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You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one, I hope someday
you will join us, and the world will live as one.
JOHN LENNON

“Å kjenne seg selv er å kjenne andre - for hjerte forstår hjerte”
Kinesisk ordtak

DEL 2: TO TIDSREISER
Jeg starter med en liten repetisjon: Viktigst i min begrunnelse for å dele
natt-og dagbøker fra to år av mitt liv i denne delen er at det er du og jeg,
vi som drømmer, som eier drømmaterialet. Ingen drømmer forekommer
utenom en genetisk, sosial og kulturell kontekst. Å ta ut enkeltdrømmer
fra konteksten gir sjelden et godt bilde av disse sammenhengene.
Jeg vil at du som leser skal se materialet som et bidrag til en åpnere
psykisk økonomi, til mer transparente emo-regnskap med drøm som
inngang, særlig hva selvstendige, likestilte moderne kvinner i Norge
angår.
Det hele er å betrakte som grunnforskning i egen psyke, drevet frem av
en ubendig trang til å skjønne mer av livets – og dødens – mysterier. Det
du blir tilbudt er ubearbeidede, primitive notater som ikke har litterære
ambisjoner utover å illustrere disse antagelsene om drømmers funksjon,
fortellerform og virkemåte.
Jeg inviterer deg altså til refleksjon om forbindelsen mellom dag og natt
og mellom drømmer og drømmerens liv, i dette tilfelle meg.
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Begge de valgte årene, 1987 og 1997 er transitt-perioder i mitt liv, som
tilfeldigvis sammenfaller med de økonomiske krisene i Asia på slutten av
forrige årtusen. Stort sett har jeg levd i seriemonogame forhold/ekteskap
eller i sølibat. I begge disse to årene er jeg imidlertid singel; i 1987 jakter
jeg på en kandidat til å bli far til mitt barn, ti år etter er barnet 8 år,
skilsmissen et faktum og fremtiden ukjent.
I 1987 tar et 4-årig forhold slutt. Min 6 år yngre engel med langt, lyst hår
vil ikke ha barn. Beretningen domineres tydelig av at kvinnegenene krever
sitt – og jeg, den drømmende og levende kvinnen, overstrømmes av et
besatt ønske om å få avkom – for å sikre disse hensynsløse genenes krav
om evig liv. På ett nivå er jeg en bevisstløs kjøtt- og eggsentral som blir
kastet ut i hodekulls forelskelser og risikofylte paringsprosjekter, slik så
mange andre kvinner blir det når 35-årsalderen er et fatalt faktum. Ordet
BARN forekommer nærmere 100 ganger i nedtegnelsene fra dette året.
En hyrdestund i Hammeren-hytta i Maridalen med Jon, matematikeren fra
Norsk Regnesentral, gir liv til Sunniva Rebekka, som kommer til verden i
1989.
Hun er min eneste datter og navnet Rebekka forekommer nærmere 100
ganger i bøkene fra året 1997, som er en ny transittperiode etter 9 års
samliv/ekteskap og fersk skilsmisse fra Jon.
I 1997 er jeg i fase to, altså å sikre eget og avkommets videre
livsbetingelser.
Drømmene henter sitt materiale fra samme minne- og erfarings-base og
hvert individ har sin særegne måte å iscenesette egne drama på. Jeg
begir meg nødig og sjelden ut på skråsikre tolkninger; drømmene er ofte
mangetydige, men likevel tydelige. Å tolke egne drømmer er like
vanskelig som å løse egne samlivsproblemer. Andres er mye mer
åpenbare og enkle å gi seg i kast med.
Når jeg ”bretter ut” mine hinsides beretninger ønsker jeg at du leser
materialet nettopp som det; hinsides beretninger i ubearbeidet form,
verken mer eller mindre. Det er råtekst som ikke pyntet på, slik mine dagog nattbok-notater faktisk er. Det er to cases, to utdrag fra 30 år med
drømt og våken emo-blogging; mitt bidrag til lyssetting av våre primitive,
selvbedragerske, instinkt- og impuls-drevne handlinger på områder
unntatt sensur og vanligvis unntatt offentlighet.
Jeg er ikke stolt av alt jeg beretter. Selv om vi lever i en borderlinekultur
og selv om jeg på noen måter er en uredd grenserytter, bærer jeg ikke på
et narsissistisk ønske om oppmerksomhet rundt biografiske detaljer om
mitt liv; da ville jeg nok ha publisert noe ganske annet. Nå er jeg
imidlertid gammel nok til å se på meg selv med litt mildere blikk, og
betrakte det hele som et stykke samtidshistorie sett fra underbevisstheten
til en søkende og ”frigjort” kvinne som levde i siste halvdel av forrige
årtusen som tilfeldigvis var meg.
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1987
Noen korte biografiske data for å ta deg med tilbake til ”mitt” 1987:
Kvinnekulturfestivalen 1979 på Kalvøya var en stor suksess med
15 000 publikummere og et lite økonomisk overskudd. Noe av dette
gikk til å starte AKKS (hjemme i min leilighet i Kirkeveien i Oslo).
AKKS, Aksjon Kvinnekultursenter, hadde som mål å skaffe
øvingslokaler, scene og kurs for jenter som ville spille et instrument
eller i band1. En annen del av overskuddet gikk senere til å starte verdens
første kvinneradio, radiOrakel, hvor jeg var en av initiativtakerne og første
redaktør fra 1982-842. Rett etter den famøse horekundesaken deltok jeg
på den internasjonale konferansen RADIO COMMUNAUTAIRE i Montreal i
august 1983. Både AKKS og radiOrakel lever og virker i beste velgående
fortsatt.
Etter å ha blitt headhuntet av NRKs Tordis Aavatsmark og Per
Selstrøm – ”oppdaget” etter innbrudd og vandalisme i anledning
horekundesaken på radiOrakels kontorer med påfølgende Dagsrevyinnslag - ledet jeg sammen med Turi Tarjem (1984) og Turid Øversveen
(1985) programmet Lørdagssirkus på NRK TV i monopolets tidsalder,
etterfulgt av bl. a. Melodi Grand Prix, På Bryggekanten, Amanda og senere
Spellemannprisen.
Sammen med svenske og danske kolleger kastet jeg meg ut i de første av
TV3s talkshow-programmer, Scene 3, produsert på Nordisk Film i
København i optimistisk nordisk ånd på dansk, svensk og norsk i samme
program – programmer som for øvrig var forbudt i Norge under
kulturminister Hallvard Mot-Bakke, som vi sa den gang, fortsatt i
monopolets tidsalder.
I 1985 fikk jeg et videoart-stipend til Japan fra Norsk Kassettavgiftsfond
og dro med kjæreste og videofotograf Lars Nilssen til Tokyo, Hong Kong
og Beijing i 6 uker. I ettertid produserte og solgte jeg 7 fjernsynsinnslag,
11 radiobilder og 3 artikler med stoff fra bl.a. EXPO 85 i Tokyo og Japans
første internasjonale filmfestival.
Truels Zeiner Henriksen, Lars og jeg hadde tidligere startet Narcissus
Video AS, hvor jeg hadde manus/regi på en rekke produksjoner, bl.a.
musikkvideoen "Kick it out" med Mia Gundersen; nominert blant de tre
beste av NRK og spilt på MTV, som var stort den gangJ og "Da jeg var
hest" med Elsa Kvamme, som hadde oversatt og spilt inn sanger av
Jaques Brel, og som av alle ting hadde premiere i sin helhet på
Dagsrevyen.

1
2

se http://www.akks.no/avd/norge_main
se http://radiorakel.no
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I 1987 arbeider vi tungt med "Dadata kom til skolen I og II" (stor
oppdragsproduksjon for Datatilsynet; på norsk og engelsk), en USAbasert videoproduksjon for SAS Management Consulting om nye trender
innen ledelse og begynner arbeidet med den før omtalte "Str. 38, en
fotnote for kvingeniører", på oppdrag for Ingeniørutdanningsrådet.
1987 er slik en del av en frilans-epoke med skapende aktiviteter, intenst
rampelys og hardt arbeid.
Ved inngangen til 1987 er det som sagt akkurat slutt mellom Lars og meg
etter fire års frydefullt, lekent, alvorlig og kjærlig forhold. Lars ville ikke
ha barn, verken da eller siden; kanskje et brudd med etablerte
kjønnsroller, mens jeg styres av et rungende biologisk imperativ om å
forplante meg.
Jeg håper du – som jeg – kan innrømme meg litt storsinn når jeg nå deler
mine erfaringer fra denne strabasiøse epoken som kombinerer hektisk
yrkesliv med en bio-klokke i alarm-modus. Jeg leter etter Den Eneste
Rette, dvs. jeg vil ha barn! Hvordan reflekterer de viltre drømmene det
våkne kvinnelivet? Hvilke meldinger sender jeg fra meg til meg? Om jeg
hadde lyttet nøye, kunne noen lidelser og feilskjær ha vært unngått?
Reflekter over hjernens måte å skape fortellinger på mens du leser. Det er
da forunderlig og vidunderlig hvordan dette personlige natt-show’et i
bilder insisterer på å fortelle oss noen sannheter og gi noen råd på veien?
Jeg er sikker på at du vil få andre bilder, fortolkninger og assosiasjoner
enn jeg mens du leser.
Ser du kjønnsroller i endring reflektert? Egg som faller fra himmelen, blå
slange og sex med Mr. Hyde, stokk og kumlokk, spising av rognkake,
samling av egg og kyssing av baby er ganske entydige - kanskje? Det er
også den urgamle drømmen om treenigheten i maske-drømmen (som er
omtalt i boken), som jeg for øvrig ser som en av mine vakreste drømmer.
Men hva varsler drømmen i historien om at jeg må føde blant gamle menn
og at barnet dør? Når jeg kysser en dverg på første benk – hva er det
uttrykk for? At jeg takker nei til en neger som spør høflig om å få kopulere
– mens gebisset faller halvt ned og han tar frem kondom og flere
pengesedler? Hvilke sanger synges fra annen etasje og hva befinner seg i
underjordiske rom?
Selv ser jeg på dette året med en viss medynk med meg selv. Vi møter en
kvinne som tumler rundt i de store byene på denne lille kloden for å finne
andre måter å leve på enn tidligere tiders kvinner. Som vil arbeide,
utforske, bryte mønstre, skape noe nytt, elske og ha barn – samtidig. Det
har sin pris. Det er tid for ettertanke. Drømmene er i rødt med turkise
overskrifter, emo-notater fra våkenlivet i sort. God reise i det hinsidige.
****
Natt til 10.01; 02:00
Det er 22 grader minus.
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Har sett Storbyjungel med Humphrey Bogart. Min x-kjæreste Lars har
overnattet hos sin nye kjæreste, Julie; To av mine venner, Haagen og
Lynni, har ringt. Min underlige nye elsker, Juda, er søkk borte etter å ha
etterlatt seg et leppestiftrødt hjerte på speilet med pil gjennom. Jeg
vasker det bort. Skal lese Erland Kiøsteruds ”Mari”.
GUTTEN MED LEPPESTIFT GIFTER SEG IKKE LIKEVEL
Et par skal gifte seg – vi er flere som har møtt opp i kirken. De er
forsinket; presten kommer. Jeg er flau og engstelig, der kommer de, jeg
pusher på. ”Skulle ikke dere gifte dere?” Gutten – med skinnende
leppestift – sier ”Skulle vi det? Jeg vet ikke ordentlig..” Han og flere
andre røyker. Presten vil også tenne en røyk. Jeg synes det går litt for
langt; presten vil sneipe røyken for å spare stumpen, men den brekker
på midten.
VEIEN MOT KVINNETOPPEN ER BLØT OG HARD
Vi klatrer opp et digert berg; det er organisk og levende; bølger og
beveger seg. Det er en kvinne på hver side, de kommer seg opp. Jeg
klamrer meg til en stige, det er vanskelig, jeg mister taket – de to
kvinnene hjelper meg med en viss fare for seg selv – og jeg dras over
kanten, som er som et digert vannsengberg.
Lars sier at når vi blir eldre, skal vi reise mye sammen og lage
samtidsreportasjer. Jeg vet ikke om jeg tror på det. Vi har avskjedsfest
for Haagen, som flytter til London. Han inviterer over.
Jeg vil savne begge.
YNGRE SOM ELDRE?
Jeg er 58 år og føler meg yngre.
12.01
Det er fortsatt 15-20 minus, forrige uke var det helt ned i 30 – kanskje 50
minus noen steder.
Jeg lager mat til alle. Kjøkkenet er rent og pent. Det er nok til alle.
MIN SANG SLETTES OG FELLESSANGEN STIGER
En person som står på scenen avsløres mens han driver med noe helt
privat. Vi ler godt.
Min venn hotelldirektøren Ole sletter alle tap’ene – inkl. min sang. Skal du
slette alt? Ja. Ok.
Jeg forklarer ham hvordan jeg jobber som konferansier.
Det er mange yap’ete mennesker der. Noen begynner å synge en kjent
nordlandsvise om kjærlighet og vi danser – ALLE, unge som gamle,
danser vals og synger. Sangen stiger i styrke og det er stor lykke!!!
NATT TIL 13.01 HOS KARI, min gode venninne
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20 METER SLANGE PÅ SYKKEL
En usedvanlig stor slange, 20 meter, sort og spraglete, ligger nede i
vannet. Jeg er redd. Kari sier: den er ikke farlig. Vi skal fange den; den
setter seg på sykkel og spurter av gårde; vi etter…
Etter jobben på Humla/HSMA i går sa oppdragsgivere og gjester: Så flink
du var. En glede å ha deg her. Du er godt forberedt, lirer aldri av deg det
samme. Du er proff, det er det du er. Ole sier jeg ser så cool ut, som om
jeg aldri skulle ha gjort annet.
Enda en ”prestasjon”. Jeg klarer ikke å glede meg over det. Jeg er nemlig
verken cool eller proff, men livredd og det føles umenneskelig ensomt..
Like etter er jeg fri og glad! Fordi jeg jobber med stoff jeg liker (En film
for Datasekretariatet) og mennesker jeg liker. Og jeg skal til INAkonferansen om digital grafikk i Paris.
Jeg gjorde et kjempeløft i går som konferansier. Jeg veksler mellom iver
inntil det euforiske og prestasjonsangst. Mitt nevroseregister er slett ikke
magert; jeg nevner de viktigste; hjertebank, angst, tvil, stress, hodepine.
Kan jeg bli grunnleggende lykkelig – sånn jevnt over? Er andre mennesker
lykkelige?
Jeg drømmer at jeg kjører med Juda i Amasonen, jeg setter den i revers
og vil rygge oppover, men den går uansett nedover, den beige Amasonen
som jeg kaller Fridtjof Reka.
JENTEFEST HOS ANNE, min gode venninne MED TORSK OG RØDVIN
Hva strever kvinner med i 1987? Her er et kort referat:
A: Forelsket i sjefen, har brutt ond sirkel, vært sammen med dansk mann,
endelig gått ut av AKP.
B: Har vært dødsdeppa. Har tillatt seg å ha det moro, forelsket i en fyr fra
Hellas, skal tilbake dit.
C: Vært redd ektemannen. Innser betydningen av å gråte og å være sint.
Kjemper. Har vært beboer i et terapeutisk samfunn i Nederland. Er
forelsket i terapeuten og elsker mannen sin. Entusiastisk forkjemper for
nye healingmetoder og holistiske tanker.
D: Reist mye. Hatt sex uten kjærlighet for første gang - med flere enn en.
Slutta å røyke og slutta med korte setninger i lange kjoler-jobber. Vært
tre uker med mor og søster i Tromsø. Veksler mellom kjærlighetssorg og
forelskelse. (D er meg, som noen kanskje skjønner, dette er 80-tall og
mye eksponering på TV og ellers).
E: Har hatt sitt livs tyngste depresjon. Ingen kjæreste. Dro til Skagen for
å oppleve elementene. Aldringsprosessen er vond, kroppen forfaller. Mye
alene.
F: Er sviktet av sin mann. Hun har gitt alt og skjønner ikke hvorfor.
Ydmyket på jobben, fikk bare 7 stemmer. Hun oppsummerer at hun må
være mye sint – for ikke å havne på sykehus.
G: Har vært sammen med en kvinne, har levd ut sex til flere mennesker
av begge kjønn. Faren har dødd, hun hater familie, og ønsker seg en sterk
og flink mann som kan kunsten å holde andre i ørene..
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H: Er ”konsolidert på opprøret” – som betyr at kvinnekampen er
grunnleggende og aldri tar slutt. Barrikader og Kvinnefronten (”den beste i
Europa”), men H pleier også den ”andre siden”. Har gått i terapi hos en
svensk kvinne som ikke spør unødige spørsmål. Vet ikke om hun er hetero
eller homo. Hun bor hver tredje uke sammen med en svensk androgyn
mann.
Loneliness is a crowded room – Bryan Ferry
I: Har alltid prioritert mann og barn. Mannen er et stort barn og har
forhold til en annen. I slåss mot morsrollen og for friheten. Etter at
mannen fortalte om sin forelskelse i en annen, har de hatt sin beste sexperiode på årevis. Hun har sørget og grått. Og hatt gode stunder i senga.
Og alle lurer vi på hva som hendte med oss i barndommen, om vi hadde
teddybjørn, når vi sluttet å bæsje i bleien og hvorfor vi er deprimerte,
søkende og urolige. Hva er kvinnelig hengivelse i dag? Hva er balansen
mellom trygghet og spenning? Hva er en FRI, OPPRØRSK KVINNE – og
hvor leder det oss?
Jeg er eksepsjonelt glad i Anne.
Jeg vet jeg ikke kan ha mange menn og store oppgaver. Kroppen tåler det
ikke. Jeg savner kulda. Og drømmer at jeg vil hindre en hund i å bite en
katt; de slåss.. Og skulle ønsker Marguerite Duras var med i vår
kvinnesamling og kunne fortelle oss om lengsel, lidenskap.. Store
mennesker drukner ikke i avdrag, bleier, kjellerstuer og hytte.. Store
mennesker er derimot nesten alltid triste, fordi de lengter. Selv lengter
jeg bare HJEM. Men først må jeg vekk – for å komme på sporet.
Om natten skal jeg fremføre et utdrag fra mitt skuespill ”den lille
forskjellen i den store sammenhengen” – på engelsk (et skuespill jeg har
skrevet i virkeligheten) – jeg må vente litt, det er mange kvinner blant de
tilstedeværende– og jeg gleder meg.
Morten Krogvold tar fine bilder – jeg figurerer i reklame for
Optikerforeningen og får et par skikkelig gamle briller som står i en
monter på veggen i gave – i tillegg til honoraret. (Det er den ene av tre
reklamer jeg gjør; de andre er Bokklubben OG SAS.)
JEG VIL HA BARN.

Jeg har et par romanser og finner ut at
Dine menn er ikke dine menn
De kommer ikke til deg
for å bli hos deg
men bare for at selve livet
skal lete etter seg selv
enda en gang
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24.01; 10:15 er to sider i boken fylt med setningen Jeg vil ha barn.
Jeg er en misforståelse. Et bomskudd i natten. Selvutslettende. Dum. Jeg
skammer meg. Jeg skal ikke være sammen med betydningsløse menn
mer. Aldri. Romansene tar slutt, eller rettere; de starter aldri egentlig. Gi
meg tid, ser Juda. Jeg har ikke tid, sier jeg. Selv om våre nattlige favntak
renner over; hardt, lidenskapelig og ømt inntil rystelsen og gråten. Jeg er
en trofast person. Jeg føler mye svik, men det største sviket begår vi alltid
mot oss selv. Jeg gråter over det. I november drar vi til Sri Lanka, sier
Juda. Jeg tror ikke det. Jeg ser menns ansikter i nattvisjonene – og 3 lys
slukkes, det siste brenner litt ekstra, så jeg blåser det likegodt ut.
Everytime we say goodbye I die a little
Everytime we say goodbye I wonder why a little
Nina Simone
Kari, Elsa Kvamme og jeg ser filmen om Rosa Luxembourg og jeg gråter
sebrastriper i ansiktet.
Mennesker glir gjennom livet mitt; venner, kolleger, tilfeldige. Jeg gleder
meg til Paris og Monte Carlo. Jeg må stole på min indre klokke og
skjebne. De kloke har det ikke travelt (sic). Om natten flyr jeg med full
kontroll og stor lykke. Jeg flyyyyr!!!
MONTE CARLO
Sypresser, varmt vann, palmer, eksotisk arkitektur, lyseblå
blomstertapeter; FORUM med porselen og gull og bølger – og baronesse
Anne Lütgen i spissen for en serie mennesker i alle koloritter og tilstander.
Jeg inviteres i middag til en grevinne i Provence med varmeovner i taket,
en diger utegrill og en psykisk ihjelklemt homsesønn som har vært så
uheldig å få barn med en russisk pike. Vi serveres vin fra sølvglass. Hun
har 12 kilo smykker og lassevis med pelser i fryseren. Kjærligheten i livet
får hun av gartneren, postmannen og minnene. ”Så hoppet jeg i
bassenget med alle klærne på, haha”.
”Jeg vil ha orden i mitt lintøyskap, orden. Orden i mitt kjøkken, orden i
min have. Det må gjøres klart fra starten av for alt personale hvor
grensen går.” Her har hun panikk-alarm, 4 vanlige alarmer, en vaktmann
som patruljerer tre ganger pr. natt – i tillegg til det vanlige politiet. Det er
ikke lett å være grevinne i Provence, men hun får champagne på
bakrommet i butikken når hun handler. Det er da noe.
Rikdom, dop, dekadanse, tragedier, maktsyke, manipulasjon,
hobbypsykologi, luksusfrustrasjoner, velmenende kjærlighet, vekselvis
plagsom og rørende omsorg, kreativ matlaging, gråt, homofili og
stearinlys; gitarspill, vin og sol utgjør Provence denne sommeren.
MENNESKENE INVADERER MEG PÅ DO
Jeg sitter i juryen for en stor konkurranse – kategoriene videografi,
numerologi og photongrafi, som jeg ikke har mye greie på.
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Jeg skal levere rapport til arrangøren, og må på do. Inn kommer en hel
delegasjon på befaring – jeg kan verken låse eller skjule meg og ber
dem vente til jeg er ferdig. Det vil de ikke. Jeg er fortvilet, prøver å
holde et klede rundt meg. En eldre mann trenger seg på for å se meg
bedre. Så driter jeg bokstavelig talt i det, gjør fra meg og tørker meg
demonstrativt. Etterpå dunker jeg karslig en kvinne på ryggen og sier
de ikke var særlig nådige mot meg. Jeg er påtatt munter..
På Hotell du Dragon er drømmene blodige og voldelige.
Jeg har et indre champagnebad med motedesigner Øystein Solvang og
sprudler. Mot alle odds er jeg i kjempehumør! I Paris kan man få alt – det
sofistikerte har sin side, vulgariteten og det utenkelige, 12 årig pike og
esel, for eksempel, og jeg vil ikke høre om det. Brigitte Bardot drikker litt
mye om dagen; vil du forresten møte Grace Jones? Det er i overkant for
meg, det hele, men jeg ville ikke ha vært det foruten – dette glimtet inn i
en verden jeg ikke er en del av.
FRE. 13., fullmåne og topp dag på Aux deux Magots. Og i middag hos
mennesker med barn, barnevakt og fast jobb. Rolige og reflekterte og
rekreasjon. Jeg vil se Picasso. Pompidou. Og går på nattklubben
Baindouche igjen.
PAR PÅ TILTALEBENKEN
Det er rettssak. Anklagede er et par; hun driver med internasjonalt
teater og han er gal. Dommeren er en kvinne og ber salen og de
anklagede yte sitt beste for å komme videre i saken. Jeg har nettopp
vært ute i naturen. På vei opp til et bestemt sted møter jeg den
anklagede mannen og vi har en sterk ord- og berøringsløs
kjærlighetsaffære med blikk og ansikter, før han kysser meg. Han har
kone og barn.
Jeg er i dommerkollegiet også. Noen tror jeg er partisk. Jeg prøver å
svømme fra dette området – det er en merkelig innsjø. Under lag av
jord og torv dukker en rekke unge fanger, nærmest barn, opp – de
gjemmer seg som flyktninger – de er oppe bare et øyeblikk og puster –
så går de under jorda igjen. Et voldsomt og sterkt øyeblikk.
Vi bærer kulisser og glassplater på vei opp.
Mannen som er anklaget går tilbake, jeg går med en av damene. Jeg
sier som det er, at den eneste involvering fra min side er det de har
sett. Love by heart. Resten har jeg ingenting med å gjøre.
Vel. Rettsforhandlingen har begynt.
Den franske tolken bak min rygg setter i gang med oversettelsene..
Sebelon kommer inn i mitt liv og vi leker med datamaskinen. Min
datacoach Sebelon, 24 år, 165 cm og skjønn:-) Jeg må lære meg
maskinens språk, slik at jeg kan bruke den etter min vilje, sier han.
Scandis-computeren er majestetisk der den står på mitt svarthvite
skrivebord belagt med samme svarthvite fliser som gulvet i min leilighet
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ombygd til open space; en studiolignende åpen leilighet med asymmetrisk
design.
Falling in love again
I never wanted to
What am I to do
I can’t help it
Nina Simone
Jeg er skapt etter denne standardmalen og kan ikke hjelpe for det.
MANN MED DATAMASKIN ØNSKER KJØNNSSKIFTE
Vi bærer datamaskinen i biter og hauger. Jeg er interessert i hva jeg får
ut av spakene. Sebelon sier han ønsker at jeg var mann og han kvinne.
Én har knallblå frakk og langt rosa skjerf. Menn med datamaskiner er
vakre, og jeg bruker maskinen kreativt.
Datamaskiner er ekte slaver du kan bruke uten dårlig samvittighet.
Maskinen gjør det den kan, og det GODT. Ellers er den dum. Sebelon og
jeg så opptak av Amanda-programmet sammen, jeg er programleder og
velforberedt, rolig, blid, tilstede – og har kjærlighet til menneskene:-)
Jeg lengter. Er et tomt hav. En sørgelig sjel som skjelver i en skrøpelig
skrott.
Menneskene glir fortsatt forbi. Rie Bistrup, Arne Hestenes – og jeg
snakker hull i hodet på Kari. Takk for at du lar meg snakke, Kari, min
vakre, innsiktsfulle medsammensvorne i tilværelsen. For Kari skjuler jeg
ingenting.
Så kommer energi-healeren Jesus inn i mitt liv via en annonse og
energiene er løs: LOVE, SEX AND SPIRIT!!! Det strømmer i kroppen av
kraft og lys. Flommer over. Jeg er lett og glad etter workshopen og det
invalidiserende ryggkinket er forduftet. Men jeg vil ikke trenge meg på
denne mannen.
Jeg møter Eva på workshopen, hun er healer. Jesus ringer. Vi avtaler –
tirsdag kl. 20. Hege Duckert inviterer i opera med Ketil Bjørnstad – det
svinger og den vonde ryggen er fortsatt frisk:-) Jeg har nesten
hjerteorgasme, sier jeg til Jesus, som spiser kjøtt, drikker vin, har
hjertebank og knuller fokusert. Han er en profesjonell forfører og en
uimotståelig livsnyter, ”no suffering in our relationship”, sier han og
forteller at kvinner ofte blir forelsket i ham og blir gravide pr. blikk (jeg
burde ha skjønt tegninga allerede nå). Han er skjønn, hårete og tar for
seg av livets goder.
A woman with a feeling losing once or twice. I’ve been waiting for
you and you’ve been coming to me.
David Bowie
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Men det blir ikke slik Jesus håper.
“Mellom oss sagt er menn små barn, så jeg holder meg til kvinner. Og jeg
liker deg når du er aggressiv, Rita”. Hm. Er jeg det?
Evas hender langt inn i min solar plexus elter både materie og ikkematerie. Det føles UR-merkelig og helende godt.
Eva går bakover: 3, 2, 1..også for å hente melk til barnet, selv har hun
sluttet med melk for flere år siden. Jeg spør om hun ”hører”
frekvensene. Hun sier hun hører de signalene og ser de symbolene som
varsler ragnarok(k). De er knyttet til de voldsomme energiene i solar
plexus.
Det rører på seg i området øverst i magen. Det velter seg. Jeg er kvalm.
Så kjenner jeg en stikkende strek-smerte der. Det skaper en undrende,
ikke glad, følelse. Jeg er dirrende innvendig, det er sterke krefter i gang
og ting tar tid. Alt må modnes, sier Eva. Jeg må finne noen som kan bære
det pappa bar for meg og med meg..
Jesus sier jeg er en kvinne som kan realisere både kropp og ånd. At jeg
må søke mer joy and pleasure, at mennene står i kø for meg. ”Du
kommer”, sier han, ”og da må du ut av Oslo”. Jeg holder fast på
kontrollen. Men øyner lys og en slags helhet glimtvis.
MIDNATT, i posestolen (sakkosekken), samme tid, samme sted som i går
blir jeg fylt av samme voldsomme, energiske RO. Uroen i solar plexus lot
jeg flyte ut i rommet, strømmende fra meg. Let go. Kraften sprer seg i
hele kroppen og skaper en blanding av bevegelse og uendelig tretthet.
Sebelon er en solstråle å arbeide med. Kan jeg gå norsk-kurs hos deg?
Mamma har i nattens drøm utviklet en egen metodikk innen fotsoneterapi,
hvor vi først trår på tangklyser og hun deretter bruker et krumkakeredskap – hun er sur på nabokona, som har unnlatt å fortelle henne at
hun var gått på fest i djevlinne-kostyme. Jeg ler godt.
Jeg jobber på Jøtul, men vet jeg skal skrive. Jeg finner meg en plen
med utsikt til et slott. Lars er uutalt misunnelig for at jeg har fått betalt
14 000 bare for én dags arbeid.
Klokka mi sakket en halv time den natten Jesus var her. Verken mer eller
mindre, og bare da.
18.02; 20:00
Juda forstår meg ikke; ydmyker meg, eier ikke sensitivitet – men er
uunngåelig, sterk og nær. Det er ingen fremtid for oss – selv ikke med all
possible stretch of imagination. Han elsker meg på sitt vis og har en kraft
som ikke må undervurderes. Vær forsiktig. Vis diskresjon. Si ikke noe som
kan brukes mot meg. Innlat meg ikke, sier I Ching,Forvandlingens Bok.
Så på nytt, skap ny sæd, gjør opp regnskapet og gjør avtaleboken klar for
nye notater.
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RYGGSPENNINGEN må bort – smertene er en intellektuell egokonstruksjon. Slapp av! Sier teksten i I Ching. Det er sjelden I Ching gir
kroppslige råd som svar på etiske spørsmål, men denne gang, sier I
Ching, er frigjøring fra spenninger i ryggen avgjørende for løsning av
problemet. Jeg må finne orakelet som kan hjelpe meg med det.
Det er en usedvanlig klar og sterk melding; jeg går til stadig
rygg/nakkebehandling og skal få has på spenningene.
Råd til meg selv:
Sov regelmessig
Slapp av
Spis sunnere
Drikk mindre
Tren
IT’S TIME FOR ACTION! Min gode venn og vismann Leifs kunster i
spådommens verden er merkverdige og imponerende.
GUTTEN ER PEN SOM EN PIKE
Jeg skal sjekke et forhold jeg har til en ung gutt. Han er litt sur fordi
han aldri får treffe meg.
I neste nå sitter jeg på bussen sammen med den unge gutten. Magnhild
Folkvord sier han ser ut som en pen pike. Det er han og, sier jeg, ikke
pike, men en ung og pen gutt.
NATT TIL SØNDAG 03.05
DETTE VIL JEG HUSKE! Alle jentene! Eller kvinnene. Vi Gatejentene og
andre damemusikanter har vært sammen hos Ann Magritt Børresen. Vi
har sunget og ledd og bråka i ett sett. Fingrene er såre etter all
gitarspillingen, og jeg er nærmest lykkelig. Hvorfor? Fordi jeg er meg selv.
Og fordi jeg blir vist kjærlighet av jentene; vi fikk alle tilbakemeldinger i
form av blikk, koring, heiarop og applaus. Vi hadde runder med
spontansang og de endte med å synge Lovely Rita med varme og
entusiasme da jeg gikk til drosjen. Det er et sjeldent øyeblikk å bli tålt,
sågar inkludert og heiet på – og å kunne ta imot. Det er uendelig mye
kjærlighet som er ubrukt i det daglige. Jeg føler at jeg kan lyse; ikke på
den tabloide måten, men på den ekte. Og jeg er på vei. Let go, sier Jesus.
Let COME! Sier jeg:-)
Senere er jeg som en sukkerbit blant fluer på frilansfesten – og nyter det.
Jeg ser Vanessa Redgrave i method acting; film/emotional recall-genren –
inspirerende og flott er hun, denne rødhårede modne og modige
skuespilleren.
SØNDAG KVELD 01.03; 23:30
Som utenforstående fant jeg en god rolle som brobygger på radiOrakels
årsmøte i dag. Det er mange søte, flinke, annerledes tenkende nye folk i
radioen nå, og det kjennes bra.
MIDNATT 02.03
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Melk er næring, pupper, mamma, lyst. Ragnarokk? Kaos, ødeleggelse –
som bare angår det personlige, ikke det åndelige. Hvem strøk deg slik
over ryggen? Spør Eva. Pappa.
Hva er ragnarokket i deg? Det er celleforandringer. Jeg tør ikke være fri
og ta imot – fordi jeg vil beskytte min mor og min søster. Eva driver ut
kulde av kroppen på meg. Jeg kan formelig kjenne det fysisk. Kan du tro
at jeg er her for deg? Vet ikke. Lukk øya, kjenn etter. Jeg har en mistanke
om at hun muligens kan være der for meg, men tør jeg tro på det?
Jeg er uansett glad for mistanken. Hun har mye hjerterom. Hun flytter
hånden fra hjertet til 3. øyet. Jeg vil at hodet ditt også skal dele glede. Og
her? (halepartiet). Det jeg danser med. Men jeg er ikke så stolt av rumpa
mi. Her er det mye ubrukt glede! OK, da har jeg en rumpe fylt av glede å
glede meg til. Latter, lykke.
Nydelige, vakre, sterke Eva. Som har krøpet ut av en krok på psykiatrisk
sykehus og kommet til meg med talent og hjerterom.
Eva blir med meg i drømmene hele natten. Hva skjer hvis jeg slipper? Jeg
aktiverer din energi, det blir forandringer. Jeg ser en hesteløs tom vogn
transformeres til en blomstervogn, et tegn på at noe tomt kan fylles av
blomstring.
Neste dag forteller mamma meg i telefonen i detalj om en lang og
symbolrik drøm hun har hatt hvor hun reddet meg fra fremmede soldater
som angrep meg med kniv. Senere så hun et Kristuslignende ansikt på
hele himmelen i ild og rødt – hun gikk inn i huset for å hente de andre slik
at de skulle se, men da var det hele borte.
Jeg vet ikke hvorfor, men mammas drømmer gjorde sterkt inntrykk på
meg. Det er også særdeles uvanlig at mamma husker eller deler
drømmer. Det var som hun hadde grepet inn i min prosess og hjulpet
meg. Selv om hun i utgangspunktet hadde tenkt at jeg skulle ordne opp
med soldatene, språkkyndig som jeg var, gjorde hun det selv.
Den som har soldaters kniver i ryggen kan trenge en himmelånd i ild og
rødt!
Styret i radiOrakel trenger å lære seg elementære beslutningsprosesser;
bevisstgjøre seg selv om forskjellen på demokrati og selvtekt. Det er mye
intriger, selvhevdelse, baktaling, fisking etter ros og høyrøstet rot. Det
hadde vært moro å studere denne organisasjonskulturen nærmere, det er
en slags intuitiv, biologisk drevet aktivistkultur som følger kaotiske, men
neppe tilfeldige, strukturer – og skaper uvante mønstre. Mellom de
”innvidde” flyter det fint. Penger, rekruttering og slanking av
redaksjonene funker ok. Nye medarbeidere er intetanende deltakere i
dette organisatoriske eksperimentet, drevet frem av en dominerende
jernkvinne, en velmenende, men overivrig middelmådighet og en rekke
ivrige noviser som jatter med. Selv er jeg sikkert en dømmende
pratmaker, supperådet personlig, som ikke har gjort et realt slag for
radiOrakel på lenge, så jeg må bare holde kjeft.
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I morgen møter jeg komponistene vi skal bruke i videoproduksjonen,
Bøhren/Åserud, og skal spise middag med Erik Bye. I mellomtiden leser
jeg Alice Miller3, elsker små barn og gorillaer enda mer, og nyter Sebelons
glade selskap.
DATAMASKINER SMILER PÅ FEIL STED, MEN KAN GJØRE MANGE ANDRE
TING RETT
Sebelon puncher inn data. I høyere og høyere nivåer, stadig mer
komplekse kombinasjoner. Kan maskinen avgi relevante reaksjoner?
Nei, den smiler på feil sted. Slik byttingen; djevlebarnet, gjerne gjør
det. Men computeren er TANKENs forlengelse, noe som betyr at tanken
snart kan være overalt samtidig. Da vil enten/eller og 0/1 opphøre.
07.03
Erik Bye snakker i lange monologer om tilfeldige emner. Han er i
begravelsesdress fra før på dagen og er en storm av energi. Jeg tåler godt
hele denne store kraftkaren – i store porsjoner. Han synes mine
musikkvideoproduksjoner er over før de er begynt. Det har han for så vidt
rett i.
08.03
I dag kommer Jesus. Jeg gleder meg, men passer på ikke å ha
forventninger. Den slags har vi ikke råd til å holde oss med i vår tid. Men
det er selvsagt ikke til å unngå, forventninger er selve livets nav.
Han er til fingerspissene presterende og selvrealiserende. Velutviklet
intelligens, lynskarp intuisjon og uvanlig godt språkøre. Han verdsetter
min skalldyr-middag med frukt-dessert og gode drikker og gir våken og
positiv feedback på mine video-produksjoner. Han skjønner ikke at det
kan være miljø for meg her i Norge, gjentar han.
Han har et commitment, en misjon. Han spør om jeg vil sitte i et panel om
helhetstenking i november. Det vil jeg.
Når han samler seg og pumper energi, nærmest uten å røre seg, når det
nesten bare er mental kraft som forener kroppene våre, stiger jeg på
himmelropende energibølger.
Han sier han er vant til at klokkene stopper rundt ham. Han snur meg
rundt, holder meg fast i øynene og kommer.
Senere lo vi, spilte teater og tulla med språk.
Jeg vil ha en seriøs mann. Som vil ha barn med meg. Det blir ikke Jesus.
JEG SER BARNET RETT I ØYNENE
Jeg holder et barn i armene som ikke er mitt. Jeg har tegnet skisser –
og kastet. T for Thomas? Jeg ser babyen i øynene. Hodet er normalt

