstår du
hva jeg mente med å si at vi kan se på barna som partnere: Ved å la dem
vise oss hva de er opptatt av og hva de trenger, kunne vi gå inn i et
virkelig samarbeide med barna om deres egen utvikling."

"Det høres risikabelt ut for meg," sa jeg. "Et barns luner og innfall skulle
være rettesnor for oppdragelsen? For det første kan barna umulig ha godt
av det. Blir de ikke bortskjemt for eksempel? For det andre må det da bli
nokså tilfeldig?"

"Du vil forstå det bedre når du ser det i praksis," sa Gorm og reiste seg fra
bordet. "La oss gå bort til Barnas Hus, så kan du se selv. Der finner vi alle
barna, fra de aller minste og oppover. Det ligger midt i landsbyen, ikke
langt herfra."

Vi gikk ut i solskinnet og fulgte gågaten bortover mellom husene.



5 – BARNAS HUS

hvor Gorm og gjesten går en tur i butikken, besøker fødeavdelingen, og ser
de minste småbarna i virksomhet i hagen

Landsbyen strakte seg oppover mot åskammen over oss, med hus og
grønne terrasser om hverandre. Etter noen meter tok Gorm av til venstre
og ledet meg oppover en bratt gate med trapper enkelte steder. På begge
sider kunne vi se over muren inn i hagene som vi passerte. Barn lekte
overalt. Folk arbeidet eller satt og pratet eller leste. Gorm vinket og ropte
hilsener til mange, men stoppet ikke for å snakke med noen.

Det var noe som var unormalt, men som jeg ikke kunne sette fingeren på
med det samme. Plutselig kom jeg på det: Vi så ikke bare barn, kvinner og
gamle, men også mange voksne menn – som var hjemme midt på
formiddagen på en hverdag! Da jeg nevnte det for Gorm, svarte han bare:

"Vi har kort arbeidstid, vet du. Dessuten er de fleste menn du ser her
småbarnsfedre, som har enda kortere arbeidstid utenom hjemmet."

Det var ganske riktig mange av mennene som var opptatt med småbarn –
ved sandkassene og plaskedammene, eller de satt med et barn på fanget og
pratet med andre voksne. Jeg så også mange småbarn som ble båret i en
slags pose på foreldrenes mage eller rygg.

Jeg stoppet et øyeblikk i bakken og snudde meg mot utsikten fra åsen. Vi
var enda høyere oppe og så vidt omkring på åsene rundt oss. Jeg kunne se
tett trafikk på veiene nede i dalen, men lyden nådde nesten ikke hit opp.

"Det må være værhardt her oppe," sa jeg til Gorm. "Hvordan er det når
høststormene kommer, eller dere får 20 cm snefall på en natt?"

"Det blåser friskt av og til, det må innrømmes," svarte han. "Men det gjør
ikke noe, så lenge hagene er godt skjermet. De fleste har plastgardiner
som kan trekkes ned over hagene både mot vind og regn og sne."

Min oppmerksomhet ble plutselig fanget av et merkelig syn: Ned trappene
ovenfor oss beveget noe seg raskt og sikkert – noe som ikke var et



menneske og heller ikke et dyr, for det var firkantet og og skinte som stål i
solen. Det kom rett mot oss og jeg hoppet panisk til siden. Hva kunne det
være?

Gorm forsto jeg var blitt skremt og sa vennlig:

"Roboter virker alltid skumle når man ikke kjenner dem, ikke sant?"

"Robot?" sa jeg, forvirret. "Men den går i trapper! Og hva gjør den?"

"Den bærer varer fra butikken her oppe. Og den ville ikke komme frem i
våre landsbyer hvis den ikke kunne gå i trapper."

"Uhyret" hadde gått i bue rundt oss og var alt langt nede i gaten. Det gikk
høflig til side for alle hindringer og tok gate og trapp like lett. Etter som vi
nærmet oss neste langsgående gate i høyden ble det flere av dem. Vi kom
opp til et lite torg med butikker, og Gorm tok meg med inn i en typisk
dagligvareforretning, av samme type som hjemme.

"Jeg trenger noen varer," sa han, "og dessuten har du kanskje lyst til å se
hvordan robotene virker."

Vi gikk mellom reolene med varer. Gorm tok ikke noe med seg. Hver gang
han kom til noe han trengte – kaffe, sukker, frysevarer osv, stakk han et
kontokort inn i en spalte i hyllen og tastet inn hvor mye han skulle ha. Da
vi kom frem til utgangen, stoppet han og kjøpte ost hos mannen bak
ostedisken, og slo av en prat med ham. Osten ble forsynt med en stripet
etikett og forsvant på et transportbånd.

"Kom skal du se," sa Gorm og vi fulgte båndet inn i siderommet. Det var
fullt av maskineri: fra vareheiser strømmet varer ut på båndet og passerte
et lesehode. En mekanisk arm plukket dem opp og plaserte dem i en rad
bokser som sto oppmarsjert ved båndet. Gorm fulgte nøye med
varestrømmen, og sa:

"Her kommer mine varer! Ser du, der blir de samlet hos robot nummer 17,
sammen med osten. Nå har 17 fått sluttsignal og lukker boksen, ser du.
Skal vi følge den ut?"



Boksen beveget seg mot utgangen og jeg så at den var maken til "uhyret"
som hadde skremt meg like før. Det var helt enkelt fire ben og en firkantet
boks til varene, med et slags panel på forsiden, som den antagelig "så" og
"tenkte" med.

"Nå går den korteste vei ned til meg og skyver innholdet av boksen inn i
en tilsvarende boks i kjøkkenveggen min," sa Gorm. "Frysevarene er
isolert, så maten holder seg bra til jeg kommer hjem. Regningen blir
trukket fra på kontoen min, og regnskapet går inn på databordet mitt
hjemme."

"Det jeg ikke forstår," sa jeg, "er at dere har en slik butikk i det hele tatt.
Du kunne bare hatt en liste over alle varene hjemme på databordet, og
bestilt fra den. Slik kan vi gjøre i alle de større byene hos oss. Det er mer
effektivt. "

"Men mye kjedeligere," svarte han. "Jeg kan gjøre det også, men vi synes
det er mer underholdende å gå dit opp, se om de har fått noe nytt og
kanskje gjøre noen impulskjøp, og få en prat med folkene ved
spesialdiskene. For mye effektivitet i dagliglivet skal en være varsom
med."

Gorms siste replikk fikk meg til å miste munn og mele, og vi gikk videre i
taushet.

Utenfor en bugnende godtebutikk stanset han igjen, foran en velkjent
scene: Et skrikende pikebarn på 2-3 år og en far på huk, som forsøkte å
stagge henne.

"Du nevnte bortskjemming før idag, og vi var også inne på det med mye
og lite disiplin," sa han. "Fagfolkene i folkebevegelsen hadde også endel
strev i begynnelsen med å sortere ut de forskjellige uttrykkene, sånn som
"grensesetting", "bekreftelse", "disiplin", "bortskjemming", "frihet" osv.
Faren og barnet der kan være et godt eksempel, ikke sant?"

"Den faren ser ikke ut til å gi seg ikke uten videre," sa jeg. "Han har nok
ikke tenkt å skjemme bort datteren sin."



"Det er mulig," sa Gorm. "Hva mener du er hans største problem akkurat
nå?"

"Å få ungen til å føye seg," svarte jeg og mintes mine egne barn. "Det er
noe av det vanskeligste – å få dem til å lye oss. De maser og skriker og gir
seg aldri, og til slutt orker vi ikke mer og gir oss likevel."

"Og hva har de lært da?" spurte Gorm.

"Lært?" sa jeg uforstående.

"De har lært mange ting, skal jeg si deg. At det gjelder å skrike og stå på,
så vinner de til slutt. At det er en kamp, hvor motstanderen er mor eller far
– som de er mer glad i enn noen andre i verden. At mor og far blir sinte og
opprørte over dem, og til og med redde, og til slutt må gi seg. Barna
opplever at så fæle er de altså, og likevel får de viljen sin. De lærer å
oppleve seg selv som slemme når de har lyst på noe, og enda slemmere
når de voksne gir seg. Der har du de bortskjemte barna; det er ikke rart de
har det vanskelig!"

Gorm var mere alvorlig enn jeg hadde sett ham før.

"Hva skal man gjøre, da," sa jeg irritert. "De kan jo ikke få alt de vil ha
heller. Men når de maser sånn, så -. Og hvilket problem har den faren hvis
det ikke er det vi snakker om nå?"

"Problemet hans er å gi datteren bekreftelse samtidig som han nekter
henne godter," svarte Gorm. Det gjorde meg ikke særlig klokere.

"I morges fortalte jeg deg hvor viktig vi mener det er å forstå barnets eget
"program" for å vokse og lære," sa han. "Og at barna bare kan vise oss det
hvis vi lar dem få alburom og ikke bare trer våre egne planer ned over
hodet på dem. Men det er noe som er minst like viktig og det er at de føler
seg verdsatt. At de opplever at det de er og tenker og føler akkurat nå er
forstått og godtatt og respektert av de som betyr mest for dem."

"Selv når de hyler slik som den piken gjorde?" spurte jeg sarkastisk – hun
hadde roet seg litt mens vi snakket.



"Mener du at et menneske som ønsker seg noe godt og blir sint når de ikke
får det, ikke er verdt respekt eller kjærlighet?" spurte Gorm alvorlig. "Da
blir det ikke mange verdige igjen, eller hva?"

"Bare mens hun er sint, selvfølgelig," mumlet jeg litt beskjemmet.

"'Hvis du er snill og bare gjør og føler som jeg sier, er jeg glad deg, ellers
ikke – er det sånn det er?" sa Gorm. "Hvis du vil ha et menneske som er
usikker på seg selv og alt sitt  – hjelpeløs eller forsvarsinnstilt – skal du
bare følge den politikken.

Nei, farens problem er at han må få datteren til å forstå to ting: 'du får ikke
sjokolade nå' og 'jeg er glad i deg og det er helt greit at du har lyst på
sjokolade, og at du blir sint når jeg sier nei.' Når episoden er over, har
barnet lært at far forstår og er glad i meg, at han er på mitt parti, men at
det er han som bestemmer når jeg får sjokolade eller ikke."

"Men om barnet ikke gir seg?" sa jeg tvilende. Det Gorm sa hørtes alt for
enkelt ut.

"Det er mye lettere å gi seg når hun er sikker på å ha det viktigste – at far
er glad i henne og forstår hvor deilig sjokolade er. Og det er mye lettere
for far å være fast når han samtidig kan få vise ungen at han er glad i
henne. Da er det bare å bære henne bort, om nødvendig, så lærer hun fort
at det ikke er noen vits i å mase.

Det er når sjokoladen kommer til å bety kjærlighet for begge parter at det
blir så vondt, og så vanskelig for far og mor å si nei."

Han så på far og datter som hadde satt seg fredelig på en benk på torget.
Barnet satt tett inntil faren med armen hans rundt seg og matet spurvene,
og det hadde alt lysnet betraktelig i det tårevåte ansiktet.

"Du får anledning til å høre mer om dette etterhvert," sa Gorm. "Skal vi
fortsette til Barnas Hus?"

Vi gikk et stykke langs åsen igjen, med boliger utenfor oss mot den
praktfulle utsikten, og over oss. Av og til passerte vi små torg, lekeplasser,



eller større bygninger. Så tok vi av til høyre, nedover en av de bratte
trappe-gatene igjen. En tanke slo meg:

"Hvordan kan folk i rullestol leve her? Dere har ikke engang sørget for
skråplan ved siden av trappene!"

"Vi drev med det lenge," svarte han. "Men nå vil de fysisk handicappete
heller ha en multi som greier seg over alt."

"Multi?"

"Det er en robot som er nøyaktig tilpasset den som bruker den," forklarte
han. "Den kan se, høre, bære, gripe, eller gå – slik som butikkrobotene –
kjøre bil, kort sagt, alt som akkurat den personen trenger hjelp til for å
kunne fungere som andre. Noen er til å sitte eller ligge i, andre er mer som
en førerhund, alt ettersom. Vi er en av verdens ledende produsenter av
multier, visste du ikke det?"

Imens var vi kommet ned til et nytt, nokså stort torg. Det lå på høyde med
Gorms hus, men litt lengre syd, forklarte han.

Yttersiden av torget var rammet inn av en fasade av glass og bueganger,
hvor vi gikk inn. Den motsatte veggen av huset åpnet seg mot et stort
parkområde i åssiden. Lave hus og paviljoner lå mellom gangveier, plener
og trær.

"Hele dette området kalles Barnas Hus", fortalte Gorm, "selv om det er
mye mer enn et hus, og selv om det inneholder mye annet enn hus for
barn. La oss starte med begynnelsen og gå igjennom hele sentret. Der
oppe" – han pekte – "ligger fødehjemmet, og nedenfor det de yngstes
område."

Han gikk foran opp en trapp og lukket opp en glassdør til terrassen
utenfor. Herfra var det oversikt over hele anlegget i Barnas Hus. Rett
nedenfor oss lå en vidstrakt hage og lekeplass på gressplenen, delvis i
solskinn, delvis i skyggen av store trær. Det vrimlet av barn og voksne i
alle aldrer. Mange av barna var opptatt med leker og apparater av alle
slag; andre satt i grupper av eldre barn og voksne i gresset eller ved



plasser med bord og benker og pratet og lo.

Jeg snudde meg mot Gorm og skulle til å si noe, men tidde da jeg så at vi
ikke var alene på terrassen. Like ved lå en kvinne og sov i en liggestol,
med et sovende spebarn på maven. De var så fredelige at livet og ståket
nedenfor virket som en annen verden. Nå så jeg at det var flere kvinner
lenger borte på terrassen. De satt i en gruppe med spebarn i armene eller
ved brystet og snakket sammen.

"Dette er fødeavdelingens terrasse," forklarte Gorm lavt. "Og nedenfor her
ser du hjertet i Barnas Hus, eller iallfall en del av det. Hit kommer
foreldre med barna sine fra de er en måned eller to, hit kommer de eldre
barna fra klassene sine, og eldre mennesker som har lyst til treffe barna.
Her kan foreldre finne villige barnepassere for en stund, og barna kan
finne voksne å snakke med eller noen å leke med.

Du vet, det er ikke nok at barna er ivrige etter å lære og å vokse opp, som
jeg fortalte deg. De må ha noe å lære, og noen å lære av. En familie er ikke
nok – den inneholder kanskje bare to voksne og høyst et barn til. Her er
det rikelig å være med på og lære av – og hvert barn kan plukke ut det det
trenger og har interesse av til enhver tid."

Jeg så utover det store området. Nederst i hagen så jeg tett kratt og skog,
hvor jeg skimtet større barn som lekte og klatret. Jeg husket at dette var en
by, og så for meg hvordan barna i våre byer lekte på fortauer og
branntomter eller i beste fall på asfalterte lekeplasser.

"Dere har gitt barna mye her," sa jeg.

"De skulle hatt natur å streife omkring i," svarte han med et streif av sorg i
røsten. "Alt dette er plantet. Og selv om de bygger hytter i trærne og båter
som kan brukes på dammen der nede, blir det ikke det samme. Barna
utenfor byene har det bedre i så måte."

Han så seg rundt på den fredelige terrassen.

"Her starter barna, med noen døgns fredelig samvær med mor og far mens
de stabiliserer seg etter fødselen. Deretter drar de hjem og fortsetter et



rolig liv de første par ukene, mens mor og far og resten av familien blir
kjent med det nye barnet. Og det foregår ikke ved å legge barnet i en
prydelig seng i et annet værelse og bare ta det frem for stell – slik det var
vanlig før," sa han og så utfordrende på meg.

"Hva skulle man ellers gjøre?" spurte jeg overrasket.

"Tenk på hva jeg sa imorges, at barnet er innrettet på å delta i en kultur fra
første øyeblikk," svarte han. "Da gir det ikke mye mening å legge det til
sengs på et soveværelse, omtrent som det var sykt. I de fleste andre
sivilisasjoner finner du som oftest spebarnet sammen med de andre
menneskene – båret i mors eller fars armer eller på et teppe på bakken.
Gjerne passet av eldre barn.

Vi regner med at barn har best av å ha det slik i dag også, og vi merker
også at båndet mellom foreldrene og barnet blir sterkere på den måten. Så
hos oss vil du finne barn på et par måneder blant alle oss andre."

"Men blir de ikke urolige og overstimulert?" spurte jeg. "Jeg trodde det
var for å beskytte dem at spebarna ble lagt i et rolig rum."

"De har større evne til å beskytte seg og regulere stimuleringen selv enn
folk var klar over," svarte han. "La oss gå ned der, så får du se barn på
noen måneder som sover fredelig og tungt midt i flokken, i posen sin eller
på et teppe i skyggen. Og når de har sovet nok, våkner de og finner
mennesker rundt seg, slik de liker."

Da vi kom ned så jeg at lekeplassen fortsatte inn i bygningen, bare skilt
ved en åpen søylerad. Gorm fortalte at om vinteren eller i dårlig vær
kunne rummet lukkes med glassvegger, slik at leken kunne fortsette
innendørs.

"Det er ikke noe organisert," sa han. "Men alle blir vant til ågå hit fra de er
ganske små, når de har lyst på selskap. Eller har lyst til å leke med utstyret
som bare finnes her – klatrelabyrinter, leketog, vann, huler og telt nede i
hagen og slikt. De eldre har idrettsanlegget like nedenfor her."

"Her har du alle mulige stadier i utviklingen hos små barn," sa Gorm og så



seg rundt. "Vi blir fort kjent med barna når de kommer hit, og følger med
etter som de utvikler seg.

Her tror jeg vi har Jonatahan, for eksempel," sa han og bøyet seg over et
spebarn som lå på ryggen og sprellet på et teppe, omgitt av interesserte
barn i fem-seksårs-alderen.

"Han holder på å snu seg på magen!" forklarte ett av barna. "Han har ikke
klart det før, men nå er det like før han greier det."

Ansiktet mitt må ha røpet hva jeg følte, for Gorm smilte og sa: "Du synes
kanskje ikke det er oppsiktsvekkende for et barn i den alderen? Kanskje du
vurderer det anderledes når du hører at her i landet kommer ikke et barn
rundt på magen før det er i stand til å snu seg rundt selv fra å ligge på
ryggen? De blir aldri holdt oppe for å sitte alene eller "stå", og aldri lagt
på magen. Deres første selvstendige erobring er å kunne komme seg rundt
fra rygg til mage og tilbake, helt ved egen hjelp. Siden lærer de seg å sitte,
krabbe, stå alene, og til sist gå. Alt uten hjelp, og alt til sin tid, med store
variasjoner fra barn til barn."

"Men hva er vitsen ved det?" spurte jeg. "Det er da helt naturlig å ville
hjelpe et barn til å sitte og stå så fort som mulig".

"Det har man trodd," svarte Gorm. "Måten vi følger her ble først brukt av
en ungarsk barnelege, Emmi Pikler. Hun mente at barnas Selv blir mere
grunnfestet når de får erobre disse skansene alene og på sin egen måte.
Hun la merke til at de individuelle forskjellene var store. Noen kom seg
fort opp i stående stilling og begynte å gå. Andre brukte kanskje en halv
gang til så lang tid.

Men det som var viktigere, var at begge parter etter en tid ble like gode til
å gå, like sikre og velbalanserte, like harmoniske i bevegelsene. Under
vanlig stimulering, mente hun, ville nok det første, 'raske', barnet ha
utviklet seg like bra, men det langsomme ville ha blitt mer usikker på seg
selv, både i balanse og smidighet og selvoppfatning, fordi det hadde blitt
jaget frem av utålmodige voksne."

Her ble vi avbrutt av barna: "Se, nå er det like før han klarer det!"



Jonathan var høyrød i ansiktet og pustet fort mens han strakte armen og
benet over til siden av alle krefter. Plutselig greide han å vippe over, og
trillet rundt på magen, med en arm under seg og nesen i madrassen. Han
stridde hardt med å få løftet hodet, gryntet og stønnet, men fikk det
endelig til et øyeblikk. Hodet løftet seg og tok et første overblikk over
verden fra dette nye utsiktspunktet. Han strevde med å holde blikket
festet, men klarte ikke å holde hodet. Det falt ned igjen, til et brøl av
frustrasjon.

"Gratulerer", smilte Gorm. "Han gir seg ikke, han her. Men nå har han nok
for denne gang", sa han og løftet opp den skrikende Jonathan. Barnet roet
seg fort i Gorms armer, og Gorm la ham ned på ryggen på teppet igjen.

Da vi gikk videre, snudde jeg meg og så tilbake på Jonathan. Han var
ferdig med den lille pausen og strakte seg mot siden igjen – et nytt forsøk
var i gang. Gorm snudde seg og så det samme.

"Du undrer kanskje på om det kan være bra for et barn å streve slik", sa
han. "Men det er slik de er. Vi oppdaget det bare ikke den gangen vi
blandet oss inn i alt mulig, uten å se ordentlig etter først og leve oss inn i
deres verden. Barn er besluttsomme og utholdende, de skyr ingen
anstrengelser for å nå de målene naturen setter dem, når de først får frihet
til å holde på. Er du ikke enig, Karen?" spurte han en ung kvinne som
hadde stoppet opp og hørt på hva han sa.

"Dette er Jonathans mor," forklarte han meg.

"Det høres flott ut," svarte hun, "og det er vel stort sett riktig også. Men
glem ikke hvor forskjellige de kan være. Min søster har en sønn som bare
lå der fredelig på ryggen. Han strevet aldri slik som Jonathan. Når det var
noe han ikke fikk til ga han bare opp og ble liggende på ryggen. Men
utviklingen gikk sin gang, og plutselig en dag rullet han ganske lett og
elegant over på magen og løftet hodet. Ingen kamp og antagelig ingen
sterk opplevelse av seier. Han er likedan nå: Alltid innenfor sine grenser,
og uforstyrrelig rolig. En meget behagelig person å være sammen med",
smilte hun. "Det blir kanskje ikke Jonathan, men han får til gjengjeld et
mer utfordrende liv!"



Vi gikk videre mellom gruppene. Gorm stoppet ved en sandkasse omgitt
av et åpent rekkverk som rakk barna omtrent til skuldrene. De var mellom
ett og to år gamle.

"Ser du hun som sitter der og griper i sanden og slipper igjen?" sa han. "I
en periode kan man se hvor opptatt de er av å gripe ting, og hvor iherdig
de trener på å få grepet under kontroll. Litt senere kommer tiden til å stå
opp og gå – det er derfor vi har rekkverket her, som en hjelp til å dra seg
opp. Og når de har sluppet seg og begynt å gå alene, er de utrolig ivrige
etter å bruke den nye evnen sin.

En stund er de ikke til å stoppe. Langt der nede" – han pekte -"ser du en
som er ute og går med følgeren sin."

Jeg så dem, en barbent liten gutt i følge med en ung mann. De så ut til å gå
meget langsomt. Den lille stabbet avsted på egen hånd, med den voksne
like bak. Rett som det var stoppet de opp -barnet hadde sett noe interessant
i gresset og bøyet seg ned for å ta det opp. Som oftest tok han
overbalansen, deiset ned og ble sittende og studere steinen, blomsten eller
hva det nå var. Den voksne huket seg gjerne ned også og jeg så at de
snakket alvorlig sammen om hva gutten hadde funnet. Så kom han seg på
bena igjen og vandret, bredbent og litt ustøtt videre. Den voksne fulgte
rolig etter.

"Han må være en mester i tålmodighet!" utbrøt jeg.

"Faren?" spurte Gorm. "Ja, de har nok vært ute en times tid. Det er
forbløffende hvor langt et ettårs barn kan gå hvis det får følge sitt eget
tempo. Selvfølgelig kreves tålmodighet, men for en som observerer barnet
med innsikt og interesse kan det være ganske underholdende. Det verste er
at man blir så fryktelig trett i bena."

"De har mange andre interesser i denne tiden", fortsatte han. "Gutten der
nede ser du skifter mellom å bruke hele kroppen når han går, og øyne og
fingre og hender når han undersøker bitte små ting. De aller fleste ser ut til
å ha en sensitiv periode for å inspisere småting i denne alderen."

"Sensitiv periode?" spurte jeg.



"Et uttrykk vi har lært fra Montessori-pedagogikken", forklarte han. "Det
betyr at barns interesse og lærevilje ser ut til åutvikle seg i faser, i en
bestemt rekkefølge. De fleste barn er som sagt opptatt av å lære å gå og av
små ting ved ett-årsalderen. Ved to-års alderen omtrent finner vi en
eksplosiv interesse for talespråk, og mellom fire og fem år en nesten like
stor interesse for det skrevne språk. De sensitive periodene er viktige,
fordi det gjelder å gi barnet rikelig anledning til å tilfredsstille sin
interesse når den viser seg – da lærer det fortest og best og blir mest
tilfreds.

Når de har gått en stund, begynner barna å samkjøre armer og ben. En tid
ser det ut som de er mest opptatt av å bli sterke, som vektløftere. Vi har
laget et hjørne for dem, der nede," sa han og pekte.

Jeg måtte nesten le ved å se barna – de minnet mest av alt om
tungarbeidere på et anlegg. Noen løftet på store baller som virket alt for
tunge for dem ("stoppet med lett plast", sa Gorm), noen skjøv eller trakk
ganske store traller eller vogner, gjerne med last eller med et par barn som
passasjerer. De virket dypt oppslukt av det de holdt på med, og snakket en
god del, til seg selv eller de som var i nærheten. Vi gikk nærmere.

En liten pike rett ved oss holdt på å skyve en tung vogn opp en slak
skråning – hun brukte alle sine krefter, satte bena kraftig i bakken, pustet
og peste, og var så opptatt av oppgaven at hun ikke enset oss. En eldre
mann på en benk satt rolig og fulgte henne med øynene. For meg var det
åpenbart at vognen var for tung, og at hun ikke ville klare å få den opp
bakken. Jeg verket etter å gi henne en hånd, og undret meg over mannen
som bare satt der og lot henne streve.

Til slutt måtte hun ganske riktig gi opp, og skuffet la vognen gli tilbake
ned skråningen. Den eldre mannen hadde fulgt henne med øynene hele
tiden, og nå så jeg at han gjorde seg klar til å ta vognen i tilfelle hun ikke
mestret den. Men det gikk fint, og han satte seg ned igjen, uten
kommentar.

"Du ser hva de først og fremst er opptatt av her," sa Gorm, "å bruke
kroppen sin, lære kraft og balanse, og samtidig lære å kjenne den fysiske
verden: kraft, motstand, friksjon, tyngdekraft og slikt.



Men det er selvfølgelig bare en side av saken. Den andre er forholdet til
andre: språk og lek og samvær. Se på den lille jenta der, for eksempel."

Jeg så henne godt. Hun kunne så vidt gå uten støtte, og sto og holdt seg i
moren sin, mens hun så på faren med et skøyeraktige smil. Han huket seg
ned og bredte ut armene og sa innsmigrende "Kom til pappa!" Det var lett
å se at pikebarnet frydet seg, mens hun sto og holdt ham i uvisshet, – helt
til hun plutselig slapp taket og løp de par ustøe skrittene til faren.

"Rart å tenke på at for to korte år siden hadde hun ikke sett et menneske
engang. Og alt nå forstår hun seg så godt på erting og finting og
forskjellen mellom spøk og alvor," sa Gorm ved siden av meg. "Barn er
fantastiske. Og enda mer fantastiske blir de når de får språket til hjelp."

Vi gikk litt videre.

"Jeg antar dere også bruker stimulering?" sa jeg. "Hvordan legger dere det
opp? Og hvor tidlig mener dere man bør begynne?"

Gorm så spørrende på meg. "Stimulering? Mener du noe spesielt, utover
det de får her?"

"Ja, ordlæring og begreper og slikt. Du vet, vi har kort med ord skrevet på,
som vi holder opp for barnet samtidig som vi uttaler ordet. 'BALL' står
det, og vi sier tydelig 'ball' mens vi ser rett på barnet og forsøker å holde
på oppmerksomheten deres. Det er det vanskeligste, må jeg si," sa jeg og
mintes alt strevet min kone og jeg hadde da Maria, den eldste, var liten. Vi
hadde ikke vært så påpasselige med de neste, desverre.

"Jeg husker at min kone spilte plater og lærte Maria navnene på
komponister og operaer; 'VERDI' – 'AIDA' og så videre," sa jeg. "Det har
riktignok vært noe snakk om at motiveringen ikke virker som den skal –
noe om at barna var 'burnt out' i fireårsalderen. Ikke ville lære noen ting
mer. Men da har de vel brukt feil teknikk. Like før jeg reiste så jeg en
rapport om noen som hadde greidd å utsette 'burnout' til seks år, og det
tyder på at de er på rett spor, antar jeg."

"Og hvilke 'motiveringer' bruker de for å få til det?" spurte Gorm med en



slags illevarslende ro.

"Det blir vel først og fremst å appellere til deres fornuft og ærgjerrighet –
'den som ikke vil lære, kan ikke bli til noe', sier vi. Store belønninger er en
annen måte, ny lekerobot til jul for å lære så og så mange ord, for
eksempel." Jeg stoppet og så på ham: "Du ser helt rasende ut!"

"Jeg blir så opprørt at jeg finner ikke ord," sa han innett. "Jeg hadde hørt
om noe slikt, men jeg kunne ikke tro det var noe annet enn den vanlige
sprø forskningen deres, og at det ville gå over av seg selv. Og nå forteller
du at det er vanlig! Jeg synes dette er verre enn barnearbeide, det er som
mord eller voldtekt; det kan være uhyggelig farlig! Er det ingen hos dere
som har spurt seg hvordan det skal gå med de fireåringene som nekter å
lære mer? Eller hva det betyr for barna å bruke tiden på slik meningsløs
drill istedetfor til all den livsviktige naturlige læringen som skal foregå i
den alderen? Det kan ingen vite før vi ser hvordan det går med disse
stakkars prøveklutene deres."

"Jeg forstår ikke hva som er så galt," sa jeg. "De blir stimulert og de lærer
ting. Var det ikke du som nettop snakket om at små barn har vist seg å ha
mye større læreevne enn vi trodde? Det er akkurat det våre forskere har
utnyttet og satt i system. Og foreldrene er sammen med barna og tar seg
av dem. Bare det er da et stort fremskritt, ville jeg tro."

"Skulle bare mangle at de ikke er sammen med barna sine – hva skal de
ellers med dem?" sa Gorm sammenbitt. "Du vil vite hva som er galt? Dere
har tatt en rik kilde, hele barnets vitebegjær om verden, og misbrukt og
ødelagt den slik at den går tørr på noen få år, uten å gi barnet noe igjen
som det kan bruke. Det som barnet skulle bruke til å skape seg selv og sin
verden på sin egen helt personlige måte bruker dere til å gjøre det til en
automat; en maskin som må drives med stadig større belønninger.

Kan du virkelig ikke forstå det?" sa han inntrengende. "Etter det jeg sa
imorges, om at barn sannsynligvis har et innebygget program for
utviklingen, og at de bare ønsker én ting, å få følge det programmet. Hvis
du ser på barna her, som får følge en naturlig utvikling, skal du se at de
velger en helt annen type 'pensum' enn det du forteller om."



Han så ut over parken, på alle de aktive, ivrige småbarna. Jeg så dem også,
og følte for første gang at det kanskje ikke var så galt at vi hadde forsømt
stimuleringen av de to yngste barna, og at vi hadde gitt oss nokså fort da
Maria var to og et halvt år og begynte å gjemme seg bak sofaen når min
kone tok frem kortene.

Gorm roet seg etterhvert. "Nå har vi kanskje sett nok her?" spurte han.
"Skal vi gå videre til neste alderstrinn, barnehagen for tre til seks år?"

Høye ungeskrik avbrøt oss. Vi snudde oss og så en omtrent treårs gutt som
rasende strittet imot mens en kvinne som antagelig var hans mor forsøkte
å overtale ham til å bli med. Han var rød i ansiktet og skrek av sine
lungers fulle kraft, og kastet seg tilslutt ned på bakken hvor han sto i bue
for å stå imot henne.

"En vanlig konfliktsituasjon i den alderen," sa Gorm.

"Ja, og vanskelig å håndtere," sa jeg. "Hva mener dere er det beste? Vi får
ofte det rådet at vi skal overse dem, gjerne la dem ligge alene og skrike fra
seg, og at det vil fjerne slik atferd etterhvert."

"Det var vanlig her også før," svarte Gorm. "Men vi gikk bort fra det da vi
begynte å vurdere alle slike råd ut fra spørsmålet: Hva ville jeg selv føle
hvis jeg ble behandlet slik? Det er trass alt ikke så stor forskjell på store
og små mennesker, særlik ikke når det gjelder følelser. Og da begynte vi å
tvile på om noe menneske ville ha godt av den ensomheten og ydmykelsen
det føler når det kommer ut av et raserianfall og oppdager at det er forlatt
av alle det er glad i.

Derfor tar vi det heller på en annen måte, slik du ser moren der gjør nå."

Hun hadde løftet den skrikende og sprellende gutten opp i armene sine og
snakket lavt og rolig inn i øret på ham. Det så ikke ut som han hørte; han
bare skrek enda høyere og sparket og slo henne i magen og ansiktet. Hun
var like rolig, men snudde ham med ryggen til seg og forsøkte å holde
bena hans, mens hun stadig snakket til ham, små beroligende ord som "Så,
så, gutten min, du kan ikke holde på med dette, skjønner du, kom nå her
da, gutten min, kom da ...." og lignende. Da hun ikke kunne verge seg mot



sparkingen, satte hun seg ned og holdt om føttene hans, mens hun gynget
frem og tilbake og dels sang og dels snakket. Etterhvert gikk raseriet over
i gråt, som stilnet gradvis.

"Men trenger han ikke å få vite at det er galt å bli så sint?" spurte jeg.
"Hun har ikke skjent på ham i det hele tatt ."

"Tror du virkelig ikke han skjønner det av seg selv?" spurte Gorm. "Barn
blir både redde og skamfulle når et slikt raseri overmanner dem. De
trenger trygghet og varme, og forsikringen om at vi er like glad i dem for
det. Det er den letteste måten å vokse fra raserianfallene på, og komme
frem til bedre metoder til å uttrykke sinne."

"Du mener det ikke er nødvendig med noen form for skjenn eller straff for
slikt?" spurte jeg igjen, vantro.

"Det følger logisk av det jeg fortalte imorges," svarte han. "Vi går ut fra at
barna ønsker å vokse opp og bli modnere for hvert år. Og vi går ut fra at de
ikke er dummere enn at de skjønner utmerket godt hva slags oppførsel
som hører med til det og hva ikke. Det er viktig at vi ikke tar motet og
selvtilliten fra dem med kritikk og avvisning; da greier de selv å oppfatte
hva vi ønsker og hva vi mener er uakseptabelt. For det må vi ikke legge
skjul på, i sin alminnelighet og til daglig. Men det er mye mer effektivt å
kommentere på et annet barns oppførsel mens vårt eget hører det, – for
eksempel si 'idag dro Per så hardt i håret til Lise at hun begynte å gråte –
rart han ikke skjønner at det skal han ikke gjøre, han som er like gammel
som deg.' Men la oss gå videre."



6 – BARNEHAGEN

hvor gjesten får se 3-4 åringer holde på med mange vidunderlige og
overraskende ting

Jeg så vi nå var kommet på høyde med inngangspartiet hvor vi hadde
startet, og snart kom vi dit igjen. Paviljonger og hus lå rundt noe som
lignet en vinterhage. Et høyt glasstak skjermet grønne planter,
plaskedammer og sandkasser med steinlagte ganger imellom, og her og
der plasser hvor barn og voksne satt ved bord og benker.

"Hvem holder til her?" spurte jeg.

"Aldersboligene ligger på den ene siden, og barnehagen for 3-6 åringene
på den andre," svarte han. "De to årsgruppene går fint sammen. Vi bruker
mer tid på omsorg for barn enn på noen annen virksomhet her i landet,
visste du det? Eldre mennesker er også med på det, – de som passer til det.
Noe av det viktigste de kan bidra med, er å gi kulturen videre til barna. De
forteller historier for dem: eventyr, myter, sagn, poesi, og historiske
fortellinger. Mange eldre utdanner seg videre for det når de trapper ned
vanlig arbeid. De lærer seg historier for å ha noe å by på når barna
kommer og ber dem fortelle."

"Nå skal vi besøke en barnehageklasse så du kan få et inntrykk av hva de
yngste i det egentlige Barnas Hus driver med, " fortsatte han og stanset
utenfor en av paviljongene.

"Jeg håper ikke du blir fornærmet om jeg minner om reglene for voksne
som er på besøk her?" sa han og så på meg. "Vi må forsøke å forstyrre
barna minst mulig. Ikke snakk til dem eller gå for nær hvis ikke barnet
selv tar initiativet. Hvis de for eksempel spør hvem du er, svar på det, og
vent og se om barnet følger opp. Og ingen kommentarer, er du snill, av
typen "hva holder du på med da" eller "nei, så fint det blir" eller "så flink
du er". Kan vi gå gjennom rommet uten at barna legger merke til oss, er
det det beste."

Jeg ble ganske irritert. "Hva slags primadonnaer er det dere har der inne?"
spurte jeg. "Som om barn ikke liker å få besøk. Og de kan da ikke ha så



vondt av å bli avbrutt heller – det er vel trass alt bare lek de holder på
med!"

"Du tar feil. Her inne foregår den viktigste prosess i hele vårt samfunn," sa
Gorm og åpnet døren.

Vi kom inn i et stort lyst rom, avdelt i mindre områder ved skap og hyller
som rakk en voksen omtrent til livet. I vinduskarmene vokste planter og
jeg så en dyrekasse og to akvarier. På veggene hang endel bilder og
tegninger i øyenhøyde for barna, men rommet gjorde generelt et roligere
og mer oversiktlig inntrykk enn de barnehagene jeg hadde sett før.

"Det er 35 barn i denne gruppen," sa Gorm, "omtrent like mange tre, fire,
og fem-åringer. Fem-åringene er ikke her, for de svømmer nå, så vi får
konsentrere oss om de yngre."

De tjuefire barna som var tilstede var spredt rundt i rommet. De satt en og
en eller flere sammen ved lave bord. Andre satt på gulvet med materialer
spredt ut foran seg. Noen sto sammen i en kjøkkenkrok og snakket
sammen, andre var på vei gjennom rommet med fargerike leker eller
materialer i hendene. I et hjørne hvor gulvet var dekket med et mykt teppe
og mange puter hadde en liten gruppe barn krabbet sammen rundt en
større gutt som leste høyt for dem. Rommet var fylt av en lavmelt
blanding av lydene fra barnas aktiviteter og samtaler. De fleste virket
sterkt opptatt av hva de holdt på med, uten å la seg forstyrre av andre.

Jeg ble slått av ansiktsuttrykket og kroppsføringen hos de aller fleste av
barna jeg så. De virket tillitsfulle, avslappet, lekne som kattunger, like
snare til smil og latter som til opptatt og alvorlig konsentrasjon. Ett sted
var flere barn samlet rundt et bord hvor tre stykker satt og holdt på med
noe. Barna sto fortrolig og avslappet tett sammen, med armer rundt
hverandre, hodene tett sammen – jeg kunne se på dem at de var vant til
nær og tillitsfull kroppskontakt. Det var nesten ikke noe å se av den
ustanselige småertingen og smådyttingen som jeg husket hadde vært så
fremtredende hos mine egne barn og deres venner. Barna virket som de
hadde fred med verden og seg selv.

Jeg så meg om for finne ut hva de holdt på med. På gulvet like ved oss satt



en gutt på en matte. Han hadde nettop tømt utover et sett på ti sylindere av
tre, hver med et lite håndtak på toppen, og alle av ulik lengde. Ved siden
av hadde han en lang, solid blokk av tre, hvor det var boret ti hull av
tilsvarende dybde. Nå begynte han systematisk å putte sylinderne tilbake i
de riktige hullene. Det gikk raskt og med få feil, og jeg skjønte han hadde
gjort det før. Da han var ferdig satt han og grunnet litt – så tømte han alle
sylinderne ut på matten og ordnet dem inn igjen.

Gorm så hva jeg var opptatt av, og trakk meg forsiktig i armen. Litt lengre
borte holdt et annet barn, en mindre pike, på med en lignende lek. Hennes
blokk inneholdt sylindere av ulik tykkelse, og hun arbeidet seg
møysommelig igjennom dem. Hver sylinder ble prøvet i alle hullene til
hun endelig fant det riktige. Noen ganger plaserte hun feil, og oppdaget
det ikke før hun satt igjen med en sylinder som ikke passet noe sted og en
åpning til overs. Men hun ga seg ikke, og etter utallige forsøk hadde hun
fått alle sylinderne på plass. Alvorlig og dypt konsentrert betraktet hun
resultatet et øyeblikk – så snudde hun blokken så sylinderne falt ut, rotet
dem rundt og begynte den langsomme prosessen på nytt.

"Hvis ingen avbryter henne, kan hun komme til å gjøre det der både ti og
tyve ganger før hun gir seg for idag," sa Gorm lavmelt til meg.
"Sylinderblokkene har fascinert barn i over hundre år og er like
tiltrekkende den dag idag. De hører til ordningsoppgavene som barn på
dette alderstrinnet synes å ha et sterkt behov for. De to der" – han nikket
mot en gutt og en pike som manøvrerte forsiktig mellom bord og matter
med hver sin lange rødlakkerte stav i hendene -"skal begynne på en
annen."

De to la fra seg stavene på en matte i et hjørne og vendte tilbake til et skap
i motsatt ende av rommet. Der tok de hver sin stav igjen, litt kortere denne
gangen, og bar dem hele veien tvers over rommet til matten. Slik holdt de
på til de hadde samlet en haug med staver, som de så begynte å sortere
etter lengde.

"Hvorfor tok de ikke alle stavene med en gang?" hvisket jeg til Gorm.

"Hvorfor skulle de det?" spurte han.



Jeg så forbauset på ham. "Da ville det gått mye fortere!" sa jeg.

"Hvorfor skal det gå fort?"spurte han igjen. "Nei, jeg skal ikke erte deg.
Jeg skjønner hva du mener, selvfølgelig. Men poenget er ikke noen spøk.
Poenget er at for barn er handling som oftest noe helt annet enn det er for
oss voksne. For oss er de fleste handlinger instrumentelle; de er midler
som leder til et mål. Jo raskere, lettere og mer økonomisk vi kan nå målet,
jo bedre synes vi det er. For barnet er det anderledes. Handlingen er først
og fremst noe i seg selv. For disse to barna er det å bære en og en stav fra
hyllen til matten uten å komme bort i noe en interessant og meningsfylt
handling i seg selv, og de finner det helt naturlig at det er slik det skal
gjøres."

"De har ikke funnet på det av seg selv, med andre ord?" spurte jeg.

"Nei, ikke nødvendigvis. De blir lært opp til å behandle alt materiale slik."

"Men da kan du vel ikke si at det er naturlig for dem?" spurte jeg. "Hvis de
kunne gjøre som de ville, ville de kanskje tatt alle stavene på en gang?"

"La oss gå litt til siden og snakke om akkurat det der. Det er et helt
sentralt punkt for oss", sa Gorm og trakk meg bort i et hjørne. "Det har å
gjøre med det dialektiske forholdet mellom natur og kultur hos
mennesker. Vi pleier å si det slik: Kulturen kan ikke erstatte naturen, og
naturen kan ikke produsere kulturen uten hjelp. Men naturen kan heller
ikke nå sin fulle utvikling uten gjennom den struktur som kulturen legger
til rette for den."

"Hjertelig takk – det var jo helt klart," sa jeg sarkastisk. "Vet du egentlig
hva du sier?"

"Beklager", sa Gorm. "Et eksempel kan kanskje gjøre det lettere. Tenk på
språk og språkutvikling: Det er det klareste eksempel vi har på en
artsspesifikt egenskap hos mennesket, altså en egenskap som er grunnlagt
i menneskenes arve-utstyr. Uten et slikt medfødt grunnlag kunne ikke
allverdens påvirkning fra en kultur hjelpe barnet til å lære seg språket så
fort som det gjør. Det er et eksempel på at kultur ikke kan erstatte naturen,
altså de medfødte forutsetningene.



Men naturen kan heller ikke klare seg alene: Uten å vokse opp i et
samfunn kunne ikke barnet lære språk. Så språk er forsåvidt et
kulturprodukt, og ikke "naturlig".

Men, for det tredje, uten kulturens hjelp, kan ikke barnet utvikle seg
naturlig. Barn som vokser opp utenfor menneskelig samfunn, utvikler seg
ikke normalt, selv om de av og til kan overleve.

Kort sagt: Natur og kultur må gå sammen på ett trinn for at den naturlige
utvikling skal fortsette til neste trinn. Eller: En naturlig utvikling hos et
menneske kan bare skje når kulturen tilfører noe som det ikke kan skaffe
seg selv. Jeg håper det ble litt klarere?"

"Klarere kanskje, men ikke enkelt," sa jeg.

"Det er ikke enkelt. Samspillet mellom arv og kultur er innviklet, og det
har tatt lang tid før vi kom så langt som til dette.

Men for å gå tilbake til det du spurte om – hvordan vi kan si at det er
naturlig for barn å bære stavene en og en i den alderen. Det kan vi ikke
vite på forhånd. Vi må prøve oss frem, slik jeg forklarte imorges: Legge
forholdene til rette, la barna velge, og se hva resultatet blir over tid."

"Det høres enkelt ut," sa jeg sarkastisk, "men lite sannsynlig. Hvis du
virkelig lot dem velge som de ville, kom de til å slå i stykker lekene, – og
spise sjokolade istedenfor mat!"

"Du har sandelig et mørkt bilde av barn," lo han. "Jeg sa 'legge forholdene
til rette' først. Det går an å lage slike forhold at barna blir som du sa:
aggressive og ødeleggende. Men da ville du samtidig se at de ikke utviklet
seg naturlig – de ville få dårligere helse og dårligere trivsel. De ville bli
utilfredse, rastløse, destruktive, og det ville gå langsomt med å utvikle
evnene deres. Vi forsøker å finne frem til det som både interesserer dem i
øyeblikket og får dem til å blomstre og gjør dem tilfredse på lengre sikt.
Slik som dette," sa Gorm og så seg rundt i klasseværelset.

"En av de tingene vi fant ut, var at barn liker orden og presisjon, og
muligheten til å konsentrere seg, i mye større grad enn vi trodde. Derfor



liker de regelen om at stavene skal bæres en og en. Den svarer til deres
behov i denne alderen."

Ved et bord i nærheten satt tre barn, to gutter og en jente, og pusset metall
og glass. De hadde hver sin kurv med utstyr: pussemidler, kluter og
børster; hver sin plastmatte til å arbeide på, og hvert sitt plastforkle. En
satt og gned en meget blank messing lysestake enda blankere, en pusset et
speil, og den tredje noen sølv teskjeer. Imens pratet de ivrig sammen, og
jeg kunne høre det dreiet seg om hva de skulle gjøre til sommeren.

"Hvorfor gjør de husarbeid?" spurte jeg. "Er det en oppdragelse til ansvar
og så videre?"

"Indirekte virker det nok slik, men de gjør det først og fremst fordi de
liker det. Vi kaller det praktiske virksomheter, og det finnes materialer til
mange slike virksomheter her: Vaske tøy, vaske opp, vaske bord og stoler,
skrelle og skjære frukt, og mange flere. Først lærer de akkurat hvordan det
skal gjøres, og da vil de lære det helt presist og nøyaktig, akkurat som de
liker orden og presisjon omkring seg. Ikke noe slurv og hastverksarbeid
der i gården! Når de har lært det, kan de ta frem materialene og jobbe på
egenhånd så ofte og så lenge de vil, slik som de barna der."

Det virker utrolig, men til da hadde jeg ikke tenkt over hvor læreren i
denne klassen var. Jeg så meg rundt og fikk øye på henne i den andre
enden av rommet, hvor hun sto bøyet over et bord og snakket med to barn.
Jeg gikk nærmere og forsøkte å høre hva de snakket om, men hun snakket
meget lavt og bare rettet til dem. De hørte oppmerksomt på, spurte om
noe, og nikket til svaret. Hun nikket igjen, rettet seg opp og så seg rundt i
rommet. Et par barn rakte opp hånden; hun gikk først til den ene, deretter
til den andre. Hennes måte å være på minnet meg mest av alt om en
ekspert overfor sin oppdragsgiver: Fast og presis i sine råd – "det er rett",
"det er feil", men samtidig med respekt for at det var barnets virksomhet
og barnets valg det dreiet seg om.

Hun ga aldri kommentarer av typen "Å, her var det mye feil!", eller "Så
flink du har vært – nesten alt rett jo". Jeg ble slått av kontrasten til vanlig
voksen oppførsel, med tilbøyeligheten til alltid å vurdere barn, ved latter,
utrop, ironi, eller ros. Her manglet alt det. Læreren ga sine råd og gikk



videre med et vennlig "Det er bra, – fortsett slik". Da jeg nevnte dette for
Gorm, nikket han.

"Det er viktig å skjelne mellom bekreftelse og vurdering her. Barna
trenger og får en mengde bekreftelse på at det de gjør er betydningsfullt
og har verdi. Men det kan som oftest gjøres i form av slikt rolig
samarbeide og respekt som denne læreren gir. Av og til trengs direkte ros
og mer aktiv oppmuntring – som når et barn forsøker seg på noe som det
er engstelig for ikke å mestre. Det må en voksen være følsom nok til å
merke."

