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«Isen smelter» er en 
prisverdig mobilise-
ring av kunnskaps-
rike mennesker. De 
har sett skriften på 

veggen og vil gi det beste fra 
sine kunnskapsområder. 
Med klimakrisen som 
overbygning kan vi lese om 
skipsfart, Arktis, kull, 
Svalbard og klimamodeller. 
En sokneprest og en journa-
list får vitne om sine klima-
bekymringer, og forskere, 
byråkrater og direktører 
legger ut om fakta og 
strategier. 

I forordet inntar redaktø-
rene en moderat posisjon: De 
vil advare, men ikke skrem-
me. På lignende nivå er de 
etiske refleksjonene habile, 
med røykeloven som eksem-
pel på at «kollektiv etikk har 
individuelle følger». Det 
virker likevel som de fleste 
bidragene er etikkvasket på 
forholdsvis lav vasketempe-
ratur.

Når tekster samles til en 
antologi ligger det i kortene 
at de må ha en viss innbyr-
des variasjon og holde et 
godt språklig nivå. Nesten 
alle bidragene i denne 
antologien kunne vært kortet 
ned og gitt en ekstra omgang 
med språkkritikk. Noen 
stikkprøver:

Artikkelen til Snorre 
Olaussen om «Olje- og 
gassressurser i Arktis» er så 
informasjonsspekket at 
teksten ser ut til å være 
diktert av et dataprogram. 
Resonnementene i artikke-
len fremstår tidvis som ren 
sirkelargumentasjon – siden 
verden i dag er avhengig av 
fossile ressurser, vil vi 
fortsette å være det. I 
fortsettelsen av slike reto-
riske skuldertrekk viser 
professorens næringslivs-
prosa ikke spor av intellektu-
elle ressurser. 

Spesialrådgiver Ragnhild 
Rønneberg leverer en litt 
vimsete 
artikkel som 
heter «Spillet 
om CO2». Den 
er solid i sin 
gjennomfø-
ring, men lider 
under utfly-
tende avsnitt 
og noen 
uferdige 
formuleringer, 
som når hun 
skriver «… du 
er slett ikke 
den eneste som slipper ut 
CO2 fra fly eller andre 
transportmidler». Ellers 
skriver også Rønneberg om 
«togradersmålet», som altså 
ikke er et mål, men en 
grense, «togradersgrensen».

Et av de bedre bidragene er 
skrevet av Roland von 
Bothmer og Ola Westengen, 
«Den frosne arken». Det 
handler bl.a. om matsikker-
het, frøhvelv og genmodifise-

ring. Forfatternes energiske 
stil ansporer til nysgjerrig-
het. Jeg blir minnet på at det 
lille tidsadverbet «allerede» 
uttrykker den globale 
klimakrisens drama. I denne 
konteksten betyr det at 
matsikkerheten allerede er 
negativt påvirket i flere deler 
av verden. Fatter vi det? 
Sammenligningen av 

naturlig og 
kulturell 
seleksjon av 
plantesorter 
med genmodifi-
sering er 
imidlertid ikke 
godt nok 
forklart.

Flere av 
tekstene vitner 
om hvordan 
miljøet på 
Svalbard 
allerede er 

preget av klimaomveltnin-
gene. Metaforen «blålys» 
dukker opp gjentatte ganger, 
i en bok der ishavsbildene 
lyser opp tekstmaterialet.  

Kim Holmén har to 
velorienterte bidrag, hvorav 
avslutningskapittelet er det 
mest overbevisende. Fakta-
anvendelse, språkføring og 
klar tenkning skaper der en 
utmerket sakprosa. Forfatte-
ren er dessuten flink til å 
formulere retoriske spørs-

mål, og han avdekker 
samtidens tankemønstre: 
«Mennesker takler usikker-
het hver eneste dag uten å bli 
handlingslammet, vi må 
være ærlige om vår usikker-
het og bygge en forståelse 
om hva som er best å gjøre, 
trass i det usikre». 