3

Alice Miller (født 12. januar 1923 i Lviv i det daværende Polen, død 14. april 2010 i SaintRémy-de-Provence i Frankrike) var en sveitsisk psykoanalytiker og forfatter, mest kjent for
sine bøker om barnemishandling. Kilde: Wikipedia
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stort, øynene direkte, varme og gode. Det strømmer en SØYLE av
kjærlighet mellom oss – i brysthøyde.
PÅ FEMININE GUTTERS VIS
Arne er her. Han er ytterst feminin, sitter og leser høyt for en unggutt,
som han klynger seg til og holder rundt.
Nå kommer Arne Bro, min kjære venn filmskaperen fra Danmark, snart.
Barnet i drømmen er et stort lyspunkt!
HAGA flyterminal kl. 06:30
Tapesh er et spesielt menneske. Han forteller at han besøker mennesker
inne i kroppene deres. Han sier: ”Jeg holder på med MAKT, ikke som
konkret makt over, men personlig power”. Å benekte den er som å si man
er fattig – om man er rik. I primitiv forstand er makt sort og ubrukelig,
sier han – som olje i jorda; men raffinert kan den komme til stor nytte.
Jeg vet ikke om det er en god metafor. Man at jeg holder på med
lavenergi og mørke, er nok sant; jeg har drømt lysbrytere som ikke skrur
seg på, energifelt av mørke i taket, svart laser – ”det du ikke aksepterer
slår dobbelt tilbake”, sier han. Noe skjedde da du var 6 og da du var 14.
Han har rett. Som 6 fikk jeg vite at min far ikke er min søsters far – og
barna ertet meg med å si at han sikkert ikke var min far, heller. 14? Sexdebut. Krangel med mamma.
Hva skjedde i 1980? Total change?
Spørsmålet kommer som skudd fra hofta. Yes. Det var da jeg trakk meg
fra politisk arbeid, skilte meg fra min første ektemann Kjell, sluttet på
Jøtul og reiste til USA. Complete change.
Du holder på med completion, sier han. Death and harvest. Du fullfører.
Det er en vakker tid. Psychic surgery kaller han det. Jeg skjønner hva han
mener, jeg kjenner nano-kirurgien rent bokstavelig som endorfiner,
hormoner og andre kjemiske bevegelser i skrotten.
”Jeg er bare et speil. Du gjør jobben selv”, sier Tapesh.
17.03; 08:00
RAKETTER, SVØMMING, SKILØYPER, BÅL OG MAT
Vi skyter raketter, ild og sprut. Jeg må passe meg for ikke å få dem i
hodet.
Vi er to jenter som har svømt; vi går opp til toppen av en skibakke, hun
renner først nedover. Det er et bål der som hun styrer klar av ved å
gjøre et hopp og komme utenom. Flaks. Jeg gjør det samme.
Så lager min nevø Kaj, mamma og søster Monica mat i store mengder;
kjøttdeig, brød, pølser – vi skal hamstre til siden også, vi venter besøk.
KVINNEKAMP
Vi sitter en gjeng jenter og diskuterer. Jeg slipper ikke til. En av dem
anklager meg for aldri å drikke og alltid være tørr og seriøs. Jeg sier –
mens jeg kaster tesilen på henne – at hun må holde den forbannede
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kjeften sin, at hun ikke kjenner mitt personlige liv og at hun aldri vil
komme til å gjøre det heller.
Jeg er kjempesint og reiser meg, de tror sikkert at jeg skal gå, men jeg
bryr meg ikke mer, raseriet fordufter, jeg snur snur og setter meg til
igjen og fortsetter diskusjonen: ”Til det Lisbeth sa…”
ET BARN PÅ HVER ARM OPP EN STIGE
Det er to barn, ett større enn det andre. Jeg henter det lille ned fra en
hylle. Tar ett på hver arm og klatrer opp en stige.
Jeg har hatt drømworkshop med studenter på BI – i samarbeid med Radio
Nova. Vi har gjort et telepati-i-drøm-eksperiment om natten. De
kommuniserte et kors på en blank haug til meg etter workshopen, før de
la seg i flokk – så skulle jeg motta bildet om natten i min egen seng.
Det var en topp kveld på BI med studenter i pysj og med medbrakt teddy.
Jeg drømte en svart, skinnende og liggende gjenstand med en inskripsjon
på.
Det er mye mørke i Juda. Jeg sender ham hvitt lys. Jeg spør Eva om hun
synes synd på meg som kaver med mørket. Nei, sier hun, alt mørke
bærer lys i seg. Når slikt skjer, oppstår alltid forandringer. Angst er styrke
snudd andre veien, potensiell kraft. Ditt problem er at du ikke tar den
kraften du har. Blås ut. Finn din plass. Ta inn det du forbinder med lys og
kall deg selv ved navn. Og pass på hodet ditt.
VOLDTATT OG ENDEVENDT
Jeg bor i et nytt hus vis a vis bakeriet. Jeg ringer drosje, sier han må
skynde seg; jeg er blitt voldtatt.
Noen har snudd opp ned på soverommet mitt. Bokhyllene er veltet og
senga står oppreist langs veggen.
Soverommet har tunge vibrasjoner også på morgenen. Arne er der og
kjenner det også. Vi snakker om voldtekten.
Jeg vil savne ham. Snorkingen, desperasjonen, dybden,
menneskekjærligheten hans. Jeg har grusom hodepine.
Natten mellom 20.03 og 21.03; 02:38
Datamaskinen er en frydefull leke. Har kommunisert med Tapesh i 1 time
og 7 minutter; kjempefascinerende, både mediet og mannen! Sebelon har
vært her i 16 timer.
2203 kl. 11.00
JARL GOLI SPRUTER OG JEG STUDERER ARKITEKTUR I BEDEHUSET
Det er minst to lange vannslanger i rommet, Jarl Goli tar en av dem og
spyler i taket så det spruter og drypper; jeg prøver å ta den fra ham,
han erter meg..
Ellers har jeg begynt på arkitektskole i Fevåg bedehus. Er ikke sikker på
at det er det jeg skal, men jeg skal være der en stund.
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Det er en gavmild helg med kjære Warren og gode leieboer Finn Ove. Jeg
er glad i ham og sønnen hans.
Anne ringte og fortalte om et vellykket bøllekurs.
Jeg sender en tanke til Jesus.
SKOLESKYTING
En mann på en skole skyter alle unntatt en.
Jeg er glad jeg slapp unna, drar til ambassaden for å fortelle om
hendelsen, han er italiener. ”Ingen ville høre på meg”, sier han som
skjøt. Jeg husker at han er den mannen jeg likte minst - og som jeg
ikke hilste på tidligere.
Det er en solfylt helg, Knut Faldbakken gir meg bøker og Jarl Goli inviterer
til bryllup. Avlyste Tina Turner og gikk heller på Barokk for å spise og
deretter høre Arja Saijonmaa på Humla. Ole Andersen er en mann jeg
liker å tilbringe tid med. Leieboer Finn Ove er på Ryktebørsen. Det er en
topp kveld:-)
KVINNEN MED INSEKTENE
Vi går i sumpland. Jeg får en flybillett til Danmark.
En kvinne i et hus har masse insekter hun vil vise meg – skorpioner,
edderkopper; sorte og gull-grønne. Under matta har hun hasj, hun byr
ikke meg et blås, men hennes elskede insekter får hvit hasj. Hun ligger
nær dem, leker med dem og kaller dem ved navn. En slipper hun
gjennom nøkkelhullet. Det er delvis ekkelt. De beveger seg i flokk, i
tranceaktig rytme. Vi må passe oss for ikke å tråkke på dem når vi går
– da skriker de høyt! De beveger seg etter føttene som går, som
gåsunger. Kvinnen kjæler og bøyer seg ned mot dem – oj! Jeg har
glemt å dra til Danmark. Kvinnen er sur på meg, det har vært vanskelig
å skaffe billetter til kl 18, men så viser det seg at det er kl 21 og at det
går bra likevel.
Jeg vil ha mennesker bare i første etasje av mitt hus. Det øverste
rommet skal være rent og hvitt.
2203 kl. 00.45
Jesus ringte 2 ganger. Sebelon her. En mann med en flaggermusoppfinnelse for blinde vil presentere sin ekko-sansende teknodings, han er
gammel offiser. Warren sier han har kontakt med en millionær som vil
bruke penger på oss.
Anne og Kari er her og vi ler og danser.
Jeg savner Jesus. Hans nypussede tenner, hans flirtende tunge, yndige
munn og ertende latter.
1503 kl. 22.35
NÅ ringte Jesus.
- Du har mye mer energi nå?
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- Jeg har likt deg fra starten
- Du er modig, pioner, stå på, folk trenger det!
- Ciao, love – till June
Så begynner forberedelsene til videoopptak til DADATA-produksjonen ved
Østgård skole.
Det blir sommertid, ved en tilfeldighet tukler jeg uforvarende med klokken
og er i rute uten å vite det. Jeg drømmer at jeg skriver drømmebok.
Søndag skinner solen og Simon ringer. Hjertet hopper, det er vår og jeg
har trang til å være forelsket. Hvitt blir til farger i drømmene og jeg leter
etter FLOW.
Det er første opptaksdag og det er en lang og hard dag. Jeg er også hard,
mot unger, lærere og team. Jeg liker dem – må jobbe meg mer sammen
med den ene læreren, rose alle, ikke bare barna – og beholde roen.
Om natten drømmer jeg om to mannegjenger som slåss – mine to x’er
Lars og Kjell er begge i mitt hus, en gjeng støtter Lars, den andre gjengen
Kjell. Jeg kjempet mot selve kampen. Og vant. Kjell og Lars og jeg ble alle
forent. Denne drømmen gir meg en dyp, dyp lykkefølelse.
12 timer senere på Gorolund tenker jeg over en tidligere drøm – to netter
siden; hele meg ble svart – og LYSET TOK TIL. Den andre delen av korset
er på plass; det har noe med veien tilbake til huset å gjøre, noe med
aksept og kjærlighet.
Jeg tror jeg er moden for et forhold. Budskapet fra BI-studentene nådde
endelig frem.
Sebelon er fantastisk. Teamet jobber. Ungene vet ikke selv hvor fantastisk
mye de har gitt disse dagene. Lærerne er også våkent til stede. Det er
krangling med Lars og kreativ kriseløsning rundt geografi-bolken av filmen
nattetider, men vi beveger oss rett.
Og jeg drømmer om luksusbad i rosa og marmor, Simon og et lite
vidunderlig barn som han holder rundt:-)
5. april er Simon her og det er ingen vei tilbake. Jeg bruker ikke
prevensjon og sier det. Han spør om vi skal gifte oss, da? Det er nok hans
stil – å hive ut dramatiske spørsmål og konfrontasjoner for å sondere
terrenget og provosere. Jeg sier ingen ting. ”Du skremmer meg” sier han.
Det skulle jeg ha hørt på. Men vi famler oss frem til hverandre og han
biter meg i overarmen og jeg elsker blåmerkene. Vi løfter hverandre. Han
er en sår og stolt ener som trenger plass og forakter intellektualisme.
Selvmord og angst står ham nærmere. Og religiøs søken. Han har hurtige
setninger og et engasjert, til tider sint, ansikt. Smale, vakre hender med
tydelige blodårer og stram lukt i armhulene. Våren er her. Jeg kjøper
lyspærer for flere hundre kroner. Mørket er over. Helgen er den
lykkeligste på år. Samtaler med reker. Sangria med jordbær.
Jeg skriver i boken min at jeg savnet ham før han gikk og elsket ham før
han kom.
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Han skal bli med i bryllupet til Jarl. Han sier jeg må passe godt på ham.
Han er en fighter. Og en vinner.
Den manglende evne til å kommunisere er den varige ensomhetens
kjerne (og ut av det vokste sinnssykdommen som støvdotter i en
uluftet krok).
Marianne Ahrne, fra Epleblomster og ruiner, s. 15
Mens jeg arbeider har jeg syv ører, to følehorn, øyne i nakken og en
vennlig tunge. Jeg kons’er, orger, leder, spør, lytter, lirker og ordner.
Hvor er Sebelon? Det nærmer seg deadline. I dag Ann Kristin-opptak, i
morgen Thomas, de to elevene i hovedrollene i Dadata-filmen. Hvor er
Sebelon? Simons fars dress til bryllupet? Det er Simon og produksjon,
produksjon og Simon.
Det er topp innsats og topp resultat. Jeg que’er tap’ene og 8. april er jeg i
seng allerede klokka ni. Ringer han??
Han ringer
- Jeg trenger avstand. Tid. Er vant til å kontrollere livet mitt selv.
- Blir du med i bryllupet lørdag?
- Det blir bare kjendiser og bråk. Alt for stort for meg.
- Skjønner. Men ingen spiser deg og jeg skal ikke engang røre hånden
din.
Jeg skjønner at han ikke vil. Men jeg slipper ikke dette gylne håpet om
oss to. Han kan svømme i meg, drikke meg, flyte med meg eller legge
meg i rør. Tårene mine er søte av lengsel og jeg drømmer våkne drømmer
om å gå opp stier med Simon, selvtråkka, egne, gode stier – som er
smale nok til å være utfordrende og brede nok til at vi kan holde
hverandre i hånda. Jeg tror jeg skal fylle stramme lepper med mykhet og
åpne tette pansre. Hvorfor? Fordi jeg vet at han tillitsfullt har søkt min
hånd i mørket og at han har sett meg rett og oppriktig i øynene for så å
sovne igjen øyeblikkelig.
0904 møtes vi på Vegeta til middag.
Han skal gjennom bøtter med angst, mens jeg skal ha barn. Vi sirkler
rundt hverandre og får ikke sove, det er som om vi har tygget cocablader. Vi ruser oss på hverandre, det er manisk og godt. Vi synger
salmer, snakker fremmede språk og spiser nattmat.
11.04
TO BLOMSTER I VANN
Jeg går opp spor i lysegrønt nyspiret gress.
To blomster må settes i vann.
Vi skal drikke, Simon har essensen, jeg har vannet.
Vi elsker - høyt oppe..
Jarl er gift i hvitt og prakt.
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Simon viser meg et eget dagboknotat fra før vi ble sammen. Det står:
”Her jeg ligger i badekaret tenker jeg at henne kunne jeg ha barn med.”
Det er meg han skriver om.
Jeg gråter av glede. Det er straks fullmåne.
Mandag 13.04
HESTEN LER OG GRÅTER
Monica forteller om en hest som lo og gråt. Mamma er der.
7 HULER OG 2X7 DØDE KRÅKER
Jeg bor i de 7 hulene øverst i borgen. Jeg svinger meg lett mellom
bakken og toppen.
En lys, fet, snill gutt er der og et langt rør fylles med sort væske fra
bunnen av havet. Et svart kors skal opp som fugleskremsel. Lars skal
hente 2x7 sorte døde kråker til en installasjon. Jeg svinger meg ned for
å påse at alle er ordentlig døde og at ingen kråke lider.
LEVENDE MASKER I TREENIGHET
En lærer underviser i drama. Det skifter fra teori til praksis. Han går ut i
en scene med en fantastisk dunkel, sensuell lyssetting – og inn kommer
han, høy flott spenstig vakker med bastskjørt og strutterumpe. Han
kaster nakken bakover og blotter to deilige pupper. Ansiktene gjøres
mye større ved hjelp av LEVENDE MASKER. Leppene er digre og
blodrøde. De skal kysse en annen. Liten rød munn kommer inn fra
siden. En tredje person med like stort ansikt og tilsvarende grønne
lepper ligger rett bortenfor. Den røde kaster seg over den grønne, den
lille er i midten – det øverste ansiktet er den rødes, det underste den
grønnes og de lukker seg over den lille. Jeg er målløs og imponert over
skjønnheten i scenen, symbolikken og den mesterlige teknikken med
maskene. Hele bildet blir ett stort ansikt; håpefullt grønt og
lidenskapelig rødt – med den lille integrert.
Det er en følelse av ærefrykt i meg når jeg våkner ved siden av Simon.
Vi våkner samtidig. Jeg kjøpte en maske til ham senere på dagen for å
bringe ham lykke i hans eget drama, som han snart skal fremføre.
15.04, min søsters bursdag, er jeg i Fevåg; min vakre hjembygd, mine
rever og rådyr, hesjer og ugress, sukkererter og lange fjære med salt lukt
av sjø. Jeg elsker den enkle og kjærlige innredningen på loftsrommene.
Lyden av vind og bølger. Mammas raseri mot boligpriser, helsestell,
Skånlands livrempreik (se på de glassøynene!), nybygg til milliarder (han
skulle vært hengt, jaja, jeg er riktignok mot dødsstraff, men, hehe). Så
serverer hun livretten min, revvebaill (raspeball, potetball) og flesk og
sirup, og vi ler mye og befriende. Hun har alltid lurt på hvorfor hun er her
på jorda og får ingen svar, men gremmer seg ikke av den grunn – ”det er
jo flere her”, hehe. Jordnære, harde, snille mamma.
Jeg masserer henne, hun masserer mine føtter. Vi snakker om
barndommen min, det er et vell av minner. ”Du sang fra før du var ett år.
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Kunne alle vers. Alle dyrelyder. Aldri sett lignende. Alltid i vigør. Sprell
levende. Som en klovn. Da du var tre måneder sto Eldbjørg med deg i
vinduet i månelyset, du hadde fått melk av hennes bryst, vi var på fest –
og du bare sprellet og huserte. Alle holdt på med deg hele tiden.”
”Har du forresten sett det jønnetet (=dumt kvinnfolk) som skal
representere oss i Grand Prix? Jukkelfitte, som Elida sa”. Typisk mammasamtale. En fugl dunker mot vinduet og jeg hilser til pappa.
Jeg drømmer at jeg er under jorden med Morten Harket og henter et
pikebarn som er mørk og vakker. Jeg smiler til henne og etter en stund
oppgir hun spillet og gir meg tillit.
Så er det lyset og livet i morgengry og jeg er premenstruell – så unders
alminnelig påske er, som Wera Sæther sier. Mensen kommer samtidig
med rødvin og kalkun.
Jeg kræsjer med Amasonen. Blod og tårer renner.
Senere på kvelden under påskefeiringen - etter side opp og side ned med
vås – ler vi oss fordervet av en hjertertier i kortspillet. Mamma fikk
smerter i buken, Kaj fikk krampe, Monica måtte på do for hun tisset på
seg og hennes mann Morten ble høyrød.
Så er påsken over for denne gang. Det ble ikke noe nytt liv.
Arbeidet begynner.
Jeg ligger inntil Simons bryst og nyter hjertets trofaste banking. Han er
opptatt av at Satan fins, av stedfortredende lidelse og at helgener
forutsetter forbrytere. ”Jeg er monoman”, sier han, ”du blir lei av meg.”
Jeg sier til Simon at vi ikke kan være sammen hvis vi ikke har sex.
Han liker ikke Doris Lessing.
Senere har jeg to sår i siden etter spydspisser, en mann sier han vil
hjelpe meg og heller eddik i sårene. Jeg skriker.

28.04, NY NOTATBOK
Denne boken markerer på en måte et nytt liv. Jeg er blitt friere, helere,
gladere. Sjablongmessig fortalt: Døden, ondskapen og sykdommene er
over i denne omgang.
Jeg har mye energi og har sett gjennom opptakene til DADATA, vært hos
tannlege, spist lunch på café, vært hos frisør og gjort luggen, som livet,
lysere, hatt manusmøte med Jean om DADATA 2 som skal presentere
norsk pedagogisk programvare, spist kos kylling og mais-middag med
leieboer Finn-Ove, snakket med Warren og Simon, skrevet ut manus til
oppdrag i Stavanger konserthus i ett jafs, rettet og skrevet et langt brev
til Ivar Tronsmo og Jon Michelet om den begredelige begravelsen av
kulturdebatten. Dessuten har jeg hvilt middag og ryddet.
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”Din naivitet er kilden til din livskraft”, sier Simon, ”det er jeg sikker på.
Du er en energibunt!”
Jeg nyter rykningene i den lange, vakre kroppen hans – særlig de som
veksler mellom litt lyst-ig ereksjon og søvnige, ufrivillige muskelrykk. Og
jeg har GOD TID til å finne ut om det virkelig skal bli noe av oss to.
Det er ikke til å tro at jeg er samme person som for kort tid siden. Det er
jeg da heller ikke. Det er 7 år siden den store forandringen i 1980 – og
hele meg er ”skiftet ut” nå. Alt tar sin tid, og alt har sin tid.
Jeg er ikke redd for ikke å bli likt eller elsket mer; heller ikke for ikke å
være flink eller smart nok. Jeg elsker å leve og elsker å arbeide. Og tror
naivt på å bli som barn igjen, bli født på ny og på den hel-lige Ånd - og
ånden; alt levendes pust. Puste. Være lys.
28.04; 01:30
SOLDATER STIKKER BAJONETTER I MYKE NEGRESSEHODER
Jeg vil komme meg unna dustete, flirete menn, en del fra 70-åra, ml’ere
som drikker og fleiper på sexistisk vis, kaster små papirkuler på meg,
erter.. Jeg er sår og opprørt over torturen mot kvinner – og ser:
En flokk kvinner står ute i vannet – jeg ser dem bakfra. De er nakne
negresser. Alle har en bajonettspiss (enden av et gevær) trykket mot
hodebunnen. På kommando stikker alle soldatene spissene inn i de
myke kvinnehodene. Det er en rituell tortur for å skremme med døden.
Flere av kvinnene holder seg harde og nekter å vise tegn til redsel eller
sorg. Så stikker soldatene fingre inn i de blødende sårene. Hardt. Ingen
blir drept. Så kan de gå opp av vannet. Noen hulker nå, noen bærer de
mest skadde, mens rødt blod renner nedover de vakre brune kroppene
idet de stiger opp fra vannet.
Hva handler dette om?

