
KLASSEKAMPEN

Åsmund Bjørnstad 
har i sin nye bok 
gitt den norske 
bokheimen en 
bauta om kornets 

historie og dets historiefortel-
lere, fra Eufrat til Egypt, 
mellom indisk ris og mexi-
cansk mais, via den danske 
havre og den fi nske rug, helt 
frem til moderne dilemmaer 
om genmanipulering og den 
pågående matvarekrisen. 

Boka får meg til å grunne 
over om skjønnlitterære 
former og teknikker er det 
estetiske idealet for fremad-
stormende norsk sakprosa? 
Fortellende sakprosa har vind 
i seilene, og da snakker vi om 
ulike kombinasjoner av 

journalistisk storytelling, om 
reportasje og andre retoriske 
og narrative strategier for å 
rive leseren med.

Også Åsmund Bjørnstad kan 
skrive gode sakprosafortellin-
ger, men hans bok om kornets 
kulturhistorie er 
ikke medriven-
de på en journa-
listisk måte. I 
noen partier er 
den dét også, 
men den er først 
og fremst noe 
annet. Hadde 
tekstene hatt en markant jeg-
stemme eller en refl eksjons-
form som var mer knyttet til 
forfattersubjektet, kunne vi 

brukt essaybetegnelsen. Boka 
har essayistiske passasjer av 
høy kvalitet, men som helhet 
er den ikke et essay. Den 
rommer i partier akademisk 
essaystikk, men denne blir 
stadig brutt opp av aforistiske 
formuleringer og poetisk 

språkbruk. 
Dette er en 
skrivestra-
tegi som er 
pedago-
gisk smart 
fordi 
leseren 
kan 

skrense hastigheten, trekke 
pusten, nyte og betenke 
språket, ja vurdere sin 
lesning.  

Så hva for slags bok er 
dette? En mangeartet språk-
føring medfører at tematik-
kene blir fl erdimensjonale, 
noe bruken av egne og andres 
dikt bidrar til, og ellers en 
utsøkt sitatbruk, for eksem-
pel utdrag av mytisk-religiøse 
fortellinger og et vell av 
aforismer om brød og korn. 
Designeren Aina Griffi n skal 
ha all ære for sitt arbeid, det 
vakre og instruktive billed-
materialet spiller hele veien 
på lag med tekstene, og 
styrker det kompositoriske 
mangfoldet 

Bjørnstad leverer til dels en 
popularisert kulturhistorisk 
analyse, med religionshisto-
riske og fi losofi ske innsmett. 
Her er vurderinger av ulike 
kornsorters virkninger og 
kjemi – også medisinhisto-
riske sådanne – og av aktuelle 
helsespørsmål som for 
eksempel sykdommen 
cøliaki. Arkeologiske og 
antropologiske kunnskaper 
om dyrkningsmetoder, 
menneskers levesett og 
sivilisatoriske utvikling 
bibringer tekstene kulturhis-
torisk grundighet, slik fakta 
om kornplantenes oppbyg-
ning og klimatiske egenheter 
danner en naturvitenskapelig 
basis. Dette er cross-over så 
det synger etter, og da skal jeg 
ikke glemme ølet, som får sin 
rettmessige oppmerksomhet i 
tekstene.

De innledende kapitler om 
ulike kornsorters historie gir 
forfatteren en sjanse til å 
presentere kornets genetikk 
på en lesbar måte, noe han 
stort sett lykkes med, og i 
avslutningskapitlene videre-
utvikles disse resonnemen-

tene til en etisk og politisk 
drøfting av genmanipulering 
og patentering. Slik sett er 
«Vårt daglege brød» en godt 
gjennomtenkt tekst som 
integrerer samtiden i histo-
rien, der siste ord i siste 
kapittel er: «forbrytelse». 

Bjørnstad er både poet og 
gjendikter av poesi (også av 
alle diktene i denne boka), i 
tillegg til å være professor i 
planteforedling. Språkfored-
lingen i dette verket formidler 
en smittende glede over 
populariseringens kunst. 
Finessene kommer gjerne via 
språkforklaringer og etymolo-
giske bemerkninger. Ordvalg, 
setningsbygninger og 
kapitteloverganger er meislet 
til i hver minste detalj. Fordi 
dette gjøres med et kunstne-
risk overskudd skinner også 
formidlerens personlighet og 
intellektuelle identitet 
igjennom. Treffende pedago-
giske formuleringer kan se 
slik ut: «Dersom kveitegeno-
met tilsvarer dei 1500 sidene i 
‘Krig og fred’, er risgenomet 
ei novelle på 35 sider.» 
Forfatteren er ellers tiltrukket 
av paradoksets stilfi gur. 
Henvisningene til skjønnlit-
terære verker er mange og 
opplysende, men også 
ordspill på kjønn og kropp 
får kvikke opp tekstene. Et 
eksempel på diskré, men 
effektfull ornamentering:

«I forventing om å 
spinne gulltrådar av DNA-
molekyl sette mange land 
strenge vilkår for utveks-
ling av frø». 

