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Det kommer til overflaten, hinter om  
sammenhenger, fuktige sammenhenger. 

 

/ tidens skygge 

For et moderne og opplyst menneske er det innlysende at lungeorganet puster, utveksler, men 

at et menneskeliv blir pustet, og utvekslet, er en kunnskap som lett lar seg forvise til åndelige 

og intellektuelle reservater. Et menneskeliv er åndedrettsbevegelse. Grensen mellom 

menneske og naturmiljø er bevegelig.  

/ jumper 

Grensen mellom det menneskelike og naturmiljøene er i kontinuerlig endring. Den har van-

nets styrke og bevegelighet, luftas enkle og fullstendige sammensetning, ildens hastige 

varighet, og jordas treghet, bestandighet. Denne grensen krenkes i vår tid. 

/ fullkomment barn 

Når opplyste individer møter slike krystalliserte sammenhenger, vil de sperre sansene, i 

paradoksalt selvforsvar. Nettopp sansene er mottakelige for det ulike. Et menneskelig 

dilemma: at voksne lesere vil slippe å sanse helhet og ulikhet. Vi fornekter fort det 

vanskelige. Men barn har denne utprøvende sansningen. Barn tør veie ulikhet. Barn tør stille 

spørsmål. Det vi kaller barn, er først og fremst bevegelse og bevegende, vekst, utvidelse. 

Fattige barn, syke barn og rike, en-leke-barn og fler-leke-barn, har det til felles at kompleks 

helhet gir næring, for det å vokse og leke: til å folde ut emosjonelle og genetiske egenskaper. 

 



/ profittspråkene 

Det er i vår tid massemenneskets mentaliteter sliter kroppslige fortøyninger og etterlater et 

menneskebiologisk klima av statisk kulde. Ulvene er tilbake og krysser menneskets spor. 

Den mediaformidlede massementaliteten er blottlagt for tilfeldige krefters spill. Rovnatur. 

Massemedia er massesladder. Massemedia svartsladder massene. 

/ tilfeldige krefters spill, et spill som ikke er tilfeldig 

Den kunstige oppvarmingen av kloden er reaksjonen på det tilfeldige ved moderne 

menneskesamfunn. Skadede naturlige omgivelser er svaret på det spørsmålet mennesker 

ikke har maktet å stille i fellesskap. Hvordan skal vi dele liv og fordele ulikhet, slik at vi ikke 

misbruker naturen i  

mennesket og mennesket i naturen? Spørsmålet må treffe oss før verdensomspennende 

reklamespråk peiler oppmerksomhet, smadrer gangsyn og forsyner seg rått av menneskets 

skapende og sårbare menneskelighet. Menneskesamfunnenes mentaliteter svarer med å 

invadere sin første livgiver, naturen, og de ville vindene må hjelpe plankton å rense, utveksle.  

/ fascisme 

Den vestlige verdens siste århundre: et teknologienes skyggespill der måne og sol er fortrengt 

av gatelys, flomlys og skjermlys. Handling og hendelse er under uavvendelig press fra 

effektivitetsidealer (flyktig, fiktivt), som tilskynder menneskekroppens fornektelse av konkret 

strev og frister til informasjonskaos og celledeling. Den risikable og opphetede passasjen fra 

variabel og sårbar egenvilje, til lukket og fremadrettet fellesvilje.  

 

2. 

Et press på samfunnskroppens minste bestanddeler, på menneskeskapte biotoper som 

forutsetter en utveksling mellom det rene og det urene, et åpent kretsløp av størrelser som 

tilblivelse og forgjengelighet, en balanse mellom arkaiske kroppslige funksjoner som vilje og 

impuls. Det effektives virkelighetskategorier kan bare konstituere sitt omløp  

horisontalt, i flater og kompromisser, med overvekst og kulturell idyll. Slike biotoper er f.eks. 

det norske arbeidslivet, som i våre dager har sin fremste ideologileverandør gjennom tabloide 

medier. Hva for slags fellesskap har VG skapt mellom sine lesere? Hva har tabloiden gjort 

med den norske arbeidstakerens virkelighetsforståelse? 

/ Null. Alt. 

Fra slutten av 1990-tallet hyres norske arbeidere inn på korttidskontrakter, i beste fall, og 



sparkes hvis de ikke avfinner seg med arbeidsgiverens tempoplaner for økt profitt, en 

begrunnelse arbeidsgivere formulerer annerledes: for å overleve i markedet. Verbet å 

«overleve» blir en eksakt visning av den moderne tidens slørtynne overflater. Å leve er for 

lite. Det er «overliv» og hjernens tosomhet, «overforbruk» for å «overleve».  

Den nye norske arbeidstakeren ble i økende grad markedssesongenes arbeider, en fleksitid 

som ikke rakk å bli planlagt som reform, før den ble hypervirkelig. Både blant alminnelige 

arbeidstakere og deres jevne mellomledere gir disse markedstilpasningene et tilskudd til en 

annen menneskeskapt biotop, familien. 