27
07:50
PÅ FLUKT FRA MENN
Jeg flykter fra menn. Også tidligere i natt. Menn som vil meg vondt. Nå
sist er jeg ved et havneområde; spanere er etter meg. To menn ringer
til en tredje for å angi hvor jeg går og ber ham være parat. Jeg går opp
til kanalen. Det ligger tett i tett med lystyachter der og gondollignende,
luksuriøse fartøyer. Jeg vet jeg blir observert – er det en MC-gjeng? Jeg
skjønner også at de har studert meg nøye, f. eks. vet de at jeg har en
forkjærlighet for små, triste klovner og lokker meg med en slik. Jeg går
om bord i en av båtene hvor det bare er én mann. Han plukker på meg,
er grov og høyrøstet.
Igjen: Hva er dette? Jeg flykter fra menn. Fra forfølgelse, trakassering,
vold. Er dette mine drømmer? Mammas? Eller generelle kvinnedrømmer
jeg har fått i arv? De griper dypt og får meg til å undres.
11.05 på SAS-hotellet i Stavanger, som er så nytt at alt lyset går når jeg
slår av den ene bryteren. Menn fra Turistforeningen (arrangørene) tar
rosende og varmt i mot meg og skjemmer meg bort. Om natten tenker
jeg på om jeg skal opprette personlig firma, hvordan jeg skal skatte av
honorar fra Datasekretariatet, samarbeidet med Wenche Foss og
morgendagen – og hva jeg trenger hjemme: vaffeljern, PC, stereoanlegg,
spisestue, sofa og penger til husleie. Det tikker og går i skallen. I dag vil
jeg ha årbok, champagne og hvitveis. Og huske alle fuglene jeg har hatt i
pensjon i løpet av livet.
Kl. 15.20 kan jeg ikke hvile, tenker bare på hva jeg skal si under
forestillingen, eller rettere HVORDAN – hvilken stemning, ånd, atmosfære
jeg skal bidra til. Privilegert er hva jeg er. Hvitveisbukett fra
Turistforeningen og årbok er kommet til hotellrommet. Jeg tenker på at
lyst og smerte er i hodet, også hos negerdamene - og på alle mine
drømmer om den lille piken med det altfor store hodet. Men nå er det
alert-tilstand; solar plexus + full konsentrasjon i hara! Jeg skal på scenen.
Kl. 01:35 natt til 1. mai: hvordan VAR det å være konferansier og jobbe
med Wenche Foss? Hjertebank. Arbeid. Nerver. Slit; fru Foss er en
generøs primadonna. En varm og desperat kvinne. En jeg vil se mer til!
Det er glade, intelligente, kåte, flirende, solide og katteaktige mennesker
som flyter forbi.. Det er en suksess, sier menneskene. Topp. Flott. Riktig.
Rolig. Beroligende (de skulle ha visst). Du er proff, sier en av
arrangørene. Ordnet alt. Jo, det føles lykksalig gavmildt og underlig
ensomt. Denne følelsen har nok fru Foss kjent til og visst om i lang tid.
EN FRODIG KVINNE KJEDER SEG I MONOGAMIET
Ann Magritt Børresen sitter i sofaen ved siden av meg. Naken, lang,
tynn – med rød hatt, sort tyll og diamanter. Hun snakker om
monogamiet, at det er så prektig riktig – ja, det ER RIKTIG, men HUN
kan ikke.. hun kjeder seg i hjel. Så setter hun seg oppå magen min med
kjønnet inntil mitt. Jeg tillater det, er snill mot henne; fascinert, men
ikke kåt.
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DE VOKSNE SPILLER SPILLET MENS GUTTEN BLØR
Rundt om spiller folk kort – det er to par som spiller hver for seg;
kortspillet er bare en slags ironisk og tåpelig kulisse som omkranser
viktige samtaler; til tider norénske i sin lidenskap. Uansett
beskyldninger og høyrøstet drama fortsetter de kortspillet, som er det
det eneste halmstrået som forbinder dem med virkeligheten.
Vi betrakter samtidig – er det på TV? – et guttebarn som gråter, noe er
galt. Så følger en kamerakjøring som følger blodflekker langs veggene
og opp i taket, hvor det må ha stått kaskader av blod – det er rødt
dryppende. Og det kommer fra gutten. Vi gremmer oss, men på et
distansert vis med resignerte ”huff”, slik folk gjør når de ser
grusomheter de ikke kan påvirke.
Kortspillet går.
DET ER IKKE PLASS TIL MEG VED JENTEBORDET – OG JEG HAR GLEMT
GAVEN
Ny scene: Jeg er forsinket til jentefest. Min venninne Marit Engh har
bursdag; det er en gate i Paris, jeg leter, har ikke vært der før. To vakre
små negermenn ser meg og vil på entusiastisk vis ta et bilde – men
demper seg litt pga min arroganse og styrke. De senker kamera og
prøver seg med en liten mannehilsen. Jeg smiler og hilser og finner
stedet, som ser stengt ut. Jeg får informasjon av mannen utenfor og
vises inn. Der er det fullt. Langbordet med jentene er også fullt. Marit
reiser seg for å gi meg en klem – og jeg har glemt gaven.
Jeg har sett Simon i aksjon i eget drama. Skrevet, iscenesatt og instruert
av ham. Han er en størrelse som har kunsten i kroppen. Hvilken
selvdisiplin, sentrering, raskhet og ydmykhet i én kropp! Og hvilken
kropp!! Den blinde forelskelsen er på retur. Virkeligheten demrer og den
er slett ikke verst. Simon er god.
- Jeg lengter etter deg, sier jeg.
- Det forbauser meg, sier han. Det er ikke koketteri.
Når vil han slutte å ta min interesse som en overraskelse? Han slipper
meg ikke til. Jeg er tålmodig. Kommer han meg i møte noen gang? Jeg
nyter ventetiden.
NATT TIL TIRSDAG 05.05; 02:10
Jeg har gått over terskelen igjen. Jobbet meg opp til SPINN-nivå rundt
midnatt og kommer ikke ned. Har hatt en intens og ”på sparket”
opptaksdag og alt for langt møte med Benjamin. Ned! Senter! Jord! Jeg
prøver å snu energiene og få sove før jeg går opp i røyk.
Det er mange insekter i en kurv, buktende.. orm, mark,
stankelbeinlignende vesener. Én er hvit og vibrerende, formet som en
hånd. Angst.
En slik natt uten søvn og med angst forkorter mitt jordiske liv med ca. ett
år. Faen og. På’n igjen!
18:40
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Det er like før jeg dropper livsparolen ”Let come!” Det kommer vakre brev
og en blendende blomsteranretning fra en insisterende beundrer,
Benjamin, med løfte om at en Toshiba 1000 (datamaskin fra Japan) er
underveis. Om jeg vil bli med ham til Haiti?
Simon spør om jeg vil besøke søsteren og venner av ham. Det vil jeg.
Simon fokuserer alltid på lidelsen. Det negative. Men jeg ser at rett bak
ligger styrke, glede og humor – som gjør at jeg tror han vil smile og løpe
fra andre. Jeg har i alle fall rett i at han løper fra andre. Jeg setter meg
fore å være med.
ONSDAG 06.05; 09:30
Våknet et øyeblikk kl. seks med Simon. Han hadde sovet bedre enn på fire
år. Dypt og godt. Jeg også. Så sov vi til nå; utrolig godt.
FREDAG 08.00; 09:30
GAVE GLEMT, GAVE FÅTT
Jeg er Eli’s forlover i et bryllup – kommer for sent, har ikke gave.
Drosjen er tørr for bensin, sjåføren begynner å vaske den; skynd deg! –
bilen blir til et privatfly.
Eli – som er en venninne fra barndommen - har gitt meg et langt, rødt
klede som er brodert. Først etterpå forstår jeg hvor vakkert og dyrt det
er. Navnet mitt er brodert i rødt – mot rød bunn.
JEG FÅR IKKE LÅNE BRYLLUPSKJOLE, SKAL BLI MUNK?
Jeg spør søster Monica om å få låne en brudekjole – vanngrønt tyll og
mange lag over tungt silkeskjørt; den er vidunderlig! Hun sier nei og jeg
sier hun er kjip og at hun alltid har hevdet seg vis a vis meg ved å
tviholde på sine vakre klær.
Jeg skal reise, Monica sa forresten ved matbordet; litt formildende, som
om hun ville at jeg skulle forstå at hun hadde sympati med mitt ønske
om å få låne kjolen:
Ja, du blir ferdig munk nå i juni og skal innvies?
Nei, jeg har ikke engang begynt opplæringen på ordentlig.
Jeg visste ikke om jeg orket å stå opp så tidlig som denne
munketreningen krever av meg engang.
ALENE VED ET FLY I FLAMMER
Jeg er alene. Det er en bekk, en bro og ellers snø. Jeg venter på flyet.
Det passerer ett med norske flagg, deretter et bryllupsfly og så kommer
ett til som eksploderer i store ildkuler. Jeg skjønner at det må lande på
flyplassen nær meg – hvor jeg er alene. Jeg vurderer å henge meg etter
armene under broa for å unngå å bli truffet. Flyet passerer meg på
bakken. Et flammehav.
LØRDAG 08.05; 06:30
Simon forløser mye i meg; eller: vi forløser mye sammen i oss. Jeg er
liten og redd og i forsvar. Tenker på mine nærmeste. Har alt for mye å
gjøre som vanlig. Trondheim, æresruss-oppdrag, manus/regi, innlegg til
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Madame Butterfly og foto-sesjon med Lill Ann Chepstow Lusty i
Frognerparken iført blond parykk med gigolo. For en dag!
Hvordan vil det utvikle seg med oss? Simon sier ja og mener nei; ja til å
bli med meg som ledsager i bryllup (men vil ikke), bli med til Trondheim
(han blir ikke med), til å leie leiligheten (men gjør det ikke). Han er sosialt
aktiv, lut fattig – i spennet mellom mot og ydmykhet. Jeg elsker Simon.
Mamma sier at mer vennskap og mindre elsking kan være noe å tenke på
for mitt vedkommende.
Simon sier han vil ha pause og ringer i morgen.
Warren sier at han ikke skjønner mitt forhold til menn; ikke vondt ment,
ikke godt ment; han bare forstår meg ikke. Men det kommer nok snart til
deg, sier han – og vi går over til å diskutere fenomenet ”kleinform”. Lars
sier at han følte seg liten sammen med meg i vårt forhold, at han ikke
hadde nok å gi og trengte mer erfaring.
Isaskar sier ”I’ll be missing you” og Juda kommer på besøk fordi beina
hans bar ham hit.
Hvilken avgrunnsdyp forskjell det er på tiltrekningen til Juda versus
Simon! Jeg tenner knapt på Simon om jeg ligger flettet inn i kroppen hans
med pusten hans på halsen.. mens Juda; jeg vet hvorfor det var så heftig
med ham. Det er øynene. Suget. Mørket. Den skremmende Kraften. Jeg
leser Thomas Mann og drømmer senere at Warren har vært shaman,
villmann og lærer i skolen.
ONSDAG 13.05; 19:30
Kloen er på plass rundt hjerterøttene og kvisene lever sitt blomstrende liv,
det eneste vårtegn min bleke kropp kan oppdrive i alt stresset. Så
desperat er tilstanden at håret virrer til alle kanter og bakte poteter
oppløses og spres til alle kanter på bomullsbuksa og Dadata-notatene
mens ord som ballekløer, fitteslikker, puner og tullehund (det er en
egenutviklet Lars- sjargong) flyr utslitt, men stort sett muntert, omkring i
den tette, usunne forredigeringssuiten. Jean ber meg om ikke å legge
mine aper på hennes skuldre, mens hun (sikkert uvitende) tømmer hele
lass med nevrotiske sjimpanser utover meg. Og Sebelon banker forsiktig
på og kryper langs de umalte vegglistene i håp om et vennlig ord han ikke
får. Så stakkarslige vi menneskene er. Min egen ynkelighet tar nå form av
forakt for andres stakkarslighet – mens jeg stresshviler, nekter telefoner
og avviser menneskene. Redigering er et helvete. Det er godt Lars tåler
hele meg. Det er varme og humor bak de baklengse tidskodene og
uforståelige notatene i storyboard’en. En slags uutalt samhørighet som
overlever det meste - også en katastrofe. X’er er en ressurs.
Simon er en beskyttelse og en med-lidende om natten.
- Ler du av meg?
Jeg spør fra en hallusinert sky av stress-spinn og opp-spinn mens jeg
prøver å fryse bildet av Simon, legge på lydsporet og klippe til close,
samtidig som jeg begynner på neste scene. En mellomposisjon mellom
søvn og våken tilstand hvor de sinnssyke og lykkelig destruktive åndene
kan herje med sjelen min og gjøre den mør og klar til å forlate alt jordisk
stress og gå over til drømmenes rike. Da er Simon der, som en forståelse
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og en trøst i seg selv. Vi tvinner kropper, klemmer engstelige håndflater,
stryker skyer av frustrasjon fra hverandres panner og puster med hele
natt-ånden i hverandres munner.
- Ler av deg? Det er det siste jeg ville gjøre.
Jeg prøver å sove.
1 TIME SENERE
Jeg gir opp.
MIDNATT
Jeg prøver igjen. DADATA har sluppet taket litt, men energi-spinnet har
fortsatt høyt turtall. Om ikke annet kan jeg vel snart besvime av
utmattelse? Jeg må le også - og tenke på russetalen 17. mai. Jeg trøster
meg: Fullstendig fravær av stress er en jo bare en form for død.
JEG VENTER PÅ ET FLY
En eldre mann spiser av sin kvinnes niste – igjen. Rå kjøttdeig. Med
fingrene. Jeg avstår. Ser etter et fly. Det er en avansert sport her å la
seg ta av vinden – over vann og sump – for å komme til fjellene.
UTEN KLÆR
Jeg kommer hjem til Fevåg. En jente står i min hvite morgenkåpe og vil
ikke gi den til meg. Den jeg har er for liten, skjuler ikke kjønnsorganet.
En gutt fra klassen min kommer i en av mine kjoler som overdel – ”har
du den kjolen!?”
ROYAL GARDEN TRONDHEIM ROM 642 16.05: 09:30
Så bra det var det du sa!
Det er flere som sier det. De som lytter, de oppvakte. Det er den beste
responsen. Ingen sa ”så flink du var”. Hurra! Jeg får høre at jeg vet hva
som rører seg i forkant (det rører en fremtidsrettet pike fra Fosen) og
Ellinor Flor sier ”Kjære venninne, du vet ikke hva du har betydd for meg.
Du har oppdratt meg for scene”. Skjønne, skjøre, store Ellinor! Kanskje
livet ikke er forgjeves?
1605 kl. 02.20
Jeg er blek, kvisete, stygg, feit og jævlig. Nå har jeg vært klovn for
rødrussen. De vil ta på, se på, kysse på, drikke ølet mitt – og få
autografen av meg. Nå har jeg gjort en øvelse i det groteskes estetikk. Da
kan man ikke være redd. Det groteskes kjennemerke er paradokset. Jeg
er et levende paradoks. Populær, vakker, flink, modig ÆRESruss – full av
selvforakt, stygg og udugelig. Jeg trenger ikke Simon fordi han kan hjelpe
meg. Det kan ingen. Men han kan muligens forstå. Akseptere. Tåle. Være
ved min side.
”The angel touched his forehead too shortly to help him forget enough” –
som det heter i filmen Ivans barndom. Film og drøm, sex og
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forplantningslyst, musikk og død – se, de bor alle i samme strøket i
hjerneuniverset.
Jeg grunner over drømmesekvensene i filmen hvor Ivan byr den lille piken
et eple – fra et lastebillass med epler i silregn – og hun takker nei.
Lemmen glir opp, eplene raser ned og inn kommer hestene!! Tarkovskis
bilder bærer drømmens stempel. Panorering; treet fra topp til rot – ut i
evigheten og ned i jorda. Mamma. Vann. Kan noen leve uten film?
Simon sier det blir for tett og for nært. At han aldri har vært så nær så
mye.
Kari sier hun ønsker meg en baby. Det gjør jeg også.
I morgen skal jeg avtale med Eva om Starhawk, med Thea om hytte og
med kemneren om skatt. Fikk ekstrautgifter på leiligheten på 500 000,
umulig, men sant. Jeg spiser for mye fleskebein, kommer for kort på
redigeringen i Studio Oslo og lurer på hvor dette vil ende.
MORGEN 26.05; 07:20
Redigerer og redigerer.
ETTERMIDDAG
Vi gjorde ferdig to og et halvt minutt av produksjonen i dag. Dette går
ikke.
Jeg trøster meg med Gabriel Scotts Even i Helgenen og takker Simon for
at jeg minnes om det vesentlige. Om selvet, lyset og ydmykheten. Om
uskyld, intelligens og lykksalighet. SALig. SALvation. SALve. Hel, helgen,
hellig – og jeg gleder meg til helg:-)
Jeg tør ikke bekjenne, tør ikke elske åpenlyst, tør ikke være kåt. Hvorfor?
Fordi jeg ikke vil bli avvist. Jeg venter. Kjærlighet er å slippe all
negativitet igjennom. Han er feig i alt sitt mot. Han er redd og servil og
jeg får ikke formidlet hans frihet til ham. Som om det er min oppgave.
ONSDAG kl. 08:00
JEG KYSSER EN DVERG PÅ FØRSTE RAD
Jeg sitter ved siden av en dverg på første rad, en som ligner på den
eldre småvokste i Blikktrommen. Kysser og klapper ham. Vet at han er
avhengig av meg. Det foregår en lek på scenen, et offer og en ulv.
Ulven skal løpe rundt stolrekkene – mens offeret løper frem og tilbake
på scenen. Offeret klarer seg akkurat – idet det kaster seg ut over
scenekanten med brystkassen først; sklidende, på en måte.
SIMONS LEILIGHET ER KNØTT LITEN
Mange er hjemme hos Simon. Leiligheten er knøtt liten, 1 rom og
kjøkken. Kjøkkenet er fattigslig, men rent. Gardinene på stua er
fantastiske – draperiene er som hvite liljer og vinduene er spesialbygde.
Simon sier høyt
Nå skal jeg flytte og reise. Jeg har fått det viktigste jeg trengte i denne
perioden, nemlig Rita.
Lars er der. Jeg er forlegen, men glad.
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Kjærligheten kommer ikke til oss. Simon sier vi skal slutte å tenke ”være
sammen” og heller ”være venner”. Slik at han, nei JEG, skal få min frihet
(?!) For meg er kjærligheten bare potensiell, en uforløst lengsel. Han vil
ha tid. Det får han ikke. Jeg er ikke klar for ”venner”. Han banner.
Han er bare stengt nå. Han ser at jeg gråter og skriver – men rykker seg
henrykt inn i sin egen drømmeløse søvn og lager pustelyder som om
ingenting har hendt. Om natten ser jeg en gjeng uniformerte, grå,
arbeidsomme menn. Jeg er ikke av deres verden – og de er ikke av min.
Jeg forvises til meg selv noen etasjer høyere opp og våkner av at Simon
masserer meg lett.
NATT TIL SØNDAG kl. 01:00
Med redigerer Styrk i 12 timer i studio i dag – vi er kommet halvveis.
Styrk er rask, vennlig og morsom; en befriende vannmann-energi som
flyter. Vi har danset, spist quiche, lagd rytmeinstrument av colaboks og
sukettboks, prata om Gud og Marx, foreldre og fanatisk jobbstil.
På festen i går kunne jeg se Simons rå manndom. En grov kraft som
tvinger seg ut gjennom musklene og munnvikene. Han lo hardt og lenge
av at to av hans mannlige venner danset tett. Liker han unge menn? Har
han kvinneangst? Han har vært hos meg i dag igjen. Rydder ikke, ikke
engang etter seg selv. Vinflaske, glass, skjorta mi han lånte, stoler i
uorden. Jeg håper på hans hengivenhet og vet at han vil forårsake
ensomhet i meg. Jeg elsker ham når han ler, kaster piler, holder rundt
meg og er fri! Forfatteren Gabriel Scott har en intuitiv forståelse av
kvantefysikken. Hvilket mot og fremsyn det er i ham og hans tekster! Lys,
bølger og vibrasjoner: Vi er alle smuler av samme brød. Gud er lys. I alle
ting.
Vi er unike i eksistens, men av samme essens. Hva skal vi med denne
ynkelige kroppen? Beskytte sjelen? Min sjels bekymringer setter sitt preg i
kjøttet som røde roser på kroppen og kviser i ansiktet. Jeg drømmer at
Simon i munkehette skal krysses inn i en sekvens av videoen, mens jeg
lengter etter ham seksuelt.
TRE KOMPOSISJONER
Det er tre leveranser fra komponistene; en ml-aktig i marsj-takt sunget
med stygge, skjærende sopranstemmer, en country-låt og en ballade av
typen man kan synge med på uten å ha hørt den. En høy mørk fyr
fremfører balladen på gata og får stor applaus. Det er en genial
leveranse:-)
Jeg er kvalm av konsentrasjon. Simon ringer ikke. Jeg føler det som å ha
mistet noe jeg ennå ikke har fått – en skjebne verre enn Jobs.
Men redigeringen glir unna og er snart glemt.
Og juni starter med en fantastisk kveld med Simon, som er spirituell,
språklig frodig og moralsk modig. Vi ser Picnic med døden, jeg tar godt
tak i rumpeballene hans mens han pusser tenner og han kaster en våt
dorull på meg. Vi ler godt.
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02.06; 06:30
TIL TOPPS PÅ ET HELLIG FJELL
Jeg klatrer opp et hellig fjell med Eva. Det er løs sand og hvite morener.
Jeg skal opp, men faller hele tiden litt ned. Jeg sliter. Nesten helt oppe
faller jeg helt ned. Men opp skal jeg! Tar løpefart og bruker både armer
og bein, kaver, klorer, graver meg oppover – stikker meg langt inn i
sanden for å få feste mens jeg gjør meg lett – og klarer det. Eva og
Simon underviser meg. Simon gir meg et bilde av en kvinne med et
harry-permanent-utseende – og sier at hun er ren. Deretter et bilde av
en asiatisk venn som er henrykt av begeistring hver gang de to møtes;
en mann så hellig at han bare klarer å praktisere selv, ikke undervise
andre. Simon skal undervise hans sønn. Simon gir meg begge bildene.
Eva sier at det er et nytt hellig fjell i morgen, dette er bare det første.
Så kommer en sekvens med fødsel, blod og ofring. Jeg tenker på
hennes hjemmefødsler og ber om fri fra all denne opplysningen et lite
øyeblikk.
HÅND I HÅND med Erik Bye forsvarer jeg min x-mann, refser min xkjæreste og holder to barn i hendene til slutt
Jeg lager brannsikkert plankegulv i mitt nyombygde hus, slik at vi kan
ha bål innendørs.
Erik Bye holder meg i hånden og spør om vi kan føre en av våre mange
samtaler for åpen mikrofon. Jeg har også tenkt på det, men ikke hatt
mot til å spørre. Jeg sier at han er både personlig og profesjonell og vet
å ikke skade seg selv.
Vi møter Kjell. Han er full og vil ha min lyshårede parykk som han har
frisert til en lang, stram flette. Kjell, da…
Erik gjenkjenner ham straks, de håndhilser. Kjell har blomster på
ryggen til meg. Erik er litt beklemt for at vi holder hverandre i hånden.
Vi går alle tre inn i et hus hvor Otto Risanger sitter – han mobber Kjell
for både fyll og skriving. Jeg forsvarer Kjell. Otto sier; Frilansere er bare
tull, humbug, hult juks! Når han igjen sier negative ting om Kjell, holder
jeg en hard og bestemt tale:
Du, som også har vært formann i en journalistforening, bør holde deg
for god for denne for andre ydmykende, selvhevdende stilen som er så
utbredt blant frilansere (egentlig pga deres ensomhet). Kjell er kollega
og skriver godt, og det vet du!!
Alle mennene er stille.
Senere tar jeg et oppgjør med Lars fordi han forsyner seg først – og tar
alt på fatet, nå sist de siste 2 baconskivene.. først benekter han det,
men senere tar han poenget og han skjønner rådet mitt. Senere tar vi
buss hjem; jeg vil ta den med masse små barn i; Lars vil ha den med
store barn. Det blir som han vil.
Likevel holder jeg etterpå to små barn i hendene.
En viss margin for lengsel må det være, sier filmskaperen Marianne Ahrne
i et portrettintervju på SVTV i går. Den som tør elske er sårbar – derfor er
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det mange som forsvarer seg mot kjærligheten og i stedet søker ømhet,
dialog, varme, ekteskap. Å elske innebærer alltid smerte, men ingen
kjærlighet er forgjeves.
”Det er snart jul, og vi er grisen”, sier Tron Øgrim. Han har sagt ja til å bli
portrettert av meg i NRK P1s nattradio, hvor jeg har et 3 ukers
engasjement. Jeg har også sendt inn et programforslag for TV til NRKs
Mette Jansson. Jeg skal snakke med Tron om makt, om hvordan han og
verden vil se ut når han er 75 år, om tilgivelse, sjølkritikk – og poesi.
NATT TIL FREDAG 0506 kl. 03.40
Har lagt musikken i kveld, det blir bra! Jeg tuller, ligger på gulvet, kødder
og er overdrevent morsom, sjefete og spirituell – for å holde tempen og
koken oppe. Det går. Nå er det svie og apati.
Simon drar på guttetur og Isaskar kommer på besøk. Jeg drømmer at jeg
stjeler en blå pelskåpe og er redd for å bli oppdaget.
Jeg tar med meg Grisen-boka i senga neste natt.
Starten på portrettet er
- Bøy Å ELSKE på esperanto
Han gjør det. Og på volparisosk. Tron er kjapp, sår, søkende,
kunnskapsrik og intens. Portrettet UNDER DYNA MED – denne gangen
med Tron - varer i 6 timer.
Neste kveld er jeg hos Elsa Kvamme og Per Isdahl til sherry, katter og
kaffe. Det er en topp kveld. Stua er fylt med syriner og jeg finner trøst i
noen svære, verdige bjørketrær underveis.
MANDAG 08.06; 19:30
Jobbet fra 10-18 søndag med en ny tekniker som er pirkete og søt. Vi ble
ikke ferdig. Vår animasjonskunstner hadde fått slettet noe hun allerede
hadde skutt og ble dermed selv helt skutt. Gråtende gikk hun hjem – hun
har gått ned 5 kg allerede.
Simon og jeg går på Capri, deretter på Theatercaféen med rosévin. Jeg
liker samtalene med ham, men han er mer sær og nedlatende enn jeg
hadde trodd.
10.06: 06:30
Premieren på DADATA er over. Den største gleden er at ungene liker
begge de to filmene. Deretter at feiringen etterpå på Maxim, Hotell Europa
og Charlies var så overraskende vellykket; flytende vennlig atmosfære
med champagne og gjensidig respekt og kjærlighet oss-i-mellom. Lars var
flott i går. Simon var der hele tiden, holdt om meg og var støttende. Han
sier
- Veldig bra. De to filmene utfylte hverandre; du tok sjansen på kaos
først – deretter kom den greie forklaringen.
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Warren sier: En perfekt produksjon, du appellerer til følelser og
moraliserer ikke. Elsa synes det er opp og ned, mye bra; andre at filmene
er for lange. Lærerne er fornøyd og det er oppdragsgiverne også. Og jeg?
Jeg så alle jumpcuts, ergret meg over animasjoner som ikke passet
100 % og småfeil i rulletekstene. Skuffet, tom og mismodig. Alt i alt,
ingenting å syte for og typisk meg. Det var to store øyeblikk: Da jeg
snakket til ungene og da de klemte meg. Da piplet det litt. Resten er et
stort jaja.
Jeg skal snakke med Sigmund om Doomsdale, Jesus om St. Paul de Vence
og pressekonferanse og med Benjamin om Haiti og voodoo. Jeg har fått
tilbud om konferansierjobb på Kalvøya og fra Ole Sørlie om å jobbe med
Dollie-damene. Det er kommet roser fra Narcissus og jeg er syk. Jeg vil
vekk.
11.06; 00:15
Vekk var jeg også – 2 timers feberdøs med c-vitaminer og globoid. Jeg er
en urolig strøm av krefter – et villniss av tåkedotter og lysglimt, dynket
med flekker av håp og tungsinn; en ubestemmelig mølje som kan synke i
jorden eller stige til himmels. Og ingen, ikke engang mitt sovende jeg, vet
hvordan det vil ende. Jeg er alltid på vei, aldri i mål. Den høyeste
fjelltoppen er alltid høyere.
Simon mener jeg er en ”ikke lite kravstor kvinne” mens han snuser rundt
og vil ha røyk. Vakker og grisete på samme tid er han. Lidenskapelig og
asketisk. Rask og dødstreg. Opplyst og distré. Omsorgsfull og selvopptatt.
Hektisk aktiv, alltid kjempende – og sliten og trøtt. Lyttende og
dominerende. Nå snyter han seg for fjerde gang på gammelmannsvis –
mens han skriver.
Munk. Hoffnarr. Linedanser. Balljonglør. Byoriginal. Det er hva han har
vært i tidligere liv. Og jeg? Indisk tempeldanserinne. Hetære.
Tjenestepike hos snille vertsfolk, sovende hos dyrene.
Kl. 03:30
EN GRAV I SIKTE
Tron Ø legger flyruter, veier og byer inn på computeren. Mamma og jeg
synes det er flott, vi vet at det er lagt ned mye arbeid i å rydde skogen
som tilhører oss. Det er natt og mørkt. Vi famler under trærne og
mamma sier ”her er det noe”. Det er en grav. Er det Raymond? Min
kjære Raymond, som er som en bror og som er død. Liket er fjernet.
Det er spenning og uhygge under trærne.
Simon sitter i sakkosekken for å skrive denne natten. Han spiller Sting;
Moon over Burbon street. Samme melodi, om og om igjen. Han er
monoman. Jeg er ensom og har ingen rett til det. Det han skriver vil være
provoserende, selvutleverende – fremført med et alvor som grenser til
selvhøytidelighet.
Jeg kjenner jeg irriteres over slivovitsj, røyk, snus, brennende stearin og
grising på duken. Energisluker! Despot. Jeg må holde kjeft – mens jeg ser
kølsvart på fremtiden.
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Om natten blir mine to yndlingstanter på mors- og farssiden begge gamle,
syke og groteske. Jeg savner mitt lange lyse hår.
JEG SANKER EGG FRA RARE, TYNNE FUGLER – FARE!
Så er det noe med sjøen; et ritual som må gjennomføres. Én må ro over
Fevågfjorden til Killingneset og plukke egg som noen tynne, rare fugler
har lagt. Mamma er særdeles ivrig på dette. Monica og Robin sier at det
er sannsynlig at jeg dør under operasjonen. Jeg sier strengt til mamma
at om jeg dør nå, skal du vite at det var DU! – for resten av livet skal du
vite at det var du! - som kommanderte meg til å gjøre dette.
13-14.06 får jeg mensen
Simons panser er fullt på høyde med en munks sølibat. Han føler, men
slipper ikke følelsene til. Vi lager mat og fest til 4000 kroner. Den er
intetsigende. Simon dyrker henrykkelsen – men helst i bøker. Han er en
gammel mann – sjelelig betraktet. Vi frarøver øyeblikkene deres
muligheter i denne enkle leken: tap og vinn, hengivelse og kontroll.. Jeg
ser kampen om tronen helt tydelig. Du har rett i at det er min naivitet
som gir meg styrke, Simon. Den dømmende, rasjonelle siden av meg har
for lengst forlatt deg – hvorfor? Fordi jeg forventer full hengivelse, ingen
reservasjon – og du tør ikke oppgi deg selv. Jeg ser en truende,
livsfornektende, halvveis tilværelse, hvor jeg aldri blir verken stor nok
eller enkel nok for deg. Ditt mot bruker du på å forfølge angsten og dyrke
ensomheten.
Han vi venter på kommer aldri
Bare stillhet høres fra hans skritt
Luften er klam av kaos
Det ufullendte skriker på form
Kyssene sier ingenting mer
Hendene er blitt til bruksgjenstander
Pikken eksisterer ikke i virkeligheten
Den er et hellig tårn under dyna
Jeg har flydd i natt. Oppover, oppover. Det er mørkt og strevsomt.
NATT TIL 16.06; 01:15
På én kveld gir Isaskar meg det jeg ønsker meg: våkenhet, kjærlighet,
kåtskap, oppmerksomhet, intelligente diskusjoner, glede, hengivenhet,
massasje, frekkhet, mat, lek, gratie, skjønnhet, tillit. Om han bare var
eldre. Simon er en illusjon som Isaskar gjør tydelig for meg. Men jeg
håper likevel på hans lidenskap; at den skal komme til meg. Det umulige.
Jeg gir meg ikke før jeg innser at det umulige muligens er umulig.
Idiot.
17.06; 06:45
EN BABY KYSSER MEG,
Bak meg på bussen sitter en kvinne med en baby. Babyen vil ikke tro at
jeg heter Rita; insisterer på at jeg heter Remina. Den spør om å få
kysse meg – og gjør det. Sensuelt og lenge.
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JEG GÅR PÅ VANNET..
Jeg går av en båt og går videre på vannet med full kontroll. Noen kaller
på meg.
OG FLYR
Jeg flyr. Kjempende, men på opptur:-)
Jeg vil fly, gå på vannet og kysse en baby.
Middag med Simon i går var en god og harmonisk stund. Tron ringte,
Benjamin, et byrå.. Og min ene mannevenn er ute og puler igjen, slik han
gjør ved den minste anledning. Jeg vasket 4 maskiner med klær mens jeg
lengtet etter Simon, min behornede helt, mitt jagede offerdyr, min elsker.
Jeg vil forenes.
Dumma…
Simon strever med den - for ham soleklare - religiøse omvei, ikke den
dvaske gjennomsnittsreligiøsiteten, men den omvei som tillater oss å skue
vårt indre, både det høyverdige og det avgrunnsdype, som han formulerer
det. I dette arbeidet forestiller han seg at han må stå alene. Med fullt
trykk på mannsmot, refleksjon og sakte tungarbeid. Han forakter
massenes, medienes og ofte også vennenes grunne perspektiver.
Mens jeg drømmer om det lille barnet i Fevåg ungdomshus som insisterer
på å sitte på mitt fang for deretter å synge Bjelleklang. Klokkerent og
sikkert, både hva tonetreff og diksjon angår. Imponerende! Og
avslørende. Slik er våre veier på ingen måte forent.
FEST MED LYNNI OG X’ER I FEVÅG
Det er fest i Fevåg ungdomshus. Lynni Treekrem og jeg er der; jeg har
lilla ballkjole med stort skjørt og frodige pupper i dyp utringing.
Orkesteret er bunadskledt og noen sier ”så fine folk har det ikke vært
her før” – Lynni er smellvakker.
Utenfor er det mat og ribbe; jeg vil ta kjøttet med hendene, men vips!
Så brettes det hele sammen og kan tas med i en hendig eske med
håndtak som Lynni bærer. Mine to x-menn Chris og Kjell er der. Jeg gjør
dem oppmerksom på hverandre. De lekeslåss om å legge hendene på
mine intime steder. Jeg ler og er glad i dem begge.
I dag fikk jeg tilbud om å skrive om videografikk i Rushprint. Skal møte
Ole Jacob Bull, ta foto til Bokklubb-reklame og møte Eva og heksen
Starhawk4 fra California på Theatercaféen.
Starhawk snakker om det dypere selv, om immanens og gudinner,
erotikk/sex-symboler, humor, slow motion og kvinnelighet. Makt kommer
innenfra, ikke utenfra.
RØD BLOMSTRING
Jeg er på en hytte. Lars har demontert min fiskestang. Jeg ser ut av
vinduet og ser for første gang hvor vakkert det er. Uvanlig gyllent berg
4