Barna hadde hele tiden holdt på med sitt, livlige og ivrige, men samtidig
konsentrert og med hensyn til hverandre. En gutt på nesten fem år hadde
en liten lyserød gris på brettet sitt, og holdt på å stave ordet "gris" med
løse papp-bokstaver. En annen satt med bokstaven "j" klippet ut av
sandpapir og limt på en pappskive. Han fulgte bokstaven med fingrene,
som om han skulle skrive den, mens han mumlet "je" for seg selv. To
piker holdt på å ordne et sett bjeller ("meget nøye stemt i den kromatiske
skala", fortalte Gorm) etter tonehøyde. De slo lett på bjellene med en
hammer og sammenlignet lydene, og diskuterte ivrig mens de prøvde å
finne riktig plass for hver bjelle.

Bare en gang i den tiden vi var der så jeg en virkelig konflikt: To gutter
som ikke kunne bli enige om hvem som skulle ha en bestemt
sylinderblokk. De sto og dro i hver sine ende og ble mer og mer høyrøstet.
Før læreren rakk frem vippet blokken over så sylinderne falt ut og rullet ut
over gulvet. Læreren handlet raskt og bestemt, men lavmælt.

"Tom og Arne, dere blir med meg inn på praterommet." Hun så seg rundt,
og nikket til en av de eldre guttene: "Karl, kan du være så snill å ta opp
sylinderne? Hvis de har fått merker eller er gått i stykker, kan du sette
dem i skapet mitt, så skal jeg reparere dem."

Hun tok et overblikk over rommet, men ingen så ut til å trenge henne, og
hun og guttene forsvant ut av døren.

"Hvor skal de?" spurte jeg.



"På praterommet," svarte Gorm. "Et lite rom ved siden av med madrass på
gulvet hvor barna kan skravle mere uforstyrret. Eller arbeide med
konflikter, slik som nå. De slår seg nok fort til ro og husker at de kunne ha
kommet til læreren med en gang, istedenfor å begynne å sloss."

"Kunne de ikke fått hver sin blokk?" spurte jeg. "I barnehagen hvor våre
barn gikk, hadde de mange av hvert slag, for ikke å få de evindelige
konfliktene."

"Det er ikke noen hjelp til å vokse opp," svarte Gorm. "Modenhet er blant
annet å godta at en ikke kan få det som en vil med en gang og bestandig.
Derfor har vi bare én av hver leke her, og barna må vente på tur. Som
oftest greier de det fint selv."

Læreren og de to guttene kom snart inn igjen, og guttene gikk igang med
noe nytt, som om ikke noe hadde hendt.

Imens gikk virksomheten sin gang i rommet: det ble arbeidet med
sortering og sammenligning av farger, lukter, og tekstiler, med staver og
perler og tall-symboler i plast, med geografi-puslespill og geometriske
former. Barna hadde leire og formingsmateriale til rådighet, så jeg. Alt var
helt og velstelt og så tiltrekkende og spennende ut, og barna virket som de
trivdes svært godt med sine aktiviteter.

Men en ting undret jeg meg over. En liten pike satt med et puslespill som
hun åpenbart ikke forsto noe av. Hun gikk helt usystematisk til verks og
kom ingen vei. Læreren så det, det var jeg nokså sikker på, men grep ikke
inn. Og piken ga seg ikke. Da Gorm og jeg forlot rommet, satt hun
fremdeles



7 – ET ROM FOR VOKSNE

et mellomspill hvor gjesten lærer en lekse og begynner å forstå barn litt
bedre

Da vi kom ut på gangen, måtte jeg gi uttrykk for hva jeg følte.

"Hvorfor kan dere ikke hjelpe barna litt mer?" spurte jeg irritert. "Den lille
piken der inne satt og forsto ingen ting av puslespillet sitt, og likevel fikk
hun ikke hjelp. Og du husker piken med vognen, som hun ikke fikk opp
bakken? Mannen som passet henne satt bare og så på, og gjorde ikke noe
for å hjelpe henne. Jonathan lå og strevet for å komme rundt på magen
uten at noen hjalp ham. Jeg så et annet barn også, som forsøkte å reise seg
opp i grinden sin og datt ned, strevet seg opp, og datt ned. Hvis noen hadde
hjulpet det barnet sånn at det fikk fatt i kanten på grinden, så kunne det
iallefall ha fått stå oppe litt. Det var jo det det ville.

Andre barn i barnehagen satt også og gjorde ting galt, for eksempel når de
skulle putte sylinderne på plass i sylinderblokken. De gjør det galt, og
ingen retter på dem. Og neste gang gjør de det også galt, og fremdeles er
det ingen som vil fortelle dem hvordan det skal være. Jeg kan ikke fatte at
det ikke skulle være bedre å gi dem den hjelpen de trenger, så det blir
riktig".

"Det er ikke lett for voksne å fatte", svarte Gorm, "Derfor har det heller
aldri vært brukt som pedagogisk prinsipp i stor skala, før nå, hos oss. Men
vi har laget noe som skal gjøre det lettere for voksne å forstå. Bli med meg
bort i gangen her, så skal du få se".

Han gikk foran bortover en sidegang, og jeg fulgte etter. Vi kom inn i et
merkelig rom, tydelig bygget for et spesielt formål. Til venstre for døren i
det høyloftede rommet stod et slags stillas av tre, omtrent på min høyde
med fire ben, ett i hvert hjørne og tverrstenger mellom dem. På den ene
siden gikk hjørnestokkene høyere opp. Det kunne se ut som en meget stor
stol. Til høyre gikk et sett med avsatser fra gulvet og nesten opp til taket.
Hver avsats rakk meg omtrent til midjen, de var like høye og strakte seg
oppover og innover i rommet.



"Hvis du vil", sa Gorm, "kan du nå lære to ferdigheter i dette rommet. Den
første er å klatre opp på dette stillaset eller stolen om du vil. Du ser den er
omtrent like høy i forhold til deg som en stol ville være overfor en 2 åring.

Jeg vet ikke hvorledes du ser på dette", la han til litt unnskyldende, "Hvis
du synes det er for tåpelig av et voksent menneske å holde på å kravle
omkring på et sånt stillas så må du for all del bare si fra, men jeg tror at
det kan være litt lærerikt. Så hvis du er sprek nok til å klatre opp der hadde
det vært fint".

Selvfølgelig var det en latterlig oppgave for et voksent menneske, og en
offisiell utsending attpåtil, men jeg var fast bestemt på å gjøre alt jeg
kunne for å forstå disse menneskene og landet deres. Så jeg gikk uten
videre i gang med oppgaven. Jeg strakte hendene opp og tok fatt i det som
skulle være setet på stolen, fikk bena opp på tverrtrærne mellom
hjørnestokkene, og begynte å heise og ake meg opp på stolsetet.

Jeg hadde akkurat såvidt fått tyngdepunktet opp over kanten, sånn at
resten skulle være nokså greit, da det skjedde en eiendommelig ting. Jeg
ble grepet om livet av noe som kjentes ut som et par store hender og løftet
opp i været og plassert ned på stolsetet. Det var fullstendig som om jeg
skulle blitt tatt av en voksen og løftet opp på "stolen" med et
oppmuntrende "opp-san". Jeg snudde meg og fikk se Gorm stå ved et
instrumentbord borte ved døren og tydeligvis styre et par store
hanskelignende never på metallarmer som hadde grepet om livet mitt
bakfra, og løftet meg opp på stolen.

"Hvorfor gjorde du det!", utbrøt jeg.

"Jeg syntes det så ut som om du ikke greide å komme deg opp", sa Gorm.
"Jeg ville bare hjelpe deg".

"Det kan du la være", sa jeg. "Jeg greier meg bra selv."

"Kommer du deg ned nå da", spurte han.

"Bare vent så skal jeg nok greie det", sa jeg og la meg på magen og akte
bena utfor. Jeg hang akkurat og dinglet med bena i løse luften og prøvde å



få kontakt med gulvet da hendene grep meg rundt livet igjen og satte meg
trygt og godt ned.

"Jeg sa du skulle la det være!" sa jeg.

"Jada, men jeg må jo få lov til å hjelpe deg", svarte Gorm.

"Hva er vitsen ved at jeg skal prøve selv da, hvis du skal hjelpe meg hele
tiden", sa jeg. "Jeg får ikke prøvd meg!"

"Nei, du sier noe", svarte Gorm fredelig. "Skal vi gå over til den andre
oppgaven?"

"La meg nå først se om jeg kommer opp på denne her på egen hånd", sa
jeg. Og denne gangen var det ingen innblanding, jeg kom meg opp og jeg
kom meg ned igjen.

"Nå kan vi se på den neste oppgaven", sa jeg, noe formildet.

"Den består i å krabbe oppover disse hyllene her til høyre for døren, å
komme deg så fort du kan opp på toppen og ned igjen".

Jeg satte i gang. De var ganske høye og det var ikke like lett å få kneet opp
på avsatsen hver gang og få dradd seg opp på knærne og videre til neste
avsats. Men jeg strevde med det, og det gikk ganske bra, om ikke særlig
fort.

"Jeg skal hjelpe deg, jeg", hørte jeg nedenfra hvor Gorm sto, og i samme
øyeblikk ble jeg tatt om livet og løftet opp og plassert på toppen av
trappen. Da sprakk det fullstendig for meg.

"Hva er dette for idioti?" nærmest skrek jeg. "Hvorfor ber du meg først om
å prøve å klare en ting, og så hjelper du meg!"

"Jo, nå skal du få høre hvorfor jeg gjør det", svarte Gorm. "Det er nettopp
for å vise deg at hjelp ikke alltid oppleves som hjelp, men som en hindring
og en utidig innblanding, akkurat når man holder på å få til noe. Nå har du
merket på deg selv hvor irriterende det kan være".



"Jeg skal tenke på det når jeg kommer ned igjen", sa jeg snurt. "La meg nå
i allfall komme ned her i fred."

Taktfullt snudde han seg mot instrumentpanelet og syslet med noe der,
mens jeg akte meg ned igjen alle trinn i den store voksne trappen og kom
bort til ham.

"Så", sa jeg, "det var det som var poenget. Vel, jeg forstår nå at du kan ha
rett når det gjelder Jonathan, for eksempel. Men hvis det er eldre barn, og
en matematikkoppgave? Da trenger de hjelp, ikke sant?".

"Det er klart at alle kan trenge hjelp av og til," svarte Gorm.

"Ja, og instruksjon, opplæring", fortsatte jeg.

"Ikke all instruksjon er hjelp", svarte han. "Skal vi ta et eksperiment til?"

Jeg gikk litt tvilende med på det og han ledet meg bort til en dataskjerm
og skriveenhet.

"Nå kommer du til å få noen oppgaver av denne maskinen. Vi kan late som
om den er læreren din", sa Gorm. "Her har du papir og blyant som du
kommer til å trenge. Klar?".

Jeg nikket og maskinen begynte å skrive ut instrukser på skjermen. Det
var en nokså innviklet talloppgave, som gikk ut på at man først skulle rute
opp arket for å lage et skjema på en bestemt måte, så skulle man fylle inn
tall i bestemte ruter i skjemaet, gjøre matematiske operasjoner på tallene
og føre svaret inn i andre ruter og så videre.

Maskinen skrev relativt raskt og jeg måtte arbeide fort for å følge med.
Jeg greide å få rutet opp arket og fikk fyllt inn alle tallene, men den første
regneoperasjonen var nokså vanskelig. Jeg måtte bruke baksiden av arket
som kladd, og strevet akkurat med å få til utregningen da jeg oppdaget at
maskinen allerede begynte å skrive ut neste skritt. Så måtte jeg forsøke å
notere hva det var, samtidig som jeg enda ikke var blitt ferdig med det
forrige. Og det viste seg at den neste utregningen ikke var noe enklere enn
den forrige, så jeg kom stadig mer på etterskudd.



Etterhvert kom jeg så langt etter at jeg ikke lenger skjønte hva maskinen
snakket om når den ga beskjed om at så og så skulle gjøres, for jeg hadde
ikke regnet ut de mellomsummene som skulle til. Jeg skjønte mindre og
mindre av ordrene som ble skrevet ut med nådeløs regelmessighet på
skjermen, uten hensyn til om jeg var klar eller ikke.

Maskinen stoppet omsider, og jeg satt og stirret nokså mistrøstig på et
halvferdig ark. Hodet var fullt av forvirrende ordrer som jeg trodde
maskinen kanskje hadde gitt, uten at jeg var sikker på at de var riktige
eller at jeg husket rekkefølgen rett.

"Nå, hvordan går det", sa Gorm bak meg. Jeg snudde meg rundt mot ham,
og nærmest hveste:

"Det nytter ikke å arbeide på denne måten! Jeg har ingen sjanse til å følge
instruksene. De burde vært gitt skriftlig, så jeg kunne tatt dem i mitt eget
tempo. Dette er bare tull!" sa jeg og kastet blyanten fra meg.

Gorm så på meg med stor forståelse og et smil i øyekroken. "Vel, dette var
de tre opplevelsene som jeg gjerne ville gi deg", sa han, "forat du bedre
skulle forstå de pedagogiske prinsippene som vi bruker i skolene våre".

Jeg hadde sant å si glemt hvorfor jeg holdt på med dette, men nå husket
jeg det og tenkte meg om.

"Hva vil du si disse tre opplevelsene har til felles?" spurte Gorm.

"De var irriterende!" sa jeg. "Jeg kunne ha klart alle oppgavene hvis jeg
hadde kunnet få holde på med dem i mitt eget tempo og uten utidig hjelp".

"Nettopp", sa Gorm. "Og hva er det igjen uttrykk for?"

"Det må vel være", sa jeg langsomt, "noe med at det ikke ble tatt hensyn
til akkurat meg. Jeg ble hjulpet når jeg ikke trengte hjelp og gitt nye
oppgaver når jeg trengte tid til å fordøye de forrige."

"Det er akkurat hva jeg ønsket å demonstrere", sa Gorm. "Vi mener at det
har lite for seg å sette opp regler av typen "La barnet greie seg selv, uten
voksen innblanding" eller "All læring må legges til rette av en voksen,



ellers blir det ikke noe av det". Begge deler er sant i noen tilfelle, og det
avgjørende er om vi kan gi det som trengs til enhver tid, enten det er hjelp,
opplæring, eller fred og ro til å greie det selv. Det kan vi hvis vi møter
barnet med innlevelse og respekt for hva det forsøker å få til. Det kan være
at læreren der inne ikke valgte rett da hun lot den piken holde på alene så
lenge. Men vi har iallfall lang erfaring for at barn i Jonatans situasjon
helst vil klare seg selv".



8 – FØRSKOLEBARNA

som handler mest om hvor spennende det er for 5-6 åringer å lære å skrive
og lese – og om hvor mye moro de har med det

Da vi sto utenfor "voksenrommet" igjen, sa jeg:

"Jeg tror jeg forstår nå hvorfor dere behandler de mindre barna som dere
gjør. Men det må da være mye vanskeligere å overlate så mye til barna når
dere kommer lenger opp i skolen? Hva med lesing og skriving, for
eksempel. I vårt land starter vi leseopplæring når barna er 7 år. Mange av
barna har vanskeligheter – vi regner faktisk med at nesten 10 prosent har
lese- og skrivevanskeligheter som varer ut over det første året. Og skulle
vi overlate det til barnas egen styring vet jeg ikke hvordan det skulle gå –
riktig elendig, er jeg redd for.

Og allikevel – " jeg stoppet.

"Ja, allikevel – ?" Gorm så forventningsfullt på meg.

"Allikevel skulle man jo tro – etter det du sa om menneskets utrustning
som art – at de burde ha anlegg for å lære å lese og skrive, akkurat som de
har anlegg for å lære språk?" sa jeg nølende; det var en ny og uvant måte å
tenke på.

"Bravo!" sa Gorm. "Du begynner virkelig å forstå hvordan vi tenker. Hvis
de har anlegg for det og det skulle være lett for dem fra naturens side å
lære å skrive og lese – hvorfor møter man da vanskeligheter, for eksempel
hos dere?"

"Det må vel bety at vi bruker feil metode -" famlet jeg meg videre. "Eller -
, hva var det du sa om sensitive perioder? Kanskje det er feil periode? Jeg
vet noen pedagoger mener at barna ikke skal bebyrdes med alfabet og
matematikk før enda senere. Men jeg så jo noen barn leke med bokstaver
inne i de yngstes rom. De var knapt fire år enda", – jeg snudde meg mot
ham: "Vil det si at du mener at vi begynner for sent?"

"Det er akkurat hva jeg mener," svarte han. "Det er ikke mulig å oppdage



en sensitiv periode – altså en ny interesse hos barna -uten at omgivelsene
inneholder muligheten til å vise den nye interessen og lar den utvikle seg
så fort eller langsomt som den vil. Da vi begynte å gi barna
bokstavmateriale, viste det seg at de fleste ble interessert omkring
fireårsalderen, og at de lærte seg å lese og skrive så noenlunde i løpet av
de neste to årene. Men la oss se om vi kan finne en klasse som holder på
med akkurat det," sa han og førte meg gjennom vinterhagen til en annen
paviljong. Han kikket inn i ett rom, og så et til, og vinket meg inn i det
siste.

Vi kom inn i et rom av samme type som det forrige, men med flere litt
eldre barn, antagelig fem og seks-åringer. Da jeg så nøyere på hva de holdt
på med, var det tydelig at i denne gruppen dominerte interessen for
bokstaver akkurat nå. Gorm fortalte meg siden at interesse ofte smittet fra
ett barn til en hel gruppe i omtrent samme alder. De tolket det som at disse
barna hadde vært på terskelen til den sensitive perioden, og at det å se en
annen holde på med materialet hadde vært nok til å utløse den.

Det var to lærere i dette rommet, og omtrent 30 barn. En lærer satt med en
pike ved et bord og viste henne hvordan hun skulle føre hånden over en "e"
som var klippet ut i sandpapir, omtrent *7 cm høy, og limt på et stykke
*rød kartong. Læreren førte barnets peke- og langfinger langsomt og
nøyaktig etter sandpapiret, som om hun skulle skrive den, og samtidig sa
hun lavt og tydelig "e-e-e-". Da læreren så at barnet kunne gjøre
bevegelsen selv, reiste hun seg og lot barnet fortsette alene.

Hun stoppet et øyeblikk og betraktet to gutter som satt ivrig opptatt med
fargeblyanter ved at bord. De hadde firkantete metallplater hvor det var
skåret ut en geometrisk form, f.eks. en firkant, trekant eller sirkel på
midten. De la platen på et ark papir og tegnet formen ved å la blyanten
følge konturen. Så tok de vekk platen og startet å fylle figuren med jevne
strøk av fargeblyanten. Gorm forklarte meg at dette var en viktig
forberedelse til skriving, siden det øvet opp kontrollen av skriveredskapet.

"Men hvordan får dere dem til å holde på med noe så kjedelig?" hvisket
jeg tilbake.

"Det må være i en voksens øyne det er så kjedelig," svarte han. "Har du



aldri sett barn sitte med fargeleggingsbøker? Tror du de ville ha vært i
handelen hvis ikke barn likte å fylle inn former med blyant? Vi mener at
det, som andre interesser, er uttrykk for et behov for å utvikle hele seg –
og det omfatter også motorisk finkontroll."

"Hvorfor kan de ikke få fargebøker, da – istedetfor de tørre firkantene?"
spurte jeg.

"De kan få fargebøker," svarte Gorm. "Men de går fort tilbake til figurene.
Figurene gir mulighet til mye større egen-aktivitet, ved at flere former og
farger kan kombineres til stadig nye mønstre."

Læreren var gått videre, til en gutt som satt med et materiale av små
brikker foran seg. Noen av brikkene var bilder av vanlige ting, på andre
var skrevet ordene for de samme tingene, med samme skrift som
sandpapirbokstavene. Gutten leste en ordbrikke omhyggelig og langsomt,
mens han formet stavelsene for seg selv: "ep-le". Blant billedbrikkene fant
han en med et eple og la de to sammen i en rad. Neste ord var "bil", – det
gikk lett, og han la bildet av en bil og ord-brikken sammen under det
første paret. Læreren sto litt og så på; så kom hun bortover mot oss.

Etter at hilsing og introduksjoner var unnagjort, spurte jeg:

"Hvordan vet den gutten at det han gjør er riktig? Må du ikke kontrollere
arbeidet hans?"

"Nei, heldigvis," sa hun og smilte. "Da ville jeg ikke fått gjort noe annet
enn å kontrollere dem, og det er den minst produktive virksomheten en
lærer kan holde på med. Jeg konsentrerer meg om å være noe for hver og
en av dem som menneske, og om å gi dem de omgivelsene de trenger for å
kunne følge sine interesser i fred og ro, og å vise dem hvordan de skal ta
neste trinn på den veien de ønsker å gå. Kontrollen overlater jeg til
materialet og barna selv."

Hun nikket mot gutten med brikkene. Han hadde lagt ut alle parene og nå
tok han ut av esken et nytt sett med brikker. De inneholdt de samme
bildene og de samme ordene, men her var riktig ord og bilde satt sammen
på en brikke. Gutten la fasitbrikkene ved siden av sine par, og studerte



rekkene nøye. Alt var tydeligvis rett, for han smilte fornøyd og la
fasitbrikkene tilbake i esken. Så blandet han ord- og bildebrikkene igjen,
og startet å legge dem sammen på nytt.

"Hvorfor gjør han det en gang til?" spurte jeg. "Han fikk jo alt riktig."

"Det er ikke noe poeng å få alt riktig," svarte læreren. "Jeg tenker han har
en følelse av at det var mye usikkerhet og gjetting første gangen og at han
slett ikke leste alt. Så lenge ikke alt er helt klart og greit er det enda noe av
interesse for ham i den oppgaven. Men nå ser du det går atskillig fortere
og sikrere. Denne gangen tror jeg ikke han kommer til å bruke
fasitbrikkene."

Hun fikk rett i det. Da han var ferdig, satt han bare og så tilfreds på rekken
med brikker et øyeblikk. Så samlet han dem i esken, reiste seg og gikk
bort til en av de mange lave hyllene som delte rommet inn i mindre
områder. Han satte inn esken og ble stående og studere de andre
materialene, litt ubesluttsom.

"Det nærmer seg slutten av den mest intense arbeidsperioden nå," sa
læreren. "Han har holdt på jevnt og trutt med forskjellige lese og skrive-
materialer helt siden klokken ni idag morges, så han trenger sikkert en
pause – litt frukt kanskje, og en billedbok eller en prat med noen av de
andre."

"Bestemmer de alt slikt selv?" spurte jeg. "Ja, praktisk talt alt," svarte hun.
"De merker jo best selv når de har lyst til å arbeide, og når de trenger
hvile, og når de er sultne. De har flere valgmuligheter også – de kan gå ut,
eller gå til en eventyrforteller ute i hagen – "

"Du vet de eldre jeg fortalte deg om," innskjøt Gorm.

" – eller over i verkstedene," sluttet hun.

"Dit kommer vi i neste omgang," sa Gorm. "la oss se litt mer her først."

Mens vi snakket hadde den travle aktiviteten i rommet gått sin gang,
tilsynelatende helt uforstyrret av oss. Barna satt og pratet i små grupper



mens de vevet eller sydde eller pusset sko eller modellerte. Andre satt
alene, dypt oppslukt i forskjellige oppgaver. Det var en god del latter og
tøysing i kjøkkenkroken, hvor en gruppe holdt på å vaske opp saftkrusene
sine etter en pause.

"Ikke alle er her inne," sa Gorm. "La oss se hvor vi finner dem."

Ved siden av det store rommet fikk jeg se flere mindre. Ett av dem fløt
over av snekkermaterialer, høvelbenk og redskap. En halvferdig hytte sto
midt på gulvet, men ingen holdt på der akkurat nå. Et annet rom var
tydelig 'bråkerom' hvis jeg skulle dømme etter lyden der inne. Fire-fem
unger var i full gang med putekrig, og puter suste gjennom luften mens
barna for som ekorn rundt i klatrestativene med ville hyl. Vi trakk oss fort
tilbake, og kikket inn i neste avlukke, som var satt av til maling. Staffelier
med store ark, malerbokser og glass og pensler. Tre barn i plastforklær
holdt på med hvert sitt bilde, i kraftige farger og strøk og mye bruk av
maling.

Vi gikk tilbake til det store rommet og så etter den andre læreren. Han satt
ved en lav benk borte ved vinduet med en kø av barn foran seg. Det var
hvisking og livlighet i køen – de hadde det tydeligvis morsomt. Jeg gikk
nærmere for å se hva som foregikk.

Læreren hadde en stor kasse, delt opp i smårom, ved siden av seg. I kassen
lå det forskjellige miniatyrting – bitte små dyr, dukker, biler, fly, blomster
osv. Ting som begynte på samme bokstav lå i samme rom: bil, bille, bord
og ball under "b", osv. Foran læreren sto barna i kø, med hvert sitt linjerte
brett i hendene, Piken som sto først hadde en liten bil på brettet, og ordet
"bil" var stavet med løse plastbokstaver på en av linjene. Bokstavene var
røde og blå, og i form og størrelse helt lik sandpapirbokstavene jeg hadde
sett før.

Læreren så på brettet hennes, rettet litt på bokstavene, og sa det var bra.

"Hva vil du stave nå?" spurte han. Hun pekte på en lyserød gris og fikk
med seg den bort til bordet sitt. Der la hun fra seg bilen med ordet ved
siden av, tok brettet med bort i en stor reol langs veggen, og startet å velge
løse bokstaver fra rommene i reolen mens hun halvhøyt stavet "g-r-i- s"



for seg selv. Da hun var ferdig skyndte hun seg tilbake og stilte seg
bakerst i køen ved læreren igjen. Han holdt nå på med en litt større pike
som valgte en skinnende grønn krokodille som neste ting.

"Det er et langt ord!" sa læreren. "Kan du stave det, tror du?"

""Kro-ko-dil-le"" stavet hun for ham. "Jeg kan sikkert greie det!"

"Javel, det er fint. Da må du bare prøve," svarte han oppmuntrende, og
vendte seg mot neste barn, mens piken skyndte seg bort til bokstavkassen
med strålende øyne, full av spenning.

"Du ser at alt dette er forberedende til selve det å skrive," sa Gorm. "På et
visst tidspunkt kjenner barnet endel konsonanter og vokaler av utseende.
Det kan skrivebevegelsen til dem, og de har brukt dem til å forme ord i
denne stave-leken. Mestring av blyant eller kritt er bygget opp ved andre
leker, som fargeleggingen du så. Da skal det bare til en antydning fra
læreren, for eksempel ved å vise barnet neste materiale, eller at barnet ser
en annen starte å skrive, for at det selv starter å skrive enkle ord. Det er en
stor og gledesfylt opplevelse for de fleste, og fører til ustanselig skriving
en stund fremover. Og omtrent samtidig kommer lesingen, evnen til å
trekke sammen et bokstavbilde til et ord."

"Lesing må da komme først. Det går vel ikke an å skrive før man kan
lese!" sa jeg.

"Tvert om," svarte han. "Det er mye lettere å skrive enn å lese. Når man
skriver vet man jo hva det skal bli og det er nokså lett å sette om
stavelsene man sier inni seg til bokstaver på et papir eller en tavle. Lesing
derimot, er jo nærmest å gjette på noe ukjent. Barnet vet ikke hva som står
der, og må stave seg frem og trekke sammen bokstavene for å finne ordet.
Derfor kunne man vente at skriving kommer like tidlig som lesing, eller
til og med før.

Det som skjer er at vi får snart det ene, snart det andre først. Barn er som
vanlig forskjellige."

"Du vil altså påstå at barna her leser før de er 7 år?" spurte jeg skeptisk.



"De kan trekke sammen bokstaver til ord, og mange kan lese enkle
setninger og avsnitt," svarte han. "Men ellers må du huske på at lesing kan
være mange ulike ting. Barnet har en lang vei å gå før det har nådd
sluttstadiet: å bli et menneske som leser lett, med forståelse av alt som
står der, og (som oftest) med glede. Likedan er det med skriving; der er
det også mange stadier frem til å bli et menneske som skriver sikkert og
lett, og som kan bruke skriving som et verktøy til å uttrykke seg selv."

"Sant å si passer den beskrivelsen bare på et fåtall hos oss," sa jeg. "Svært
mange leser lite og tungt, og med nokså begrenset forståelse. Og det er
enda færre som kan bruke skriving til et verktøy i sitt daglige liv. Hvordan
får dere det til?"

"Vel, for det første starter vi altså på det riktige tidspunkt," svarte Gorm.
"For det andre er skriving og lesing helt fra starten av frivillig og
lystbetonet, og vi passer på at det fortsetter slik. Vi begynner tidlig med å
skrive egne dikt og historier, lage aviser og lignende. Og vi snakker med
barna om det de leser, og hjelper dem til større oppfattelsesevne – først og
fremst gjennom stadig lesing. Lesing, skriving, matematikk, bildende
kunst, og musikk – det regner vi for hoved-redskapene for mennesker til å
uttrykke seg overfor seg selv og andre, og vi bruker mye mer tid på disse
tingene enn på såkalte kunnskapsfag. Men det vil du få se etterhvert."

"Hvorfor bruker dere ikke datamaskiner i opplæringen her?" spurte jeg.

Det var læreren som svarte – hun hadde hørt vår samtale samtidig som hun
hele tiden fulgte med i barnas virksomhet og ga dem hjelp når de trengte
det.

"Vi bruker datamaskiner en god del, men ikke her i førskolen," sa hun.
"Her er de menneskelige forholdene så viktige at vi ikke vil blande inn noe
annet. Frem til 6-7 års alderen er barn avhengige av eldre barn og voksne
som formidlere av ferdigheter og kunnskap. De lærer og lever godt bare
når de er omgitt av trygge og varme menneskelige forhold" sa hun. "Hvis
de kan lære av eldre barn, av meg, av materialet, i fellesskap, er de
lykkelige og utvikler seg både sosialt og intellektuelt."

"Hjemme, derimot, har de fleste barn alle slags computerspill og



læreprogrammer," sa Gorm. "De lærer for eksempel å programmere en
bevegelig 'mus' – en enkel robot -  som løper rundt på gulvet, før de kan
skrive! Senere utvider de til å programmere ting som beveger seg i alle
retninger slik som mekaniske helikoptere eller trapeskunstnere. De får inn
hele logikken i programmering på den måten."

"Går ikke det ut over samværet med foreldrene?" spurte jeg.

"Barna her har all den tid de ønsker sammen med foreldrene," svarte han.
"De liker å oppleve at de kan mestre ting selv, og lek med regnemaskiner
gir nettopp den følelsen av egen kontroll etterhvert som de lærer seg å
mestre maskinen."

Vi ble avbrutt av en av de eldre pikene som kom bort til læreren og ville at
hun skulle lese en historie piken hadde skrevet. Hun rakte frem to små
linjerte ark, fylt med en nydelig, regelmessig skrift. Jeg strakte hals og så
at endel ord var stavet feil, etter lydskrift-prinsippet. Særlig inntrykk
gjorde ordet "kjøkenklåke" på meg, men stilen var ledig og muntlig. Jeg la
merke til at læreren ikke sa noe om stavefeilene, og tenkte tilbake til
Jonathan og de andre småbarna. De greide kanskje å lære seg rettskriving
selv også?

Gorm og jeg gikk mot døren, men måtte stoppe for å slippe frem to gutter
som følte seg frem gjennom rommet med hardt lukkete øyne og en
papirlapp i hånden.

"De leker sikkert "Ordrer"," sa Gorm. "Jeg husker det var noe av det
morsomste jeg visste i den alderen. I en eske finnes mange slike lapper, og
på hver har læreren skrevet en eller annen ordre, for eksempel: "Gå
gjennom rommet med lukkete øyne". Hvis man greier å stave seg gjennom
ordene og skjønne hva det betyr, kan man gjøre det som står der. Det er
utrolig spennende."

Vi sa takk for oss og gikk videre til neste stopp, Gorm fortalte at vi skulle
til verkstedene.



9 – VERKSTEDENE

hvor gjesten spør om barna i Aipotu er dopet og får svar på tiltale, og
dessuten en hjemmelaget bolle

Da vi var ute av paviljongen, sa Gorm:

"Nå har du sett litt av førskolen vår, for barn fra 3 til 6 år. Hva synes du
om den?"

"Det er ikke lett å uttrykke i noen få ord!" svarte jeg. "Det som særlig slår
meg, er hvordan dere får så mange barn til å oppføre seg så bra når dere
ikke har flere lærere i hver gruppe. I begge disse rummene var det for
eksempel svært ryddig i forhold til våre barnehager. Ingen leker eller klær
lå slengt omkring, og ingen ting var skittent eller ødelagt, av det
lekematerialet jeg så. Barna bråket ikke heller – det var jo fullt mulig å
føre en vanlig samtale der inne. Det er det ikke alltid hos oss.

Det var ingen som sloss heller, bortsett fra de to, lite erting, ingen som
gråt, i den tiden vi var der. Man skulle tro det måtte en jerndisiplin til for
å få til noe slikt. Men det rare var at jeg hørte ikke noen av lærerne
skjenne på noen en eneste gang – de var bare hjelpsomme og blide og
opptatt av barnas aktivitet. Det virker som den rene trolldom! Har dere
dopet dem kanskje?" jeg lo for å vise at jeg ikke mente det alvorlig.

"Synes du de virket dopet?" Gorm var litt avmålt i stemmen.

"Nei, det er nettop det jeg ikke synes. De virket ualminnelig sunne og
naturlige og tilfredse, det jeg kunne se. Det er derfor jeg undrer på
hvordan dere har fått det til."

"Det virker som du tror den naturlige tilstanden for barn er å bråke,
ødelegge, og sloss," sa Gorm. "Hvor får du det fra?"

"Fra det faktum at det er slik de er i våre barnehager," svarte jeg, "og at
ingen greier å få dem til å holde opp med det, selv om mange forsøker."

"Hvordan forsøker de, da?" spurte han.



"De prøver mange ting, så vidt jeg forstår. Deler barna i mindre grupper,
setter inn flere voksne, innskjerper regelen om ro ved måltidene, bruker
oppmerksomhet som belønning, og prøver i det hele tatt å holde en viss
disiplin så godt de kan."

"Da forbauser det meg ikke at de ikke lykkes!" sa Gorm."Årsaken er at de
ikke har en riktig oppfatning av barn. Det er tre ting som spiller inn her:
Hva barna har å holde på med i barnehagen, hvilken oppførsel de lærer
der, og hvilke tendenser de kommer med hjemmefra.

Hos oss trekker alle tre i positiv retning: Barna har interessant og morsomt
materiale å holde på med, de lærer å oppføre seg slik at de ikke ødelegger
for seg selv eller andre, og de kommer hjemmefra vant til å bli likt og
respektert, og uten agg i sjelen.

Hos dere tror jeg det er mange barn hvor alle tingene trekker i negativ
retning: De finner ikke noe spennende å holde på med fordi det er for
dårlig materiale og for mye uro, de læres opp til planløs, bråkete og små-
aggressiv atferd av de eldre barna, og de kommer hjemmefra med mye
usikkerhet og fientlighet i seg. Det er ikke merkelig at barnehagelærerne
synes det er vanskelig å få til forandringer."

"Hva kunne de gjøre, da?"spurte jeg.

"To ting kunne iallfall gjøres med en gang: Anskaffe mye mer materiale
av den typen som virkelig tilfredsstiller dem, og bygge opp en ny norm for
oppførsel ved å arbeide systematisk og konsekvent med mindre grupper i
starten. Det var slik vi begynte, og jeg kan forsikre deg at det fungerer," sa
Gorm.

"Noe av forklaringen ligger i barns lærenemhet," fortsatte han. "De lærer
nesten alt for lett, så man må passe svært godt på hva de lærer. Hvis barn
bråker og sloss og slenger leker i gulvet, har de lært å gjøre det slik. Er de
vennlige og opptatt av leken, som her, er det iallfall delvis fordi de har
lært noe annet."

Mens vi snakket hadde vi gått gjennom buegangene tilbake mot
landsbyens sentrum og kom nå til et nytt torg dekket av glasstak og omgitt



av butikker og verksteder. Utenfor en bakebutikk var det satt ut bord og
stoler og Gorm foreslo vi skulle sette oss litt.

"Vi skal spise lunsj om ikke så lenge," sa han, "men jeg synes du må
smake på bollene her likevel."

Han gikk inn for å handle og kom ut med to mugger kaffe og et par
hveteboller på en tallerken. De så rent ekstremt hjemmebakte ut, ujevne i
både form og størrelse, og jeg undret meg.

"De er laget av barn," forklarte han. "Antagelig av noen som bare er 4-5 år,
og nettop er begynt å lære. Men de smaker helt bra."

Han hadde rett, og kaffen gjorde meg godt. Det hadde vært en
anstrengende morgen, og resten av dagen så ikke ut til å bli lettere. Gorm
kunne ikke beskyldes for å ta lett på oppgaven som guide, tenkte jeg.

"Nå har du sett hvordan vi sørger for at barna får noen av de erfaringene
de har behov for," sa han og lente seg tilbake i stolen.

"Men i tillegg mente vi at de trenger å være sammen med voksne og gjøre
noe sammen med dem. Det er jo på den måten barn i de fleste kulturer har
vokst opp til modne mennesker. I samarbeidet med voksne lærer barn
stadig mer langsiktige og krevende virksomheter. Ja, selve evnen til selv å
planlegge virksomhet over lengre tid og å arbeide mot et mål blir større
hvis barna får lære det i samarbeid med voksne. En klok mann som het
Bronfenbrenner kalte det generasjonsbroen."

"Hos oss mener vi det ikke er nødvendig å la barna delta i arbeidet," sa
jeg. "De har da bedre av å leke? Dessuten er det få ting som en voksen gjør
idag som barn kan være med på."

"Men de maser vel fremdeles om å få være med?" spurte Gorm.

"Vår yngste datter har alle slags leker og lærespill på rummet sitt," svarte
jeg, "men likevel henger hun rundt oss på kjøkkenet når vi skal få istand et
måltid. Jeg skjønner egentlig ikke hva det er sånn om å gjøre."

Gorm sa alvorlig: "Barn vet mer enn en skulle tro om hva de trenger for å



vokse opp og bli mennesker. De vet det ikke bevisst, men de viser behovet
for å gjøre ting sammen med oss på andre måter. Vi misforstår dem hvis
vi tror de blir lykkeligst hvis de "bare får leke". De trenger noe å strekke
seg etter og noen å lære fra. Se hvor ivrige og utholdende de maser om å få
være med, og hvor glade de blir når de voksne endelig sier ja og lar dem
hjelpe til. Og legg merke til hvor apatiske eller direkte fiendtlige de kan
bli når vi holder dem helt utenfor."

"Merkelig," sa jeg. "Mitt inntrykk er at unge mennesker ikke kan fordra
voksne mennesker, og gjerne vil gjøre alt på sin egen måte og helst
motsatt av det vi vil."

"Alle alderstrinn er ikke like," sa Gorm. "Det behovet jeg snakker om, er
sterkest fra 2-3 års alderen til ca 12 år. Men det ser ut til å ha en sårbar
periode, slik at hvis det praktisk talt ikke er blitt tilfredsstilt før
seksårsalderen forsvinner det og erstattes med mistenksomhet,
motsigelseslyst og andre uproduktive former for opprør.

Hos oss er vi begynt å undre om ikke hele ungdomskulturen, som dere
fremdeles har, er et massivt tegn på at barna vender seg bort fra en kultur
som ikke har greidd å tilfredsstille deres mest livsviktige behov."

"Men de er jo de som vender seg fra oss!" nesten ropte jeg. "Ikke noe av
det vi er eller står for er bra nok for dem."

"Ja, som tenåringer hos dere gjør de det. Og vi undrer som sagt – forsøker
de nå å skape sin egen kultur? Ikke nødvendigvis fordi de mener den er
bedre, men fordi den er bedre enn ingenting? Den er blitt monoton og flat,
men den tar vare på det mest iøynefallende, sånn som klær, oppførsel og
underholdning i fritiden.

Men arbeidstiden er den fremmed for – og har bare ett råd for: Få mest
mulig for minst mulig. Arbeidet var jo foreldrenes rike, dit de forsvant og
var borte fra barnet sitt i timesvis. Ikke så rart kanskje at barnet vokser
opp til en ungdom som er nokså fjern fra arbeide og arbeidsliv."

"Men dette kan da ikke være eget akkurat for oss!" protesterte jeg. "Har
det ikke bestandig vært sånn?"



"Vår tid er antagelig helt enestående akkurat på dette punktet," svarte han.
"I alle andre kulturer har hjemmet til vanlige folk samtidig vært barnas
eneste eller iallfall viktigste skole. Med omdanningen av hjemmene i
moderne tid ble denne skolen nesten helt uten innhold.

Ingen syntes det var beklagelig at barna ikke lenger behøvde å hjelpe til
hjemme som før. Det var en del av velstandsøkningen – la barna leke og
ha det bra, sa folk. Men de visste ikke at båndet mellom generasjonene
holdt på å miste sitt viktigste innhold på den måten."

"Båndet mellom generasjonene?" spurte jeg.

"Hvordan kan et samfunn bestå i mange generasjoner?" spurte han tilbake.
"Ved at forrige generasjon overfører til neste alt de vet. Den overføringen
kaller vi båndet mellom generasjonene, og til alle tider har den viktigste
delen av det båndet vært hva barna lærte hjemme, av foreldre og
besteforeldre. Nå begynner båndet å bli ganske tynnslitt hos dere."

"Men barna våre blir jo voksne til slutt likevel," innvendte jeg.

"Fysisk blir de selvfølgelig det, men blir de modne voksne mennesker –
med evne til å arbeide, planlegge, og ta ansvar?"

"Og dere da, har dere løst problemet?" spurte jeg surt.

Han smilte. "Vi tror det. Det nyttet ikke å presse foreldrene tilbake til
hjemmet, selv om mange forsøkte. Særlig mor ble utsatt for mye
urealistisk moralisering.

Nå satser vi på å bringe barn og voksne sammen på en arbeidsplass hvor
begge har oppgaver og hvor barn kan arbeide sammen med og lære av
voksne. Dette torvet – eller senteret som vi kaller det – er resultatet." Han
nikket mot den mangfoldige virksomheten vi hørte og så rundt oss.

"Da vi begynte å bygge det var regelen at alle som hadde lyst til å gjøre
noe i senteret skulle slippe til, enten de hadde kapital eller ikke, enten det
var gratis frivillig virksomhet eller forretningsdrift.

Virksomheten skulle ikke bedømmes og ordnes etter en økonomisk



målestokk. Plassen ble betalt kollektivt av landsbyen og delt ut til alle
som hadde noe å bidra med. Målet var å gi barna et rikt samfunn, fullt av
voksne som de kunne være sammen med og lære av.

Bakeren kom først – en mann som var lei av jobben sin i industrien. Han
bakte brød og kaker for oss, og laget denne kafeen. Men det viktigste er at
han slipper barna inn i bakeriet. Det er dobbelt så stort som nødvendig, for
å få plass til arbeidsplasser for barn fra fire år og opp til de ordentlige
lærlingene han utdanner. Har du lyst til å kikke inn?"

Vi gikk inn i butikken og hilste på bakeren, som villig slapp oss inn i
bakeriet innenfor. Ungdommer i hvite klær og luer jobbet travelt mellom
bakebord og ovner, men jeg ble mest opptatt av noe annet.

Åtte-ti barn i femårsalderen satt rundt et langt bord og trillet boller med
konsentrert alvor. De tok emner fra en stor deig på midten av bordet og la
de ferdige bollene på brett som ble hentet av litt eldre bakerlærlinger for å
settes til heving.

En treåring sto ved siden av dem og fulgte intenst med, og forlangte
plutselig å få være med hun også. Hun hentet en stol, klatret opp og sa:

"Jeg vil og trille bolle!"

"Du er alt for liten, kan du vel skjønne", sa barna i kor. "Du kan ikke sitte
her enda". Det truet med gråt og krangel, da bakeren selv stoppet ved
bordet og spurte hva det var.

"Hun tror hun kan være med å trille boller!" ropte de indignert. "Hun kan
det jo ikke engang – se hvordan hun søler med melet!"

"Nei hør nå, har dere glemt alt dere har lært?" spurte han. "Hva skal vi
gjøre når noen har lyst til å begynne på noe nytt?"

"Vise dem det," ble det svart surmulende. "Men hun er for liten!"

"Og hva er svaret til det?" spurte bakeren.

Det ble stille, så svarte en motvilling: "Hvis de er svært ivrige, skal vi



forsøke å lære dem det – for kanskje det ikke er for tidlig for akkurat
dem."

"Nettopp," sa bakeren. "Så hvem av dere vil lære henne å trille boller?"

Barna så mutt på ham; det var tydelig at ingen var villig. Bakeren ble
streng og truet med å sende ut alle sammen, men sitasjonen løste seg ved
at to av jentene påtok seg oppdraget til slutt likevel. Og da vi gikk, var de i
full gang med å lære opp treåringen på den detaljerte presise måten, med
alle bevegelser analysert i sine enkelte momenter, som jeg hadde beundret
i barnehagen.

"Kommer hun til å greie det?" spurte jeg.

"Sannsynligvis," svarte Gorm. "En sterk interesse hos våre barn betyr
vanligvis at de kjenner at de er modne for en oppgave."

"Men det ville gå fortere og bli penere boller hvis man ventet litt med å
slippe dem til – selv de eldste barnas boller var ikke mye å skryte av." sa
jeg.

"Du misforstår poenget totalt," sa Gorm. "Ventet vi med å la barna slippe
til til de kunne greie det ville de ha mistet interessen når de endelig fikk
lov. Det er når de nesten ikke greier det at de er interessert – når det er en
utfordring som de føler at de vokser ved å mestre. Derfor – vil du ha barna
med i hus og hage må du slippe dem til når DE trenger det, og ikke vente
til det passer deg. Da er det som oftest for sent."

Ute på torvet igjen så vi oss rundt. "Det er snart ikke den virksomhet vi
ikke har fått her," sa Gorm. "Alle slags reparasjonsverksteder,
småbutikker, bokbinderi, verksteder for ulike brukskunstnere ,,, Men
forutsetningen er at de har den rette holdningen til barna, og vet at det er
for barnas skyld de er her. Som du så hos bakeren må de kunne
pedagogikk og arbeide ut fra de samme prinsipper som skolen."

"Men de kan da umulig leve av dette?" undret jeg. "Det virker helt
forhistorisk, økonomisk sett."



"Har du enda ikke forstått at vi er så rike at vi til og med har frihet til å
produsere ulønnsomt?" spurte Gorm. "De fleste her driver sin virksomhet
av lyst, enten lyst til å være skomaker eller baker, eller lyst til å være med
å lære opp og ta seg av barna. Det gir dem en sterk følelse av å gjøre noe
som er noe verdt i seg selv. Og samfunnet gir dem grunnlønnen for å være
her og gi det de kan til barna."



10 – KOSMOS

som handler om en vidunderlig bruk av datateknikk for barn, hvor selv
gjesten begynner å leke

Vi gikk rundt i sentret en stund og så oss om. Overalt jobbet barn, ungdom
og voksne sammen. Jeg ble stadig overrasket over hvor unge alle barna var
i forhold til arbeidet de utførte. Seksåringer ekspederte i butikker,
tiåringer produserte keramikk og tolvåringer reparerte husgeråd. Gorm
gjentok tålmodig at det var selve poenget – interessen og lysten til å delta
meldte seg i forkant av kyndigheten, og forsvant ofte når kyndigheten var
oppnådd.

"Men", som han sa, "da hadde de alt lært det grunnleggende i faget, og det
ville bli nyttig for dem siden."

Til slutt foreslo Gorm lunsj før vi gikk tilbake til skole-paviljongene. Vi
gikk ut på området foran Barnas Hus igjen og fulgte gangveiene videre
langs åsen til en kafe med stor uteterrasse mot utsikten. Gorm forklarte at
den var kjent for særlig god mat. Inne sto folk i kø langs en varmedisk full
av de mest fristende gryter. Jeg sto imot en øyeblikkelig fristelse til å peke
på alt, og valgte coq-au-vin, herlig rødbrun og duftende. Lenger ned ved
disken sto oster av alle slag parat, og bortenfor der desserter. Glass sto
ferdig fylt med alle slags drikke. Vi bar maten ut i solskinnet og satte oss.

En stund nøt vi maten i taushet, men snart vendte Gorm tilbake til sitt
yndlingstema: barn og oppfostring.

"Hva mener du er skolens formål?" spurte han.

Jeg nølte, det var et omfattende spørsmål.

"Det er vel å gi den oppvoksende slekt kunnskap slik at den kan ta en plass
i samfunnet," sa jeg til slutt.

"Og hva består denne nødvendige kunnskapen i?" spurte han videre.

"Vel," sa jeg, "regning, skriving, lesing, geografi, historie, språk, – de



vanlige skolefagene."

"Det er også en del av hva våre lærer," sa Gorm. "Har du noen gang undret
deg over hvorfor de skal lære akkurat disse fagene?"

"Ikke mye," måtte jeg innrømme. "Men skriving og regning og lesing er jo
nokså greit. Det må de kunne for å klare seg i de fleste sammenhenger.
Språk er også praktisk," fortsatte jeg. "Historie, biologi og så videre er jeg
mer i tvil om. Selv hadde jeg lite utbytte av slike fag i skolen. Men de må
vel til for at en ikke skal være helt uvitende, kanskje,,,."