\ fellesskap:individ=frilek / 

Gjennom noen generasjoner har den urene familiesammenslutningen blitt gjenstand for et 

automatisk opprør som begynner å avtegne seg i mental folkehelse. Den automatiske 

vrakingen av ubehagelige familier finner sted i sterke materialistiske samfunn med «nye» ideer 

og svakt rotsystem, f.eks. de skandinaviske samfunnene. Her ble kravet om fri abort fremført 

som kvinnerett, til mannssamfunnets lettelse. Familieorganismens skavanker ble et påskudd 

for å individualisere de samme skavankene, gjennom løsrivelse eller «egenutvikling». 

Det moderne massemenneskets ahistoriske illusjon om sin enestående epistemologiske 

status førte til overflatiskhet og overforbruk. Den urene familien ble et springbrett for 

voksenmenneskets påførte  

konsumbehov, en blindvei for å tilpasse seg samfunnets maskinelle og effektivitetsskapende 

tempovekslinger.  

I familieenklavens biologiske mørke fikk disse generasjonene øye på smertestillende lys, 

som ved nærmere ettersyn viste seg å komme fra et laboratorium for storsamfunnets (og 

storkapitalens) manipulering med gener og generasjoner. De individuelle frigjørings-

forsøkene har hode for hode gitt den politiske fornuften sin dominoeffekt. Fornuftens aktører 

er i dag et usannsynlig stort antall behandlingstrengende konsumenter, og deres behandlere. 

\ familie og tidsfri / 

Et effektivitetspress i familie, arbeidsliv og fritid som holder forbindelsene varme til det vi i dag 

kaller virtuell virkelighet og mediamakroer,  

fenomener som på forskjellig vis er selve uttrykket for det spenningspirrende kaotiske, og det 

mulige? En kollektiv psyke som for enhver pris individualiserer kritisk tenkning og satser på 

massiv tidtrøyte, bejaelser, snarveier. 

 



3. 

Det merkverdige ved dette korte historiske avsnittet, det siste århundret, ved siden av 

kvinnenes synliggjøring av seg selv, sine samfunn og deres motstridende verdier, og på et 

annet nivå den intensiverte ødeleggelsen av alt menneskelig, all natur – det overalt 

selvmotsigende er de nord-europeiske samfunnenes nye tilførsler til begrepet barn. I den tiden 

da barn vandret som utstøtte, mellom utsatte familier, som på sin side var så fordreid av den 

polerte Gullkalvens mange kvaliteter at selv foreldre måtte skille seg fra seg selv, skille 

følelsesliv fra seksualitet, vilje fra impuls, liv fra død. I denne tiden får norske barn daglig lære 

at liv, deres livssyklusmessige tilstand, kun er av historisk betydning. Barn får lære å være 

barn av et voksensamfunn som ikke har tid til barns barndom, et voksensamfunn som 

frarøver barn medarbeidet, og støter dem ut i fritid. 

/ tidens hjelp 

Hva for slags virkelighetsforståelse er det f.eks. Røde Kors overfører til nødstedte barn, selv 

der innsatsen er imponerende både menneskelig og materielt? Er den vestlige 

sammfunnsnormen (mat, klær, skole, medisiner) et uttrykk for et grunnleggende stadium i 

det effektivitetspresset jeg nevnte ovenfor? Sultens og fattigdommens uvesen er også at 

undertrykte mennesker må drømme om den motsatte ytterlighet, rikdom. På disse premisser 

er kunnskapens klokskap viktigere enn mat og medisiner.  

Har radmagre barn, storfamiliebarn og barnearbeidere fra den tredje verden noe å lære 

norske foreldre? Kunne vi snakke om langsomhetens  

evangelium? At barn må få lære medarbeidets lek før den teoretiske kunnskapen? 

/ kulturtid 

Det norske spørsmålet kan være om barn danner en kultur, det er utlagt: om konti-

nentalsokkelens reservoarer brukes til å smøre et så ordnet og effektivt samfunn at det 

samme voksensamfunnet må ty til begreper som «kultur» for å innlemme (og nøytralisere) 

barn. Og om denne kulturstemplingen har noe til felles med det samme samfunnets 

honnørbruk av «kultur» i betydningen litteratur, installasjoner, billedkunst, musikk. Kunstnere 

som store barn, bortgjemt i små budsjetter og selvbeskyttet i nøytraliserte posisjoner. 

/ spørsmålstid \ 

Ved hvert stortingsvalg blir det slått en skingrende glemselens alarm fordi omsorgsbehovene 

øker i konsumentenes fritidsland. Kan vi i det hele tatt forestille oss at de bankerotte og 

arbeidsledige, med og uten tiltak, oppsøker frihet: til å vise seg på gater og torg, vise eget 

initiativ, omsorg, uten at mistenksomhetens institusjonelle krefter dømmer dem tilbake til 



skam og oppgitthet? Kan den altomfattende teknologiske happeningen bringe en perfekt 

norsk entropi til bunns i sin miljøskadede og fiktive balanse? Hyppe de ensomme og sjuke ut 

av deres fiktive gjemmer bak skjermer av ulik størrelse? Fornye sosial intelligens? Vil en 

frihet til (ledig) omsorg for seg selv og andre true den delen av samfunnet som i dag må 

arbeide? Er det kanskje ikke en slik primitiv og strukturell misunnelse som ligger bak 

idefattigdommen og tiltaksløsheten hos dem som er satt til å forvalte fellesgodene? 