Starhawk er en spirituell forfatter og global aktivist som har skrevet og bidratt til elleve
bøker, bl.a. The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess,
lenge betraktet som den essensielle teksten for det som kalles The Neo-Pagan
movement. Hun har skrevet romanen The Fifth Sacred Thing og den aller nyeste, som
ble prisbelønt i 2010, en billedbok for barn, The Last Wild Witch. Se
http://www.starhawk.org
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som går helt ned til vannet – som omgir hytta. Vegetasjonen er
eksotisk, det er palmer med blodrøde og grønne tykke blader; røde
blomster og frukter – i rekker utenfor vinduet. Vidunderlig.
JEG MÅ FØDE BLANT GAMLE MENN OG BARNET DØR
Jeg er gravid med Simons barn. Kjenner hode og never fra babyen
kaste seg mot magen fra innsiden. Jeg må føde. Simon følger meg til en
klinikk i et kjellerlokale. Der er det bare eldre, mannlige leger.
Jeg skal føde, sier jeg. Det haster.
Jeg blir vist til et rom med 5 senger med utgamle menn i.
Jeg vil ikke føde her! Jeg skriker.
De gamle mennene begynner langsomt å røre på seg for at jeg skal få
rommet alene.
NEI!
Barnet er dødt?
BARN ELSKER SKOLE PÅ LØRDAG – PÅ HESTEN:-)
Jeg besøker den gamle skolen min i Fevåg en lørdag – bare for
gjensynets skyld. Det overrasker meg at det er en mengde rom i annen
etasje, hvert og ett med navneskilt på. Ett heter HESTEN; det er fylt av
figurer, dukker, små ting – i alle former og farger; helt fantastisk! I ett
av rommene sitter både norske og utenlandske elever og lærere og
arbeider – fordi de synes det er GØY. På en lørdag. Jeg besøker
biblioteket. Det er fullt av nisjer, ganger, kriker og kroker – med bøker
over alt. Barn låner og leser. Utrolig! Jeg hører noen høyrøstede barn i
en av nisjene – det er elever fra 6. klasse ved Østgård skole som deltok
i Dadata-filmen – som er på tur. Jeg viser meg – hvisker – og blir
omfavnet. Herlig!
BEYOND RESCUE
Jeg unner meg et hinsides sammenbrudd. Lars og Bjarte, begge x’er, er
der. Ingen kan nå meg og ingen kan hjelpe meg. ”Ikke noe å gjøre når
hun er sånn”, seier Lars til Bjarte – og begge går.
UNDERHOLDNING ER INGEN LEK
Jeg snakker med Wenche Myhre; prøver å fleipe med henne om at det
sannelig ikke er lett å lage lørdagsunderholdning – men hun er
uimottakelig for frekvensen; er velfrisert, sminket og selvhøytidelig på
sitt profesjonelle vis. Selv har jeg atter en lys parykk på meg – denne
gang med lue over. Jeg begriper ikke at ikke engang hun ser dette. Jeg
er litt sorgfullt leende over andres mangel på seende; mange lever en
blind tilværelse – som den blinde, hvite, døve sandslangen som bare vet
hvor maten er og som på uskyldsvis drikker offerets blod. Uvitende om
egen bestialitet.
Intet er mer virkelig, intet er mer objektivt enn drømmen - og intet er så
klarsynt som drømmen, sier katolikken og mystikeren Georges Bernanos.
Drømmer sandslangen? Har den dyriske visjoner?
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Bare mennesker kan oppnå kunstnerisk rus fra innånding av drømvåte
flyktige skyer. Og Wenche Myhre er en gudbenådet frisk og folkelig artist.
I MITT HJEM ER DET PLASS TIL MANGE – OG JEG VIL HA BARN
Jeg tar imot mennesker hjemme til mat og arbeid. Det er sal på sal med
antikke møbler og vakkert treverk. Fløyelsgardiner, blomsteroppsatser
og langbord på langbord. Ett kan slås ut og bli dobbelt størrelse; stoler
følger med.
Foran TV-en i en av salene sitter et par med to små barn. Jeg vil de skal
være mine.
En heftig St. Hans-natt med poker, akevitt og ærlige samtaler på Theas
hytte som vi låner. Simon sier han aldri har møtt en kvinne med så mye
energi og så mye indre liv. Jeg er lei av hoderystende ”vet ikke”r og kan
ikke elske det uforløste, det desperate, det konstant kjempende.
Det var jeg som brøt tausheten rundt våre kjønnsorganer, selv om jeg
følte meg dum og barnslig med hjertebank og måtte se bort. Jeg vil han
skal se meg som KVINNE. Jeg tør ikke engang si ordet seksualitet – det er
forbudt.
Det er lange ulidelige pauser. Jeg ligger med ryggen til, snur meg mot
ham med spørsmål i ansiktet.
- Jeg vet ikke, Rita
- Hva spurte jeg om?
- Det var ganske fundamentalt
- Jeg spør ikke om du vil elske meg resten av livet – men tenner du
aldri på meg?
- Jo, men jeg vil ikke ha deg gravid. Og du tar jo heller aldri initiativ.
Slik begynte vi å ligge med hverandre igjen. Kjærlighetsløst. Barnslig
keitete.
Natt 5 på Theas hytte
I EKSIL-DEMONSTRASJON MED EN NEGER OG EN ARABER
Jeg går på byen; møter en stor araber. Jeg forteller ham at jeg har hatt
katolske drømmer om ydmykhet og takk – og viser det ved å gå i kne
og bøye meg langs bakken. Han gjenkjenner seg og ler – sier jeg burde
bli med ham til Italia - om jeg vil bli med ham i en demonstrasjon? Ja;
vi går til ambassadestrøket – det et lite tog, en slags bi-demonstrasjon
bestående av eksilboere og utlendinger. Det er regn og mørkt. Man går
en og en etter hverandre. En neger kommer opp til oss – både araberen
og negeren holder om meg. Jeg vet ikke hvem av dem det er som knar
rumpeballene mine gjennom frakken, men det er uskyldig og gjør meg
kåt. Toget har gått fra oss, araberen tar lynkjapt tre utstrakte fingre ned
i buksene på meg, roterer hardt og kyndig i mitt våte skjød, trekker
hånden opp og slikker fingrene. Jeg ser forsiktig opp på negeren. Han
slipper gebisset halvt ned, tar frem kondom og flere sedler og spør
høflig om vi kan kopulere – eller om det er for kaldt i været, muligens;
eller om jeg synes han opptrer for konvensjonelt? Jeg takker høflig og
vennlig nei. Han aksepterer det og jeg forlater dem begge.
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2 KLOKE BABYER
Jeg tilbyr skyss til to små barn og legger dem på tepper i baksetet. Den
ene babyen lager lyder – er den død? Nei – den har en dukke festet på
ryggen, så når jeg snur dukken, dukker babyen opp med sitt levende,
vakre, rene ansikt. Jeg legger den andre inntil. De kysser hverandre
krevende og selvfølgelig ømt. Det er et særdeles vakkert øyeblikk. Det
er de som setter av meg ved turens slutt.
Simon starter dagen med sjokolade og uvaskede druer. Det samme
gjentar seg før middag. Jeg sier: Kan du vente med sjokolademusene og
stekeflesket fra i går til etter maten? Du er sær, sier han. Jeg hadde brukt
timer på å lage min favorittmat… Jeg prøver alle slags bevegelser for å
nærme meg ham. Jeg gir opp.
St.Hans-natta var fylt med regn, slik at det store, sirkelrunde bålet med
ofringer og ritualer for oss to ble ofret. I stedet ble det innendørs peisbål i
fylla under pokeren. Jeg tegnet 4 tegninger jeg kastet på bålet; mine
tårer, fremmede pikker, min sårbarhet og min ubestandighet. Simon
tegnet hardt og desperat røde og blå harde streker. Et gitter? Det ville
ikke ta fyr. Han anstrenger seg. Blåser med belgen. Slapp av, det
kommer. Det vil brenne. Slik er vårt forhold; jeg tegner 4 som brenner
straks, han anstrenger seg med ett papir som han ikke får brent uten
store kraftanstrengelser. Mitt bilde er at jeg gir og han tar. Hva er hans?
Jeg gir, hun stjal? Jeg lagde sikkert for mange tegninger for fort – og ble
for mye av alt. Jeg skal skylde på regnet og dra ned fra denne hytta før
planlagt. Det er slutt. Han tar all rekesalaten på den første skiva og all
kaffefløten. Vi snakker om slekt og familie – om energiene og mønstrene.
Vi drar ned to dager før tiden
- Så er det slutt, da
- Ja, OK
Jeg bøyer nakken og ler. Leser materiale fra Filmskolen: humor, komedie,
latter... Jeg kjøpslår ikke lenger med tårer, de melder seg når de vil, men
jeg skal vente til jeg er alene. Jeg tenker på Kafka, Strindberg, Baudelaire
og Munch – og på at Simon er redd meg.
Tapet er som grå, tunge steiner, jevnt spredt over kroppen. Angsten sprer
seg som et hvitt lag nedover overarmene. Selv de døde uteblir. Ikke en
fugl skriker. Bare en enslig mygg jamrer svakt, nesten uhørlig og bare
noen sekunder av gangen, som for å uttrykke en sped medynk. Alt er
stille unntatt Simons pust. Sovende, som alltid – i kritiske øyeblikk. Han
våkner helst når han skal prestere og imponere – noen. Ikke meg.
Vi snakket ikke før på toget. Jeg kommer med gode poenger,
provoserende utkjør, avslørende tilståelser, lenge planlagte enetaler,
overraskende presanger, glødende håndtrykk, uendelig lengsel og et hav
av vilje til overgivelse. Men det nytter ikke. Vi kommuniserer ikke.
Tilstanden er stagnasjon og tilbaketrekning eneste mulige strategi; jeg
trenger ikke engang å konsultere I Ching for å skjønne det.
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Dryppende er de, dagene – som om urinerende ung-engler som aldri får
tømt seg. Etter en uke har himmelen grått fra seg.
HAN ER SKITTEN OG JEG BEKLAGER AT JEG IKKE ER GUTT
Han skal ha meg seksuelt. Jeg spør om han ikke kan vaske seg først.
Han skyller den sorte munnen og skvetter vann i ansiktet. Jeg mener
pikken – og vasker den selv. Det renner sort vann av den. Jeg byr ham
å ta meg bakfra og beklager at jeg ikke er gutt. Mamma kommer og
forhindrer akten. Jeg sier det er OK og hun legger seg igjen.
PARTERT NYFØDT
Noe er født av akten. Et barn med formfullendte nedre deler; rumpe og
lemmer. Men barnet har ikke noe brystparti. Det er hjerteløst og ligger
skrikende partert på et fat.
DEN ERIGERTE PENISENS OVERMOT OG OVERLEGENHET
Han sier at det ufødte trenger en søster – og at det må bli ved neste
eggløsning. Han brisker seg over egne muligheter, over sine millioner av
sædceller og enorme makt – sammenlignet med hennes ene egg. Hun
er pur underkastelse. Det er hans vilje som rår.
WOMEN WHO LOVE TOO MUCH, sier Thea. Northwood. Les den.
Jeg ønsker jo bare en elsker, en mann, en følgesvenn. Jakten på
kjærligheten er en nådeløs og dypt alvorlig affære. Både vugge og grav er
dype. Jeg har ett bein i hver og det skriker i kjønnet mitt under
forskrevelsen, jeg er 35 år og klokka tikker. Den største synd er
håpløsheten, den verste ugjerning apatien. Denne gangen var ikke lykken
engang reell en eneste gang, bare potensielt til stede som et hvis, som en
lengsel, et savn. Som sagt: Jeg elsket ham før han kom og savnet ham
før han gikk.
It was only a dream
Never meant to materialize
Only me reflecting on
the possibility of making you mine
28.06; 08:15
Første morgen alene igjen. Drømmeløs. Fyllesyk. En hals verre enn på
lenge. Det er alltid to menn i en kvinnes liv, som det heter i en av
sangene fra Barndommens Gade – en jeg elsker og en som elsker meg.
Jeg ulte som en ulv alene hjemme i går – med angst for at nabo Jan
Carlsen under skulle være hjemme og ringe etter politi eller ambulanse;
uten at det la noen nevneverdig demper på hylingen – bortsett fra at jeg i
små øyeblikk lot som om det var en strofe fra en låt jeg fremførte, en
merkelig sangøvelse av Grotovskij-typen. Det var sikkert en komisk
konsert. Men for meg, innenfra sett, var det som om jeg ble TATT av en
voldsomhet og jeg ble omgjort til et resonansrom for all verdens kvinners
uminnelige sorg som bare veltet tvers igjennom meg med basuners
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tyngde. Noen ville si at hun remjet som et vilt og skadet dyr; ikke fysisk
skadd, men rammet av den sjelelige skaden og sorgen som følger av tap
av avkom (dyr elsker ikke sine maker like mye som vi mennesker; men
sitt avkom elsker de fleste). Jeg slo lufta sønder og sammen med bare
never og vandret frem og tilbake mens skrikene herjet seg gjennom meg
og fylte alle kroker. Deretter kom utmattelsen. En tom utmattelse med
søtlig bismak av tilfredshet – som følger etter rystende følelsesutbrudd.
Det var som om en eneste sitrende fiolinmelodi overtok for de voldsomme
basunene og akkompagnerte sildringen fra tårekanalene. Det var selve
jord-vannet som var på besøk; det som ligger over og rundt steinene, før
ilden, og som av og til sprenger seg gjennom menneskenes kropper og
lager følelsesorgasmer i øynene på folk. Saltvann er sjelens orgasmesprut. Det renser og befrir – og gjør tilværelsen litt friskere og mer
utholdelig. Jeg snakker til papiret og hjelper meg med massasjestaven.
Min unge beundrer Isaskar hadde også besøk av jorddragens ild og vann
etter Fimskolens første dag. Hissige ildtunger for gjennom ham og
rasende, med hvitt skum rundt munnen, kramper og strigråt krevde han
min kjærlighet. En som elsker meg… You don’t respect me. What do you
give me? Those other guys get a lot of your energy – and I, the only one
that really love you – what do I get?? WHAT?? Nothing!! Fuck you, fuck
you, man, fuck you. Han slår, angriper. Det er en hårfin balanse mellom
tragedien og komedien. Jeg tar imot og holder hardt; han trenger at noen
tar ham imot så han ikke taper seg selv i avgrunnen - do you know what
hell I’ve been through – I never loved anyone so much, give me a chance
– og jeg KAN BARE IKKE. Nådeløst ubønnhørlig er kjærlighetens lover,
sannheten er som kniver. Simon dolker meg, jeg dolker Isaskar, offer og
bøddel på samme tid og Isaskar vrir seg i sin sjels hjemløse blod og
kroppen rykker som i en dødsdans.
Kari fikk en pike kl. 18 i går. Jeg tenker på tre ulike mennesker, og møter
dem alle – i samme rekkefølge som jeg tenkte på dem. Virkeligheten er
på en måte arrangert for meg nå; jeg må bare ta meg bryet med å gå
skrittene og begå uttrykkene, som allerede er skrittet opp, skrevet, laget,
utprøvd – jeg spiller en helt bestemt rolle i et større teater, regissert av
andre enn meg. Regien er hele tiden i forkant, slik at jeg er forberedt på
neste scene..
SISTE JUNI, tirsdag 30.06; 07:30
IMMATERIELLE SKYGGER
Immaterielle skygger har søkt form i meg og rundt meg. Thea har vært
sammen med Juda; det gjør vondt å høre.
Noe herjer i meg, både i sjelen og i kjøttet. Det er døden som er på tokt
for å varsle om sitt endelige komme – senere en gang. Døden; den eneste
sanne handlingspådriveren i hverdagen. Hadde vi hatt evig liv, ville det
ikke være mye å stå (opp) etter…
MIDNATT
Jeg så Karis baby – alt er pur lykke!
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Å stirre på følelsesladde bilder døgnet rundt på Filmskolen er et slags
metaliv fylt av dramatiske pseudoopplevelser. Jeg er en fremmed, en naiv
og misforstått sjel på jorden. Jeg hviler sjelen og lengslene i en taus,
vakker, uoppnåelig redd ung mann som er blant arrangørene. Han vet
det.
01.07; 07:30
IMMATERIELLE GASSFELT
Det er bare immaterielle gassfelt i meg som prøver å bli menneske,
prøver å bli til MEG.
HVORFOR ER DET UNGE PIKER SOM OFRES?
Jeg er i den gamle kjelleren med jordgulv. Det er en tannløs mann;
angst! Jeg sier: Før offeret ble en straffet person - og syndebukken i
ritualene - var det den vakre, uskyldige piken som ble ofret. Og jeg
spør: Hvorfor? Jeg tvinger meg til å gå opp av kjellerhullet. Den jeg spør
svarer at spørsmålet er svar nok i seg selv.
SEX MED MR. HYDE
Juda kom til min seng med lodotter i hårene på brystkassa og på
kjønnet; kroppen full av svart møkk; hårete hender som Mr. Hyde.. Vi
elsker. Sengetøyet er helt svart. Han, lumskt smilende; jeg, solgt og
redd.
03.07; 02:10
Brevet fra Mette Jansson sier at jeg får lage portrettprogrammer for NRK
Jeg er glad! Hopper, hyler, tramper; takker på norsk og engelsk ut i lufta
og lover å gjøre mitt aller beste.
Den unge tause vakre fra Filmskolen er en besettelse. Jeg vil spørre ham
om 4 ting, men gjør det aldri.
03.07; 08:50
BLÅ SLANGE
Vi skal spise, jeg henter ting i fryseren i kjelleren; laks bl.a., og
fenalåret mitt. Det er dyr med i måltidet, en diger blå slange skal delta,
noen åpner døra og den ligger der og døser. Vi advares; den er farlig.
Jeg klamrer meg til hemskanten i påvente av at den selv skal finne et
sted den liker. Etter en stund kaster den seg fremover og finner en
plass. Puh..
FORELDRE DØR
Jeg gråter vilt fordi både pappa og mamma er døde. Jeg har ikke hatt
nok tid til å sørge ordentlig. Det er bunnløs smerte. Den unge tause
vakre sier til meg: Jøss, du har mange og sterke følelser, du!
Søndag kveld
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Fin, lærerik og morsom dag på Filmskolen. Den tause sitter ved siden av
meg til middag. Jeg skulle ønske jeg kunne lære mer om ÅNDEN som rår
under en stor regissør på et stort sett.
Mandag kveld sitter jeg også ved den tauses side.
ANDRES LYKKE..
Lars holder rundt meg. Den tause er kald og avvisende. Det kommer en
mørk, stygg jente og setter seg hos ham. Han masserer henne på
skuldrene, deretter tar han henne på brystene, med en selvfølgelighet
bare langvarig elskende kan tillate seg.
Det er en helsvart dag.
05.07; 13:00, løst notat
ÅRHUNDRETS ROTBLØYTE. Jeg org’a hele Sommerfilmskolen – først til
Kashmir, så hit til min leilighet. Verdens slagmark. Dunkle minner om
lepper som ikke lyder, hender som skriver telefonnumre og en uendelig
rekke koner, spanske forloveder og kjærester av mange slag. Han med
tannpina og spansk kone er her ennå. Ingen har vært i min seng:-) Den
tause var her og sa ”Jeg er steinhard”. Det var alt. He walked out on me.
Løst notat:
07.07; 07:00
LYSET HAR SATT SEG I MEG
Lars og Elsa sier at jeg engang fikk høyfjellssola i meg, og at det er
derfor jeg lyser slik.
Jeg rydder etter en vill, men vennlig fyllefest og i dag er første dag i
nattradioen.
NY BOK
06.07.87; 17:30
Det har vært en uke på Filmskolen med mannlig vold og mannlig humor.
Om alt som er monstrøst og svart; ironi, satire. Om nazisme og katolske
patriarker. Med mitt neste skremte manneoffer Ruben på engstelig
autistisk avstand. Han føler nok at mine øyne hviler på ham noen
sekunder for lenge – og spreller. Jeg har ingenting lært. Han virker på
meg som en magnet. Jeg tror det er langt til bunnen – og at jeg må speile
meg i hans avgrunnsdype sjel.
Det var første dag i Nattradioeni NRK P1 – og Stig Holmer og Lars-Helge
Myklebust og jeg sang postkortviser; Bamsefar og Piken i dalen:-)
Elisabeth vil synge sanger fra 50- og 60-årene.
Jeg vil jobbe med Warren og skape et energisk senter for nytenking.
Jeg vil synge og danse.
Jeg vil reise med Lars.
Jeg vil jobbe i gruppe med Thea.
Og gjenoppta kontakten med Eva.
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Dr. Søhoel sier det er psykisk stress som setter seg i halsen. Slapp av,
sier han. Det kan han si.
Anne og jeg skal møtes på Theatercaféen.
00.30
Vi gikk på Celcius. Blåskjell, vin og viktige samtaler. Jeg er i ferd med å
skjønne min dragning mot det mørke og uforløste – og tør dermed tenke
tanken på å ønske å finne litt lykke sammen med en mann som kan elske
meg. Som jeg er. Med styrke og generøsitet.
Kanskje flytter Anne og jeg til København, leier ut leilighetene, tar med
PC’er og pendler..
08.30
Natten har to økter med tunge, svarte drømmer og sår hals. Jeg føler det
er nødvendig, og at jeg har vært til bunns i denne omgang.
23:15
Benjamin har vært her i 5 timer Han kan være alt fra hovedpersonen i
Süskinds Parfymen (med meg som den ultimate jomfru:-) til den gode fe i
forkledning. Han sier han samler på mennesker. Om jeg vil bli med til
London? Ja.
08.07; 07:15
Jeg drømmer synteser; ung-gammel, mann-kvinne, liten-stor. Og ser to
hjerter i forening. Det er godt å legge seg tidlig. Halsen er sår, helingen i
gang.
Jeg har fått ja på mitt portrettforslag fra Mette Jansson. Jeg vil være med,
sier Benjamin. Han vil også kle verdens playboys nakne i sine portretter –
og ser en klar rolle for meg i dette over kanten-prosjektet.
19:30
RITUELT GJØRMEBAD
Pappa er død. Jeg sier forsiktig til mamma; det var her han ble født
også. Vi er i Karoline og Helmer-huset hvor pappa vokste opp etter at
han ble hentet tilbake fra fosterhjem. Det er en farlig kvinne her nå –
som er etter oss. Jeg gjemmer meg på do, en enseters utedo. De andre
fangene er på baksiden, Runa fra kostymen i NRK ser meg her inne. Jeg
dukker hodet for å komme ut via vinduet, strekker armene, løfter meg
selv etter dem og forlater grunnen. Det er et lik rundt hjørnet. Runa
slipper seg inn på do via undersiden av setet. Alt er omgitt av dritt i en
diger gjørme. Avstraffelsen er å være i den – og å piskes opp i
bevegelse. Jeg blir etter hvert med – hengir meg til voldsomme,
tullende kaskader av gjørme – i rituell, rytmisk, myk, vanvittig
bevegelse.
Like før ekstasen ringer Benjamin. Fra London. Josef ringer. Jeg har
bestemt meg for ikke å innlate meg med gifte menn.
Kl. 18:10 er det stresshjerte igjen. Hvorfor? Jeg har sending i morgen
natt. Møter Josef i kveld. Drar til London i helga.
Til humor-natta har jeg lånt 10 bånd, 3 bøker og 30 plater – jeg kan ikke
beherske meg. Hvor kommer disse ambisjonene fra?
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Jeg får i det minste ros; Totto, Stig og Lars Helge. Både storsjefen og
lillesjefen:-)
Jeg klarer ikke helt å ta det til meg.
KL. 01:45
- Det er tre muligheter, vi sier takk for nå, vi møtes senere eller vi går til
deg – det første er enklest; det vil jeg ikke. Slik ender det på Lille Café.
- Jeg egner meg ikke til sommereventyr.
- Jeg vet det. Dette er ikke vassing på grunt vann.
Han er familiefar. Jeg vil verken henne, barnet aller meg så vondt. Men
jeg er glad han fins.
Om natten jages jeg av svigerfar og svigermor; hele familien er mot meg.
DET ER IKKE PLASS TIL MEG OG DE SMÅ DØR
De jager meg ut i snøen. Det er små, hvite, blinde valper som
guttungen og jeg leker med. Noen av dem blir drept – er det min skyld?
Jeg slåss, holder hardt i den mannen jeg elsker – som vil ha meg. Men
moren slår ham. Hardt.
Det går tre i høyden. Det er ikke plass til meg.
Gutten skriker til de hvite små nøstene: Dritthunder, fillebikkjer! Dekk!
Kom her! Jeg sier stakkars dere, kom, søte.. Likevel dør de – det sier
fssst, så bare brenner de opp.
Jeg ligger utenfor i snøen og gråter. Og håper at Josef skal komme ut til
meg.
Kl. 16:40
Små isegg hagler fra himmelen og gjør bakken hvit og luften fylt av
virvlende små trommer. Nå skinner solen så det svir på underarmen
gjennom vinduet. Magen er fylt av smerte og blod. Huden er blek og en
kvise folder seg ut. Bak solskinnet forbereder månen seg på å bli full og
gal til natten. Jeg menstruerer alltid ved fullmåne. Jeg skal ha min første
nattsending. Jeg gruer meg til varg-timen mellom 5 og 6. Musikken jeg
har valgt er sår, øm, vill, lengtende og rå.
Jeg skal bekjempe min trang til å bli reddet av Josef. I London. Hele
familien er jo allerede etter meg. Og de små hvite søte bare dør… Men ser
jeg det? Neida. Jeg vil forenes med Josef. Være lys. Bli hel. Kjenne
guddommen. Elske jorden. Fly med ham. Nådeløse er de, kvinners
følelser. Destruktive og fulle av håp.
LONDON 12.07; 02:00
På Holiday Inn, Swiss Cottage
Jeg er snill, men nådeløs. Det er han også. Ellers er det mange tilbud;
Chico fra Sveits vil gifte seg sporenstreks og en annen av bilkjørerne spør
om jeg ”care for a slave or two”. Vi spiser på Good Earth.
SØNDAG kl. 09:15
Stjerna (dragartisten) på 42nd var hemningsløst villig, naiv og vakker. Og
”hun” tok applaus på en måte jeg aldri før har opplevd. Deilig. Hvorfor
trenger vi oppmerksomhet? Er det for å føle at vi er til?
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I dag er det Grand Prix i bilkjøring. Skal møte Roald, Mette og Haagen
mens jeg er her.
NATT TIL MANDAG 03:30
Har vært hos Dag som har spilt med AHA. The ONE TOO MANY.
London og nattelivet er et rotterace. Jeg vil bestemt ikke ha et slikt liv.
Det er tomt og jeg er fed up.
Jeg må enten leve annerledes eller gå til helvete.
Kl. 16:10
Ikke lever jeg annerledes og ikke er jeg gått til helvete heller.
Benjamin har store planer for meg(?). Forventninger. Han bryr seg bare
om enere når han samler på mennesker. Det er ikke sikkert hans
vurderingsevne er helt intakt:-)
OSLO MIDNATT 14.07
Hos Unni Rustad med Anne. Vår gamle trekant. Kvaler. Menn.
Gjenkjennelse. Humor. Mat. Vin. Støtte. Ekthet. Vi fyller hverandre med
varme og trøst og nytt mot på kvinnevis. Det gjør usigelig godt.
Josef gir meg en Rilke-bok i gave.
Jeg skal slutte å røyke. Slutte å spise. Begynne å trene.
MIDNATT LØRDAG
Jeg har ikke røyka og har vært 5 timer med Josef på Hovedøya. Det som
gleder meg er å erfare at DET GÅR AN…
Hodet svømmer, magen svir og sjelen sitrer etter endt nattsending. Fordi
det kan hende at kjærligheten er mulig..
LØRDAG MIDNATT
Warren og jeg fikk PEACE/TA’I – harmoni og suksess – fra I Ching. Det
onde forlater arenaen, lyset og det gode kommer. Vi skal jobbe med vårt
senter – arbeidstittel Yggdrasil – murene er revet, vi er sårbare, men skal
ikke bruke våpen. Heller ikke gamle metoder. Go for it! Without violence.
I am through! Through!
Folk smiler til meg på vei til Elisabeth. En gammel mann, en lyshåret gutt,
et par. Jeg lyser. Jeg er over kneika.
Jeg vil arbeide mye og langsiktig. Jeg savner Jesus.
I Ching sier om Josef: Childish folly. Vannet vil fylle avgrunnen. Lytt og
lær. Men den som spør etter å ha fått tre svar, får ikke flere svar fra
Orakelet.
SØNDAG 10:00
Jeg skal pusse opp – leiligheten er stor. I mellomtiden skal jeg reise med
tog. Warren skal hjelpe meg.
Jeg vil ikke røyke!!!
MIDNATT til mandag
Røyka 3 sigg. Lå i Frognerparken i hele dag.
ALI ER SVIKEFULL OG ELI ER RASENDE
Jeg er på vei hjem til Haugen i Fevåg for å besøke Eli, som nå bor der –
billig. Ali fra Marokko er hennes kjæreste. Han sier at han ikke er
sammen med henne, men ”looking around” Han har platåsko og
selvironi. Forteller at han betaler litt husleie til Eli mens han holder rundt
meg og kysser på meg. Han berører mine muskler, vi ligger i en
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handvogn under vinduet. ”Jeg skal beskytte deg” sier han. Jeg ser opp.
Eli står i vinduet. Rasende sjalu. Hun knuser glasset i sakte film og
nærmer seg strupen min med en kniv. Jeg våkner i redsel.
Skorpioner. Vann. Sjalusi.
MANDAG MIDNATT.
Warren har vært her i 5 timer. Vi har arbeidet med skjebnetråder og
mønstre – pappas stemor Karoline er et svart sparess. Josefine, moren
som døde i barsel da pappa, Herlof Julian, ble født, er rødt hjerte, båret
videre av sensible, poetiske, kommunistiske yndlingstante Emma.
Min forelskelse retter seg mot andre E.T.s, de blå froskene som er
potensielle engler. Jeg hjelper frem en froskekongress og et fortapt
17.mai-tog fra andre planeter med vingeutkast gjemt under
tvangsantrekkene.
Jeg jager etter det umulige
Åpenbart skjult
Bak tykke glassvegger
På veien slår jeg brister i glasset
Og vifter med trøstende lys
Deres brister i deres glass
setter seg som mønstre i mitt eget hjerte
I vill begeistring skimter jeg det usynlige
Og kaster meg inn i den klebrige virkeligheten
For å vikle meg selv og andre ofre ut av fangenskapsnettet
Om bare én av de blå froskene kunne fly med meg!
Til en annen planet på Jorden.
Englenes rike er farlig nær. Jordsangen drønner, tungt, flerstemt.
Jeg våkner yr av en vinges berøring.
Jeg er i høyden og i lyset – for første gang på lenge. Warren sier til meg
at det er et aspekt ved min fremstilling han merker seg ved: Den ene
parten er veltalende og aktiv; den andre ”besvimer” i paralyse.
Såpass mye matematikk skjønner jeg at 1+1 ikke nødvendigvis fører til 2.
En strøm av mennesker passerer i det sosiale rommet; prat, røyk, Celcius,
venner, forbindelser, leieboer – sum-sum-sum..
24.07; 06:50
Min siste nattsending.
Kos hilsen fra Charlo Halvorsen.
Alt er forgjengelig. Jeg lærer av Warren. Nå vil jeg lære av Jesus.
MÅ JEG RENSES PÅ TORGET?
Juda og jeg er under dekk på en småbåt – på vei til en øy hvor noe skal
skje. Han nærmer seg. Vil begynne på nytt, og krever at jeg skal rense
meg på torget først.
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HORE?
Noen tror jeg er en hore, jeg blir irritert og skyver ekle hender vekk.
På en restaurant henger mine klær; jeg kjenner alle.
PAPPA GJØR NARR AV ALT SOM ER ”IN”
Er på besøk hos pappa på et fremmed sted. Pappas arbeidskollega
Jamtfall er snill, mens en ung kar furter hjem fordi hen tror jeg er
arrogant. Pappa gjør narr av alt som er ”in” – for eksempel et nytt
utested med dyre stoler.
JEG LÆRER Å MALE..
Jeg er på kurs i malerkunst. Lederen er en lang, vakker mann, gråhåret.
I close er haken større og nesen en oppstopper. Han holder min hånd og
inviterer på café – jeg hadde drømt at han var i skilsmisseforhandlinger
med Lill, dette stemmer nesten. Han snakker svensk.
OG LER AV EN MUGGDOTT
Så varmer jeg opp gammel leverpostei og kaster den:-) Jeg ber Tom
lukte på en blå-ost. Han får en stor muggdott på nesen – det er
komisk:-)
Den gråhårede mannen fra drømmen sitter på Celcius. Jeg ser på øynene
hans at han ser min lett opphissede reaksjon. Jeg gjør ingenting.
Brodeyfamilien er min extended family. Ivan er en sjelden juvel, vakker,
nær, kreativ, tillitsfull og vakker.
Helgen er mennesker og selskapeligheter; Josef sover hos meg, men jeg
skal ikke forelske meg.
Juda var på døra i går og Mette ringte fra London. Simons mor liker meg.
Det gjør også mor til Lars. Det er da noe:-)
Jeg røyker som en skorstein vinterstid og tenker på Jesus.
MANNEN ER KORTVOKST, JEG BLIR NR. 2 I MISSEKONKURRANSEN OG
GJØR NARR AV DET
En mann jeg liker, som er mindre enn meg, åpner døra. Der er det kone
og 4 barn.
Jeg er på et tog med Josef. Jeg har en suite, og mange menn vil ha
meg. Det er missekonkurranse. Jeg blir nr 2. Under seiersseremonien
tar jeg dyna rundt meg, drar håret rett til værs og kødder både med
publikum og missekonkurransen:-)
TIRSDAG har jeg sovet nok og er sterkere. Sol og vind ute; ingen avtaler i
dag. Jeg tenker tanker og teller tall. Ringer Vesta og får en
mellomfinansiering. Kari inviterer på middag hos dem med Ulrik Hegnar,
det er topp.
Jeg venter på en telefon; jeg vet ikke hvorfor.
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GÅTER TIL EKSAMEN, ROCKERNE OG KVINNENE KOMMER!
Det er eksamenstid. Jeg er eldre og overlegen. Læreren legger ”feller” –
han underviser og tester i gåter. Jeg oppmuntrer en jente til å tenke
selv. En gjeng hopper opp og ned i en sofa – de fryder seg. Vi er på
Østgård skole. Rektor Marit ser på..
Så kommer rockerne (se, så rare, sier Elin) – de skal spille for de unge.
Så kommer kvinnene. Rockerne og kvinnene; alle de svart- og
rødhårede. Noen klemmer meg, andre er kjølige.. Én skifter, jeg ser
rektor Marit følger nøye med – hun blotter rumpa, men ikke brystene.
Mens jeg rådgir en musikkjournalist.
”Jeg fortalte henne det i går”. Fortalte?? DET??? Josef har fortalt det til
kona. I går… Sjokk, angst, forsvar, kulde – er det min skyld at han lå over
hos meg? Jeg skal da reise? Skrive? Leie ut.. Jeg VILLE det jo, men nå…
Childish folly..hvorfor bruke I Ching når jeg ikke kan lytte?
Jeg spiller bocca i parken, snakker i en telefonstorm med 50 mennesker
og er beredt. Til det meste. Jeg føler meg sterk.
MAT, LØVEBARN, TVUNGEN NEDTUR, PLASS TIL TUSENER
Jeg spiser krem, kaker, frukter, puddinger, fløterand.. 2 løvebarn er der.
Jeg går opp trapper – plutselig er det åpne hull der trinnene skal være.
Og plutselig snurrer trappen slik at skrittene tvinges nedover i stedet for
oppover. Jeg klarer det likevel og kommer til et stort rom med vegg-tilvegg-teppe og noen mennesker ved en sofa i en krok. Her kan vi ha
selskap med 1000 mennesker!
FLYET MÅ SNU, JEG HAR IKKE KLÆR, SLIPPER IKKE TIL OG VELTES AV
STORMKAST
Jeg flyr til Paris, men det er ikke nok brennstoff, så flyet må snu og
lande.
Jeg kommer til et middagsselskap – det er mange kvinner der i sorte og
hvite brudekjoler; pyntet ved bordet. Alle har hatt med slør foran
ansiktene. Jeg ankommer med rosa badehåndkle og puppene bare.
Jeg er i en redaksjon; de andre er rundt ett bord, mens jeg sitter alene.
Jeg får ikke diskutert mine saker, føler at de vil mene at jeg trenger
meg på – de har større og mer permanente oppgaver.
Jeg er på en diger ferje – ved kai, men så kommer stormkastene; vi
krenger. Jeg visste det… Det er svære industrimaskiner med tårn og
blinkende lys. Farlig!
Simon var her. Vennlig samtale i raske ordelag; faktiske rapporter om
bøker, filmer, 30årsdag, trening og ingen alkohol. Jeg er relativt uberørt.
Jeg gjør en hektisk ringerunde når han er gått. Vil ikke være alene.
Unni inviterer til kylling, peis og cola light. Vi snakker om forakt,
ondskapens opphav, kjærlighetens mysterier og hva vi skal gjøre med all
kraften vi har. Tør vi? Åndelig? Politisk? Vi snakker om mennesker vi
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kjenner og mens vi snakker om Sæmund, ringer han. Unni er rasende på
en befriende måte. En fighter. En gråtekone. En urolig sjel som jeg er glad
i.
Jeg ringer Josef; kona tar telefonen. Stemmen hennes runger – rett inn i
indreøret. Søster!...?! Jeg er på tulltur. Det er bare å legge seg.
SYNGENDE TANTER OG SØPPELPOSE TIL HOLMENKOLLEN
Det er fest med syngende tanter og trekkspill. Pappa koser seg, jeg var
redd han ville føle seg utenfor. Jeg må stå på kne for å kysse ham god
morgen. Mamma stikker til sengs uten å si fra og søstera mi kaster
søppel ut vinduet. En pose lander på bensinstasjonen; en annen fyker
oppover Holmenkollbakken – helt til topps. Utrolig!
AHA
Lars kommer – det er konserter og festivaler og han legger sin frakk
rundt min ulvepels; det er kjempekos:-)
Vi skal også på Ellinor Flors utstillingsåpning.
Jeg overnatter med Magne og Morten fra AHA. De blir trygge på meg
etter hvert, og forteller om barndom, forholdet til alkohol etc. Vi har alle
klær på.
Jeg står opp og møter en begeistret fremmed mann som sier han har
møtt meg før..
KONGEN MORER SEG I EN FREMMED BY
Det er tårn og spir; en hel BY av tårn og spir og borger! Vi ser Kongen
inspisere. Så kommer en mann som egenhendig har klatret opp hit;
fjernsynskameraene panorerer mot ham; det er en eksentrisk aksjonist.
Og der kommer – skrekk og mirakel! – en lyshåret kvinne; hun minner
om henne som skriker et budskap ut i tomme luften på Majorstuen til
tider. De kysser. Det er livsfarlig. Kongen humrer.
Mannen ved min side forteller at noen engang hadde skrevet en
pamflett hvor denne kvinnen ble angrepet. Det var jeg som hadde
skrevet den, men jeg skjønte at både hun selv og andre hadde
misforstått; de hadde bare lest tekst og ikke undertekst, så da blir det
for komplisert å forklare..
Derimot har jeg skrevet sideveis med inn- og utannonseringer til
programmer jag har laget. For mye, som vanlig.
JEG GRÅTER OVER MOREN OG BARNET; MORDET OG SELVMORDET
SØNDAG 10:30 går jeg naken og barfot opp av jorda med pilsflasker
mens jeg synger Stones-låter. Det er to filosofiske hovedutfordringer
slik jeg ser det: Mordet og selvmordet – og de er likestilte.
En mor snakker ikke til sitt barn som forstyrrer live-konserten i vannet.
Det er noen falske toner, men i hovedsak bra. Jeg får tårer i øynene pga
moren og barnet…
05.07; 08:30
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EN RØD OG EN BRUN KYLLING
Monica har med seg to barn, de er lyse og viltre. Og hunder som leker i
åkeren.
Det faller et egg ned fra bordet. Ut kommer en kylling. Jeg tar den. Det
samme skjer om igjen. Jeg beskytter dem mot hundene. Vi skal på tur
og jeg tar den ene på skulderen; mamma og Robin er med. Én er rød,
den andre er brun.
04.10: Jeg er alt. Esmeralda og Quasimodo, Alien, ET, Erazorhead,
Elefantkvinnen – den som er alene. Utenfor. Fremmed. I eksil. Jeg er en
av alle. Jeg er menneske.
NEDTUR I LØSE LUFTEN
Nå skal jeg ned trapper.
Den ene er rund i sort og metall, drevet av en computer og går loddrett
nedover. Det er umulig å sette fot på den. Den andre er også loddrett
med skjøre persienneaktige trinn som gir etter – til slutt er det ikke flere
og jeg henger i løse luften.
RO, RO … MEG NED..
Jeg husker i en tauhuske – det går fortere og fortere - for fort! Ivar
Tronsmo er der – jeg ber de andre stoppe meg, men greier å roe ned
ved egen motkraft.
Noen står parvis i båser; Lars og jeg i en av dem. Kanskje er det oss to i
kjærlighet – egentlig..
Min fryktede barneskolelærerinne Fru Aasen vil ha kontakt, det er litt
flaut. Hun ber meg på pannekakemiddag – bananer og gratinerte
tyttebær.
Så følger en strøm av mennesker og bursdagsfeiring. Leif søker ustoppelig
kunnskap langs andre veier enn de opplagte. Han er en sjelefrende, en
inspirasjon og livsledsager for meg. Han reflekterer over fremtiden og er
som alltid klok i sine formuleringer.
Josef har sagt det. DET!?
SAMTALER MED SMÅBARN, JOSEF MED SLAPP PIKK OG EN HOMSE MED
VORTER MÅ TRØSTES
Jeg snakker med to småbarn som ligger i en vogn – de er veslevoksne
og høflige.
Mitt oppdrag er å hjelpe noen svært vanskelig stilte unge klienter. De
fra institusjonen råder meg til ikke å vise overdreven interesse, ”dette
er en jobb som bare må gjøres” blablabla – mens jeg tenker i mitt stille
sinn at jeg skal legge all den kjærligheten jeg har i arbeidet; de som har
evne til å motta, vil forandres.
Jeg sier til Josef at jeg har lyst på ham – i en intellektuell taleform.
Forklarer om for mye og for lite pågåenhet fra mannen – jeg tar på hans
penis, den er slapp. Han sier han ”sløyer denne omgangen” (?) også,