Gorm overtok: "Vi har forsøkt å gå tilbake og spørre hvilken rolle slike
fag skulle ha," sa han. "Og vi har kommet til at ideelt sett burde skolen gi
hver enkelt elev et verdensbilde som er større enn det han eller hun kan få
gjennom daglig erfaring. En større verden i tid og rom gir et mer balansert
utgangspunkt for dagliglivet.

Nesten alle disse fagene utvider ens opplevelse av virkeligheten. Historien
strekker tiden bakover, og gir perspektiv fremover. Geografi, biologi, og
meteorologi, strekker ut kjennskapet til jorden i tid og rom. Og det foregår
en utstrekning utenfor sansene, ved å lære om verdensrommet, eller om
mikroskopiske strukturer eller hvordan kroppen er bygd opp innenfor
huden. Ved å plassere jorden i solsystemet, og solsystemet i galaksen, og
galaksen i universet trekker vi inn enda større dimensjoner og
tidsavstander.

Enda viktigere er det å bli kjent med menneskeheten og dens kulturer slik
de er spredd utover jorden. Det vil si arkeologi, historie, sosialantropologi
og økologi. Økologien handler om handel og produksjon rundt på jorden,
og hvilke fysiske kår de forskjellige kulturene lever under. Vår målsetting
er at hvert barn skal gå ut av skolen med en slik rik og nyansert forståelse
av verden," sa Gorm.

"Som kontrast kan du tenke deg hvordan de hadde vært hvis de hadde gått
her hjemme i landsbyen i oppvekstårene og ikke hadde lært noe av dette:
Mere prisgitt omstendighetene, mindre i stand til å forstå det de hørte,
mere påvirkelige av politisk propaganda, og med mindre innsikt og
omsorg for verden som en helhet.



"Det er et vakkert ideal," sa jeg, "men etter vår erfaring fungerer det bare
ikke slik. Vi har også slike målsetninger, og vi legger mye arbeid i bøker
og filmer i ulike fag, men de oppleves likevel som bare "skolefag" av
ungdommen. De synes det er kjedelig og at det ikke angår dem."

"Det kan ha mange grunner," sa Gorm, "kanskje dere presenterer stoffet på
feil tid i barnets utvikling eller på feil måte i forhold til alderen? Jeg
nevnte før idag at det finnes sensitive perioder hvor barn er spesielt
mottagelige for bestemte temaer eller ferdigheter. Hvis et stoff blir
presentert før eller etter sin tid, vil interessen for det være mindre.

En annen mulighet," fortsatte han, "er at stoffet ikke er presentert på en
logisk måte. Stort sett finner vi at jo mere sammenheng og logikk det er i
stoffet, jo mere interessant vil det virke. Barn er logiske og liker
sammenheng, og de foretrekker å bli kjent med helhetsbildet før detaljene.
Biter av kunnskap som ikke hører sammen med noe som helst får dem til å
miste interessen med en gang.

Vi begynner med å appellere til fantasien hos 4 og 5 åringene, med å gi
dem et helhetsbilde som de kan forstå: De store tidsrommene og
avstandene uttrykt i håndgripelige bilder av hele universet. På den måten
plasserer vi dem med en gang inn i den sammenhengen som de lever i.

Vi gir dem et helhetsbilde av verdensrommet, galaksene, melkeveien,
solsystemet, jorden og dens kontinenter og hav, klimasonene, de store
vann- og luftstrømmene. Samtidig med oppdagelsen av tallinjen gir vi et
visst inntrykk av tidsaksen . Vi strekker aksen ut langs en vegg og på
veggen samler barna bilder, tegninger og andre symboler etterhvert som
de leser om forskjellige hendelser i verdenshistorien, – fra år 2000 før
Kristus omtrent. Dette bildet har de alltid å referere til. De har også en
forstørret tidsakse for dette hundreåret for å få med de nærmere historiske
begivenhetene.

Ved ni-års alderen har barna en klar og levende oppfatning av de
forskjellige historiske epokene. Samtidig med historien starter vi å gi
barna bildet av alle levende organismer og deres hovedinndelinger og av
jorden de lever på. I begynnelsen er det jo bare spørsmål om å stimulere
barnas fantasi. Det de synes er morsomt og interessant tar de imot og



husker, og resten maser vi ikke med.

Alt stoffet kommer tilbake på høyere nivåer siden så det finnes flere
muligheter. Men vi merker at stoff som først har hatt en sjanse til å
appellere til barnas fantasi i førskolen blir tatt imot med en helt annen
interesse senere i skolen.

Jeg kan forresten vise deg et hjelpemiddel som Vanja, min kone, har vært
med på og hvor første versjon er ferdig og i bruk. Er du forsynt? Da kan vi
kanskje gå tilbake til Barnas Hus."

Sentralt mellom skolepaviljongene lå en større paviljong, som blant annet
inneholdt biblio- og video-teket, fikk jeg vite. Inne i denne bygningen
stanset Gorm foran en rikt dekorert dør i "Spaceman"-stil, med ordet
KOSMOS lysende blant stjernetåker og kloder. Gorm åpnet døren
forsiktig og vi gikk inn. Rommet var halvmørkt, men store dataskjermer
langs veggene lyste i mange farger. Ved flere av dem satt det barn eller
ungdommer og manipulerte kontroller og så på videofilmer.

Midt på veggen rett imot døren tronet den største globus jeg noengang
hadde sett. Den var omgitt av en tilskuerbro med rekkverk og kunne
tydeligvis heves og senkes i forhold til den. Jeg forsto at den måtte være et
mesterstykke i videoteknikk, fordi den lysende og fargerike overflaten
forandret seg hele tiden. Gorm fortalte at den ble styrt fra et kontrollpanel
oppe på tilskuerbroen og at man kunne velge mellom å se jorden fra en av
Aipotus satelitter og geografiske, økonomiske, eller politiske kart.

"Men det var ikke den jeg skulle vise deg, enda den er også et viktig
redskap for barna," sa Gorm. "Det jeg ville vise deg er kunnskapsystemet
'Kosmos'".

Vi satte oss ved en ledig skjerm og han forklarte: "Dette er et program
som kan gi informasjon om hele verden, – i form av tekst, bilder,
videoprogrammer eller orienteringer av forskjellige eksperter på området.
Det finnes utallige måter å komme inn i systemet på for å få vite det man
ønsker. Det går an å starte med et navn eller hvilket som helst annet
stikkord, eller man kan starte med en oversikt, en "meny" og peke ut det
man vil forfølge videre. Noe av det mest populære er denne."



Han rørte ved et felt og et bilde av jordkloden roterte langsomt forbi på
skjermen.

"Nå kan du velge et eller annet sted på jordkloden og få det forstørret opp,
slik at du kan se hvordan det er der," sa han og ga meg en elektropenn. Jeg
ventet mens kloden roterte foran meg, og satte pennen på et punkt på en av
de nordlige japanske øyene. Bildet skiftet og jeg så noe som antagelig
måtte være et satelitt- bilde av området. Igjen brukte jeg pennen og valgte
et punkt, og skjermen skiftet til et bilde fra luften av en strand med
landsbyer på rekke og rad. Men da jeg valgte en av dem, kom en utskrift
på hjelpeskjermen om at det ikke fantes flere opplysninger for det punktet,
men at det fantes for flere punkter i nærheten.

Jeg valgte ett av dem og fikk et flyfoto som zoomet inn på en landsby, og
til slutt et bilde tatt fra utkanten av landsbyen. Det fulgte noen minutters
videoopptak av mennesker og bygninger, vegetasjon, fjellene omkring, og
kysten med brenninger.

"Hva mer kan jeg få vite?" spurte jeg Gorm.

"Det finnes mange muligheter. Du kan få data om klima og slikt hvis du
vil," svarte han. Jeg valgte det og fikk et par minutters fargerik
dokumentasjon i form av diagrammer av de forskjellige geografiske
forholdene på stedet. Etterpå valgte jeg et sted i Himalaya og fikk se en
praktfull videofilm fra vinter og sommer, med snestormer og yakokser,
vår og fuglesang, folkeliv og levevilkår. Dette var jo underholdende!
Gorm viste meg hvordan jeg kunne få ut tidsserier, og jeg tok ut en som
viste hvordan isbreene hadde utviklet seg under siste istid. Som på kino så
jeg breene vokse utover og legge alt land under seg, og deretter skrumpe
sammen igjen, og legge etter seg et øde landskap fullt av morener og
elver. En annen tidsserie jeg likte viste hvordan Bykrats hovedstad hadde
vokst fra en primitiv husklynge ved en elveos til våre dagers millionby.

Da vi var ferdig med dette, sa jeg til Gorm: "Jeg kan godt forstå en kan ha
mye moro med Kosmos. Og dette kan barna bruke på skolen?"

"Ja, Kosmos står til disposisjon. Terminalene er i jevn bruk hele tiden."



"Hva mer kan dette programmet gi?" spurte jeg.

"Vi kan gå tilbake i tiden," sa Gorm, "og følge et område fremover eller
bakover i historien, ved historiske filmer, tegnefilmer, videomontasjer av
forskjellige slag. Det gjelder selvfølgelig ikke hver flekk på kloden, men
områder som kan være typiske for store regioner eller viktige
kulturområder. Sånn som Mesopotamia" sa han og pekte på området
mellom Eufrat og Tigris innerst i Persiabukta på globusen på skjermen. Vi
fikk et bilde av landskapet slik det ser ut i dag.

"La oss ta det tilbake til år 4000 før Kristus", sa han.

Nå skiftet bildet til en tegnefilm av en grønn slette hvor nomadestammer
ble avløst av landsbyer, som ble erobret og samlet til et stort rike av
sumererne. De bygget kanaler og demninger, vanningssystemer, templer
og slott. Vi så hvordan stadig nye dynastier avløste de gamle og hvordan
de store kulturene forfalt. I mellom alt dette fikk vi også se jødenes
bortføring til Babylon og Daniels historie, blant andre episoder.

Gorm sa at denne filmen var spesialtegnet for formålet. For Europa
derimot, fantes det mye å ta av i form av bilder, dokumentarfilm og
historiske filmer.

"Vi bruker en del av våre økte ressurser til produksjon av virkelige gode
historiske filmer, i tillegg til dokumentarfilmer på alle områder," sa han.
"Teknikkene som brukes er en blanding av spillefilm, datagrafikk,
animering, tegnefilm og vanlige dokumentaropptak. Slike filmer er blitt
en viktig del av hjemme-underholdningen. Akkurat nå går det en populær
serie om det franske kongehuset fra 500-tallet til revolusjonen på slutten
av 1700-tallet.

Det er en dramatisk historie med mange romantiske og spennende innslag,
og i motsetning til de fleste historiske filmer før i tiden gir denne serien et
noenlunde riktig bilde av hendelsene."

"Alt dette er underholdende, men gir det egentlig kunnskap?" spurte jeg.

"Ikke utenatlærte setninger av typen "verdens lengste elv er,,," smilte han.



"Men det gir kjennskap til land og folk og naturfenomener, som vi mener
er mer verdifull. Og etterhvert leder Kosmos barna videre, inn i
litteraturen på egen hånd. Det er direkte veier fra Kosmos til det generelle
kunnskapsystemet.

Det ser vi helst hos 12-13-åringene som etterhvert vet så mye at Kosmos
ikke gir nok informasjon. Da kan de nok engelsk og fransk til at store
deler av verdenslitteraturen er tilgjengelig for dem. Svært ofte ser vi at
hvis det for eksempel finnes en bok på fransk om et bestemt emne kan en
elev komme til å ta flere timer i språklaboratoriet for å kunne lese boken.
Det er en nyttig vekselvirkning mellom Kosmos og barnas ferdigheter på
andre områder, og da særlig lesing, skriving og språk. Det er mer mening i
å lære seg språk for å lese en bok om noe man er interessert i, ikke sant?"

Til slutt fortalte han at Kosmos også var knyttet til et avansert planetarium
– en fysisk modell av solsystemet hvor man sitter i et mørkt rom og ser
solen og planetene kretse omkring hverandre.

"Det er meget populært hos barna i en viss alder," fortalte han, "og det
pleier å stimulere til en periode med sterk astronomisk interesse hvor de
leser om sorte hull, bruker Kosmos' astronomiske del og sluker science
fiction filmer. Etter den perioden føler de seg helt hjemmekjent i
universet!"

Han slo av terminalen og reiste seg. "Det naturlige er å være interessert i
verden," sa han. "Det ser vi når vi stimulerer barna og gir dem svar på
spørsmålene deres, og når vi gir dem næring for interessene etterhvert som
de utvikler seg."

"Borte i 3-til-6 års paviljongen finnes forresten en utgave av Kosmos for
de helt små barna," fortalte han mens vi gikk ut. "Det er i alle enkelhet en
globus med mange knapper utover, og en stor fargeskjerm. Barna velger
område ved å trykke på en knapp. For dem er det ikke nok å se fremmede
landskaper – de må bli fortalt hva de ser. Derfor får de en tegnefilm hvor
et barn eller et dyr viser og forteller om landet sitt.

Barna velger historiene om og om igjen og kan mange av dem utenat. De
er ofte det første inntrykket et barn får av et fremmed land, og mye



omtanke er gått inn i hva disse filmene gir barna av kunnskap og
holdninger."
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hvor gjesten får treffe lærer Nico og hans klasse på 25 barn mellom seks
og ni år, som hverken har timer eller friminutt eller lekser,men ser ut til å
klare seg bra likevel

"La oss gå til Nico's klasserom og se hva de holder på med der," sa Gorm
da vi kom ut fra Kosmos. "Nico er en venn av meg. Han har en klasse i en
paviljong her borte, 24 barn, fra seks til ni år. Hver vår går omtrent åtte av
de eldste videre til neste klassetrinn, og like mange seks-syv åringer
kommer inn fra førskolen."

"Hvorfor har dere alltid tre årsklasser sammen?"  spurte jeg. "Gjør ikke
det lærerens jobb vanskeligere?"

"Nei, hvordan skulle det gjøre det?" sa Gorm oppriktig forbauset. "Tvert
imot, det er det som gjør det mulig å drive våre klasserom slik vi gjør.

Tenk på forskjellem mellom en klasse med 25 nye syv-åringer og en
klasse hvor åtte syv-åringer kommer inn til 16 eldre barn. I den første er
læreren alene om å sette normer og håndheve dem, foruten å hjelpe hver
og en den første tiden i skolen. I den andre klassen ser de åtte nye på de 16
eldre med respekt og ærefrykt, og forsøker å gjøre som dem, for å bli
godtatt. Og dessuten har læreren 16 ivrige hjelpelærere, som gjerne
demonstrerer for de små hva de selv lærte året før.

Den andre fordelen er at i slike klasser kan hvert barn arbeide etter sine
egne forutsetninger. En syv-åring som kommer inn her har tre år på seg til
å nå det nivået vi venter av en tredjeklassing. Noen går fort frem i
begynnelsen, noen langsomt. Men det kan endre seg i løpet av de tre årene.

Barna blir ikke sammenlignet med hverandre på samme tydelige måte
som i en klasse hvor alle er like gamle. Hos oss er det nesten alltid noen
som er kommet lenger enn en selv, og noen som er kommet kortere, på
alle områder. Det er normalt, og godtas lett av alle. Vi produserer ikke
tapere så lett, og har ikke lenger den såkalte taperproblematikken som
plaget skolen før – og som sannelig ikke skyldtes "taperne", men heller
systemet som laget dem!" sluttet Gorm med ettertrykk.



Vi var kommet frem til Nico's paviljong, og gikk inn. Det var et lyst
firkantet rom med grønne planter overalt. Rundt veggene sto barnas
arbeidsbord med små stoler foran. Midt i rommet dannet tre skap et
skjermet område hvor barna kunne sitte eller ligge på gulvet. Det var
dekket av et mykt teppe og puter og bøker lå omkring.

På den fjerde siden av det firkantete midtpartiet satt læreren med ryggen
til oss, ved en liten arbeidspult. På hver side av ham sto to-tre barn og
ventet på å få snakke med ham. Han holdt på å se igjennom arbeidsboken
til ett av barna, men snudde seg da han hørte at vi kom inn. Det var en
nokså liten, tettbygd kar med mørkt hår og øyne, omtrent tretti år gammel.

"Hei," sa Gorm. "Jeg har tatt med vår gjest for at han skal få se
klasserommet ditt. Er det i orden?"

"Helt greit," svarte Nico, "bare dere ikke forstyrrer oss."

Gorm fortalte meg siden at Nico aldri startet dagen med noen form for
fellesundervisning eller samlingsstund. Barna satte seg på plassene sine
eller i lesekroken og begynte å arbeide med det de ville når skolen startet
klokken ni. Han brukte generelt svært lite felles klasseundervisning på
dette trinnet, – det passet bedre for de neste trinnene, ni til tolv og tolv til
seksten år.

Derimot hadde de ganske ofte klassemøter, fortalte Gorm. Det var en
metode som alt hadde en god del år bak seg, og fungerte svært bra. Barna
og læreren satte seg på stolene sine i en sirkel. Læreren var ordstyrer, og
sørget for at alle fikk komme til med det de ville si. De kunne diskutere
konflikter i klassen, nye temaer eller materialer som barna gjerne ville ha
opp, forholdet til andre klasser, turer kunne planlegges, og så videre.
Særlig den åpne diskusjonen av konflikter i klassen mente Gorm betød
mye for barnas tillit og trivsel, og fikk dem til å føle at klassen var en
gruppe de kunne stole på og føle seg trygg i. Klassesolidariteten kunne bli
meget sterk.

Jeg så meg rundt. Hvert barn hadde sin faste plass ved en av pultene som
sto langs veggene. Den skjermete firkanten i midten var et sted hvor man
kunne sitte eller ligge på gulvet, som de var vant til i barnehagen, og



arbeide, lese eller tenke.

Da vi var der ble den særlig brukt til geografi. Noen barn satt med kart
uten navn og bokser med merkelapper med navn på land, elver, fjell og
byer. Oppgaven var å plasere merkelappene riktig. Som hjelpemidler
hadde de et atlas med indeks, og dessuten "fasit" i ett av skapene i form av
et kart med alle navnene riktig plasert. Fant de ikke frem på noen annen
måte, kunne de gå der og se etter.

Læreren satt mesteparten av tiden ved arbeidsbordet sitt, og hadde hele
tiden en gruppe barn rundt seg som ventet på å få komme til for å få
veiledning. Han forklarte at han opererte med to køer, en "kort" for enkle
spørsmål som tok liten tid, og en "lang" for mere omstendelig veiledning.
Barna valgte selv hvilken kø de skulle stille seg i. Mens vi var der hadde
en stilt seg i den korte køen som skulle ha vært i den andre, og han ble
nokså håndfast forklart hva regelen var.

Det var tydelig at barna hadde stor respekt for Nico, men også stor
hengivenhet. Stemningen i køen var god, og alle fulgte interessert med i
samtalen mellom Nico og den som sto først i køen. Jeg tenkte at det ville
ikke være rent lite som de yngre kunne plukke opp av instruksjon bare ved
å følge med når Nico veiledet en av de eldre barna. Det var mye god
kontakt mellom barna der de sto, – de pratet lavt sammen, og lente seg til
hverandre eller til læreren. Av og til stilte Nico et spørsmål til den han
snakket med, som det var tydelig at flere av barna rundt visste svaret på.
Men de falt ikke for fristelsen til å si det selv, selv om det drøyet med
svaret og de var sprekkeferdige av lyst til å komme med det. Dialogen
mellom læreren og den enkelte elev ble respektert.

Nico så igjennom barnas arbeide, uten overdreven ros, men med et rolig
"Det er bra". Han pekte på misforståelser og feil og forklarte hva som
manglet, og antydet av og til nye oppgaver. En elev kom med en setning
som hun hadde klippet opp og sortert etter hvilken ordklasse ordene
tilhørte, på et brett som var inndelt for formålet. En annen hadde gjort
ferdig en serie multiplikasjoner; og en tredje holdt på å lese en spennende
bok. Etter hvert kapittel skulle hun komme til Nico og fortelle hva som
hendte i boken.



"Det er så viktig å lære dem, ikke bare å lese, men at det de leser betyr
noe, og nesten aller viktigst, lære dem selve det at de kan lese og hvordan
de leser," forklarte Nico meg senere.

"Han mener metakognisjon," innskjøt Gorm hjelpsomt.

"Jeg liker nå bedre å kalle det refleksjon," svarte Nico. "Vi må ikke bare
sørge for at alle barna lærer å lese og regne og får forskjellige kunnskaper.
Det er enda viktigere at vi lærer dem å være klar over hva de har lært, hva
de kan, og hva det kan brukes til."

"Hvorfor er det så viktig?" spurte jeg. "Og vet ikke alle det?"

"Før var det stor forskjell på hjemmene på dette punktet," forklarte Nico.
"I hjem hvor begge foreldre hadde høy utdannelse, for eksempel, så det ut
til at barna fikk denne refleksjonen, eller "viten om at man vet og om at
det kan brukes" aldeles gratis. Mens for andre fortsatte skolekunnskapen å
være noe livsfjernt og ubrukelig hele deres liv. Nå satser vi mye på at alle
barn skal få dette i skolen. Dessuten er det en tendens til at folk blir mer
reflektert for hver ny generasjon."

Så Nico hørte oppmerksomt på seksåringen som strevet med å gjenfortelle
den spennende handlingen som hun nettop hadde opplevet gjennom en
bok. Et fjerde barn hadde tatt for seg fire epler for å veie dem og ordne
dem etter vekt og skrive ned resultatet i en "rapport". Her ble et annet barn
sendt med tilbake for å kontrollere at tallene var riktige.

"Det lærer dem metode", forklarte Nico etterpå. "Når to er enige om en
måling, er den sikrere."

Av og til ble Nico hentet for å se på et større prosjekt som var igang – som
da barna i lesekroken omsider var ferdige med å legge ut navnebrikkene
på hele Asia. Han så raskt over kartet og spurte dem om de hadde
kontrollert at det var rett. Da de forsikret ham om det i kor, godtok han det
uten flere kommentarer.

En gutt som skulle begynne på et nytt grammatikk-materiale, med flere
ordklasser enn det forrige, kom og sa at alt var klart. Nico satte seg ved



pulten hans. Langsomt og metodisk gikk de gjennom metoden. Da han var
sikker på at gutten forsto, overlot Nico ham til seg selv og gikk tilbake til
sitt eget bord, hvor køen begynte å bli rastløs. Gutten hentet et stensilert
ark i en reol langs den ene veggen, et ark som Nico hadde fylt med
passende øvelsessetninger. Gutten klippet løs en setning og startet med å
dele den opp og sortere ordene på "substantiv", "verb", "adverb",
"konjunksjon" og så videre.

Imens gikk virksomheten i rommet sin gang, under en jevn summing av
stemmer. Av og til steg lydnivået litt for høyt, og Nico så opp fra
veiledningen og minnet dem om at de var flere i rommet og at folk måtte
få arbeidsro. Hvis de ville prate fikk de heller gå ut. Det hadde en
øyeblikkelig effekt; pratmakerne snudde seg til pulten igjen og fortsatte
arbeidet. Også i denne gruppen så jeg store individuelle forskjeller. Noen
elever arbeidet konsentrert med samme oppgave hele tiden mens vi var
der inne. Bortsett fra et blikk da vi kom inn tok de ikke notis av at klassen
hadde to gjester. Andre virket mindre samlet, og vandret ubesluttsomt
omkring etter at de var blitt ferdige med en oppgave.

"Jeg forsøker å la hvert barn regulere virksomheten sin selv," sa Nico
senere. "Et barn som bare soser seg gjennom ett halvår kan godt være
meget arbeidssom og samlet det neste. De ser ut til å trenge pauser,
kanskje for å tilpasse seg en ny situasjon, kanskje fordi det skjer noe
viktig hjemme eller i fritiden. På den andre siden har de en så helt utrolig
kapasitet for arbeide og læring når de er interessert at de fort tar igjen for
en slik passiv periode. Det ordner seg nesten alltid i det lange løp.
Dessuten må vi jo alltid huske at ikke alle barn kommer til å arbeide og
lære like mye på skolen – det ville være en helt urealistisk forventning."

På samme måte aksepterte han et barns behov for å fordype seg over
lengre tid, kanskje et par måneder, i samme tema. Det kunne være
matematikk, hvor eleven i en konsentrert spurt arbeidet seg gjennom et års
pensum, – og deretter gå over på andre emner. Hadde et barn behov for å
gå tilbake til enkle addisjoner et par dager før det fortsatte med divisjon,
var det også helt i orden.

En stund nå hadde klassen holdt på med arbeidsbøker: hvert barn laget et
hefte om et dyr de selv hadde valgt. En pike var blitt så fascinert av



"Katten" at hun stadig kom med mere stoff som hun ville ha med, og hun
så ikke ut til å bli ferdig med den på en god stund enda. Til slutt skulle hun
lage innholdsfortegnelse og stikkordregister til boken, som ble satt inn i
en ringperm og nydelig illustrert med tegninger og utklipp. Det hadde vært
hennes viktigste virksomhet i minst en måned.

Jeg studerte endel av materialet som sto i skapene. Det så ut til å være
laget etter de samme prinsipper som det i barnehagen, og i flere tilfelle så
jeg klare sammenhenger til det tidligere materialet. Barna kunne ikke få
særlige vanskeligheter med overgangen fra barnehage til skole, sa jeg
senere til Nico.

"Hele skolen danner ett sammenhengende system hos oss," svarte han,
"både i materialer og i metoder. Det er en gradvis utvikling hele veien. Og
hvert barns overgang fra gruppe til gruppe er også gradvis. Vi har for
eksempel ofte barn på besøk her fra tre til seks års gruppen i paviljongen
ved siden av, og de kan prøve seg på oppgavene her så lenge de ikke
forstyrrer. Og de kommer fra ni til tolv års trinnet av og til, "for å se
hvordan det går med småbarna", som de sier overlegent, men egentlig for
å hilse på meg, og kanskje slappe av med et gammelt og velkjent
materiale i en spesielt utfordrende periode i den nye klassen."

"Kan de gjenta ting så ofte de vil her også?" spurte jeg.

"Det er essensen av metoden," svarte han. "Uten gjentagelse, ingen
mestring, ikke noe solid grunnlag å gå videre på. Og ikke noe overskudd
og interesse for noe nytt, så lenge det forrige bare er halvt bearbeidet."

"Hvordan er inndelingen av dagen?" spurte jeg. "Er det snart frikvarter, for
eksempel?"

"Faste frikvarter og timer ville være en umulighet," svarte han. "Skal
barna kunne arbeide når de trenger det, må ikke vi stykke opp dagen for
dem. Det regulerer de selv. Fra ni til ti har de fleste en litt søvnig
oppvarmingsfase, hvor de gjentar noe velkjent eller gjør rutineoppgaver.
Ti til ca halv tolv er en intens arbeidsperiode, hvor de gjør dagens
hovedinnsats. Etter det skjer det en gradvis nedtrapping, rydding,
betraktning av andres arbeide og lignende før de går til formiddagsmat.



Etter den har de en noe kortere, men bra arbeidsperiode, og så går det
langsomt ned igjen mot slutten av dagen. Da har de jo ofte andre ting også
– avtaler i sentret, i idrettsanlegget eller i parken. Mange av dem tar seg
av et mindre barn en times tid hver dag, i barnehagen eller parken. Det er
noe vi oppmuntrer til på alle trinn i skolen – de lærer så mye av å ta seg av
en som er mindre enn dem og vet mindre."

"Har de hjemmelekser?" spurte jeg.

"Nei, ikke på den gamle måten. Det hender de er så opptatt av noe de
holder på med her at de fortsetter å arbeide med det etter skoletid. De har
adgang til mange kilder utenom skolen – biblioteket, Kosmos, familiens
eget anlegg, og eldre barn og voksne å snakke med."

"Men en ting har de ikke – som våre har!" utbrøt jeg, for det slo meg
plutselig. "De hadde ikke en eneste datamaskin i klasserommet! Hos oss er
hver pult utstyrt med en maskin, som er uunnværlig i undervisningen.
Hvorfor har ikke du noen i ditt klasserom?"

"Det er etter lange diskusjoner og forsøk at vi nå ikke har datamaskiner i
klasserommet før på tolv til seksten års trinnet," svarte Nico. "Det henger
sammen med vårt syn på utvikling. Hos tre-åringer er læring gjennom
handling så dominerende at ingen ville finne på å gi dem en datamaskin i
stedet for kontakt med virkelige ting og aktiviteter. Men læring gjennom
egen aktivitet fortsetter å være det sentrale helt opp til tolv års alderen.
Barna bygger opp sin forståelse av abstrakte begreper gjennom direkte
kontakt med ting i lang større grad enn vi var klar over før. Derfor bruker
vi materialene våre og ikke datamaskiner til den grunnleggende
begrepsutviklingen er ferdig, omtrent ved tolv års alderen. Fra da av
utvikler de stadig større evne til å hanskes med abstrakte begreper, og til
det er en datamaskin et ypperlig redskap."

"Men de lærer jo å bruke datamaskiner lenge før det?"

"Javisst, men det går av seg selv. Vi har hjemmedata, datarom her på
sentret hvor de kan leke og lære av eldre, data-kurs, data-leirer, data-
konkurranser, – alt mulig slikt. Datamaskinen er så tiltrekkende som
leketøy at de lærer både å bruke den og programmere den ganske tidlig. Vi



tror at samspillet mellom den håndfaste forståelsen de får gjennom
materialet på skolen og leken med datamaskinens "liksomverden" er svært
heldig for dem."
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handler om kunst i landsbyen, om en gammel dame, og om en viktig
yrkesgruppe som gjesten ikke har truffet før

Vi hadde forlatt Nico og Gorm sa:

"La oss se på en erfaring til som er viktig for oss: Alle de skapende
kunstene. Barn liker for eksempel musikk og rytme helt fra
spebarnsalderen og her prøver vi å ta vare på det og utvikle det videre."

Vi gikk inn i en stor én etasjes paviljong med mange rom rundt åpne
atrier. Fra flere av dem hørte vi musikk mens vi gikk forbi. Vi kom til et
stort fellesrom med mange lave hyller med instrumenter og lydskjermete
kroker, tydelig lagt opp etter samme "fritt valg" prinsipp som i
klasserommene. En gutt på fem-seks år satt på gulvet og slo ettertenksomt
på platene i en xylofon med en trehammer. Ellers var rommet tomt.
Gutten så opp på oss.

"Kan du 'Fader Jacob'?" spurte han Gorm.

"Javisst", svarte Gorm og begynte å synge. Gutten rynket brynene.

"Syng den første tonen igjen," forlangte han, og Gorm adlød.

"Det var det jeg tenkte," sa gutten. "'Fader Jacob' begynner på D og du
sang E, eller noe midt i mellom E og F."

"Å", sa Gorm, noe tafatt."Da kan jeg den kanskje ikke ordentlig likevel,
da."

"Nei, den må begynne med D", sa barnet og snudde seg til xylofonen igjen.

Jeg så på Gorm.

"Det gutten må jo ha absolutt gehør!" sa jeg.

"Det virket sånn, ja," sa han. "Jeg hører musikklærerne sier at mange barn



utvikler absolutt gehør hvis de blir kjent med tonene og lærer navnet på
dem når de er mest sensitive for det, – omtrent samtidig med at de lærer
fargenavnene. De lærer å kjenne tonene i skalaen på samme måte som vi
kjenner blått og gult."

På en benk sto bjellematerialet jeg hadde sett i barnehagen: En dobbelt
rekke med blanke halvkuleformete bjeller montert på trefot.

"Dette er det første og viktigste materialet," sa Gorm og og slo forsiktig på
bjellene oppover rekken med en myk hammer. Jeg hørte de dannet en
oktav av skalaen.

"Det er mye barna kan gjøre med disse," sa Gorm. "De lærer å lytte seg
frem til hvilke to og to som er like, å ordne dem etter tonehøyde, sette
sammen akkorder osv. Og de bruker dem til å komponere og skrive ned
sine egne melodier. De gir grunnlaget for tonelære og bruk av andre
instrumenter."

"De samme tonene har du på pianoet," sa jeg. "Hvorfor kan de ikke bruke
det?"

"Fordi de lærer gjennom hendene," svarte Gorm. "En tone – eller et tall, en
bokstav, eller en farge eller form – som samtidig er en håndgripelig ting er
mye lettere å lære å kjenne for barnet. Og det er lettere å forstå skalaen
eller tallrekken når en rent konkret kan lære å ordne tonene eller tallene i
riktig rekkefølge. Forresten, helt bortsett fra teori," avbrøt han seg selv.
"Det at barna synes dette er mer interessant og holder på med det i
timevis, er grunn god nok."

Han så seg rundt. "Nå er det pause her, men vanligvis er en eller to lærere
tilstede, og barna kommer fra alle klassene for å lære. Det pleier å være
ganske folksomt.

De lærer å synge også. Men der går vi også nokså nøyaktig frem. Først
lærer vi dem å lage rene toner, med riktig pust og intonasjon, slik at når de
synger blir det både riktigere og mere velklingende enn hos utrente barn."

Jeg merket at jeg ble irritert igjen.



"Hvorfor kan de ikke få synge på den måten sin, selv om det er litt
barnslig" utbrøt jeg. "Hvorfor skal dere alltid mase på at det skal være så
perfekt?"

Gorm så tankefullt på meg.

"Hvorfor har voksne så vondt for å godta tanken om at barn ønsker å gjøre
ting best mulig og at de gjerne vil ha stadig mere krevende oppgaver?"
spurte han. "Unner vi dem det ikke, – kanskje fordi vi selv ikke er så
fullkomne at det gjør noe? Eller er vi redd deres overskudd og
skapertrang, som er langt større enn vår? Noe ser ut til å true oss."

"For noe tull," svarte jeg hissig. "Vi er vel ikke redd barn, og vi vil deres
beste,,,". Stemmen min forsvant usikkert da jeg kom til å tenke på hva
Gorm hadde sagt den morgenen om krigen mellom voksne og barn. Jeg
spurte istedet:

"Er det noe spesielt siktemål med slik opplæring? Hva er det dere ønsker å
oppnå?"

"Det er ikke for å utdanne symfonikere eller popband vi gjør det," svarte
han rolig. "Noen direkte samfunnsøkonomisk nytte har det heller ikke.
Men det er en del av vårt menneskesyn at "en veldyrket sjel i et velutviklet
legeme gir et lykkelig menneske", for å si det poetisk. At et menneske som
har utviklet mulighetene sine på mange områder har størst mulighet til å
leve liv som er godt i seg selv.

Men du kan også tenke på en mer matnyttig virkning. Hvordan tror du en
bedrift fungerer når alle som arbeider der, uansett ansvarsområde, liker å
gjøre det de gjør, så godt som mulig – helst perfekt?"[Ref Sfmodell?]

Vi gikk videre innover i paviljongen, under glasstaket i gangene. Gorm
stoppet her og der og fortalte hva som foregikk bak studio-dørene. Det var
ballett-grupper, jazzband, et billedhugger-studio, flere maler-atelierer –
kort sagt et slags kunstens hus hvor både barn og voksne var i virksomhet.
Vi besøkte ett rom hvor en liten gruppe voksne modellerte etter modell,
med veiledning fra en lærer, samtidig som barna deres boltret seg i fri
forming i leire ved et annet bord. Begge gruppene var oppslukt av det de



holdt på med og så ikke engang opp da vi gløttet på døren.

Da vi kom ut av musikkpaviljongen var det tydelig at skoletiden snart var
slutt. Oppe på plassen foran de yngstes paviljong begynte det å tynnes
ettersom folk begynte å gå hjem til middag. Fra skolepaviljongene kom
små flokker av barn i alle aldre, blandet seg med hverandre, og forsvant
mot utgangen eller utover i området. Jeg skimtet utkledde skikkelser som
snek seg frem i krattet nederst i hagen, men vi var for langt unna til å se
hva de lekte. Svømmebassenget var i full bruk og høye hyl lød fra
vannsklien og stupetårnet. Frem mellom flokkene snodde en lang rekke av
leende og gispende barn seg i slynger og bukter; de holdt hverandre i
hendene og løp og ropte "Lang, lang, rekke,,,," mens de siste i rekken ble
slengt fra side til side.

Gorm sto og så utover området med bygninger og uteområder som
tilsammen var Barnas Hus.

"Den ene polen, og den viktigste, i våre barns liv er hjemmet. Dette er den
andre polen," sa han. "Her kommer de først som spebarn, og gjennom alle
disse mulighetene finner hvert barn sin vei til fysisk og psykisk modenhet.
Noen vokser fort og lærer mye, andre går langsommere. Noen
spesialiserer seg tidlig, andre kanskje ikke i det hele tatt. Her har de
vennegruppen, klassen, og klubben; her lærer de barnekulturen av de eldre
barna" han fulgte blikket mitt ned til den løpende rekken, "og her møter de
sine mye yngre eller mye eldre venner – slike som forteller eventyr for
dem, for eksempel."

Han pekte på en eldre kvinne som satt under et tre og snakket til en gruppe
barn. Vi gikk langsomt nærmere; hun så opp og smilte til Gorm, men lot
seg ikke forstyrre, og vi ble stående og lytte på avstand. Det var "Tusen og
en natts eventyr" hun holdt på med. Hun fortalte levende, og barna lyttet
oppslukt. De merket ikke at vi var der før hun var ferdig med historien og
sa adjø til dem.

"Goddag, mor, er det her du er. Jeg har sett etter deg før idag," sa Gorm og
kysset henne på kinnet. "Vil du hilse på min gjest fra Bykrat?" Han
presenterte meg og fortalte hva vi hadde sett og gjort i løpet av dagen.



"Mor bor i en leilighet her i sentret," forklarte han meg. "Etter at hun
nådde full pensjon har hun utdannet seg som Forteller – og det er en
krevende virksomhet, kan jeg si deg!"

Hun smilte til meg. "Det er riktig at det krever mye. Historiene skal
fortelles slik de var, og de må fortelles likt hver gang – hvis ikke får jeg
småbarna på nakken. Dessuten må jeg jo kunne svare på spørsmål om
historiene."

"Er du begynt på noe nytt stoff de siste dagene?" spurte Gorm.

"Jeg har bestemt meg for å ta noen indianersagn før jeg går løs på flere
eventyr," svarte hun. "Så er det jo flere sagaer igjen, mytologi, fabler,
mere Bibelhistorie ... det er så mye stoff som det haster med å få gitt til
barna før de er for gamle." Hun reiste seg, tok med seg bøkene sine, sa på
gjensyn til oss, og forsvant i retning av sentret.

"Hvordan går det når hun blir eldre og kanskje ikke kan klare seg alene?"
spurte jeg, og så med ett for meg salen hvor min mor hadde levd sine siste
år – det var ikke godt å tenke på.

"Hun får all mulig hjelp til å bo hos seg selv så lenge hun kan og vil –
rengjøring, vaktmester, ungdom som går ærender eller leser høyt,
hjemmesykepleier, multi – ," svarte han. "Men den dagen hun trenger
konstant hjelp og tilsyn kommer hun inn på det virkelig gode
pleiehjemmet vi har her. Mor og jeg er så nær hverandre at jeg kommer til
å gå innom der svært ofte. Jeg trenger henne, ganske enkelt. Hvis Vanja er
enig, kan vi ta henne hjem også – det kommer an på hva vi går inn for,
hvor mye pleie hun trenger, og slikt."

Vi gikk videre og stoppet ved utgangen til torget.

"Før vi går hjem til meg vil jeg gjerne du skal treffe en som ser barn og
voksne fra et litt annet synspunkt enn vi lærere," sa Gorm. "Det er en av
hjelperne i Barnas Hus."

Han tok meg til kontoret hennes, og gikk sin vei. Hjelperen var en kvinne
omtrent på min alder. Jeg likte henne med en gang. Hun sa:



"Jeg er glad Gorm tok deg med hit. Han og jeg merker ofte at vi har
forskjellige utgangspunkt. Lærerne er mest opptatt av det positive i barns
utvikling. Vi er mer opptatt av hva utvikling koster, ikke bare for barn,
men for alle mennesker. Vi som er hjelpere i Barnas Hus har ansvaret for å
følge med barna og passe på at de kommer gjennom oppveksten uten for
mye arr på sjelen."

"Kan det være nødvendig når de har det så godt?" sa jeg.

"Ingen har det bare godt," svarte hun. "Alt liv er utsatt for vonde ting også,
uansett hvor gode betingelsene er. Hvis du tar et éncellet dyr, en amøbe, i
litt vann og ser på den under mikroskopet, kan du se at den strekker seg ut
mot omgivelsene. Men setter du til en liten dråpe syre trekker amøben seg
fort tilbake og gjør seg så liten og rund som mulig. Det ser ut til åvære
typisk for alt liv: Vi strekker oss ut, men skjer det noe negativt, trekker vi
oss unna og kryper sammen.

Hos barn kan vi se det samme. De strekker seg mot omgivelsene, med
øynene og med hendene. Det naturlige for dem er å være åpne, varme og
levende i ansiktet og kroppen. Men møter de noe vondt, en avvisning fra
mor eller far f.eks., kan du se lyset slokne i øynene deres, kroppen liksom
synker sammen, stemmen blir matt og uten liv. Skjer det ofte, vil de
trekke seg mer og mer inn i seg selv, bli kalde og etterhvert fientlige. Selv
når barn gråter eller raser, kan de være åpne og gi direkte uttrykk for
følelsene sine. Men blir de møtt av avvisning – "Nå oppfører du deg, ellers
går jeg fra deg!" eller "Hold opp å gråte med en gang – det er da ikke noe å
gråte for!" og lignende – kan du se dem kjempe med sorgen eller sinnet til
de har fått svelget det ned. Skjer det for ofte, kommer vi til å se spor etter
det. Gråten sitter i spente halsmuskler og sinnet i harde sammenbitte
kjever. Vi har fått et anspent, blekt barneansikt istedet for et varmt og
levende. Og en stiv kropp istedetfor en som puster og beveger seg fritt."

"Men barn må lære å beherske seg," innvendte jeg. "Det er helt naturlig at
foreldre ikke liker at de raser eller storgråter."

"Om det er naturlig kan diskuteres," sa hun. "Men det er iallfall vanlig i
mange samfunn. Og årsaken er at i slike samfunn har de fleste vært nødt
til å svelge følelsene sine da de var barn. De blir redd sterke følelser og



synes det er ubehagelig å møte dem. Derfor har de lett for å tvinge sine
egne barn til å "beherske" seg – til å undertrykke følelsene sine. Det blir
en vond sirkel, fra den ene generasjonen til den neste. Her i landet har vi
begynt å bremse den vonde sirkelen, slik at hver ny generasjon blir litt
mindre ufri, mer åpen og levende i følelser og kropp, og litt mer åpen for
barns sterke impulser og følelser.

Min oppgave er å være sammen med barna og legge merke til om noen av
dem ser ut til å ha større problemer enn de kan hanskes med. Hvis et barn
forandrer seg og begynner å bli forknytt og trist – eller rastløst og
kranglete – må jeg forsøke å finne ut årsaken. Jeg snakker med de voksne
rundt barnet, og med barnet selv, og det pleier ikke være vanskelig å finne
ut hva det er som er i veien."

"Gorm virker som han mener at Aipotu er et helt ideelt samfunn," sa jeg.
"Hvordan kan det da være så mye som plager barna?"

"Våre barn er lite plaget i forhold til andre land, ditt for eksempel," svarte
hun. "Men du skjønner visst ikke at bare det å være til, og stadig vokse og
utvikle seg, fører med seg mange trusler i seg selv. Tenk på et barn som
plutselig utvikler en mye større fantasi – en større evne til å forestille seg
noe som ikke er der. Det skjer normalt omkring fire-årsalderen. Plutselig
er natten full av mørke kroker og skygger hvor det kan være noe, ett eller
annet skummelt som den nye sterke fantasien kan mane frem. Barnet blir
redd og begynner å ha mareritt om natten i en periode – til det har vennet
seg til den nye dimensjonen i livet som fantasien gir. Hvis det får hjelp og
trøst og bekreftelse på at det er i orden å være redd, er det lettere å komme
videre uten arr på sjelen.

Eller tenk på tre-års-alderen – trassalderen som de sa før. Treåringen er et
menneske som har oppdaget at det går an å ville; å bestemme eller velge
selv. I førstningen, før de har lært noe om sin egen begrensning, føler de
seg rent allmektige – "jeg vil, altså må det skje!". Når verden ikke er
medgjørlig, opplever barnet en umåtelig frustrasjon og raseri. Det har
ingen mulighet til å se skuffelsen i riktig målestokk og "beherske" seg. Da
trenger de også forståelse og bekreftelse.

I fire-fem års alderen opplever de oftest en sterk kjærlighet til mor eller



far; direkte, pågående og full av kroppslige uttrykk. Mor og far kan synes
det får være måte på kjærlighet: "Du som er stor jente/gutt må ikke klenge
sånn!" kan de si og gjør seg fri for omfavnelsene og kyssene. Hvis de selv
er for redde, og avviser for hardt, kan de skade barnets evne til hengivelse
og kjærlighet senere.

Hele veien er barnet sårbart, og selv om barn ofte tåler utrolig mye uten å
ta skade av det, er det viktig at hjelperne fins. Det er ingen sak å rette opp
en følelsesmessig skade med en gang, før den har satt seg fast i barnets
personlighet. Hos oss, i denne generasjonen, kommer de til å nå puberteten
og voksen alder med en stor del av følelsene i behold. De er levende i
kropp og sinn, med fri pust og følelsesliv."

"Er det så forferdelig viktig, da?" spurte jeg.

"Viktig? Det er helt avgjørende for vårt samfunn, som satser på
livskvalitet istedet for materiell levestandard," svarte hun. "Det er ikke lett
å oppleve livskvalitet når vitaliteten og følelsene er for hemmet. Det er
vanskelig å oppleve lykke og tilfredshet, – og det er vanskelig å få et
harmonisk forhold til andre, eller å være skapende."

"Hvilken utdannelse har hjelpere?" spurte jeg.

"Vi har psykologi, medisin, og sosialantroplogi i grunnutdannelsen,"
svarte hun. "Senere spesialiserer vi oss, i utviklings-psykologi, terapi,
data, juss, medisin, eller andre emner. Det finnes mange grader av
kompetanse og ansvar, og de høyeste gradene når vi vanligvis ikke før vi
er over femti og har mange års erfaring. Du kan se på merket her at jeg er
hjelper og hvilken grad jeg har." Hun pekte på en nål hun hadde på seg.

"Har voksne kontakt med en hjelper også?" spurte jeg.

"Alle har kontakt med en bestemt hjelper, som de kan snakke med når de
vil. Som jeg sa, all vekst og forandring betyr påkjenning også, ikke bare
glede, og det gjelder like mye for voksne som for barn. I alle varige
forhold mellom to mennesker ligger det for eksempel alltid muligheter for
konflikt – bare fordi de to utvikler seg i forskjellig takt og forskjellig
retning. Nesten alle voksne mennesker trenger kontakt med hjelperen sin



om slike eller andre problemer."

"Dere virker ellers så enige her i Aipotu," sa jeg. "Er dere aldri uenige om
viktige spørsmål?"

"Selvfølgelig er vi det," svarte hun og lo. "Vi er uenige om politiske og
administrative avgjørelser, om livskunst og annen kunst og om alt mulig
annet. Men samtidig må du huske på at Aipotu er i en annen fase av et
samfunns utvikling enn Bykrat er. Vi er på vei oppover; vi opplever
forbedring, ekspansjon, vekst. I slike faser har befolkningen en tendens til
å være "enige og tro". Ungdommen ser på oss og tror på det vi gjør,
samtidig som de vil gjøre enda mere for å nå målene – som vi er sammen
om foreløpig.

Et nedovergående samfunn, et samfunn i forfall, er derimot splittet. Folk
er skuffet og desillusjonerte, de tror ikke på noen felles mål eller idealer,
og de tror heller ikke på hverandres gode vilje. Ungdommen ser på de
voksne og mister tilliten, og søker andre mål."

Jeg nikket – det var en dekkende beskrivelse av mitt land, tenkte jeg.

"Det var en klok kvinne," sa jeg litt etter til Gorm, da vi gikk tilbake til
huset hans. "Livet her ble mere virkelig for meg når hun forklarte det."

"Det er ikke rart," svarte han. "Hjelperne er de klokeste vi har, og jeg tror
ikke vi hadde klart oss særlig godt uten dem."



13 – MIDDAG – OG ØKONOMI

hvor gjesten oppdager Aipotus merkelige holdninger til produksjon,
økonomi, kjøleskap, biler og annet gods, får se Gorms vidunderlige
mediabord og husets mykrom

Vi gikk langsomt ut gjennom dørene til landsby-torget og tilbake mellom
de blomstrende murene langs gågaten til Gorms hus.

I kjøkkenet sa Gorm: "Idag blir det ferdiglaget, dypfryst. Vil du ha fransk
kjøkken eller hverdagsmat?"

"Hva spiser de som bare har grunnlønn og ikke kan produsere mat i sin
egen hage? Du har kanskje ikke slik mat?" sa jeg.

"Jo da, her er vanlig mat." Han åpnet en av de høye dørene i kjøl/frys
anlegget og viste meg pakkene der.

"Hva sier du til krydderpølse, soppsaus, broccoli og potetform?" spurte
han. Jeg nikket, og han tok fire ulike pakker fra frysen og tok av
emballasjen. Fra et skap hentet han fire serveringskar av et enkelt ruglet
hvitt servise, tydeligvis ildfast. Sauseblokken passet nøyaktig opp i
muggen og hver av de andre pakkene til sitt fat. Han satte alt inn i
mikroovnen og satte den på.