Representativ misunnelse eller angst? For at mennesker som blir lekt med, tar leken tilbake 

og hever sine stønader med lettelse? Og samtidig den repressive beredskapen, den indre-

koloniale orden i moderne samfunn, som aldri røper sin frykt for småfolks styrke, hvis ledige 

småfolk1 selv får avgjøre om de vil arbeide hjemme, dele tiden, f.eks. for å arbeide med sine 

barns oppvekst. En stille revolusjon, og en bedre lediggang i påvente av lønnsarbeid. 

/ norsktid 

Norge, et symbol på seg selv: pengesymboler, beløpsstørrelser, budsjetter. Norge som 

kredittkort med hemmelige koder for apolitiske overføringer mellom fiktive politiske 

alternativer. Norge som symbolsk fortelling om gamle og unge, friske som syke, taksert til 

pålydende eller markedsverdi. Forlengst, og gjennom uminnelige tider, omdannet til 

mineraler, forbrenning og CO2.  

 

/ barn for tid 

I dette giftige og liberalistiske klimaet praktiseres det en historisk sett ny interessedisiplin, den 

proklamerte offentlige og profesjonelle omsuten for barn. Ordet «barn» kan etymologisk sett 

tilbakeføres til betydninger som «bære», «byrde», og tyngde, eller det som er båret. Det mer  

biologiske avkom viser til rekkefølge, eller det som kommer etter. I Nord-Europa er hverken 

antall barn eller rekkefølge det som bestemmer innholdet i begrepet lenger. Barn er stadig 

avkom, og kommer i større og større grad etter voksne, på måter vi vegrer oss for å dra 

kjensel på? I dag forlener offentligheten begrepet barn med prestasjoner og lek, ynde, sjarm, 

sport, spill, og i sparsommelig grad: kunstneriske aktiviteter.  

Det sosialdemokratiske barnet er en forhåndsdesignet produksjonsfaktor som kan og skal 

                                                 
1  Flere har spurt hva jeg legger i begrepet «småfolk». Det er ikke et klassebegrep, selv om småfolk først og fremst tilhører underklassen og arbeiderklassen 

(småkårsfolk). Klangbunnen er det russiske narod slik det ble definert av Lev Nikolajevitsj Tolstoj i hans siste leveår, men også Fjodor Mikhajlovitsj 

Dostojevskijs lovprisning av folket etter tukthusårene har rettet min oppmerksomhet mot noe vi småfolk selv knapt er klar over. Jeg bruker «småfolk» og 

«folket» om hverandre. / Det er noe vi deler som er større enn oss selv, når vi deler det. Folkeåndens brød-under, de to fiskene og fem brødene som 

mettet 5000. Uten spørsmål om anstendighet, dannelse, posisjon: det mirakel som kan skje når små mennesker deler sin tid og sitt brød. Jeg kommer 

nærmere inn på sakene i bokas siste essay.   

 

 



preges av mangfoldig kunst- og kulturunderholdning, mens biologiske foreldre av ulike kjønn 

antakelig er altfor kunstneriske i sin mangfoldige væren til at barnet kan regne med 

beskyttelse av sin barndom. Troskap har sin pris, og en mest mulig sosialkonstruert realitet 

og oppvekst vil sikre oss tilpasningsdyktige og sosialt mobile menneskebarn. Som kjent er 

barndom et forholdsvis nytt begrep, og begrepet er på mange måter det som er igjen av 

barns barndom. For hverken barneleken eller lekebarna mottar i dag en biologisk beskjed om 

at det som er båret, skal bæres videre. Forståelsen av barnets verden har blitt et fagområde 

for hjelpeprofesjoner. 

4. 

Også på barns område er det media som er kjappest til å streife tidsånden, ved å gi den sin 

overskrift. En hyppig forekommende overskrift om barn: fremtidens vinnere og tapere. Det 

kunne ha stått: fremtidens grå masse. Vinnere og tapere, vinnere eller tapere – språkbruken 

signaliserer et tilsynelatende realistisk perspektiv på barns oppvekst, sosiale tilhørighet og 

skolemessige ferdigheter. Innfallsvinkelen oppstår ofte med bakgrunn i en eller annen 

forskers statistiske beregninger, analyser og prognoser. «Fremtidens vinnere og tapere» kan 

tilsynelatende forhåndsplasseres ut fra variabler som sosiale ressurser (kraft?), intelligens 

(sjakk/spill),  

sosiale ferdigheter (alvorslek) og geografisk tilhørighet (lotto, ghetto). EQ-en er på vei inn som 

parasoll for IQ-en. I dette prognostiske samfunnet er språkbruken, eller plasseringen av barn 

som gruppe og individer i dertil egnede begreper, forutsigelig og tradisjonsbevarende, i en 

forskningstradisjon som sjelden forsker på egen språkbruk, og enda sjeldnere på barns bruk 

av ord. 