Her diskuterer 
Bjørnstad det jeg vil 
kalle et djevelsk 
juridisk-økonomisk 
eksperiment «… der 
store selskap sit på 
nøkkelressursar som 
frø, gen og kunn-
skap». Hvilket er 
utlagt: Med frøpaten-
teringer viser den 
moderne kapitalis-
men sin heslige 
natur, bak alle sine 
«gulltrådar». 

Det utslagsgivende 
for vurderingen av 
en slikt ambisiøst 
verk er om 
komposisjonen og 
utviklingen av 
resonnementene 
setter det språklige 
grunnarbeidet i 

bevegelse. Det skjer i rikt 
monn, i særdeleshet der de 
tekstlige forløpene får 
innbefatte livsviktige kunn-
skaper om økologiske og 
historiske prosesser. Åsmund 
Bjørnstad er helt på høyde 
med en Rune Slagstad hva 
angår kunnskapsperspektive-
ringer, men også i retorisk 

slagferdighet. 
Nå er ikke en 

sølle kritiker i 
Klassekampen 
lønnet for å 
etterprøve 
påstander om 
byggens gene-
tikk eller 
maisens 
religiøse 
symboler, men 
jeg tar stikkprø-
ver. Et par 
ufullstendige 
setninger og litt 

typografi sk smuss 
er stort sett behold-
ningen. Resten får 
fagbokkritikken ta 
seg av, og det med 
ekstra aktsomhet, for 

her skal et godt 
integrert saksinnhold 
vurderes opp mot en 
gjennomført tenkning 
om menneske, korn og 

kultur.
Denne boka er et 

eksempel på at prosa blir 
en kunstart når språkfø-
ringen får veksle mellom 
ulike tempi og temperatu-

rer, i ulike grader av 
konsentrasjon og letthet; 

saksforholdene må utlegges 
både i kompleksitet og 
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Vårt daglige brød: Ei praktfull bok, i det store kulturhistoriske formatet.
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- helt uten sidestykke!

efor opplevelser...

Beliggende midt i Peer Gynts rike, 930 moh, på veien 
inn mot Jotunheimen. Kun tre timer med tog fra Oslo 
���������	��
�������������������������������
�����������
spektakulære omgivelser. Perfekt for tur eller trening!

Vi har egen curlingbane og klubb (!), pilkeutstyr og truger - og 
innendørs svømmebasseng med fabelaktig utsikt. Hos oss er mat 
kultur og det har vår kjøkkensjef tatt konsekvensen av... 
Vi nekter å skryte, det holder at våre gjester gjør det!

Fefor Høifjellshotell, 2640 Vinstra
- Sikker leverandør av gode opplevelser i mer enn hundre år!

Velkommen!
Med vennlig hilsen, 

Jostein Wang -
 Direktør

VINTERTILBUD 
695,- kr p.p/døgn inkl. vinterpensjon, (frokost, matpakke, 

 middag), gratis lån av skiutstyr (langrenn) under hele  
 oppholdet og transport t/r Vinstra togstasjon.

Kornet og oss
De siste 12.000–14.000 årene har mennesker og 
korn påvirket hverandre. Siden våre første spede 
forsøk med å plante og høste villgress til våre 
moderne, korn-avhengige sivilisasjoner har vi 
skapt genetiske forandringer i kornet og kornet 
har, som våre viktigste matplanter, bidratt til 
store kulturelle endringer i mennesket.

Høyt på strå
Gressfamilien teller ifølge «Vårt daglege 
brød» over 9000 arter, og rommer alt fra 
fl ere meter høye bambus til to centime-
ters snøgress. Et knapt dusin arter er de 
plantene som gir oss de frøene vi i dag 
kaller korn. Brødhvete som art oppsto 
først for cirka 10.000 år siden, og ble 
avlet fram av oldtidens bønder. 

SAKPROSA
Åsmund Bjørnstad
Vårt daglege brød.
Kornets kulturhistorie
Vidarforlaget 2010, 256 sider

Dette er 
cross-over så 

det synger etter.