54
fordi det er fornedrende for ham å bli ønsket så lite og til overmål på
slikt et akademisk vis. Jeg er lettet og helt enig med ham. Hvorfor
tvinge og forsere på et slikt følsomt område?
Jeg trøster en homofil venn som vil elskes som han er, med vorter og
kviser.
FEVÅG 08.08; 09:08
Josef har mer plass, skarpere blikk, mer artikulert følelsesuttrykk og mer
erfaring enn mange jeg har møtt. Men kan han – og skal han – romme
meg?
Mennenes kamp i 80-årene blir like hard som vår på 70-tallet. Vi har
ingen gentlemans-kultur; de har ingen søstersolidaritet – kanskje har
ingen av oss noen av delene, om det røyner på. Kampen for tilværelsen
antar ofte røffere former, der fernissen av sivilitet fort forsvinner.
SØNDAG 0908
Tante Emma deklamerer dikt, gråter en skvett og snakker - og snakker.
Om pappas fødsel da hun selv var 9 år. Josefine var vakker, sart,
pratsom; hun sydde klærne selv, ”Fina er fin i dag”, sa folk, hun gikk
syskole i Trondheim, var etterspurt, men syk, det var nervene, Helmer var
snill han, han bar henne, ja, jeg tror hun forblødde, jordmora var dratt,
jeg så en kvinne komme med Herlof i et forklefang, en bylt; ”bare ved”,
sa hun, men jeg visste bedre, jeg sa ingenting, legen kom fra Høybakken i
rokk, da de la til i fjæra var hun død – og jeg gråt og gråt under dyna..
Det er henne jeg har alle tårene fra; Josefine, Emma – en familie av
gråtende kvinner. Jeg lærte Anne å gråte. Så da gråt de ikke forgjeves.
Bylten, som altså var min far, ble satt bort på Stadsbygda til han var 5,
for så å bli hentet tilbake til stemor Karoline og far Helmer. Siden han ble
til og siden jeg er til, døde Josefine heller ikke helt forgjeves. Stopper det
her? Med Rebekka? Vil Rebekka få barn?
Mamma bærer seg over en blodflekk, smerte i tinningen, økonomien.
Beinet. Tærne som rykker. Vinden. Emmas klager. O, elendige jord.
Engang får vi svar på alle hvorfor og alt vi ikke vet, sier Emma.
Gullbrosjen ble stjålet; jeg vet hvem det var, jeg.
Mamma er en vilter blanding av storsinn, kjærlighet og generøsitet på en
side, mens hun straks etter på den annen side kan henge seg opp i 2
steinkast, 2 gårdsnumre, en saueribbe i Emmas fryser som er fortært og
det tyvaktige ved samordningen i Statens Pensjonskasse (som hun har
rett i).
En hauk satte seg i stolen halvannen meter fra meg i hagen. Sort hode,
brunspraglete. Stor og kraftig. Vakre, våte, brune øyne – rett imot mine.
Se, se, hvisker jeg til mamma – ikke snu deg fort. For sent. Sånt skjer
ikke, sier mamma, som har særdeles god greie på fuglelivet utenfor
huset. Kanskje er den syk? Er det noe den vil ha? Mens jeg tenker, så
fantastisk! Jeg er glad i deg. Send hilsen til pappaen min.
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Jeg har arvet mammas evnen til å elske med tidvis kvelende kjærlighet;
overstrømmende, total, skremmende og oppslukende. Om nødvendig tar
jeg i bruk bebreidelsenes språk for småting. Isaskar går aldri på den
limpinnen. Han svarer, kjefter igjen, har humor – selv om jeg kveler og
jager, så biter han seg fast. Andre menn er mye lettere å jage – autister,
homofile, narkomane, nevrotiske, religiøst søkende – de fyker unna i en
fei!:-)
NATT TIL 11.09
Alida, Kjells mor, min første svigermor, er død. Jeg sender henne min
kjærlighet og håper hun har en god reise.
11.09
TRAMP I NYMALT TRAPP
Trappen er nymalt, jeg oppdager det for sent og tråkker i den. Flere
gjør det samme. Jeg får i oppdrag å advare og starter friskt med en
franskmann; peintre, l’escalier..
STOKK OG KUMLOKK
En ung gutt og jeg skal til sengs på et hotellrom. Hans far er der.
Gutten har laget en diger stokk med plast-tupp han vil stikke i min
skjede. Selv har han en innretning med et kumlokk som stimulerer hans
penis samt en stor sag ved hode-enden, som stimulerer ham. Jeg er
helt trygg, lar ham føre stokken mot meg, men sier: La meg gjøre det
selv, slik at det ikke gjør vondt. Faren sitter klar med fingeren på
fotoapparatet. Nei, sier jeg. Han aksepterer det og går. Guttens pikk er
lang som et tårn. Deilig og glinsende. Vi forenes.
Det er ikke mye tvil om hva Freud ville ha sagt?
Tante Emma spiser ostesmørbrød med brilleløse øyne helt ned i
tallerkenen for å se om fleskebiten er en gammelost – og får et salatblad i
øyet. Hun ler seg skakk, og jeg ler enda høyere. I dag husker hun ikke at
hun spurte hvorfor i går. Hun er et ekte impulsivt, intuitivt og glemsomt
kvinnesinn med lette overtoner i stemmen, løstsittende latter og spretne
muskler med undertoner av tristesse. ”Denne vala” sier hun (=verden),
”er rar”. Så synger hun en smertestubb ”Tåa, tåa, tåa” – til en
øyeblikksmelodi. Hun vil ha det hun VIL – uten mas, med nett mumling og
fager røst vil hun ha champagne og ikke sitronbrus, krakk, ikke stol,
vanlig the, ikke bringebærthe, sukkerbit til kaffen og pledd når det er
kaldt. Klart hun skal få det. Beina bærer ikke. Munnen bærer alt som
beina ikke klarer, og vel så det. Så følger et nytt latteranfall når mamma
kjefter på porselensplanten som ikke vil vokse. En plante som later som
den er død! Haha!
Mens takrenna sender små pistolskudd når solen går bak en sky og jamrer
seg. Som vi.
Jeg begynner å puste om morgenen.
Får jeg ny leieboer? Vil jeg besøke Arne? Jesus? Jobbe med Forum 2000?
Dra med mamma eller Anne til Syden? Skrive filmmanus?
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DÅRENES SCENE
Jeg iscenesetter en forestilling hvor jeg synger i en klubb i selvdesignet
kostyme av lange hår og silke. Det er mange med, bl.a. en dårekarakter
som er tvekjønnet og underfundig som jeg har gestaltet – både med
karakterbygging, replikker og kostymer.
Mens jeg bare er meg selv – det har jeg vært siden jeg var barn. I essens
akkurat den samme Rita, selv om skinnet og kostymene har endret seg.
Og jeg elsker både Kjell og Lars. Mens Josef gjør entré i livet mitt i fullt
alvor. Og Mette Jansson sier at mine programforslag er som en drøm og
at hun gjerne vil få dem produsert. Hurra!
Jeg tenker på kone og barn. Det er siste nattsending; om humor, film,
fjellklatring, aids, skolestart, liv på andre planeter, amming, data, sur
nedbør, fortrolighet, falske bukk.. på en natt. Vanviddet vil ingen ende ta.
I kveld er det middag hos Warren og Tarkovskij på skjerm.
FETTAVSTØTENDE TARMFILM
Noen har funnet opp et system av intelligent film som dekker innsiden
av tarmene, slik at det usunne i alkoholen avstøtes og utskilles.
KATTEN FISER MEG RETT I FJESET
En katt fiser meg rett i ansiktet mens jeg snakker med Anne C i tlf.
Anne sier hun er syk, så hun kan ikke komme, men at jeg må gå ut i
naturen, som er flott.. Katten er et moralsk vesen, den tåler ikke at jeg
sier ordet revy uten å klore. Og fise. Den setter en klo i øyet mitt.
Prøvde en ny massasjeteknikk med I – med olje, eggeplomme og sitron.
Det var ikke vellykket, men TV-programmet var bra.
ASYMMETRISK 9-KRONING, FLYVENDE BØKER OG LEPPESTIFTKULER
Jeg har en 9-kroning som er asymmetrisk - i emalje og gull. Det er
skoleavslutning. Pappa forteller historien om bøkene som fløy til
Vestlandet hver år ved skoleavslutning. Av seg selv. Mamma skal være
med i et TV-program, jeg vil hun skal være litt mer bustete på håret og
ha røde lepper. Hun får små kuler av en kvinne som gjør henne naturlig
rød på munnen. Så åpner hun sendingen med å spille fiolin.
Warrens og mitt senter viet INNOVATIVE LEARNING er muligens på et rett
spor – sammen med Forum 2000.
Jeg har gjort to store kreative jobber i dag, det vet jeg: én for
aids/narkotika-problematikken og én for global/miljø-saken
(Brundtlandrapporten, OUR COMMON FUTURE). Men nå må jeg sove før
jeg går i spinn-modus. Jeg MÅ slutte å røyke. Trene. Danse. Sove nok.
Hørt det før?
En mann er forelsket i en hest. Den hoster og har gulsott - og dør.
Det forbudte, det tapte, det uprøvde; det sterkt lidenskapelige der døden
og kjærligheten smelter sammen og tiden forsvinner som kausalitet er det
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menneskers lengsler retter seg mot. Alt vi ikke fikk, får eller vil få.. Josef
og jeg ser filmen Hiroshima mon amour. Å fortelle er å forråde. DET?!
Anne har bursdag.
LEVITASJON
Jeg leviterer kort over bakken, vil ikke at andre enn Anne skal se meg.
Hun ligger oppå meg og kjenner med hendene at jeg leviterer. Hun sier
at hun kjenner min sensualitet og evne til å tenne så godt, at det ikke
overrasker henne.. Jeg har et vitne. Jeg legger meg i lufta, mot
klessnorene, snur, svever, det er TOPP.
Etter stengetid sklir jeg elegant og beregnende i gummistøvler inn over
gulvet bort til vasken for å tisse. Støvlene setter spor; en gutt sier han
har vasket. Jeg skal vaske bort sporene etter meg:-)
Første møte i MINDBRAIN-SPACE CENTER onsdag; full klaff; Christian
Thommessen, Noel Warren B og Warren C, arkitekten Greg. Jeg foreslo
navnet ECHO (Ecology, Communication and Holistic Organisation) – et
ekko fra fremtiden.
Sentralrådet for narko-problemer nedlegges. Fikk Frøydis på Dagsrevyen.
Møte med Willie Railo. Jobbtilbud fra Statens Filmsentral om kvinnelige
ingeniører – TOPP! På Aschehougs hageparty – avbildet i Dagbladet med
Stein Mehren – det liker jeg faktisk. Jeg er en moden frukt. Det er
jentefest med stafett-sang, jeg vil ikke røyke og vil trene mer.
Christian Thommessen lover meg en kasse vin om jeg klarer å slutte til
jul.
Josefs kone Maria kaster ting og skjeller ut Josef, ber ham ryke og reise.
Han snakker om rettssak – snakk om folly..
Jeg røyker ikke. Spiser ikke. Drikker ingen alkohol. Det er lys i kroppen.
NATT TIL 02.0; 01:00 på Aker brygge sitter Warren, Christian og jeg og
snakker intenst, nærmest eksplosivt. Noe gir energi. Navnet er nå OSLO
DISCOVERY CENTER; ODC, Odysséen.
Snakker med Arne Hestenes, Arne Schouen og Hilde Haugsgjerd; på
Tiffany med Elsa Kvamme, på Celsius med leieboer Finn Ove og en rekke
andre gode mennesker.
02.09; 08:30
CAT-FIGHT OG KUL PAPPA
Vi er noen jenter på vei opp en trapp, det er krangel og uvennskap. Jeg
sier at jeg ikke er sint eller sur; at det er helt ok med ulike meninger og
følelser.
Vi sitter rundt et bord, jeg prøver igjen å snu den fastlåste, ladde
stemningen. Jeg legger i vei på kav trøndersk, spiller forskjellige roller,
sier HOLD KJEFT og smiler til en av damene i affekt – og så løsner det
og stemningen er igjen vennlig.
Pappa dukker opp; han er selvsikker, blid og sjarmerende der han står i
døra og sier noen velvalgte ord om hjertet, hjertets røtter og god
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journalistikk. Han bebuder en halv times forelesning om temaet. Jeg er
litt brydd, men de andre jentene er helt med. Han skritter over gulvet i
skinnfrakk og briller, slenger kjapt med beina.. vi er nå i Fevåg
Ungsomshus. Jeg løper bort til ham og er glad fordi han ikke er
hjelpeløst syk og klengete, fordi han er så sprek, så sterk og blid:-)
Så vidt jeg vet, tar det fem år for en sjel å utvikle seg til en fugl.
04.09; 09:00
Tidligere i natt våknet jeg av min egen høye og hjertelige latter.
Vi er noen lange og tynne jenter og gutter som bedriver en merkelig og
ukjent sport. I høye sylindere utstyrt med rulleskøyter sklir vi opp
veggene, henger, slipper, står, ruller. Oppover, bakover. Det er en farlig
sport. To av oss slår til en dyr, romfartslignende ”ball” – en tredje
prøver å kaste for å treffe et bestemt element, men bommer på en
komisk måte – noe som utløser latter.
Jeg har gjort en god jobb for Sentralrådet for narkotikaproblemer, de gir
god respons.
Great Garlic Girls-forestilling i går. De er best i drag. Skal gi dem en
presang.
Josef er dratt. Han kjøpte roser til meg. Jeg venter på mensen.
Forspiser meg på skarp, rå mat, bader – og undrer meg over hvor den
kommer fra, all denne lidenskapen, dette voldsomme begjæret som rir
kropp og psyke og får all fornuft og moral til å smuldre opp og bli til en
søt og vill trang etter å fylle hverandres hull med alle våre levende
organer og lemmer. Lengtende åpninger inn mot kroppen, våte, villige,
rede til å fylles og sprenges. Treng inn. Sluk. Fyll opp. Vokse sammen.
Fylle hverandre opp – og ut. Flyte, kjenne, vite at vi er. AT VI ER.
Å LÆRE Å SYNGE TAR TID
Jeg overtaler en pike til å gå på skolen. Selv går jeg der for å ha en
gyldig grunn til å bo der.
Sang kan ikke læres på noen timer, sier jeg til jenta; det kreves mange
timer pedagogisk undervisning hver uke i mange år.
LILLEVOLDENS TOBAKK
Jeg går inn på en camp café med noen få, unge medium styl’a
mennesker. Stein Lillevolden er der, håret er rødt. Øyvind Hartmann
kommer, han driver og booker modeller og er overrasket over at Stein
og jeg kjenner hverandre. En punker stjeler Steins Petterøes. Stein sier
han er min bror, jeg sier jeg traff ham nå; og mens Stein sier han kar
klipt og farget håret tar han sin egen tobakk pluss 2 pakker
Eventyrblanding fra punkerens lommer. Punkeren blir litt betuttet:-)
Kl. 00:40 FULLMÅNENATT TIL TIRSDAG
Topp møte med Nina Matheson i fjernsynets underholdningsavdeling. Det
svinger som fy.
Bare sånn passe med Ingeniørutdanningsrådet – men det lover bra.
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Josef og Maria er i krise. Jeg vil ikke være demonen. Maria sier til Josef;
”det mener du ikke, det er det Rita som sier”. Au. Dette vil jeg ikke; være
en lettsindig svart og truende størrelse Maria skal slåss mot. Jeg sier jeg
ikke vil se ham før Maria vil se meg. Han sier mitt navn til sin datter.
Elsa Lystad, Turi Tarjem, Suzanne Fuhr, Harald Heide Steen og Eyvind
Solaas er strålende i en ujevn Ole Paus-revy.
Kjøpte en afrikansk protea til Turi. Trett. Lett kvalme. 4 dager over tiden.
10.09; 07:20
UNDERJORDISKE ROM
Selv om mamma ikke ser det, er rommene under jorda helt fantastiske.
Det er plass til 300 mennesker. Konstruksjonen er avantgardistisk,
nærmest perfekt. Det er mye styr med å komme ut og inn – og med å
overbevise folk.
Jeg har møte med en faglig velrenommert og kjent kar om ODC – han er
slett ikke interessert, men er på jakt etter partner og vil kysse meg. Huff.
Jeg slår magen min. Ber. Kjære Gud, la meg få mensen – men jeg får
aldri glimt av denne Gud, han synes ugjennomtrengelig skjult bak
skoddegrå himler. Barnslige mannebarn! Hvorfor kom han i meg når jeg
sa han ikke måtte? Å, da misforsto jeg. Jeg vil ha et kjærlighetsbarn, ikke
en misforståelse!!! Jeg gråter. Vilt. UT AV MEG! Dette er ikke rett. Det er
en hekseskygge rundt hjørnet og jeg ser et sprellende nyfødt barn i gapet
på en svart hund med lange hvite hoggtenner. Hunden flerrer barnet i
stykker og spiser det. Nå må vel mensen komme. Jeg skal drikke meg fra
sans og samling. Dette skjer ikke meg! Bare alle andre. Helvetes
manneskalle. Like teit i begge huer. Og jeg, full av angst og forakt. Jeg
tåler verken lukten, klærne, meningene eller lydene hans; selv
avtaleboken med notater om billige turer til hovedsteder byr meg imot.
Jeg er slemmere enn døden. Han har ingen rett til å befrukte meg! Jeg VIL
IKKE!!! Fytte, for et rot. Stakkars skrøpelige mennesker.
Etter Kameleonens hus- forestilling og Theatercaféen med Kari er jeg mer
forsonlig overfor Josef. Hun er så flink. Tolerant. Smart. Spiller spillet.
TILBLIVELSE
Mamma somler, vi er på langtur. Hun viser sin bror Bjarne vårt
hjemsted, Haugen, fra en annen vinkel, fra høyden.
Vi ser en fugl legge egg og blande sammen ved hjelp av blåskjell (som
vi kaller ”hester”). Fuglen tar én del av hvert, knekker et egg som den
løfter varsomt med klørne og får det i mix’en uten å ødelegge plommen.
En liten kylling dasker med butte vinger mot bakken; den legges i
mix’en. Vingeslagene elter og pisker det myke materialet slik at det hele
tar form og vokser. Jeg fascineres sterkt – det er som lys voks som blir
til et vesen.
MANN OG BARN
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En mann er alene med et barn. Moren er gått ut. Barnet gråter. Mannen
bøyer seg ned til barnet, kvele-klemmer det i desperasjon og sier hold
kjeft. Med hard kraft. Barnet tier.
Josef og jeg elsker. Det kommer en skokk unger og vi blir hentet i en
herpa bil.
ROGNKAKE
Jeg er på restaurant og tar den spesielle menyen, den med uvanlige
estetiske kombinasjoner; blå snegler, rød laks. En utydelig rett ser ut
som en kake; den er laget av rogn. DEN tar jeg! Og en halv liter melk.
Nei, den skal spises med øl til, sier de, og tar valget for meg.
Jeg viser Josef opptak av programmer og videoer jeg har vært med i –
kreasjonene er storslagne, fargerike og nærmest usannsynlige.
Jeg hindrer en Dagbladjournalist i å skrive spekulativt om to unger hvis
foreldre er skilt – ved å bruke bitende ironi.
ANNENKVINNES EIENDOM
Jeg haiker med en mann som kjører ut i sjøen, hvor han har en båt
liggende under vann. Vi hever den. Jeg sitter bakpå mens vi padler
omkring. Jeg faller litt av. Dette er annenmanns (kvinns?) eiendom.
PYNTEN ER STØRRE ENN HULLET
I et hull i entrégulvet står Åshild, Anne Chris’ venninne, med russisk lue.
Pynt og pels. Hun kommer ikke opp fordi pynten er større enn hullet. Vi
tar begge av oss hodepynten. Hun kommer opp.
Gravitesten er negativ
14.09, 16:00 får jeg MENSEN..
Om natten kommer de første ideene til kvinne-ingeniør-produksjonen i en
drøm. Jeg skal starte med en naken mannetå som slår an en sort bass på
et piano. Tittelen skal være en fotnote. Dette skal bli en historie - en
historie om føtter, kvinner, fordommer og ingeniører. Det er hodet som
styrer føttene. Det er drømmene som styrer hodet om nattet – og som
gratis gir meg manusidéer, om morgenen er det 4 siders notater – de
første skissene, det forløsende grepet, grunnidéen. Resten er arbeid. Og
drøm. Str. 38. En fotnote for kvingeniører.
JEG FLYR
Det er julaften. Jeg flyr over bakken hjemme i Fevåg. Mye og høyt.
MIDNATT TIL 17.09
Frode Rasmussen gjør Krabbemannen og min unge beundrer Isaskar,
Josef og jeg er på Rockefeller, drikker champagne og dirty-danser:-)
Josef snakker om sin datter og at det er viktig at hun føler at han ikke
drar til noen andre, om Marias bursdag og kakebaking. Helvete. Ikke ring
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oss, vi ringer Dem. Jeg ser for meg et liv hatet av Maria og INGEN for
datteren.
THE END
Som ikke skulle ha begynt.
Jeg går med Anne og Isaskar på Stuff that dreams are made of:
fantastisk, frekt, intelligent, visuelt elegant, lyssetting med lighter og
lommelykt, genial stemmebruk. Sterkt!
Manusarbeidet er i god gang. Snakket med Jesus i natt.
I morgen skal jeg møte Astrid Nøklebye Heiberg og Erik Bye.
Josef ringte ro ganger. Nei.
Jeg ser nattbilder av lysene mine som snart er nedbrente. Og våkner med
visshet om at selv den mektigste machomann kan være sårbar og
hjelpeløs. De sterkeste mennene er også de største babyene. Og jeg
ønsker å favne om og redde alle de intelligente ensomme mennene,
drevet av en uendelighet av morsfølelse jeg ikke vet hvor kommer fra. Jo,
den kommer fra mamma.
Rå mannlig urkraft kan være hjelpeløst destruktiv og burde primært
brukes til å passe på oss kvinner og barn, på å løfte oss og støtte oss og
bære oss gjennom verden.
Jeg treffer Kari, det er godt. Lynni, Jean – og min gamle folkeskolelærer,
Leif Vigeland! Det er et godt gjensyn. Han var en lærer som SÅ meg – og
som reddet meg fra ensomhet i 6. klasse. Takk, Leif. Jeg ser Ellinor Flors
vakre og originale utstilling, har et spennende lunchmøte med Warren på
Kunstnernes Hus og et flott og varmt møte med Astrid Nøklebye Heiberg.
Einar Gerhardsen døde natt til i går. Det er noe annet med Gerhardsen
enn med Palme. Palmemordet var brutalt; Gerhardsens død naturlig.
Pappa var en flik av Gerhardsen; alltid flagget oppe 1. Mai; alltid måtte vi
handle på Cooperativet og fagforeningsarbeid ved kjøkkenbordet på
søndager for Arbeidsmandsforbundet var vanlig. Pappas død skapte et hull
i grunnen under meg. Det utvider seg med Gerhardsens død. Det er en far
som er borte – igjen. Jeg, vi, vår generasjon har større ansvar nå.
Vi trenger Gerhardsens ånd, til gagn for hele kloden. Plikt, rett, tålmod,
lytte-evne. Landsfaderen, A-rkitekten. Storgrana. Skogen dør.
Fundamentet rystes. Vi må gjennomføre en revolusjon uten våpen. I
dagbladet er 22 personer spurt om hvordan de husker ham, alle er menn.
Men vi er mange kvinner som vil bære hans ånd videre. Det er ingen enmanns-oppgaver i sikte. Og det er svært lite ÅND.
Jeg får min første I CHING-bok nå.
JEG VIL TIL KINA
Jeg møter en leder – og vet det er noe mellom oss. Jeg vil til Kina; ser
passet og ber ham om et letter of recommendation. Vi er tiltrukket av
hverandre. Jeg undersøker jordkvaliteter; det sorte, magnetisme og
radiasjon på leting etter kraft.
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Josef kommer. Det er feil. Som å ta stingene før såret er begynt å gro.
Jeg møter Maria. Hun er klok og vakker. Vi snakker om Josef og om
barnet. Vi gleder oss begge til å fortelle ham at vi har snakket. Jeg
klemmer henne og hun gjengjelder. Vi gråter begge. Jeg stryker henne
og går med en følelse stor glede og stor fred inni meg.
Kjære Josef; takk for at vi delte denne tiden. Smerte. Lyst. Forventning.
Spenning. Erkjennelse, lettelse. Jeg beklager ingenting. Engang lærer vi
kanskje å slutte å håpe på det umulige. Jeg vil ikke såre deg.
I morgen skal jeg sende ham en blomst.
Jesus og Ken Friedman er på svareren.
Sven Bjørk er en kosmisk agent – sendt hit og styrt av intergalaktiske
vesener med langt høyere intelligens og utviklet teknologi enn oss. Han
mottar meldinger og visjoner, særlig om regnskogene og særlig om
Amazonas. Det er i alle fall hva han selv forteller.
08:00
NYE TEORIER OM EVOLUSJON
Det utvikles nye teorier om evolusjonen på jorda nå.
Hvem er dette vesenet som sprer ild og bærer varme og uttrykker seg i
poetiske ordelag – jeg er egentlig på et annet seminar, men må få med
meg åpningen på dette – en rødhåret pike sitter på fanget til Sven.
Jeg er ikke helt fortrolig med å bli regnet med til inkarnerte over-beings,
Sven er på en helt egen trip… han kommer med roser og papirer, blant
dem noen Tarzanblader:-)
Møte med Makeup, Turi, Lars og Caroline; 10 tlf., ser Cage aux Folles;
kjøper billetter, reisesjekker, pass, frisør.
ZÜRICH 250987 – jeg er 35 om to dager
LET GO! Reisen var topp og nå er jeg her, fylt av Jesus, champagne,
hummer og kaviar – helhet, India, kvalitet, aids; the fanatics are moving
the future..
28.09
Let go of that back, Rita. Your soul, your body, your spirit – and then
you’re free. Men jeg holder på panseret og er slett ikke så sikker, det hele
minner om åndeutdrivelse med påfølgende sex. Det er vold-somt. Det
skjer store, harde, såre ting med menneskene. De villeste høyder,
raserianfall og kramper som ligner på forstørrede orgasmer er
sjokkerende for et kontrollert og pansret kvinnemenneske fra Fosen.
Senere er han klar, fokusert, kritisk, usentimental, intelligent, følsom og
lidenskapelig. En sjelden elsker. Jeg fascineres.
RITUELLE MORD OG SYNKRONISERING AV JORD-ENERGIER
Mamma tar brodden av en veps – selv om hun ikke vil det. Flyet
brenner og styrter til bakken. Ritual child murder, sier Jesus; if you are
for love and life, you have to kill.
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Vi arbeider med hele regioner på kloden – vi trener først de beste i
befolkningen, deretter organiserer vi svære energi-events for å
synkronisere opp jord-energier med romforandringer.
Change. Rapid change. Learn. Accept. Synchronize.
Rommet beveger seg når jeg våkner. Rapid change. Som om jeg er på en
opplevelsesfrekvens der jeg faktisk sanser at alt beveger seg så raskt som
det virkelig gjør. Jesus dreper barnet i meg. Knuser noen illusjoner og
styrter flyet. Jeg er tross alt 35 nå og det er på tide.
Vi spiser på Kronenhalle; carpaccio, kalv i tunfisksaus, grillet lam, fersken
i skiver og pasjonsfrukt, cappuccino og grappa. Quality,
Rita, sier han og klager på at en mann på nabobordet røyker sigar. I can’t
smell the food. First class is first class. Hovmester, sur kelner, bytte av
bord. Stay with the process, Rita. Jeg er uheldig og sier noe vennlig til
kelneren. You should not have said that, Rita.
Han forakter lidelse og klaging – men det er jo det han jobber med? Han
bryr seg ikke om respons, sier han, bare om ærlig arbeid med de enkle og
viktige tingene teller. Bare selvfølelsen er høyere enn honorarene, tenker
jeg; pansret, engstelig, uten selvfølelse.
Det er ikke bare-bare å bli 35 år og voksen når man også føler seg liten.
30.09 Hotell Ascot.
DET ER IKKE PLASS FOR MEG, ANNE KYSSER MEG OG JESU BOK LYSER
Alle rom er fylt av kvinner, hetero, lesbiske – det er ikke plass til meg.
Jeg jobber som vikar på Jøtul. Kurt sier ”unnskyld at jeg var så hard
med deg”, Larsen er bas nå og viser meg til rette. Anne kysser meg.
Kjære, store Anne.
Jesu bok lyser når lokket åpnes; det er alle regnbuens farger og hele
bygningen løftes opp…
Jeg forstår panseret mitt, like mye som jeg forstår de pigmentløse
flekkene på kroppen – de er der like fullt.
- Jeg vil ikke ha barn med deg
- Det hadde jeg ikke ventet
- Du kan godt si du er lei deg
- Jeg vil ikke være lei meg
- Det er mange kvinner som har spurt meg
- Med mer.
- Det er ikke ekte kjærlighet om du vil ha det DU vil og ikke forstår
meg og mine behov. Barn er ikke min vei. Jeg vil ikke primært ha
barn med deg. Det primære er deg, med eller uten barn.
Etter middagen på Blaue Ende, som er utmerket skjærer alt seg. Jeg
kjenner fordømmelse, bebreidelse; han avbryter, jeg griner, det skjærer
seg. Schade. Det er vårt forhold i et nøtteskall.
01.10: 10:30 – romantisk hotell Säntis i Appenzeller
LEVENDE BABYER
Babyer fødes. 2 og tre av gangen. De plopper ut, vi ser på dem. Lever
denne også? Ja. Alle lever. Mengder.
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Noen år etter besøker jeg dem. Søskenflokken er vokst til, alle har
navn, de leker, forteller historier, er vakre og livskraftige. De bor i fjøset
hjemme i Fevåg.
MISLYKKET FORESTILLING
Jeg er med i en cabaret; en stor oppsetning. Scenografien er et triangel
delt på midten, slik at delene kan heises opp og ned. Alt går galt. Turi
synger som et middels flatt gresstrå. Flere glemmer teksten. Orkesteret
faller sammen. Scenearbeiderne hever øverste del av triangelet når de
egentlig skal senke. Dansetrinnene er usynkrone. Folk går – midt i
generalprøven. Jeg synger én sang – og én person i salen sier det er den
beste melodien. Men jeg glemte teksten.. Mic’en var elendig, den eneste
med ok mic er Sissel Kyrkjebø.
Jeg foreslår at vi gjør to VHS-opptak og studerer oss selv etterpå.
Det er kaldere i været. Vår maktkamp kulminerte i går da han ville flytte
på eget rom. Jeg sa ”your choice” og gikk ned alene.
Togturen gjennom landskapet var flott. Jeg mintes kalver og griser som
har suttet på fingrene mine. God, mørk våt jord. Sure, harde, deilige epler
i mammas rikholdige hage; vått gress. Dyr som puster og lever og
damper. Og mamma. Flotte, gode, hardtarbeidende mamma. Med hender
i alt og over alt. I veven. Vaskebøtta. Symaskina. Min feberhete panne.
Saftkokeren, syltetøyglassene, varme med røde strikk. Åkrene. Slaktet.
Ugresset. Skjønne blomsterbed. Mammas lidenskap. Mammas liv.
Mammas hender.
Så kranglet vi. Det startet med at Jesus skulle gjøre meg bevisst på min
manglende bevissthet. Hans bevis var at jeg hadde spredd mine ting
utover baderommet i suiten på Ascot. Det som faktisk skjedde var at
mens jeg var ute av badet et sekund for å hente børsten min, skvatt han
inn uten å spørre om jeg var ferdig. Jeg lot ham – uten kommentar. Jeg
protesterte derfor på det valgte eksempelet, siden jeg jo er et ryddig
menneske til daglig og mitt problem er mer kontroll (roll contra =
forsvar), nettopp den kontrollen som avstedkom mitt selvforsvar mot et
”urettferdig” eksempel, og så braket det løs.
- jeg angriper ikke
- du er urettferdig
- plass for meg
- det hadde jeg tenkt
- det er ikke nok å tenke
- helvete, du tok badet
- stay with the process
- what about let go?
Så tok vi omgangen med sigar og bytte av bord på Kronenhalle.
- Når jeg er regissør og har en prosess med kelneren, har du ingen
rett til å gripe inn og undergrave meg. Jeg forlanger full støtte.
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Jeg støttet deg, og min intensjon var å myke opp, siden vi allerede
var underveis i flytteprosessen.
- Myke opp! Du skal alltid myke opp. Tror du ikke to voksne menn
kan ordne opp uten din moderlige inngripen? Du tåler ikke
konfrontasjon!
- Jeg gjør det, men på min måte.
- Det var MIN prosess.
- Det var MIN bursdag.
- Jeg snakket til ham
- Jeg VAR der hele tiden og har talerett. Paulus’ lov gjelder ikke mer.
- Jeg ville aldri bryte inn i din prosess. Om du lager video..
- Dette var VÅR felles middag. Min bursdag. Jeg bryter ikke inn i din
workshop heller.
- Stop.
Opp på rommet. Vi fortsetter. Krise. Jeg leser i boken hans om forsvar,
konflikt og awareness. Hans syn på det ubevisste ser ut til å være at
alt egentlig er bevisst og at man må ha god greie på noe for å kunne
fortrenge det.
Senere – over elgfilet og hjort, etter fasanbrystsalat og gåselever og
før eggedosis med likør (jeg husker ikke navnet på retten, han vil
oppdra meg igjen) skjønner jeg hans ensomhet, d.v.s. ikke av den
typen lengtende og smertefulle ensomhet jeg kan oppleve, mer en
alene-het. Han har en OPPGAVE. Han ser seg selv arbeide med stadig
færre og færre mennesker i større og større skala. Så vil han dø ung
(kort og søtt er mitt liv) – i vann.
Han har fulgt et indre påbud om å jobbe i Tyskland, selv om han som
person mistrives der. Kanskje har vi noe felles i Egypt og Afrika. Jeg
blir glohet og opphisset. En merkelig følelse. Det er mye kraft i
mannen. Vi holder hverandres øyne i et dirrende, mørkt, bunnløst,
langt tak – lenge. Han er en myk, hard og svært spesiell mann.
Vi forenes. Koser. Ler. Jeg leser om mirakuløse hendelser i Lourdes og
nord for Dubrovnic i tidsskriftet Noetic Sciences.
Vi ler av krangelen. Jeg tror han er redd for å gi for mye til én, han
som gir så mye til mange med store sorger og smerter. Han sverger til
nytelsen – parallelt med sine store spirituelle oppgaver. Er det slik å
være bevisst? Hard? Konsumerende? Nådeløs? Alt under kontroll!? Jeg
er nok ikke særlig bevisst, nei.
Han tenner meg, løfter meg og tar meg gjennom en åpning. En
voldsom energipumping, inn og ut av meg, beskyttet med truse og
kondom. Full kontroll. Bedre nå? Ja. Han tar et hardt tak. Come on.
Puster, raller, beveger lett, heler. Åpne! Jeg åpner. Godta! Jeg godtar.
Han ser meg. Jeg tør. Jeg vokser. Han løfter meg.
Om natten drømmer jeg at en av mine forfedre vil kysse meg i mørket.
Angst! Jeg ser Munchs Skriket i ditt ansikt, sier Jesus. Ta det ut på
meg! Men det er ikke deg jeg er redd eller sint på. Let go, sier han. Jeg
gråter og skjelver. Slipp det løs! Sier han; this bitch Jesus, take it out
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on me! Han er i hvit kjortel, jeg i hvit dyne. Han slår opp i en bok. Jeg
vet han forbereder seg til å jobbe med meg.
Vi drar langtvekkiSveitsistan, milevis med vei, oppover og nedover,
svingete.
Alle sitter i ring. De forteller om sine plager i tur og uorden. En er bare
nedfor og gråter. En annen er stolt og gråter. En er gravid og gråter
voldsomt. Jesus konfronterer, papirhåndklær sirkulerer. Lassevis. Jesus
snakker om flommen, om blokkeringer, om LET GO, om vår redsel for
senter og for det gode. The healing channel. Så begynner de fysiske
øvelsene. Pust dypt. Bøy knærne. Hold. Det dirrer. Føtter sammen På
rygg med ballett-tå. Knærne opp, senk albuene, mer, mer.
Grensearbeid er det. Pust. Anstrengelse. Skjelving. Pust.
Ralling. Hosting. Lyder. Høyere og høyere. Mer og mer energi. En
skriker. Brøler tarmene ut. Det er verken skrik eller hyl, det kommer
langt innenfra jordens indre, fra menneskesjelens bunn – og det
buldrer gjennom denne kroppen til gulvet rister..
Slim. Spy. Host. Ralling. Bøtter. Jamring. Raserianfall. En mann tar helt
av; vanvittig. Mine egne små skjelvinger føles veldig puslete. Jeg er da
litt sivilisert tenker jeg. Kontroll. Brøle slik, da mann!? Noen har
latteranfall. Det hjelper. Jeg ler med. Barna som er der er helt
uanfektet, ler og pludrer og leker.
Store rytmer. Pust. Inn, ut, Yin, Yang. Jesus passerer meg; ”tenk på
mannen i drømmen” ”Jeg er ikke sint” – men vet jeg er kvalm av
sinne.. ”Sinnet må ut – du hørte Heinz – det er også i deg” sier han.
Mulig det. Erna ler. Du er modig, sier hun. Hoppe inn slik uten å vite
hva du går til. Det kommer til å bli voldsommere, mer intenst.
På ettermiddagen byr han en overvektig pedagog, Gabriella, gift med
mangemillionæren Heinz, å legge seg på en madrass. Han er myndig,
han kan ikke motstå. Alle er stille. Alle ser på Gabriella. Hun ligger på
madrassen, som ble båret inn på kommando fra Jesus. Han trykker
henne over korsryggen. Hun gråter voldsomt. Han trykker mer. Hun
brøler. Han stikker fingrene inn i rumpeflesket. Hun skriker, sparker.
Han hisser henne opp til yttergrensen. Hun er storforbruker av
papirservietter. Ut skal det. Gehst Du weiter? Willst Du weiter? Noe må
dø i henne. Det er en dødskamp i psyken. Foreldede, hemmende og
undertrykte selvbilder drepes. Jesus er med henne, konsentrert, hard..
legger hånden på korsryggen – rolig. Ber om teppe. Rister vekk
energier.
Gabriella sier senere: Etpar ganger tenkte jeg; alle ser på meg, men
skitt, nå eller aldri. Det var det. Jeg er mye lettere.
Det bare fortsetter; raseri, bæljing og spying. Den amerikanske sterke
tigerkvinnen blir en klynkehund. Den lykkelig gravide uler som en ulv i
havsnød og kan knapt puste. Jeg er redd for at hun aborterer her i
ødemarken, om det er sunt for 6-åringen, om den astmatiske får lilla,
ildrødt anfall som sist – i det hele tatt om de stakkars menneskene vil
overleve dette.
Det gjør de – og det svinger av kjærlighet og aksept.
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Den astmatiske forteller på kafé senere at hjemme hos henne svinger
og veiver taklampene omkring hver gang hun har vært på workshop
med Jesus. Hun har ringt jordskjelvsenteret for å sjekke, men ”no
earthquake”.
Så ankommer den tyske menigheten. Dette er en kult. Erna sier at han
har mye å lære oss om sammenhenger mellom kropp, sjel og sinn –
men at noe annet er hva han gjør med folk. Han har kjempkrefter og
mye makt. Quality of life, sier Jesus. Accept what is and take the best.
Akkurat nå har han forsynt seg av meg. Det er ingen grunn til å la
noen her vite det:-)
Appenzell er det fylket i Sveits hvor menneskene er kortest av vekst,
kanskje også av vett, hva vet jeg, men kvinnene har ennå ikke
stemmerett.
Jesus sier, ”I SAY: Don’t follow me, follow yourself. I SAY..” osv. Han
angriper Andres litenhet og er selv stor. Jeg er svært intolerant
ovenfor intoleranse. Han er en frekk bedreviter.
På den annen side har han en kraft, en vilje, en oversikt og en
ambisjon som er sylskarp og utrolig. Lær å dø og du vil leve. Jeg ser
han mildnes av mine kjærtegn. Han er alene. Ser alderdommen
komme (snakker aldri om alder). Han er i full kontroll-modus, d.v.s.
BEVISST – tilsynelatende hele tiden.
Små, små bevegelser (microments) utløser store rystelser.
Kvalmen er borte. Puppene verker. Ryggsmertene løper omkring i
kroppen min og vet ikke hvor de skal gjøre av seg.
Neste natt får mamma et barn, 43 år gammel og pappa har spurt
henne – ”som folk imellom spør jeg deg” – om de skal gifte seg. Som
folk imellom! Jeg gråter av glede, jubler og brøler. Det som skjer ar at