/ teknologibarn 

Neste eksempel er fra forskernes informasjonsmørke Hades, som omdannes til et ekko i 

politikernes teknokratiske Elyseum: «Ny teknologi i skolen.»  

Det nye barnet i den nye skolen er p.t. seks år gammelt. Det er  

tvunget ut av sin egen tid,2 for å hjelpe politikerne med deres selvoppfyllende profetier for 

norske foreldre. Barna det reformeres for, skal utrustes i ung alder for å møte det 

altomflytende informasjonssamfunnet. Formelen synes å være at mer informasjon (fra ung 

alder) gir høyere kvalitet på kunnskapsproduksjonen «i fremtiden». Samfunnskravet til seks-

åringene trenger ikke være skadelig i seg selv. Det er mulig å forestille seg at barn fortjener 

                                                 
2  «Det vi gjør med våre barn i dag er et stort eksperiment, som kan få store emosjonelle, atferdsmessige og helsemessige følger.  Men ingen 

sjekker kortisolnivåer og stressrespons hos norske barn ... » (Bjørn Vassnes, Klassekampen, 16.9.10). Kontekst: Amerikanske forskere 

påviser hvordan stress i ung alder kan få langvarige konsekvenser for barns utvikling og helsetilstand. f.f.   

 



noen år til å lære seg å gå på skole, og det kunne syvåringens modningsnivå ha dratt enda 

større nytte av? Men da sinkes produksjonen av egnede og veltilpassede fremtidsborgere. 

/ uten tid 

Det alminnelige perspektivet på barn og kunnskap er fiksert mot en fjern nåtid. Det forteller om 

politiske partier at de heller ikke i denne sammenheng registrerer det som skal være det 

levende fundamentet for demokratiet: strømninger i folkedypet. Noen politiske partier har 

utviklet nese for folkegrumset, andre for surfefolket, mens det magiske folkedypet er for stort til 

at moderne politiske partier har oksygen nok til å komme ned. 

\ kapitaltid / 

Forståelsen av barn, slik den siver ut i norsk offentlighet, er en levning fra forrige århundre, 

som brakte med seg kapitalforøkningens effektivitetsperspektiv. Slik er et begrep som 

«kunnskapskapital» språklig forføring. Datamaskiner (harddisk) kan hope opp 

kunnskapsbrokker i digital lagring, børshaier og spekulanter hoper opp kapital (tastetrykk). 

Den byråkratiske koblingen av kunnskap og kapital, er den forutsigelige fortellingen om 

barnet som investeringsobjekt, en politisk-departemental pedagogikk som i neste instans 

former barns selvforståelse i retning av kalkulerende og naturfiendtlig tingliggjøring.  

Barn lærer gjennom glemsel og gjenerindring, og denne livsviktige og omstendelige 

læringsrytmen blir i disse tider angrepet av et teknovirus med akselererende utbredelse. 

/ fascinasjonstid 

PC-en er CP, cerebral protese. Det være seg iPoder, lesebrett eller mikrochips under huden: 

Proteser kan ha sin funksjon, der kropper er i bevegelse. CP-en er bare et forbigående 

uttrykk for instruert lek og totalisert hastverk. Det er fascinasjonen som blender (kanskje 

skjermen, kanskje programvaren). Fascinasjonen blender dypere enn den klareste halogen; 

blender unna, med et annet slags lys, som kan gjøre seende blinde. (Barn kan ikke lære, 

barn absorberer.) 

/ tidsbølge 

I folkedypet, som noen av oss blir svømt i, finner det for tiden sted et naturfenomen som 

unndrar seg presis beskrivelse. Det er helt klart en bølgebevegelse, som vil bryte sin 

overflate i nær fremtid. Det er en dyp og mektig motbølge til den flerehundreårige 

pengeøkonomiske tradisjonen der det humane reduseres til slaveri, livegenskap, lønnsomhet 

og produktivitet. Med andre ord, historien om mennesket som teknologisk og nasjonal ytelse. 



/ tidsprofeti 

«Fremtidens tapere og vinnere» kan vise seg å bli en overraskelse.  

Taperne er dem som lar seg beherske av datateknologiens fartsgalskap, et nytt 

slavesamfunn for (uutviklede) kvasi-intellektualiserte barn.  

Vinnerne vil nok beherske CP-en og samfunnets krav til kunnskapsfunksjonalitet, men denne 

seieren vil bli å forstå som et livsnødvendig onde, fordi disse barna hadde foreldre, god tid, 

gagnlig økonomi, samt et bredspektret arsenal av vitaminer. La meg avsløre hva for slags 

vinnere  jeg her vil vise omsorg, og hvilken grå masse som er deres trussel. Tredje overskrift: 

Den moderne mannen og havet. 