Mye av livet på Svalbard har 
funnet sted under jordas 
overflate, der kullgruvearbei-
derne bar arbeidets lys og 
utholdt store miljøskader. 
Kjartan Fløgstad skriver seg 
enda en gang inn i dette 
industrikapittelet, men her 
for å undersøke tankegan-
gene som ledet til så mye 
velferd og samtidig til så 
store ødeleggelser på natur 
og mennesker. Det går et 
vemod gjennom dette 
essayet, som likevel ikke er 
tilbakeskuende. Fløgstad 
redegjør for kraftlinjene i sitt 
forfatterskap: «Ikkje berre 
snakkar eg ferrolegerings-
dialekt, eg er også ein typisk 
legering av protestantisk 
arbeidsmoral og modernite-
tens industrielle ethos». 
Dessuten har skriften hans 
en sakssvarende lød de fleste 
andre antologi-bidragene 
mangler.

«Ex machina», kaller 
Fløgstad sitt essay. Det 
minner meg om at naturtra-
gedien ikke kan stanses bare 
med teknologiske grep. Den 
politiske løsningen må vokse 
fram nedenfra, i sivilsamfun-
nets ulike fellesskap.   

Kunnskap ser ut til å være 
løsenordet i «Isen smelter». 
Bokens problem er at mange 
av tekstene ikke har så mye 
annet å fare med enn 
kunnskap. I årene som 
kommer må flere skrive og 
tale om naturomveltningene 
på et høyere språklig nivå, 
for ikke å overforbruke vår 
oppmerksomhet. 

Mobiliserende språk 
trenger ikke utropstegn, 
men utsagnskraft vil monne.

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Mange 
av tek-

stene har ikke 
mye annet å 
fare med enn 
kunnskap.

SAKPROSA
Leif Magne Helgesen, 
Kim Holmén og 
Ole Arve Midsund (red.)
Isen smelter
Etikk i Arktis
Fagbokforlaget 2015, 248 sider 

POETISK PRAKSIS

Klassekampens diktspalte redigeres av poetene Cecilie Løveid og Anne Helene Guddal. 
Vi trykker nye dikt av etablerte såvel som uetablerte forfattere.
Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no.
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Jo Eggen

HISTORIESKRIVER  
(LIKESTILT)

Lav temperatur: Vi må snakke om naturomvelt-
ningene på et høyere språklig nivå enn dette. 

Inn til vemodet

SNART HJEMLØS? 
Isbjørnen, her tegnet 
av Wissam Shekhani.  
ILLUSTRASJON: ALBA-BALA-
MAND/WIKICOMMONS
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Arrangementer uke 13

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Les mer på                          Fri adgang til alle arrangement nb.no

E-boklansering: 
Tekstkritiske utgaver 
av Magdalene Thoresens 
«Billeder fra Vestkysten 
af Norge» og «Billeder 
fra Midnatssolens Land» 
Tirsdag 24. mars kl. 14.30–15.30

Norsk Biografi sk Selskap: 
At fortælle, læse og forstå biografi erne 
Tirsdag 24. mars kl. 18.00–20.00. 

Åpent medlemsmøte i Norsk Biografi sk Selskap: 
Den danske forskeren Birgitte Possing, snakker 
om sin nye bok Ind i biografi en. Kommentarer ved 
Marius Wulfsberg, Nasjonalbiblioteket.

Wikiverksted: Om bilder 
Onsdag 25. mars kl. 17.00–20.00

Wikiverkstedet i mars har bilder som 
tema. Alle er hjertelig velkomne når 
som helst innenfor kl. 17.00–20.00.

UTSTILLING
JAZZ – foto og fortellinger fra arkivet
26. februar – 5. september

Mandag–fredag 09–19 | Lørdag 09–14

Magdalene Thoresen. 
© Nasjonalbiblioteket.

EKERNFORELESINGA

Arrangeres av

i samarbeid med
Cappelen Damm

og

Lørdag 21. mars kl. 14.00
Litteraturhuset, Oslo (Kverneland)
Entré: 50 kr
Europeere
Den økonomiske krisen i Europa har gitt spillerom 
for politiske entreprenører av høyst forskjellig slag: 
Høylytte populister. Grå teknokrater.

Nostalgiske ekstremister. Ivrige euro-idealister. 
Hardtslående patrioter. Kompromissløse separatister. 
Alle kjemper om å definere hva Europa kan og skal 
være for noe i årene framover, og i dette foredraget 
ser Simen Ekern nærmere på hva som står på spill i 
Europa i dag.
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