søstera mi får ham som ordentlig far, mamma og pappa skal gifte seg
– og alt vil bli bra.
Jesus lærer oss å puste med anus og om LIV – mens jeg vil lære om
sam-liv. Det lærer jeg ikke av ham. Men det flyter. Es fliesst. It flows.
På Jesu workshop. Kroppen er som i en rus, som om årene er fylt av en
nyåpna cola-light og do-knotten har hengt seg opp i et evig sus og
brus. Det er ikke lett å komme ned. Og jeg skjønner Jesu behov for å
være mer ærlig enn likt. Alle vil ete ham levende ellers.
Det pågår i dagevis. Jeg fyller opp med livskraft, lyst og lek.
På flyplassen er han en helt annen mann. Italiener, venn, partner. Vi
spiser, flørter og planlegger neste møte. I’ll miss you.
I Køben er Arne på flyplassen, han har ventet i timer. Han har skrevet
om den danske filmloven, har vondt i yang-foten og har klippet filmen.
Det er en nesten manisk gjensynsglede. Han har med presang, gode,
kloke, varme Arne. Folk ler av oss. Det er bra.
Hjemme venter bunker av post og oppgaver. Mensen kommer 0410,
etter bare 20 dager, d.v.s. jeg er i rute igjen.
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ODC-møte, gode diskusjoner. Christian er et oppkomme, Warren en
strøm av oppvakt vennlighet. Thea inviterer på fest. Jeg blir kjent med
Knut Felberg; han kommer jeg til å ha mye sammen med!!
Jeg er et lykkelig og opprømt menneske. Ryggen er frisk. Livet er godt.
Jeg gleder meg til fredag. HI-HA!
DAGEN 09.10
Jeg er så glad og opplagt hele tiden nå. Har en kraft, en energi, en
indre tilstedeværelse som er vidunderlig. Er spent på dagen i dag..
Jobba som et dyr i går.
17:30
Jeg gjorde mitt beste. Det holdt. Helsedirektør Mork strålte – og det
frydet meg. Den mannen har hold. Frøydis gledet seg. Det var balanse
mellom sur-realisme og pur realisme, dur og moll, intellekt og følelser,
virkelighet og kunst, humor og alvor – d.v.s. den gylne middelvei ble
fulgt, som er den vanskeligste.
SØNDAG
Veiviseren er en god film, godt håndverk og bra indre handling.
Klassisk dramaturgi funker her – det er en sterk film, men uten spor av
matriarkat blant samene?
I morgen er jeg fully booked – igjen. Men som Bente Müller sier (blant
mye annet jeg ikke skal kommentere): Tid er bare et øyeblikk som er
strukket ut.
Drømmene er av en annen karakter denne tiden, det er som om noe
bryter igjennom. Det er nifst, ensomt og spennende å være til.
Sven Bjørk lever i en helt annen virkelighet; han er fortsatt kosmisk
agent, styrt av Ashta-command, den kosmiske intelligensen som styrer
agentene som skal redde den jorda menneskene ødelegger. Denne
styrken eksisterer i fjerde dimensjon, men manifesterer seg gjerne
også i tredje, helt konkret som moderskip fra Sirius som kommuniserer
direkte. Agent Sven har nå fått et senter i Bøverdalen i Jotunheimen,
hvor forholdene for direkte-kontakt etter sigende er svært gode.
ONSDAG 07:30
HJEM
Vi skal til Reinsklosteret på Fosen – det vil si HJEM. Det er mitt
moderskip. Jeg strever med å komme inn til kjernen, inn til sentrum.
Via nåler, kattepsyker, gjennomboring av energiblokkeringer jeg har
mellom vingene. Det er glimt av velbehagelig sentrering.
I dag starter opptakene til Str. 38 – En fotnote for kvingeniører. Jeg er
godt forberedt.
23:45
Gikk fra settet 20.45. Lars var ikke grei. Helvete! Spanderte middag på
Lynni på Petit – som jeg spydde opp.
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Opptakene gikk bra.
TORS 16.10; 23:30
Turi er topp. Opptakene gikk bra. Vi planlegger humanistisk terror og
idealistisk videofirma.
17.10; 07:15
SANG FRA ETASJEN OVER
Vi hører sang fra etasjen over. Vi går opp. De er musikere, en skriver
noter ved bordet, en annen ordner på kjøkkenet. To spansktalende av
borgeois-bakgrunn som fører dannede samtaler. Den lille piken følger
med, forstår noe, men ikke alt. De ser på henne, tuller litt og stiller et
spørsmål: Hun svarer: TODOS. ALT.
De blir alle imponerte og glade på det musikalske kjøkkenet i annen
etasje.
NATT TIL SØNDAG 18.10
Jeg fikk radiOrakels ærespris. Anne Chris tilbød sitt permanente
vennskap.
SØNDAG er jeg fadder for Marie Céline. Jeg gir henne min kjæreste
amulett og gråter i skjul over familien, kirken, samholdet og fellesskapet
jeg selv ikke har – og som de bygger. Jeg holdt en tale for denne nye,
vakre piken.
Senere er det fest hos Hege Duckert, hun har fått 100 000 i økonomisk
støtte.
HJEM
Etter en lang reise må jeg hjem. Jeg undrer meg over det; det er en
lang og dyr tur over nakne fjell og natur. Hjem skal jeg, for å
grunnlegge noe viktig.
18.-19. MIDNATT
Wagners Parsifal-premiere, 5 timer. Herlig kosmisk gigantomani; hellig
gral, nattverd, sirkel, ondskap og død – de evige tema om hvordan vi
mennesker kan bli rene og skyldfrie..
Det er mer opptak. Stup og skyt. Erik Bye ringer 4 ganger fra ubåt og fly.
Birgitte Grimstad, Turi og jeg planlegger brobyggingen mellom øst og
vest; Millionenes fest.
Søndag er festen for millionene på Rockefeller. Det er 30 artister og 10
gjester. Valeri, Fjodor og Sergej er fantastiske; det er verdens
heavygruppe – og ingen vet om det. Vi bygger broer etter beste evne. Det
er ikke nok.
Det er Glasnost. Novimir. Spasiba.
NY BOK
København 09.11.87 Sheraton
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Hos Arne:
KATTER I FORMASJONSDANS
Svarte, blanke. Vakre katter trenes i formasjonsdans. De er i alle
størrelser og ordnes deretter, ca 50-60 i alt. De er disiplinerte og tar
regi. Mellom hver øvelse leker de; slåss, tuller, ler og LEVER.
Warren Harpo kommer inn. Han fleiper med meg og klemmer meg. Det
er godt.
Tidligere, på Eggers i Gøteborg:
Turi Tarjem og Turid Øversveen sitter der. Jeg elsker dem begge og er
trist fordi vi ikke jobber sammen mer, men tristheten blir til glede,
deretter til latter.
Både Warren og jeg våkner av min høye latter. Vi deler rom som venner.
”Klar latter” sier Warren. ”Som bjeller. Helt annerledes enn når du er
våken”.
En av deltakerne – fra Genève - fortalte om å ha sett farger og ha fått
skjelvinger etter sterk sol – og at han forlot kroppen. Som å fly! Beautiful!
Sier han.
Rebirth-mannen puster seg til prenatale fysiske minner. Alle vet noe om
kjerneaktivitetene; lys, pust og vibrasjoner. ENERGI. Vi lever ikke uten,
skaper ikke uten.
Selv er jeg midt mellom kunst og terapi, vitenskap og intuisjon, natur og
teknologi, mann og kvinne – unik og anonym; et kvinnemenneske fra
Trøndelag i en stor verden.
Warren og jeg snakker ODC og Scansat.
I morgen er det TV3.
02.11
Knut Ulven Felberg er et svært viktig møte dette året. Det vil vare. Etter
Peter Russel THE GLOBAL BRAIN hadde vi fest her med ODC-gjengen og
mange flere.
Akkurat vært i Trondheim, stor suksess. Aldri hatt slikt drag på et
publikum. Dirigerte Miss Trombone og mamma var glad for å være med
på Britannia.
09.11 MIDNATT
Vi starter med stor frokost, d.v.s. lunch, på Nordisk Film. Torben er
høvding, Anders er show (vær, 35) og John en språkkyndig ex-musiker og
habil producer. Peter har varme og humor. Vi er i gang med talk-showet
Scene 3.
1011 08.30
Jeg flyr i luften med en lang og rød spiralting. Den snor seg ned mot
ungdomshuset i Fevåg og tvinger meg til å lande.
Diskusjonene flyter bra. Mennene former seg. Jeg blir bortskjemt. Østers i
champagne saus, fasan og ”skogsvampe” gjør meg ikke mindre
bortskjemt. Det er nesten for mye. Jeg er ydmyk og takknemlig.
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OSLO 11.11; 01:11
Lars maser om Str. 38. Gro føler seg overkjørt. Jeg ringer henne. Jesus
ringer. Det er for lite tid. Terskelen er lav. Alt må skje NÅ.
Fint møte med Arne og datteren Sara. Jeg fikk en spennende leksjon i det
gylne triangelet, 1,268 og 1,444. Det er alltid noe som ikke stemmer helt;
var det ikke det jeg visste.
Arne sier han tenker mye på skuespillet jeg har skrevet, Den lille
forskjellen i den store sammenhengen. Han lytter på mine fortellinger om
Str. 38. Han er den mest TILSTEDE MANNEN jeg kjenner. Han godtar meg
HELT – med-lidelse, med-følelse. Han er min bror. Min elskede bror; som
tåler mer enn prestasjoner og optimisme. Jeg er lei av at alt bare skal gå
frem.
Jeg herjes av et løpsk hjerte og et sprengt sinn. Fordøyelsessystemet,
både det materielle og det immaterielle, er overstimulert av dansker, lune
andebryst, østers skylt ned med Alcace-vin, Forum 2000 i Norge og
produksjonsplaner i Danmark. Jeg ønsker fred, fred, fred. Overgir meg til
natten bare for å oppdage at jeg ingen tid har og at det ikke engang fins
en ledig parkeringsplass for meg. Selv psykiatexentrikeren kan ikke hjelpe
meg.
On and on the rain will fall
Like tears from a star
On and on the rain will see
How fragile we are
Fragile we are..
Sting
Så er det full menneskestim igjen; Steinar Lem, Sidsel Mørck, begge
kunnskapsrike. Bugge og Bjørk. Fremtidsforskeren Benterud,
teknologivennlig, energisk, innovativ og litt vel optimistisk.
Middag med Sven Bjørk på Jade. Vi skriver pressemelding. Han er
gigantoman på sitt vis – fra det lokale til det globale i ett sprang
”Campaign for the Earth is coming up”!
I morgen kommer Jesus, og lammet er til tining.
Snakker med den nye, gode mannen Knut, som ferdigstiller en
forskningsrapport og med Lars. Her; en ordentlig diskusjon med både
grining og kjærlighet. Jeg danser for Gud-i-meg-i-Gud til Sting og lytter til
underlige og utrolige svar fra I Ching. Jeg er en liten brikke i et mønster
av energier. Det føles RETT.
Mamma og Emma skal komme. Hvor lenge vil Emma leve? Hun lever fordi
hun kan le, pynte seg – og gråte. Kjære, kjære Emma. Kjære, kjære
mamma.
I jobbsammenheng er jeg kald i huden og spent i hjertet. Jeg forakter
ordgyteriet; ord, ord; meninger, meninger…
FREDAG kl. 08:20
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- I really do love you
- Are we having a sexual relationship or not?
Jesus er her. Han er en fantastisk elsker. Kroppen min bare overgir seg til
hans sterke sødme og grundige kjennskap. Han erter meg med å si et jeg
sikkert vil forlate ham. Han kjenner mine svakheter.
SØNDAG KVELD 22:15
TI AMO, står det på lappen på senga. Han er reist. Jeg er fryktelig glad i
den mannen. Og har solid respekt for ham. Jeg er glad for at Anne og
Warren var med på lammestekmiddagen, jeg er så glad i dem begge.
Jesus møtte Wera Sæther; flott.
Mamma og Emma kom begge og hørte mitt foredrag i
Studentersamfundet i Trondheim; så privilegert jeg er!
Emma gråt da vi dro, Kaj laget lasagne og familie er noe helt spesielt.
I morgen er det Chateau Neuf. Jeg er sur på Gro fordi hun ikke
kommenterte mangelen på økologiske perspektiver i Scenarier 2000 på
Dagsrevyen i går, og blid fordi håndballjentene vant over Sovjet!! Om
natten er jeg i full fart – alene på en lang rulletrapp-vei. Trappene
forandrer seg i drømlandskapet; nå går ting fortere, lettere og med en
”drive” som kommer fra selve runnen under meg som jeg bare flyter med
på. Det er tidvis moro! Selv om det også er farlig og med mange
overraskelser. Jeg gir meg over.
Møte om Scene 3 med Per Selstrøm fra Norge (min produksjonsleder og
produsent) og danske Anders. Deal’a pris. 12.500 – repriser? Per sier han
ikke kjenner meg og at det er lenge siden vi har snakket sammen.
MANDAG 16.11; 16:40 FØR DET STORE MØTET MED FÅ MENNESKER I
CHATEAU NEUF OM VERDENSKOMMISJONEN FOR MILJØ OG UTVIKLING.
Alltid dukker det opp forheng; tykke tepper, florlette gardiner – med
Terje Osmundsen skjult på baksiden. Mamma og Monica har hengt opp
florlette blå rundt min hems. Jeg er alene.
Jeg vil danse.
Språket er vanskelig. For mye, for lite, forkjært.
Skarpe tunger, varme hjerter.
Alvorlig latter oss i mellom.
Humørløse dødstrusler i horisonten, jord, sol, vann.
Pust, poesi, det uutsigelige.
Kravet til klarhet, enkelt om komplisert.
Rasjonelt om tvetydig.
Om styring av det uforutsigelige og levende. Jeg vil være våkent nær i
kaoset. Språket er vanskelig.
Slik føler jeg foran det viktigste oppdraget jeg har hatt til nå.
Photongeist, vær til stede. Styr partiklene dit åpningen er. Slik er min
bønn før møtet.
Det er gjort og det er ennå ugjort.
NATT 17.11: 01:15
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Bevissthetsnivået er lavt og lytteevnen amatørmessig. Gjørv er aktiv, men
bærer språket fra 70-årene. Alle er selvhevdende. Lem og Osmundsen er
lekne gutter. Det er primitivt i Brundtlandkommisjonens hjemland. Håp
ligger langt der ute. Noen må gjøre noe. Lange preproduserte monologer
bidrar ikke tilstrekkelig. Bugge er en sann internasjonalist; Kvaløy en sann
økofilosof og Benterud en fremtidsforsker fra fortiden. Osmundsen samler
pynt til Høyrekaka og lem er en sta moralist. Selv var jeg nervøst til stede
og hørte hva som ble sagt (det er da litt). Ikke særlig musikalsk.
Photongeistet hjalp meg å fikse en teknisk katastrofe (Kvaløys lysbilder),
å improvisere og å klare en munter avslutning.
Kl. 08:45
BIOLOGI-STUDIER VED UNIVERSITETET
Jeg skal studere biologi ved Universitetet – det er under bygging,
gjørmete og fælt. I et lite rom treffer jeg Morten Krogh, han er der for å
lære om administrasjon av utdanningsinstitusjoner.. Jeg henger i armen
til en utenlandsk gutt; han synker ned i gjørma, den svarte dressen blir
møkkete.
Dr. Ilina Kikbusch var ok, hun styrer med 80 byer. Alle er lei av medienes
merkelapper. Osmundsen vil ikke være broiler og jeg vil ikke være røde
Rita.
MIDNATT 17.-18.
Ikke nok med at Warren takket varmt og kjærlig for å ha møtt Jesus, men
i kveld traff Knut og Arne hverandre over avocado, laks, kaviar, ost,
mango og disse asiatiske søte kjærlighetsfruktene med lange hår på seg.
Det ble et usedvanlig, dyptpløyende og intenst møte om eksilet og
hjemkomsten, om synd som fravær av helhet og Gud, om religion. Om
Jobs utholdenhet før raseriet, om ordet ord på hebraisk; i begynnelsen var
ordet = utpust. Vi gir lyd til vår eksistens og berører hverandre. Arne
både ser og hører. Jeg prøver å skjønne hva han gjør som gjør ham så
inderlig tilstede i prosessen. Med hele den magre kroppen.
18.11; 11:30
Finn Ove og jeg redigerer SKRU PÅ ENERGIKANALEN helt til midnatt
Jeg prøver å lære av den delen av meg som er fri og tillitsfull. Jeg vil
skape situasjoner der folk virkelig finner hverandre i talk-showet. Når det
skjer er det godt TV og vi når frem til folk.
LØRDAG 08:30
Forretten er grønn, hovedretten rød og desserten blå.
Fortell ikke meg at vi ikke drømmer i farger:-) For øvrig er det en god
kortfilm om livsløpets ulike faser. Tenk, så enkelt kan det hele uttrykkes!
Men det er en blå dag.
Jesus er her. Han forlanger å få se alle dessertene på Markveien mat og
vinhus før han bestemmer seg. Han vil jeg skal arbeide helt selv med min
orgasme mens han holder koken, sterkt og stille. Ikke hold fast. Let go!
Lek! Jeg er ikke god på ”freedom of commitment in relationships”. Jeg vil
ha en mann. Være nummer 1.
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Selv er han aldri liten, svak eller ensom. Jeg synes synd på ham for det,
han som tror på mit-leid som forutsetning for menneskelighet?
Vi ser Heksene fra Eastwick sammen – det er ganske moro.
(Her må jeg gripe inn for å fortelle at nettopp den kvelden i 2003, 14.
august, den eneste gangen tidligere at jeg leste gjennom denne 1987boken, så jeg igjen Heksen fra Eastwick. Et muntert sammentreff.)
Natten etter tilbys jeg frukt og andre delikatesser, men vil ikke spise. Jeg
vil ha mann og barn. Ikke Jesus og tilfeldige nytelser. Den transpersonlige
revolusjonen får komme senere. Da skal jeg følge bevegelsen og flyten.
Det er ikke mer sex, bare kjærlighet, med Jesus. Så drar han. Jeg er trist.
Det er Christians 30årsdag; storslagen og generøs. Ola Mæhle inviterer til
lunch og Leif skal komme..
Neste natt åpnes flasker, vinduer vaskes og jeg er klar til å ta imot maten
jeg bys:-)
Natt til 1. desember kjører jeg bil fort nedoverbakke, den går på autopilot
og jeg tenker at jeg i det minste må vite hvor bremsene er; utover det
følger den min kropps bevegelser. Jeg finner bremsen, både fot- og håndversjonen, kjenner det rykke litt, og lar det stå til!
Jeg gjør ca. 30 avtaler, leser en bok, ser 3 Tv-programmer, spiser med
Isaskar og kjenner fullmånen herje i kroppen i lange premens-kramper.
03.12; 08:30
HARD BÅTTUR
Jeg sitter på innsiden av en hule i et fremmed land og handler; spiser
tomater, skreller dem. Folk med trillebårer bringer inn mer varer,
papaya og andre frukter. Jeg har spist mest. De fjerner all søppel. Vi må
videre i en båt.. Warren der?
Det er storm. Noen spøker med at Vestfjorden bare er en lekedam i
forhold.. Vi er tre stykker på én side for å komme oss opp – vi henger
på utsiden.
Båten krenger slik at den nesten går rundt. Jeg bruker alle krefter –
samtidig som jeg økonomiserer med dem. Jeg skal henge på. Klare det.
Komme opp. Jeg klarer det.
PINNSVINET OPPTRER
En liten gutt innannonserer et nummer for TV på en svært varm og
naturlig måte. Han setter seg til som eneste publikummer.
En voksen spiller gitar. Et pinnsvin opptrer med å løpe fra én ende av
stua til den andre og tilbake mens det aggressivt gyver på og flerrer
små søte tenner. Jeg står med føttene spredt; pinnsvinet er mellom
dem nå; og når jeg hopper opp og ned, følger det med: Hopp! Hopp! Så
løper det igjen.
Fredrik Hauge er et naturbarn fra Sandefjord med Frogner-r. Han måler,
veier og aksjonerer på mandig, tillitsfullt og kraftfullt vis. Han leder
Bellona, en romersk krigsgudinne – med 7 menn i ledelsen. Han teller
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medieklipp, 500 på to uker, det er ikke verst. Han får oppmerksomhet og
nyter det. Pisk og gulrot, klapp og slag. Begreper som tårer, ånd og
kjærlighet finner liten resonans i denne kroppen – akkurat nå. Og bra er
det.
Jeg skal møte Annette Thommessen i dag; en livlig, flott, ekte og
engasjert kvinne.
KØBEN man 07.12
AMASONEN
Jeg går gjennom tidligere steder og oppgaver – øvingsrommet i Chr.
Kroghsgt. Har store verdier og er fortsatt uferdig; leiligheten i
Deichmannsgt. er også under utvikling og uferdig. Jeg kjører Amasonen,
det er dårlig sikt og sølete forhold. Jeg spyler de møkkete vinduene og
lar viskerne gå. Og ser klarere. Bilen stopper helt et øyeblikk; alt synes
dødt, men så tennes lysene av seg selv og energien er der igjen.
Det er en prøvelse å være her. Noel fra ODC i Køben ringte og vekket
meg. Jeg leser Women who love too much og tenker på mamma og
pappa. Jeg har mye byggearbeid å gjøre og jeg vil se klarere.
Marianne Ahrne, som skal være med i programmet, måler kjærlighet i
smertedybder, fy faen, så dumme vi damer er. Hun blir ikke elsket nok av
sin mann ”Jeg dør nesten, det er grusomt å jobbe med ham, han rører
meg ikke”. Hun ble ikke elsket nok av sine foreldre og drømmer om Store
Moder og rabbinere; denne flotte kvinnen med ett øye mindre enn det
andre.
Alt skjer fort, spennende og brutalt i denne produksjonen. Bjørn Lapidoth,
mitt første møte med Madame Dunk, skjønne Annie Dunch, som hun
egentlig heter.
JEG KLER AV GUTTA
Jeg kler av Jarl Friis Mikkelsen og Jahn Teigen det ene laget etter det
andre, nasjonalitet, kjønn, personlighet; vi er på toppen av en bygning
og hele staben jobber med fordommer og masker. Løken i Peer Gynt er
ingen god metafor. Det ER en kjerne – i alle.
LØRDAG 12.12; 09:00, på 3 Falker
KOS OG ROT MED MENN
En langhåret mann med to flagg på hodet skal være speaker.
Jeg står utenfor hotellet og venter på min venn Peter Meyer fra
Stockholm. En høy, vakker mann i 30-årene ser meg og kommer bort,
snuser på meg langs halsen og er tydeligvis interessert. Peter kommer –
det blir til at vi går sammen alle tre for å spise og begge holder om
meg. Det er deilig.
Jeg kommer hjem. Pappa og flere menn har vært i kjøkkenet, som er
besudlet. De har ikke ryddet og vasket opp etter seg; det står masse
manneskrap i hjørnet. Jeg viser det til Kari.
I går var en helvetesdag med prøving av klær, møter (topp møte med
Mogens Behrendt, forresten), prøver og krangel med Peter H. Jeg vil ikke
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ha prøver helt inntil opptaksstart. Søte piker, trøst av Per S, som
navigerer godt i skjæringen folkelig/intellektuell.
Fredag med Ole var balsam for sjelen, ganen og øyet. Jeg er fryktelig glad
i Ole. Han blir med i ODC.
JEG REDDER MITT FADDERBARN
Jeg redder Marie Céline som er inne i Amasonen, parkert i en
nedoverbakke i mørket, idet den begynner å røre på seg. Jeg løper
etter, kaster meg inn i den, famler etter bremser og ratt og vrenger
over til venstre, slik pappa burde ha gjort da den store steinen kom og
tok ham – og knuste ham.
Jeg bærer ut barnet, som insiterer på å tisse på stedet.
HULL I VENSTRE ØYE
Vi er i et rom fullt av mennesker for å diskutere det som har hendt. Og
følelser. Et barn kysser meg bestemt og kjærlig. To barn krangler; noen
sier ”tror du barnet vil kysse deg, som er så gammel!?” Den lille
begynner å snakke, klokt og lenge – sittende i lotus. Gruppen lytter. Det
handler om nærhet. Familien Brodey er der; Ivan og Warren og Lisa
henter stoler og benker de setter langs veggene – tett – som en
spontan demonstrasjon av behovet for nærhet. Jeg er blant de første, i
annen rekke. Det henger en stor maske på veggen. Warren reiser seg
og lager et hull der venstre øye er. Selv har han en sort maske, også
med et stort hull i venstre side.
13.12;13.00 notat etter et avbrekk fra talk-show-produksjonen:
Jeg gikk i Kongens park. Solen lurte bak sølvhvite skyer, luften var kald
og pusten ble til røyk. Elven var frosset og naive ender styrtlandet i skjør
is og vann til lattersalver fra venne-ender; en latterlig dyrelyd, forresten.
Så slåss de om maten, og barn, mødre, gamle i rullestol og en talkshowvert fra Norge morer seg og kjenner dyp sammenheng med alt liv.
Svanene er majestetiske og slett ikke så hvite. H.C. Andersens ”De Vilde
Svaner” flyr gjennom kroppen og vekker minner fra den blå boken i
barndommen hvor vablete små pikehender strikker skjorter i kjærlighet til
sine brødre. Den yngste prinsen med én arm og én vinge gjorde sterkt
inntrykk på meg.
Dette er Arnes land. Her er jeg dronning. Et tre viser meg sin alderdom;
det lukter ingenting. Jeg ler av et ballett-tre, det er magert og grasiøst
med knudrete horisontaler i befriende asymmetrisk koreografi; d.v.s. jeg
ler MED det..
Jeg puster tørr, kald dans luft og hører kirkeklokkene. Jeg går inn i kirken.
Det handler om å bli som barn; jeg lærer av barnet i drømmen i natt.
Presten er en kvinne på min alder med høy stemme. Hun er godt
forberedt. Om Lyset; Johannes; St. Hans. Jesu fødsel og lyset som stiger.
Man tier av mørket.
Så er det dåp. Jeg tenker på Marie Céline. Mitt medansvar. Det er tre barn
som døpes; Sophie Celine, Julie og Line. En ung gutt er fadder og stråler
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av selvsikker glede. Den første som bærer er en kvinne på min alder som
vibrerer slik at hun skaker. Presten fører henne til stolen og avslutter
ritualet der. Hun ved siden av klapper og klemmer. Når vi mennesker
beveges oppriktig, ja, da beveges vi. Jeg lar øynene renne litt.
Det er Kristi blod og legeme. Det er et fremmed land og jeg er et barn.
Jeg vil være i andre rekke rundt alteret, men en gammel kvinne trenger
seg foran meg, så jeg blir stående med bankende hjerte og se annen
runde knele i ring.
Jeg bestemmer meg for at dette gjør jeg, selv om det BARE BLIR MEG.
Det er et nakent valg. Vi blir noen til. Jeg skjelver ikke. Ser rett på
presten ”Dette er Jesu legeme”. Vi velsignes og jeg ber mine helt egne
bønner. Så synges en salme – jeg kjenner den og synger min norske
tekst. ”Lat folket som brøder saman bu…”
Jeg er den første som forlater kirken.
Tilbake i parken.
Jeg kommuniserer ordløst med et barn, et ekorn og en enøyet mann med
to hunder.
Så går jeg i Storm P-museet og humrer. Ler. Han er STOR. Vanviddet
ligger på lur i hver strek. Rått, presist, modig og varmt omfavner han meg
skarpt.
”Hva tror du om verdenssituasjonen? Jeg vet ikke; jeg har noe på øyet.”
Jo, det er noe med øyet i disse dager.
TIRSDAG
Claus Møller ber for sine kurs og takker Gud for at bestefaren og kona har
vist ham veien. Så han kan vise andre veien. Vi driver på:-)
En forspist, redd kar som er blitt multimillionær på å fortelle verden om
sunn fornuft og vennlighet. Kanskje er det det folk vil høre om. Hadde han
bare hatt humor! Men det er mest styring, kontroll, orden, mål og
resultater – og tro, må vite. En gammel patriark med drømmer om å lede
verden. Han lytter ikke.
Det gikk bra med Scene 3 Jahn Teigen kom helt fra Norge for å si to
setninger. Men han lå i det minste på gulvet. Scan-sat sjefen hadde brakt
champagne til rommet. Strålende! Ser han. Lysende! Står det på
flaskeposten. Vel, vel, danskene tar godt imot meg og Ole Ernst er GOD.
16.12 MIDNATT
Fredrik Hauge er bare 22. En skjønn gutt med tett skall og harde krav om
å være mann. Jeg liker ham godt, og han vil komme mye sterkere.
Senere. Kay Pollack var som ventet helt topp. Ekte og direkte og en sann
publikumsfrier. Claus Møller vil frelse meg med kurs og jeg fikk presang
fra Madame Dunk; eller rettere, fra nå av er hun Annie, og hun blir lenge i
livet mitt...
18.12
Kvinneprogrammet i går ble ekte, dristig, sensuelt og spennende.
Marianne Ahrne, Sverige; Annie Dunch, Danmark og Thea Stabell, Norge.
”Holdet” kvitterte med ”søde, dejlige Rita” med Kim Larsen, magnum
champagne, roser og trampeklapp.
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Jeg gikk på byen med Thea, Annie, Sæmund og Per; deretter videre med
Åge Alexandersen og Steinar Krokstad fra Stagedolls, en glad
solariumkropp med stretchdongery rundt, vakre øyne og litt for dype
rynker i panna til å være bare 27.
Vi er på Zeleste, Wessels kro, Alléenberg og til slutt Psykopaten, hvor
gamla på 86 i parykk og tøfler smekker mennene i bakhodet slik de liker
det.
Fredag er det fest på Nordisk Film. Vi elsker den nye dansk-norske
alliansen, spiser indisk, drikker champagne og synger 30 Beatlessanger og
3 bursdagssanger. Stedet holder åpent tre timer ekstra for oss og til slutt
spanderer de en hel whisky. Jeg ender på Krasnapolsky med en
bodyguard i hver arm.
Hjemme i Oslo kommer reaksjoner på alt oppstyret – det er som et langt
ul i kroppens grotter og Kari og Lars bærer spy ut og vann inn. Morgenen
etter er jeg bra og har en vidunderlig morgen med mitt fadderbarn Marie
Céline i senga – hos Kari og Øystein.
Anne inviterer til middag og hennes kjæreste Leif byr på fotmassasje, hva
hadde jeg gjort uten venner?
Jeg rett og slett ELSKER Kari og Anne.
Kl. 04:00
JEG KASTER ARMEN
Jeg gjør et viltert og humoristisk intervju, og mens jeg prater kaster jeg
armen over den rosa stolen; armen faller av og jeg storkoser meg. Det
var en planlagt løsarm. Vi snakker om nasjonalfølelse:-)
Jeg liker Danmarks dufter, lyder og følelser; mannen i skinnfrakk sier
det har med min musikalitet å gjøre. Vi får en god og lykkebringende
dialog:-)
Jeg tenker på hva jeg ville ha gjort om jeg fikk en egen TV-kanal. Det er
noe flere burde tenke på.
JULAFTEN KVALØYSLETTA I MØRKET
Jeg reiser med en mørk mann. En kvinne er med, men jeg vil ikke at
hun skal se meg mens jeg gjør rituelle handlinger.
Familie er en god institusjon. Jeg er med mamma og Kaj hos søster
Monica og Morten.
1. JULEDAG
PUR ENERGI
Jeg er blitt pur energi, rent lys i den andre verden. Jeg tester om de kan
se eller høre meg der – jeg flyr og lager lyder; noen av dem kan i alle
fall høre meg.
Jesus ringte. Just about time. I love him.
Jeg har sovet, trent, tatt solarium og badstu i det store tyrolerhuset i
nord. Så ballett fra Sovjet. Dansere av høy klasse er mennesker som er
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utviklet – ikke bare som dansere, men som mennesker. Den største
kunsten er å være seg SELV. Tolstoj-ballettens leder sier: Når jeg jobber
med nye dansere forelsker jeg meg alltid.
For en lettelse!! Det er altså ikke bare jeg som blander forelskelse og
prestasjoner. Forelskelse inntil vanvidd er læringens, kjærlighetens og
arbeidets essens; eller: drivstoff. Jeg elsker, altså lærer jeg.
Drømmene er mange og rikholdige denne julen; jeg nattprater med Jørn
Hoel om kjærlighet, leter etter min egen kattunge, avholder samling på
Sosialhøgskolen i Trondheim med AHA tilstede, blir gravid med Erik Bye,
gjør regi, mislykkes med Ofelias vise på lydsporet, griner og går hjem og
røyker Prince. Rød. Så utvikler jeg en ny sangteknikk som heter
”sprechgesang” og Lynni dukker igjen opp i drømmene i en fantastisk
kjole i rødt og gull mens jeg er kledd i brudekjole og Jesussandaler og er
forelsket i Morten Harket. Hjernen driver på om natten. Ustanselig.
Familien spiller amerikaner (min barndoms kortspill) og løser
verdensproblemer – forskningsparker; mer økologisk økonomi for å møte
energikrisa, norsk næringsliv må kvitte seg med Nordens neger-stempel; i
det hele tatt; Morten, Kaj og jeg blir mer og mer ivrig, Monica blir taus og
mamma flesker til med et jordnært innlegg om bioteknologi, fiskerinæring
og moral. Det er enn kos stund.
Tredje juledag er det fest; Svein Gundersen og Sissel Kyrkjebø er skjønne
mennesker.
Både Morten Harket og Sissel Kyrkjebø er som stemte instrumenter i en
verden av dissonanser, det er som det kommer en porsjon naturlig lykke
strømmende ut av strupene deres. Jeg unner meg den lykken, så kan de
intrikate forståsegpåerne innen musikkpolitiet mene hva de vil.
Årets siste natt er aldri enkel. Mamma gråt av smertene og dalmatineren
Bella ble avsindig provosert av at lekeballen hennes sprakk med et smell.
Nyttårsaften er en utfordring. Mamma forteller igjen at jeg sang før jeg
kunne snakke og opptrådte med Teddy’n min i en konfirmasjon. Jeg får
klamre meg til muligheter for å bli som barn igjen i 1988 (kanskje er det
en omskriving av å få et barn). Ikke vet jeg om det fins noen gud, men
den hellige ånd har jeg fortsatt tro på.
KÅRE WILLOCH ER KRESEN
Kåre Willoch skal være prisutdeler. Vi sitter ved kjøkkenbenk-fjøla i
Fevåg. Han har trette øyne og et asymmetrisk Janusansikt. Han spør om
mine intensjoner. Jeg forklarer at jeg verken er revolver- eller
avsløringsjournalist, men vil få frem det beste. Han repliserer at det ikke
vil være udelt heldig for ham å stå frem i en slik sammenheng – NU. Jeg
beroliger ham med at vi nok har felles interesser, mens han er opptatt
av hvordan det hele skal arrangeres.
DET HELLIGE LYSET – AV KAY POLLAK
Senere får jeg tilsendt en bok av Kay Pollak, utgitt på forlaget
INGENTING AS og med tittelen Det hellige lyset.
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Nyttårsaften dro familien samlet – mot alle odds – ut i Tromsø by for å
drikke champagne til frokost; ikke hverdagskost for mamma, nei, men en
lykkestund ble det med advokaten, rekefiskeren, danske Fleming,
Dixiebandet, karikaturtegneren og noen halvfulle damer som ville spørre
om håret mitt og gammel’n med rød vest som jodlet, lo og skar grimaser
mens han fortalte historier om hvordan man blir straffet for å være glad i
Norge. Vår lille familie sang trestemt; Glade jul, Lugn vilar skjøn og
Röslein – på Fortuna.
Så glor vi på TV-boksen og fyrer av en hel familiepakke med raketter. Det
er blitt 88, to skjebnesvangre 8-tall født et sekund senere enn rimelig
antatt. Jeg møter nyåret med en følelse av rystende ensomhet. Det er tid
for selvransakelse. Kommer jeg noen gang til å glede meg hensynsløst og
uansvarlig i år?
******
Neste år, 1988, arrangeres Nordisk Forum. 10 000 kvinner
kommer til Oslo og jeg er prosjektleder for
åpningsarrangementet på Akershus festning. Jeg leder en times
samtaleprogram med sentrale kvinner fra fire kontinenter kalt ”Womens
visions” – sendt i NRK og flere andre land.
Jon Helgeland kommer inn i mitt liv via en fest hos Nanne Stoesen.
Vår datter Rebekka unnfanges og et mangeårig monogamt
samliv/ekteskap med Jon folder seg ut – frem til separasjon i 1996.
Det er på tampen av 1988 mens jeg er programleder for TV3s
preproduserte nyttårsshow NYTTÅRSBUBBEL i Stockholm at jeg får
mistanke om at jeg er gravid, gir bort min siste røykpakke, rød
Prince, til Lage Fosheim, drikker ingenting og legger meg halv
elleve.
Sammen med Grete Kobro blir jeg ansatt av Ole Andersen ved Oslo
Plaza med ansvar for utforming av kulturprofilen (utsmykning, navngiving,
åpning, kulturarrangementer, bl.a. Kulturtorv, et samarbeid mellom Den
Norske Opera, Forfatterforeningen og NRK P1). En ny æra begynner.
Livet dette tiåret er fullt av oppgaver og utfordringer – fra utviklingen av
ODC-prosjektet (Oslo Discovery Center) sammen med bl.a. Christian
Thommessen, Sven Bjørk (Forum 2000), Ken Friedman, Noel Fox, Warren
Brodey og Monna Nordhagen i 1987-89 – CREATIVITY, LEARNING,
DEVELOPMENT – et fremtidsrettet nettverk med blikket mot globalisering
og ny teknologi til utviklingen av idé og konsept for VALG 97 PÅ NETT - et
pilotprosjekt fra NRK–interaktiv i samarbeid med Dagbladet/SOL;
nettstedet fikk 1. pris i én av kategoriene under MINT-98 (Multimedie- og
internett-prisen).
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Jeg var medlem av arbeidsgruppen «Kultur og helse», et UNESCO-basert
to-årig prosjekt som bl.a. arrangerte en internasjonal konferanse med
deltakere fra mer enn 20 land på Holmenkollen Park 1994-96, aktiv i
nettverket EVA (Electronic imaging in the Visual Arts) og i en MoU-guppe i
EU/EØS-sammenheng med fokus på nye medier og «Cultural heritage,
prosperity and diversity”.
Mest avgjørende dette tiåret i det profesjonelle livet er oppdraget som
politisk rådgiver i Sosial- og helsedept. for sosialminister Grete Knudsen
med ansvar bl.a. for budsjettarbeid, velferdsmeldingen og
frivillighetsmeldingen 1992-1994, deretter som politisk rådgiver i UD
handel- og skipsfart med ansvar for EU/EØS/EFTA, OECD, WTO, kontakten
med USA, Latin-Amerikaplanen, KULTEX samt med større oppgaver i forb.
med EU-meldingen og skipsfartsmeldingen 1994-1996.
Mamma sa i at anfall av oppgitthet og forargelse etter min første
skilsmisse i 1980 at et jeg var verre enn Elisabeth Taylor. Det stemmer
ikke. Taylor har som kjent giftet seg 8 ganger.
Jeg er mer som Mae West; det er aldri for sent å bli yngre, ekteskapet er
en institusjon, og jeg er ikke moden for livsvarig institusjonsopphold5 – for
enhver pris. Men vi må likevel reflektere over prisen vi og våre barn
betaler for vår jakt på lykken og det perfekte parforholdet. Mest
avgjørende i 1997 i det personlige livet er altså oppbruddet fra et
mangeårig ekteskap og rikt familieliv i Bygdøy Allé i Oslo.
Les om en rusten båt, en invadert hytte, Rebekka som kræsjer i
Checvroleten, et bilde med flere lag, et rom under oppussing, slutten på
klatringen, egen interface, tilværelsen som kokong i overgangen til en ny
epoke, levitasjon og flyvedrømmer og møtet med en 2 ½ meter lang
mann. Jeg er biskop i eget rike og møter bjørnen og ugla.
Noen liker langstilkede dyprøde roser, andre liker kaskader av
prestekrager i kors - og jeg liker begge deler. Bli med meg på møtet med
presten i mitt liv; men før det; et ildfullt, inderlig og lite bærekraftig
forhold til vakre Ruben. Den originale biologiske musikken skapt i en
drøm på denne tiden får meg fortsatt til å undres, le – og skjemmes litt.
Men drømmene tar ingen smålige moralske hensyn. Sex er naturlig. Og
det som er naturlig, er ikke uanstendig, som Mae West uttrykker det. Og
kanskje har hun også rett i at hvis du sørger for å føre dagbok, kan den
en dag forsørge deg. Velkommen til tidsreise nr. 2, til 1997.