/ ken guru 

Etter hvert som de nye teknologiene reduserer behovet for arbeidskraft og nasjoner, og fri tid 

nærmer seg hjemmearbeidstid, blir menn dimittert til nye og ukjente oppgaver: når et barn 

kommer til jorda, ifølge gammel konkret språkbruk (det heter da også jordmor). Mannen må 

ned, jordfar eller ei. Han må krype i større grad enn han er vant til, stå opp til alle døgnets 

tider, og ellers satse omkring som en fersk  

kenguru. Han må nynne, han må synge sangene han forlengst har  

sunget. Men sammen med barnet – en ny slags fellessang3. 

 

5. 

Jeg ser et ansikt som ikke er meg, ikke moren. Ennå ikke seg selv? Jeg ser et ansikt med 

bevegelser av noe som skal komme. Foreldre er omringet av slektninger og venner som 

skuer barnet og ligner det med mor, far, bestefar. Og hans oldemor. Slektninger vil ligne 

barnet med noen som ligner. (Slik blir vi alle oppdratt til lesere.) Som hjemført mann 

gjenkjenner jeg snart disse lignelsene. Det blir umulig å overse forplantningens  

merkverdige trekk. Like fullt, hvert år fødes det barn som ikke ligner. Med mindre man sender 

«den hele skapning» inn i en nesevinkel, høyden på halsen eller fargen på øynene. Til min 

glede oppdager jeg denne store valgdagen at dette barnet og andre barn er for seg selv. Det 

er rundt seg selv med en fullkommen sult Det er i seg selv, mange år før noen har lært 

barnet å lete (etter seg selv?).  

 

                                                 
3  Noen vil spørre hva det kan være. Noen vil behøve definisjoner. Noen vil lengte etter eksempler.  

Men teksten stoler på leserens fantasi og tanke. Eksemplene kommer ikke alltid der vi venter dem. Watch out.  

 



/ som barn igjen \ 

Ikke en hjelpende hånd, ikke et ord, ikke et forbilde kan rokke ved det foreldre starter med å 

vaske bort så snart krypene melder seg: om det hinker eller humper, om krypet har to eller 

tre bein, etter far eller mor, om det aldri så mye suger seg fast til fars kremtinger eller mors 

sukk. Denne skapningen er i seg selv. Foreldre satt til side. På dette ene punkt er foreldrenes 

slekter feid til side. Noe hjerteskjærende håpefullt i denne skapningen møter opp til livslang 

dyst, «i den tillit som skapar världen». For å få nåde til å bli seg selv. 

og igjen / 

Barn er bærer av seg selv, også når det blir båret. Da kan det bære seg av full hals. Alene 

kravler barnet seg opp til det første (ikke siste) vaklende stående. Rommet roterer, tiden 

spinner, ja tiden og rommet møtes i dette stående øyeblikk med noe som må kalles 

omveltning. Fra det øyeblikket er jeg som forelder satt ut i den hemmelige skogen, for første 

gang. Er jeg åndsfraværende nok, vil jeg simpelthen ikke fatte rekkevidden av at barnet står 

stående, løfter armene, svimler med øynene: alene. 

/skaper 

Barnet som byrde kan altså ikke være noe annet barn enn foreldrenes egen barndom? Barnet 

presser mildt på foreldrekroppenes hukommelse. Selv der vold råder og mismot herjer med 

barns skjebner, skjer det vi må kalle et mirakel: at disse tutlete små kroppene bebor en 

oppdrift som gjør at barnet selv reiser: seg inn i eget liv. Barnet selv former(er) sitt språk. Det 

finnes ikke den farskjeft som kan lære et barn å snakke. Ikke den morshånd som kan lære et 

barn å skrive. Men det finnes samfunn og foreldre og foreldresamfunn som tror, eller vil tro 

på, at det er slik barn vokser. 

6. 

Dette temaet blir tåkelagt av alle slags myndigheter og akademiske  

premissleverandører. Det er for stort, det er for lite. Derfor er det på tide å ta barna ut av 

samfunnet, på ontologisk rekreasjon, og sette språk til den riggen som rigger seg sjøl, skipet 

som seiler foruten vind, i eget materiale, egen fremdrift. 

/ synlig 

En litteraturviter i Bergen har et stykke på vei lyst opp forestillingen om barn som 

gjenstander, i fri frakt mellom skilte foreldre, på  

foreldremaktens premisser, og med flere ukentlige oppbrudd fra den form for tid som hos 

barn kan stå stille. Det var da jeg kom til å tenke på det usynlige barnet, Tove Janssons 



ektefødte barn. Men jeg kunne ennå ikke skjønne hvorfor det var det jeg ikke tenkte på, selv 

når jeg festet lit til denne innfallsvinkelen. 

