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E
n ny bok av 
Thomas Hylland 
Eriksen gir 
forventninger om 
overraskende 
perspektiver. På 
sitt beste hører 

han hjemme blant sakprosa-
ens gullpenner, sammen med 
forfattere som Trond Berg 
Eriksen og Dag O. Hessen. 

«Søppel» kan sies å tilhøre 
en trilogi, med forløperne 
«Øyeblikkets tyranni» 
(informasjonsrevolusjonen, 
2001) og «Røtter og føtter» 
(identitetspolitikk, 2004). 
Felles for bøkene er, i litterær 
forstand, fascinasjonsdyrkel-
sens kreti og pleti. 

Når Askeladden namedrop-
pes i herværende bok er det 
derfor ikke bare som figur i 
forfatterens utlegninger om 
søppelets mange bruksområ-
der og kategorier, men 
eventyrskikkelsen ser ut til å 
representere selve skrivestra-
tegien: alt kan brukes.

Vi får være med på sjokkeren-
de utflukter til søppeløyer i 
Stillehavet, eller til den 
tidligere fyllinga Fresh Kills 
utenfor New York. Et halv-
spist musekadaver på 
forfatterens stuegulv inngår i 
et oppkomme av metaforer 
for det ekle og slimete. Ikke 
uten språklig svir vrenger og 
vrir forfatteren på de mest 
intime detaljer om døde 
hudceller, svette, sæd, tiss og 
bæsj. Sosialantropologen 
forteller interessevekkende 
om befolkningene som 
etablerer bosteder på søppel-
bergene, ja hele økonomier 
danner seg der underklassens 
helseskadde mennesker 
gjenbruker overfloden fra de 
rikes desinfiserte verden. I 
det velstående Nord-Europa 
er reparasjoner og gjenbruk 
nærmest blitt skambelagt, alt 
mens fullt brukelige gjen-
stander og spiselig mat 
fraktes ut av vårt synsfelt. 

Søppeljournalistikken hører 
med i dette gjenklistrede 
universet. Både søppelet til 
Bob Dylan og til to tidligere 
norske statsministre ble i sin 
tid grundig analysert og 
tolket (sistnevnte i den 
jubilerende Gateavisa). 
Gjennom søppelet strør vi om 
oss med gjenstander som 
raskt kan bli til fortellingen 

om våre hemmeligste tilbøy-
eligheter, om moral og vett, 
økonomi og sivilisatorisk 
nivå. Det synbare søppelet 
tilhører en vestlig suksesshis-
torie, for vi forbrenner, 
komposterer og eliminerer 
våre etterlatenskaper som 
aldri før. Selv ikke atomavfall 
er usynlig, noe evakuerings-
sonen rundt det japanske 
Fukushima-kraftverket gir en 
pekepinn om.

Søppelverdenen er full av 
paradokser. Mens den vaklen-
de stormakten USA eksporte-
rer sitt søppel til Kina i store 
mengder, passer de kløktige 
kineserne på å kjøpe opp 
amerikanske statsobligasjoner 
til en verdi av 1160 milliarder 
dollar, ifølge Xinhua. Og 
penger lukter ikke?

Skal jeg trekke frem ett 
overordnet begrep i Hylland 
Eriksens forsøk på å under-
søke all verdens søppel, må 
det bli «overflod». Systemten-
keren Gregory Bateson er 
premissleverandør: Batesons 

inspirerte økologiske tenk-
ning kunne for eksempel 
oppholde seg ved tilsynela-
tende enkle spørsmål som: 
Hva er for mye, hva er 
tilstrekkelig? («Enough is 
better than having a feast»).I 
kapittelet «Orden og kaos» 
parafraserer Hylland Eriksen 
metalogen (dvs. dialog om 
dialog) mellom Gregory og 
hans datter Mary Catherine.

Igjen er et enkelt spørsmål 
utgangspunktet: «Pappa, 
hvorfor roter ting seg til?». 
Sagt annerledes, hvorfor 
etterlater mennesker seg ting, 
erfaringer, systemer og 
situasjoner det hele tiden må 
ryddes i? I dette kapittelet, 
som er bokas høydepunkt, 
viser Hylland Eriksen både 
klokskap, populariserings-
evne og tankestyrke. Det 
skyldes at en overordnet 
kunnskap gjennomsyrer 
strømmen av eksempler og 
fakta. Dermed får den 
tekstlige framstillingen større 
dynamisk balanse. 

Mens Hylland Eriksen bare tar i 
bruk Bateson i deler av boka, 
ville nok Bateson selv ha sett 
eksempler på hjernesøppel i 
alle aspekter av denne 
samtidsfortellingen.       

«Søppel» krever litt 
språkrøkt, for eksempel 
forfatterens utartede bruk av 
pronomenet «man». Kort 
språkhistorie: Overklassen 
spisser sine jeg, og det arbei-
dende folket deler på sitt «store 
Vi». Middelklassen er henvist 
til mellomstil og normalprosa-
ens flate «man» (eller byråkra-
tiets «en»), som både kan virke 
tildekkende og språklig slapt. 
En sakprosaist med Hylland 
Eriksens språklige preferanser 
skal ikke skrive kapittelinn-
ganger som dette: «Går man 
opp i tredje etasje i Museet for 
samtidskunst i Oslo, kommer 
man inn i noe som ser ut som 
en leilighet bestående av tre 
små rom.»

I en annen kontekst kan 
man sannelig også få seg til å 
si: «I så fall ville somaliske 
flyktninger og papirløse 

innvandrere, tørt brød og 
råtne epler, jagede sigøynere 
og defekte gressklippere bli 
sett på med nye øyne.» Dette 
er usortert språklig rot og 
ubetenkte sammenføringer 
av mennesker og ting. Selv 
om den ironiske hensikten er 
å slenge leseren virkeligheten 
i øynene, kan også bruken av 
betegnelser som «menneske-
lig søppel» virke mot sin 
hensikt. Kanskje man går 
noget fort fram? Den italien-
ske forfatteren Italo Svevo, 
alias Ettore Schmitz, blir i alle 
fall svertet i farta og tildeles 
navnet Ettore Schwartz.

Thomas Hylland Eriksens beste 
språklige egenskaper henger 
sammen med en hengiven 
kunnskapsdyrkelse. Det er få 
sakprosaforfattere i dette 
landet som er flinkere til å 
nyansere sitt stoff, og boka 
har mange gode formulerin-
ger. Han veksler uanstrengt 
mellom epistler og essayis-
tiske tekster, men er først og 
fremst opplysningskåsør for 
middelklassens utdannede 
leseskarer. 

«Søppel» bringer viktig 
kunnskap til torgs, blant 
annet om en miljøbombe som 
får lite oppmerksomhet i 
pressen: den eksplosive 
veksten i verdens slumbe-
folkninger. 
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Askeladden: Thomas Hylland Eriksens «Søppel» er skrevet 
under mottoet «alt kan brukes».

KRETSLØP: Menn sorterer søppel på en av verdens største fyllinger, i Brasil. 
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