5

Sitatet er slik: Ekteskapet er en fin institusjon, men jeg er ikke moden for en institusjon
ennå.
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1997
13.01
ONDE VINDER
Jeg vil hvile inne i en bil – de andre går ut. Bagasjelokket spretter opp,
vinduet også. Det er onde, kalde vinder. Jeg ber Robin (nevø) om å
lukke; han snakker i mobiltelefonen. Han skyver én vei, men resultatet
blir motsatt. Om og om igjen. Ekkelt. Ondt. En lærkledd mannlig
vampyrskikkelse med hoggtenner og blod kommer mot meg. Jeg
bråvåkner med skrekk.
Jeg er så redd at jeg slår på lyset og leser. Lenge. Hjertet bruker en
uendelighet av tid på å roe seg.
Hva skyldes dette? Hva slags ondskap invaderer meg (bilen=meg)? Kan
det komme av at Thea og jeg snakket om – og at jeg senere leste om –
Kali; the creator, preserver, destroyer? Det tok lang tid å oppnå en følelse
av lys og hvile.
LYKKELIGE KJERUBER
Jeg er inne i en vogn – underveis. Fire små, lubne barn (kjeruber?)
sitter rundt meg. Jeg passer på dem slik at de ikke faller ned. Jeg
småskremmer dem brått. De to som sitter på fanget mitt ler så godt av
leken; profilene deres danner en skulptur av ren lykke.
Jeg tok ikke selve kampen med det onde, men jeg husket for første gang
bilder av nattangstens opphav, ikke bare skrekken. Og jeg mestret lys og
glede i bearbeidingen. Så kom englebarna:-)
Jeg rådet min kjære sjelevenn Thea (Stabell) til å søke dekanusstillingen
ved Teaterhøgskolen slik at hun 1) kan få status og rom til å arbeide
seriøst og 2) kan forløse og utvikle bevisstheten om teaterets åndelige
misjon i en multimedial underholdningstid.
I dag er det Ruben, en lang kropp med en skjev, elegant energi i seg som
er målet for all min eros-lengsel. Jeg skal trene, betale en formue i
regninger og ellers ta det som det kommer.
Natt til tirsdag kl. 05:00
Ruben og jeg. Ømme. Nære. Lengtende. Såre. (Av)ventende. Hans mor
døde da han var 5 og han føler seg forlatt av henne. Han har vært
samboer med en 12 år yngre kvinne inntil for to måneder siden.
Som han danser! Hva med oss? Vi er begge like ivrige – og avventende.
Jeg serverer fasanpaté, kyllinglever og artisjokkhjertesalat. Jeg
(for)venter.
Tester han meg? Jeg tenker ”prøv meg”, men sier det ikke. Han går. Jeg
gråter.
Lørdag kveld
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Vi blir intime og fulle torsdag. Jeg; korthåret med ny avmagret kropp,
blond manke, nye tanker og nytt håp. Astrup-Fearnley-åpningen var god
fordi vi to gikk dit sammen.
Hjemme hos Ruben er det nyttårschampagne og to slag kaviar. Han er et
sivilisasjonsmenneske; eksistensialist, pessimist. Vil han tåle min
insisterende hengivenhet til natur, mystikk, åpen dialog og kvinner?
Eller blir det med Sartre og Strindberg?
Jeg legger ut om mitt holarki-begrep og blomsten jeg navigerer etter i
mitt organ(isator)iske virke. Han elsker Brian Ferry. Jeg også.
- Jeg har ikke spist så godt på så lenge jeg kan huske. Veien til
mannens hjerte etc., sier han.
- Veien til kvinnens hjerte går gjennom smilerynker rundt øynene.
Sier jeg.
Han smilte da han gikk. Jeg har grått siden.
Mye gikk utover Rebekka og venninnen Lilly, selv om vi laget japansk
sukiyaki og vafler og jeg sang tre nylagede sanger og innviet jentene i
fenomenet månesyke. Jodlet gjorde jeg også til deres fryd.
Hele tiden nages jeg av tvil. Ringer han? Tør han? Vil han? Jeg prøver å
overbevise meg med tanker som ”jeg er et sant og helt menneske som vil
forbinde meg med en som LEVER og kompletterer meg – og som samtidig
er en refleks av meg. Min skaperkraft, min lengsel, mine forgjeves forsøk
på overskridelse, mine lys(ende) øyeblikk, mine svarteste hull.
Stein Mehren sa at jeg så ut som en road-movie i dag. Selv trodde jeg et
øyeblikk – etter å ha hørt Leigh Stan på Blindern – at jeg var en
humoristisk interdisiplinær kyborg-hybrid.
Er det overhode NOE i meg som er bortenfor kjøttrevler, blod, bein og
innmat? Det MÅ det bare være. Hvis ikke; hvorfor slipper jeg da ikke unna
den desperate bevisstheten min som jobber og jobber? Kunne jeg ikke
leve og dø – som et insekt?
Ruben; jeg vil være nær deg. Stryke ditt kompliserte hode – inni og
utenpå. Tjene deg og overraske deg. Du er konge. Med elegante svaiende
lår. Jeg elsker nesen din og den trassige underleppa. Jeg elsker
bevegelsene dine, særlig de som OMGIR deg, de langstrakte, grasiøse,
usynlige energiene som slenger seg i adelige former når du går, når du
danser, når du konverserer. Ikke avvis meg.
Søndag 19.01; 10:00
SCHÆFEREN SLIKKER MEG
En kjempestor schæferhund elsker meg, legger hodet i fanget mitt,
slikker meg i ansiktet. Monica ser forskrekket på, hun tror det ikke. Jeg
er helt trygg på den, lar den komme opp i fanget mitt flere ganger. Et
stikk av seksuell KRAFT jager gjennom meg.
Jeg går mellom to etasjer. Oppe er det en ung mann med stramme,
smale hofter. Han spør: Er det pikken min du vil ha? – Det også, men
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hysj, ikke snakk så høyt.. Det er et lite herreselskap ved enden av mitt
skrivebord.
Jeg er i intim kontakt med egen aggresjon/seksualitet? Og min animus?
Jeg har skapt en mann og elsket en schæfer – som jeg tidligere alltid har
vært sykelig redd for, etter en episode i Lofoten for mange års siden.
Søndag midnatt
EN KADER BEGRÅTER MENNESKENES SKJEBNE
Jeg ser en tidligere kulturrevolusjonær kader falle sammen i frådende
gråt (the real thing) over krenkelser begått mot menneskene og deres
verdighet. En meget sterk opplevelse.
Ruben ringte. Han vil ikke reise bort som vi har snakket om, men vil jeg
spise middag hos ham i morgen?
I stedet for å bli skuffet over at det ikke blir noen reise, velger jeg å bli
glad på en litt dump måte for at han vil se meg igjen.
Rebekka og jeg gikk i skogen på Bygdøy i dag. Vi laget spretterter og
badet i en søyle av sol som fylte vannflaten med tusener av funklende
stjerner. Vakkert var det og da lyset brøt seg vei gjennom tett, blågrå
tåke og sildret i brede, glødende striper med softlinse på mellom
trestammene.
Vi møter en stor schæfer. Jeg er ikke redd og ser på den med en glad,
kjærlig og leken følelse. Jeg har øvd på det i drømmen:-)
Jon, Rebekka og jeg spiser kalkunmiddag – det minner om våre lykkelige
julaftener, vi holder en passe fin tone.
DRØMTE SPOR- strofer fra et annet rike – hvor bringer det meg?
I Ching minner meg om betydningen av å skille seg ut fra det
mindreverdige og overfladiske. Man blir bare tilfredsstilt innerst inne når
man finner hva man søker for å utvikle personligheten. Forbli FAST er det
jeg vil. Ikke la meg villede av øyeblikkelige tilbøyeligheter.
I Chings dom er: En gemen og uforskammet pike river herredømmet til
seg. Det sterke og lyse må aldri undervurdere det gemene; ikke
undervurdere det og trå vedkommende i møte fra første ferd.
Jeg spør om Ruben – og I Ching sier: Etter fullendelsen, når alt er som
gunstigst, DA: Forfall. Og den ytterste forsiktighet er nødvendig. Først
lykke, så forvirring. Spenning krever forsiktighet; ellers fordamper vannet
– eller ilden slukkes. For rask fremadstreben blir fort tap, hodet i vannet;
fare! Se frem – ikke tilbake. Forfengelig selvspeiling gir ingen lykke. Frem,
ustanselig!
Tiden mellom renselse og drikkoffer er hellig. Forvandlende.
Guddommelig, dypt alvor fins i naturens lover. De kan vi virkeliggjøre i
oss og gjennom oss selv.
Egoet er u-tro-lig. Så hvorfor tro på det?
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Mandag morgen 20.01
KOKONGER
Transformasjoner fra levende, handlende apparisjoner til kokonger uten
ekstremiteter var nattens tema.
FØRSTE AKT ET MUST
På slutten kom Rebekka, Ruben og jeg for sent til første akt på
Nationaltheatret og ble bedt om å vente til andre akt; men jeg vil inn
NÅ!
Tirsdag 14:00
Jeg sov hos ham i går. Lammekjøtt. Dyprød, nesten svart vin. Han har en
glatt, stram, vakker og våken kropp. Han er anspent, øm, mottakelig og
generøs.
Vi klapper mammas vakre, nybrunede rygg og rumpe.
Det er noe stort som skjer. Vi må ikke forsere. Energier strutter og
tappes.
”Nå er det gjort” sier han. ”Et nytt liv er begynt”
Vi er glade.
Det er riktig.
Han vil meg seksuelt; prøver – og gir opp. I dag morges var det rett.
Øynene var til stede, bydende; bortenfor prestasjon. Er han uvant med
mental styrke? Høyere alder?
Jeg vet han kommer. Nå må vi passe tiden og være våkne. Hellige
øyeblikk ER.
Fredag 24.01
DET VIDUNDERLIGE har skjedd. Ruben er ”alt” jeg kan drømme om.
Lyttende, meddelende, leken, begeistret, vakker, snill, intelligent – og
best av alt; glad i å sove. Vi blir tåpelige og euforiske og planlegger å
fortelle barna våre om OSS og den slags. Vi går på vår andre
utstillingsåpning; Sør-afrikansk samtidskunst på Stenersenmuseet.
Lørdag morgen kl. 06:00
En sort og en hvit størrelse er i kamp
Jeg våkner i angst. Noe herjer i meg. Den strålende gårsdagen får sin
motsats.
Rebekka gråter inderlig over Jons og min skilsmisse. Hun sier ”forbudt”,
”jeg kan selge alle tingene hvis bare dere..”, ”jeg kan hjelpe, jeg vet
hvordan..” osv. Ren smerte.
”Hvor er pappas hånd? Tallerken? Hvor er hans gamle sko? Hvorfor er han
ikke på plassen sin mer? Jeg blir aldri mer lykkelig.”
Mamma sier – når jeg forteller om Ruben og at jeg bryr meg om ham:
- Det har jeg hørt før. Slik har du alltid vært. Jeg kan ikke si at jeg
liker det så godt. Du går for fort frem. Husk du har en liten unge.”
Hva skal jeg med I Ching når jeg har mamma?
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Jeg griner – fordi hun ikke unner meg litt lykke i en tid som denne. Fordi
hun ikke kan glede seg med meg. Fordi hun er infisert av egne tap og
egen bitterhet. Jeg sier at hun sårer meg:
- Ikke ta det slik. Jo da, jeg unner deg det. Men du har tatt feil før.
Jeg så hvor det bar med ekteskapet med Jon den aller første jula.
Du må i alle fall ikke finne på å flytte sammen med noen. Husk du
er BLIND. Ingen ser den andre i forelskelsens rus.
Så er jeg syk. Det er Warrens bursdag. Ruben, en kunstinteressert
stortingspolitiker (de fins) og Kunstneren, Rubens favoritt, er på Huset
(Kunstnernes hus). Jeg skulle ha vært der.
Jeg er skremt. Av intensiteten i min interesse for Ruben, for Rebekkas
voldsomme og smertefulle utbrudd, over mammas kyniske og nådeløse
råd. Bare Warren unner meg en ny kjærlighet. Drives alle av egne
motiver?
Jeg tror alle andre vil fordømme det nye forholdet, med unntak av de av
mine venner som ivret for å spleise Ruben og meg.
Anne, Rebekkas fadder og reserve-far, vil være skeptisk. ”Alle” vil synes
det har gått for fort, at skilsmissen er tragisk etc. Jeg må bare slippe
sykdommen til.
Søndag midt på dagen
Min kjærlighetslengsel (og evne) har møtt en mottaker med en klangbunn
som sender støt av euforiske lykkestrømmer gjennom skrotten (det er
som i et ukeblad). Ruben er alt jeg har ventet på. Det er eksplosivt. Han
har gratie, mildhet, latter, alvor, sensualitet, våkenhet – alt! har han i seg
- vi gjør oss dødelig sårbare for hverandre og er på konstant opptur, dette
skal vare livet ut og jeg introduseres til hans datter som er ren og åpen.
Ruben lurer på ”hvem” som har sendt meg til ham. For ham er jeg en
engel som gir ham sjelelig såpevask, skyller vekk dritt, lyser og løfter i
kjærlighet. MOTHER OF PEARL, his favoRITA, det er meg:-) Jeg har
allerede fått full eiendomsfølelse (han er min, min, min) og det er
opphissende å tenke på at jeg aldri vil slippe ham og skal tjene ham til
evig tid. Lars var en ung prins, blond og uskyldig. Nå har jeg møtt den
eneste rette – som er de ordene vi bruker når vi er usannsynlig og tåpelig
forelsket. På en skala fra 1-10 er Ruben nr. 9, Rebekka er øverst. Det er
perfekt.
Og når noe er perfekt skal man selvsagt være på vakt. Ingenting står
stille, alt er i utvikling, alle levende vesener drives av begjær vi ikke rår
over. Og sannheten er at jeg tror på den eneste rette – til enhver tid.
MANDAG 27.01
Ruben og jeg var hos ett av mine favorittpar; Leif og Halvor. Så på bilder
fra partnerskapsfesten deres. Drakk den siste champagneflasken fra
bryllupet. Reinsdyr og lyche/pasjon. Ruben er lyttende, skjønn, litt naiv og
sterk. Han sang Mother of Pearl, jeg sang Queen of Hearts og de nygifte
mennene sang vidunderlige sanger til oss.
Ruben sier vi må gifte oss på sikt. Jeg lover meg bort, jeg vil elske, åpne
meg etc. og vi slutter ikke å elske og snakke. Det blir for mye, jeg faller
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om av mangel på søvn og opphisselse og det er rett i taxi, sovepille, rosa
sov-i-ro-voks i ørene og besvimelse i senga.
Det er tid for å stenge av.
Natt kl. 01.00
Han gikk. Jeg har grått en halvtime. Stått på kne. Sett bilder av Jon og
Rebekka. Hva driver jeg med?
- Det er fint at du har tak på meg. Men du må ikke holde for hardt.
Det har gått for fort.
Nå er både hode og hale i vannet. Det renner saltvann fra tårekanalene –
som da pappa gikk bort. Jeg må ikke klamre. Ikke forsere. Saltvannet
renser. Det er ventetid.
ONSDAG KVELD MIDNATT
Det er sorg og raseri i Rebekka. Paranoia i Jon. Jeg bruker tid.
Jeg lærer meg Ketil Bjørnstads ”Jeg er din mor”. Jeg føler jeg fyller den
rollen, Mother of Pearl – moren som forlot Ruben da han var fem år.
Denne dagen dukker det opp mennesker fra Lørdagssirkuset og fortiden
(en x-kjæreste), Anne Chris Odland, min parhest fra radiOrakel-tiden
inviterer til middag og Rebekka og jeg besøker etterpå radiOrakel.
En arkitektvenn kommer på kvalitetssikret fiskesuppe og modne oster.
Han roser vår relasjon, for ham er jeg ”et eventyr”, og eventyret fikk
nakkemassasje som takk for mat og prat.
Kl. 05:30
INGEN OVERNATTINGSPLASS FOR MEG BLANT MENNENE MINE
Jeg kjører i min Chevrolet – med kofferten. Rygger inn på en P-plass,
må ha et sted å sove for natten. Jeg går inn i en oppgang med
fremmede navn på skiltene. Spør etter min bestefar. Jeg blir fulgt til
leiligheten bortenfor. Far Øvergård ligger på en brisk. En blanding av
pappa og Henrik Tschudi ligger på en slags liggestol med
skjorteflakende utenfor og buksa nede, slik at jeg kan se øvre del av
kjønnet. Rebekka er den eneste ”sunne” energien – hun har noe
Raymond i seg, reiser seg straks, kommer mot meg. Det ser vanskelig
ut med overnattingsplass for meg.
RUBEN har kjøpt en sølv art deco-clip til meg i Stockholm, hvor han har
vært med sin Kunstnervenn. Jeg hadde en fantastisk musikalsk
massasjestund med Celio i det lille huset. Med Ruben på Tostrup, svarthvit fakir og perkusjon med Celio. Vi får til sex nå, både libido-sex og
eros-sex. Tre ganger på strak arm, hvorav en dobbeltorgasme for ham.
Han har skaffet seg nøyaktig fødselstidspunkt til bruk i
kompositthoroskopet, som Leif skal stille. Hva gjør vel ikke forelskede
kvinner for sin utvalgte? Jeg hadde allerede gjettet Vannmann i
ascendent; noen ting i verden er ganske åpenbare.
Løve-skytte-vannmann-kombinasjonen er optimal for meg, ikke at jeg er
så sikker på den type analyser, men de er neppe til skade.
Jeg tror oppriktig at det går an å dyrke glede, fred og harmoni med ham.
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Hva slags livs- og menneskesyn er det jeg nå lever ut? Er det vår tids
borderline-kultur, hvor tomheten, betydningsløsheten og tapet av det
tette, forpliktende og nære går i oppløsning i den urbane suppa av
ansiktsløse og cool’e fremmede? Er det fordi Ruben ser meg at jeg ser
ham i et slikt glanset format? Kanskje er jeg blind? Det er ingen forhold
uten maktkamper og gamle emosjoner som siver ut i påvente av
bearbeidelse.. Jeg burde ha skjønt at når både far, pappa og Henrik – alle
mannsfigurer som minner meg om mitt biologiske og kulturelle DNA –
ligger der med sin fruktbare stav og DET IKKE ER PLASS TIL MEG – at jeg
burde forberede meg på neste fase, den som følger etter euforiske
lykkestunder hvor det perfekte inntreffer. Og falmer.
Turi Tarjem og jeg laget japansk; yakitori og sashimi. Så på den 10 år
gamle videoen Str. 38 med Turi i hovedrollen, meg på regi - og andre
gamle videoer.
Min nye sjef Rolf Brandrud, NRK Interaktiv, ringte
• Håper ikke fjernsynsdirektøren tror det er en god nok strategi å ha
plassert deg her i NRK Interaktiv
• Kontoret ditt er lite og tomt, bare så du vet det
• Jeg vil ha kontroll og styring
• Jeg vil ikke ha flere overraskelser som angår NRK Interaktiv i
Dabladet
Takk, det var en kos velkomstsamtale. Jeg hadde informert ham om hva
jeg hadde sagt og ikke i Dagbla’-intervju. Han har påberopt seg å være
den digitale pioneren i NRK, selv om jeg var den som først startet med
Gruppe 12 – interaktivt TV – under Stein Roger Bull. Og jeg var
drivkraften for å få til pionerprosjektet i Valg 97 på nett – den første
kringkasteren v.s.a. BBC med web-satsing på e-demokrati ever.
Den største utfordringen i ny jobb er at sjefen ikke vil ha meg. Det vil jeg
komme til å merke. Nå fikk jeg bare smålighet, paranoia og eksplisitt
kontrollbehov presentert. Velkommen som medarbeider!
SØNDAG 02.02
KVINNEKROPPER ER ALDRI BRA NOK
En litt lubben kvinne speiler seg vsa meg – vi er begge nakne.
Du har en gammel kropp.
Jeg blir lei meg.
Du har jo lagt på deg en del selv, da…
GAMLE OG NYE KJÆRESTER SMELTER SAMMEN
Jeg ligger i en seng med min første erotiske besettelse, som jeg aldri
fikk respons hos i skoleårene. Jeg håper og lengter etter at han skal
berøre meg. Han gjør det. Pikken er Rubens. Vi har sex - det er deilig.
Han mister ereksjonen og jeg må jobbe den opp igjen.
Men skjønner jeg meldingen? Jeg fikk aldri mitt hjertes utkårede på skolen
– og Ruben mister lysten..
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Turi og jeg hadde det i alle fall gøy hos ID. Året med Klaus Hagerup og
Terje Nordby i går kveld på NRK. Øyvin Storbækkens 50-årsdag ble
storslagent feiret. Kona Marit tar helt av i begeistring over min nye
kjæreste; de begge vil se Ruben. Jeg snakket lenge med Jon om å bevare
den kjærligheten som er mellom oss – uansett. Han date’r to damer.
TIRSDAG kl. 23:00
Han mistet ereksjonen – men jeg jobbet den ikke opp igjen. Det var
kanskje feil? Ruben laget middag med vin og dessert og cognac etter
første dag på jobb i NRK Interaktiv.
Livet er annerledes, det er som å begynne å spille i band igjen – etter
lengre tid i UD føles det merkelig å skulle jobbe i et team med gutter uten
estetisk sans, omgitt av ledninger og utstrakt nerde-sjargong. Det blir i
det minste voksenopplæring, slik at jeg kan ta igjen det tapte fra ITsinke-tiden i UD.
Jeg vil jobbe med politiske strategier og lobbing, langsiktig produksjonsog tjeneste-strategi for NRK i multimediesamfunnet, kvinner og IT.
Jeg er så glad, så GLAD!
Dumme meg, full av forventning og selvfølelse – uten å skjele til
Brandruds velkomstord. Han har nemlig slett ikke tenkt at jeg skal jobbe
med dette – selv om jeg er ansatt som spesialrådgiver for
Fjernsynsdirektøren; det skal nemlig HAN gjøre selv..
Så hvorfor SÅ glad?
- Rebekka ER – i meg, i livet mitt – og på svareren:-)
- Ruben er the special one, min mann, min far, min sønn, min jente,
MIN ALT
- Rie Bistrup skriver til meg. Thea Stabell og Tordis Aavatsmark
ringer. Jeg elsker damene!
- Det er fest på Statsministerens kontor. Frøy gir meg solide
kjærlighetserklæringer og Britt sier Schultz – ring meg, så jeg
nesten tror det er sant. Men der går grensen for eufori. Ellers ler
jeg, liker å se på min etterfølger som politisk rådgiver, Inger, og
menneskene i makten. I morgen skal Inger Elise, Signe, Lisbeth og
jeg møtes; de ”forbudte” AP-jentene som støtter Jens.
- Jeg er lykkelig med nerdene, gardinene og jobben i NRK-interaktiv
Altså, jeg er småsykt lykkelig over livet – det er nesten ikke til å utholde.
Jeg treffer min skjønne leieboer, filmfotografen Jon Christian Rosenlund
og min skjønne x Lars vil møtes. Ruben er en god energi.
Karin, hans døde mor, snakker alvor til meg. Jeg lytter.
TORSDAG.
Jeg måtte bare ha ham. Gikk dit. Quadro-orgasme.
Hos Jens-fraksjonen med AP-damene, moro!
LØRDAG 08.02 morgen m RUBEN
ORIGINAL BIOLOGISK MUSIKK; PEE BASS CHAMBER:-)
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Jeg sier til Ruben at teater interesserer meg bare hvis jeg kunne bevege
meg bortenfor kjønnsdimensjonen. Hvis menneskene kunne være nakne
for hverandre, gjerne maskerte og kostymerte, men hvor fasadespillet
erstattes med en dypere polaritet.
Han forteller om et orkester, Pee Bass Chamber, som spiller ved å pisse
på basstrengene. Originalt!
Jeg ligger med foten inntil hans anus.
I NRK sier kolleger at de var redde for meg før jeg kom, men at de nå er
begeistret fordi jeg bidrar med mange bra konsepter. Jeg er usikker på
om detter er drøm eller virkelighet.
SØNDAG KVELD MIDNATT
Ruben har sex-leketøy og setter på rave-musikk. Mer sier jeg ikke.
Kvelden hos Anne Chris, min venninne og jernkvinne fra radiOrakel-tiden
og Gunnar, hennes islandske venn, var mye bedre enn ventet. Et øyeblikk
tok alle av i vill, uhemmet, kåt gledesdans. Et vakkert minne om et
spesielt par.
Etterpå spydde en kvinnelig festdeltaker i punch-bollen, som Gunnar bar
omkring med et fårete blikk. Hun tettet igjen vasken med spy, og ba oss
deretter på elgmiddag og Ruben hadde 90% rett i alle musikk-quizene
Gunnar kjørte. Begge trivdes og Ruben er ren, klar, lys energi.
Så går veien til tårnet med lys og luft øverst. Der vil jeg bo, men vil ikke
spørre – fordi jeg ikke vil bli avvist. Jeg laget svær indisk matorgie med
nan, kjøtt, raitta, mango, linser – det hele – og Ruben nyter og takker.
Karoline Frogner kom. Sæmund Fiskvik ringer. Min x-mann Kjell i går.
Dadda Ida. Anne. Rebekka.
Nå savner jeg Rebekka!
Ruben og jeg har holdt hverandre i hånden som et gammelt ektepar foran
TV-en (vi så Al Capone). Han begynner å kode seg inn på meg seksuelt,
som han sier. Og er kommet ut av et svart hull. Jeg elsker det jeg tolker
som ro, vilje, presens.
Hva når han blir seg selv? Når adrenalinet dempes? Testosteronet avtar
og magen vokser? Jeg tror han KAN bli en god, interessant, livlig og våken
livs-deltaker og -ledsager. Jeg sliter med å tåle at han går. Noe av meg
slites i stykker da. Sånn er det å være fortapt i en annen.
- Jeg kommer jo igjen!
MANDAG KVELD
Harmoni godhet ømhet høflighet vennlighet kos glimt humor.
Så Michael Collins – sterkt stykke, både personlig og politisk.
Så også en kortfilm om en hunds hjerne – hunden løfter labb, bjeffer, fiser
og drømmer seg selv nøyaktig som han sover. Bedre kan det neppe
uttrykkes at drømmer er portretter av oss selv; mysteriet er ikke hva
drømmene ”betyr”, men hvem vi er – hver og en av oss mennesker – og
sammen med andre levende vesener.
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Intervju med Morgenbladet, god samtale Kåre Verpe, mange av ”mine” på
TV i kveld, Morten Søby, Arne Wam, Sæmund Fiskvik – jeg føler meg midt
i tiden!
NATT TIL 13.02; 04:10
Tanker om NRK-stoff:
Dum spiro, spero
Spirit, et prosjekt på helsa løs
Det er tanken som teller – teller tanken?
Sjelen er en viktig del av kroppen
Sheeba – et samtaleball med kvinner midt i byen midt i livet
VALENTINS DAG 14.02
I dag var en stor dag for Ruben – og dermed for meg. Han løftet
Kunstneren frem og ut til oss alle. I Nixonskjorte med perfekt manus,
perfekt performance og full presens beveget han forsamlingen til å åpne
seg for Kunsten, mannen, menneskene - i kjærlighet.
Jeg laget mat, kylling og leverpaté, eikevin og ny Brian Ferry. Pust og
bevegelse i hverandre. Ruben gråt. Det er stort. Det er vakkert. Via Savoy
og Kunstneren og venner tilbake til kroppenes sammenfiltring. Vi har
begge drukket og klarer ikke siste kneika. Det er langt på natt og Ruben
VIL komme. Jeg vil også det, men tror ikke på å trosse naturlovene. Jeg
mener det holder å være villig til hva som helst hvor som helst når som
helst, men vi må ikke presse oss til å prestere midt på natta.
Neste dag er han i oransje 60tallssnipp og slips. Kunstneren er et
medium, en renser, en frelser. Rebekka er skjønn. Hun strekker seg.
Deler sukkertøy. Konverserer. Forfører. ER. Jeg elsker Rebekka.
Kunstneren sier at Ruben og jeg er ”jamleitte” – like på mange måter. Jeg
VIL. Det er Eros over Thanatos, livets skaperglede over dødsdriften. Sjeler
kan være vel så gravide som kropper.
De kan også abortere.
LØRDAG 15.02
VÆR YDMYK!
En pike med tøffe klær og kappe skal fotografere meg. Jeg går med
henne og er villig. Hun ber meg stille opp – men så går hun videre
igjen. Til slutt legger hun ned kameraet og gir tydelig inntrykk av at hun
ikke vil ta bilde likevel. Hvorfor? Hun svarer ikke. Vær så snill, fortell
meg hvorfor. Jeg ber deg.
Du må være mer ydmyk.
Hun hvisker det.
Aldri har jeg møtt en med slik selvsikkerhet som du.
Jeg går i svart. Det er hardt å høre fra en kvinne. Jeg går gjennom flere
rom – på det innerste kler jeg av meg, låser døren – og gråter.
En ung pike – Rubens datter? – ligger i senga. Hun har stygge mareritt.
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Ruben har brakt meg nærmere min egen dypere kraft. Jeg har et ønske
om å være sann mot mitt indre selv i dette livet, eller mot Gud, om du vil.
Møtet med det skjønne og det sanne i Rubens verden inspirerer. Jeg tåler
til og med å huske en drøm som angriper egoet mitt og ber meg være
ydmyk. La forstillelsen fare. En forutsetning for å slippe til kraften og ha
tilgang til kilden, som Kunstneren sier det.
Jeg føler at jeg er kommet HJEM – blant pan-esteter, Steinerbarn, queers,
euroasiater og to frodige, sterke borderlinere.
Rebekka elsker de små skulpturene, de vakre lysekronene, menneskene;
samtidig bebreider hun meg at jeg ikke elsker Jon. Hun misbilliger at
Ruben og jeg er kjærester. Det vil ta sin tid, men jeg tror at hun også får
en ny retning på livet som vil berike og utvikle henne.
SØNDAG kl. 05:20
OPPRØRT FARVANN
Jeg har en hard tørn med å komme meg via skinner over opprørt sjø
tilbake til en båt. Jeg velger en vei, men sjøen og været gjør det umulig
å forsere et åpenrom – og jeg prøver på nytt. Jeg klarer det. Noe lever i
lommene; en fet meitemark i den ene, en krabbe i den andre. Selv drar
jeg mengder av gulrosa slim ut fra halsen med fingrene – til jeg kan
puste fritt.
Deretter konserverer jeg blomster og stailer klær med spiler.
Jeg burde skjønne tegninga. Meitemark og krabbe; hva ville Freud ha
sagt? Vanskelig og opprørt farvann. Og slimet… Det er for mye for fort for
tett…
NATT TIL MANDAG VINTERFERIEN kl. 03:00
Forelskelsens vrangforestillinger avtar. Det begynner å gå opp for meg.
Jeg, et døende kjerringvrak, elsker hemningsløst et anemisk morløst
mobbeoffer, som til overmål er arbeidsløs.
Rebekka snudde i går. Hun satser alt på Ruben. De skal drive butikk. Hun
inviterer ham til å bo sammen med oss. Det er alt for mye nå. Jeg gråter.
Drikker for mye. Gråter igjen. Er redd.
Han tenker bare på å bli vill etter meg seksuelt, og er ikke så ivrig på det
intellektuelle og åndelige planet. Dette går aldri bra; slik kan han ikke
bedømme eller relatere seg til en kvinne… eller?
Det blir et umulig oppdrag og press på meg. Jeg blir nok mislykket som
villig sex-objekt, slik jeg har vært det for mine to ektemenn. Det blir
kanskje aldri nok sex? Dette er en svart natt.
Og Ruben skulle ALDRI ha fått anledning til å inngå egen pakt med
Rebekka. Jeg hater meg selv for å ha påført henne enda mer svik og
skuffelse. Om ikke mennene tar ansvar for barnet må JEG GJØRE DET.
Jeg sviktet henne da hun tok Ruben inn i sitt hjerte.
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Se og Hør ringte. Kort og korrekt bekreftet jeg skilsmissen. Det var alt.
Hvem har fortalt sladderpressen om skilsmissen?
Odd Nerdrum hater kvinner, og mener det er en livsoppgave for kvinner å
lære menn å slå – noe de er redde for.
Ruben sjel er fra et øde fort – av innestengte mannelengsler og ubesvarte
behov.
Hva har jeg begitt meg ut på?
Rebekka har nå lagt sin elsk på Ruben.
Det forplikter. Noe inn i helvete.
Hva har jeg begitt meg ut på?
MANDAG KVELD
Alt er vidunderlig, Motemesse, jeg kjøper et finsk antrekk i torvmateriale,
møter Turi Tarjem og danske Annie Dunch på Clodion, spiser vidunderlig
på Thai Orchid med Ruben og har et vidunderlig samleie.
Det er naturstridig å flytte alene når Ruben og jeg likevel skal flytte
sammen. Jeg avlyser visning og skal bo i Bygdøy Allé et halvt år til.
- Vi sparer 1000 spenn i mnd. på å gifte oss, sier han.
- Det er mer praktisk og naturlig å bo sammen, sier jeg.
- To bad, to rom med snorkebeskyttelse –
og vi ler og tuller. Det er befriende.
Jeg snakker m Jon i en halvtime. Vi gruer begge for Se og Hør. Jeg sier til
Jon og Ruben at de begge er gentlemen. Rebekka har bare snakket med
Jon om Ruben og butikk.
Han har et skarpt intellekt, en absurd humor og en rett, lang, kraftig,
vakker og frydefull manndom som peker rett i mål hos meg.
Hva skjer om Rebekka, Ruben og jeg flytter sammen på kort sikt?
I Ching sier at sjøen er uttømt, at mørkets prinsipp hersker over lysets.
Det er trengsel og nød, så det er best å være munter. Og være stabil, for
å herske over skjebnen. Det er ikke vann i sjøen og det edle menneske
våger sitt liv for å følge sin vilje. Det er de dypeste lag av ens vesen alene
som kan være den ytre skjebne overlegen.
Når sjøen er tom er skjebnen ugunstig. 6 på 3. plass skildrer en som er
hvileløs og ubesluttsom i perioder med motgang. Frem! Hodet i veggen.
Støtter seg på noe uten fasthet – som dermed blir risiko. Så vender man
seg ubesluttsomt tilbake til eget hus – for å oppdage at ektefellen ikke er
der.
Vær ubekymret alene, sier den gamle Forvandlingens bok. Treng inn i en
farefull situasjon med BLIDHET. Her kreves overlegenhet. Tiden er
betydningsfull.
TORSDAG
Kvelden tilbringes i torv-lue, sekk og vest på Theatercaféen med
morsomme, vitale mennesker hvorav noen fra KULTEX, mitt pågående
UD-prosjekt og Ruben.
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20.02; 07:15
SAMLING I DOBBELTSENGEN
Det er samling. Jeg ligger i dobbeltsengen til mamma og pappa. Det
sover en kvinne ved siden av meg. Bjørn kommer inn – han smyger seg
ned ved siden av meg, naken. Jeg klapper på ham. Han sier at vi snart
må sees og at det har vært for mye for ham. Jeg er glad i ham, men vet
at Ruben ikke vil jeg skal komme for nær. Det blir morgen, og flere
mennesker bare kommer inn på rommet. Kvinnen ved siden av står
opp, det er Britt Schultz. Hun smiler og er blid – sier hun hadde
arrangert lunch her nede, men at hun har flyttet den opp til
Holmenkollen (Soria Moria) fordi ”kronprinsene” er med. Sylvia Brustad
er der, Thorbjørn Jaglands våpendrager og tjener. Tante Emma kommer
inn; hun gjenkjenner meg et øyeblikk og roper ”Rita min”!! Jeg svarer
med stor kjærlighet og stolthet! Fordi hun er så vakker i en alder av
mange-og- nitti. Hun har blomstrete undertøy, romantisk med blonder –
og speiler seg nøye. Formene er myke og feminine. Emma er igjen
komplett senil.
En forsoningsdrøm!
Bjørn svek meg.
Emma svek meg både ved å miste hukommelsen og å dø.
Britt svek meg, men i enda større grad svek hun kronprins Jens, som i
drømmen tas inn i varmen igjen.
Kl. 17:00
I dag, på forsoningens dag, ringte Grete Knudsens nye politiske rådgiver
og inviterte til samarbeid. Trond-Viggo, Tordis og Ruben ringte.
NRKs Erik Heyerdal ga meg en klem, Hege Øygarden vil samarbeide,
Inger Johanne Agerup, også NRK, ble glad for å treffes, solen skinner og
jeg har kjøpt en rose til Thea, som arrangerer single-middag. Federico
Miré, min favoritt-ambassadør (Argentina) henter meg. Min arkitektvenn
sier jeg har en ren og åpen linje til ham uansett hva som skjer i livet. ”For
deg vil jeg kle av meg, ikke bokstavelig, men både fysisk og mentalt, når
som helst.” Det er et vennlig utsagn.
2102 kl. 01.30 NATT TIL FRADAG
Det var en fantastisk kveld for enslige hos Thea. Federico er en sterk,
følsom og intelligent mann. En nydelig og sterk samling mennesker til
bords til reinsdyr, tsatsiki, stekte hvitløkspoteter, hjemmelaget chutney,
koriander- og rosenkålstuinger og frukt med kokos. Fantastisk.
Hos Thea er det som om paradiset kan finnes på jorden.
21.02; 07:40 FREDAG
LEVITASJON MED ANDRES STØTTE
Vi sitter flere rundt et bord. Alle bruker hendene mens jeg hever meg
opp. Alle støtter meg. Jeg leviterer; legger meg horisontalt i luften, en
fantastisk følelse! Etterpå viser det seg at en av de tilstedeværende ikke
så det, og ikke tror det. Jeg hever meg opp, gjør en slags lav, ikke helt
vellykket salto og lander i et hjørne. Uten andres støtte er det vanskelig
å fly.
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Kanskje kan lykke fremkalle flyvedrømmer – og ikke bare omvendt?
LØRDAG ETTERMIDDAG, FULLMÅNE
En grensesprengende deilig kveld og natt. Jeg lager oliven/provencesoppbiffer, squash i honning og hvitløk/chili-marinerte ferske tunfiskbiffer.
Først champagne og kaviar. Sånn er det bare nå. Peis og sanselig dans til
Bryan Ferry – hvem andre er det nå for tiden? Flyt. Tunger. Kinn. Vi kan
fly sammen. Jeg sminker ham.
Det er morgen, jeg kjæler med ham mens han snakker business i tlf.
Thea ringer. Vi snakker om hvor flott Federico er.
Rubens hofter er 3S; sanselighet, skjønnhet, styrke. Han ryster meg i
grunnvollene. Champagnekorken spratt så hardt i går at den kunne ha
drept oss begge. Malingen på døra skallet av. Spruten sto høyt og
blodtrykket likeså.
SØNDAG
En tent helg etterlater meg tom og tilfreds. Fullmånen er over. Jeg er
alene. Det er som å leve en liten død.
Jeg innbiller meg at hele spekteret klaffer med Ruben, fra reptilhjernens
mest primitive impuls til den guddommelig sublime tanke. Det hele drives
frem av en nådeløs, magnetisk energi som ikke slipper taket, men som
lader og utlader meg, fører og styrer meg med hensynsløs sikkerhet
mot..? To himmelhjorter uten hjemland, men ikke uten håp. På flukt, men
ikke uten vilje til å dele en strekning på reisen med et speilbilde. Fullt
fortrolig med døden, men ikke fremmed for et glimt av livet. Så lenge det
varer. Mitt perspektiv er som vanlig evigheten, som jeg måler i
tidsenheten øyeblikk.
TIRSDAG KVELD
Rebekka har begynt å lengte aktivt etter Ruben. Hun sier han lytter til
henne, uten å komme med egne ting. Hun har et poeng. I dag var hun
syk og vi var hjemme – med ostesmørbrød, lakrisbåter, kyllinggryte fra
Einars og eplemost. Hun er en skapende, intelligent og elsk-verdig ung
pike.
Ruben var på torskemiddag med lever, rogn og det hele i går. Han er
fortsatt en følsom, aktiv og takknemlig gjest og partner.
Han lykkes fortsatt i å ”kode” seg inn på meg. Nå er det ikke-bo-sammen
og distanse – for å hindre at vi tappes, brenner opp..
Han har rett.
Han forteller om den gode onkelen med art deco-klokken (det er ikke
mange gode historier i hans minnebok). Han sier han er GÅTT TILBAKE.
Det har jeg også. Mitt selv faller ikke lenger sammen med meg selv. Jeg
er meg selv på en annen måte nå. Han responderer. Det er utrolig. Jeg
håper. På OSS:
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Min producer ved flere anledninger, Per Selstrøm, sier at alle som har
nådd toppen er usikre og forvirrede innerst inne – som alle andre.
FREDAG 28.02
Han kaller meg ”gumman” – og jeg liker det (sic). Jeg leser korrektur på
en jobbsøknad – han har laud i alt og strålende attester. Når han
konsentrerer den myke katteaktige herske-energien sin på meg, fyker jeg
til himmels. Som i går etter middag. Lyden av tenner. Overleppen hans.
Hans intense vilje til å trekke meg til seg, få meg til å lukte, å tenne.
I dag sendte jeg min første e-mail. Til Jon. Og fikk min første. Eudora light
og Adobe Photoshop; weird and wired.
LØRDAG 01.03; 09:30
To lange, tynne kvinner i oransje klær og hatter. Vakkert!
ET LØFT
Jeg reiser oppover med en solid heis. Lener meg over kanten for å se ned,
oppe på flere tusen meters høyde blir jeg båret på Rubens skuldre. Det er
massemønstring av mennesker langs en løype. På en liten, skarpt definert
strekning er det vanlig at folk gir 1 ½ franc til de som paraderer forbi.
Flere voksne menn gir meg pengene. Jeg smiler, er glad og takker varmt.
Det er vidunderlig!
Det er lett å se at forelskelsen i Ruben løfter meg i egne og andres
perspektiv – og at jeg belønnes rikelig. Det vidunderlige i livet
korresponderer med det vidunderlige i drømmene.
Senere
Arne Nøst har flyttet inn som leieboer hos oss i Bygdøy Allé. Det gleder
meg stort. Livet farer vel med meg og jeg hengir meg til det. Rebekka og
jeg har laget kjole med blomsterapplikasjoner til butikken. Hun mener at
jeg må forvente at Ruben skal fri i løpet av 2 måneder.
- Men du må la ham gjøre det av egen fri vilje, mamma!
- VIL DU det?
- Ja, veldig!
MANDAG 02.03; 07:15
EN PIKE SLUKES AV MØRKET I JORDKJELLEREN
Det er farlige krefter under jorden. Vi ser gjennom et hull at det brennes
lys. Vi ser en snøhvit, stor katt og en pike blir ”slukt”, dratt gjennom et
hull og inn i et mørke. Vi leter og finner ingenting. Jeg organiserer noen
gutter for at de skal lete etter henne. Jeg skal bli med. Det styrtregner,
og guttene gir seg. Vi er i kjelleren, den lille jordkjelleren hjemme i
Fevåg. Vi er mange. Jeg spiller musikk. Dan, min fortrolige i NRKInteraktiv, sier at vi må fri til den rike mannen slik at han vil betale for
oss på pensjonatet. Noen ubudne gjester kommer. De blir avvist.
Dark matter.

97
Smerte, blokkeringer, redsel, død. Underjordiske krefter jeg ikke tør å
søke nå.. Alt skjer samtidig. Akausal synkronisitet. Parallell tid. En orden
bortenfor tid-rommet. Alt lever i meg i dag, i natt, før og alltid.
TIRSDAG KVELD etter En Midtsommernattsdrøm med Grete Kobro på Oslo
Nye (hvor mange varianter skal et sakesløst menneske se av dette
skuespillet?)
Ruben trakk seg fra teateret. Jeg ble skuffet og uten ord. Jeg tar det som
en øvelse i å akseptere ulikhet og avvisning. Han har mindre sosial energi
enn jeg har. Jeg fornemmer at Ruben ikke synes mitt liv i
NRK=underholdningsbransjen er særlig høyverdig og at han vil sette på
bremsen når jeg som minst venter det.
Vil han fortsatt behandle meg med omsorg?
Elske meg? Si det?
Vil han fortsatt alt eller ingenting?
Og VIL HAN FØLGE OPP REBEKKA – slik han har lovet henne?
Vi får se.
Jeg har invitert Jon lørdag til Spellemann og har laget blind date mellom
to av mine singel-venner; det går nok dårlig.
Det kjennes som om jeg skal forstrekke meg – mot ITens og kunstens
ulike verdener, storøyd og lærevillig. Jeg trenger mer søvn og mindre vin.
Hva sier I CHING? Ruben og Rita 03.03.97
Råd for videre utvikling før samtalen:
31 (seks nederst)
- 49
Frieri
- Revolusjon
Jeg gråt i tre timer på jobb – til italiensk suppe-pop. Deretter ledet jeg en
latinsk-norsk runde i residensen til Federico. Alle syntes det var strålende.
Perkusjonisten Celio spilte som en Gud. Federico takket ømt og kalte meg
en engel. Louis Gamboulini holdt en rørende takketale. Grete Kobro ble
med på Village Tandoori og trøstet meg. Øynene er røde og fortapte.
Teksten er skrevet. Ruben er gått inn i en annen virkelighet. Finner vi
hverandre igjen? Hvorfor ender jeg alltid med å brå-elske anemiske
særinger - i kjelleren?
I morgen skal jeg forberede Rebekka på hennes andre svik. Helvete.
Jeg dør. Mister meg selv. Holder ikke ut meg selv uten ham. Han er min,
han ER meg. Celio sier på svareren ”du er fantastisk.. utrolig.. takk er et
for lite ord..” og jeg bryr meg ikke i det hele tatt. Alt er uvesentlig.
Jeg spør hans mor. Hun sier at jeg må være sterk og passe på ham, men
at han må komme selv. Pappa sier at jeg ikke må mase. Jeg dør.
Det ringer en mann ved navn Gunnar Eriksen for å invitere meg til en
privat sex-klubb med 20 medlemmer og eget lokale i sentrum. Ha!
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Jeg har akkurat sett Blue Velvet på nytt og snakket med Ruben om det
gode og det onde. Mitt lille notat til ham (hvilke kvinner er det som skriver
notater for å forføre menn? Jeg er en idiot) var om dionysisk versus
apollinsk kjærlighet.
The world is a strange place.
I have got your disease in me.
Hva Ruben sa?
At han er utafor. Ikke bra. At han ikke klarer dette. At han fortsatt er
elektrisk. Kommer ikke ned. Jeg er som en flodbølge innover hans liv.
Rebekka er et stort ansvar (der kom det).
Så kom de 100 knivene. Derfor er jeg syk nå. Feber gråt sorg tap –
mageregionen skåret i filler siden tirsdag. Jeg ber til Bryan Ferry og Gud
om at det ikke er sant. At han ikke må avvise meg. De hører ikke mine
bønner, uansett hvor høyt jeg uler.
MIDNATT mellom fredag og lørdag
Warren kom. Det er det engler er til for – å sende Warren. Han forteller
om foredlingsprosesser og smerte forbundet med det. At forvandling til
høyere (eller dypere?) selv koster. At det er en grunn til å være her. Om
det er sant eller ikke er ikke så viktig, det er en god trøst. Min dødsdrift er
økende.
Er det Rubens smerte jeg har tatt inn i meg; er det den som skal
transformeres gjennom lys-arbeid?
Jeg er litt (egentlig mye) bedre. Har dusjet og lært om Bob Mooremeditasjon av Warren for smerte/tilgivelse/transformasjon.

