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Norsk klimanettverk 
– navnet strutter 
ikke av mobilise-
rende energi, men 
har i gavnet blitt en 

viktig informasjonskilde om 
miljøspørsmål. Nettverket 
plasserer i disse dager stabler 
av antologien «SNU» på 
bokhandlerdiskene, som et 
«brev til klimagenerasjonen».

Kvalitetsspørsmålet blir 
om boka stimulerer leserens 
respons, og om vi i mellomti-
den blir rustet til tennene 
med innsikt, kunnskap og 
stå-på-mot. Åpningsanslaget 
er treffende:

«Bløtt oversatt heter blått 
rett nok blue/ Det er for sent 
nå til ikke å snu».

I dette diktet skriver Øyvind 
Berg om folk som «spres for 
de blåsure vinder», mens 
Inger Elisabeth Hansen 
kombinerer i sitt dikt saklig 
viten om lindepraktbillen 
med slående politisk språk-
bruk. Begge tyr til rimbruk 
for anledningen. Johan 
Harstads knallsterke brev fra 
2008, om vannet som stiger 
innover i bygater og leilighe-
ter, teaterrom og munnhuler, 
er en annen tekstlig kortform 
med appellativ kraft. 

I en antologi som vil egge 
til handling er mobiliserende 
tekster alfa og omega. Det er 
en kunst å skrive dem. 
Ubehagelige ting må sies. 
Skriften må være skjerpet, 
henvendelsen direkte. 

«SNU» har samlet over femti 
bidragsytere, og det er et 
stykke mellom faklene. Boka 
er en collage der fotokunst, 
tegneserier, dikt, noveller, 
reportasje, analyse og petiter 

avløser hverandre i uskjønn 
orden. Felles for tekstene er 
et stort alvor – Gro Dahles «La 
oss redde verden, sa gåsa» 
oppviser en skjemtende 
variant. 

The Guardian brakte for 
noen dager siden nyheten om 
at utslippene av CO2 er 
betraktelig høyere enn nylig 
antatt. Det går mot ulidelige 
tilstander for mennesker på 
denne kloden, først for de 
fattige, barna, de gamle og 
kvinnene. Med forbløffende 
passivitet bevitner vi et 
kommende ragnarok som 
snart kan tidfestes. 

Tre av sakprosabidragene i 
«SNU» bør framheves: Lan 
Marie Nguyen Berg og 
Florent Baarsch reiser på 
reportasjetur til verdens 

fjerde minste land, Tuvalu. 
Der er havstingingen til å ta 
og føle på. Grunnvannet er 
ødelagt. Matvaresituasjonen 
er kritisk. Men det største 
problemet er avhengighet, 
skriver forfatterne, dernest 
klimaet. Landet har blitt 
avhengig av utviklingshjelp 
og finner ikke tilbake til sine 
tradisjonelle måter å leve på. 
Øystaten er verdens framtid i 
miniatyr. Temperaturstigning 
og fattigdom gir en selvfor-
sterkende katastrofe.

«Å svelge elefanter» er 
tittelen på Christian Bjørnæs 
bidrag. Han skriver blant 
annet om undersøkelser som 
deler folk inn i individualis-
ter og kollektivister. Foren-
klet sagt: De første vil 
forbruke og stemmer blå-
blått; de andre vil dele og 
stemmer rød-grått. Hvis dette 
aksepteres som en grunnleg-
gende motsetning, ender vi i 
håpløse spørsmål om hvor-
vidt menneskets natur kan 
endres. Da gjenstår fort bare 
teknologisk innovasjon som 
mulighet. 

Det finnes alltid en tredje vei i 
sivilsamfunnet. Medmennes-
kers våkenhet er rede for 
talehandlingens kairos, det 
rette øyeblikket, forandrin-
gens vindkast. Vi vet noe om 

slike øyeblikk i Norge. 
Hallvard Lillehammer 

skriver om «Likegyldighetens 
etikk» og medmenneskelig-
het: «Vi trenger å bli behand-
let menneskelig for å bry oss 
mer.» Også Arne Johan 
Vetlesen nærmer seg dette 
temaet i en god artikkel som 
oppfordrer til raseri og 
kjærlighet. Begge burde 
tenke på at dyptvirkende 
handlinger begynner med 
omsorg og derfor fordrer et 
rikere språk for endring.