Jeg så på frys/kjøl anlegget og det andre kjøkkenutstyret hans. Det virket
solid, men godt brukt.

"Hvor ofte skifter dere ut kjøleskap og slikt?" spurte jeg.

"Når de går i stykker. Når skulle vi ellers skifte dem ut?" sa han forbauset.

"Men det kommer vel stadig mer avanserte modeller på markedet," sa jeg.
"Flere finesser, nye farger, ny innredning og alt det der. Hvordan skal dere
få noe nytt hvis dere må vente til ting går i stykker?"

"Et kjøleskap her i landet kan vare like lenge som huset." Gorm så
fremdeles forundret på meg. "Det er jo bare et redskap. Hvorfor skulle jeg



bruke penger på å skifte det ut når det virker aldeles utmerket?"

"Men hva skal fabrikanten leve av da? Han er jo avhengig av at folk kjøper
stadig nye kjøleskap." Jeg var like forbauset som Gorm, men nå så det ut
som om han begynte å  hente seg opp igjen.

"Etterspørsel for å holde produksjonsveksten igang – det stemmer,"
mumlet han. "Et forunderlig prinsipp – få folk til å kaste brukbare greier
og dyrebart materiale så de kan kjøpe nytt akkurat maken; og alt for at
kjøleskapsfabrikanten og hans ansatte skal få fortsette å lage ting som
ingen har bruk for."

Det hørtes ikke klokt ut når han sa det slik, men på den andre siden,

"Hva skal han gjøre da?" spurte jeg hissig. "Når alle har fått kjøleskap?
Hva gjorde dere?"

"Vi startet å selge kjøleskap til de mindre industrialiserte nasjonene,"
svarte han med et smil.

"Men når nå alle de også har fått hvert sitt, hva gjør fabrikanten da?" Jeg
holdt på mitt.

"Det vil jo aldri skje, men om så var, da ville han slutte å lage dem; heller
enn å få folk til å  kjøpe nye skap som de ikke trengte," sa han tørt. "Hos
oss er det ikke noe problem å  legge om produksjonen til noe nytt; det gjør
vi hele tiden."

En ny tanke slo meg. "Hvor gammel er bilen din?" spurte jeg
mistenksomt.

"Jeg fikk den da jeg tok sertifikat, for 15 år siden," svarte han.

"Har du ikke en gang lyst på en ny bil?" Jeg hadde vondt for å tro det.
"Halve vitsen ved å  tjene penger er da å kjøpe nye ting. Og planlegge
hvilke ting en skal kjøpe!"

"Vi synes ikke det er noen spesiell vits ved å tjene penger eller kjøpe ting,
vi," svarte han fredelig. "Vi liker bedre å bruke tiden til å lese, eller finne



opp noe nytt, eller leke med barna, eller late oss eller holde fester."

For første gang forsto jeg til bunns hvor stor forskjellen var mellom hans
land og mitt. Jeg tenkte på alle de glansete, fargerike brosjyrene vi hadde
hygget oss med i sofakroken, min kone og jeg, etter som økonomien hadde
bedret seg de siste årene. Vi hadde sammenlignet siste nytt i mediautstyr
og kjøkkenroboter med signerte utgaver av håndmalt porselen og
samlerserier av sølv. Og den skinnende blanke nye bilen, som jeg var
begynt å tenke på i det siste. Om et år kunne vi bytte ut den gamle. I
Aipotui hadde de ikke noe av dette.

"Det hadde ikke vært noe for meg," sa jeg og skuttet meg."Jeg ville synes
det var trist og – ja, fattslig. Grått, liksom. Synes ikke dere det?"

"Grått?" Gorm så seg forbauset rundt. "Fordi jeg ikke har nytt kjøleskap?
Nei, jeg kan ikke si det.

Men dette synes jeg viser hvorfor det er så vanskelig å starte et
idealsamfunn med voksne mennesker. De har innebygget ønskene fra det
gamle samfunnet, og selv om de er meget moralske mennesker har de
vanskelig for å unnvære alt det gamle. Men de kan ønske et annet samfunn
for barna og barnebarna sine, og starte å oppdra dem på en ny måte."

"Lære dem å klare seg uten så mange materiell goder," nikket jeg. "Prøve
å gjøre dem til mer moralske mennesker, ikke sant?"

"Du tar helt feil," lo Gorm. "Tvert om, lære dem å følge sine egne
interesser, og leve slik de føler det er sant og godt for dem i øyeblikket.
Hvis det blir gjort slik som hos oss, vil de bli gode mennesker: skapende,
solidariske, og lykkelige. Uten savn for alle de tingene som dere er så
opptatt av."

Et øyeblikk undret jeg på om de hadde det best, eller vi, men det var for
vanskelig å tenke på. Et par minutter senere kom maten på bordet og vi
satte oss.

"Det var et smart poeng, – at maten og serviset har samme form,"
bemerket jeg. Det var utmerket mat, velsmakende og enkel.



"Dette ville likevel vært ganske dyrt hos oss," sa jeg. "Ikke noe en vanlig
pensjonist kunne tillate seg til daglig. Hva koster det her?"

"Det koster så mye at en på grunnlønn kan bruke det hver dag," svarte
Gorm.

"Men kan dere produsere det så billig?" spurte jeg forbauset. "Eller
subsidierer dere maten for så mange mennesker?"

"Du opererer med alt for trange og unyanserte begreper," sa Gorm.
"Produksjonen av denne maten er ikke lønnsom på nivå 1 og heller ikke på
nivå 2, men meget lønnsom på nivå 3 og 4."

"Hva?" Jeg så forvirret på ham.

"Lønnsomhet må alltid beregnes i forhold til en målsetning," forklarte
Gorm. "En virksomhet er lønnsom på nivå 1 hvis man tar inn mer for
varen enn det har kostet å produsere den. Nivå 2 er å ta så mye for varen at
produsenten eller firmaet alt i alt tar inn mer enn de gir ut. Reklamegaver,
utsalgsvarer og lignende er eksempel på det: Noen varer går ut uten
fortjeneste, men totalt øker de produsentens fortjeneste. Nivå 3 betrakter
lønnsomhet fra lokalsamfunnets side, – og nivå 4 fra hele samfunnets side.
Transport er et eksempel på en virksomhet som er lønnsom på nivå 4 eller
3, likedan helsevesen. Landets virksomhet som helhet vinner mer enn det
koster ved å ha slike innretninger."

"Men hvordan kan dere si at det å skaffe pensjonister så god mat, mye
bedre enn høyst nødvendig, er lønnsomt i det hele tatt?" spurte jeg
skeptisk.

"Det kommer av målsetningen. Som vi har snakket om før: Hvilken
målsetning tror du dette landet har? Å samle opp penger? Det er jo ikke
noe mål i seg selv. Målet vårt er selvfølgelig livskvalitet, og vi har bygget
det rett inn i lønnsomhetsbegrepet som gevinst eller utbytte, sammen med
omkostninger og gevinster av økonomisk art."

"Det betyr at dere kan beregne livskvalitet?" Jeg var fremdeles skeptisk.



"Hva har vi ellers samfunnsvitenskapen for? Vi har en meget kompetent
anvendt samfunnsvitenskap som hele tiden samler opplysninger om
hvordan folk har det, hva de ønsker seg, hva som ville gjøre livet lettere
eller mere glederikt for dem, og hvilke preferanser de har. Slike data
kommer inn i de løpende samfunnsøkonomiske beregningene som
datamaskinene gjør, og hvor spørsmålet hele tiden er: Hvordan kan vi alle
oppnå mest mulig av det vi ønsker oss, så effektivt og rimelig som mulig.

Og da viser det seg at merkostnaden ved denne maten er bagatellmessig i
forhold til trivselsutbyttet. – En så stor industri, av så stor betydning, er
selvfølgelig grunnarbeide," fortsatte han. "Den kan ikke overlates til det
mer skiftende markedet av fri virksomhet."

"En statsbedrift, med andre ord," sa jeg.

"Ikke akkurat det. Det er flere bedrifter i sterk konkurranse som
produserer denne maten. Det er vel derfor den stadig er så god og så
rimelig i produksjon."

"Men hva får dem til å konkurrere hvis de ikke er fri bedrifter?" spurte
jeg.

"For et menneskesyn du har!" utbrøt Gorm. "Kan du virkelig ikke tenke
deg noen annen grunn enn penger til å gjøre en så god jobb som mulig? Si
meg, hender det ikke hos dere at toppsjefer i det private næringsliv går ned
i lønn for å overta en bedrift som er i vanskeligheter – fordi de synes det
er en utfordring? Eller slutter et teater å være interessert i å trekke
publikum hvis det får full statsstøtte? Dere er så forblindet av den
økonomiske myte at dere ikke ser at i virkeligheten er det mange andre
ting enn fortjeneste som tiltrekker mennesker, selv i deres samfunn. I vårt
er det tilfelle i enda høyere grad, selvfølgelig."

Det ble en litt trykket taushet etter Gorms utbrudd. Vi avsluttet måltidet
og ryddet bort.

For å avlede og ta opp et nytt emne, gikk jeg bort til "mediahjørnet" som
jeg kalte det for meg selv.



"Det er litt av et anlegg du har her," sa jeg. "Ser du ofte på fjernsyn eller
video?"

"Fjernsyn i deres betydning har vi nesten ikke lenger," svarte Gorm villig,
– han var tydelig ikke langsint. "Vi har et nasjonalt produksjonsselskap
med flere kanaler som sender nyheter, reportasjer, informasjonsprogram,
kunstprogram og så videre. Men vi er heldigvis ikke nødt til å sitte ved
skjermen akkurat når et program blir sendt. Vi kan vente til det passer, og
få det overført ved fjernvideo."

"Fjernvideo?"

"Programmet er lagret sentralt," forklarte Gorm, "men vi har samme
kontroll over det som ved hjemmevideo. Vi kan stoppe det, kjøre tilbake,
ta det i langsom fart og så videre. Fiberoptikk revolusjonerte mulighetene
for slik toveis kontroll, som du vet. Slike programvideoer er tilgjengelige i
en måned etter at de er sendt, og jeg kan velge hva jeg vil se etter en
katalog jeg får på skjermen. Eller jeg kan bestille en kopi for min egen
samling – det koster ikke så mye."

"Men det er vanskelig å få tid til å se noe særlig," fortsatte han. "Vi
foretrekker jo stort sett å gjøre noe selv – lage egne videoer, for eksempel.
Noen tar videre utdannelse i det og blir nærmest profesjonelle, men mange
klarer seg med det de lærer i skolen. En populær type hjemmeproduksjon
kalles "Landskap" og vises på en stor skjerm, som bakgrunnsstemning. Jeg
var for eksempel ved kysten en gang og tok opp en times video av en
praktfull høststorm, med svære grønne bølger og hvitt skum mot
svabergene. Den kjører vi av og til på den store skjermen i mykrommet
når vi sitter ved peisen der om kvelden."

"Mykrommet?" spurte jeg.

"Jeg skal vise deg det om et øyeblikk," svarte han. "Men først – vet du at
fra dette bordet kan jeg nå hele verden? Hvis en først setter seg ned her og
begynner å vandre omkring i valgmulighetene er det vanskelig å rive seg
løs -"

Gorm lot hendene spille på feltene i kontrollskjermen og kalte opp en



kaleidoskopisk blanding av bilder og lyd – landskaper, operetter, vold og
pornofilmer, tekstsider, popmusikk, historiske bilder, og nyheter fra hele
verden flommet inn. Det var særlig en kanal jeg gjerne skulle sett mer på:
Noen hadde plasert et kamera på en fortauskafe på Montmartre i Paris,
hvor det sto og tok opp gatebildet og folkemengden som strømmet forbi.
Det var nesten som å sitte der selv. Gorm fortalte det fantes flere slike
observasjonsposter rundt om i verden, som overførte direkte over satelitt.

"Dessuten kan jeg flytte meg ut i rommet og se landet her fra en av
satelittene. Eller se det tidlige morgenlyset rulle frem over over India
mens vi enda har natt her, eller følge en tornado inn i Mexicogulfen.

Men det er selvfølgelig alt for mye," sa han og rettet seg opp. "Vi ville bli
overveldet av så mye påvirkning om vi ikke var ganske sterke selv. Selv
barna kan ta inn og gjøre til sitt eget det de vil, og avvise resten . Ellers
hadde det vært ganske farlig."

"Men jeg ser dere kan få inn vold og porno-filmer også," sa jeg. "Har dere
ikke problemer med barn som er alene hjemme? Og videofilmer som dere
kjøper; hvordan hindrer dere at barna ser dem?"

Han så undrende på meg. "Forutsatt at vi kjøper dem, vel?"

Jeg ble litt flau. "Det er ikke noe man snakker om, selvfølgelig," mumlet
jeg. "Men det er nå likevel et faktum at de fleste barn i skolealder har
adgang til grovvoldporno. Og har en god del problemer av den grunn, til
de blir mer herdet."

Gorm fortsatte å se på meg.

"Du forutsetter tydeligvis at både voksne og barn fristes over evne av slike
filmer – var det grovvoldporno du kalte dem? Hos oss er det heldigvis
ikke noe problem lenger," sa han. "Voksne vil ikke ha dem om de fikk
dem slengt etter seg, og barna blir dypt opprørt og rasende ved å se slik
fremferd. Vi prøver å forklare dem hvorfor slikt kan finnes i eteren, og de
unngår konsekvent kanalene som pleier å sende det. Slik vi har vokst opp,
er det lite som appellerer til oss i slike filmer. Erotiske filmer har vi
derimot ganske mange av, til voksnes glede og fornøyelse."



"Men ved Omleggingen," sa jeg. "Hadde dere ikke problemer med
kontrollen av markedet? Det er det som er så umulig hos oss."

"Fjernvideo løste det for oss, i overgangsfasen," forklarte han. "Det ble
forbud mot å omsette videofilmer på det åpne markedet. All videofilm
måtte kjøpes gjennom de lisensierte fjernssynsenderne. Monopolet er
opphevet nå, selvfølgelig."

Han reiste seg. "Nå kan jeg tenke meg du gjerne vil ha en hvil," sa han.
"Kom, skal jeg vise deg mykrommet vårt."

Jeg fulgte med og undret på hva denne forunderlige kulturen nå ville by
på.

"Vanligvis tar vi ikke med gjester inn i mykrommet, bare familien," sa
Gorm. "Men du er jo her for å få et innblikk i alminnelig dagligliv i
Aipotu."

Han gikk foran ned trappen, gjennom et soverom, og åpnet en dør videre
inn til et nytt nokså stort rom. Det var delt på midten slik at den bortre
enden var kledd i fliser og hadde badekar, vaskeservanter, dusjkabinett og
lignende. Mens den nærmere enden var kledd med et tykt teppe på gulvet,
og hadde panelte vegger. Mellom dem sto en skyvedør i matt glass
halvåpen.

"Dette," sa Gorm, "er nærmest en arvtaker etter baderom og
påkledningsrom. Vi kaller det mykrom. Vi går inn i varmen her fra
soveværelset for å kle av og på oss. Du ser vi har ribbevegg og
mosjonsapparater her. Den brede divanen i hjørnet der er en vannseng –
ypperlig til kos og hvile. Og vi har peis, – det er noe nytt som nettopp er
begynt å komme inn. På motsatt vegg," han pekte, "har vi en stor
videoskjerm bak billedteppet der.

Når vi kommer sent fra arbeide eller reise er det deilig å gå i et varmt bad
eller badstu, ta på oss noe mykt og behagelig, legge oss på divanen med
fyr på peisen og behagelig musikk," sa Gorm tilfreds. "Nyte alle gleder i
øyeblikket og glemme alt som heter virksomhet. I det hele tatt kan du si at
dette er vårt rom for kroppskultur og kroppsglede."



"Dere synes visst det er svært viktig," sa jeg.

"Ja, hvis man vil ha det godt, er det det. Du så det ikke i skolen i dag, men
barna lærer mye om kropp og sinn, i praksis og anvendt på dem selv. De
lærer å kjenne kroppen sin og kjenne om de er spent eller avspent. De
lærer om tendensen til å spenne nakke og skuldre når de jobber og lærer
hvordan de kan oppdage det og spenne av. Og de lærer om hvor viktig det
er å respektere følelsene sine og la dem få uttrykke seg gjennom kroppen.
De lærer om fysiologi – kroppens rytmer og behov, for søvn, mat, drikke,
aktivitet, stimulering og hvile. De lærer dette like godt som de lærer hva
en sykkel har godt og ikke godt av.

Resultatet er god kroppskultur også hos voksne. De fleste praktiserer for
eksempel ett eller annet system av øvelser som gir kroppen avspenning,
styrke, spenst, riktig pust og så videre."

"Det er et nydelig rom," sa jeg. "Flisene rundt badekaret ser ut som de er
spesialkomponert for den veggen. Og treverket og teppene her inne er
utsøkte, – hvordan er alt dette mulig?"

"Det kommer av den vekten vi legger på håndverksfag i utdannelsen,"
svarte han. "Du så litt til det i sentret i dag; hvordan barna kan bli
lærlinger hos håndverkere alt i skoletiden. Alle barn får prøve de fleste
teknikkene og velge hva de skal lære grundig. De kan lære omtrent alle
teknikker i kunsthåndverk som mennesker noen gang har oppfunnet. Og
resultatene ser du omkring i hjemmene våre, på kontorene, i vertshusene,
overalt.

Det er alltid en eller annen i nærheten som kan legge fliser etter egen
tegning. Svært mange har lagt mosaikker i gulvene eller veggene, – det er
holdbart og trenger ikke vedlikehold, og den er ikke dyr å legge heller. Det
samme kan du se når det gjelder møbelsnekkeri. Det finnes mange flere
spesiallagde møbler i folks hjem nå enn det gjorde før.

I mykrommet er det store muligheter for å leke med mosaikk og paneling
av forskjellig slag, og det er vel nesten ingen som har bare standard
innretning her. Man kan bygge nedsenkete badekar, man kan legge inn en
hel vegg i glassmosaikk, slik at lyset spiller gjennom veggen, eller man



kan ha klart glass. Det har vi; vi synes det er deiling å ligge i badekaret og
se utover denne dalen om morgenen," sa han og viste meg at en tak-til-
gulv gardin i våtavdelingen dekket et stort vindu.

Jeg så rundt på rommet igjen, det virket utvilsomt som et svært kostbart
rom, hvis man skulle kjøpt det som en ferdig del av huset. Men jeg
begynte å forstå litt mere nå av hvordan økonomien i Aipotu fungerte.

"Denne standarden er altså noe som er kommet til etter at du kjøpte
huset?" sa jeg.

"Ja, selvfølgelig," sa Gorm, "det ville ha kostet en formue å kjøpe et rom
som dette ferdig. Politikken her er at vi får god plass i husene, men
standarden er uhyre enkel. Ofte er det bare støpte eller murte gulv og
vegger, kanskje bare med puss over, og med enkle gulvbelegg. De aller
fleste har både tid og muligheter til å innrede husene sine etterhvert slik
de vil ha dem. Men den første forutsetningen er jo at man har plass, og
derfor har vi satset ressursene i husbyggingen på det. Det finnes mange
familier som har ett eller to rom stående som de enda ikke har innredet.

Og innredningen går på byttebasis: Har jeg en venn som er god i
flisearbeide, og jeg selv er god i å legge parkett, kan vi hjelpe hverandre
med å innrede et rom som dette. Som oftest er det ingen problemer å få
gjort selv ganske innviklete og kostbare innredningsarbeider og bare
betale materialene."

Han dempet lyset i rommet og viste meg kontrollene til media-anlegget
ved siden av vannsengen.

"Hvorfor legger du deg ikke her og tar en lur?" spurte han. "Du er sikkert
trett etter å ha sett så mye nytt. Jeg skal vekke deg med kaffe om en times
tid."

Jeg lot meg overtale og la meg forsiktig ned på vannsengen. Slike fantes i
Bykrat også, men jeg hadde aldri ligget i en selv. Et øyeblikk kjente jeg et
streif av engstelse over å gli ned i en bølge, men straks merket jeg at
underlaget var mykt og varmt og bar meg trygt. Jeg tror jeg sovnet med
det samme.





14 – KAFÉEN

om et kafe-besøk, en poetisk opplevelse, og om sans for fortiden

Gorm serverte kaffen ute; og da vi hadde sittet en stund på terrassen og
sett utover det mørknende landskapet, foreslo han at vi skulle ta en tur på
kafeen. Vi gikk gjennom gatene og kom frem til et hjørnehus ved torget,
hvor det lyste ut gjennom vinduene og vi hørte mange stemmer innenfra.
Gorm stoppet og så på en plakat som var slått opp utenfor døren.

"Martin leser dikt i kveld", sa han, "men hvis vi ikke har lyst til å høre på
det kan vi bare gå inn i den andre stuen. Jeg foreslår at vi går inn her først,
og tar oss et glass".

Jeg ba om øl, Gorm kjøpte det ved disken og vi satte oss. Det var lys på
bordene bortover og stedet var praktisk talt fullt. Summingen av stemmer
fylte lokalet. Gorm og jeg satt en stund, uten å snakke om noe spesielt. En
gråhåret mann stoppet ved bordet og Gorm sa,

"Hallo Martin. Jeg ser du skal lese dikt for oss idag".

Han presenterte meg og forklarte hvem jeg var. Martin så nysgjerrig på
meg, men var tydeligvis for opptatt til å gå noe særlig inn på mitt ærende
akkurat da.

"Hvem er det du skal presentere for oss idag?" spurte Gorm.

"Jeg har oppdaget Paul LaCour", sa Martin begeistret, "du aner ikke
hvilken poet han var! Jeg har valgt ut noen av de beste tingene. Håper
mange vil høre på."

Han forsvant videre innover i lokalet. Gorm lo litt.

"Martin er en entusiastisk utforsker av poesi", sa han. "Han begynte å lese
dikt da han var ung – det var nesten ingen som gjorde det da -, og siden
har han fulgt opp og funnet frem til flere diktere, stadig lengre tilbake i
historien. Han ser det som sin jobb her i verden å gjøre seg kjent med
litteratur som vi andre har glemt for lenge siden, og gi den tilbake til oss.



Og vi hører gjerne på. Det har gått opp for oss at mennesker i gamle dager
som leste mye hadde et rikt liv som vi har gått helt glipp av. De var kjent
med hele sin tids diktning og fortidens helt tilbake til oldtiden. Det var
ingen her den gangen som hadde lært noe om det på skolen."

"Nei, hva skulle de med det?" spurte jeg.

Han så sørgmodig på meg: "Vi forsto ikke bedre her, heller. Tenk på det:
Hele Europas kultur, hele oldtidens, – alt var som skåret av med en kniv
og kastet. Vi kjente bare våre egne måter å uttrykke oss på. Vi var
historieløse, ja rett ut sagt barbarer, det skjønner vi nå.

Vanlige mennesker regnet den såkalte finkulturen for å være noe som bare
spesialister hadde forstand på. Nå merker vi at vi blir mer vant, og vi ser
at når barna leser lyrikk alt i barnehaven vil de som voksne ha glede av
adskillig mer krevende stoff enn vi hadde i begynnelsen.

Det er så mye som får et helt annet perspektiv når vi vet at en dikter
kanskje for 2000 år siden har gitt uttrykk for akkurat det samme som vi
opplever i dag. Det gir oss en følelse av at vi er en del av en lang historie
hvor menneskene opplever de samme tingene om og om igjen. Men hele
tiden allikevel litt forskjellig slik at vi blir rikere av å høre hverandres
beretning".

Verten bak baren ringte med en klokke, larmen stilnet og han sa,

"Som dere vet, vil Martin gjerne få lese en ny poet for oss idag. Og jeg
foreslår at han begynner om 10 minutter slik at de som ikke er interessert i
høre på kan flytte inn i den andre stuen".

Omtrent halvparten reiste seg og gikk. Gorm hentet en ny omgang øl til
oss, og vi satte oss nærmere sammen med de andre. Martin stod opp, lang,
mørk og ulenkelig med en liten bok i hånden. Stillheten senket seg over
lokalet. Alle lamper uten en var slukket. Stearinlysene brant med rolige
flammer på bordene, og opplyste ansiktene som var vendt mot Martin.
Han holdt boken tett inntil den eneste lampen som lyste, og begynte å lese.

Jeg hører i nattens vidunderlige stillhet stenen som ruller, og eplet som



faller, veiene og plenene i havene taler, alle grenser flyttes, intet har
alder. Vinstokker rekker deres duftende arme inn i nattens svalhet, som
barnet der lader sin åpnede hånd over båtens sider slepe med drivende
fingrer i bølgenes kaskader. Langt borte imot hegnet stimler negene
sammen, og bøyer tunge hoder over tunge rygger, stubbmarken løfter mot
en lysning sin farve, tåkegrå den stiger av en rusten skygge. Så lett som et
kjærtegn av drømmende hender står bjerkenes bevegede linjer i rummet.
De hvilende skrentene begynner at ånde, den stenhårde form er ikke
forstummet, alting er meg ukjent og alting forandres, jeg ser ikke mere
men øyet fornemmer og hele mitt tyngede legeme lytter til tingenes sakte
og svevende stemmer.

Ingen sa noe, og ingen rørte på seg. Jeg så meg rundt; det var en dyp ro og
konsentrasjon over ansiktene. Til og med barna som satt sammen med sine
foreldre, satt i denne avslappete, konsentrerte roen. Martin fortsatte å lese,
dikt etter dikt. Alt mens han inn imellom forklarte og fortalte om den
danske poetens liv og visjon.

Rummet virket som om det hadde flyttet seg, det var rykket ut av tid og
sted. Alt smeltet sammen i en helhet hvor bare diktene ble fornemmet. Vi
var ikke lenger i vår egen tid, vi var ikke lenger i en annen, vi var i et
evighets nå – et øyeblikk. Og jeg forsto hva Gorm mente med å være uten
historie og uten perspektiv når man hadde mistet kontaktet med alt dette.

Høytlesningen fortsatte; etterpå ble vi sittende og drikke et glass til, men
det ble ikke snakket mye. Det virket ikke som om menneskene der hadde
behov for å analysere eller formidle videre hva de hadde opplevet. De
smilte til hverandre; noen strøk hverandres kinn eller hånd. En tok frem en
gitar og spilte lavt på den. Etter en stund ble samtalen mere alminnelig og
folk begynte å gå hjem.

Gorm og jeg gikk hjemover under den mørke himmelen. Jeg følte meg
fremdeles rykket bort fra det vanlige. Like mye ved det spesielle
menneskelige samværet som ved lyrikken i seg selv (som jeg til dels
syntes var vanskelig å forstå).

"Jeg misunner dere nesten," sa jeg til slutt.



Han nikket. "Vi har funnet frem til en kilde som var glemt. Nå skal vi
begynne å øse av den igjen. Vi skal lese det alt sammen: Homer, Edda, de
store mesterverkene i Europas litteratur, Asias myter og hellige skrifter.
Det kommer ikke til å være noen grense for hva vi får lyst til å finne. "

Det var blitt varmere i luften og duften av syrin og hegg lå tung rundt oss
da vi låste oss inn i Gorms hus.

"Kanskje det blir regn til natten", sa han.



15 – DATAMASKINEN

som er et viktig kapittel, og ikke særlig teknisk eller vanskelig. Gjesten får
vite hvordan datamaskinene kan bli alles hjelper og den svakestes venn,
istedet for omvendt

Det kom ganske riktig regn om natten, og det regnet fremdeles da vi satt
ved frokostbordet og så tåken drive i dalen under oss mens plantene på
terrassen bøyde seg i vindkastene. Jeg tok opp et forhold jeg hadde undret
meg over.

"Dere bruker datamaskiner minst like mye som oss, ser det ut til," sa jeg.
"Men det som forundrer meg, er at akkurat dere bruker dem så mye. Da vi
innførte de store regnemaskinene og begynte å forstå hva de kunne føre til,
ble mange mennesker engstelige. De var redd for å bli et nummer på en
liste som byråkratiet kunne operere på som det ville. De følte at systemet
ble umenneskelig og at alt som het personlighet og individualitet kom til å
tape mot dataveldet.

Vel, vi innførte datateknikk allikevel, overalt hvor det var lønnsomt, og
man venner seg til alt, ikke sant? Idag har protestene stilnet, og de
kommer bare frem av og til, når et nytt fremskritt i automatisering skal
gjøres eller når maskinen gjør en særlig stygg feil. Da protesteres det og
det sies at vi burde aldri ha innført dette uvesenet, at man burde ha bedre
styring på det og så videre. Men selvfølgelig, det er umulig å avskaffe et
datastyrt administrativt system, når det først er innført".

"Jeg er ikke så sikker på det", svarte Gorm, "men la oss ikke diskutere det
nå. Få heller høre hva du forundrer deg over."

"Jo, du sier jo at dere er tilhengere av individuell frihet og utvikling, i
skolen for eksempel, og i arbeidslivet. Individualitet er en grunnleggende
verdi for dere, ikke sant? Hvordan kan dere kombinere det med
datamaskiner?"

"La meg starte med å spørre deg om noe," sa Gorm. "Mener du at det er en
nødvendig sammenheng mellom det å bruke datamaskiner til å
administrere samfunnet – og umenneskeliggjøing, anonymitet, tap av



individualitet og så videre?"

"Ja, det synes jeg er nokså selvsagt", svarte jeg. "Når et menneske blir
plasert i et skjema for databehandling forsvinner hele hennes eller hans
personlighet. Datamaskinen vil bare lagre data av praktisk nytte, ikke
sant? Alt det andre ved personen vil den ikke ta vare på.

Nå må jeg føye til", skyndte jeg meg å si, "at jeg er helt klar over at jo
større samfunnet blir, jo mindre kan vi ta hensyn til alle mulige
individuelle variasjoner. Jeg arbeider selv i administrasjonen, og jeg synes
dette er noe vi bare må akseptere i et moderne samfunn. Men at det må
være slik, det synes jeg er nokså klart".

"Jeg kan fortelle deg at det ikke er klart", sa Gorm. "Det er ikke
datamaskinen som er slik, men det byråkratiske systemet. Du kan si at det
byråkratiske systemet programmerte maskinen i sitt eget bilde. Lenge før
regnemaskinenes tid fantes det folkeregister og offentlig statistikk, og
praktiske forhold bestemte hvilke opplysninger de skulle inneholde. Ved
ren håndkraft var det selvsagt ikke mulig å ta vare på annet enn den
enkleste og mest standardiserte informasjon om hvert enkelt menneske.

Det triste", fortsatte han "er at etterhvert som datamaskinen ble tatt i bruk
i administrasjon, ble den brukt som påskudd til å gjøre rutinene enda mer
ensrettet og hensynet til individuelle ønsker enda mindre. Mens de tvert
imot kunne sagt at nå har vi fått en maskin som kan gjøre like mye arbeid
som tusen kontorassistenter. Nå har vi så store resursser at vi kan begynne
å ta individuelle hensyn.

Men da var det for sent. Det var skapt et bilde av datamaskinen som noe
ultra byråkratisk, noe som forlangte ensretting og innpassing av
mennesker i systemet istedetfor omvendt. Det ble glemt at datamaskinen
ikke er noe i seg selv, men at det er vi som programmerer den. Vi
bestemmer hva slags 'personlighet' den skal ha, og hvor villig den skal
være til å ta individuelle hensyn.

Det ble en ond sirkel: byråkraten definerte datamaskinen, og datamaskinen
innskrenket byråkraten igjen, og alles mulighet til å påvirke systemet ble
mindre og mindre."



"Ta plassbestilling på tog, for eksempel", fortsatte Gorm, "Før det ble lagt
på data, kunne man be om å få sitte i kjøreretningen, hvis man ville. Men
etterpå fikk man høre at nei, nå er vi på data, og det er ikke lenger mulig å
ta hensyn til slike individuelle ønsker.

Men hvor fikk man det fra? Det er ikke noe som følger med datamaskinen.
Årsaken er ganske enkelt at ingen hadde tenkt på eller brydd seg om å
legge inn den ekstra programbiten som trengs. Det er svært enkelt å endre
programmet slik at folk kan velge om de vil sitte med eller mot
kjøreretningen.

Det er også fullt mulig å regne ut i hvor mange minutter det er utsikt til
noe vakkert på høyre og venstre side på hver rute, slik at om noen ba om å
få sitte på utsiktssiden, så kunne de det. Datamaskinen kunne også lagre
opplysninger om hvor solen ville stå under en reise på et bestemt
tidspunkt, slik at det var mulig å be om å få sitte på sol eller skyggesiden.
Dette er et eksempel på hva jeg mener med at øket kapasitet gjør det
mulig å gi hver enkelt person større kontroll over sine betingelser, heller
enn mindre".

"Sitte på utsiktssiden", blåste jeg, "hva er nå vitsen med det. Skal man
reise med tog, så reiser man med tog; det spiller da ingen rolle hvilken
side man sitter på!"

"Tja", sa Gorm, "blir ikke du glad hvis du oppdager at du er kommet på
utsiktssiden? Eller hvis du har fått vindussete i flyet?"

"Men dette er jo helt trivielle ting som man ikke kan bruke kostbare
resursser på. Hvor skulle det ende da?"sa jeg.

"Ja, der spurte du om noe", sa Gorm. "Hvor skulle det ende? Hvor ønsker
du at det skal ende?"

Nå var jeg blitt skikkelig irritert. Gorm hadde en ubehagelig evne til å
stille spørsmål, og det var et slikt spørsmål vi endte opp med hver gang:
"Hvor ville jeg at det skulle ende?". Jeg må ærlig talt si at jeg ikke har
beskjeftiget meg noe særlig med det spørsmålet. Hvis vi får samfunnet til
å fungere, slik at det for eksempel er plass nok på toget så mennesker kan



reise, hvis de får det de trenger, så synes jeg man må være fornøyd med
det. Det er vanskelig nok, om vi ikke skulle begynne å tilpasse ting slik at
alle mennesker fikk det akkurat som de ville.

"Tenk på konsekvensene", sa jeg. "Alle ville sitte på solsiden for
eksempel, eller alle ville sitte på skyggesiden. Det kan man jo ikke, og så
blir det bare misnøye".

"Det vet du godt det ikke blir", sa Gorm. "Du vet for eksempel at det var et
fremskritt da vi fikk restaurantvogner på tog – og et tilbakeskritt i manges
øyne da de ble erstattet med trange og utrivelige kafeteriavogner. Nå har
vi begge deler, slik at folk kan velge. Og selv om ikke alle kan komme i
restaurantvognen på en gang, så vil du vel ikke si at slike vogner ikke
burde finnes? Ved å ta det etter tur, kommer jo alle til. Eller med hensyn
til plass på solsiden – de som synes det er viktig å sitte der, må bare passe
på å bestille i tide. Du vet godt at det der ikke er noe holdbart argument.

Det som jeg tror ligger under hos deg", fortsatte han, "er et grunnleggende
prinsipp som dere har, og som vi har erstattet med et annet".

"Hvilket grunnleggende prinsipp?" spurte jeg.

"At enhver oppgave i samfunnet skal løses med så få resursser som
mulig", svarte han. "Og selv om man vet at det er svært mange
individuelle behov som ikke blir tilfredsstilt på denne måten, bøyer alle
seg for argumentet om at 'mer har vi ikke råd til'.

Hos oss, som du vet, har vi kommet til at det er ingen andre enn oss selv
som er herre over vår skjebne. Hvis vi har lyst, kan vi endre rutinene. Det
er det ene, og det andre er at det går godt an å ha som grunnleggende
prinsipp at alle skal få det som de vil, så langt det er praktisk mulig.

Dere starter på en måte nederst, med å spørre hvordan dere kan
tilfredsstille et visst minimum av felles behov med minst mulig utlegg. Vi
starter øverst og spør om det er mulig å lage et system som lar alle få det
de ønsker. Ofte er det bare et spørsmål om datakraft – som i togeksemplet
– og det produserer vi mye av!



Vi satser på å oppfylle alle individuelle ønsker, så lenge de ikke er til
skade for andre mennesker. Og det gjør vi uten at noen formynder sitter og
vurderer om dette er et trivielt ønske, et moralsk ønske, et barnslig ønske,
eller et produktivt ønske. Så langt råd er, og når ikke noe annet er i veien
for det, skal et menneske kunne velge om det vil sitte på solsiden eller
skyggesiden, på utsiktssiden eller innsiden, eller hva nå menneskelig
oppfinnsomhet kunne finne på å ønske på et tog."

"Dere mener altså at datarutiner kan være helt anderledes enn de vi
bruker?" spurte jeg forundret. Jeg vet ikke mye om programmering selv,
så jeg har alltid godtatt det ekspertene har fortalt meg.

"Nettopp," svarte Gorm. "Det er ikke maskinen i seg selv som avgjør hvor
mye hensyn det skal tas til individuelle ønsker – den kan programmeres på
en hvilken som helst måte. Og hos oss programmerer vi datamaskinene til
å bli hvert menneskes beste hjelper; hvert menneskes venn og forsvarer;
men samtidig en forsvarer som kjenner loven og passer på at den ikke
brytes, og at den enkelte ikke karrer urimelig til seg på bekostning av
andre."

"Det var et merkelig prinsipp, må jeg si," sa jeg skeptisk. "Det blir mye
dyrere på den måten,,,"

Jeg stoppet forvirret da jeg så Gorms ironiske blikk og husket hva han
hadde spurt om før: 'Er målet for et samfunn å samle opp penger?' Men
han gikk over til noe annet og spurte meg:

"Hva mer bruker dere datamaskiner til?"

"Det er så mangt," sa jeg. "Til all slags styring og kontroll, kan man vel si.
I fabrikker, i trafikk, – og mange andre steder."

"Og som kontaktflate mellom mennesker," tilføyet han.

"Du mener alle dataklubbene, som snakker sammen over telefonnettet?"
spurte jeg. "Vi måtte forby det der – det tok alt for mange ressurser, og
hadde ikke noen hensikt eller nytte heller. Bare tull og grove historier, ble
det sagt."



Han smilte: "Der har dere undertrykket et viktig menneskelig behov igjen.
Det er slikt som lager samfunnsproblemer, tror nå vi. Vi startet med et
uformelt nett, slik som dere, og de har vi fremdeles. Men samtidig har vi
fått et kommunikasjonsnett som er mye større og kan gjøre mange flere
ting for oss.

Det virker for eksempel som en markedsplass. Før måtte vi avertere ting
vi gjerne ville bli kvitt. Nå kan vi bare gå bort på skjermen der og slå inn
hva vi ønsker å kjøpe eller selge eller bytte. Maskinen tar seg av det og
finner noen som har tilsvarende ønske. Eller den setter oss på en liste, som
andre kan kalle opp når det er noe de prøver å få tak i.

Hvis vi ønsker å lære å spille tennis eller sjakk, eller å tapetsere vegger,
trimme racerbiler eller lese arabisk – kan vi be datanettet hjelpe oss å
finne en lærer.

Vi driver jo med det dere kaller livslang læring, uten at vi har noe spesielt
ord for det. Det bare er noe av det viktigste og morsomste vi gjør. Selv har
jeg lært å lage keramiske fliser på den måten, og nå går jeg hos en som
lærer meg å binde inn bøker. Jeg må selvfølgelig betale ham litt, men ikke
svært mye. De fleste som kan noe, synes det er morsomt å lære bort til en
som er interessert. Av og til kan den vi finner frem til bo litt for langt
unna for vanlig privatundervisning, så da må vi ordne oss på en annen
måte – over fjernsyn, for eksempel. Eller vi kan ta en uke fri og reise til
læreren, bo der, og få et konsentrert kurs. Det er gøy – når to mennesker
som er opptatt av samme emne kan jobbe sammen i en hel uke".

"Men dette er da først og fremst et økonomisk spørsmål!" protesterte jeg.
"Hvorfor har dere råd til all denne datakraften og valgfriheten og ikke vi?"

"Fordi vi har utnyttet datateknikken mer rasjonelt enn dere", svarte Gorm.
"Vi har arbeidet med den og ikke mot den. Vi har en meget høy
produktivitet i hele næringslivet på grunn av gjennomført automasjon. Det
sparer materiell og frigjør arbeidskraft. Og frigjort arbeidskraft er ingen
ulykke. Tvert imot, det gir oss mulighet til å gjøre livet mer innholdsrikt
og produktivt, og også morsommere og mer behagelig, for oss selv."

"Men hva er det dere produserer?" spurte jeg. "Du sier dere ikke kjøper



stadig nye biler og multifonanlegg og kjøkkenroboter, slik som vi gjør.
Hva holder industrien i gang her?"

"Eksport," svarte han. "Det har jeg forresten fortalt deg før. Da
folkebevegelsen begynte å tenke over hvordan vi skulle øke
nasjonalproduktet her i landet, fant de ut at avansert teknologi var svaret. 
Men skulle det bli virkelig rikdom av det, måtte vi produsere store
mengder, altså for store markeder. Vi kunne ikke konkurrere med de store
industrinasjonene på deres sterke punkter. Vi måtte finne spesielle
lommer eller nisjer i markedet, utvikle førsteklasses artikler, og selge dem
over hele verden."

"Hva mener du med lommer?" spurte jeg.

"Produkter som dekker et spesielt behov, som enda ikke er oppdaget av
konkurrentene, eller som de ikke har greidd å lage en god løsning for,"
svarte han. "Det var her Orbus-skolen kom inn – vår spesielle
kombinasjon av menneskesyn, samfunnskunnskap, teknologi, og
markedsføring. Vi setter alle krefter inn når vi utvikler et produkt. Da vi
laget Orbus-komfyren, for eksempel, startet vi med en sosialantropologisk
kartlegging av matlagning i landene vi tok sikte på. Vi undersøkte hvordan
komfyren gikk inn i familiens rutiner, hva kvinner gjorde når de brukte
den, og hva de ønsket seg av den. Resultatet ble nokså anderledes enn den
komfyren man var vant til."

Jeg nikket og sa "Vi har også en Orbus-komfyr." (Hvem har ikke det?)

"Vi laget den i noen få varianter," fortsatte Gorm, "fra grunnmodellen som
ble drevet av solseller og var en videreutvikling av koking på bål, til den
mest allsidige typen. Men det var et modulært system, slik at alle bitene
kunne kombineres med hverandre, etterhvert som man fikk anledning til
utvide. Hvor lenge har du hatt din, forresten?"

"Ti år," svarte jeg.

"Og enda ikke byttet den ut med noe nytt?" spurte han ertende.

"Vel – man bytter nå engang ikke ut en Orbus-komfyr," mumlet jeg. "Den



blir liksom bare bedre jo mer man bruker den."

Han nikket. "Det er en annen side ved våre produkter. Vi forsøker å bruke
materialer og utforminger som foredles ved bruk – som et gammelt
trebord. Vi prøver også å lage ting som passer inn i kulturen de skal
brukes i. Symaskiner til Kina må ha en annen form enn symaskiner til
India. Det fant vi ut ved å intervjue kvinner i de to kulturkretsene om hva
de syntes var vakkert, sterkt, funksjonelt osv; og ved å studere annen
formgivning i de to landene."

"Men synes ikke folk i U-land at alt som er vesterlandsk og moderne og
teknisk er mye finere enn deres egen stil?" spurte jeg.

"Desverre gjør de det," svarte han. "De blir fristet til rotløshet av de
industrielle landene. Vi vil ikke være med på det. Vi forsøker å finne
utforminger som overskrider motsetningen mellom gammel form og ny
funksjon."

"'Overskrider' – hva mener du med det?"

"Et yndlingsord hos oss," sa han. "Du vet det gamle ordtaket om at du ikke
kan få både i pose og sekk? Det høres så overbevisende ut – og er så
hemmende. Og det er bare sant så lenge du er låst i en enten-eller
tenkning: Enten pose eller sekk, men ikke begge deler. En lignende lås har
vi i uttrykket: 'bare en av oss kan vinne'. Eller 'det du vinner, taper jeg'.
Summen av ditt og mitt utbytte er null. – Men det er ikke nødvendigvis
sant!

Det går an å overskride en slik motsatthet. Flere sider av problemet kan
trekkes inn, horisonten kan utvides litt. Da viser det seg at det er fullt
mulig å få både i pose og sekk, og det er fullt mulig for begge å vinne.
Summen kan bli større enn null, og det den andre får går ikke på
bekostning av meg. Arbeidskonflikter var ofte opplevet som slike
nullsum-konflikter før: Det arbeiderne vant, tapte eierne og omvendt.
Trodde man. Med litt større perspektiv ble det klart at ved å øke kvaliteten
på produksjonen ville begge parter vinne."

"Men det vil alltid være konflikter og konkurranse om goder," sa jeg. "Får



jeg mere av et gode, blir det mindre til deg. Det er elementært."

"En måte å overskride på, er å satse på andre goder, eller andre mål,"
svarte han. "Slike som ikke er nullsum-goder."

"Finnes det noen slike?" spurte jeg tvilende.

Han lo. "Der ser du hvor bundet man kan bli! Hvis to menn deler et
jordstykke kan de gjøre det til et nullsum-spill: Den jorden du tar, taper
jeg. Det blir kamp. Eller de kan gjøre det til et plussum-spill: Dele jorden
likt og se hvor mye de kan produsere. Da går ikke det jeg produserer på
bekostning av det du produserer. Forstår du?"

"Bare en kan produsere mest. Det er et nullsum-spill likevel!"

"Alt kan gjøres til et nullsum-spill, for alt kan gjøres til en konkurranse
om å være best," sukket han. "Men det var ikke det jeg mente. Der hvor
det skapes noe, og hvor interessen er samlet om det som skapes, ikke om
hvem skaper mest eller best – der blir det et plussum-spill. Jeg kan utfolde
meg, lære, synge, spille, elske, og produsere, uten å ta noe fra deg. Du kan
gjøre det samme, uten å ta noe fra meg. Og gjør vi det sammen, blir
resultatet enda rikere.

Ser du ikke at det er det hele oppfostringen hos oss sikter mot? Hele
menneskesynet vårt?" spurte han. "Alle mennesker hos oss kan bli rikere
og rikere, uten at noen behøver å ta noe fra andre. Og de samme
prinsippene bruker vi når vi forhandler med utlandet. Det er derfor vi
forsøker å unngå alle mellommennene som lever av å sette opp prisen til
neste ledd. Der hvor det mangler prøver vi å bygge opp forbrukerlag,
innkjøps-kooperativer, og lignende som vi kan handle direkte med. Vet du
forresten hva som utgjør det største volumet av vår omsetning?"

Jeg ristet på hodet.

"Solide, enkle, lavteknologiske maskiner som drives med håndkraft eller
sollys, eller vind eller vannkraft. Ovner, pumper, ferskvannsberedere, sy-
og veve-maskiner, lamper og lignende. Det er slikt som ikke fører med seg
noen prestisje, og som regjeringene ikke er interessert i. Men de er elsket



og verdsatt i landsbyene over hele verden, akkurat som Orbus-komfyren
er. Derimot må vi ofte slåss med regjeringene og de store jordeierne og nå
enda mer de multinasjonale selskapene for å få selge dem. De gir
fattigfolk større mulighet til å klare seg selv, og det er ikke populært. Vi
må ofte bruke all vår dyktighet for å komme inn på slike markeder.

Men nå vet du hvordan en relativt liten befolkning kan bli rik med lite
arbeide," sa han. "Vi masseproduserer førsteklasses produkter for store
markeder i helautomatiske fabrikker."

Etter en liten pause fortsatte han:

"En annen fordel ved maskinene er at dette kan gjøres akkurat så spredt
som vi ønsker. Vi hadde mange små steder som var helt avhengige av en
eneste bedrift fra gammelt av. Når den ble ulønnsom hadde folk valget
mellom å flytte til større industristeder, eller leve på støtteordninger fra
staten. Folkebevegelsen satte mye inn på å få frem slike produkter som jeg
nettopp snakket om: høyutviklete produkter hvor fraktutgiftene spilte liten
rolle. De kunne fremstilles hvor som helst i landet, og folk kunne fortsette
å bo der de hørte hjemme. Ofte samarbeider flere slike samfunn i et
datanettverk, hvor ordrer og tegninger og regnskaper utveksles over
nettet."

"Vi prøvde også med distribuerte arbeidsplasser," bemerket jeg.
"Datamaskinene skulle gjøre det mulig for kvinner å sitte hjemme med
tekstbehandling, for eksempel, samtidig som de kunne ta seg av barna
sine. Det ville spare daghjemplasser også. Men det er ikke populært hos
arbeidstakerne. De føler seg isolert. Og sier at det ikke nytter å kombinere
barnepass med arbeidet.

Men jeg vet ikke hvor mye det er i det – folk klager bestandig. Det skulle
jo være en bra ordning. Og arbeidsgiverne er fornøyd."

"Det er de nok," svarte Gorm tørt. "Hos oss ville noe slikt være utenkelig,
som du vel kan forstå."

Han gikk ikke mere inn på det, og jeg skiftet tema.



"Dere bruker vel også datamaskinene til kontroll?" spurte jeg.

"På flere måter," svarte han. "Den aller viktigste er demokratisk kontroll
av de som styrer her til en hver tid."

"Jeg mente statens kontroll med borgerne, ikke omvendt," sa jeg stivt.

"Jeg mente omvendt," smilte Gorm. "Maskinen gjør det mulig for oss å ha
et nærdemokrati som faktisk fungerer.