/ usynlige 

Etter hvert har det gått opp for meg at «det usynlige barnet» er dobbel illusjon: sin egen, men 

også den voksnes. Barnet har blitt et uttrykk for den voksnes ironiske vegring overfor seg 

selv, sine verdier og materielle forutsetninger. Barn er nettopp ikke usynlige. Men i vår tid, da 

barn sendes som fraktgods fra skole til SFO, fra forelder til forelder, fra fritidssyssel til 

fritidssyssel, kan det se ut som om barn er usynlige / lik en refleks i svarte natta. 

/ suge 

Barn som blir bedt om å suge til seg foreldrenes atskillelse, må stikke av, gjemme seg og bli 

borte (barn suger. barn suger når de snakker. barn  

suger når de leker. barn kan gripe. barn kan ikke språke. barn kan tilegne, ligne seg med. 

veive grammatikkens former. etterligne foreldremunnens lyder). Barn gjemmer seg for seg selv 

i livsavhengig lojalitet med foreldrene, for at foreldrene skal slippe å se seg selv i barnet som 

ser? Og for at  

barnet skal få tid og ro til å utfolde mulighetene kropp og sjel bebor.  

/ skille 

Barn som ser foreldrene reise, blir alene med det foreldrene skulle dele. Barn som opplever 

at foreldrene ikke klarer å levesammen barna, slike barn må selv reise fra. Det må skille seg. 

Det blir et «det» for seg selv, fordi det må skille seg fra seg selv. 

/ simulere 

I Norge har barneekspertisen noen tiår stått i kø for å moderere en slik forståelse av barns 

verden. Ekspertene forsvarer dermed indirekte tre generasjoner med voksne, som har 

praktisert familiemodeller så frittsvevende at ungene må simulere sine egne liv? Dikte opp 

avstand til opphavet? De har i hvert fall en skilsmisse å ta avstand fra? En uoverstigelig kløft 

å brobygge? Samtidig som dette subtile fordelingssamfunnet sminker seg tungt med 

barnemeldinger og barnevennlighet, for å slippe synet av den splittelsen voksensamfunnets 

avleggere må kompensere. Barnelegosamfunnet for legosamfunnsbarna. 

Barnefraktsamfunnet for samfunnsfraktbarnet. 

/ mercur \ 

Barn som suger til seg foreldrenes atskillelse, må bære foreldrenes tunge flyttelass i sin egen 



kropp. De må flytte fra det umiddelbare til det  

overlagte, fra midtkroppen og følelseshuset, til den øverste etasjen, til  

hodeforståelse og øyehuler og foreldrespråk. Slik blir barn av alle samfunnsklasser 

emosjonelle pendlere. De blir tvunget til å suge til seg oppløsning, gi språkfølsomheten sin til 

ord som ikke betyr noe, foreldrenes ord. De blir utsatt for en smertens tvang, som bare kan 

leves ut i flinkhet, overflatiskhet, mestring. ((Et liv i mestring er et liv i flink barndom.)) Disse 

«sorgløse» (sorgoppslukte) barna er som skapt til vedheng, for CP-er og digitale 

foreldreskjebner. 

/ foreldretid 

Barn gjør seg usynlige, for å slippe å se at foreldrene ikke finnes. Det er foreldrene som er 

usynlige. Det var her jeg ble rammet av rystelsen. Den avføder tre slags foreldre, tre slags 

vanskelighetsgrader for det å følge et barn i tjue år. 

/ tidstyper 

Først kjerneforeldrene. Slike som holder sammen, holder barn sammen. Dette er udelt 

foreldrenes vanskelighetsgrad. Derfor er barna beskyttet, for better and for worse. Så følger 

kjerneeksplosjonsforeldrene, som skiller seg og eksploderer videre med nye partnere, 

samboere, ektefeller. Dette er helt og fullt barnas vanskelighetsgrad, siden foreldrene har 

gjort seg biologisk utilgjengelige, usynlige. Til sist «aleneforeldrene». Dette er livsløpets egen 

paradoksale vanskelighetsgrad. Her må mor være mor og «mor og far»; far være far og «far 

og mor». 

/ tid for overføring? 

Hos alle disse foreldretypene blir barn påført slektens privilegier, slektens forbannelser, 

slektens nøytrale spor av genetisk erfaring og tilfeldighet. Derfor er mange av oss på utkikk 

etter det spørsmålet som kan formidle disse uregjerlige tilvekstene i voksenmenneskenes liv: 

at barn dessuten kommer til verden med bud om uavhengighet, glupskhet og tålmodighet. 

For et minstemål av tilhørighet må slike skapninger ha to kjente foreldre å måle avstanden til, 

to kjente foreldre å se, eller den gjenerindringen som det biologiske båndet overfører. Uten 

troskapens varighet gjennom  

barnets ulike utviklingsfaser, risikerer skilsmissebarn å miste troskapens tålmodighet i eget 

liv. 