«SNU» har stoff i seg som kan 
få folk til å løfte blikket. Men 
som Vetlesen gjør i sin 
artikkel, vil også jeg minne 
om Cormac McCarthys roman 
«Veien». Den tyr til et mytisk 
språk for vårt medansvar. 
Med den døende farens ord til 
barnet sitt: «Du er nødt til å 
bære ilden». 

Freddy Fjellheim
bokmagasinet@klassekampen.no

Mobilisering: Det er et stykke mellom faklene i klimaantologien «SNU».

Den som bærer ilden

Handlin-
ger fordrer 

et rikere språk 
for endring.
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«Familien som 
kampenhet,» 
het det i 
ml-tida. 
«Familien 

som truet ressurs,» kan vi 
kanskje si i dag, hvor nær 40 
prosent av norske hushold-
ninger rommer aleneboere, og 
den tradisjonelle kjernefami-
lien utfordres av andre 
samlivsformer, andre kultu-
relle føringer for normalitet 
og det gode liv. Kanskje er det 
nettopp i oppløsningstider 
gamle idealer står sterkest, 
som idylliserte forestillinger 
om et samlivets tapte paradis. 

Familien i Benedicte Meyer 
Kronebergs andre roman er 
tidløs i den forstand at den 
lever i en verden uten inn-
vandring eller synlige seksu-
elle avvik, nåtidig i det at den 
er mindre fast i sammenføy-
ningene enn den selv synes å 

være klar over. Besteforeldre-
ne Karin og Olavs ekteskap er 
for lengst oppløst, småbarns-
foreldrene Erik og Live prøver 
noe halvhjertet å forhindre at 
det samme skjer med dem. 
Boka følger de fire gjennom en 

hverdagsuke i desember, men 
mer enn den enkelte skjebne 
er det «limet» i forholdet 
mellom dem, den uklare 
legeringen av konvensjoner og 
drømmer vi alle er preget av, 
rester av gammel kjærlighet, 
som står i historiens sentrum. 

Erik, som jobber i Forsvaret, 
har opplevd noe i en kon-
fliktsone (Afghanistan?) som 
satte seg i nervene, med 
konsekvenser han gjør sitt 
beste for å skjule for de andre. 
Tittelen «En rettferdig krig» 
spiller slik på den klassiske 
pre 22.7-opplevelsen av at 
«virkeligheten er et annet 
sted». Samtidig kan samlivet 
selv, det daglige, trauste 
forsvaret av egen posisjon, 
egen rett til å bli sett og 
verdsatt, metaforisk anses 
som en «krig» som mindre 
handler om å vinne enn å for 
all del ikke å tape. De ulike 

aktørene skumper borti 
hverandre, stikker ut følehorn 
og trekker dem inn igjen, 
raskt nok til å unngå å bli 
såret. Alle vil det gode, men 
hvor er det å 
finne? Forfatte-
ren sirkler med 
følsom hånd inn 
situasjoner der 
forventning slår 
over i skuffelse, 
kommunikasjon 
er synonymt med tap, og viser 
at slike mekanismer er 
overførbare mellom genera-
sjonene.

Alt dette er vel og bra, men 
etter hvert begynner man å 
savne variasjon. Karakterene 
blir for like, situasjonene de 
vikler seg inn i så forutsigbare 
at leseren blir utålmodig. 
Monotonien sniker seg inn, 
også i Meyer Kronebergs i og 
for seg presise, møysommelig 

kvernende språk. Man leter 
etter et glimt av humør, en 
virkelig utblåsning, hva som 
helst som motvekt til all 
tristessen. Først om noe står 

på spill for 
karakterene, 
annet enn rituelt 
og konfliktfritt 
samarbeid, kan 
smertepunk-
tene få kraft. 
Her blir det mye 

nesten, i en fortelling ganske 
fri for undertekst. Men 
akkurat når det holder på å 
sette seg fast, og også leseren 
begynner å ønske seg bort, 
settes noe i bevegelse. Fami-
lien har selvlegende krefter, 
og håpet kommer til syne i 
øyeblikk der én persons 
ulykke gir en annen mulig 
livsinnhold i omsorgsrommet 
som åpner seg. 

Bror Hagemann
bokmagasinet@klassekampen.no

Mellom generasjonene: Meyer Kroneberg skriver presist, men vel grått om familien.

Samlivets tapte paradis

Her blir 
det mye 

nesten.
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