Vi bruker nettverket til å være med å styre både landet og lokalsamfunnet.
Vi har for eksempel alltid gående endel folkeavstemninger, om
prioritering av ressurser, om anlegg av ny industri, oppdrag for
ekspertgrupper, eller valg av personer til ulike verv. De er bare
veiledende, men hvis ikke de blir tatt hensyn til, kan hvem som helst
forlange en avgjørende avstemning. Hvis mange nok er enig blir den holdt,
over data-fjernsynet, og da blir det slik flertallet vil."

"En uinformert folkemening – hva kan de vite om budsjetthensyn,
avveinger av alle slag,,," jeg ristet på hodet.

"Det er ikke så ille," sa Gorm beroligende. "Gjennom maskinen kan vi
sette oss inn i alle offentlige budsjetter og regnskap. Det er vi nødt til hvis
kontrollen skal være effektiv. Dessuten lærer vi å bruke dette systemet på
skolen – det er viktig.

Hvis vi ikke liker måten de bruker pengene på og synes de argumenterer
dårlig, kan vi stille mistillitsvotum og forlange andre prioriteringer. Vi
synes systemet virker riktig bra. Det er ikke så lett som før å sløse bort
offentlige midler eller bruke dem til å gjøre seg livet mer behagelig."

Vi var ferdige med frokosten for lenge siden. Gorm så på klokken og sa.
"Det er vel på tide vi går over til Barnas Hus igjen? Jeg tror jeg må låne
deg noe regntøy."



16 – UTDANNELSE

som spør: Hva trenger ungdom å lære? Hvordan kan kvalitetskrav
kombineres med likhet og solidaritet? Hvordan kan et samfunn skaffe seg
flinke eksperter uten å gjøre mange andre mennesker til tapere? Et
kapittel for skole-interesserte

Det regnet og blåste friskt da vi kom ut av porten til Gorms hus.
Syrinklasene var tunge av regndråper, og vann rant i alle rennesteiner.
Ungene i gaten var travelt opptatt med å bygge demninger, og prøve
vannhjul og båter. Både barn og voksne var kledd i fargerikt regntøy og så
ut til å more seg i været, selv når vindkastene fikk regnet til å tromme mot
takene.

"Når våre barn er 14," sa Gorm mens vi gikk mot torget, "er de ferdige
med grunnutdannelsen. Da er spørsmålet: Hva trenger de å lære nå? Vi må
tenke over hvilke kunnskaper og ferdigheter de trenger som voksne, og
sørge for at de skaffer seg dem i årene mellom 14 og 18."

Vi var kommet til torget, og Gorm gikk inn gjennom de nærmeste
buegangene i Barnas Hus. De førte til en del jeg ikke hadde sett før. Her
var atmosfæren nokså forskjellig fra de delene av Barnas Hus vi hadde
besøkt dagen før.

Større barn og ungdommer krysset hallen i alle retninger. Veggene var
dekorert i avansert abstrakt stil, i slekt med musikken som lød fra alle
kanter. Jeg tenkte at selv i Aipotu hadde ungdommen sin egen kultur.

"Og da er det noen hovedområder som skiller seg ut som helt nødvendige,"
fortsatte Gorm mens han ledet meg gjennom inngangshallen i motsatt
retning av der vi hadde vært i går.

"For det første er det viktig at de kjenner samfunnet sitt ut og inn. Vi
sender dem på turer rundt i landet hvor de selv må finne ut av tog og buss,
overnatting og slikt. Vi arrangerer rollespill fra utdannelse og arbeidsliv,
hvor de kan sette seg inn i utdannelsesmuligheter, grunnlønns-
betingelsene og reglene for det frie markedet. De har dataspill som
simulerer bedrifter, helsevesen, transport, og administrasjon. De ..."



Jeg avbrøt: "Er dette også selvvalgt, ut fra deres egen interesse og lyst?"

"Når de er 14," svarte Gorm, "er de for lengst ute av den fasen hvor
tiltrekning og fritt valg er det eneste som betyr noe. Når barna får forme
seg selv fritt i starten, utvikler de helt naturlig selvdisiplin -"

Jeg avbrøt. "Selvdisiplin!?"

"Det er kanskje et tabuord for dere?" spurte han. "Vi ser det som en del av
det å bli voksen. Barna utvikler etterhvert evnen til å styre sine egne
handlinger mot et bestemt mål. Og da kan de også bestemme seg for å
gjennomføre noe de synes er kjedelig, hvis det er nødvendig for å nå
målet. Det er det vi mener med selvdisiplin, og det et godt tegn på at et
menneske går frem i psykisk modenhet. Vi vet ikke helt hvordan det skjer,
men andres eksempel er sikkert viktig. Yngre barn ser at eldre barn er
mere ansvarsbevisste og målrettede, og kommer til å vente og ønske å bli
slik selv.

Ønsket om å bli større, å utvikle seg, er sterkt fra 12 til 18 år. De vil ha
skikkelig ansvar, få vanskelige oppgaver og løse dem på egen hånd, få
kunnskap om hvordan samfunnet virker, kort sagt, forberede seg."

"Javel, det var en ting: kunnskap om samfunnet," sa jeg. "Vil det si at når
de er 18 kan de klare seg helt på egen hånd?"

Han nikket.

"Da er de kommet lengre enn våre ungdommer", sa jeg. "De starter på det
der i 18- årsalderen, og ser ut til å ha ganske tungt for det også. Merkelig
at vi ikke har tenkt på å bruke skoletiden til mere slikt," brummet jeg.

"Det er ikke så rart," svarte Gorm. "Jeg tror det kommer av at deres elever
er kommet kortere enn våre ved 12-14-års alderen. Våre er da støe i
skriving, lesing, matematikk og informatikk; har grundig kosmosviten, ett
eller to fremmedspråk, og ikke minst, er ganske avanserte og bevisste i det
å lære. De er klar til å starte neste fase i utdannelsen: å lære spesielle
kunnskaper og ferdigheter som de trenger."



Han nikket til en gruppe elever som vi passerte og som hilste ham med
smil og meg med nysgjerrige blikk. "Det er noen av mine elever,"
forklarte han i forbifarten, og fortsatte:

"Det andre store området er det sosiale, i videste forstand: Om
menneskelige relasjoner. Dette er noe de har opplevd på kroppen og lært i
praksis i mange år, men nå oppleves det reflektert og bevisst og anvendt
på flere områder. De lærer å løse konflikter; å være sensitive og ta vare på
andres og egne følelser og selvrespekt i alle slags situasjoner; hvordan de
skal gå frem for å fremme egne interesser overfor overmakt og så videre.
Det mest sentrale er å lære om menneskers utvikling og behov, spesielt
barns utvikling og hva de trenger fra menneskene rundt seg. De lærer om
seksualitet, om tiltrekning, og om kjærlighet, om prevensjon, parforhold i
ulike aldre, ekteskap, og om det å bli foreldre."

Det hørtes ikke særlig oppløftende ut, syntes jeg. Jeg så for meg timer
med formaninger og moralsk prat. Men Gorm bare lo.

"Det er ikke moral vi forsøker å lære dem. Har de ikke fått den inn med
morsmelken, eller rettere barnehage-melken, er det for sent nå. De lærer
måter å sette moralen ut i livet på, og de lærer enda mer om å lytte til sine
egne virkelige behov istedet for å la seg pådytte andres. Vi bruker særlig
to metoder. Den ene er spill: Rollespill, simuleringer, bruk av videoer med
ulike utfall, klassemøter og lignende. Den andre er praksis: Spebarnstell,
ansvar for barnehagebarn, å være fadder for småskolebarn, hjelper for
syke og gamle og slikt."

"For både gutter og jenter?" spurte jeg.

"Akkurat like mye for gutter som for jenter," bekreftet han. Vi rundet et
hjørne og kom til et svømmebasseng, omgitt av en ren jungel av grønne
vekster under det høye glasstaket. Sterke lamper ga inntrykk av glødende
tropesol, selv i dag. Vi satte oss i to hagestoler ved bassengkanten.

"Guttene er like opptatt av sin fremtid som far som jentene av sin som
mor," sa Gorm.

"Javel, det var to meget generelle områder," sa jeg. "Men de må jo lære



noe mer – hva skal jeg si – matnyttig? Ja ja," tilføyet jeg skyndsomt da jeg
så Gorms ansiktsuttrykk, "jeg mener noe mere direkte yrkesrettet."

"De har mere yrkesrettede studier også, selvfølgelig. De legger grunnlaget
for høyere studier på områder de interesserer seg for, og de starter på ett
eller to håndverk, pluss eventuelt videre språkstudier. Men friheten i
utdannelsen er mye større nå enn før 14 år. De velger en kombinasjon av
kurser, lærlingeforhold, arbeid, forelesninger og individuell veiledning."

"Og der er vi ved et punkt jeg er svært interessert i å høre noe om," sa jeg.
"Hva med eksamener og karakterer i dette systemet deres? Det har du ikke
nevnt med et ord. Dere må vel ha noe kontroll med at folk kan det de skal
kunne? Folk som skal bli leger eller elektrikere, for eksempel? Hvordan
kan det passe med all denne valgfriheten og individuelle behandlingen?"

"Du må skille mellom dokumentasjon, ferdighetsbevis og
studieforutsetninger", svarte Gorm. "Våre barn har dokumentasjon fra
første dag i barnehagen: Hva de har gjort og hva de har deltatt i. Den er
mest til glede for dem selv og familien, og eventuelle rådgivere. Lenger
opp i skolesystemet, – fra 9 årsalderen – kommer det inn prøver på om
eleven mestrer et bestemt stoff eller en ferdighet."

"Eksamener, altså!" sa jeg, ikke uten en viss triumf.

"Ikke slik du mener det," sa han. "Vi bygger på mestringspedagogikk, og
poenget der er at en elev ikke bør gå videre i et emne før hun eller han er
sikker på at de mestrer stoffet opp til da. Og en prøve kan være en god
hjelp til å finne ut det. Noen av disse prøvene er dessuten nødvendige fra
samfunnets side og altså obligatoriske. Vi må vite at elevene som er ferdig
med grunnskolen, altså ved 14 år, behersker en del helt grunnleggende
ting, – morsmål, matematikk, data, osv.

Egentlig følges mestrings-prinsippene i barnehagen også. Men der går det
av seg selv: Barna holder oftest på med en oppgave til de har mestret den
og gjerne lenge etter det. Det ser ut til å være en helt naturlig tendens i den
alderen. Lenger opp blir det anderledes.

Ta geometri for eksempel – alle bevisene om trekanter, fra den euklidske



geometrien. Læreren innfører stoffet først, i klassetimer, men vi regner
ikke med at de får nok innsikt bare gjennom klassetimer. Timen gir bare
en oversikt over stoffet og hvilke arbeidsoppgaver som finnes, og hvilke
prøver. Så jobber de seg gjennom stoffet på egen hånd, med forskjellige
typer oppgaver. Det kan være manuelle eller maskinassisterte
konstruksjonsoppgaver, ulike materialøvelser, landmåleroppgaver og
lignende. Etterhvert oppdager de logikken i det, kan avlede bevisene, og
ser sammenhengene. Da har de geometrien som et redskap som de kan
bruke i mange slags sammenhenger, – ikke bare som en serie utenatlærte
bevis.

Elevene vet at det finnes en prøve for hvert avsnitt, en av en lang rekke
prøver i geometri. Men det er ikke klasseprøver av den gamle sorten, på en
bestemt dag. De bestemmer selv når de vil ta prøven. De holder på med
materialet og konstruksjonsoppgavene og alt det andre til de har fått en
brukbar forståelse av stoffet – ikke puggete beviser, men kunnskap som
kan brukes. Da kan de gå til datamaskinen og be om en prøve. Og hvis de
løser oppgavene med tilfredsstillende resultat, vet de at dette kan de.

Du ser hvor mange fordeler en slik ordning har? Vi kan overlate mye mer
av ansvaret til elevene selv. De vet hvilke prøver som er obligatoriske, og
de har hel- og halvt-års planer som viser normal fremdrift. De er like
interessert som vi i at de kommer ut av skolen med de nødvendige
kunnskapene. Fra samfunnskunnskapen er de klar over hvorfor de lærer alt
dette."

"Men noen må da ha problemer med for eksempel geometri," sa jeg.
"Risikerer dere ikke at noen ganske enkelt hopper over det og ikke lærer
det de bør?"

"For det første er matematikk et populært fag, hvor vi sjelden har
problemer med manglende interesse," svarte Gorm. "Dessuten, en del av
lærer-jobben – min for eksempel – er å følge med hver elev. Og viser det
seg at en elev er svært sent ute med å melde seg til en prøve eller har
meldt seg og ikke greid den, kan jeg ta kontakt og høre om det er noe jeg
kan hjelpe med. Uten å kritisere ham eller få ham til å føle seg
mindreverdig, selvsagt. Det er fullt mulig å klare seg bra i verden uten å
kunne geometri og det vet elevene like godt som vi. Det ses på som en



mindre vanskelighet som læreren tilbyr seg å hjelpe med; men hvis eleven
viser motstand eller ikke greier det, presser jeg ikke på.

Den selvvalgte prøven skiller seg fra en vanlig eksamen på en annen måte
også," fortsatte Gorm. "Elevene kan prøve seg så mange ganger de vil, til
de greier det. Det er altså like mye et læremiddel som en eksamen. Eleven
får vite hva som mangler og kan arbeide med det selv, eller gå til læreren
og få hjelp. Våre elever har en meget tillitsfull holdning til lærerne, – eller
rettere," Gorm smilte barskt, "ingen fortsetter lenge som lærer i dette
systemet, hvis elevene ikke har tillit til dem."

"Men er det ikke urealistisk å forlange at alle elevene i grunnskolen skal
mestre alt de har vært igjennom?" spurte jeg. "Vi ser store individuelle
forskjeller der: Noen har lært stoffet grundig, andre har det nokså
overflatisk og lite forstått. Det er jo det som kommer frem i karakterer og
eksamensresultater. Du vil vel ikke påstå at alle hos dere får "meget godt"
i alle fag?"

"Vi har ikke slike eksamener, har jeg jo sagt." Gorm var utholdende og
tålmodig. "Men selvfølgelig er det stor forskjell på elevene. Det er bare
det at i vårt system uttrykker forskjellene seg på en annen – og bedre –
måte enn hos dere."

"Ja, noe annet ville jeg jo ikke ventet," mumlet jeg, men jeg tror ikke han
hørte meg.

"Forskjellen mellom elevene som går ut av grunnskolen hos oss består
ikke i at alle kan samme stoff mer eller mindre godt," sa Gorm, "men i at
noen kjenner til og behersker mye mer stoff enn andre. Alle mestrer det de
kan like godt; det er bare forskjell på mengden. Det å ha vært igjennom et
stoff uten å mestre det, gir dårlig selvfølelse. Det undergraver selvtilliten.
Dessuten har man har ingen nytte av en kunnskap som ikke er mestret. En
person, derimot, som forstår og kan bruke alt det han eller hun har lært, tar
det ikke så tungt at det er mange ting som de ikke har vært innom i det
hele tatt.

Derfor er skolens fagstoff bygget opp som et tre: Alle følger stammen,
men i ulik fart, og målet er at de aller fleste skal nå toppen av treet før 14-



års alderen. Men hele veien oppover finnes sidegrener, og sidegrener på
dem igjen. De som går fortest frem når å få med seg en større del av treet
enn de som går langsomst frem, og det godtas som naturlig. Hovedsaken
er at alle er kompetente og sikre i det de har vært igjennom. Og at alle har
et bevisst forhold til hva de har lært og hva det er brukbart til."

"Men for høyere studier – for utdannelse av leger, ingeniører, jurister – må
det jo finnes minstekrav," insisterte jeg. "Både for å begynne på et
studium og for å få det godkjent. Og jeg synes det må være en helt
uforenlig motsetning mellom verdiene som skolesystemet deres bygger
på, og samfunnets behov for å sikre seg høye kvalifikasjoner hos folk."

"Nei, det kan jeg ikke se," sa Gorm. "Vi har aldri ment at alle kan lære
eller praktisere hva som helst de måtte ha lyst til – hvis de ikke har
forutsetningene. Men vi regner med at de aller fleste i vårt system vil få et
realistisk bilde av egne muligheter, og at de vil velge virksomhet og
arbeide ut fra det.

Du har rett i det med minstekrav for å begynne på en bestemt
utdannelsesvei. Men vi undersøker om kravene er oppfylt der vi synes det
er mest logisk; nemlig ved inntaket til neste trinn, istedenfor ved utgangen
av forrige. Ser du hva vi vinner ved det?" spurte han. Jeg ristet på hodet.
"Folk blir ikke presset gjennom prøver i sin alminnelighet, men bare de
som er nødvendige for å komme videre i en spesiell retning," sa han. "På
den måten sparer vi mye tid, penger og bekymring for alle parter."

"Men lisensiering av leger og slikt?" fortsatte jeg.

"Der har vi selvfølgelig eksamener," svarte han, "men først og fremst
ferdighetsprøver underveis, slike som jeg nevnte for grunnskolen, og en
grundig vurdering av kandidatens praksis til slutt.

Som du vet fortsetter vi å utdanne oss hele livet, ofte i flere fag, på ulike
nivåer. Og det er alltid bygget inn en eller annen form for vurdering
underveis. Som oftest blir vi vurdert av ekspertene på neste trinn over det
trinnet vi selv er på."

En gruppe ungdommer stormet plutselig forbi oss ut i bassenget og startet



et ballspill med øredøvende lyd og vannplask. Vi flyttet oss raskt og Gorm
sa unnskyldende:

"Det er sikkert mange flere ting jeg burde ha forklart før vi hilser på
klassene, men det får være. Jeg foreslår at vi starter å gå rundt nå, så får du
heller spørre underveis."



17 – PROSJEKT

hvor gjesten besøker en gruppe ungdomsskoleelever som har oppfylt
minstekravene og underholder seg med et spennende prosjekt. Fremdeles
mest for skoleinteresserte

"La oss først besøke min klasse," sa Gorm.

"Hvordan kan det gi mening å ha klasser når alle går sitt eget løp?" spurte
jeg.

"Ungdommene trenger å ha en gruppe å føle seg hjemme i, akkurat som i
grunnskolen," svarte han. "Når de kommer over hit setter vi dem sammen i
klasser ut fra det vi vet om deres personligheter, interesser og
vennskapsforhold, og deres egne ønsker, slik at klassen kan bli
velbalansert og interessant for dem."

"Det har de ingen mulighet til å gjøre hos oss," bemerket jeg. "Iallfall ikke
i slik detalj. Datakraft igjen, kan jeg tenke meg?"

"Javisst! En slik klasse holder sammen i hele skoletiden og gjerne lenge
etter. Hver elev følger sitt eget opplegg, og de har nesten aldri
undervisning sammen, men det spiller ingen rolle. Og jeg, som er
klasselærer for dem, underviser dem bare i et par fag. Men jeg har
ansvaret for deres ve og vel i skolen. Det er meg de kommer til først hvis
det er noen problemer."

Vi kom inn i et stort rom som var delt i to av en glassvegg. På den andre
siden av veggen så jeg rekker av arbeidsplasser, som på en lesesal – bare
at her var hver plass utstyrt med en dataterminal og hodetelefoner. På
hitsiden av glassveggen var derimot rommet innredet som en dagligstue,
med dype stoler og benker rundt lave bord. Fem-seks ungdommer kunne
skimtes inne på lesesalen, konsentrert om bøker eller dataskjermer. Noen
flere satt i dagligstuen og pratet.

De spratt opp da de så Gorm, og stimlet sammen om ham. Jeg hørte
utbrudd som "Hvor blir det av deg, da, lærer" og "Gorm, det var noe jeg
skulle spurt deg om – ". Han unnskyldte seg overfor meg, og begynte å



svare på spørsmål og gi råd og anvisninger. Han fortalte dem om meg og
mitt ærend. De virket svært interessert i å høre om Bykrat (men lite
imponert av det de hørte, tror jeg.) Til slutt kom Gorm tilbake til saken.

"Vi ser oss rundt her idag," forklarte han. "Hvor er de andre?" Det viste
seg at mange av dem hadde fransk akkurat nå, og vi gikk videre.

"Der inne minnet det mer om et bra universitet enn om en ungdomsskole,"
bemerket jeg. "Kan de virkelig arbeide så fritt?"

"Det er ikke noe problem," svarte han. "Husk at de har administrert sin
egen læring fra de var tre. La oss se hva fransk-vikaren min holder på
med," sa han og åpnet en ny dør. Dette var et mer vanlig klasserom etter
mine begreper, bortsett fra at bakre del av rommet så ut til å inneholde et
språk-laboratorium. En ung mann ved lærerbordet satt og leste og noen få
elever satt og skrev. Gorm stoppet forbauset opp.

"Er det ikke flere som tar fransk i dag?" spurte han.

"Hele flokken er opptatt med et prosjekt," forklarte vikaren. "De har vært
her før og kontrollert noen opplysninger og finpusset språket. Du finner
dem i studio 11."

Studio 11 lå i en annen del av bygningen. Det var et overdådig rotete rom,
fullt av arbeidsbord dekket med forskjellige materialer. En flokk elever i
13-14-årsalderen var i arbeide. Noen malte, noen snekret, noen holdt på å
sette opp en billedmontasje. I ett hjørne øvet to-tre stykker på en
fektekamp; i et annet satt en liten gruppe over en datamaskin. Rundt et
bord satt fire stykker og diskuterte et manuskript.

Gorm hilste på dem og satte seg, og jeg spurte hva de holdt på med. De
vendte seg mot meg med den samme umiddelbare høflighet og åpenhet
som jeg syntes var typisk for unge mennesker i dette landet. De fortalte at
de holdt på å lage en visning om musketerer, fra Richelieu's tid i
Frankrike. De skulle kle seg ut i kostymer og demonstrere musketerens
æresbegreper og duellkultur. Samtidig hadde de laget en utstilling om de
politiske og kulturelle forholdene i Frankrike på 1600-tallet.



Men så hadde de tenkt på at ved siden av musketerene og andre
medlemmer av adelen fantes masse fattige mennesker, og store
klasseforskjeller. De hadde studert dette nærmere og endt opp med å legge
inn en gruppe kvinner som skulle klage over fattigfolks evige skjebne som
et kontrapunkt til de stolte musketerene. Noen av pikene var villige til å
fremføre en del av denne teksten for oss.

Jeg var imponert over hvor vakkert de hadde formet stoffet og den sterke
innlevelsen i fattigfolks sorg og fortvilelse som det viste. Jeg tenkte at her
var kanskje et uttrykk for det universelle perspektivet som de forsøkte å gi
ungdommen i Aipotu. Det var tydelig at disse unge menneskene, som
levde i et rikt, klasseløst samfunn, likevel hadde en levende opplevelse av
andre folks kår på jorden og var klar over hvordan de fleste til alle tider
har lidd vondt; og hvordan det alltid har vært forskjell på fattig og rik.

Gorm spurte hvem som hadde hatt ideen til visningen. De pekte på en av
guttene som var maskert med krøllparykk og en imponerende mustasje.
Han hadde lest en gammel bok om musketerer, sa de, og var blitt fascinert
av emnet. Han hadde fortalt de andre om det og de hadde tenkt at dette var
et tema de kunne lage en visning om; noe som ikke var altfor godt kjent av
de andre.

Nå holdt de på å sette sammen materialet. Ved siden av egen ballett og
fremføring ville de bruke skyggebilder, video, lyd-og-lyseffekter, – alt det
audiovisuelle utstyret de hadde. Jeg spurte om de hadde lært å bruke alle
disse metodene fra før, eller om de hadde fått hjelp. Det viste seg at det
ikke var første gang de laget en visning, men at det hadde tatt mere tid å
finne frem til stoffet denne gangen.

"Hvordan fikk dere tak i det?" spurte jeg.

"Vi starter vanligvis med KOSMOS, for det er det greieste," svarte en av
pikene, "og der fant vi henvisninger til kilder som vi fikk fra vioteket. Det
er til og med laget flere spillefilmer om det før i tiden, men de var helt
ubrukelige som kilde," – sa hun strengt.

"Viotek er den nye generasjons enkle navn for video-biblio-tek," forklarte
Gorm.



"Og hva skal dere bruke dette til?" spurte jeg.

Det ville bli satt opp på visningsplanen, forklarte de, og et par uker senere
ville det bli fremført på den store scenen, hvor alle i Barnas Hus kunne
komme og se på.

"Og da kan det tenkes at noen lærere eller elever bruker dette som
utgangspunkt for å jobbe litt med Frankrikes historie,"sa de.

"Men hvorfor gjør dere det?" prøvde jeg igjen.

De så på hverandre, – "Ja, nei. – vi syntes det kunne være morsomt å gjøre
det, og – det er jo alltid moro å lage en visning," svarte de litt svevende.

"Får dere noen poeng eller kreditt for å gjøre det?" fortsatte jeg å famle
meg frem. Gorm hjalp meg:

"Han tenker på om dere må lage et visst antall visninger i løpet av året
eller om dere har en kvote med arbeide som dere skal fylle, eller
lignende," forklarte han. De virket fremdeles noe uforstående.

"Dette er ikke en del av minimumskravene," forsøkte en gutt seg. "Vi har
minimumskrav, men dem har vi oppfylt allerede. Nå har vi tiden for oss
selv og setter oss inn i ting som vi tror vil bli nyttig eller som interesserer
oss."

"Hvor mange av dere har tenkt å studere videre?", spurte jeg.

Det viste seg at de fleste av dem nok kom til å ta ett eller annet fag på
høyskolenivå, men det var slett ikke det første de ville gjøre etter skolen.
Mange av dem så nå frem til først å skaffe seg en håndverksmessig eller
kunstnerisk utdannelse. De ønsket å bruke seg selv på en annen måte enn i
skolen; og de hadde lyst til å se hvordan det var å leve et vanlig arbeidsliv
med noen timers støtt arbeid hver dag. Når de hadde gjort det en stund,
ville de antagelig komme tilbake og spesialisere seg videre ved en
høyskole eller universitet.

"Bor dere hjemme?", spurte jeg.



"Ja, selvfølgelig," svarte de forundret.

Gorm forklarte:

"Det er ingen som behøver å bo på hybel her; alle har en skole nær nok."

"Jeg tenkte mere på når det er vanlig at unge mennesker flytter
hjemmefra," sa jeg.

"Vi flytter ikke over i ungdomshus før vi blir over 18," svarte de. "Det er
triveligst å bo hjemme hos far og mor og søsken og sånn noen år enda."

"Den vanligste boformen for unge voksne", forklarte Gorm, "er
kollektiver, hvor 5-6 personer bor i samme hus eller leilighet. De har egne
rom og deler oppholdsrom, kjøkken og matlagning, utgifter osv. Eller de
kan bo for seg selv i mindre leiligheter."

Vi forlot ungdommene og gikk videre.

"Det vi så der minner om prosjektmetoden som brukes i vår skole også,"
bemerket jeg. "Men lærerne klager over at den krever for mye av dem. Det
blir for mye administrasjon og forberedelse og det er vanskelig å få alle i
klassen til å være aktive. Ofte ender det med at læreren og en liten gruppe
elever jobber hardt mens resten dilter med og kjeder seg.

I gruppen her så jeg ikke noen lærer i det hele tatt, og alle så ut til å ha en
oppgave i prosjektet og å gå inn for den."

"Dette var ganske riktig vår utgave av prosjekttanken," sa Gorm. "Men den
er forskjellig fra deres på et par vesentlige punkter. Tanken var god: I
stedet for å lære fra seg skolefagene adskilt fra hverandre og fra elevenes
virkelighet, skulle læreren finne et tema hvor flere fag kunne trekkes inn
og sees i sammenheng. I et prosjekt om Grønland kunne man for eksempel
trekke inn planteliv, dyreliv, meteorologiske forhold, isbreers vandring;
eskimoene og deres levevis, utenrikspolitiske forhold, og så videre og så
videre. Ved at alt bindes sammen omkring et tema venter man at stoffet
skal bli mere interessant for elevene, og mere livsnært."

"Det høres rimelig ut," sa jeg. "Hvordan kan læreren få til noe slikt?"



"Ideelt sett ved at læreren går ut fra en interesse som kommer til uttrykk
hos elevene," svarte Gorm. "Samtalen i klasserommet kommer for
eksempel inn på Grønland, elevene viser interesse, og læreren følger opp
og foreslår at de skal ta Grønland som tema for et prosjekt. De blir enige
om hva hver enkelt skal finne ut av eller lage og alle arbeider, ut fra egen
interesse og eget valg, sammen mot et felles mål. En vakker tanke, ikke
sant?" sa han, og jeg nikket.

"Men desverre ikke så lett å sette ut i praksis," fortsatte han. "Faren er at
det hele blir falskt, en liksom-aktivitet som ikke springer ut fra ekte
interesse og engasjement hos elevene, men er et uttrykk for hvor villige de
er til å gå inn i noe som skolen og læreren krever av dem. Flinke elever
går lett inn i rollen som "elev som arbeider med et prosjekt" og produserer
det som ventes av dem. Mens elever som ikke er så godt tilpasset
skolesystemet, ganske enkelt dropper ut og ikke deltar mer enn de er nødt
til. Og i begge tilfelle er resultatet en utvendig læring.

Jeg vil ikke påstå at det alltid er tilfelle, men det jeg påstår," sa Gorm, "er
at slik prosjekttanken ble fremstilt og slik den må utføres i praksis, er det
stor fare for et overflatisk resultat. Og når ideen virker etter hensikten er
det som oftest fordi læreren er spesielt inspirerende og kan skape
begeistring og entusiasme hos elevene.

Men her i Aipotu," fortsatte Gorm, "mener vi det er uheldig å bygge på
pedagogiske metoder som forutsetter "superlærere" for å virke.

Jeg tror det må være mange lærere som har fått det vanskeligere enn
nødvendig – i et arbeide som er vanskelig nok fra før – fordi de har følt at
de burde drive mere prosjektarbeider. De tror at de burde være i stand til å
inspirere sine klasser, – med så mange forskjellige elever – til å dra
sammen i flokk, og de føler seg mindreverdige fordi de ikke får det til."

"Jeg forstår hva du mener," sa jeg og husket fra min egen skoletid alle
bildene jeg hadde vært med på å samle sammen og klistre opp og skrive
tekst til uten den aller ringeste interesse. "Men hvordan har dere greid å
unngå vanskelighetene?"



"En grunn til at det fungerer så bra er at i det rommet var det bare elever
som selv hadde valgt å være med, på helt fritt grunnlag, – og ingen lærer,"
sa Gorm. "Ideen kom fra en elev og fenget sterkt nok hos tre-fire andre
elever til at de i det hele tatt gikk videre og startet prosjektet. Deretter
kommer ofte flere til, som får høre om prosjektet og gjerne vil være med.
Det hender også at yngre elever ber om å få bli med og kan bli satt til
opgaver som passer for dem; – de synes det er stas å arbeide sammen med
de eldre.

Men legg merke til at det viktigste og første prinsipp er at initiativet helt
og holdent kommer fra en av elevene. Ingen lærer har så mye som antydet
at det kunne være morsomt å gjøre et prosjekt om dette. Vi har funnet ut at
selv den lempeligste og mest taktfulle oppfordring av og til kan være nok
til at en elev trekker seg tilbake og mister lysten til å gå i gang med en
idé."

"Du mener at en lærer ikke må vise interesse for det elevene gjør?" spurte
jeg.

"Nei, lærerens interesse for prosjektet er selvfølgelig ikke ødeleggende; –
tvert om tar en ide ofte form under en samtale mellom lærer og elever.
Men det er fra elevene ordene må komme, – 'dette kunne vi gjøre et
prosjekt om.' Og lærerens svar er da, ja det kunne dere. Og fra da av er
elevene helt fri i sin utforming, men får selvfølgelig all den hjelp de selv
ber om."

"Det som forundrer meg," sa jeg, "er at 13-14 åringer greier å holde på i så
lang tid på egen hånd; – at det ikke blir bare rot og tull av det."

"Der kommer vår pedagogiske påvirkning inn – " begynte Gorm.

"Aha – de gjør det altså ikke på egen hånd likevel!" utbrøt jeg
triumferende. "Dere styrer det bare på en mere tildekket måte?"

"Nei, nå er du på villspor," sa Gorm avvergende. "Vent litt, så skal jeg
forsøke å forklare det. Alt avhenger av uttrykket "på egen hånd". Det er ett
av de mest flertydige ordene en kan bruke når det gjelder utvikling. Det
kan stå for "helt av seg selv" i betydningen: De har selv funnet opp ideen



om å lage prosjekter i sin alminnelighet, selv tenkt ut dette prosjektet, selv
skaffet alle hjelpemidler, og så videre. Det er en grad av oppfinnsomhet,
eller rett ut sagt banebrytende nyskaping, som ingen ville vente av vanlige
ungdommer. Som kontrast kan du jo tenke på Mozart. I den alderen skrev
han musikk som ingen andre i hans samtid hadde tenkt på en gang. De
fleste ungdommer er ikke Mozart'er, som du vet.

Hos oss mener vi ikke noe slikt når vi sier "på egen hånd" eller "av seg
selv". Vi mener at ungdommene selv har valgt emnet, at de selv har
bestemt seg for å gjøre det, og at de selv har ansvaret. Men samtidig har
de lært av andre, ved å vokse opp i et miljø hvor det er vanlig å gjøre slikt,
og hvor de ser eldre elever arbeide med prosjekter. Det er altså ikke en
tanke de må finne opp på egenhånd, – og det er en viktig forskjell for de
fleste mennesker.

Men det viktigste er nok at de alt har flere års trening i å starte prosjekter
og gjennomføre dem. Musketer-prosjektet er bare et lite skritt videre i
forhold til hva de har gjort før: Det er litt større, litt mer krevende. Sant å
si har vi lært dem å velge og å gjennomføre prosjekter helt fra de kom inn
i Barnas Hus som to-åringer."

"To-åringer," sa jeg og lo. "De har vel ikke prosjekter."

"To-åringer har prosjekter, jo," sa Gorm. "Husker du da du var i
voksenlære-rommet; da hadde du som mål å klatre opp en trapp, ikke
sant?"

"Ja, jeg husker det," sa jeg.

"Vel, det var ditt prosjekt da; – og du så hva jeg kunne gjøre for å
ødelegge det for deg," sa Gorm. "Jeg kunne hindre deg i å klatre opp, og
jeg kunne hjelpe deg. Begge deler hadde vært ødeleggende for ditt
prosjekt. Jeg kunne gjort narr av deg eller gitt deg gode råd; det hadde
også vært ødeleggende. Du merket selv hvordan du reagerte på det jeg
gjorde.

En 3-åring som har satt seg til for å pusse et speil har begynt på et
selvstendig prosjekt. Hun har tatt frem av hyllen det hun trenger:



pussematerialer, kluter, forkle til å ta på seg, plastduk til å legge på
bordet, og hun vet også at hun skal rydde bort tingene når hun er ferdig.
Alt dette er en plan som hun har bestemt seg for å gjennomføre. Det er et
kort prosjekt i våre øyne, men kanskje ikke i hennes. Vi har funnet på det
og lagt det til rette for henne, og uten det hadde hun ikke klart å
gjennomføre en så lang handlingsrekke. Men for henne er det likevel
hennes eget, høyst personlige prosjekt, og hun vokser på det.

Våre barnehager og skoler er bygget opp som et tilbud, et tre, av
prosjekter. Et barn som tar frem et multiplikasjonsbrett og en eske full av
oppgaver, starter på et prosjekt: Å gjennomføre alle oppgavene og å rydde
materialet bort etterpå. Og vi har prosjekter som minner mere om det vi så
her, arbeidsbøkene som du så hos Nico, for eksempel.

Gjennom alt dette lærer de å velge selv og å ta ansvar for å fullføre det de
begynner på. Og det faller dem ikke tungt – fordi de har fått lov til å
fullføre, i sitt eget tempo, praktisk talt alt de har begynt på siden de var
født. På det alderstrinnet vi så der inne, foregår 80% av skolearbeidet på
den måten. Resten er mere styrt arbeide, klasseundervisning, for
eksempel, som er konsentrert rundt kjernestoffet."

"Det minner meg om noe jeg ville spørre om," sa jeg. "Hvordan arbeider
lærerne i et slikt system? Det virker som de ikke kan ha mye å gjøre, når
de ikke hører lekser, og ikke retter prøver og heller ikke har ansvar for å
lede prosjekt-arbeidene?

Du er lærer," fortsatte jeg. "Hvordan jobber du, for eksempel?"

"Jeg har 14-16 åringer i to språk – fransk og engelsk, og desssuten 12-14
åringer i historie og filosofi, særlig pedagogisk filosofi," svarte Gorm.
"Jeg deler arbeidstiden mellom klasse-undervisning, klasse-veiledning, og
mer individuell veiledning. Den normale formen hos oss er klasse-
veiledningen, – slik du så den hos Nico. Læreren sitter i klasserommet og
er tilgjengelig for elevene, som arbeider på egen hånd."

"Men han hadde jo alle fag, og alle på en gang," sa jeg.

"Slik er det til og med 9 år," forklarte Gorm. "Deretter finnes det en



timeplan, slik at elevene vet hvilke lærere som sitter i hvilke rom. Jeg
sitter for eksempel en del av tiden i fransk-rommet, slik at elevene mine
kan komme dit og arbeide med fransk, hvis de vil.

Mitt inntrykk er," sa Gorm, "at elevene setter stor pris på de arbeidstimene
hvor de har læreren i rommet. De kan sitte og arbeide og vite at de har
ham eller henne tilgjengelig om det skulle dukke opp noen problemer.

Men de setter også pris på å kunne ta materialet for seg på egen hånd,
kanskje på en ettermiddagstime når det er litt stille, og virkelig
konsentrere seg og kjøre gjennom et helt sett med oppgaver for eksempel.
Og så etterpå gå på maskinen og prøve seg ut. De liker begge deler."

"Men underviser du aldri?" spurte jeg – det hørtes ut som en behagelig
jobb å være lærer i Aipotu.

"Jeg har flere typer veiledning med en elev av gangen," svarte han. "Det
kan være en elev som har latt et fag skure en stund før jeg oppdager det og
gir beskjed om at nå begynner det å bli betenkelig mye å ta igjen, selv i
forhold til minimumskravene. Da kan det trengs litt ekstra støtte i
begynnelsen. Men mye individuell veiledning gjelder det motsatte: elever
som ligger svært langt fremme i et fag trenger hjelp til å finne mere
materiale, løse spesielle problemer og lignende. Dessuten har jeg
veiledning og samtaler med elevene i min egen klasse. Det dreier seg ikke
bare om mine fag, men om alt mulig som de har lyst til å ta opp med
meg."

"Du nevnte klasseundervisning også," sa jeg. "Det er altså ikke helt
avskaffet?"

"Nei, klasseundervisning er nyttig til bestemte formål," svarte Gorm. "For
eksempel når nytt matematisk stoff skal innføres, slik som gruppen av
bevis om trekanter. Der vil de fleste lærere foretrekke å innføre stoffet i
noen klassetimer, som så følges opp av øvelsene jeg fortalte deg om.

"Men når dere driver klasseundervisning får dere de samme gamle
problemene, ikke sant?" sa jeg. "Stoffet passer ikke for alle; da greier de
ikke å konsentrere seg; så blir det bråk og forstyrrelser; og så videre."



"Ganske riktig. Slik ville det gå hvis det var tvunget fremmøte til
klasseundervisning," sa Gorm. "Så derfor har vi ikke det, og trenger det
heller ikke. Læreren tilbyr en klassetime når en større gruppe i klassen
trenger det. De som er kommet lengre eller for kort er ikke interessert og
møter ikke opp. Dem tar han seg av på andre måter. De som er på riktig
punkt møter opp og er interessert.

Konsentrasjonen er vanligvis upåklagelig i klassetimer. Alle vet at dette er
kunnskap som de trenger for å kunne arbeide med stoffet. De har med
andre ord bruk for den for å kunne gjøre noe som de selv synes er
lystbetonet. Da går det godt an å drive klasseundervisning; og jo eldre
elevene eller studentene blir, jo mer setter de pris på en god forelesning, –
det kan bli en opplevelse som setter spor i begge parters liv."

"Hvilke andre oppgaver har du?" spurte jeg. "Er det ikke noe rette- arbeide
om ettermiddagen?"

"Vi har svært lite av den typen arbeide. Vi har lagt mye over på
maskinene, som jeg alt har forklart. I selve skoletiden ser vi på elevenes
arbeide, kommenterer og gir hjelp. Vi ber ofte elevene skrive en novelle
eller et essay, men ikke alle på en gang, så det oppleves ikke som "retting"
i den forstand.

Derimot har vi ofte veiledning utenom skoletid – når en elev kommer
hjem og vil snakke om noe spesielt, for eksempel, – men det synes iallfall
jeg er den mest interessante del av læreryrket, ikke en belastning! Jeg
synes det å være lærer er verdens viktigste og mest interessante arbeide –
det er ikke noe som kan sammenlignes med det!"

Jeg måtte smile – jeg hadde ikke sett Gorm så oppglødd før. Vi gikk
akkurat gjennom en korridor i annen etasje, og gjennom vinduene så vi
over til klasserommene i en annen fløy av skolen. Fra alle retninger
summet det av aktivitet, og travle elever passerte oss på vei til
laboratorier, biblio-, nei viotek, gymnastikksal og klasseværelser. De
virket tilfredse og målbevisste, allerede med en sikkerhet og selvtillit som
pekte fremover mot et voksent liv. Jeg sukket litt, og forsto Gorm. Det
måtte være godt å være lærer i Aipotu.



"Men så har vi en krevende utdannelse, også," avbrøt Gorm tankene mine.
"Læreryrket vurderes høyt hos oss, og høyere jo mindre barn vi har med å
gjøre. Barnehagelærerne har lengst utdannelse og de strengeste
kompetansekravene – og enda får de ikke undervise på egen hånd før de
har vist i praksis at de duger."



18 – LIVSLØP

er det første av to kapitler som handler om å bli voksen. Gjesten oppdager
at i Aipotu ser både menn og kvinner anderledes på så mangt

"Jeg har bedt noen venner av oss i kveld", sa Gorm. "De heter Eline og
Petter og er omtrent like gamle som Vanja og meg, mellom 30 og 35 år.
De har nettopp bestemt seg for å få sitt første barn, og jeg tenkte du kunne
ha utbytte av å møte dem."

De kom i kveldingen. Regnet hadde stoppet men det var fremdeles nokså
kjølig, og Gorm fyrte på peisen og serverte varme kastanjer. Eline var
rødhåret, med lys hud og grå øyne, – ikke noen skjønnhet, men med det
åpne vesenet jeg hadde vent meg til å møte i dette landet. Hun virket
intelligent, dyktig og ganske temperamentsfull.

Petter var mager og mørk, livlig, full av humor og ironi. Gorm hadde
fortalt at Petter hadde hatt et eventyrlig liv gjennom studietiden, mellom
18 og 23 år. Han kunne komme hjem fra ett eller annet fjernt utland,
studere hardt et semester eller to, og forsvinne igjen like plutselig, til
verdens storbyer eller utkantstrøk.

Men i det siste hadde han slått seg til ro hjemme, sammen med Eline. Hun
hadde også reist mye ("som de fleste av oss", sa Gorm), men mest som
medlem av ett av Aipotus mange helseteam i utviklingsland.

Nå var deres interesse konsentrert om å få barn, og samtalen kom fort inn
på det temaet.

"Kan jeg spørre dere om noe ganske personlig?" spurte jeg nølende.
"Hvorfor har ingen av dere fått barn for lenge siden? Hos oss pleier
kvinnene å være i begynnelsen av 20-årene når de får sitt første barn."

Dette fikk ingen god mottakelse hos Eline.

"Hvordan skulle det gått med meg da?" spurte hun. "Ingen utdannelse
omtrent, ingen erfaring, ingen mulighet til å se meg om i verden, – og
ingen faglig selvrespekt. Det barnet hadde ikke fått noen særlig god mor!"



Jeg ble litt overrumplet, men kunne ikke gi meg så lett.

"Jeg tror ikke kvinnene i Bykrat ville finne seg i å vente med å få barn til
de var over 30," sa jeg. "For det første ville det bety mer systematisk bruk
av prevensjon enn nå. Og dessuten mener vi det er naturlig for en kvinne å
få barn når hun er omkring 20. Da ønsker hun å gifte seg og starte sin egen
familie."

"Det er naturlig i mer primitive samfunn," rettet Peter på meg. "Der lever
folk kortere og de trenger en større barneflokk enn vi. Kvinnene bør få
barna mens de enda er unge og sterke. Det er også den viktigste oppgaven
de har i samfunnet. Når de er 18 er de ferdig utdannet og gifteferdige, –
som oftest lenge før det. Hele deres livsløp er anderledes enn vårt."

"Men våre kvinner har fremdeles en god del av de samme holdningene," sa
jeg. "Hvorfor er det anderledes her?"

"Da vi begynte å planlegge for et mer menneskelig liv her i landet tok vi
opp kvinnenes situasjon også," svarte Eline. "Den var var ganske merkelig.
Kvinnene hadde fått alle muligheter til å hevde seg i samfunnet på like fot
med mennene – trodde man. Nesten halvparten av de gifte kvinnene hadde
arbeide utenfor hjemmet, og mange utdannet seg videre etter grunnskolen.

Men det ble ikke flere kvinnelige stortingsrepresentanter eller direktører
eller overleger. Vi visste at kvinner kunne være ledere, og landet trengte
de kvinnelige lederemnene like mye som de mannlige: Samfunnet gikk for
halv maskin så lenge kvinnene ikke var med for fullt."

Petter skjøt inn: "De fleste trodde nok forklaringen var enkel: Det var
omsorgen for barna som hindret dem. Med nok barnehageplasser,
omsorgslønn, permisjoner, og alt det der, ville kvinnene få anledning til å
satse på noe mer. "

"Og fikk de anledningen, ville de selvfølgelig bruke den, – trodde man,"
fortsatte Eline. "Det de ikke så, var at valget for kvinnene ikke ble gjort i
20 års alderen, ja ikke en gang i 16 års alderen. For de fleste jentene var
saken avgjort før de begynte på skolen."



"Hvordan kan du si det?" spurte jeg. "Hos oss har de helt like muligheter
gjennom hele skoletiden."

"Det tror du, men det er ikke sant," svarte Eline. "Og det var ikke sant hos
oss heller. Jentene visste at de kom til å ønske seg barn. De ville
sannsynligvis få ett eller to barn før de ble 25, og de visste at de ville få
hovedansvaret for dem. Det vet selv småjenter. Og det oppmuntrer ikke til
å satse på en krevende utdannelse og jobb."

"Guttene var i en helt annen situasjon," sa Gorm. "De regnet med at de
skulle "få" kone og barn, at kona skulle ha hovedansvaret for barna, og at
de selv ville få hovedansvaret for økonomien. Jo bedre utdannelse og
høyere stilling de fikk, jo bedre ville det bli for alle. De kunne satse
helhjertet på utdannelse hvis de ville; de hadde alt å vinne og ikke noe å
tape. Jentene hadde hele tiden en konflikt på det."

"For det andre," fortsatte Eline, "ble jentene forskjellsbehandlet fra første
dag hjemme, og senere i skolen. Hvis ikke jenten selv ga tydelig signal og
skilte seg ut fra de andre, var det ingen som ventet at hun skulle ta noe
initiativ eller finne ut ting eller løse problemer på egen hånd – "

"Eller gå på og klare det selv – " sa Petter.

"Eller holde på sitt når hun møtte motstand, eller slåss om lederskapet i en
gruppe," supplerte Gorm.

Eline fortsatte: "Lærerne regnet for eksempel med at jentene var dårligere
enn guttene i matte og data. Hjemme var det guttene som fikk datamaskin,
ikke så ofte jentene. Alt slikt holdt på å gjøre kvinnene til en en
underklasse i det nye samfunnet, enda mer enn før."

Jeg protesterte: "Dette er alt for ensidig. Det finnes mange dyktige
yrkeskvinner hos oss, og sikkert også hos dere den gangen."

"Selvfølgelig gjorde det det," sa Eline. "Men de var unntaket fra regelen,
rent statistisk, og de betalte en høy pris, i dobbelt arbeide og en evig
konflikt mellom barna og jobben. "



"Og noe som var like viktig: barna deres hadde det ikke slik de burde ha
det," føyde Gorm til.

"Kort sagt," sa Petter uålmodig, "det måtte en strukturell løsning til. Det
var ikke nok med riktige holdninger og støttetiltak som f.eks.
svangerskapspermisjon."

"Hva mener du med en strukturell løsning?" spurte jeg.

"Han mener at kvinnenes livsløp måtte være slik at de hadde en realistisk
mulighet til både utdannelse og karriere og skikkelig omsorg for barn,"
svarte Eline.

"Og dermed kom vi frem til et nytt syn på både menns og kvinners livsløp
i vårt samfunn," sa Gorm, "Det virket så sterkt tilbake på gutter og jenters
fremtidsplaner at nå er kjønnsforskjellen i utdannelse og karriere og
omfanget av omsorgsoppgaver praktisk talt forsvunnet hos oss."

"Men det nytter ikke bare å si ting, sånn som at 'nå må menn og kvinner få
et nytt livsløp'," protesterte jeg. "Hvordan ble det virkelighet?"

"Nytter ikke å si ting?" Eline var indignert. "Det er det viktigste av alt. Før
folk kan begynne å handle på en ny måte må de forstå på en ny måte. Og
det foregår ved at vi 'sier ting' til hverandre – ved at vi snakker sammen og
reflekterer og blir bevisste."