/ underordningsstrategier 

For barn som ser foreldrene skille lag, ser ingenting. Det er ingenting å se. Atskillelse er bare 

noe et barn kan lukke øynene for. Sette voksenmenneskets prøvende ord på. Godta, tilpasse 



seg, underordne seg. Og videreføre som et gjennomlevd ideal? 

\ polis vs. utenfor murene / 

Da er det igjen foreldrene som har blitt usynlige, ikke som kropper, skuldre, tiltale. Voksen-

menneskets foreldrebyrde blir overført til barnekropper som ennå ikke er ferdig utvokste, et 

letthetens ugripelige skisma. (Foreldre som holder sammen, er «jorda» der barnelivet vokser 

og modnes, om aldri så skrinn; eller en biologisk kommunikasjon nedfelt i det gamle 

formularet: i gode som onde dager. Foreldre som skiller seg: barnets jordskred.)  

Et skilt barn må, for å overleve, «selv» ta ansvaret for det vi kan kalle dets indre (organiske) 

vekst. Det har ingen å skylde på. Det blir ofret for å være skylddeler og skyldbærer. Bak 

mestringens forsteinede fasade. På følsomhetens alter. 

Når det skjer, kan barn bli apolitiske i sitt følelsesliv (MIDTKROPPEN, MØTESTED), og 

spesielt når det i tillegg blir indoktrinert med foreldrenes verdimessige kollisjoner. De havner 

utenfor den kampen som foregår inne i en stor eller liten familie, og får ikke oppleve 

fredsslutningene. Barna blir stemmekveg for foreldrenes skiftende valgflesk, uansett hvor 

«gode» venner foreldrene er etter skilsmissen. Barn som skilles fra seg selv, blir urbane i 

hodet, for hjertet har rukket å vokse seg plass i kroppens mellomste etasje (BYEN, 

INSTINKTENES TORG). Slike barn blir arbeidsledige, fordi de mister et biologisk arbeid, 

det arbeidet som gjør det mulig å foredle foreldreforståelsen og gi seg eget livsprosjekt i vold 

(DET BIOLOGISKE ARBEIDET, BYENS HJERTE). De risikerer pendlerstatus på sin 

selvforståelse, og kan livet igjennom fortsette sin reise fra forelder til forelder, fra partner til 

partner, fra barn til barn (REISEN, INTELLEKTETS BEVEGELSE). 

/ ustemt harmoni 

Det biologisk uavhengige barnet skriker taust og trestemt. Det skriker etter det biologiske 

underets ømhet, og etter den biologiske sammenhengens strenghet, etter strenger å spille 

på. 

/ konkurransetid 

Foreldre som kvitter seg med felles barn for å etablere nye  

samboerskap (slik oppleves det for dem det gjelder?), kan påføre barn et fiktivt fellesskap. 

Foreldre som støter avkommet ut av dets rettmessige familie, kan påføre barn en brutal 

konkurranse. Ved siden av ukentlige flyttelass, kanskje over mange år, risikerer disse barna å 

måtte ta avstand fra seg selv og sin biologiske fordring. De blir tvunget til å sørge over tapet 

av sin eneste sammenheng, en sorg som barn ofte holder tilbake gjennom mestring. I tillegg 

til tapet av sine rettmessige foreldre, må skilte barn ut i hard konkurranse om en form for 



oppmerksomhet som skal tilkomme barn av alle samfunnsklasser som vuggegave.  

Det skilte barnet må konkurrere med et nyoppslukt voksenmenneske, og med forelderens 

nye livspartnere. Kanskje også med nye kull av barn, men det er i det minste en konkurranse 

på likere vilkår. I den biologiske enheten forelder-barn-forelder, er barnets konkurransebehov 

balansert, på godt og ondt. Barn som må ta farvel med sin rettmessige familie, og som på et 

tidlig stadium må bli «voksne» for å utkonkurrere sine foresattes nye livspartnere, er utsatt 

for varige overgrep. I alle fall om vi løfter blikket og ser det skilte barnet i 

generasjonsperspektiv. 

/ tidsmiljø  

Spørsmålet blir hvordan lærere og barnebehandlere forholder seg til en stadig større skare 

av usynliggjorte barn. Det forutsetter til en viss grad at den voksne sanser seg selv, en 

øvelse bortenfor kompetanse og faglig erfaring. Det forutsetter fra en annen vinkel at 

barneekspertisen frigir kompetanse, entrer det offentlige rommet og melder sine faglige og 

menneskelige erfaringer.  

/ biologisk tid 

Profesjonene som deltar i barns verden, danner en sidefamilie. Sidefamilien kan forstås som 

en vikarierende familie. Den vikarierer for syke som friske fritidsfamilier, som arbeider opp 

åndenød for å leve seg inn  

i naturødeleggende idealer om konkurranse og konsum. Var det med skolestua at storfa-

milien fikk sitt lille mausoleum? Eller skolestua som oppbevaringsanstalt for ungene til ikke-

lesende bønder og arbeidere? Trekker også dagens barneskole veksler på sin tids 

familiemodeller? I så fall hvordan? Konkurrerer behandlingsteamene innenfor barne- og 

ungdomspsykiatrien med barnets biologiske familie? Er skolen og barnebehandlerne 

oppdatert på sin normative overføringskapasitet? 