"For eksempel, gjennom opplæring," føyde Gorm til. "Foreldre og andre
voksne ble påvirket gjennom media, og ved foredrag og kurs til å se nye
muligheter for barna sine. I barnehagene forsøkte vi å løse opp barnas
egne firkantete normer for hva en jente kan gjøre og hva en gutt kan gjøre.
Det viste seg heldigvis at når barn virkelig begynner å velge oppgaver
etter sine egne individuelle behov forsvinner opptattheten med
kjønnsrollene. Vi får en gruppe med selvstendige og forskjellige individer
– hvor kjønn bare er en av forskjellene. "

"Og det ble startet endel spesielle tiltak," fortsatte Eline. "Jentene kom
aldri til datamaskinene så lenge det var gutter i rummet, for eksempel. Så
det ble laget jente- og gutte-klasser en stund, for å få vist at jentene hadde



like gode anlegg når de bare slapp til. Sånn måtte vi gjøre med
matematikk også; det var alt for mange fordommer omkring det faget,
ikke minst hos jentene selv."

"Dere har enda ikke forklart hva dette nye synet på livsløp går ut på," sa
jeg.

"Du har sett litt av barnas livsløp," svarte Gorm, "og jeg fortalte litt om
utdannelsen videre i formiddag: At for ungdommer er det aller viktigst å
orientere seg i samfunnet og lære å bruke alle mulighetene der. Samtidig
fortsetter de å utvikle seg som personer. De lærer om å leve sammen, om
seksualitet og prevensjon, og om hva som skal til for å gi barn det de
trenger.

Når de begynner å se på seg selv som voksne og er ferdig med den første
utdannelsen – i begynnelsen av 20-årene – kommer det en fin periode."

"For begge kjønn!" understreket Eline.

"Selvfølgelig. Vi reiser mye, både her i landet og rundt i verden. Vi
arbeider, hjemme eller ute. Mange er på skipene våre, eller i
utenrikstjenesten. Vi går inn i mer eller mindre varige parforhold. Kort
sagt erfarer vi livet på mange måter og legger grunnen til en voksen
identitet."

"Kort sagt", sa Eline, "Vi gjør alt det som unge menn alltid har ønsket å
gjøre og mange unge kvinner også har ønsket, men ikke kunnet på grunn
av barna. Nå streifer våre unge menn og kvinner like fritt omkring og
begge får utfolde alle sine muligheter. Det er en fin tid, ikke sant?" sa hun
og og så på de andre, som nikket.

"Men så, i begynnelsen av 30-årene, begynner vi å få andre behov," tok
Petter opp tråden. "Vi vil bli bofaste, få et hjem i en by eller landsby, et
fast forhold, og vi ønsker oss barn. Og da velger vi først og fremst en
partner vi har lyst til å få barn med. De fleste tar det der ganske alvorlig
og mange går for eksempel til en hjelper for å være sikker på at de har nok
innsikt i hverandres tankemåte og levevis til å kunne gi barna et
harmonisk og lykkelig hjem."



"Hvis det er en ting vi tar alvorlig i den alderen," skjøt Eline inn, "så er det
å finne et skikkelig grunnlag for et fast forhold, som kan gi et trygt hjem
for barna."

"Unnskyld at jeg avbryter," sa jeg, "men er ikke prevensjon et problem hos
dere?"

"Vi har mere effektive metoder enn dere, tror jeg," svarte Gorm. "Men det
viktigste er kanskje at begge kjønn praktiserer prevensjon som en
selvfølge og at holdningene til både seksualitet og barnefødsel har
forandret seg. Det er mere vekt på stabilitet og ansvarlighet i alle forhold,
også hos helt unge mennesker. Alderen hvor de går inn i sitt første
seksuelle forhold har øket ganske betraktelig."

"Det var merkelig," sa jeg. "Er ikke seksualiteten en så sterk drivkraft hos
unge mennesker at de starter et fullt seksualliv så snart de er fysisk modne
til det? Det gjør de fleste hos oss?"

"Seksualitet er ikke noe som plutselig skrus på, som med en bryter, når
barnet fysisk sett blir kjønnsmodent," svarte Petter. "Det dreier seg om en
sammenhengende, gradvis utvikling fra barneårene og opp i voksen alder.
Vi vet jo at barn har behov for mye kroppslig ømhet og kontakt, og kan
oppleve seksuell tiltrekning og lyst. Det nye i puberteten er evnen til å gå
inn i et voksent seksuelt forhold – "

Eline avbrøt: "Det der kan misforståes, Petter. De har den fysiske evnen,
ikke sant, men langt fra de følelsesmessige forutsetningene for et voksent
forhold."

"Det var det jeg skulle til å si," sa Petter. "Og våre unge tenåringer ser ut
til å forstå noe av det selv. De opplever en sterk tiltrekning og et ønske om
å gi seg inn i et fullt seksuelt forhold, men samtidig merker de at det ville
bety en nærhet og intimitet og et følelsesmessig ansvar som de ikke føler
seg sterke nok til å ta. De fleste ønsker å sette grenser i sine erotiske
forhold, og utvider dem gradvis etter hvert som de føler seg modne til
det."

"Det du forteller nå ligner lite på våre ungdommers holdning til



seksualitet," sa jeg. "- en slags nyt og bruk holdning. Hvordan blir deres så
forskjellige?"

"De setter mer pris på seg selv," svarte Petter, "og har lært å lytte til
følelsene sine, til hva de egentlig har lyst til og ikke lyst til. Men først og
fremst er det hjelperne som veileder dem gjennom denne tiden og påvirker
normene de lever etter. Vi har ikke noe 'seksualpress', og alle blir
respektert for det de står for, enten de er tilbakeholdne eller mer dristige
på dette feltet.

"La oss komme videre!" sa Eline utålmodig.

Gorm tok opp fortellingen igjen. "En eller annen gang før midten av 30
årene slår altså de fleste seg til ro i et fast forhold og får barn. Da er de
innstilt på at når de setter et barn til verden må de gi det barnet
førsteprioritet i minst seks år fremover. Og det er noe de går inn i med
åpne øyne. Er de ikke villig til å prioritere slik, bestemmer de seg som
oftest til ikke å ha barn i det hele tatt. Alle behøver ikke å bli foreldre, og
det er ganske mange som lar det være."

"Synker ikke befolkningen da?" spurte jeg.

"Ikke i øyeblikket. De fleste har ett eller to barn, men en del satser på
store barneflokker, som heldagsjobb, og de veier opp de barnløse."

"Men seks år!" sa jeg. "Betyr det at de ikke kan ha arbeide i den tiden,
noen av dem?"

"Nei, slett ikke," svarte Gorm. "Det betyr bare at de må innrette livet sitt
slik at det ikke går ut over barna, men tvert imot, først og fremst gir dem
gode betingelser. Det setter visse grenser for hva de kan ta på seg utenfor
hjemmet, – og det gjelder både far og mor."

"Men folk i sjefstillinger," innvendte jeg. "De kan ikke finne seg i slike
begrensninger. Å bli hjemmeværende fedre, nærmest!"

Gorm smilte. "Eline går fra en stilling som overlege ved en klinikk for
tropemedisin," sa han. "og Petter er i øyeblikket leder for vårt arbeide i



Sørøst-Asia. Det var derfor jeg valgte akkurat disse to til å komme hit i
kveld."

Jeg så vantro på Petter.

"Det er da vanvittig – å kaste bort all den kompetansen, bare for å bli far!"

Eline så bebreidende på meg. "Du ser ikke ut til å være særlig bekymret
for all den kompetansen jeg kaster bort ved å bli mor!" sa hun.

Jeg merket at jeg rødmet av forvirring. Sant å si hadde jeg tenkt at det var
mer naturlig for henne å gjøre det, bra, faktisk, – og jeg hadde heller ikke
regnet med at hennes kompetanse var et like stort tap for samfunnet som
hans. Det kunne jeg tydeligvis ikke si her. Elines smil overbeviste meg om
at hun godt visste hva jeg tenkte.

Petter gikk til motangrep på en annen måte: "Hva ville vitsen være ved å
la samfunnet beholde denne store kompetansen som du snakker om, og
samtidig gi det et barn som er skadet fordi det ikke har fått nok kontakt
med mor og far!" spurte han krigersk. "Hva tror du er mer verdt?"

"Jamen det er ikke praktisk mulig! Lederne er uunnværlige!" nesten ropte
jeg.

"Neida," svarte Gorm. "Hvis du tenker etter vil du se at den lederrollen du
snakker om snarere er syk enn uunnværlig. Av moderne ledere i din
forstand – overleger, administrerende direktører, statsministre, generaler –
virker det for oss som dere krever det umulige: 10-12 timers arbeide i
døgnet, og samtidig skal de være kloke og fremsynte. Uten tid til
ettertanke! De skal lede det daglige arbeidet med effektiv hånd, og
samtidig legge langsiktige planer. Hvor mange mennesker kan det? Altfor
få, skal jeg si deg.

Vår løsning er mer virkelighetsnær – samtidig som den gjør det mulig å
bli foreldre, selv for slike toppledere. Og som gjør det mulig for kvinner å
bli toppledere, ikke minst. Vi rekrutterer de daglige lederne – de som må
stå på og ha det daglige ansvaret – blant de dyktigste 25 til 30-åringene av
begge kjønn. De er unge og spreke, har høy selvtillit og effektivitet. En



lederstilling er toppunktet på deres karriere til da. De får 5 år i
lederposisjon, så går de ut – de fleste til noen stille år som foreldre.

Det rolige tempoet som er best for barn er bra for foreldrene også, og ikke
bare de som har hatt lederstillinger. Tredve-åringene har vært aktive i
handling så lenge; nå trenger de fleste tid til ettertanke, overblikk, øket
forståelse av seg selv og verden. De leser og utdanner seg – filosofi,
historie, samfunnsfag, og de lærer av barna og lokalsamfunnet. Etter 6-10
år er noen av dem modne til å gå tilbake til topplederstillinger. De sitter
over den daglige ledelsen og legger opp de store linjene. Det er slett ikke
alltid de samme som passer til begge typer lederstillinger, vet du." Jeg
nikket; det var velkjent også hos oss.

"Og de har vanlig kort arbeidsdag, og har nok tid til barna sine," sa Eline.
"Det har alle i den alderen, enten de har lederstillinger eller ikke. "

"Ingen ville fått våre ledere med på det der," sa jeg.

"Det var den hardeste kampen," innrømmet Petter. "Vi fikk
statsadministrasjonen og de største firmaene til å starte et forsøk med
omsorgspermisjon for alle som hadde barn, menn som kvinner. Det ble
først et ramaskrik fra alle mennene som var så "uheldige" å ha barn. De
klaget over urettferdig konkurranse fra dem som lot være å få barn heller
enn å bli tvunget til å ta permisjon. Men det bedret seg etterhvert som man
oppdaget fordelene ved de nye topplederne, av begge kjønn. De hadde en
mer allsidig menneskelig erfaring, og modenheten som følger med å ha
daglig omsorg og ansvar for små barn."

"Det aller viktigste var vel at folk etterhvert skiftet syn på livsverdiene.
De syntes ikke kampen om penger og prestisje var så tiltrekkende lenger,
og mennene oppdaget hvordan livet ble rikere ved å følge et barn gjennom
de første årene," la Eline til.

"Det var en del av den totale omlegningen til et annet mønster," forklarte
Gorm, som så at jeg enda rystet uforstående på hodet. "Og som Petter sa,
det var den hardeste kampen og en av de siste skansene av det gamle
systemet som falt. Men etterhvert så også mennene fordelene ved det nye
systemet og hvordan det ga dem et mere menneskelig liv."



"Så nå har dere full likestilling?" spurte jeg vantro. "Regner dere ikke med
noen forskjell i dyktighet hos menn og kvinner?"

"Et hardt slag, ikke sant?" mumlet Eline og kikket på meg med et lite
smil.

Gorm var mer nøktern: "Menn regnes stort sett for å ha større
muskelstyrke og utholdenhet under sterk fysisk belastning. Kanskje også
større fysisk dristighet. Enkelte yrker har ganske stor overvekt av menn
enda. Når det gjelder kvinner har vi oppdaget at de ofte er bedre
forhandlere enn menn. De siste forhandlings-delegasjonene våre til
utlandet har vært ledet av kvinner og hatt flest kvinner som medlemmer."

"De andre landenes representanter vet ikke hvor de skal gjøre av seg," lo
Eline. "De blir forvirret og aggressive og spiller kavalerer om hverandre.
Det tar mange dager før de oppdager at det er mye lettere å snakke med
oss og mye lettere å få til en avtale som er til begges fordel."

Jeg ga opp å forstå mere av dette nå og skiftet tema.

"Er det ikke betenkelig med så gamle mødre? Blir ikke flere av barna
misdannet?" spurte jeg.

"Det er en liten risiko, statistisk sett," svarte Eline. "Men vi har en så godt
utviklet fosterdiagnostikk at det ikke er noe problem. En 35-åring i dag er
dessuten noe helt annet enn en for femti år siden – hun er friskere og i
bedre form."

"Men blir det ikke anstrengende å ha barn for foreldre som er 10 år eldre
enn normalt?" spurte jeg.

"Nei, ikke når man legger forholdene til rette slik vi gjør," svarte Gorm.

"Det fine er," sa Petter, "at de aller fleste erfarer at de får en mye lengre
ungdom. Jeg mener når du er 20 trenger du ikke barn for å føle deg ung.
Men opp mot 40 ville en begynne å merke at ungdommen forsvinner,
særlig hvis barna alt var kommet til tenårene. Fra omkring 50 ville det
sjelden bli noe annet å se frem til enn en jevn bakke nedover mot



pensjonsalderen. 40 og 50-årene kunne ofte bli en vanskelig tid, særlig for
kvinnene."

Eline overtok: "Det vi ser nå er at folk i 30-årene – sånn som oss – blir
unge igjen ved å ha småbarn. Når så barna kommer i tenårene og begynner
å rive seg løs, er i grunnen foreldrene vel fornøyd med det. De kjenner
godt til et voksent liv uten barn fra før, og har øket sin innsikt på mange
områder i mellomtiden. Og etterhvert som barna ikke lenger trenger dem,
og sånn i 18-20 års alderen flytter ut i et kollektiv eller for seg selv, får
foreldrene ofte en rik og intens periode med arbeide og reising igjen. De
fleste av våre mest innflytelsesrike personligheter, de vi virkelig
respekterer og hører på, er mennesker mellom 50 og 70 år."

"Så blir de pensjonister omtrent samtidig med at barna deres starter å
skaffe seg familie, og kan da ofte ha en ny omgang med omsorg for barn,
slik du så på sentret i går," skjøt Gorm inn.

"Er det mange som skiller seg eller flytter fra hverandre etter at de har fått
barn sammen?" spurte jeg.

"Før barna er halvvoksne skal det svært mye til," svarte Gorm. "Hele
forholdet er bygget på at man skal gi barna et stabilt miljø i oppveksten.
Men det forekommer en gang i blant. Når barna nærmer seg voksen alder,
derimot, er det en del som flytter fra hverandre igjen. Det er kanskje ikke
nok grobunn i forholdet til at de vil fortsette det resten av sitt liv. Men på
den andre siden er våre parforhold ikke så stengende som de ofte var før.
Menneskene er sterkere og mer selvstendige nå. Både menn og kvinner har
frihet i forholdet til å være seg selv, reise, utvikle og forandre seg – uten at
den andre blir truet. Derfor er det mange, og stadig flere, som oppdager at
det er en større rikdom i å holde seg til ett menneske resten av livet når det
gjelder parforhold. Det gir fordypelse og modning. Å bli gamle sammen er
en stor verdi."



19 – FORELDRE

om å vekke barn om morgenen og andre viktige emner

"Å få barn," sa Petter, "det begynner når man bestemmer seg for å bli
foreldre. Da finner vi hus, hvis vi ikke har noe fra før, og starter å friske
opp kunnskapene våre."

"Og når barnet er underveis begynner vi å forberede huset på spebarn," sa
Eline. "Vi kjøper eller lager klær og annet utstyr. Og etterhvert som
svangerskapet utvikler seg, legger vi om livsstilen. Venner oss til å være
mye hjemme, ta det med ro, tenke i omsorg."

"Det må være en fin tid for en kvinne," sa Petter med et streif av
misunnelse i røsten. "Det er jo bare hun som kan føde barn! Det må være
en fantastisk opplevelse å kjenne fosteret vokse i seg. Ikke noe rart at vi
steller med henne så godt vi kan alle sammen."

"Ikke fordi vi er svake eller dårlige," forklarte Eline, som hadde sett mitt
forbausete blikk. "Men fordi det er noe fabelaktig som foregår, og fordi
barnet har godt av at moren er rolig og lykkelig til sinns. Det er bare
naturlig. Fysisk kan vi utfolde oss som vanlig – et svangerskap er jo ingen
sykdom. Har vi lyst til å jobbe gjør vi det, hvis ikke kan vi la det være. Det
er en priviligert tid for oss."

"Det er ikke noe rart," skjøt Gorm inn. "Hvis dere ikke var villige til å få
barn ville det sett dårlig ut for samfunnet vårt."

"Neste trinn er fødselen," fortsatte Eline. "Der har det heldigvis forandret
seg mye etter Omlegningen."

"Det er utrolig å tenke på hvor skjevt de industrielle samfunnene kom ut
når det gjaldt fødsler," sa Petter. "Først behandlet de fødselen som en
operasjon og kalte det fremskritt! Medisinerne tok over det som hadde
vært kvinnenes jobb, – vel å merke mannlige medisinere – og alt ble lagt
opp etter hva de syntes var viktig."

"Og det var hygiene, godt lys, hvite fliser, desinfisering, kort sagt de



samme forhold som under en operasjon," utfylte Eline. "Ikke noe rart en
kvinne fikk angst, bare av det. I ett av de største øyeblikk i sitt liv ble hun
behandlet som et journalnummer, nærmest en pasient som værsågod fikk
føye seg etter rutinen. Men det verste var at barnet ble tatt fra henne med
en gang det var født. Neste gang de så hverandre var barnet godt innpakket
i tøy og ble plasert oppå morens dyne – ikke mye hudkontakt der! Og det
gjorde de mot to som hadde levd så nært sammen i mange måneder." Eline
så forarget på meg – akkurat som det var min skyld.

"Det var ikke alltid så ille," protesterte Gorm. "Kvinnen kunne for
eksempel ha mannen hos seg, fødestuen ble etterhvert mer behagelig, uten
det skarpe lyset og de hvite veggene, og hun kunne velge hvordan hun
ville ha det både før og under selve fødselen, sitte, ligge eller til og med
flyte i vann. Og når fødselen var over fikk moren med en gang barnet
inntil seg, lagt til sin egen nakne kropp, i fred og ro. Det var undersøkelser
på den tiden som viste at når mor og barn fikk komme sammen på den
måten med en gang etter fødselen ble de knyttet til hverandre på en
spesiell måte."

" Faren er selvfølgelig også med i hele denne prosessen," sa Petter. "Det
ble sagt før at menn ikke hadde noen sans for nyfødte barn. Det var ikke
merkelig, – de hadde ikke mye å gjøre med dem. Nå vet vi at vi skal være
med på omsorg og stell fra første dag til ungen er voksen – og du kan stole
på at vi er interesserte!"

"Men," sa Eline, "selv etter disse forbedringene var det noe vi manglet:
Kvinnens – eller foreldrenes – likeverd og selvbestemmelse i forhold til
helsepersonellet rundt seg, kanskje særlig jordmødrene. Ikke alle ønsket
en "naturlig" fødsel. For noen sto fødselen som en så skremmende og
smertefull opplevelse at de ikke orket å gå igjennom det, og heller ville la
barnet bli født ved keisersnitt. Da kan du tro det ble protester! Nå er også
den skansen erobret – ingen kvinne er nødt til å gå inn i en fødsel full av
angst og hjelpeløshet hvis hun ikke ønsker det."

"Og så kommer en rolig periode hvor det viktigste er å komme igang med
stell og amming," fortsatte Eline. "Som oftest blir foreldrene på
fødesentret noen dager til alt det der er godt igang. Og så reiser vi hjem i
triumf!"



Jeg grunnet over det de hadde fortalt. Det var mye jeg ikke kunne forstå
var riktig. For eksempel:

"Er dere sikre på at dette er like bra for barna som å få unge foreldre?"
spurte jeg.

"Det er først og fremst av hensyn til barna vi har ledet utviklingen slik,"
svarte Gorm. "Vi var klar over at en forbedret barnehage og skole ikke var
nok for at barna skulle få de beste mulighetene. Hjemmet er viktigst, og
særlig de to første leveårene hjemme.

Vi mente barn burde slippe å bli født til foreldre som ikke har evne til å ta
seg av dem, eller ikke har lyst til det,- når de oppdager hva det går ut på.
Svært mange foreldre før var unge, umodne og uten kunnskap om barn. De
ville gjerne "ha barn" men de hadde lært lite om hva det betyr. De var ikke
modne nok til å skille mellom sine egne og barnets behov, og forstå at det
ofte var nødvendig å la barnets behov gå foran. Slike foreldre er ikke
spesielt gode for et barn.

Derfor så vi etterhvert at foreldre i 30-årene var bedre egnet i et samfunn
som vårt. Folk velger ikke å få barn her før de er følelsesmessig modne til
det og har et stabilt parforhold, slik at barnet blir født inn i en trygg
kjernefamilie."

"Det må ha vært ille for folk før – å bli foreldre før de hadde opplevet noe
særlig i livet," sa Petter. "Det går an å sette barnet først og innrette seg
etter det når en selv har hatt god tid til å være ung og nyte livet i frihet. Nå
– i vår alder -ønsker vi barnet for dets egen skyld og er innstilt på å gjøre
en skikkelig innsats. Ta imot det og gi det varme og omsorg akkurat slik
det er."

"Og ikke fordi vi håper det skal utrette noe for oss eller oppfylle alt det vi
drømte om og ikke klarte," føyet Eline til.

"Samfunnet er også villig til å gi en småbarnfamilie all mulig hjelp og
støtte," fortsatte Gorm. "Et par som venter et barn har for eksempel alltid
kontakt med en hjelper som er deres spesielle støttespiller under
svangerskapet og tiden etter, om det skulle være noe som er vanskelig.



Velge fødselsform, finne barnets rytme, eller amming, eller hva det kan
være."

"Dere snakker som om det bare er dere som er barnevennlige," sa jeg.
"Hos oss har det aldri vært så stor interesse for barn som nå. Aldri har det
vært gjort så mye for dem, og aldri har de hatt så stor frihet."

"Hør," svarte Eline. "Nå har du sett hvordan barn har det her, og du er enig
i at det ser ut som om de har det godt?"

Jeg nikket.

"Du kan også tenke på hvordan barn stort sett har det i primitive samfunn,
slik du har sett på fjernsyn," fortsatte hun. "I begge tilfelle lever barna et
rolig familieliv som skifter lite fra dag til dag. De voksne har tid og noen
av dem er alltid til stede.

Jeg begriper ikke hvordan du da kan si at det er barnevennlig å behandle
barn som de må gjøre i et moderne samfunn i en familie hvor begge
arbeider ute! Tenk deg hvordan det foregår når foreldrene skal på arbeid
om morgenen: Barnet blir revet ut av søvnen, kledd på og foret som en
dukke, satt inn i en bil og kjørt avsted. En rask avskjed fra mor eller far,
med formaning om å være snill og grei. Ikke noe hensyn blir tatt til om du
gråter så hjertet kunne briste fordi de går fra deg akkurat denne dagen,
hvor du trengte dem så godt. Fordi de må på jobben.

Så må du være mange timer i en bråkende barnehage, hvor du må greie
deg mellom mange andre barn som kanskje er mye mere pågående enn
deg. Du må sitte på plass i samlingsstunden og høre på selv om det kribler
i kroppen på deg av utålmodighet eller du ikke skjønner et ord av det som
foregår. Til du endelig blir hentet, satt inn i bilen som en pakke, av en mor
eller far som kanskje ikke en gang har tid til å gi deg en klem, for å vise at
de er glad for å se deg igjen etter å ha vært borte så fryktelig lenge.

Så kjører de hjem til middag, gjennom rushtrafikken som kan gjøre mor
og far veldig sinte, så et lite barn kan bli rent redd. Hjemme er det hektisk:
'Nå må du være grei, gå på rommet ditt er du snill, mor og far skal lage
mat.' Middagen kommer, og mor og far snakker med hverandre om det



som har hendt om dagen, – eller kanskje de er så trette og grinete at de
begynner å kritisere deg for at du velter melkeglasset ditt, eller ikke spiser
pent nok. Og du sitter og gjøre mange forsøk på å komme til for å fortelle
om noe som har hendt i barnehagen.

Men de voksne bare snakker, – helt til en av dem kanskje snur seg til deg
og sier at nå skal vi ha det litt koselig, barnet mitt. Kanskje akkurat når du
er blitt ordentlig lei deg. Men det betyr ikke noe, – nå skal det være hygge
før kveldstid. For foreldrene dine vil så gjerne gjøre det rette for deg, det
er ikke det det står på."

Petter og Gorm hadde lent seg tilbake i stolene mens Eline fremførte
denne anklagen. De nikket av og til og var tydeligvis enige, selv om Petter
mumlet noe om at 'det fantes nå mange unntak, selv den gangen.' Men
Eline overhørte det og feiet suverent videre:

"Og i den neste timen leker den voksne energisk med deg. Stimulerer deg,
forteller deg ting, leker med lekene dine, finner på ting som dere skal
gjøre sammen. Istedetfor å sette seg ned og prøve å finne ut hva du har
lyst til. De vil gjerne lære deg ting og blir utålmodig hvis du ikke husker.
'Hva heter det,' spør de. 'Nei, det er ikke en and, det er en gris,' sier de når
du svarer. 'Det sa jeg jo i går, gris, sa jeg, nøff, nøff, husker du ikke det?'
sier de. De lærer deg barnerim og sier 'få høre det fine diktet du lærte
igår!' Og når du vrir deg og ikke har lyst til å gjøre det akkurat nå, på
kommando, maser de til du ramser det opp. For da er de sikre på at de
lærer deg ting og stimulerer deg, og er gode foreldre.

Når de så riktig har fått stimulert deg våken og kanskje til og med
overtrett, sier de plutselig 'og nå er det sengetid!' De forstår ikke at du
trenger tid til å begynne å glede deg til å sove, og bærer deg skrikende til
sengs. Skriker du videre, lukker de bare døren og går. Eller kanskje det er
slik at hvis du skriker hardt nok, får du bli oppe litt til, enda så trett du er.
Og du vet at hvis du maser enda mer kanskje du får være opp enda litt til.
Det finnes ingen sikker grense noe sted. Ikke rart at du blir et barn med
søvnvansker! Men endelig sover du, til du rives ut av søvnen neste dag, –
og sånn går det videre!"

Eline stoppet og pustet tungt. Gorm og Petter klappet og lo og ropte



"Bravo!" Jeg ble enda mer provosert enn jeg alt hadde blitt.

"Hva skal de gjøre da, hvis de har en jobb som de må være på til en
bestemt tid?" spurte jeg. "De kan ikke bare la barnet fortsette å leve i sin
upraktiske verden. Barn aner ikke hva tiden er, de kan ikke klokken og
skjønner ikke at foreldrene må på arbeidet og alt det der. Det må dere da
forstå. Det er en utopi å tro at det kan gjøres anderledes."

"Utopisk i din type samfunn, ganske riktig," svarte Petter. "Det er derfor vi
har gått til slike endringer i samfunnet som vi har gjort. Det er ikke de
enkelte foreldrene Eline bebreider; det er samfunnsordningen som presset
dem til å leve slik."

"Fordi vi snudde på vasen, og så at barns trivsel, og alle de små detaljene
den avhenger av er viktigere for landet enn noe annet," sa Gorm. "Det er
ingen mening i å la hver morgen i et barns liv bli utrivelig. Eller å la det
starte hver dag med en følelse av at 'ingen er glad i meg, jeg strekker ikke
til, og ingen bryr seg om hva jeg har lyst til'."

"Og hvordan er så den ideelle måten å vekke et barn på?" spurte jeg,
temmelig sarkastisk.

"En god måte er for eksempel å gå inn og sette seg ved sengen, forsiktig,
slik at vi ikke vekker barnet," sa Petter. "De er så gode å se på når de
sover, ikke sant? Så rører vi lett ved dem, slik at det første budskapet om å
våkne kommer gjennom hudsansen. Når de begynner å røre på seg snakker
vi til dem med lav stemme og sier ting som 'nå er det morgen, Lillegutt,'
og 'kom til pappa' og slikt. Vi fortsetter å snakke lavt mens vi vekker dem
opp etterhvert ved å ta litt mer i dem, klappe dem, eller kanskje til og med
løfte dem opp og ta dem i armene, mens man vugger frem og tilbake, slik
at de langsomt kan få komme seg ut av søvnen. Og det første de skal møte,
er en mor eller far som er glad i dem, og som smiler til dem, idag som i
går."

"De dagene du føler deg i humør til det, vel og merke, er det koselig å
gjøre slik" skjøt Eline inn. "Det er ikke meningen at vi skal hykle og late
som vi er glade og rolige når vi er triste eller grinete. Sånt nytter det ikke
å skjule for et barn. Men det som utmerket godt går an, er å vise barnet at



'det er ikke deg jeg er ergelig på. Selv om jeg er grinete eller trett, er jeg
glad i deg og passer på deg. Jeg ser at du er der og jeg vet hvem du er. Jeg
har ikke glemt deg'."

"Nettop det er en form for selvdisiplin som man må være mer enn et par
og tyve for å kunne vise," sa Gorm. "Det å skille mellom sine egne
bekymringer og barnet, og la barnet få ømhet og oppmerksomhet også når
en selv er ute av seg av helt andre grunner."

Jeg ble bare mere opphisset.

"Det er da ingen mening i å behandle barn som de rene bløtdyr! De må tåle
et vanlig hverdagsliv, med voksne som har annet å gjøre enn å 'vugge dem
våkne'." Jeg siterte Petter med forakt. "Hvordan skal de ellers tåle å vokse
opp i det hele tatt?"

Jeg kunne se at Gorm nå begynte å bli harm, men han behersket seg – av
hensyn til min uvitenhet, antar jeg – og svarte rolig:

"Du gjør samme feil igjen. Du tar ikke hensyn til at barn utvikler seg, og
at de må behandles forskjellig på forskjellige trinn. Det nytter ikke å få en
treåring til å forstå at mor og far er glad i ham, men ikke har tid til å vise
det nå, og at han må være flink og grei, så skal alt bli bedre siden. Det kan
du til nød vente at en syvåring kan forstå. Treåringen har ikke evne til å se
ting i større sammenheng. Han klynger seg til tegn på at mor og far er glad
i ham her og nå, et smil eller en klem, eller forståelse og tilgivelse om han
har gjort noe galt. Et morgenstell som det Eline snakket om før han må i
barnehagen kan farge hele dagen for ham med følelsen av å være uønsket
og i veien.

Og kom ikke og si at barn vokste opp før også," la han til med ettertrykk.
"For oss er det ikke lenger spørsmål om å berge livet. Det som teller er å
gjøre dem til mennesker som har tryggheten inni seg."

Eline tok opp tråden igjen.

"Når barnet er våkent er det best om det får kle på seg selv i fred og ro. Og
ved frokosten bør det få tid nok til å spise den maten som trengs, uten mas



og forstyrrelser. Vet du forresten," sa hun, "at spiseproblemer nesten ikke
finnes hos våre barn? Det viser seg at barn flest har næringsvettet
fullstendig i orden, akkurat som hundevalper. Problemet var foreldrene
som hadde hørt så mange regler om hvor mye barn skal spise, hva og når
og så videre, at de ikke lenger stolte på sitt eget vett.

Foreldre lærer selvfølgelig om riktig kosthold for hvert alderstrinn hos oss
også, men først og fremst lærer de å stole på at barn tar til seg den
næringen de trenger, under et rimelig kosthold. Noen ganger trenger de
mer, andre ganger mindre, og det får vi bare respektere. Vi lager ikke noe
problem av det. De aller fleste regulerer seg fint, og blir hverken for tykke
eller for tynne, – og måltidene blir hyggelige stunder for alle parter."

"Hele poenget i barneoppdragelse er å greie å se verden fra barnets
synspunkt, og å være klar over hvilke budskap vi sender med det vi sier og
gjør," sa Petter. "Sender jeg budskap til barnet som betyr at jeg ikke
forstår hva du føler og ikke bryr meg om hva du har lyst til? Eller sender
jeg et budskap som går ut på at du er mitt barn, at jeg vil deg vel, og at jeg
legger ting til rette for deg slik at du kan hanskes med dem og trives."

"En del av tilpasningen til barnet går dessuten ut på å minske farten,"
føyde Gorm til. "Alt må foregå langsommere, færre ting kan skje, men det
som skal skje må foregå slik at et lite barn kan følge med og trives i det.
Samtidig begynner barna å forstå at de også må gi opp ting og innrette seg
etter andres behov. De lærer av oss: Hvis vi starter med å ta hensyn til
dem, vil de følge opp med å ta hensyn til oss etterhvert som de blir eldre."



20 – OM MENNESKETS VIRKETRANG

hvor Gorm (igjen?) stiller opplagt til frokost og kommer med respektløse
påstander om alvorlige ting

Jeg begynte å venne meg til oppholdet i Aipotu. Jeg gledet meg til
frokosten, for eksempel. Aldri fikk jeg høre så mange nye ting, og aldri
var Gorm så opplagt, så full av overraskende innfall som da. Den fjerde
dagen merket jeg at jeg sto tidligere opp og stelte meg raskere enn jeg
hadde for vane, mens jeg undret på hva han ville snakke om idag.

Han skuffet meg ikke. Da vi vel hadde satt oss og begynt å spise, fyrte han
av:

"Har det noensinne slått deg hvor ødeleggende menneskets virketrang er?"

"Hva mener du med det?" spurte jeg forbauset.

"Når det gjelder krig og fred, for eksempel," sa han. "Tenk deg forsvaret i
en stor nasjon, i fred. I departementet og generalstaben har de samlet noen
av de mest energiske og intelligente mennesker som nasjonen har å by på.
Ikke sant?"

Jeg nikket.

"De har til oppgave å drive militærvesenet: utstyre det og planlegge for
kommende behov og mulige konflikter. Et slikt forsvar burde komme i en
slags balanse etter en stund, når det var passe sterkt i forhold til andre
makter (hvor selvfølgelig en lignende ledelse var i virksomhet). Når de
hadde nådd en slik balanse skulle man tro det bare var å holde systemet
ved like."

"Men slik går det aldri," fortsatte han, "og hvorfor ikke?"

Det var tydelig et retorisk spørsmål, så jeg lot være å komme med de
opplagte svarene – mistenksomhet, internasjonale konflikter og så videre,
og ventet på fortsettelsen.



"Fordi," fortsatte han triumferende, "som jeg nettop sa, ledelsen består av
de mest energiske, initiativrike og begavete menneskene som det var
mulig å få fatt i. Og kan du vente at slike mennesker vil nøye seg med å
drive vedlikeholdsarbeid? Tanken er absurd.

Tvert imot, deres alltid ynglende initiativ og virkelyst driver dem hele
tiden til å finne på noe nytt. De drømmer opp problemer som må finne en
løsning, og nye geniale løsninger som må brukes til noe. De drives til
stadig å overgå seg selv og leverer hvert år inn større budsjett enn de
hadde forrige år. Hvert år kommer de med nye fremstøt i forhold til i fjor.
Dette er så naturlig for et normalt virkelystent menneske som det er å
puste. -Konklusjonen er at kapprustning er innebygget i systemet,
uavhengig av internasjonale konflikter og andre årsaker!"

"La oss ta et annet eksempel," fortsatte han før jeg fikk summet meg til å
si noe: "utbygging av vannkraft. Dere har vel det samme problemet som vi
hadde før omleggingen. Først hadde vi utnyttet vannkraften på en rimelig
og fornuftig måte, og hadde kommet til et balansepunkt. Utgiftene ved å
fortsette, i penger og i ødeleggelser av naturen, balanserte omtrent behovet
for mer vannkraft. Det hadde vært rimelig å si: javel, det var det. Nå
bygger vi ikke ut mere vannkraft; nå vedlikeholder vi det vi har og
forsøker å få det til å gå så effektivt som mulig. Forøvrig kan vi gå inn for
å spare energi, og bygge ut andre energikilder. Men hvorfor skjer ikke
det?"

Igjen et retorisk spørsmål. {Jeg begynte å bli fenget av denne måten å
tenke på, så jeg lot ham bare fortsette. }

"Fordi", sa Gorm, "fordi det ble opprettet et "vesen" for utbygging av
vannkraft en gang for lenge siden, og ansatt de beste folkene som kunne
finnes. Resultatet var en permanent institusjon full av dyktige og
virkelystne mennesker som var eksperter på en ting: Å legge planer for
mere utbygging av vannkraft.

Samfunnsøkonomisk hadde det kanskje lønt seg å investere i noe helt
annet, men dette har lite med økonomi å gjøre. Det henger sammen med
det ganske enkle forhold at et "vesen" er en dynamisk ting!"



"Hvordan da?" lo jeg. Dette begynte virkelig å bli morsomt.

"Det vil si at ikke noe "vesen" vil slå seg til ro med at jobben er gjort, og
at det eneste fornuftige er å begrense virksomheten og bare holde det som
er oppnådd ved like. Vedlikehold er ikke nok for menneskets virketrang og
skaperevne. Alle 'vesener' som har til oppgave å ta seg av en bestemt sak i
samfunnet vil alltid forsøke å utvikle denne oppgaven videre – lage den
større, gjøre mere, investere mere penger, ansette flere folk – enten det er
nyttig for samfunnet eller ikke.

Og det er ikke bare i offentlig virksomhet må du tro. En fabrikk kan ha et
produkt som er helt bra, og som alle kjøper. Skismurning, for eksempel.
Fabrikken kunne rolig fortsette å lage skismøring i årevis fremover, så
lenge etterspørselen holdt seg. Men den har ansatt reklamefolk og
produktutviklere - og de er fulle av virketrang. Så ut med det gode gamle,
helt tilfredsstillende produktet, og frem med noe nytt! nyere! nyest! De
som likte det gamle må bare finne seg i det."

"Javel," sa jeg muntert. "Det kan være noe i det. Og botemidlet?"

"Det skal jeg fortelle deg om et øyeblikk, men først skal jeg nevne enda et
eksempel, nesten like farlig som det med generalene," sa Gorm,
"Lovgiving. Før hadde vi dyktige jurister som satt i
sentraladministrasjonen og laget lover, retningslinjer og forskrifter for all
slags virksomhet. Nå burde enhver forstå at det lett blir for mange lover i
et samfunn og at det rett og slett er skadelig med for mange reguleringer.
Folk klarer ikke å følge ikke med lenger, og mister respekten for loven."

"Likevel hadde vi gjort noe så dumdristig som å ansette eksperter i
lovgivning i faste stillinger! Når et passende antall lover var ferdige hadde
de fast ansatte ekspertene valget mellom å drive kjedelig vedlikehold, –
eller å fortsette å gjøre det de kunne best, nemlig å lage nye lover, eller
forbedre og utvide gamle. Resultatet sier seg selv: stadig flere sider av
samfunnet kom under lovkontroll, og forskriftene ble mer og mer
meningsløst detaljerte. Hva annet kunne man vente?"

"Det er vanskelig å ta deg helt alvorlig nå," sa jeg, "men om du har rett –
hva skulle man gjort i stedet?"



"Ansatt dem på åremål," svarte han raskt. "Eller på prosjektbasis. Her i
landet drives alt utviklingsarbeide på den måten. Når oppdraget er utført
blir prosjektet automatisk nedlagt. Bare i helt spesielle tilfelle blir det
forlenget, og da gjerne med nye folk. På den måten blir virkelysten til de
personene som har vært med i prosjektet kanalisert et annet sted, for
eksempel i deres privatliv, i videre-utdanning eller lignende."

"Ikke misforstå meg," føyde han til, "virketrang er selvfølgelig ikke en
negativ egenskap, men den er livsfarlig i de gale sammenhengene!"

"Men dere kan ikke drive dag-til-dag adminstrasjon på prosjektbasis,"
protesterte jeg. "En ting er spesielle prosjekter, som å lage en ny helselov,
som kanskje kunne gjøres på åremål. Men når loven er vedtatt må den i
alle tilfelle administreres, og hvem skal gjøre det, hvis alle juristene er
sendt hjem igjen?"

"La meg først spørre deg om noe," sa han. "Slik administrasjon; hvor stor
prosent rutinearbeid vil du si det er?"

"Selvfølgelig er de aller fleste tilfelle rene rutinesaker, som kan avgjøres
av mindre kvalifisert personale," svarte jeg. "Men juristene må ha ansvaret
for det som gjøres, og derfor må de være der. Dessuten er det bare de som
kan ta de vanskelige avgjørelsene."

"Vårt argument er at mennesker generelt er dårlig egnet til rutinemessig
administrasjon," svarte han. "De blir enten for virksomme, eller de gjør
det til et maktspill; et spørsmål om posisjoner og prestisje. Noe må de
finne på, ellers blir jobben for innholdsløs for et normalt menneske. Begge
deler er uheldig for brukerne av systemet, de andre borgerne. Men si meg
nå, hvem – eller rettere hva – er fullkomment egnet til å drive rutine
administrasjon?"

Svaret var gitt: "Du mener tydeligvis datamaskinene," svarte jeg. "Men du
tror da ikke at de kan erstatte mennesker i administrasjonen?"

Nå var jeg rystet. En ting er å erstatte menneskene ved skrive-og punche-
maskiner med datakraft – det hadde skjedd for lenge siden også i mitt eget
departement. Men administrasjon, det er noe annet! Hvordan skulle det gå



da? Og hva skulle vi foreta oss, vi som til nå hadde sittet i departementene
og kontorene, hvis datamaskiner skulle overta arbeidet vårt? Tanken var
uhørt.

"Selv hos dere er det fullt mulig å skrive så intelligente programmer for
regnemaskiner at de kan avgjøre opptak til skoler for eksempel," svarte
Gorm. "Det har dere sikkert på data alt. Betingelsene for å få etablere en
bedrift, bygge et hus, få stipendium, innføre en bestemt sort vare, få et
bestemt hjelpemiddel for uføre kan gjøres like klare og entydige som
kravene for å komme inn på en bestemt skole. Det at vi bruker
datamaskiner til rutine-administrasjon tvinger oss nettopp til ågi helt klare
regler, som alle kan kjenne og holde seg til. Det synes vi er tryggere enn å
være avhengig av et ukjent menneskes tolking av loven. For ikke å snakke
om hvor mye raskere det går!"

"Men det må finnes mennesker som styrer dataadministrasjonen igjen," sa
jeg. "Dere kan ikke ha et helt selvstendig datasystem? Det må da være
teknisk umulig – og dessuten, da ville dere jo for alvor bli slaver under
maskinene."

"'Slaver under maskinen' er propaganda, et uttrykk for uvitenhet," svarte
Gorm. "Men du har rett i at mennesker må passe på at programmene
fungerer etter hensikten og rette dem om det trengs. Dessuten – det finnes
alltid tilfelle som maskinen ikke får til å passe med sine regler, eller hvor
opplysningene ikke er klare nok."

Jeg begynte å føle meg beroliget. "Dere har med andre ord eksperter i
administrasjonen likevel," sa jeg. "De er bare flyttet et hakk opp i forhold
til før, ikke sant? Mere av rutinearbeidet er overlatt til maskinen?"

"Nei, absolutt ikke," svarte Gorm ivrig. "Det vi ville unngå var nettopp et
enormt datasystem i hendene på eksperter. De ville høyst sannsynlig være
interessert i å beholde kontrollen og kunnskapen om det for seg selv, og
lukke andre borgere ute. Det ville virke fremmedgjørende og
undertrykkende på andre mennesker."

"Hvorfor sier du 'fremmedgjørende' og 'undertrykkende?' spurte jeg
irritert. "Det er bare sånne moteord som ingen vet hva betyr."



"Det er meget enkelt," svarte Gorm rolig. "Du er fremmedgjort hvis du
føler at det foregår viktige ting som du ikke forstår og spesielt ikke har
noe ansvar for eller innflytelse på. Og du er undertrykket hvis andre kan ta
viktige avgjørelser for ditt ve og vel over hodet på deg, uten å ta hensyn til
hva du måtte mene og si. Denne følelsen av avmakt blir sterkere hvis de
endelige avgjørelsene tas av eksperter langt oppe i et system slik at de er
skilt fra deg med mange ledd av underordnete funksjonærer, som hindrer
deg i nå frem til dem."

"Det der vet jeg også om." Jeg var fremdeles irritert. "Men et moderne
samfunn må nødvendigvis bli komplisert, og det må nødvendigvis bli lang
avstand mellom den som tar avgjørelsen og den det gjelder. Hvis systemet
er rimelig rettferdig synes jeg folk får være fornøyd."

"Men menneskene er altså så urimelige at de fortsetter å vantrives med en
slik administrasjon," sa Gorm. "Og, som du burde ha lært nå, med
datakraft kan vi skape en helt ny type av det 'moderne' og 'kompliserte'
samfunn. 'Moderne og komplisert' blir gjerne satt opp mot 'enkelt og
menneskelig.' Vi pleier å si her: Putt det moderne og kompliserte inn i
datamaskinene, og la resten av samfunnet være enkelt, menneskelig, og
nært. Det fungerer forbausende godt."

"Hm." Jeg var fremdeles skeptisk. "Og hvordan vil du få et stort
departement til å fungere enkelt, nært og menneskelig?" Jeg måtte nesten
smile ved tanken.

"På flere måter," svarte Gorm. "Jeg har fortalt før at en datamaskin like
lett kan programmeres til å være vennlig, høflig, og omsorgsfull som til
det motsatte. Grunnregelen er at alle skal få sine ønsker oppfylt, hvis ikke
helt klare grunner går imot det. Det gjør også programmeringen svært mye
enklere.

Menneskene som skal passe på systemet og ta de avgjørelsene som ikke er
rutine, er ikke jurister eller dataeksperter, men mennesker som er trenet
for å ta vare på menneskeligheten i systemet. De er innstilt på å hjelpe
hver enkelt av oss til å få til det vi ønsker. Derfor kalles de
maskinhjelpere, og de hører til samme gruppe i samfunnet som andre
hjelpere. De har en annen oppgave også som er like viktig: Å passe på at



ingen misbruker systemet i forhold til andre mennesker.

Vi må ta vare på en demokratisk likerett for alle til godene som systemet
kan dele ut. Derfor er det bygget inn i programmet regler som begrenser
hvor mye hver enkelt kan få utfolde seg på andres bekostning. Hvis du ba
om noe som nærmet seg den grensen, ville maskinen legge frem saken for
en av hjelperne. Så kunne den komme tilbake til deg på din terminal og si
for eksempel: Dessverre, her forsøker du å få til noe som du ikke kan
gjøre, av hensyn til andre mennesker, eller av hensyn til det felles beste.
Skal vi forsøke en annen løsning?"

"Det stilles store krav til slike hjelpere," fortsatte Gorm. "De må beherske
datateknikk og jus ved siden av hjelperutdannelsen. En som skal bli
hjelper må studere alle de viktige fagene om mennesker: Psykologi,
medisin, pedagogikk, og samfunnskunnskap. Før hadde vi mest folk som
var eksperter i ett av disse fagene, og ofte med svært liten forståelse for de
andre. Men det var ikke så heldig for brukerne, for de fleste vanskeligheter
angår både kropp og sjel og sosiale forhold. Derfor satset vi på hjelper-
profesjonen, som har den lengste og høyeste og mest respekterte
utdannelse av alle i dette landet.

Men først og fremst må datahjelperne være pålitelige og kloke mennesker,
som vi stoler på, på samme måte som på en dommer eller en lege."

"Tja," avbrøt jeg. "Stoler vi på dommere og leger? Det er mange leger som
er blitt tatt for å skrive ut for mye narkotika, for eksempel."

"Selvfølgelig finnes det alltid unntak," svarte Gorm, "men det er ikke tvil
om at før hadde samfunnet en enorm tillit til leger. De hadde rett og plikt
til å ta mange avgjørelser hvor det nettopp var viktig å bruke et menneske
samfunnet stolte på. Vi har bare tatt et skritt videre og laget en spesiell
utdannelse for slike som har til oppgave å råde og veilede folk, og ta
avgjørelser på vegne av samfunnet. De kalles altså hjelpere, og av dem er
datahjelperne de som har den vanskeligste opgaven og den største
makten."

"Og hvem passer på hjelperne?" spurte jeg.



"Det gjelder å ha et system av balanse og kontroll," svarte Gorm. "Det er
grunnlegggende i alle demokratier. For det første passer hjelperne på
hverandre, og for det andre passer vi på dem alle sammen. Hver gang vi
har vært i kontakt med en hjelper blir vi spurt av maskinen om vi er
fornøyd med den hjelpen vi har fått. Det er helt fortrolig, selvfølgelig. I
første omgang blir svaret bare lagret i maskinen, og den kan ikke lese,
som du vet! Men en gang i blant tar en spesiell gruppe hjelpere for seg
stikkprøver av slike attester. De kan oppdage at en bestemt hjelper kanskje
ikke fungerer slik han eller hun skulle. Dessuten kan vi alltid klage, på
avgjørelsen, mangel på vennlighet og så videre. Da går klagen til en annen
spesiell hjelper-gruppe, som snakker med alle det gjelder og kommer frem
til en avgjørelse."

"Hvor foregår alt dette?" avbrøt jeg nysgjerrig. "På et kontor?"

"Nei, er du gal," svarte Gorm. "Det ville være både upraktisk og utrivelig.
Det foregår ved data-bordet hjemme."

"Vi bruker enda et middel til å oppnå balanse og kontroll," fortsatte han.
"Ingen mennesker får lov til å ha en stilling av denne typen i mer enn et
visst antall år; så blir de skiftet ut med en annen. Det finnes en ganske stor
gruppe hjelpere som er kvalifisert til å være maskin-hjelpere. Men hvem
som skal sitte i stillingene til enhver tid, er det maskinen som finner ut,
etter bestemte regler som er blitt vedtatt Ingen kan altså regne med å ha en
slik stilling og så stor makt for lengre tid."

"Men at de finner seg i det!" utbrøt jeg.

"Det må de nok bare finne seg i," sa Gorm. "Noe av det viktigste for oss er
å hindre at det oppstår en spesiell klasse av eksperter og administratorer.
De ville fort begynne å tenke på en annen måte enn oss, ha andre
interesser og verdier, og til slutt ville de se på seg selv som 'innenfor' – 'vi
eksperter' -og se på såkalte 'vanlige mennesker' som 'utenfor'. Da er ikke
veien lang til å tro at man vet bedre og har formynderansvar for de
utenfor, 'som ikke vet sitt eget beste', som det gjerne ble sagt. Det ville
være til stor skade for samfunnet om noe slikt fikk utvikle seg igjen.

Dessuten er det viktig å begrense virketrangen deres, vet du. De skal trass



alt bare betjene systemet, ikke utvikle det videre. Vi må også unngå at
noen enkelt gruppe eller person skal skaffe seg større makt enn andre eller
bruke makten for egen fordel. Alt dette oppnår vi ved å kalle inn
kvalifiserte folk til noen års tjeneste, og så sende dem tilbake til deres
vanlige liv."



21 – ADMINISTRASJON

samtalen fortsetter og utfordrer gjestens tankevaner om makt og
privilegier

Vi hadde spist langsomt mens vi snakket. Vi var ferdige med kaffe og egg
og brød og ost, og Gorm satte frem et fruktfat før han fortsatte:

"Dessuten er systemet ganske åpent. Alle har adgang til det meste av
administrasjonens data, ikke bare byråkratene slik som før. Det er ganske
praktisk: Før måtte vi bruke timevis, for ikke å si månedsvis på å få en
opplysning ut av administrasjonen. Nå får vi det ut på øyeblikket."

"For noen år siden var det for eksempel noen ungdommer herfra som
hadde lyst til å starte en trevarefabrikk. På skolen hadde de konstruert
forskjellige ganske brukbare ting: blomsterstativer, kjøkkenmøbler, og
lignende, laget av tre. De trengte endel opplysninger: hvor mange slike
firmaer som fantes allerede, hvordan markedet var, om arbeide ved
bedriften ville bli godkjent som poengarbeide og lignende. Før hadde de
måttet gå fra kontor til kontor, skrive og ringe i øst og vest, og til slutt
sende inn søknad om å få starte opp bedriften på det stedet de valgte.
Deretter ville de blitt gående og vente på svaret, kanskje i månedsvis.

Nå satte de seg ganske enkelt ved databordet hjemme og kalte opp de
forskjellige opplysningene som de trengte. Snart kunne de beskrive for
maskinen hva de hadde tenkt å gjøre. I løpet av noen minutter fikk de vite
at dette ville bli den eneste bedriften i sitt slag, og at det ikke var noe i
veien for at den kunne drives ved poeng-arbeide. Akkurat det siste kunne
forresten ikke maskinen avgjøre alene. Den la frem søknaden for en
maskinhjelper som hadde vakt. Han kom på skjermen, spurte dem ut litt
mere om hva de ville gjøre og ga så tillatelsen. Dermed kunne de bare
sette i gang."

"Simpelthen på ett menneskes ord!" utbrøt jeg. "Uten mere
saksbehandling? Tenk om han tok feil?"

"Der er det også forskjell på våre land," sa Gorm. "Hos oss er nesten alle
tillatelser midlertidige. Vi er ikke lenger innstilt på at en tillatelse som en



gang er gitt, aldri kan trekkes tilbake; eller at en beslutning som var klok
idag, ikke kan vise seg å være uklok i morgen.

Slik vi ser det, er et samfunn et så stort og innviklet system at vi hele tiden
må prøve oss frem og stadig korrigere kursen for at det skal fungere best
mulig. Det er ingen som vet sikkert hva som ville være best å gjøre, og
derfor må vi ha muligheten til å ombestemme oss. Alt er på forsøksbasis,
og da går det godt an åoverlate en slik avgjørelse til en enkelt person,
spesielt en som er høyt utdannet og valgt ut fordi han eller hun er klok og
pålitelig.

Risikoen er ikke så stor heller, for ungdommene var helt klar over at en
dag kan det komme kontra-ordre: Dessverre, dere kan ikke lenger få drive
fabrikken med poengarbeide. Fordi det er mangel på arbeidere på mere
nødvendige arbeidssteder, for eksempel. Men da har de fått prøvd seg, og
samfunnet har fått prøvd dette tiltaket. Alle her er innstilt på at det vi gjør
er forsøksvirksomhet, og at vi kan bli nødt til å endre på det vi gjør."

"Gir ikke alt dette en forferdelig følelse av usikkerhet?" spurte jeg.

"Tvert om, det gir frihet!" lo Gorm. "Du må huske på at vi har den
grunnleggende tryggheten som ligger i at vi alltid er sikre på respekt,
omsorg, hus og lønn. Dessuten, hvis vi føler at en avgjørelse er urimelig
på noen måte kan vi ta det opp, gjennom maskinhjelperne. Vi vet at vi blir
hørt på og tatt hensyn til, så langt det overhode er mulig. Tryggheten har
vi. For oss ligger det en skapende frihet i at ting forandrer seg, og at vi rett
som det er kan gjøre noe nytt når det gamle ikke duger lenger."

"Jeg er skeptisk," sa jeg. "Hvordan gikk det for eksempel med guttene?"

"De startet fabrikken og fikk stor omsetning. De fikk med seg noen flere,
og skapte og produserte originale ting av hjertens lyst. Men etter en stund
ble de lei det, og begynte å utdanne seg i datastøttet produksjon og
formgiving. Idag har de en helautomatisk møbelfabrikk. Selv sitter de i
kontrollrommet og programmerer nye produkter. De eksporterer for
millionbeløp, har jeg hørt."

"Helautomatisk møbelfabrikk? At dere vil selge slikt billig



masseprodusert herk!" Jeg kunne ikke skjule min forbauselse og forakt.

"Hvorfor tror du det blir billig og masseprodusert?" sa Gorm. "Fordi det er
helautomatisk?"

Jeg nikket.

"Der tar du feil. Ingen kan pusse et trestykke så fint eller fuge sammen tre
så fullkomment som en robot, det sier seg selv. Ingen håndverker er så
nøyaktig og tålmodig som den. Kunsten er å programmere robotene; 'lære'
dem nøyaktig hva de skal gjøre. For skape kan de ikke, de kan bare gjøre
helt mekanisk hva vi bestemmer. Kunsthåndverk er noe helt annet."

Jeg gikk tilbake til det vi egentlig hadde snakket om.

"Denne adgangen til opplysninger," sa jeg, nokså provosert ved tanken på
at hvem som helst kunne skaffe seg tilgang til alle slags data bare ved å
trykke på en knapp. "Er det ikke noe som er gjemt?"

"Selvfølgelig finnes det grenser for hva en bestemt person kan få tak i,"
svarte Gorm. "Persondata er svært godt beskyttet, for eksempel. Likedan
diplomatiske hemmeligheter, forsvarets data og mye annet. Slike regler
ligger bygget inn i programmene.

Men svært mye informasjon som før i tiden var lukket for vanlige borgere
er åpen nå. Offentlig statistikk, for eksempel. Over dataskjermen kan vi få
ferske opplysninger om alle sider ved vårt eget samfunn, og om hvilke
regler som gjelder i bestemte saker. Barna læres opp til å bruke det fra de
er ganske små, og det tror jeg gjør at vi virkelig føler oss som en del av et
fellesskap."

Han fortsatte: "Du vet, i de gamle samfunnene hadde folk lett for si ting
som 'De gjør som de vil' eller 'De hører ikke på vanlige folk.' Nå føler vi
ikke at noen, 'de', tar avgjørelser langt over hodet på oss. Vi er selv med på
saksbehandlingen, kjenner selv sakens fakta og regler, og kan klage enkelt
og direkte hvis vi er misfornøyd. Istedet for 'vi og de'-følelsen har vi
heller en 'vi og den'- følelse for maskinen, som en partner som hjelper oss
i alle sammenhenger."



"Jeg forstår at dere har forsøkt å bygge ned administrasjonen," sa jeg. "Gi
den mindre makt og innflytelse. Men vil det si at den er spredt ut over hele
landet også? Jeg mener, finnes det ikke et maktsentrum i dette landet, slik
hovedstaden er hos oss? Der er det en bydel hvor regjeringsbyggene og de
store bankene og avisene finnes og hvor de store organisasjonene har
hovedkontorene sine. Det er et tydelig maktsentrum i Bykrat. Har dere
ikke noe slikt her?"

"Jo, vi har det," svarte Gorm. "Det ser ikke ut til at et moderne samfunn
kan greie seg uten. Samtidig er vi redd for at det skal utvikle seg et varig
skille mellom utkant og sentrum på den måten. Et varig skille mellom de
få i sentrum hvor alt foregår, som har makt og privilegier og penger, og
det store flertallet som ikke har det.

Vi mener det farligste er virkningen av et slikt skille på dem i sentrum, de
priviligerte. Det gamle ordtaket sier at makt korrumperer, ikke sant? Det
er nok mye i det. I allfall ser det ut til at de som hadde varig opphold i et
maktsenter – enten det er på lokal- eller riks-planet – etterhvert fikk et
annet syn på verden, og blir mer og mer forskjellige fra andre mennesker.
Det ble et skille mellom de som styrte, og som levde i sin priviligerte
verden, og alle de som ble styrt, som levde i en annen verden.

Det beste hadde vært om de som har makt måtte leve et vanlig liv som alle
andre. Da ville de ha kontakt med de samme realitetene som dem. Men på
den andre siden ser det ut til at alle mennesker føler at den som har makt,
det vil si ansvar, også har rett til noen fordeler. Det finner en i de aller
fleste land i verden. Etter en revolusjon har folk for eksempel ofte forsøkt
å fjerne privilegier for de styrende. Alle skulle være borgere eller
kamerater, uansett hvor mye makt de hadde. Men det har aldri vart lenge
før forskjellene snek seg inn igjen.

Her i landet er stemningen likedan: De som til enhver tid har ansvar for å
drive dette landet, føler at de har rett til litt flere privilegier enn andre, –
mer hjelp, kanskje, bedre plass, noen status-symboler, eller hva det kan
være.

Så vi sto i et dilemma. På den ene siden følte alle at det var naturlig at
ledere fikk privilegier. På den andre siden var vi sørgelig klar over at hvis



de fikk privilegier ville de snart utvikle seg til en egen klasse, som levet
under andre kår enn dem de skulle styre for. I verste fall kunne de komme
til føle at det var viktigere å styre slik at de beholdt privilegiene enn å
styre godt. Kan du tenke deg en løsning på det?" spurte han med et smil.

Jeg ristet på hodet. Makt og privilegier var to sider av samme sak, og det
måtte være håpløst å skille dem, syntes jeg.

"Det er en gammel modell, og den er godt kjent fra ditt eget land også," sa
han oppmuntrende. Jeg forsøkte å tenke over hva det kunne være, men
måtte gi opp.

"Hva med diplomatiet?" spurte han.

"Javisst," utbrøt jeg. "En mann som er ambassadør, for eksempel, har alle
slags hjelpemidler og privilegier og en høy levestandard så lenge han er i
stillingen, men mister det når han går ut av den. Det er en levestandard
som hører til stillingen og ikke til mannen, kan en si."

"Akkurat," sa Gorm. "Det er slik med alle våre offentlige embeter eller
oppdrag nå. Til hvert embete hører det bestemte goder som man kan
disponere så lenge man sitter i det, men mister igjen så snart man går over
til noe annet."

"Hos oss er nå embeter livsvarige," sa jeg.

"Ja, det er sant," sa Gorm. "Vi burde heller snakke om oppdrag. Hos oss er
ingen stillinger livsvarige. Lengden av oppdraget varierer, men ingen kan
sitte mer enn seks år i noen maktstilling i dette landet."

"Jeg forstår hvorfor dere har gjort det slik," sa jeg. "Dere vil begrense
feilplassert virketrang, ikke sant? Og dessuten hindre at folk begynner å se
på en slik stilling som sin egen eiendom, som de bare skal ha fordeler av.
Slik at de begynner å forsvare den istedet for de interessene de er satt til å
ta vare på."

Gorm nikket.

"Men samtidig synes jeg det må føre til en ufattelig sløsing med



ekspertise," fortsatte jeg. "Når et menneske som har arbeidet på toppen av
utenriksdepartementet for eksempel, blir skiftet ut med en ny etter seks år,
blir det som å begynne på bar bakke igjen. Det blir ingen kontinuitet."

"Det er en ulempe," innrømmet Gorm. "Men vi mener den er liten i
forhold til farene ved det andre systemet. For det første er maskinen til
stor hjelp. Mye av ekspertisen som dere lagrer i embetsmanns-hoder har vi
lagret i ekspertsystemene i datamaskinen slik at den er tilgjengelig for
nestemann som rykker inn i arbeidet. For det andre er det ikke en hvilken
som helst nestemann som kommer inn. Vi har en stor gruppe eksperter på
utenrikspolitikk som skiftes om å fylle slike oppdrag til enhver tid. Det
viktige for oss er at de som i øyeblikket ikke har noen oppdrag lever som
andre folk, slik at de ikke mister kontakten med virkeligheten, både her og
utenlands."

"Alt dette," føyet Gorm til, "henger sammen med ett av hovedprinsippene
våre: At et menneskes identitet ikke skal være knyttet til en bestemt
stilling, med alle de ulemper det fører med seg."

Jeg var opptatt med noe annet:

"Det finnes altså et maktsentrum her – selv om mennesker går ut og inn av
stillingene der. Da finnes det vel også strøk av byen som er flottere og har
høyere levestandard enn dere her i landsbyen?" Av en eller annen grunn
gledet det meg litt at Aipotu kanskje ikke var et så klasseløst samfunn som
jeg hadde fått inntrykk av hittil.

"Det er riktig," sa Gorm. "Jeg hadde tenkt å ta deg med på et besøk dit,
idag hvis det passer. Jeg hadde tenkt vi skulle besøke Vanja og få henne
med hjem. Hun er på et seks måneders oppdrag i helsevesenet, som jeg
fortalte deg før. De skal lage den nye versjonen av diagnoseprogrammet
vårt."

Diagnoseprogram? Det hørtes interessant ut. Men jeg forfulgte det ikke –
jeg ville sikkert få det forklart når jeg traff hans kone.

"Din kone er ganske høyt plassert i rangordningen blant programmere, er
hun ikke?" spurte jeg istedet.



"Hun har iallfall høye kvalifikasjoner," sa Gorm. "Hun har lang erfaring
og har vært med på flere viktige prosjekter før. Dermed ble hun spurt av
utredningsggruppen om hun ville være med på dette prosjektet. Det ville
bety at hun måtte flytte inn til sentrum og være i oppdrag, som vi sier, i
seks måneder. I den tiden har hun mange av disse fordelene vi snakket om:
en bra leilighet, hjelp, og så videre. Men den aller viktigste belønningen er
nok å være med i arbeidsmiljøet der, – alle ekspertene som er samlet for
dette prosjektet. Nå kan de kaste seg over arbeidet og jobbe sammen så
intenst de ønsker det, uten å bli distrahert av noen praktiske eller andre
bekymringer. Det vet jeg hun setter enorm pris på."

Jeg syntes jeg hørte en skygge av vemod eller bitterhet i stemmen hans.

"Hos oss," sa jeg, "ville en mann føle det nokså ille hvis hans kone tok et
seks månders oppdrag utenom hjemmet. Er det sånn her også?" spurte jeg
forsiktig.

Men det virket ikke som det var årsaken til misstemningen jeg hadde følt.

"Selvfølgelig savner jeg henne," svarte han. "Men vi treffes hver weekend
og har videokontakt hver dag, så det går bra. Jeg synes det er fint at hun
får en slik sjanse til å strekke seg videre i faget og får oppleve spenningen
ved å arbeide på et så stort prosjekt."

Han reiste seg fra bordet.

"Skal vi dra inn og ta en titt på selve Maktens Senter?" spurte han.

Jeg hørte på tonen at han gjorde narr av meg fordi jeg var så opptatt av
dette temaet, men jeg lot som ingen ting og hjalp ham heller å rydde av
bordet.



22 – SENTRUM

som fremdeles handler om makt og folkestyre, men dessuten om en tur til
Orbus sentrum og Gorms kone Vanja

Gorm gikk til data-bordet.

"Jeg skal bare legge inn et par beskjeder og se at alt er i orden i huset, " sa
han.

"Kan du se det her?" spurte jeg og så rundt på de ulike skjermene og
lysene.

"Det er et program som registrerer tilstanden i bedene, hva som trekker
elektrisk strøm, om vinduer og dører er lukket, og så videre," forklarte
han. "Og et annet program som kan ta og gi beskjeder. Mor er ikke
hjemme akkurat nå, så jeg sender en hilsen om at vi drar til sentrum og
håper å få med Vanja tilbake."

Da vi gikk ut til bilen, fortalte Gorm at vi skulle kjøre på automatveien inn
til Orbus sentrum.

"Hva mener du med automatvei?" spurte jeg.

"Har ikke dere fått det enda? Det er en maskinstyrt motorvei. Så snart vi er
oppe på veien har ikke jeg noe med å styre bilen lenger, – det gjøres
maskinelt. Dermed kommer vi adskillig fortere frem enn vi ellers ville
gjort."

Det var blitt solskinn og varmt igjen. Vi kjørte gjennom det parkaktige
landskapet til vi kom ned i dalen, og da som vi nærmet oss midten av den,
kunne jeg se at det gikk en høy slank bro langs dalsenkningen som jeg
forsto måtte være motorveien.

Vi kjørte opp en rampe og ganske riktig: Der var det en bred motorvei i
vår retning. Et stykke lengre borte kunne jeg se glimt av en annen høybro
som formodentlig bar trafikken den andre veien. Vi kjørte opp rampen og
fikk se bilene fare forbi i tre felter med høy hastighet. Jeg undret på



hvordan vi kunne få til en sikker innkjøring på veien med den hastigheten
som ble holdt. I samme øyeblikk hørte jeg en stemme fra frontpanelet i
bilen, som sa:

"Klar for inngang på automatveien? Fest sikkerhetsbeltene. Overgang fra
manuell til automatisk styring. Klar?"

Gorm slapp rattet og pedalene og la setene våre behagelig bakover.
Samtidig viste lysene på dashbordet at en datamaskin som var bygget inn
der hadde begynt å arbeide. Plutselig gled bilen vår frem, aksellererte
kraftig og smatt inn mellom to biler i den nærmest endeløse rekken som
suste forbi. På et øyeblikk var farten justert og vi så hvordan avstanden til
bilen foran gradvis videt seg ut. Og da jeg snudde meg så jeg at det også
skjedde bak, til det var same avstand mellom oss og bilen foran og bak
som mellom alle de andre bilene på veien. Jeg så på speedometeret: Vi
hadde en fart på 200 kilometer i timen!

Dashbordet snakket til oss igjen: "Hvor skal vi?" og Gorm tastet inn et
svar.

"Hele systemet er maskinovervåket," forklarte han. "Det er bygget inn et
system i veien som regulerer trafikkstrømmen sammen med maskinene i
hver enkelt bil: hastigheten, avstanden mellom bilene, og alle av- og
innkjøringer er styrt. Hvis det skulle hende noe uforutsett kan hver enkelt
bil passe avstanden til de andre med sin egen radar og bremse ned.
Bilulykker på disse veiene forekommer så og si aldri. Og den viktigste
grunnen til det er selvfølgelig at ingen kan ta kontrollen over bilen sin så
lenge de er på automatveien. Ingen mulighet til farlige forbikjøringer,
kappkjøring eller slikt!"

"Hva gjør de som liker fart da?" spurte jeg.

"Vi har fine motorbaner for dem – både bil og motorsykkelbaner," svarte
han.

Vi lå rolig tilbakelenet og så ut over landskapet mens bilen suste langs
motorveien.



Jeg var enda litt forvirret av hva Gorm hadde fortalt meg ved frokosten og
tenkte jeg fikk bruke anledningen til å klare opp litt.

"Kan du gi meg et helhetsbilde av styreformen deres?" spurte jeg ham.
"Det er så mange elementer at jeg mister oversikten. Midlertidige
tjenestemenn, oppdragsgrupper, maskinhjelpere, datamaskiner og jeg vet
ikke hva. Og hvor blir det av folkestyret? Er ikke dette et demokrati?"

Gorm lo. "Det høres forvirrende ut når du sier det slik," sa han. "Jeg skal
forsøke å gi deg selve grunnmodellen som vi arbeider etter. Og den gjelder
like mye i lokalstyret av landsbyen vår, som i styret av hele landet.

Vi startet med et vanlig folkestyre den gangen Omleggingen begynte.
Etterhvert oppdaget vi at mer og mer administrasjon kunne legges til
datamaskinene, og at det hadde en annen heldig virkning: Vi lærte oss å
finne frem til klare og utvetydige regler på alle områder av samfunnslivet.
Samtidig tok folkemøter og folkeavstemninger seg opp, særlig på
lokalplan. Folk i byen eller på småstedet møttes og diskuterte hvordan de
ville innrette seg, bruke pengene, og så videre, til de hadde et
flertallsvedtak. Så begynte de å sette sammen grupper av særlig
kvalifiserte folk til å forme ut ordningen i detalj. Deretter overtok
dataeksperter og satte det hele inn i et datamaskinprogram for det
administrative data-nettet i området, som alle husholdninger var knyttet
til.

Idag har vi stort sett funnet frem til ordninger som alle er fornøyd med, og
det er sjelden bruk for endringer. De eneste som arbeider med
administrasjon i vår landsby nå, for eksempel, er maskin-hjelperne som
skiftes om å ha vakt ved nettverket. Dessuten har vi representanter på
høyere nivåer, på riksplan, for eksempel. De velges på vanlig demokratisk
vis."

"Et slags parlament?" spurte jeg.

"Ja, nærmest. Men igjen – også på riksplan er det hjelperne og maskinene
som tar seg av den daglige administrasjonen. Representantene kommer
bare inn når noen foreslår endringer."



"Og hvem foreslår det?"

"Endringsforslag kan komme fra mange kanter: Fra representantene selv,
– men det er ikke populært. Da blir de mistenkt for regjeringslyst og det er
noe vi ikke liker. Det kan være en misfornøyet borger som klager og får
medhold av allmøte eller representantskap. Eller noen foreslår en
prøveavstemning og får med seg mange nok til at den holdes – over
datanettet, selvfølgelig – og får flertall for en endring. Eksperter kan
anbefale forbedringer. Men i alle tilfelle må en folkeforsamling på ett
eller annet plan vedta endringen hvis den skal bli utført. Så setter
forsamlingen ned en prosjekt-gruppe som endrer reglene og får
programmerere til å sette dem inn i programsystemet, og samtidig blir alle
underrettet om hva som er endret. Det er et greit, sikkert, og
arbeidssparende system."

"Bortsett fra datasikkerheten," innvendte jeg. "Systemet deres må være
uhyggelig sårbart for dataforbrytelser. En upålitelig programmerer kunne
sørge for fordeler til seg selv og resten av familien, eller få fatt i private
data og drive pengeutpressing, eller svindle bankene, eller forberede
statskupp. Jeg begriper ikke at dere tør å satse i den grad på ett system,
slik du har fortalt meg i disse dagene."

"Jeg har undret på når du kom til å ta opp det spørsmålet," sa Gorm. "Det
er vel ikke noe annet område vi bruker så mye tid, krefter og penger på
som akkurat datasikkerhet," sa han. "Du vil få flere detaljer når du skal
reise rundt senere. Men jeg kan berolige deg med at systemet er sikret på
flere uavhengige måter.

Noe ligger i uttrykket "data-nett" som jeg nevnte i sted. Vi bruker aldri en
enkelt datamaskin til noen funksjon. Det er alltid et nettverk av
uavhengige maskiner, som holder oppsyn med hverandre. Det er
selvfølgelig strengt ulovlig å gjøre endringer i et administrativt program
utenom prosjektene. Men samtidig vet vel dere også at en flink
programmerer kan gjøre endringer, til egen fordel for eksempel, som ikke
oppdages av noen andre, iallfall ikke før etter lang tid. Men det er mye
vanskeligere ågjøre endringer som ikke oppdages av de andre uavhengige
maskinene i nettet, som holder øye med hverandre. De leser for eksempel
hverandres programmer rett som det er, for å se om noe er endret.



I tillegg kommer det at alle lærer på skolen om systemet vårt. Hvordan det
er bygget opp på tillit og ikke på kontroll. Vi forklarer hvor mye mer
produktivt et slikt samfunn er, men også hvordan det er sårbart. Vi lærer
dem en viss årvåkenhet, slik at de kan ha mulighet til å oppdage tegn på
eventuell misbruk."

"Et slags gjensidig spionasje og angiversysten?" spurte jeg ironisk.

"Er du gal!" Gorm var rystet. "Men det er en fare for at hele samfunnet
kan bli for godtroende, slik vi oppdras. Vi sørger for et realistisk
kjennskap til mulighetene, det er alt.

I tillegg har vi en liten utvalgt gruppe av høyt kvalifiserte og erfarne
maskinhjelpere, som kalles det sentrale maskinsikkerhets utvalget. De er
uten tvil de mest betrodde personer i landet. Hjemme hos hver av dem står
en datamaskin som bare de kan bruke. Hvert eneste data-nett i landet er
overvåket av minst to av de maskinene."

"Den perfekte junta," mumlet jeg.

"Du mener, ingen ville ha bedre anledning enn disse personene til å overta
makten i landet ved et kupp?" spurte Gorm. "Det er riktig, hvis de virkelig
var mulvarper – folk som hadde skjult sine egentlige egenskaper og
hensikter gjennom mange års offentlig virksomhet. Men her måtte du ha ti
mulvarper på en gang. Selv ni av dem kunne ikke gjøre noe uten den
tiende. Dessuten vet jeg tilfeldigvis at det finnes enda en kontroll, som
passer på utvalget igjen."

Jeg forsøkte å få ut av ham hva det var, men han ville ikke si ett ord til.
Jeg fikk inntrykk av at han angret på å ha nevnt det i det hele tatt. Kanskje
det var noe Vanja hadde betrodd ham? Jeg begynte å snakke om noe annet.

"Er absolutt alle fabrikker under jorden her? I sentrum også?" spurte jeg.

"Nei, ikke alle. Særlig ikke de som krever svært stor plass, som skipsverft
og luftskipsfabrikker."

Jeg trodde jeg hadde hørt feil. "Luftskip? De store, avlange monstrene



med gondol på undersiden, som de hadde under første verdenskrig?"

"Vet du ikke at vi har tatt dem opp igjen?" sa han. "Det er egentlig så
naturlig. De er stille, økonomiske, og forurenser lite. Og de gir mye bedre
komfort enn jetfly. Vi har luftskipruter mellom alle de større byene, og
mange foretrekker dem. Ombord der kan man få lugar, spise middag i
spisesalen, og beundre landskapet gjennom glassgulvet i salongen. Barn
elsker dem. De går langsommere enn fly, men til gjengjeld kan de fortøye
i sentrum, ved et terminaltårn med en heis som tar deg rett ned til
hovedgaten. Vi synes de er fine, og bygger stadig flere av dem."

"Men er de ikke brannfarlige? Og kan de gå mot vinden?" spurte jeg
forbauset.

"Vi bruker selvfølgelig ikke brennbare gasser. Det finnes flere
avfallsgasser fra industrien som kan brukes i luftskip. Og de har
selvfølgelig motor og et propellsystem, og ror," svarte han. "Det vi er mest
stolte av, er hvordan vi løste problemet med vekten på brennstoffet.
Energien fremstilles ved å føre sammen to stoffer, det ene lettere enn luft
og det andre tyngre. Tilsammen veier de det samme som luft, og er altså
ingen belastning på luftskipet. Du får sikkert se og reise med noen mens
du er her."

Utsikten fra motorveien hadde vært flott der den gikk i behagelige slynger,
men ved enden av dalen dukket vi inn i en mørk skog. Da vi igjen kjørte ut
i sollyset gispet jeg: Vi kom rett ut av skogen og krysset en bratt skrent
som stupte ned under oss. Det var som vi fløy ut i luften. Foran oss svingte
veien seg som et sølvbånd nedover en ny dal. Det var direkte vakkert å se
på. Jeg sa det til Gorm.

"Vet du at vi har arkitektkonkurranser om veianlegg?" spurte han. "De
som vinner må ikke bare lage det teknisk beste anlegget. De må også
forme veien slik at den blir et kunstverk i seg selv, som understreker
landskapet og gir bilistene en forsterket opplevelse av det. Og hvis veien
legges på bakken, må de planlegge plantelivet rundt den også. Vi har
utviklet planter som tar til seg eksos, for eksempel, og planter som egner
seg til støyskjerming."



"Hva dere har råd til, overgår min forstand," mumlet jeg.

"Men til gjengjeld har ikke vi ny bil annethvert år," sa Gorm. "Bra veier
og velbrukte biler kan du si er vårt motto."

Langt nede foran oss kunne jeg se at det glitret blått av vann. Antagelig
havet, jeg visste at Orbus var en sjøby, men jeg hadde sett lite til sjøen
foreløpig. Nede i retning av vannet skimtet jeg det som jeg ventet å finne i
en storby: Skyskrapere.

Det var et vakkert og eiendommelig bylandsskap vi nå kjørte inn i. Slanke
grasiøse høyhus reiste seg omkring oss, med god avstand til hverandre. De
var på 40-50 etasjer men virket ikke knugende på grunn av den lette
arkitekturen. I de nederste etasjene så det ut til å være bueganger,
butikker, glassdekte promenader og hengende hager. Noen steder så jeg
spinkle broer høyt oppe, fra ett høybygg til et annet. Mellom byggene lå
frodige haver, springvann, og fossefall som i det strålende solskinnet fikk
det hele til å virke som en eventyrby. Det var ingen biler å se, men flere
luftskip svevet over byen, i fart eller fortøyet til slanke tårn.

"Hvor er biltrafikken i denne byen?" spurte jeg.

"Den ligger under det vi ser, selvfølgelig," svarte Gorm. "Det er en
elementær ting i byplanlegging nå, at en by har en mengde etasjer også
under jorden. Under oss har vi banenettet, et nett for biltrafikk, og alle
slags servicefunksjoner."

Nå snakket dashbordet igjen: "Vi svinger av om et øyeblikk". Like etter
bremset bilen brått og svingte ut på en avkjøringsvei. Fjæringen og
sikkerhetsbeltet gjorde at slike brå manøvrer i stor fart ikke var direkte
ubehagelige, men jeg syntes nok de var litt vanskelige å venne seg til. Vi
kjørte ned i et roligere tempo, og dashbordet snakket for siste gang: "Klar
for overgang til manuell kontroll?"

Gorm svarte ved å trykke på en knapp, reiste opp setet, tok rattet, og kjørte
videre ned i en tunnel. Kort etter svingte han inn i en underjordisk garasje.

"Her er vi," sa han. "Dette er en del av data-sentret."



Han stanset bilen på en plate foran en åpning i veggen. Vi gikk ut og tok
med oss tingene våre. Bilen gled inn i åpningen hvor den ble overtatt av en
automatisk arm som svingte den opp og ut av syne.

"Det gir tettere lagring," sa Gorm. "Bilene stues der inne så tett som de
kan gå, og uten all eksosen som gjorde de store underjordiske
garasjeanleggene farlige. Når vi skal tilbake igjen, taster jeg bare inn en
kode her, og bilen kommer ut igjen på et blunk."

Vi gikk inn i hallen og tok elevatoren opp til 32. etasje. Kvinnen i
resepsjonen nikket kjent til Gorm og sa:

"Nå, er du kommet for å besøke Vanja?"

Gorm presenterte meg, og jeg nyttet anledningen og spurte henne:

"Er du også her midlertidig, som jeg har hørt om alle andre her i sentrum,
eller har du fast jobb?"

"Jeg er bare på engasjement," svarte hun. "Det er for lett å bli oppblåst og
viktig i en jobb som dette. Masse kjente folk og viktige beskjeder og slikt.
En kan lett komme til å bli uhøflig og lite hjelpsom mot andre mennesker
når de kommer og kanskje ikke vet hvor de skal eller hva de skal spørre
om. Det er 6 måneders tjeneste, og så reiser jeg hjem en stund. Men
ettersom jeg har spesialisert meg på resepsjonsarbeide, får jeg sikkert
tilbud om en jobb igjen snart. Av og til deler et par venninner og jeg på en
fulltids-jobb. Jeg liker arbeidet, men jeg liker aller best å leve hjemme i
landsbyen. Det er et bedre liv."

"Hos oss er en resepsjonist som deg en viktig person for kontoret," sa jeg.
"Hun eller han må kunne svare på alle slags spørsmål, og vite hvem som
arbeider der og hvor de vanligvis kan finnes. Hvis vi skulle bytte
resepsjonist hvert halvår tror jeg det ville bli kaos!"

"Dere har vel ikke en så god maskin, da," svarte hun. "Denne maskinen her
vet alt slikt, og når jeg overtar en resepsjonsjobb bruker jeg et par
kveldsvakter på å se igjennom systemet og få innprentet de viktigste
tingene. Det er det jeg er trenet opp til, vet du. Hvis jeg har glemt noe,



kaller jeg det bare opp på maskinen. Det er så greit så. Dessuten blir alltid
den forrige resepsjonisten her noen dager og hjelper meg."

"Du må huske på en ting til," skjøt Gorm inn. "Vi har ikke lenger de
arrogante sjefs-typene som forlanger øyeblikkelig og feilfri service og
skremmer vettet av en ny resepsjonist. Alle vet at alle er på midlertidig
oppdrag, og at opplysningene ligger i en maskin, ikke hos mennesket. Så
vi regner med den letetiden hos alle. Og det regnes som svært dårlig
oppførsel å bli ubehagelig fordi man ikke får feilfri service.

"Vi er jo mennesker alle sammen, ikke sant?" sa han til kvinnen, som
nikket enig.

Imens hadde hun meldt vår ankomst og snart kom Vanja raskt mot oss.
Hun var vever og mørk, fylt av en intens vitalitet som man merket i alle
hennes bevegelser. Hun gikk i en slags arbeidsuniform som jeg antok
kanskje hørte til yrket. Hun og Gorm hilste først på hverandre med glede
og en varm omfavnelse, og etterpå vendte hun seg til meg med den samme
åpne nysgjerrigheten som var så vanlig her. Jeg ble enda en gang slått av
hvor anderledes folk oppførte seg i dette landet enn hjemme. Det virket
som de ikke skilte mellom privat og offentlig oppførsel. De møtte alle
mennesker som en venn eller medborger på samme nivå, som oftest
vennlig, men også uvennlig av og til. Det de alltid manglet, var formalitet
og avstand. Jeg må tilstå at det ofte gjorde meg brydd og forlegen.

Hun vendte seg altså til meg som til en gammel venn, sa hun hadde hørt
mye om meg allerede og gledet seg til å treffe meg, og spurte om vi ville
bli med inn på hennes kontor.

Det var et lyst rom med store vinduer ut mot sjøen. Et skrivebord sto i
vinkel med et enda større databord enn det jeg hadde sett hjemme hos
Gorm. Gjennom en halvåpen dør til et sideværelse hørte jeg stemmene til
flere personer. Vanja nikket mot døren:

"Der inne sitter de som er sekretær og assistenter for meg. På den andre
siden sitter min nærmeste medarbeider og helt ute på hjørnet sitter sjefen
vår. Altså sjefen for denne gruppen, som bare er en av gruppene på
prosjektet."



"Hva er det dere skal gjøre?" spurte jeg.

"Vi lager den nye utgaven av diagnoseprogrammet," svarte hun. "Det er
nødvendig ettersom nye data strømmer inn og vi får evaluert det gamle.
Det er biter som skal forbedres, koeffisienter som må justeres, symptomer
skal legges inn eller tas ut, og selvfølgelig driver vi hele tiden finpussing
av kontaktflaten mellom bruker og maskin. Det er særlig det vi jobber
med denne gangen. Det andre er mere rutine-oppdatering."

"Legene hos oss har brukt datamaskiner en tid," sa jeg. "Hvordan virker
diagnose-programmet hos dere?"

Hun vendte seg til Gorm. "Har du fortalt ham noe om helse-systemet vårt i
det hele tatt?" spurte hun.

"Bare om helse-opplæringen i skolen og litt om privat trim og slikt. Jeg
tenkte du kunne gi ham helhetsbildet."

"Det var fint," sa hun fornøyd. "Sant å si synes jeg det er noe av det beste
vi har fått til etter Omleggingen. Gorm mener selvfølgelig at det beste er
skolen," sa hun til meg. "Men uten et helt annet helse-system hadde vi
ikke hatt råd til det skolesystemet vi har i dag."

"Det har du selvfølgelig rett i," sa Gorm. "Men på den andre siden hadde
du ikke fått et helt anderledes helse-system uten skolens hjelp. Som
vanlig, alt henger sammen med alt. Men la oss sette oss litt behagelig,
mens du gir ham en oversikt. En kort en, husk jeg har foret ham med stoff
i to dager allerede."

Han smilte vennskapelig til meg, og jeg smilte tilbake. (Deres måte å være
på har egentlig mye for seg.)



23 – HELSE

hvor gjesten oppdager at helse er mer enn han trodde og at luksus kan
være lønnsomt

"La oss starte med krisen i helse- og sosial-budsjettene," sa Vanja. "Jeg
antar dere fremdeles har en slik krise?"

"Hvis du mener det at helse- og sosial-utgiftene fortsetter å øke hvert
eneste år enda vi gjør alt vi kan for å redusere dem, så har vi fremdeles
den krisen," svarte jeg. "Nå går snart en tredjedel av vårt statsbudsjett til
understøttelse av gamle og syke, og skattene må økes igjen hvis det ikke
skal bli full krise i forvaltningen. Og det gjelder både på lokal og
landsplan. Mener du at dere har greid å snu utviklingen?"

"Dels har vi snudd den, og dels har vi forstått at det egentlig ikke var en
krise, det bare så sånn ut," sa Vanja.

Dette var gåtefullt. Jeg så på Gorm, som kom til hjelp:

"Du husker lignelsen om vasen og de to ansiktene? En del av løsningen
fant vi ved å se ting på en helt annen måte.

"Akkurat," sa Vanja. "De store utgiftene besto i virkeligheten av to
helt forskjellige poster. Den ene var en overføring av en del av
landets inntekt til mennesker som av en eller annen grunn ikke var i
arbeide: Pensjonister, arbeidsuføre, og barn; og til mennesker som
ikke tjente nok til å klare normale utgifter på egen hånd. Den andre
posten besto av utgifter til omsorg for syke av alle slag.

Den første posten var et fordelingsspørsmål. For å få til en endring i
samfunnet var det nødvendig å få folk flest til å forstå at en ny fordeling
var nødvendig. Derfor måtte nasjonaløkonomien bli forståelig for alle
borgere i landet, ikke bare for eksperter. Økonomiske fakta og prognoser
måtte fremstilles på en slik måte at alle kunne forstå det. Da ville folk få
oversikt over inntekter og utgifter, og hvilken levestandard landet faktisk
hadde råd til til enhver tid.



Familiebudsjett er noe de fleste forstår, tenkte vi. Familien har en bestemt
inntekt, og fra den trekkes først alle regelmessige utgifter. Noe settes til
side for å dekke gjeld og større innkjøp, og resten er til disposisjon. I noen
familier med store barn deles resten likt, og det bestemmer hvor høy den
daglige levestandarden blir. Omtrent sånn kunne et lands økonomi
fremstilles også."

"Men det er jo en helt barnslig forenkling," protesterte jeg. "Et
nasjonalbudsjett er noe helt annet og mer innviklet enn et familieregnskap.
Og hva er "landets inntekt"? Det kan beregnes på utallige måter, og alle
ville gi forskjellig resultat."

"Jeg sa ikke at var enkelt," sa Vanja. "Jeg sa at vi ønsket å finne en enklere
måte å fremstille det på, slik at alle kunne sette seg inn i det. Vi trodde at
folk flest godt kunne forstå nasjonaløkonomi hvis bare noen ville ta bryet
med å forklare det for dem. Og hvis de forsto det, mente vi det også ville
virke inn på handlingene deres. Men et hovedpoeng var hvordan det ble
satt opp."

"Bare ta et enkelt eksempel som dette:" skjøt Gorm inn. "I ett tilfelle gir
du en mann en lønn på 100. Så sier du at du må desverre ta fra ham 50 av
dem, fordi du må sørge for gamle, barn og syke, og dessuten bygge veier
og skoler og slikt. Da blir han opphisset og ergelig og synes han blir flådd
for penger som rettmessig er hans. Han begynner kanskje å snakke om å
flytte til et annet land hvor 'folk får beholde det de tjener'.

I det andre tilfellet sier du: Først må vi sørge for et skikkelig helsestell,
skoler og veier og så videre. Det er han forsåvidt enig i. Så sier du: Da blir
det 50 igjen til hvert menneske i landet, barn, voksne og gamle,
arbeidsføre og arbeidsuføre. Det må du, og alle andre, klare dere med.
Fordi han har vært barn og kommer til å bli gammel, godtar han kanskje
det, særlig hvis han har lært om menneskeverd og like rettigheter på
skolen. Til slutt sier du: Det blir mer å fordele, hvis du er med og øker
velstanden i landet: Skaper ressursser eller utnytter dem bedre."

"Men det er helt avgjørende at folk virkelig kan følge med og ser hvordan
det virker," fortsatte Vanja. "Min mor var med i arbeidet med å legge opp
det nye systemet. Det ga oversikt over nasjonaløkonomien, ettersom data



strømmet inn fra hele landet. Hver uke ble de viktigste tallene presentert i
fjernsynet, i fargerike figurer som alle kunne forstå: Hvor mye produsert i
de ulike bransjene, med hvor stort over- eller under-skudd, hvor mye
omsatt, solgt til utlandet og kjøpt derfra, hvor store felles utgifter, hvor
mye å fordele. Hvert halvår ble grunnlønnen justert etter tallene. Og jeg
tror ikke det har vært et år siden den gangen," sa hun, "hvor ikke
grunnlønnen har gått opp."

"Det der er enda et eksempel på at datakraft hjelper til ågjøre ting enklere
og gjør det mulig for det enkelte mennesket å være med å styre," sa Gorm.
"Men det viktigste vi oppnådde er etter min mening at mange økonomiske
bekymringer forsvant ved dette systemet. Folk visste hvor de sto, de visste
at vi levet innenfor det som det var dekning for, og at alle fikk likt, og de
hadde ingen irriterende følelse av at de egentlig skulle hatt mer enn de
fikk. Sammenhengen mellom produktivitet og velstand ble klinkende klar.
Og best av alt, vi kunne slippe å tenke så mye på de kjedelige pengene, og
konsentrere oss om det som virkelig gjør livet verdt å leve."

"Så nå ser du at endel av budsjettkrisen var kunstig," sa Vanja. "Den
skyldtes at folk ikke hadde vendt seg til at barn, gamle og arbeidsuføre
hadde krav på samme levestandard som de selv. Og at fordelingsmåten var
maksimalt irriterende: Først dele ut pengene og så samle dem inn igjen.

Den andre delen av krisen var virkelig nok: Det ble brukt enorme summer
på omsorg for syke av alle slag. Folk levet lengre enn før og var mere syke
på slutten av livstiden. Medisinsk forskning fant stadig nye metoder som
pasientene nøt godt av, men som var ganske kostbare for samfunnet. Men
det verste var at helsevesenet hadde utviklet seg til et enormt, tungrodd
byråkrati, hvor bare en liten del av hver krone kom frem til dem som
skulle være hovedsaken, pasientene."

"Og når du da tenker på at folks helse ble dårligere, både fysisk og
psykisk, på grunn av alle påkjenningene de var utsatt for, så kan du forstå
at helsevesenet måtte trekke stadig mer penger," føyet Gorm til. "Folk ble
syke av forurensing, av angst og håpløshet, og av den ødeleggende
livsstilen de la seg til for å holde unna angsten og håpløsheten."

"Vi driver stadig kampanjer mot livsstilsykdommer," bemerket jeg. "Men



jeg tror ikke det hjelper noe. Det er visst ikke noe som kan få folk til å
legge om livsstilen sin. "

"Det er ikke å vente når forutsetningene for å leve anderledes mangler," sa
Vanja. "Vi fikk ingen bedring her heller før barna ble tatt skikkelig vare på
og skolen ble lagt om. Barna som vokste opp ble trygge og hadde rikdom
nok inne i seg til å leve et lykkelig liv, selv om det var magrere – og
sunnere – materielt sett. Og for det andre lærte de om kropp og sjel og om
å ta vare på seg selv og sørge for sin egen helse. Da begynte de kroniske
lidelsene å minke, både de som ble kalt nervøse, psykosomatiske og
somatiske.

Og dermed er vi fremme ved helsevesenet vårt," sa hun. "Som du
skjønner, er det forebyggende arbeidet alltid det viktigste.

Vi starter med å lære barna at et menneske ikke kan klare seg uten andre
mennesker, særlig i tider hvor noe røyner på. De lærer å kjenne seg selv,
og merke tegnene på at noe er i veien. Da er det på tide å søke hjelp, sier
vi til dem."

"Det høres merkelig ut," sa jeg. "Jeg trodde dere var så sterke og
selvstendige, både voksne og barn; og nå sier du at dere løper etter hjelp så
snart det det aller minste er i veien. Det ville vi synes var svakt, rent ut
sagt pysete!"

"Kanskje det kommer av at dere ikke søker hjelp før dere er nødt til det,
når noe virkelig alvorlig er i veien," foreslo Gorm. "Derfor tror dere det er
et tegn på sykdom å søke hjelp før det er helt nødvendig."

"Vårt ideal er ikke et menneske som klarer seg alene," sa Vanja, "men et
menneske som klarer å være seg selv samtidig som det er nær andre. Det
er like viktig å kunne være svak og la de andre hjelpe når det trengs, som å
være sterk og hjelpe andre når det trengs."

"Men dette har da mye mer med psykologi å gjøre enn med medisin,"
protesterte jeg. "Skulle vi ikke snakke om helsevesenet?"

"Jovisst, men helse har mye med psykologi å gjøre," sa Vanja, "et



menneske som er tilfreds og har en mening med livet er mye mer
motstandsdyktig mot alt mulig, selv forkjølelse, enn ett som er utilfreds.

Derfor tenker vi i nettverk. For å sikre alle mennesker trygghet og omsorg
når de trenger det, omgir vi dem med tre forskjellige nettverk. Det første
er familie og venner og resten av det naturlige nettverket av mennesker
som de fleste lever i. Det gir nok omsorg for de fleste dagligdagse behov.

Det andre systemet er maskinen. Vi kan alltid få hjelp og råd ved å gå til
maskinen og få kontakt med maskinhjelperne. De kan også sette en i
kontakt med det tredje systemet: De lokale hjelperne. Så det er de tre
nettverkene: Vanlig sosialt nettverk, maskinen, og de lokale hjelperne."

"Men hva av dette er helsevesenet?" spurte jeg, hjelpeløst forvirret. "Hvor
er legen, legekontoret, sykesøstrene, sykehusene?"

Gorm lo.

"Du er opphengt i sektortenkning," sa han. "Helsevesen er noe mye videre
enn det du tenker på, derfor startet Vanja med det."

"La oss ta et par eksempler, så forstår vi hverandre lettere," foreslo Vanja.

"Javel," sa jeg. "Hva gjør dere når dere brekker benet på gaten?"

"Da strømmer folk til," svarte hun, "noen ringer etter
ambulansehelikopter, en lege kommer ned og gir førstehjelp; de heiser oss
opp og sender oss til nærmeste klinikk med spesialavdeling for brudd. Når
benet er behandlet og gipset og det ikke er noen komplikasjoner blir vi
sendt tilbake til sykestuen i landsbyen vår.

Det er et trivelig sted. Vi kjenner de fleste som jobber der fra før, og det er
lett å besøke oss for venner og familie, som strømmer til. Så snart vi
ønsker det blir vi sendt hjem, eventuelt med hjemmehjelp, besøk av
hjelpere, tekniske hjelpemidler, fysioterapi eller hva vi måtte trenge."

"Det hørtes luksuriøst ut," bemerket jeg, "Har dere råd til slikt stell av alle
som brekker noe?"



"Jeg tror vi trapper ned hjelpen fortere enn dere," svarte hun, "fra sykehus
til sykestue til hjem. Vi kan gi mye assistanse hjemme for det en
sykehusseng koster i drift. Etter at dette systemet ble bygget fullt ut, har vi
spart en masse penger uten at pleien er blitt dårligere. Den er tvert imot
blitt bedre, fordi folk trives bedre og kommer seg fortere under lokal
omsorg enn på sykehus.