Da tenker jeg ikke på den sideordnede familiens kulturelle, politiske eller religiøse status i 

forhold til barnefamiliens verdinormer. Det handler om barn som ikke lenger kan likestille sitt 

biologiske arnested med samfunnets profesjonelle «familier» og deres pedagogiske og 

sjelemedisinske tilbud, fordi den første enheten er under voldsomt og splittende tidspress. 

Samfunnstilbudene til barnas tid blir i stadig større grad effektueringen av et teknologisk og 

pedagogisk budskap om det profitable menneskebarnet, det som skal underordnes 

samfunnsnormene og overordnes sine svakheter.4 

                                                 
4  Leserspørsmål: hvor mange ganger blir denne påstanden fremmet i boken, og gjennom hvor mange kontekster? 

 



/ nærøkologi 

Det offentliges satsning på en avansert skole har noe til felles med  

satsningen på barne- og ungdomspsykiatrien. Det satses primært  

materielt, og knapt nok det. De menneskelige kvalitetene (og antall  

stillinger) er spareknivens område. Så svak økologisk tenkning må bane veien for nye, og 

stadig nye, reformer. Den variable menneskelige kvaliteten er avgjørende innenfor en 

samfunnsform der så mange familier får lov til å revne, der barn blir betrodd oppgaver som 

selv ikke  

foreldrene er modne til å mestre. 

7. 

Friske som syke barn kan i det minste bli et fundament for den nye politikergenerasjonens 

bevilgninger til kriminalitetsbekjempelse, barne- og voksenpsykiatri, og hele det kommende 

norske legoland. Den unisone og haltende satsningen på «gamle og syke» kan i den 

sammenheng forstås som defaitismens nostalgi: et løft for fortiden. Her kunne en politiker 

med jordkontakt ha etablert den sosialpolitiske aksen besteforeldre-barnebarn-aleneforeldre, 

med fare for å bli anklaget for helhetstenkning. En våken politiker i dag ville i beste fall 

oppdaget at fødselsoverskuddet bør økes i Europa, uten å skjønne at et demokrati bør 

diskutere med hvilken lojalitet og utholdenhet medborgerne behandler sine barn.  

/ barns usynliggjorte produktivitet \ 

Langt inn på 1900-tallet har barn i vår del av verden blitt utnyttet for å tjene vok-

senmenneskets behov. Barnearbeid er i andre deler av verden en konsekvens av 

utbyttingens primitive økonomiske disposisjoner, med direkte forbindelser til de rike 

nasjonenes tyngdeplassering i nord-syd-forholdet. Når vi vet at det i løpet av dette århundret 

ble mulig å ta  

norske barn ut av arbeidslivet, får vi enda en deilig gåte i rekken av moderne norske gåter. At 

dette styrtrike landet igjen tukler med barns «produktivitet», slik seksårs-reformen ble et lite 

symptom på, vitner om at historiske fremskritt ikke alltid er gjennomtenkte. Behandlingen av 

barn som «kunnskapskapital» er både tankefeil og feilsatsning, fordi stadig færre barn får 

sjansen til å oppebære sin modning i en trygg eller utrygg familie. 

/ minste felles organisme 

Barn som er splittet mellom foreldre, mellom skole og familie, selvstendighet og tilhørighet, er 

emosjonelt kapable til å fatte familieorganismens variable kvaliteter. I beste fall for å anvende 

erfaringer til å hele den minste felles organisme i samfunnskroppen. 



/ tidskunst og kunstig tid 

Det massemediale informasjonskaoset kan speile et biologisk betinget kaos. Den mentale og 

politiske forvirringen i vestlige samfunn, som økokrisene viser tilbake på, kan ha 

forbindelseslinjer til den minste samfunnsorganismen, som i faser av historien utleveres til 

det spektakulære, i vår nåtid til et spektakulært og forførerisk konsum. Det hellige 

menneskelige instinktet til å finne tyngdepunkt innenfor et livsløp, er forledet av kunstig 

skapte behov for bedøvende stimulanser. Er det noe kapitalopphopende krefter i samfunnet 

har satset på, middelklasse som overklasse: Det er ingenting å kjempe for, smerte kan 

bedøves, det strevsomme  

rasjonaliseres, de dype gledene veksles med kitsch, kunst og kultur. 

/ flokkmentalitet 

Flokker av småfolk er underveis. Eksperimentene med seksualitet og følelser kan vise seg å 

ha vært en farlig voksenlek med barneskjebner, og den hjerteløse troen på ny teknologi; 

smuler fra de rikes bord. Slike uforutsigelige mentalhistoriske sammenhenger kan komme for 

dagen når forsøksbarn alene må finne veien til livets små og mirakuløse  

muligheter. 

 

        Freddy Fjellheim 



 