Dessuten ville det være atskillig dyrere å spare på det du kaller luksus og
la en bruddpasient komme seg på beina igjen uten faglig hjelp. Det kan
føre til feilstillinger eller uførhet som koster samfunnet mye mer når
vedkommende blir gammel, for eksempel. Man kan gi mye fysioterapi for
den samme pengesummen!"

"Det er ikke lett å oppdage hva som er fornuftig økonomi så lenge man
tenker kortsiktig og i sektorer," skjøt Gorm inn. "Vi ser menneskers
livsløp under ett, og tar med i beregningen mer enn rent medisinske
utgifter og gevinster, og det har gitt oss et annet syn på hva som er god og
lønnsom politikk og hva som ikke er det. Luksus er som oftest lønnsomt,
hvis den gjør mennesker fornøyde og hjelper dem til å fungere bedre.
Dessuten, hvorfor skulle vi ikke unne oss det?"

"Vel vel," sa jeg. "Hvis dere våkner opp med feber og sår hals en morgen,
hva gjør dere da?"

"Da gjør vi en av to ting," svarte Vanja. "Enten gir vi beskjed til
hjelperkontoret i landsbyen og de kommer og ser til oss, eller vi
konsulterer diagnose-programmet først, og det gir beskjed til
hjelperkontoret. Dessuten pleier vi å tilkalle en venn eller slektning hvis
det ikke er noen andre i huset."

"Noen er tilhengere av naturbehandling, og foretrekker å kurere seg selv
med urteteer og slikt," skjøt Gorm inn.

"Og hvis man har små barn og blir syk, eller de blir syke og man selv skal
på arbeide?" spurte jeg, og tenkte tilbake på utallige slike kriser hjemme
mens barna var små.

"Husker du ikke?" sa Gorm. "Småbarnsforeldre er de mest priviligerte av



alle. Syke barn er gyldig grunn til fravær, uansett hva slags avtale det
gjelder. Dessuten har småbarnfamilien sine spesielle hjelpere, og barnet
har sin egen hjelper som det er knyttet til fra det er lite. "

"Du nevnte diagnose-programmet nettopp nå," sa jeg. "Det samme som du
arbeider på nå, ikke sant? Hva er det?"

"Det er et ekspertsystem vi kan snakke med ved databordet," forklarte
Vanja. "Det kaller frem alle helseopplysningene om oss som er lagret på
vår egen maskin. Alle våre tidligere samtaler med programmet er også
lagret. Det er faktisk ingen som "vet" så mye om oss som det
helseprogrammet."

"Og det står til rådighet for all slags helsepersonell?" spurte jeg vantro.

"Nei, selvfølgelig ikke. Det ligger jo i vår egen maskin og kan bare kalles
frem ved vår egen hemmelige kode, den som bare vi selv kjenner. Skal en
lege for eksempel få opplysninger fra den filen, er det vi som bestemmer
hvor mye hun eller han får vite," forklarte Vanja tålmodig. "Men hvis vi
feiler noe, kan vi altså kalle opp dette programmet og starte en samtale
hvor vi begynner med å beskrive de viktigste sykdomstegnene.
Programmet sammenligner det med all informasjonen det har lagret om
oss og om ulike sykdommer. Det kommer med tilleggsspørsmål og vi
svarer så godt vi kan.

I ditt eksempel med sår hals og så videre er antagelig diagnosen lett, og vi
kan velge om maskinen skal ta kontakt med hjelpersentret for oss eller om
vi vil gjøre det selv."

"Dette er nokså uinteressante eksempler," sa Gorm utålmodig. "Diagnosen
er lett, og slike sykdommer betyr lite i et menneskes liv. Ta en
livsstilssykdom, eller noe annet snikende, som ødelegger helsen over lang
tid. Det er der du finner størst forskjell mellom deres system og vårt."

"Dere kan da ikke ha livsstilssykdommer?" spurte jeg i et uskyldig
tonefall.

Gorm smilte, men Vanja oppdaget ikke ironien.



"Vi har mye mindre enn dere," forklarte hun. "Det er derfor vi har råd til
så mange andre former for helseomsorg. Det kommer mest av at vi ikke
har så mange skadelige påvirkninger lenger: Det er mindre forurensing,
mas og jag, bekymringer, utrygghet og ensomhet. Men selv hos oss kan
folk bli utsatt for så store påkjenninger at kroppen begynner å reagere, –
særlig hos dem som har anlegg for å reagere på bestemte måter slik som
med allergi, magesår, fedme, revmatiske plager eller hjertesymptomer.

Og det er når noe slikt begynner å utvikle seg at vi har mest nytte av
diagnoseprogrammet. Før merket folk også når noe ikke var som det
skulle, men det var ofte så vagt at de ikke tenkte på å gå til lege med det.
Så tidlig var det heller ikke lett for legene å stille noen diagnose. Man fikk
komme igjen hvis det utviklet seg, sa de kanskje. Når sykdommen til slutt
slo ut, var den blitt alvorlig, og kanskje kronisk.

Derfor er vi blitt lært opp til å spørre maskinen så snart vi merker at noe
ikke fungerer som det skal, selv om det er en ubetydelig ting.
Diagnoseprogrammet har lagret det vi vet om tidlige tegn på at en
belastnings- eller livsstils-sykdom holder på å utvikle seg, og det spør oss
ut om levemåte, matvaner, fordøyelse, appetitt, søvn, stivhet i musklene,
hodepine – kort sagt alt en person kan legge merke til om seg selv."

"Du vet vi er trenet i dette," skjøt Gorm inn. "Det er lett for oss å legge
merke til alle avvik fra det vanlige. Og istedet for å gå og gruble og
bekymre oss, tar vi bare en prat med dette programmet og får vite om det
er noen grunn til uro."

"Og vet du hva, Gorm," sa Vanja ivrig, "Nå er de begynt forsøk med
kontinuerlig fysiologisk diagnose i slike tilfelle. Hvis det er grunn til å tro
at noe er under utvikling kan de koble et lite bærbart laboratorium til
kroppen. Det analyserer innholdet av hormoner og næringsstoffer og
avfallsprodukter i blodet fra minutt til minutt – det er helt fantastisk! Det
sender resultatene over radio til en datamaskin, som analyserer tallene og
viser om det er noe i veien. De kan oppdage tendenser til f.eks. sukkersyke
eller leddgikt før sykdommen bryter ut!"

"Javel, og hva hender så?" spurte jeg. "Det er ikke nok å stille en
diagnose."



"Det er ikke lite bare det," svarte Vanja. "Men jo tidligere hjelperne
kommer inn, jo lettere er det for dem å justere systemet igjen."

"Justere? Det høres ut som du snakker om en klokke!"

"Et mennesker er noe helt annet enn en klokke, det er et levende og utrolig
innviklet system. Derfor trenger det av og til hjelp til å komme i balanse
igjen, når noe går galt," sa Vanja. "Vi begynner å vite så mye mer om
kropp og sinn nå, og om alle de prosessene som må være i balanse at vi
kan sette inn en liten påvirkning på akkurat riktig sted, uten skade eller
bivirkninger."

"Ikke som de gammeldagse sterke preparatene med bivirkninger som vi
grøsser over i dag," føyde Gorm til.

"Hva bruker dere da?" spurte jeg.

"Vi påvirker balansen med diett, øvelser, hvile, balansering av
energibanene, og biokjemiske produkter," sa Vanja. "Jo mer vi vet, jo mer
effektiv og likevel ufarlig kan hjelpen bli. Samfunnsøkonomisk er det
vanskelig å forestille seg hvor stort utbytte vi har av diagnoseprogrammet.
Noen har forsøkt å regne ut hva vi har spart i tapt produksjon, medisin og
legehjelp, og pleie av kronikere, og det dreier seg om enorme summer.
Folk får et vink i tide om en uheldig utvikling, og kan legge om livsstilen
før det er for sent."

"Hos oss ville ikke det hatt noen virkning," sa jeg. "Den som ikke liker
mosjon begynner ikke med det selv om han får et vink fra et program om
at han lever helsefarlig."

"Det er sant nok," svarte Vanja. "Men vi er kommet litt lenger. En slik
person her ville sannsynligvis ha gått til en hjelper med det som er det
egentlige problemet, motviljen mot mosjon, og de ville ha funnet en
løsning på en eller annen måte."

"Jeg synes nå det virker unaturlig å søke hjelp hos en maskin når det er
noe man lurer på i helsespørsmål," sa jeg. "Det høres så kaldt ut."



"Vi opplever det ikke slik," sa Gorm. "Det gir oss en følelse av
selvstendighet og frihet at vi selv kan styre med helsen vår så langt det
går. Du vet, hvis vi trenger støtte eller faglig trøst og veiledning så kan vi
få det i nærmest ubegrenset grad."

"Dessuten må du tenke på at det ofte er vanskelig å få andre til å
interessere seg for helsen din," sa Vanja. "Maskinen er en god venn. Den
er interessert, har alltid tid, og spør og graver om alt mulig. Du får en
følelse av å bli tatt alvorlig."

Jeg satt og grunnet litt, men kunne ikke komme på flere innvendinger, –
bortsett fra de økonomiske, selvfølgelig. Men det kunne hende de hadde
rett, at deres måte var vel så økonomisk for samfunnet som vår. Det måtte
man da kunne regne ut, tenkte jeg.

Vanja brøt tausheten. "Det var altså litt om helsepolitikken vår," sa hun.
"Jeg er sikker på du får vite mer når du begynner på selve rundturen. Nå
må jeg begynne å gjøre noe igjen – men vi sees hjemme senere, til festen.
Jeg kommer nok ikke før seks," sa hun til Gorm. "Går det bra?"

"Du mener med festen?" spurte han. "Ikke fornærm meg! Er ikke jeg en av
de beste vertene du kjenner?"

"Den aller beste!" lo hun og kysset ham, sa adjø til meg og forsvant inn på
siderommet.

"Jeg glemte å fortelle deg at vi skal ha fest i kveld," sa Gorm
unnskyldende. "Vi må dra hjemover nokså snart."



24 – FESTEN

gjestens beretning om hva han husker av en strålende fest og om alt han
opplevde gjennom natten

Gorm begynte å forberede huset til festen. Han hadde fortalt meg at de
hadde bedt en mengde av sine venner, både de som bodde i landsbyen og
en god del som bodde andre steder.

"Det blir en hel-natts fest, kan jeg tenke meg," sa han fornøyet.

"Er det på grunn av meg dere holder den?" spurte jeg, forskrekket over
opplegget.

"Vi skulle hatt en fest snart i alle fall, men du var et godt påskudd," svarte
han. "Vi lager flotte fester, skal jeg si deg, så jeg synes du må få med deg
det!"

Jeg ble ikke beroliget. Min kone og jeg pleier å holde selskap av og til,
men i vår alder er det rolige tilstelninger, hvor to-tre par kommer sammen
til god mat og samtale. En fest av den typen Gorm la opp til hadde jeg
ikke vært på siden studiedagene, og jeg trodde ikke jeg ville like å fornye
erfaringen. Man er trass alt ikke student lengre.

Gorm fortsatte sine travle forberedelser. Han var over alt i huset, fra
svømmebassenget til inngangshallen. Han hengte opp kulørte lykter og
lyskastere, satte stoler og sofaer i grupper, og stilte frem glass og
leskedrikker. På kjøkkenet tok han frem viner, og begynte til slutt å
forberede mat. Jeg fulgte med fra kjøkkenkroken. Det skulle tydeligvis
ikke bli ett hovedmåltid, men heller en mengde forskjellige retter. Han
arbeidet raskt og rutinert, og satte de ferdige fatene på benken eller i
varmeskap etterhvert som de ble ferdige.

Et par timer senere kom Vanja hjem. Hun stormet inn, byttet i en fart, og
startet å ta inn blomster og frukt fra hagen. Deretter satte hun seg til data-
bordet og "forberedte musikken", som hun sa. Det så ut som hun kalte
frem titler fra et register, valgte ut de hun ville ha, og la dem i et eget
register.



"Hvordan virker det der?" spurte jeg.

"Jeg velger hva anlegget skal spille på de forskjellige stedene i huset,"
svarte hun. "Soft music ved svømmebassenget og på terrassen, hot i stuen
hvor vi skal danse, og litt klassisk og mye stillhet på kjøkkenet hvor vi
skal spise."

"Men lager dataanlegget musikken også?" spurte jeg.

"Nei, den er lagret i hukommelsen her," svarte hun. "Anlegget spiller den
over høyttalerne i de rommene jeg ber om. Og hvis gjestene vil ha noe
annet, kan de bare styre det over databordet."

Ved syv-tiden begynte alt å bli ferdig og Vanja forsvant for å kle seg. Da
hun kom tilbake måtte jeg se to ganger på henne. Borte var den raske
kompetente dataeksperten. Mot meg gled en eventyrprinsesse, i noe
skimrende stoff som fløt omkring henne ved hver bevegelse hun gjorde.
Det lynte ved hals og håndledd, og håret var flettet med perler og bånd.
Gorm kom inn og så at jeg sto og stirret på henne.

"Det hadde du ikke ventet, ser jeg," smilte han. "Er hun ikke vakker? Skal
vi også gå og kle oss?"

Dette var problematisk. Gorm viste meg hva han hadde lagt frem på
sengen min: Trange mørke bukser og en hvit brodert skjorte med vide
posete ermer, – men der gikk grensen for min toleranse. De fikk være
fornøyd med dressen min, sa jeg. Gorm lo og ga seg med en gang. "Det er
ingen tvang i slikt her," sa han. Selv dukket han opp like etter i en nydelig
råsilkeskjorte i samme vide fasong, og bukser i samme stoff.

Da vi kom inn i stuen igjen hvilte feststemningen i huset. Det brant på
peisen og duftet av blomster og god mat.

"Nå er alt klart!" sa Vanja. "Kom og få en drink på terrassen så lenge."

Vi satte oss i aftensolen og Vanja kom med høye duggete glass. Gorm
forsvant inn i huset igjen. Jeg så meg omkring.

"Skal dere ikke grille her ute?" spurte jeg. "Det ville passe perfekt."



Vanja så forbauset på meg.

"Jeg tror ikke naboene ville sette særlig pris på å få vår mat i nesen,"
svarte hun. "Ville du grillet ute i ditt hjem?"

"Klart vi griller på verandaen," sa jeg. "Ingen kan nekte oss det."

"Det er vel ikke spørsmål om å nekte, men om å ta hensyn," undret Vanja.
"Hvordan skulle det gå hvis alle bare satte igang med matos og røyk?"

"Det har ikke noe med saken å gjøre – alle gjør det ikke. Og det er deres
egen feil, i tilfelle. Vi gjør iallfall det vi har rett til," svarte jeg fast.

"Jamen -," begynte Vanja, men stoppet. Vi så rådløst på hverandre – det
var tydelig vi ikke snakket samme språk.

"La oss spørre Gorm," sa hun endelig, som om det løste saken.

"Hvorfor det?" spurte jeg.

"Han er ekspert på kulturforskjellen mellom oss." Hun så forundret på
meg. "Vet du ikke hvorfor Gorm ble valgt til å være vert for deg her? Han
har studert Omlegningen i flere år. Hvordan det var her før, og hvordan det
ble, og hva som er ideene bak og hvordan de er forskjellige fra andre land,
og alt slikt.." Hun snudde seg og ropte på ham.

"Det er ikke lett for Vanja å forklare deg slikt," sa Gorm da hun hadde lagt
problemet frem for ham. "Som de fleste her tar hun våre verdier for gitt til
daglig. Jeg har tenkt og lest omkring det, ikke minst etter at jeg fikk
oppdraget å ta imot deg."

Han satte seg og spurte: "Vet du når et menneskes sosiale holdninger
grunnlegges?"

"I seks-åtte års alderen, er det ikke det?" sa jeg.

Han ristet på hodet. "Da får vi inn reglene og lovene, med ord. Men hvis vi
ikke var innstilt på å følge reglene sammen med de andre fra før av, ville



lovene bare bli ord, noe vi måtte tvinges til å følge."

"Da vi begynte å la barna komme til Barnas Hus fra de var ganske små,
oppdaget vi noe merkelig," fortsatte han. "En gruppe barn, på to til fire år,
for eksempel, som leker og arbeider sammen slik våre barn gjør, utvikler
en forbløffende samhørighet. Vi tror det er en helt naturlig prosess, når
bare forholdene ligger til rette.

Når en slår seg og gråter, samler de andre seg rundt og vil hjelpe. Hvis en
ødelegger eller søler noe utover, kommer de andre og rydder opp og
trøster den som var så uheldig. De føler seg som en enhet, og hvis de har
noe sammen, et rom med leker og planter, for eksempel, tar alle minst like
god vare på det som om det bare var deres eget."

"Akkurat!" sa Vanja ivrig. "Og alle som bor her i åsen, de er "oss", ikke
sant? Det er vårt strøk, som vi har sammen, og da kan jeg ikke begynne å
sende røyk og matos utover de andre, kan jeg vel?"

"Men du kjenner ikke alle disse menneskene, gjør du vel?" spurte jeg. "Du
har ikke gått i barnehage med hver og en av dem?"

Vanja så forvirret på meg.

"I hans land kan selv naboer være fremmede," forklarte Gorm.
"Mennesker de ikke føler samhørighet med eller ansvar for. Det er derfor
de slipper så mye papir og sigarettstumper på gaten også -det er ikke deres
gate, som de sier."

"Du påstår at folk flest her synes gaten er deres, og behandler den på
samme måte som huset sitt?" spurte jeg vantro. "Synes dere mennesker i
U- land også er "oss", som Vanja sa? Alle millionene i slumstrøkene?"

"Ja, de er mennesker de også, ikke sant?" brøt Vanja inn. "Det er derfor det
er så lett å bli helt ute av seg over hvor vondt de har det, istedet for å gjøre
noe nyttig for dem."

Heldigvis hørte vi akkurat da de første gjestene i hallen, og
vanskelighetene druknet i feststemt mylder etterhvert som gjestene



strømmet inn.

Det var en fargerik forsamling som spredte seg utover huset. Kvinnene i
fargerike kjoler – noen ettersittende, andre bølgende rundt kroppen – og
mennene hadde en forkjærlighet for trange bukser og posete skjorter. Men
jeg så andre kostymer også, tunikaer, en sari, og andre tradisjonelle
drakter. Felles var livslysten og styrken som preget dem – noen rolige og
innadvendte, andre som fontener av feststemning og vidd.

Kjære venn, jeg vet ikke hvordan jeg skal beskrive denne festen for deg.
Jeg var ikke meg selv – jeg var omtåket og forvirret. Enkelte hendelser
står klart frem, men mellom dem må det ha vært lange perioder som jeg
ikke husker. Det kan altså ikke bli noen sammenhengende fortelling.

Jeg husker vi samlet oss i kjøkkenet og spiste og drakk vin under stor
munterhet. Jeg ble kjent med flere av dem, og ble bombardert med
spørsmål om Bykrat. Etterhvert fulgte jeg med en gruppe ut på terrassen
og drakk kaffe, men etter det begynner rekkefølgen å bli uklar.

Jeg husker at jeg var i stuen ovenpå, hvor gulvet var fullt av dansende
mennesker. Jeg tok et glass vin til og ble stående og beundre danserne. Det
var lett å se at de var veltrenete. Særlig ett par var strålende: Perfekt
samkjørte, med øyne som ikke slapp hverandre, med glede i hver
bevegelse, beveget de seg som ballettdansere til musikken, uten å ense de
andre danserne. Etterhvert trakk de andre parene seg unna og lot dem ha
gulvet alene – jeg tror ikke de merket det før musikken stoppet og de ble
vekket av de andres applaus.

Musikken startet igjen og jeg ble plutselig overfalt av noen av dem jeg var
blitt kjent med før – de ville ha meg med i dansen. Jeg strittet i mot mens
de slynget et fargerikt sjal om halsen på meg og den peneste piken (Eva
het hun) trakk meg med ut på gulvet. Jeg følte meg usigelig dum, kan jeg
forsikre deg.

En høyrøstet gjeng kom heldigvis ut fra kjøkkenet og avledet Evas
oppmerksomhet.

"Kom og følg Johnny på jobben," ropte de. "Johnny må på jobben – vi



følger ham ned alle sammen!"

Jeg spurte forvirret hva dette var, og Eva forklarte at Johnny arbeidet i
kontrollrommet nede i åsen, og at han skulle på vakt klokken tolv.

"Men han kan da ikke gå på vakt slik!" sa jeg rystet. "Han er jo beruset!"

Jeg husker hun så på meg med et vennlig blikk og forsøkte å fortelle meg
at ikke alle der hadde drukket like mye som jeg.

"Det meste som er satt frem rundt i huset er alkoholfritt," forklarte hun.
"Vin drikker vi mest til maten. Festen blir bare ødelagt hvis vi skulle
drikke vin hele tiden."

Det er merkelig at jeg ikke ble mer skamfull. Jeg hadde drukket vin hele
kvelden og trodd at alle andre gjorde det også! Men akkurat da tok jeg det
ikke tungt.

"La oss følge ham ned!" hørte jeg meg selv rope og trakk Eva med meg.
Jeg grep en vinflaske i farten og vi sluttet oss til Johnnys venner.

Jeg tror vi gikk ut til en heissjakt (borte i gaten?), som førte oss dypt
nedover i jorden. Vi kom iallfall ut i et stort, opplyst rom med
dataskjermer og annet utstyr langs alle veggene. Tre mennesker satt rundt
et bord og spilte kort, en satt foran skjermene, og et par satt og leste og
arbeidet. Han ved skjermene ropte glad da han så oss: "Kom igjen, Johnny,
og overta her – nå er det min tur til å feste!" Gjengen hilste
overstrømmende på hele vakten (det var tydelig at de fleste der kjente
hverandre), og tok med seg den nye gjesten mens de ønsket de andre
velkommen etter.

"Det er da merkelig at så mange som kjenner hverandre arbeider på
samme sted?" spurte jeg den vennlige Eva da vi tok heisen oppover igjen.

"Nei, det er ikke merkelig," svarte hun. "Når du bor i en landsby er det
nokså vanlig at du gjør grunnlønns-arbeidet ditt i den fabrikken. Flertallet
i vår landsby har grunnjobb der nede." Hun forklarte en god del mer om
fabrikken, som jeg desverre ikke husker lenger.



Litt senere husker jeg at jeg var i en gruppe nede i svømmebassenget,
sammen med Eva og flere andre. Bassenget var gjort om til en enorm
vannseng, med en duk som var spent ut over hele flaten. Vannet under
duken var lunkent og luften var frisk og duftende av tett bladverk og
blomstrende slyngplanter som Gorm dyrket i store bed rundt bassenget.
Det eneste lyset kom fra lykter inne mellom trærne. Jeg lå behagelig
avslappet ved siden av Eva og hørte på samtalen deres med et halvt øre, da
en av kvinnene sa noe som interesserte meg.

"Jeg undres om noen av dere andre har tenkt over at det fineste
instrumentet i verden er et levende menneske?"

Hun så seg rundt, og fortsatte:

"Dere andre vet det kanskje ikke så godt som jeg, men det er fordi jeg
holdt på å miste det. Jeg har ikke hatt en slik oppvekst som dere. Jeg
bodde alene med mamma og hun bare flyttet til et nytt sted hver gang jeg
holdt på å bli venner med noen. Hun var livredd for innblanding fra andre;
og redd for at noen skulle komme mellom oss. Jeg var den eneste hun
hadde, sa hun, og hun skulle være den eneste for meg. Det var jo helt sykt
å vokse opp på den måten, men jeg levde slik i 17 år, helt til mamma døde.

Da fikk jeg kontakt med en hjelper. Han fant et kollektiv som tok meg inn
og startet å lære meg opp i alt det som alle andre hadde opplevet, om å
leve sammen med mennesker. Jeg var så redd og forvirret i begynnelsen,
men de hjalp meg å holde angsten i sjakk så jeg kunne få lære. Og nå
begynner jeg å tro at jeg kan komme til å bli levende igjen jeg også, slik
som dere."

Hun så seg rundt i den lyttende kretsen.

"Jeg lærer stadig mer," sa hun. "Og jeg blir så ofte overveldet av hva en
enkelt menneskekropp kan gi av mening og opplevelser, når den ikke er
helt stengt av angst."

"Hva mener du med det?" måtte jeg spørre. "Hvilken rikdom er det du
snakker om? Hva mener du med at mennesket er et instrument?"



"Først er det alle sansene," svarte hun meg. "Farger, lukter, luften mot
huden, følelsen av å bevege seg eller å slappe av – bare å gå bortover gaten
her er en symfoni av sanseinntrykk fra hele kroppen, ikke sant?"

"Og forskjellig hver dag og hver tid på dagen," mumlet en av de andre
samtykkende.

"Så er det alle følelsene, og måten de oppleves på. I ansiktet, i
bevegelsene, i hjertet – ".

"og i pusten – " sa en annen. Og de strakte seg som katter, strøk seg selv
og hverandre og smilte lykkelig til hverandre.

Jeg vet ikke hvorfor, men akkurat da slo en voldsom irritasjon ut i lys lue
hos meg, – noe som hadde ulmet lenge -, og jeg skrek ut:

"At dere orker å leve i dette samfunnet! Bare bra og positive ting hele
tiden. Alltid velvilje, omsorg, lærelyst, gode følelser. Har dere aldri lyst til
å bli hissige, gjøre noe vondt, til å slå om dere? Jeg skjønner ikke at dere
orker å leve sånn hele tiden. Det er til å spy av!"

Det ble brått stille. Forskrekkete og uforstående ansikter var vendt mot
meg; de hadde vel glemt at jeg var der i det hele tatt. Men de kom seg fort,
så bekymret på meg og på hverandre, og lurte på hvem som skulle ta ordet
først. Det ble piken som hadde fortalt om sin merkelige og ulykkelige
barndom.

"Jeg forstår deg, tror jeg," sa hun. "Akkurat sånn hadde jeg det mange
ganger i kollektivet også. Jeg var rasende og hadde lyst til å drepe noen,
og de kunne ikke helt forstå det."

"Husker du Huxley's 'Vidunderlige nye verden'?", sa en av mennene. Jeg
syntes det var en utflukt, men nikket mutt.

"Husker du at en av jentene der sa at hun måtte ha en 'voldsomme-
følelser-surrogat-kur'? En hormonkur istedenfor de sterke ekte følelsene
som var helt avskaffet? Er det noe slikt du mener vi savner?"

"Akkurat," sa jeg; nå forsto jeg hvor han ville hen. "Jeg tror mennesker



trenger skrekk og gru og raseri like mye som de trenger alt dette positive."

"Du vet ikke mye om oss, hvis du tror vi mangler det!" sa en av jentene
hissig. Hun hadde ligget i armene til en mann og bare delvis fulgt med i
samtalen, men nå satte hun seg opp med et rykk så det tykke svarte håret
sto som en sky rundt henne. Hun hadde kraftige øyenbryn og et bydende
blikk og målte meg med forakt.

De andre lo henrykt. En ropte: "Parn, du må huske på han har bodd hos
Gorm hele tiden! Så fredelig som Gorm er, er det ikke noe rart om en fra
Bykrat tror alle her er slik!"

"Det du sier går vel på det gamle spørsmålet om hva mennesker 'egentlig'
trenger," sa en av kvinnene til meg. "Om hva som er menneskets natur,
mener jeg. Kanskje raseri og ondskapsfullhet og slikt er følelser som
forsvinner når menneskene får det bedre?"

"Eller er det noe som vi trenger å føle av og til, uansett?" spurte en annen.

"Selvfølgelig er det naturlig. Alle har behov for det," sa jeg. "Og ikke bare
hevn og sjalusi, og frykt, men selve det å gjøre noe galt! Er ikke det også
et behov? Ønsker ikke alle mennesker av og til spenningen ved det som er
forbudt; krydderet, saltsmaken av det å bryte loven!" Jeg ble mer og mer
forbauset over hva jeg kunne si og tenke.

Nå hadde jeg deres fulle oppmerksomhet.

"Spør du ikke nå," sa en av dem langsomt, "om vi har behov for det onde?
Om et liv med bare positive verdier blir tamt, uten saltsmak som du sier."

"Ja, er det noen i samfunnet deres som synes at det blir for lite ondskap –
for lite salt?" spurte jeg, fremdeles dristig.

En av mennene lente seg frem:

"Tenker du på lovbrytere?" spurte han. "For etter min erfaring har ikke de
noen spesiell lyst til å være onde, som du sier. Ikke til å begynne med. Jeg
synes alltid de er eksempler på hva som skjer med mennesker som ikke får



knyttet seg til noen, eller ikke blir godtatt slik de vil. De føler seg
utestengt, og da begynner det du kaller ondskap å vokse i dem. De skyves
ut i det motsatte av alle andre. Det er som de sier 'Når vi ikke får være
med dere, må vi være mot dere. Der dere er positive må vi bli negative'."

"Ondskapen er kanskje å forherde seg," sa en annen ettertenksomt. "Å
velge å være alene; å være fiender med alle, istedet for å nærme seg
samfunnet igjen. Hva mener du, som er hjelper?" Han snudde seg til en
kvinne som enda ikke hadde sagt noe.

"Noen gjør det," nikket hun, "men vi vet ikke alltid hvorfor akkurat de gjør
det. Noen har hatt dårlige forhold i den aller første tiden, men slett ikke
alle. Vi undres om noen blir født med svakere evne til å knytte seg til
andre mennesker. De utvikler ikke normal innlevelse i andres liv, de har
liten medynk og barmhjertighet med andre. De ser bare 'jeg' og 'mitt' og
går ut fra at alle andre gjør det samme. For dem blir livet alles kamp mot
alle, og det er nesten umulig å få dem til å se noe annet. De blir ofte
kriminelle."

"Har dere kriminelle, da? Kanskje har dere fengsler også, hvis en ser
nøyere etter?" spurte jeg.

"Fenglser i din forstand har vi nok ikke," svarte hun rolig.

"Hva er fengsler?" spurte en av de andre.

"Et fengsel er et sted hvor du låser mennesker på avveier inn sammen med
andre som er enda mer på avveier. Du tar fra dem de fleste gledene, og de
fleste mulighetene til vekst og nylæring, tar fra dem selvrespekten,
overlater dem til ensomhet, – og slipper dem ut etter noen år med håp om
at de nå er kommet på rett vei i livet," svarte kvinnen tørt.

Det ble et øyeblikks sjokkert taushet i gruppen, men så tok en av kvinnene
opp tråden igjen og snudde seg til meg:

"Det er noe jeg ikke forstår. Det hørtes ut som om du synes det er mer
kjedelig å lære noe nytt, eller få noe til å virke bedre, eller forstå en annen
bedre; enn å bli sinna og slå om seg. Mener du virkelig det?"



"Tja, det virker bare så ,,,, så utålelig prektig," mumlet jeg mutt.

En mann til hadde klatret over bassengkanten og lot seg gli ned ved siden
av meg. Hele gruppen vugget svakt opp og ned på bølgen han skapte. Da
han begynte å snakke, hørte jeg at det var Gorm, som trofast kom for å se
hvordan det gikk med meg.

"Det virker prektig på deg, fordi hos dere ville det bare være av plikt at
noen levet slik som vi," sa han rolig. "Dere ville føle dere i en tvangstrøye
av regler og falsk prektighet, og reaksjonen på det ville selvfølgelig bli
raseri og lyst til å slå om seg.

Men tenk deg en gartner som liker jobben sin. Han synes ikke det er
kjedelig å 'gjøre det gode' for plantene sine: Å få dem til å gro, lære mer
om dem, få til stadig flere ting i hagen. Han ville synes det var en absurd
tanke at det skulle være mer underholdende å ødelegge og rive i stykker
enn å få det til å gro. Selv om han ble irritert over ett eller annet han ikke
fikk til, og kunne få lyst til å slutte med alt sammen, ville han ikke
ødelegge levende planter.

Omtrent sånn føler vi det overfor mennesker. Og, som jeg har sagt før, de
aller fleste av oss har fått det vi trengte i oppveksten: Nok kjærlighet, nok
anerkjennelse og nok selvrespekt. Vi har ikke noe utestående med verden,
som vi må ta igjen for som voksne."

Piken med den vanskelige oppveksten nikket. Hun skjønte nok hva det
ville si å ha noe å ta igjen for, og å føle seg utenfor, tenkte jeg.

"Men det finnes andre former for spenning enn ondskap," sa en av
mennene. "Sport, og farlig arbeide, på havbunnen, for eksempel, eller i
rommet."

"Det er i det hele tatt ikke noe problem å leve et liv som er fullt av
utfordringer," sa Gorm, "intellektuelt eller fysisk eller følelsesmessig, her
hjemme eller ute. Det finnes alltid nok av utfordringer."

"De indre utfordringene er enda større," mumlet en i gruppen. "Å følge
Veien, å finne Sannheten ..."



"Å vinne seg selv ved å miste seg selv -" sa en annen lavt.

Jeg ble ubehagelig til mote.

"Jeg trodde dere hadde frigjort dere fra slikt, religion og den slags," sa jeg.
"Dere kan da ikke holde på med det fremdeles?"

De så forbauset på meg igjen, noen ganske indignert til og med. Før de
kom til, tok Gorm ordet.

"Det virker som du mener religion er noe negativt og tilbakeliggende som
vi burde ha kvittet oss med?" spurte han.

"Selvfølgelig," svarte jeg. "Alle opplyste mennesker hos oss mener det."

Gorm forsøkte å forklare.

"Vi har stor respekt for barn, vet du, og har lært mye av dem om å være
menneske," sa han. "Og de fleste av våre barn opplever verden som et
meningsfylt sted. De føler nærhet til planter og dyr, og til sol, måne og
stjerner, og synes det er rimelig at Noen har skapt alt sammen, Noen som
er god og hører hjemme her og gjør verden til et bebodd sted."

Han så brått på meg og spurte:

"Husker du ikke selv hvor blekt og trist og ensomt alt ble første gangen
noen fortalte deg hvordan universet 'egentlig' var, og sa det var barnslig å
tro noe annet?"

"Det kan vel være," sa jeg, "men det beviser selvsagt ingenting. Moderne
naturvitenskap -"

"Å, blås i det!" sa en av mennene utålmodig. "Det kan du diskutere med
filosofene og fysikerne våre. De er kommet lengre enn deres, tror jeg, når
det gjelder å holde fysikk og metafysikk fra hverandre."

"Du må huske på at hos oss er det menneskene som bestemmer hva
vitenskapen betyr og ikke omvendt!" sa en kvinne med ettertrykk. "Og de
fleste mennesker tror det er Noen der, og at verden har en mening, og at vi



betyr noe for verden."

"Men – har dere statskirke også?" spurte jeg forskrekket.

"Nei, det fungerer ikke slik," svarte Gorm. "En statskirke er en fast
institusjon, og du vet hva vi synes om dem. De oppmuntrer til utidig
virketrang, til forsvar av posisjoner, makttenking og alt det der. Men det
betyr ikke at vi ikke har tro."

Kretsen nikket bekreftende.

"Fra vi er ganske små blir vi kjent med hva mennesker har trodd på i de
store religionene – bønnene deres, historiene om hellige menn og kvinner,
om hva som er et godt liv, om Gud. Slik finner alle sin egen vei – innenfor
eller utenfor en av de store religionene. Svært mange hører til en gruppe,
et fellesskap av mennesker som følger samme vei."

Han tidde og jeg så meg rundt i gruppen. Det lå et smil, liksom et skinn av
glede over mange av ansiktene mens de tenkte på dette. Jeg undret meg –
glede er ikke det vi i Bykrat forbinder med religion. Her også hadde
Aipotu snudd opp ned på alt, og funnet noe nytt.

Som om han hadde ant tankene mine, sa Gorm lavt:

"Det er ikke noe nytt. Vi er vendt tilbake til det opprinnelige, til den
urgamle kilden."

Jeg begynte å bli søvnig igjen og fulgte ikke mere med i samtalen. Hva
som videre hendte vet jeg ikke – kanskje jeg sov. Men jeg må ha begynt å
vandre rundt igjen, for ut på morgensiden våknet jeg i en stol like innenfor
døren til fiskedammen nederst i huset.

Natten var lysere og omrisset av åsene omkring kunne skimtes. En
gjennomsiktig halvmåne svevet i det blå rommet. Borte ved fiskedammen
ante jeg tre skikkelser som satt og spilte en klassisk trio. Jeg lå litt og
lyttet til den lekende duetten mellom fløyte og klarinett som fløt ut i
natten, og til lydene av selskapet i etasjene ovenfor meg. Så stablet jeg
meg på bena og fant sengen min, uten at noen la merke til meg.





25 – AVSKJED

hvor gjesten sammenligner Aipotu med den sørgelige virkeligheten i sitt
eget land og helt mister troen og håpet. Gorm trøster ham og viser en vei
fremover

Jeg følte meg elendig da jeg våknet neste morgen. Hodepine og tørr i
munnen, og svart til sinns. Omsider kom jeg i klærne og gikk ut i
kjøkkenet. Gorm og Vanja satt ved bordet og så forbausende uthvilte ut.
Jeg satte meg tungt ned og ba om kald melk.

Kjøkkenet var ryddig og jeg hørte virksomhet omkring i huset. Vanja
forklarte at de hadde en gjeng ungdommer inne som hadde tatt på seg å
rydde opp.

"De synes det er spennende å rydde opp etter en voksenfest. Jeg får se
hvordan det går med dem," sa hun og reiste seg.

Det ble lenge stille da hun var gått. Til slutt sa Gorm ett eller annet om at
nå nærmet det seg slutten av oppholdet mitt hos dem, og at han håpet jeg
hadde hatt utbytte av det.

"Jeg har vist deg så mye jeg kunne. Kanskje du kan få folk i Bykrat til å
tenke på lignende endringer hos dere selv?" spurte han.

Jeg satt litt med mitt verkende hode og tenkte på hvordan det var hjemme.
I disse dagene hadde jeg nesten glemt det. Men ettersom jeg tenkte, trådte
den virkeligheten jeg kjente best stadig klarere frem for meg, og alt jeg
hadde sett de siste dagene ble mer og mer uvirkelig.

"Jeg ser hva du har vist meg," sa jeg bittert. "Det virker plutselig som en
drøm – en uansvarlig ønskedrøm. En utopi!

Hvordan kan du innbille deg at vi kunne få til noe slikt hos oss ? Hvis jeg
forteller om Aipotu hjemme kommer de ikke til å tro meg. De kommer til
å si at menneskene er de samme til alle tider og at det er utopisk å
forandre dem. Det vil alltid være et visst mål av ulykke og ondskap,
krangel og bråk og uvitenhet, samme hva vi gjør, vil de si.



Bare se på oss og vårt samfunn. Der har vi lagt så mange ting til rette: Alle
mennesker kan få utdannelse, ingen mangler legehjelp, alle får pensjon når
de blir gamle, og realinntekten er høyere enn noen sinne. Og allikevel ser
vi mer vold, hos stadig yngre barn; mer narkotikabruk, mer disharmoni,
ensomhet, meningsløshet. Det nytter ikke å vente at menneskene skal få
det bedre – de er som de er. Det er svaret jeg vil få."

Gorm så på meg. Han smilte ikke på den litt ertende måten, som han
hadde gjort så ofte i denne tiden. Det var ømhet og forståelse i blikket
hans da han svarte:

"Det er lett å tenke slik. Og på en måte er det vel sant. Mennesker er som
de er og kan ikke gjøres til noe ganske annet. – Men ikke glem at det
gjelder begge veier: Mennesker har også alltid de samme mulighetene. De
er ikke blitt ødelagt av alle de generasjonene med nød og ulykke og vold
som ligger bak oss.

Dessuten; tenk på menneskenes enkleste behov, som å unngå sult, tørst,
smerte og redsel; direkte nød av alle slag. Hvis du hadde fortalt et
menneske for to hundre år siden om vanlige kvinner og menns kår hos
dere i dag, ville de gjort narr av deg og sagt at du løy. En ønskedrøm, en
uansvarlig utopi, ville de sagt – om en verden hvor mennesker lever til de
er sytti år i rimelig god helse, hvor alle har adgang til smertefri kirurgi,
nesten alle har eget kjøretøy, og alle kan lese og skrive. For ikke å snakke
om at alle spiser seg mette hver dag. Summen av nød av denne typen er
blitt mindre, det kan du ikke benekte.

Nå er du motløs, fordi det ikke var nok å fjerne den enkle nøden. Nye
problemer og former for nød har dukket opp, og summen av ulykke ser ut
til å være like stor. Det er lett å tenke at den kanskje alltid vil fortsette å
være like stor, fordi mennesket er slik det er."

Jeg nikket trett. Akkurat slik var det.

"Det finnes en annen måte å se det på," sa han. "Kan det ikke tenkes at
mennesker har flere behov, andre ting det trenger like mye, som ingen
tenkte på før de mest påtrengende problemene var løst?



Jeg skal si deg: Vårt samfunn er bedre enn ditt fordi det tilfredsstiller flere
av menneskets behov, – og spesielt fordi det tar bedre vare på barns behov.
Så enkelt er det."

"Som hvilke behov da?" sa jeg og hvilte hodet i hendene.

"Du vet det allerede, etter alt du har sett her, men jeg kan si det igjen," sa
Gorm.

"Vi – og da særlig barn – trenger for det første respekt og for det andre
tilhørighet. Det krever at barna respekteres som det de er, fra første stund,
og at de voksne forstår dem og tar hensyn til dem. Dessuten betyr det at
barna får oppleve at de har verdi, at de hører til, og at vi er glad i dem.
Alle trenger at menneskene rundt oss godtar oss slik vi faktisk er. Det er
bare på den måten vi kan bli oss selv: Ved at andre godtar oss og legger
mulighetene åpne for oss.

For det tredje trenger vi sammenheng eller mening. Det får vi først og
fremst gjennom egen handling, men vi trenger også å se oss selv i en
større sammenheng: Vi må vokse opp i en kultur. Voksne mennesker må
hjelpe oss til å bli mer modne og til å oppleve en større verden enn vi
hadde kunnet alene. Så det er tre ting: Respekt, tilhørighet og mening."

Jeg svarte ikke en gang. Alt virket dumt og håpløst og uvirkelig, og hodet
verket fryktelig. Gorm forsto hvordan jeg hadde det, og foreslo at vi skulle
ta en tur, ut i frisk luft.

Han tok ut bilen og vi kjørte nedover mot Orbus. Før vi kom til sentrum
tok han av til venstre langs kysten. Vi kom til slutt ut av bebyggelsen og
inn i et skoglandskap ved havet. Gorm parkerte bilen, og vi begynte å gå
utover en sti langs stranden. Overalt lå mennesker og solte seg eller badet.
Nakne småbarn lekte i strandkanten med bøtte og spade. Utover fjorden så
jeg de fargerike seilene til mange slags farkoster – noen helt ukjente for
meg. Motorbåter så jeg derimot nesten ikke.

"De bråker for mye," forklarte Gorm.

Vi streifet omkring der et par timer, satt og hvilte litt innimellom og



vandret videre igjen. Det letnet i hodet etterhvert og jeg begynte å føle
meg normal igjen. Men pessimismen satt i, og jeg svingte mellom mot og
håpløshet. Gorm forsøkte å oppmuntre meg og gi meg råd.

"Hvordan skulle en starte en lignende utvikling i et land som mitt?" sa jeg.
"De er fulle av ord om hvor viktige barna er for fremtiden og samfunnet,
men i handling kan vi se hvor lavt de egentlig prioriterer barn. Hver gang
vi har en budsjettkrise skjæres det ned på barnehager, lærere, og spesielle
tiltak for barn. Hvordan skulle vi klare å snu prioriteringen slik på hodet
som dere har gjort her?"

"Det er en prosess, og det vil si at det må ta tid," svarte Gorm. "Politikere
og byråkrater er følsomme for samfunnsklimaet. De blir influert av hva
folk er opptatt av; hvilke saker som går igjen i avisene, eller i bøker og
fjernsyn. De hører på ekspertene, – etter en stund. Derfor er det nødvendig
å arbeide indirekte i første omgang, for å endre samfunnsklimaet.

Noe av det viktigste er å gi folk hjemme hos deg nye ideer om barn. Du
må skrive om det du har sett hos oss. Det vil gi deg kontakt med folk som
allerede er interessert i nye tanker. Start studiesirkler – særlig for foreldre
og lærere. Hvis det fins noen grobunn i samfunnet ditt i det hele tatt, vil
interessen spre seg."

"Interesse er ikke nok," innvendte jeg. "Det trenges nye lærere, og
barnehager og skoler – "

"Send noen unge utenlands så de kan bli trenet opp i vår type pedagogikk,"
sa han. "Og start forsøksklasser,  privat eller i skoleverket. En god
demonstrasjon er mer verdt enn mange ord."

"Det trengs en ny økonomi, en annen bruk av datamaskiner, en annen form
for administrasjon – " fortsatte jeg.

"Hos oss måtte det en stor krise til før de forandringene kom," samtykket
han. "Men en krise er ikke nok. De nye ideene må være kjent av mange når
krisen kommer hvis det skal bli en Omlegning av det. Derfor er arbeidet i
en folkebevegelse viktig."



Til slutt satt vi på en knaus og så ned på engen under oss. To-tre familier
hadde slått seg til der, med campingbord og stoler, matkurver og
kjøleflasker, leker, og solseil for de aller minste. Akkurat nå holdt alle
sammen på med en sanglek med mange, mange vers. To- og treåringene
var midtpunktet i leken, og med umåtelig fryd forsøkte de å følge med
mens besteforeldre og foreldre, tanter og onkler, ungdommer og skolebarn
lekte gjemme og titte, fange og bytte-plass leker med dem. Jeg tenkte at
jeg aldri hadde sett noe lignende i mitt eget land, og at her var det
antagelig en vanlig hendelse i familier. Det var ingen liten forandring som
måtte til hvis vi skulle følge Aipotu's vei. Hvordan kunne mitt land endres
slik? Og var det den eneste veien?

"Mener dere virkelig at skikkelig reform av et samfunn ikke kan gjøres
uten å gjøre noe med oppdragelsen av barn?" spurte jeg. "Finnes ingen
annen vei?"

"Vi vet det ikke sikkert," svarte Gorm, "men vi synes at tidligere forsøk på
å skape idealsamfunn tyder på det."

Jeg så spørrende på ham.

"Idealistiske mennesker har forsøkt å lage helt nye samfunn flere ganger,"
sa han, "men det har ikke vært lett. Og det tror vi kommer av at det er
vanskelig for voksne mennesker å forandre seg selv, så lenge de er blitt
oppdratt på den gamle måten. Ingen kan bli et nytt menneske bare ved å
bestemme seg for å bli det. Slike nye idealsamfunn bygget ofte på at
medlemmene skulle være solidariske, uegoistiske, fornuftige, og så videre.
Men man gjorde ikke noe spesielt for at medlemmene virkelig skulle bli
slik, annet enn å preke for hverandre. Og det er ikke særlig effektivt, tror
vi."

"Det minner meg om vår skolelov," sa jeg. "Den skriver som om alle barn
var slik som barna her i Aipotu faktisk er. Hvis våre barn var sånn, ville
skolen bli slik som planlagt. Men det vi ser er at de fleste barna
simpelthen ikke er slik. Hvor mye lærerne satser, hvor idealistiske de er,
kan de ikke få det til etter planen."

"Akkurat," sa Gorm. "Vi var i samme situasjon en gang. Som du vet, fant



vi ut at mennesket kan forandres, hvis man vet nok og starter tidlig nok
med å gi barn hva de trenger."

Jeg satt og så ned på engen, og tenkte på mitt eget harde, teknisk-
økonomiske samfunn, som hadde så liten sans for småbarn. Hvis vi hadde
startet noe nytt den gangen, hadde det vært håp for oss. Vi hadde valget en
gang, vi også, ved inngangen til dataalderen, tenkte jeg. Da kunne vi ha
valgt å prioritere anderledes. Vi kunne ha valgt å dele
produksjonsøkningen med de svake i samfunnet vårt; med barna og
mødrene deres, og med syke og gamle. Hvis vi hadde gitt barna en sjanse
den gangen, hadde vi kanskje alle hatt en sjanse i dag – istedetfor den
stadig mørkere, mer byråkratiske og forurensete fremtiden vi så foran oss.

Fortvilelsen strømmet gjennom meg og jeg kunne ha skreket ved synet av
idyllen nede på engen.

Da hendte det noe: En av toåringene hadde gitt seg ut på oppdagerferd og
dukket opp like nedenfor der hvor Gorm og jeg satt. Hun var blåøyet og
lyshåret og lubben, og holdt en stykke kake i den ene skitne hånden.

Hun så opp på oss, uten frykt eller overraskelse, og ble stående og betrakte
oss oppmerksomt et langt minutt. Jeg så tilbake på henne, og mintes med
ett min egen datter for lenge siden. Akkurat slik hadde hun også stått. Det
slo ned i meg: I det voksne og harde samfunnet mitt kom det enda barn til
verden. Hver eneste dag kom de til oss, like nye, like myke, like åpne og
ivrige etter å komme oss i møte. De var ikke ødelagt enda, og de betø hver
dag en ny mulighet til å bryte opp fra det gamle. Vi hadde sjansen
fremdeles.

Da jeg satt på flyet neste dag, for å starte rundreisen i landet, var det henne
jeg tenkte på. Jeg tenkte også på Gorms blikk som viste at han forsto, og
på de arkene han hadde stukket til meg ved avskjeden. Det var første del
av folkebevegelsens historie, som viste hvordan den hadde begynt arbeidet
sitt, og langsomt hadde vokst seg sterk. De lå i innerlommen min, og det
var som om jeg bar på et hemmelig våpen.

Her slutter boka om Aipotu.
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