Kjære kjæresten min
Jeg har gått inn i tidligere mønstre – organisere, sosialisere etc. og har
prøvd å sette deg i en partner-posisjon. Slik den ”skal” være i mitt bilde.
Det er ikke vår oppgave. Vi skal forløse hverandre – hva vi er for andre i
den prosessen og siden, får komme senere.
Hva har du i posen i skapet? Hvorfor tør du ikke det du vil med meg?
Aldri har jeg vært i slike tilstander som med deg – at jeg MISTER MEG
SELV. Vår form for ekstase er hellig. Den dionysiske pasjon uten eros eller
agape er vold. Frank i Blue Velvet er en sånn avsporing, som savner
mamma-energi.
”Jeg er din mor”. Din ”Mother of Pearl”. Tilfeldig?
I’ve got your pain in me.
Jeg kan ta den, selv om jeg neste døde.. Det trengs lys.
”Kom og bli jord” heter det i Bjørnstads sang. Husker du drømmen fra den
mørke jordkjelleren? Hvit katt og ung pike ofret? Guttene som ga opp å
lete og ikke ble med meg ned og inn? Det lille lyset i jordhullet?
Det brenner ennå.
Blue Velvet-Franks ild er IKKE din. Når du løfter overleppen, holder pusten
eller vil sanse deg sanseløs, er det fordi du VIL ekstasen. Den
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eksplosjonen du er redd er ikke mer farlig enn min voldsomme trang til å
bli gjennomboret av deg er dødelig. Hvorfor?
Fordi vi er to eksilboere som lengter hjem. Elektrisiteten er en
metamorfosetilstand. Alt forsterkes når det foredles. Og all renselse er
vond.
Vi skal videre og vi kan hjelpe hverandre. Det er et spørsmål om
Pust
Balansering
Lysarbeid
Hva med TIME-OUT på SEX?
Jeg sendte aldri dette brevet. Selvsagt.
ETTERMIDDAG 8. MARS, DAMENES DATO
I Stortinget innledet Inger Lise Husøy, deretter Gro. Brukbart. Mye 70tallsretorikk, men også noe nåtidsresearch og realisme. Fullstendig fravær
av enhver åndelig eller emosjonell dimensjon. I Norge har
kvinnebevegelsen (hvem er det, forresten?) lite begrepsliggjøring og
nærmest ingen dialog rundt forholdet biologi/kultur i kjønnsspørsmål.
Veiert Velle ble jaget inn i skapet, og evolusjonistene har sine egne
hemmelige kanaler.
Jeg kunne ha sagt noe, men nøyer meg med å VÆRE.
Jeg har kjøpt en hvit lilje til meg selv og to Kristi tornekrone (”Euphorbia”)
til Ruben.
AH-ACH-SHA-SA-MA-LA
ETTER 08.03 OG SPELLEMANN
Den årlige nuperellesamlingen på kvinnedagen hos Astrid Nøklebye
Heiberg og Inger Malterud er alltid et høydepunkt. I år snakket jeg riktig
godt med Vibeke Løkkeberg, Rie Bistrup, Anne Lise Ryel, Frøydis
Langmark og en rekke andre flotte kvinner
Jens Pikenes sier jeg er 80-tallets glamourdronning. Tullprat. At han
beundrer meg stort. Munnsvær, han vil ikke huske meg om noen år. Jon
er i barokk jakke, Odd Nerdrum sier at Jon ser ut som en armensk fyrste.
Ja, det er ikke p.g.a. utseendet vi er skilt.
Det ble ingen innertier med blind-dat’en jeg arrangerte, men min
venninne hadde hatt det ok.
Klick, sier Kunstneren Randy Naylor til meg mens vi samtaler på Clodion.
Nei, sier jeg. Han sier vilje, jeg sier uten vilje – og vi ender på
intensjonalitet. Det er vår tids interface og kybernetiske prosess, må vite
– det ubevisst bevisste i emning! Så ender også Randy opp med å snakke
om bruddet med Pia Myrvold og hjelpen han fikk av en jazzmusiker av
format i Paris. Klick, klick. Vår tids fluktrute: Klick til nytt vindu, ny
kontekst, nye venner, nye oppgaver, nye organer, ny kjøkkeninnredning;
klick, klick.
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Ruben - ER du?
SØNDAG MORGEN
ÅND FREMFOR SE OG HØR
Se og Hør vil ta et bilde av Jon og meg sammen. Jeg er bare interessert
i en del av et TV-program hvor en trøndersk skuespiller leser åndelig
tekst. Billeddekningen er en del av Nidarosdomen, men ikke godt nok
produsert.
Tidligere i dag våkner jeg SLÅTT AV LYS OG LYKKE. Badet, døpt,
omfavnet, STRUCK av lys.
Vi leter. Vi som selv-enheter (atskilte øko-systemer, fysisk og mentalt),
lærer oss at vi er relasjonelle enheter som inngår i større enheter, at vi er
FELTER som tiltrekkes ut fra slektskap, frekvens og karakter. Allianser på
dette planet bryter med parti-, kjønns-, alders-, geografi- og religionsskiller.
Det er naturen (eller helheten, guddommen om vi vil) selv som setter sin
form gjennom i oss – for overlevelsens skyld; den inFORMerer oss om vår
skjebne. Lucid dreaming kan gjøre det ubevisste bevisst, det esoteriske
tilgjengelig og lidelsens karakter – om ikke forstått, så akseptert. Men det
er alltid en smerte vi ikke tåler.
Politikernes spill rundt langtidsprogrammet er nesten komisk, i alle fall
patetisk. Det er som gamle nabokrangler om merkesteiner og hvem sa
hva i fjor i fylla – når en stor brann er på vei og vil meie ned alle husene
uten å etterlate merker.
Vi burde drive frem evnen til selvorganisering, global og økologisk
bevissthet, skape nye rom i oss og rundt oss – for å begripe vår tid og
våre enorme oppgaver.
Jeg betrakter sporene av Rubens siste besøk i ”mitt” (=Jons, mitt og
bankens) leilighet i Bygdøy Allé, rommet der danske fyrster har hatt sine
orgier. Brannsåret over skapet på nattbordet er brunt og ekkelt etter at
det tok fyr av stearinlyset på nattbordet vi sovnet fra etter favntakene.
Brennende hett – eller var det Rubens elektrisitet? Lys og lys er to
forskjellige ting. Det brenner et lys nede i jordhullet. Jeg skal slippe ut den
hvite katten og befri den unge piken ved eget lysarbeid, enten de unge
guttene vil eller ikke. Vil de?
ETTER MELLOMLANDING MED FRUKTSALAT kl. 17:00
Han kom halv to med en pose – med prosaisk innhold.
- jeg tok med tingene dine
- det var da en skarp melding
- det var ikke skarpt ment
Men det var det.
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Han er gått i svart. Fikk noia da Køben-tur var et faktum. Han vil med
viljen, men kroppen vet bedre. Det vet vel jeg og. Han har lag på lag med
smerte – og puster ikke.
Vi snakker, snakker og snakker – til hvilken nytte?
Jeg er en hønsehjerne uten gangsyn i kjærlighet.
Thea kommer i morgen.
Ruben sier at han ikke er skyld i at Rebekka er betatt av ham. At han ikke
har brutt et løfte. Jeg husker at han sa ”når jeg gir deg mitt hjerte på et
fat (hva er det for slags bilde, forresten?), må du aldri svikte meg” – nå
sier han adjø til hele meg og til den planlagte butikken i parken med
Rebekka. Han har ikke brutt løfter. Jeg skjønner det og skjønner det ikke.
Jeg er sint, men orker ikke. Jeg er glad i ham og har glemt ham.
Jeg angrer, eller kanskje ikke.
MANDAG 11.03; 11.00
Thea har gått. Jon og jeg har snakket om at det er fint at det essensielle
varer ved og forsterkes når det trivielle falmer. Vi har ikke lenger så
mange bio-rytmiske clash’er eller hverdagslige krangler. Da kan vi nyte at
vi er kunnskapshungrige, kvalitetskresne, mat- og fest-glade etc.sammen. Det har også Jon kommet til. Verden beveger seg og vi med den
– eller omvendt..
Kl. 05:45
TATT AV BØLGEN
Jeg går langs veien ved Fevågsjøen. Snakker med en person. Det er
springflo. Bølgen slår! Jeg sier
se nå, denne kommer til å slå over veien!
Det gjør den.
En lang bølge som sildrer over sine naturlige breddegrader over ”min”
vei. Den neste er så stor og voldsom at den går langt opp i bakken,
nesten opp til huset. Jeg legger meg i den med klærne på og
”svømmer”. Er ikke redd. Vannet er varmt. Jeg får ikke puste, så jeg
skynder meg å trekke luft hver gang jeg er over vannmassene med
nesen. Jeg kaver litt; opp og ned med bølgen.
Når jeg kommer til meg selv neste gang, driver jeg og monterer julelys i
vanlige trær, d.v.s. de er sorte uten grønne blader – sammen med Jon
utenfor huset i Fevåg.
Fra sist jeg bukket under i bølgen og til nå husker jeg ingenting. Men
det var forbundet med et visst behag å dø; drukning er slett ikke så
verst. Jeg ligger på rygg i kortbukse og anstrenger meg for å få til dette
med lysene, mens jeg undrer meg på hvordan og av hvem jeg ble
reddet.
Utrolig grei oppsummering av forholdet til Ruben – i tillegg til en
visualisering av de langsiktige følgene av temperaturøkning for folk i
vannkanten:-) Behaget i den store bølgen, mangelen på pust, - kort

102
oppsummert slik: Vi tok den store bølgen. Så kom motbølgen i Ruben,
mens jeg ”dør” og deretter arrangerer lysene på svarte greiner med Jon.
TIRSDAG 11.03; 23:00
En god dag. Et godt møte på jobben med brainstorm om valget og ITtjenester integrert. ”Solgte” inn Ragnhild Winje. Dan hjelper med alt, han
har sterke energier. Lunch m Lars som har klipt sitt lange lyse hår og latt
det gro litt i ansiktet. Han er glad og grei – akkurat som før.
Snakket med Ruben, Jon og mamma. Photoshop er topp. Koblet en
kollega med syk sønn med Warren, undersøkte Tone Vigeland-smykke til
Annie og bestilte time hos min frisør Harald. Jeg har i det minste ikke slik
angst mer. Hos Karoline på middag, 3 kvinner og 3 barn. Kos. Natt.
TORSDAG 13.03
PAPPA, FADERMORD OG BEGRAVELSE
Vi sitter ved fjøla ved kjøkkenbenken hjemme. Det er et arveoppgjør.
Pappa er der. Noen spør om historien. Han sier ”X skal ikke høre dette.
Kom her, Rita”. Han går inn på stua. Det går litt tid før jeg skjønner at
jeg er den utvalgte. En nabokar er død. Pappa sier at det var greit slik;
at mannen levde spesielt og at han ikke ville ha fått en god alderdom.
Inne på stua ser jeg på pappa; den vakre, velformede nesen. De
regelmessige trekkene. Det tynne, krøllete håret, som nå er langt (som
Knut Brofoss’ i Sosial- og helsedepartemenetet) – det er glissent på
toppen, men han er ikke snau (som i virkeligheten). Han ser ung ut.
Han holder rundt meg og sier: ”Du er ei fin jente”. Jeg blir glad. Jeg vil
elskes av ham. Vi står der lenge, det er ladning i luften.
Etterpå planter jeg Kristi tornekrone i 3 nye potter. De vokser så lett.
(tidligere)
Dan, min yndlingskollega på jobben i NRK Interaktiv har begått
fadermord. Jeg skal hjelpe ham å forstå det; skal feire påske med ham
og faren. Så er det en begravelse. Den avdødes datter serverer – det er
mer en stor fest. Musikerne sier de kan spille sanger på oppfordring.
Folk klapper og jeg synes det er noe respektløst, til begravelse å være..
Jeg har bestilt brødskiver, men det kommer bare wienerbrød. Mengder.
Varme, søte. Hele brett. Jeg smugspiser, bare litt. Snakker med
serveringsdamen (som er Tordis Aavatsmark), så kommer hun med
rømmegrøt i nobelt porselen – for å være ekstra snill med meg.
At jeg må elskes så sterkt og betingelsesløst at jeg låses i en umulig vil/vil
ikke-tilstand i forhold til pappa, forklarer kanskje min tvangsmessige hang
til visse typer kjærlighetsrelasjoner. At lidelsen villig vokser etterpå er
ikke rart. Dan fyller tidvis sinnet mitt. Det er i alle fall forbudt.
OVER MIDNATT
Etter å ha vært på Hummer og Kanari med Kari:
Incest og fadermord, enkle størrelser, voldsomme drama.
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Dan er stilsikker, stram, sår, suveren og struttende av unge hormoner på
høykant, han er en ytterkant, en frontlinje, en umulig x appeal det er
umulig å motstå.
Federico er i andre enden av telefonen, Arne Bro fra Danmark er her og
Jon og jeg skal feire påske sammen. Alt flyter, som fjernsynsdirektør Kent
Nilsen - og Heraklit - sier.
FREDAG
En god brainstorm med den unge Dan og en god lunch med den eldre
Federico. Federico kjørte meg hjem med sjåfør etter møter. Jeg må hvile;
livet er voldsomt. Jeg er egentlig veldig glad i Grete Knudsen, som var til
stede i dag.
OVER MIDNATT
Har sett David Lynch’s Erazorhead og David Potters Cold Lazarus. Strange
heads. Jeg likte begge. Akkurat så alien føler jeg meg. Så frakoblet, så
sårbar og så lite forstått. Jeg tenkte intenst på Jørgen Langballe da jeg
gikk fra postkontoret på Elisenberg. Så kommer han. Just like that.
LØRDAG
IKKE VÆR REDD
Jeg klamrer meg til en loddrett vegg – snøbelagt. Prøver å finne
fotfeste, klorer med fingrene. Det er et organisk tre inne i snøen – som
jeg har kjærlighet til. Det viser seg at jeg er på bakken og at det ikke er
noen fallhøyde. Jeg er tilfreds. Jeg behøver ikke streve og være redd
med.
På hytta rømmer hvite harer; de små nyfødte gir vi bort.
Rebekka har overnattingsbesøk. De var tre jenter i går som lakkerte
negler, farget hår, sminket seg, danset – og speilet seg. De øver.
At Dan fins på jobben er næring for sjelen, en trøst i en turbulent tid.
SØNDAG 16.02; 21:00
RUBENS HOROSKOP SIER AT HAN KAN GJØRE HVA HAN VIL OG LYKKES
Han er god til å organisere og administrere hva som helst. Sans for
skjønnhet, filosofi og religion. Verbale, skriftlige og mentale evner. Sta.
Hold deg unna rettssaker! Pass deg for tyver. Tung ansamling planeter i
partnerhuset. Han kunne trenge en med skarpt intellekt, en original
skapning med sterke følelser som har skjønnhet i seg. Hans Saturn (som
representerer hans døde mor, fraværende far og moralistiske søster)
kontrollerer hans kraft, slik at han gjennom du-relasjoner vil realisere det
urealiserte i seg selv. Han vil ha en slik partner – og være en slik selv. Jeg
tror jeg kan åpne dørene til kjelleren, til det ubevisste.
Sammen kunne vi være sosiale, esteter, lykkelige og vellykkede. Men vi
må opp med skapet. Det er nøkkelen, Jupiter er frelsen som kaster
forsoning over alle vansker. Kompositthoroskopet sier at vi som to
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enkeltindivider må gi hverandre rom, rom, rom – og tid og tålmodighet.
Vår relasjon bærer potensial for evig lykke, gjensidig vekst og stadig sex
– den vil tranformere vår måte å tenke forhold på og gi oss en
revolusjonerende forløsning.
Rubens redsel for å miste trygghet er tydelig. Hans blokkeringer er våre
blokkeringer. Små DØDer må til for at utviklingen skal bli rett? Mangel på
link mellom intellekt og emosjon, mellom observasjon og intuisjon.
Begges evne til å intellektualisere emosjoner er tydelig. Vi kan være i ulik
rytme m.h.t. sex, den ene vil når den andre ikke vil etc., det er
lammende.
Å, som jeg kjenner, elsker, tenner og slekter på denne mannen! Jeg er
ikke redd mer. Jeg klatrer ikke langs snødekte vegger, men håper på det
levende treet og er avventende.
Vår lille distribuerte familie Jon, Rebekka, storesøster Martha og jeg spiser
på vår stam-Tandoori Village – og ser på et rødt hus til salgs på Volvat. 2mannsbolig. Barna er begge i fyr og flamme; Warren advarer.
MANDAG 07.10
En homofil venn av meg sier at om partneren svikter ham, vil han finne
seg et vann.
ETTER MIDNATT OG AVSKJEDSMIDDAG for Arne Aasheim, nå ambassadør
for Guatemala, Honduras m.m. hos Federico.
- den chilenske ambassadøren brukte lang tid på å snakke med meg
- den brasilianske vil lage aksjon for å få med meg til Latin-Amerika
på ministerreisen
- min plassering er mellom Aasheim og Federico, jeg er gjort stas på,
det varmer
Dette har hendt meg uten anstrengelser. Jeg har få klatre-ambisjoner og
er adoptert av Latin-Amerika-gruppen. Det er godt, uforståelig og
utfordrende, men gir ingen hjertebank av det dårlige slaget, bare av det
gode. Hvorfor? Fordi de TÅLER sterke kvinner som snakker ærlig og er
feminine. Deres macho-kultur (som på ett vis er mye mer sivilisert enn i
Norden?) innbyr til mer saftige og fruktbare dialoger. The X appeal factor?
Det er noe dypere her, noe vi har gått glipp av i vår kultur..
Og Ruben? Jeg lar ham avgjøre. I morgen blir det en helt spesielt stor
aften med Celio de Carvallo, Ailo Gaup, Birgitte Grimstad, Kari Kiil, Warren
Brodey og flere til. Gamle, flotte sjeler skal samles.
ETTER MIDNATT, KVELD HOS WARREN OG feiring av KARIS BURSDAG på
CLODION AFTER HOURS
En utrolig, gal og befriende og umulig aften. Søken, trommer,
lydskulpturer, latterkikk, villskap, respekt og respons – og topp salat med
tacochips/peanøtter og majones og steinbit ovnsbakt. Latteren er en dyp
kommunikasjonsform, bortenfor sex. Liv Killengren masserte og ga liv til
”døde” immunforsvarsviktige kjertler og banket smerte og kulde fra
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magen. Ruben-knivene er reaktivert og våre smerter er sterke. Liv
forløser og jager.
TIRSDAG HOS TOPPEN BECH I HIMMELSENG; en god stund
Thea er styrke, fysiske reiser, øvelser, healing, bønn, langfredagsteksten
og Mettheuspasjonen. Deretter ensom fottur, Bryan Ferry, gråt og gresk
mytologi.
ONSDAG
HVORFOR SKAL JEG HA ET DÅRLIGERE ROM?
Hva med meg da? Jeg må flytte ut. Oppussingen har begynt på mitt rom
(blanding av UD-kontor og det lille soverommet i Bygdøy Allé). Jeg sier
ironisk – idet noen har sagt at instruksen er at Rita skal ha det samme
som andre på sitt nivå – at det beste er at jeg får noe dårligere, litt
langt unna.
Jeg flyr i rasende fart – i rommet?
Toppen overdriver litt på Münchausenvis – uskyldig, festlig og muntert
forstørret.
Toppen er en boblende, generøs og følsom kvinne.
SKJÆRTORSDAG
SEX SOM PINE
Ruben OG JEG SITTER PÅ EN BUSS. Ingen sier noe. Vi berører
hverandres hender. Jeg tar fingrene hans, stryker, tettere, nærmere –
vi fletter fingre. Jeg tenner voldsomt. Smerter velter opp i brystet. Han
begynner å puste som Frank i Blue Velvet. Jeg sprenges. Det er
flammende lidenskap og uutholdelig pine i samme stund.
Erik Orskaug er hjemme hos meg. Jeg har ett rom og et lekkert bad.
Han er søt, vennlig og med cowboy-look.
Rebekka er i en blomstrete bunadsdrakt. Leker med Lilly. Jeg roper på
henne. Må legge henne ned på bakken for å se at det virkelig er henne.
Toppen og jeg har løst K-sjefspørsmålet; Christian Thommessen, Jorun
Veiteberg, Anne Holt, Astrid N Heiberg og Hege Duckert er gode
kandidater – slik vi ser det:-)
Jeg tenker tanken å si til Jon at vi kan prøve igjen – hvis vi har hvert vårt
soverom – og Martha kan flytte til gode danske Bedste på Hovseter.
Jeg skal skrive rapport til fjernsynsdirektøren, ringe Bendik Rugaas og
foreslå å etablere NRK-Interaktiv i Forskningsparken for Einar Førde. Og
arrangere fest hos meg for NRK-Interaktiv.
LANGFREDAG
FESTER OG NAKEN GATELANGS
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Det er selskap. Jeg spiser ikke. Sitter ved en trapp med gelender og ser
gjennom ”gitteret”. Steinar Ofsdal sier han har prøvd å introdusere meg
til ulike menn. Jeg sier jeg er blitt veldig kresen.
Mamma er i et vilt selskap hjemme hos Erik Solheim. Et øyeblikk
innbiller jeg meg at han er gift med Kristin Halvorsen. De fleiper med
hasj og annen rus. Jeg er utenfor.
Jeg går nedover gaten i Bygdøy Allé. Av en eller annen grunn er jeg
naken. Det er gatesalg. En ung gutt gir meg ansiktsmassasje og våte
druer, uten å spørre på forhånd, som en demonstrasjonsøvelse mer enn
en gave. Det er boder med alle slags tjenester og varer. Noen tar på
min bare kropp. Jeg dekker meg til, sier jeg må skynde meg hjem og
kle på meg.
Harald Finn, min frisør (eller en som ligner), sier at han ofte blir berørt –
på ubehagelig vis – av menn. Jeg sier at da har vi noe felles, selv om
jeg nå er middelaldrende og fallende.
Jeg tenker på Thea som skal fremføre bibelteksten.
Vi skal til huset på Reisjå med Kari og Øystein og barna. Vi er Rebekka,
Jon og jeg.
Jon var her i går. Vi spiste og så på TV. Snakket OK. Han og Rebekka
småkranglet om ingenting og jeg blandet meg. Det ble forsoning til slutt.
Jeg må ikke blande meg mer. Frykt, irettesettelse etc. er knyttet til det.
Jeg må bare elske og være.
Og hva er tidens politiske utfordringer? Hvorfor øker politikerforakten?
Verken staten, Gud eller politikerne kan løse eksistensielle, dypøkologiske,
langsiktige eller religiøst-etiske spørsmål. Vi må sette egen og andres
utvikling i sentrum. Det er bevisstheten som teller. Vi er i en relasjonsøkonomi, eller kanskje enda mer – en bevissthetsøkonomi. Vår tids
oppgaver er å gjøre individers og gruppers klokskap, viten og erfaring
tilgjengelig for flest mulig - og utvikle en felles bevissthet med personlige
kvalitetsnormer og felles kvalitetskontroller. Mennesker er enkeltstående
personer som lever i fellesskap. Nettet er et egnet sted til å søke kontakt,
informasjon og erfaring ut fra personlige valg. Samtidig er det en arena
for å dele, tolerere, involvere; å overveldes av ”alt” som er. Denne
plassen kan brukes til læring og diskusjon.
Politikere er skjøre medmennesker som oss selv. De har lov til å ta feil og
vokse gjennom smertefull erfaring (eller bukke under, når
syndebukkritualene i mediene blir for stygge). Politikere i vår tid må få
være søkende uten fasit; ellers blir de lite troverdige.
Vi må tenke selv, tenke nytt, tenke sammen – organisere oss og ta ansvar
for egen livskvalitet – i fellesskap. Vi har ikke tid til å vente på ”massene”
eller politikerne; noen må GJØRE det. Særlig globale utfordringer krever
løsninger lokalt på tvers av partiskiller. Velkommen til valgdebatt på
Valg97 på nett i NRK!
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Jeg skriver første utkast til leder for E-DEMOKRATI-prosjektet i NRK,
Valg97 på nett.
REISJÅ PÅSKEAFTEN 1997
BODYSIGN OG TVISYN
Jon og Kari og en lege syr på neglene mine med store sting. Det er ikke
så veldig smertefullt. Jeg har ett stort og ett lite øye. Legen sier han
vanskelig kan få dem like.
Noen arrangerer feiring av mamma og Rebekka. Vi skal ha med
påskeliljer og kake i en stor hage.
Jon sover i sengen ved siden av og forsøker å våkne – gradvis, som
vanlig. Vi drakk bøtter i går – Jon og Øystein tok den helt ut. Som i alle
familier merkes bitre understrømmer, men forsonings- og fasade-viljen er
stor. Samtalene går høyt og lavt. Barna storkoser seg. Kalkunen (som er
årets mega påskekylling) og sausen ble veldig god. Solen skinner. Jon er
vennligsinnet. Holdt rundt meg og sa pene ord i går kveld og ville jeg
skulle ligge inntil. Det gjorde jeg.
Det er mange motstridende og sterke følelser i meg for Jon. Visst kan jeg
elske andre – og flere. Visst kan jeg forelske meg vilt og uhemmet. Men
det er fest og hverdager. Og Rebekka håper. Jeg er glad i Jon – og vil
ham vel. Han er oppvakt, kultivert og vakker. Separasjonstid er til for å
romme tvil..
HJEMME ETTER REISJÅ
Vi hadde det ustyrtelig morsomt på Reisjå med leker, krembokser, øl og
galskap. Luksuriøst var det i matveien; nydelig vær, gode venner og topp
badetur til Bolkesjø hotell. Bedre kan vi ikke ha det. Hva holder meg
tilbake fra Jon? Hva holder ham tilbake fra meg? Vi skal se på felleshusprosjekt; loft, fabrikk, anything.
Jeg er helt flat. Slått ut over at Ruben sviktet.
Rebekka falt ned kjellertrappa. Bilen holdt på å skli utfor. Barna ble alt for
lenge borte da de skulle i butikken. Alt ved oss mennesker er skjørt og
forgjengelig.
Jeg har sett Svein Tindberg fremføre Markusevangeliet. Denne påsken,
som startet med Theas evangelielesning, har i sannhet vært en repetisjon
av lidelsens mening og fortellingene om Jesu pasjon, sår og
overlevelseskraft.
Genene og historiene bestemmer våre liv.
Jeg skriver et nytt brev til Ruben som jeg ikke skal sende.
Kjære Ruben,
I påsken lærte jeg at det er en hemmelig forbindelse mellom Dionysos og
Apollon; idet de hyrer en jomfru-skytte (Diana) til å drepe de kvinnene
som har elsket dem og forlatt dem. Nå har du begått rituelt modermord.
Du har stjålet nøkkelen under puta (kanskje med rette, ref. Jernhans-
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myten, også drøftet av Robert Bly i hans mannebok); nøkkelen til det
ubevisste, dine mørke gjemmer.. Nådde du bunnen? Kommer du opp
igjen? Kan vi noen gang fri oss fra tidligere traumer? Vi forfører ikke bare
den andre i sex og kjærlighet, vi forfører også oss selv, ja direkte bedrar
oss tilstrekkelig grundig til å love oss bort til evig tid, i alle fall i ni trinn
(slik de ni rosene symboliserte) – for brått å gjenfinne oss selv i forvisning
og skam. Sannheten er ikke noe folk kjemper særlig hardt for – særlig
ikke hvis de taper (respekt) på det. Selvbedraget er en hendig
darwinistisk størrelse. Selvbedraget burde være et obligatorisk
universitetsstudium, i alle fall en del av forberedende. I mellomtiden må vi
leve de små livene våre i full størrelse. Og fortsette å bedra hverandre?
Og hva hadde du i posen? Litt toalettsaker og klær som hørte meg til.
SKREMMENDE ETTERFORSKNING, BILDET HAR FLERE LAG..
Det er en etterforsker hos meg. Jeg har prøvd å dekke til en grusom
forbrytelse som er å slå i hjel et barn – et guttebarn? JEG gjorde det
ikke, men jeg vet hvem og er medskyldig.
Jon er der.
Jeg lengter etter å avsløres, tilstå og straffes. Men later som om alt er
ok og at jeg ikke har reparert og lappet på bildet på veggen.
Etterforskeren finner ut at det er flere lag på bildet, og at det er
forfalsket – den ene delen er av annet og nyere slag lerret. Han skraper
i malingen og skjærer av en bit (vandal). Jeg skjønner at Ruben har
angitt meg, fordi jeg ikke ville betale ham straks det han krevde av
meg.
Etterforskeren tar bitene av bildet i lomma, løfter frem en konvolutt fra
Ruben det står sieg heil, du Zauberlärling; nazitegn, skrift i sirkler og
flere trusler, bl.a. at han vet om forbrytelsen. Var han delaktig?
Etterforskeren har et megetsigende blikk. Jeg har akkurat spurt
Du ødelegger bildet, er det noe galt, det er som om jeg har gjort noe
galt?
Han har akkurat svart
Har du gjort noe galt? Er du redd for det noen ganger?
Noen ganger har jeg mareritt om det.
Jeg skal akkurat til å tilstå for Jon idet etterforskeren har gått. Stedet er
kjøkkenet i Fevåg. Jeg er skrekkslagen.
Jeg er så redd at kroppen ikke vil roe seg på lenge. Jeg så Bergmans
Persona i går – om kvinnen som forrådde sin sønn som hun ikke ville ha –
og som nektet seg skyldig. Legen som snakket om lengselen etter å bli
avslørt, hvordan hennes taushet ikke ga nok beskyttelse. Hun, som ville
stå på scenen og bli hyllet.. Våre spill og forstillelser bærer i seg en hang
til å tro på eget bedrag – i motsetning til dyrene, som er mer åpenhjertige
når de forstiller seg – for eksempel når en orkidé forvandler seg til en
hunnveps i formen er det for å tiltrekke seg hannvepser og sikre
spredning av pollen. Eller kanskje er de like uvitende og selvbedragerske,
orkidéene også?
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Er Rubens modermord på meg en revansj? En form for kosmisk renselsesog rettferdiggjøringsprosess? Vi bærer alle på så mange generasjoner og
lag av traumer, skyld, hevn, nederlag og skam – dette er en psykisk
økonomi som ikke bare fins på individuelle konti, men som forvaltes av
hele slekter og samfunn – i generasjoner. Vi drives av krefter vi ikke rår
over i de mest krevende stunder – og alt vi kan gjøre er å prøve å kjenne
etter, leve smerten og rense oss – slik at neste generasjon kan slippe
unna med litt mindre.
Er hans kjellerside komplementær til min – og har den en nazi- eller
trolldoms-karakter? Ligger det onde krefter lagret bak manipulert bildende
kunst og falske blendverk? Må vi avsløre oss selv – på det mest nedrige –
for å forstå og hengi oss til ekte lidenskap? Har jeg drept et guttebarn –
eller medvirket? Hva skyldes den voldsomme redselen og skammen? Er
det naturgenet som setter sin form inn i meg forkledd som etterforsker i
nattlige krimepisoder for å understreke at DET ER BARN SOM LIDER
(Rebekka)? Er lagene på bildet et bilde på tildekket ubevisst liv? Har jeg
en man-eater-natur som åpenbarer seg i all sin gru gjennom drap av
guttebarn? Eller er jeg en krevende ødelegger av guttepsyken – slik at
MANNEN skal vokse frem? Er det bilde på mine TV-forkledninger,
forføreriske overflater og utagerende koloritt som dekker over helt andre
sannheter om sårbarhet og grusomhet? HVEM GJORDE UGJERNINGEN?
Var jeg skyldig? Hvorfor (ut)presset Ruben meg? Hva ville han ha som jeg
ikke kunne gi? Nok sex til rett tid? Underkastelse? Hva var jeg i ferd med
å forklare til Jon på kjøkkenet hjemme hos mamma?
Jeg er våt av svette – eller er vannsengen lekk?
Angst er kanskje det rette middelet når selvbedraget skal avdekkes.
Jeg går igjen på kurs hos Kim Brodey fra USA i continuum for å trene
reptilhjernen. Jeg forestiller meg energi og øyne i ryggen, oppe, nede,
foran, bak – kroppen ser mer enn vi tror og husker mer enn bevisstheten
vet om.
Jeg lar min arm være en blekkspruts i vann. Det er ikke vanskelig å
forestille seg – om man bare prøver. Jeg er full av beundring for
blekkspruter! De har hjernen spredt langs mange armer og sanser og ser
mer enn vi begriper. Vi synger:
YAHA NA HOYA A WAY – NEI:-)
02.04
RÅDGIVNINGENS TID ER FORBI
Kunstnere gjør en fantastisk performance; en solist på harpe, en
perkusjonist og to andre. Grete Knudsen er på visitt med sitt team. Jeg
er bare ekstra-invitert. Hun synger med, Jeg synes det er flaut.
Rådgiveren sier at kanskje det andre fatet med mat kan settes frem.
Arrangørene, som allerede både er irritert og ydmyket, sier ”nettopp”
med stramme munner. Jeg lytter til den nye, kvinnelige rådgiveren
hennes og tenker: Dette er ikke noe for meg. Jeg vil ikke. Tar min cape
og vil gå.
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Grete kommer bort og sier; ikke bry deg.
Jeg går likevel.
Dette er enten en avklaring eller en kompensatorisk drøm. Jeg er ikke
med lenger (ekstra-invitert), jeg er sjalu på rådgiveren og flau over
ministeren (som jeg for ordens skyld ikke var i min tjenestetid). Eller: Det
er godt denne flotte og lærerike perioden av livet er over - og drømmen
hjelper meg videre.
NY BOK – hvor det står skrevet på innsiden, som vanlig:
Denne boken skal bare leses av den som angår meg personlig for
resten av livet; nemlig Rebekka. Etter fylte 25
Rita, 29. mai
Notatene starter 2104 med en flau tilståelse av at hormonene regjerer på
usømmelig vis, uavhengig av fornuft og kultur. Nok om det. Det er noe
alle vet.
En trasig fullmåne er løs.
Det er ikke kommet noen bud på leiligheten.
Da tør jeg ikke legge inn bud på de to jeg ønsker meg. Jeg har vært fæl
mot Jon og Rebekka da de kom innom sykesengen. Ryggen bare knakk.
Klar melding fra meg til meg.
Invalid. Uten verdi. Brukket i to. Delt på midten. Ingen flyt. Ryggen greier
ikke digitaliseringsfabrikken, ODC, valget (inkludert en bestemt person),
nerdemiljø, oppløste sjefer, skilsmisse, boligtransaksjoner og
kjærlighetsstyr - er det rart skjelettet går i vranglås og oppløsning? Timeout. Hvor er veien ut? Det hjelper verken å puste, be eller bedra meg
selv.
Jeg tenker på et notat – TO WHOM IT MAY CONCERN – for å beskrive hva
jeg ønsker meg annerledes i NRK-Interaktiv.
Jeg har et eget kontor med gardiner, bilder, bøker, nettverk og ideer, men
det er liten resonans mellom mitt rom og det store lille gutterommet
utenfor. Småsjefene har kontroll øverst på agendaen.
Nå er jeg syk, så da er all kontroll sikret en stakket stund for guttene:-)
Jeg vil vekk herfra – vekk fra energiene som gjør tilværelsen trang og
klam og utrivelig.
Så vil jeg ha ny leilighet.
TIRSDAG KVELD
Jeg speker kjødet slik at hormonene ikke skal føre meg ut på vidvanke
igjen.
MORGEN ONSDAG
Jeg er på nettet i mange rom samtidig – personlig til stede. Senere får
jeg masse penger å passe på i et selskap. En redusert mann tigger meg
om kjærlighet og vil kjøre bilen.
ALT FOR TIDLIG MORGEN NESTE ONSDAG
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Carl Henrik Grøndahl setter seg hos mamma og meg og hilser.
Ryggens sammenbrudd gjør livet vanskeligere å mestre. Får ikke trent,
sover dårlig. Kvinnen jeg hjalp på jobben faller meg også i ryggen. Den
blir ikke bedre av det.
Trondheim var en suksess. Avbrutt av 10 klappsalver underveis og
trampeklapp i Frimurerlogen fra 570 kvinner – løftet ut i introen av Vigdis
Moe Skarstein.
I går var det fest hos New Media Science.
SEXISME ER IKKE-TEMA OG JEG BLIR PÅKJØRT
Noen skal foreslå 8.marsparole og formulerer noe rundt sexisme. Det
skal småsjefene ha seg frabedt – av hensyn til egne barn; de vil ikke at
deres døtre skal høre slike utsagn som rammer menn. Inger Johanne
Agerup kommer og jeg sier muntert: Du har vel et forslag? Hun sier
hopp og hei, her kommer jeg:-) Så kommer en eldre mann, stor med
bart, en av de få over 25 og foreslår noe enda muntrere.
Jeg går opp en trapp. Øystein er hjemme. Stort hus. Jeg skal bare si
hei. Er i et kostyme sydd på slottet til 4000 kr. Leter jeg etter Christian
Thommessen?
Jeg kjører en liten bil og blir påkjørt av Turid Øversveen. Hun skal først!
Og jeg skal vike. Begge rygger inn en sidevei for å snu – det er så vidt
vi ikke kolliderer.
Kvinnesolidariteten er i sannhet en skjør størrelse. Herrene styrer i kor.
HYTTA INVADERES
4 voksne, 4 barn, 2 barnevogner og en rullestolbruker som jeg feilaktig
kalte invalid (og unnskyldte meg etterpå) hadde tatt i bruk hytta.
Jeg skjønner at de har brutt seg inn. De vil ikke høre på meg. Ikke
engang når jeg går opp på en stol for å bli hørt. Carl Henrik er med for
tredje natt på rad..
Kjempefin 1. mai for Rebekka og meg! Frokost hos Anne. Tog. Tre brødre.
Kunstnernes Hus. Village Tandoori med vårt nederlandskættede mor- og
datter-par Marjolein og Lilly.
Syngingen på Josefine gikk greit – en slags regresjonsterapi med Torkild
Torkildsen, Steinar Ofsdal og Berit Berg, Lars Klevstrand, Lille-Kari
Svendsen, Jon Arne Corell (som har skrevet melodien til Johanna
Schwarz-sangen jeg synger på LP’en), Hege Tunaal og Gruppe 4… FOR en
kveld. Noen er som før. Det er ikke jeg.
LØRDAG 03.05
Kor vart dei av - dei fagre draumar?
3 piker har rosa drakter – hver til 1500 kroner
06.05
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Medie-etikk med Judith Lichtenberg er en grei uke. Mye logikk og teori,
likevel er det flere paradokser og ingen enkle svar. Som om noen kunne
vente det. Jeg burde ha saksøkt VGs Olav Versto, men det unner jeg ham
ikke. Jeg vil heller skape musikk. Det ER noe i lufta nå, noe spenstig, noe
som handler om historiefortelling, skjønnhet, økobevissthet – samtidighet
og brudd i tid og rom er i emning.
Arne Nøst-Randy Naylor-Sigmund Asmervik-Kjell Erik Killi Olsen- Therese
Nordtvedt – Magne Furuholmen- Warren Brodey – Ken Friedman –
Christian Thommessen- Elsa Kvamme-Thea Stabell – det er en felles
FREKVENS – og vi tuner oss inn i tiden og hverandres universer.
Synkronisitet.
Estetikken som etikkens mor.
Biokultur-kulturbiologi.
Mikro er i makro, det lille i det store og omvendt.
Jeg ser for meg bygg som er smarte både sosialt, økologisk, teknologisk
og estetisk.
Jeg øver meg i å være uanfektet av kroppens biokjemiske prøvelser. Alder
er en forbannelse. Sjelen er uten år. Jeg har forbudte drømmer som for
alltid er brent.
Emmanuel, vårt dagbarn, og Rebekka sover søtt nå. De lærer om livet.
Rebekka sier at PULE er et greit ord. Jeg sier NEI. Og så heter det
KNUGLE, sier hun. NEI, sier jeg. KNULLE. Det er like stygt. Men man kan
si at folk SEXER, sier hun. Nei, sier jeg. Det heter HAR SEX. Men helst
”ligger med” eller ”har samleie”. Så informerer hun Emmanuel om at hun
vil få menstruasjon i alderen 11-13 år. Hva er det? Lurer han. Får gutter
det? De er så uskyldige og skjønne og forelsket i livet og hverandre.
GUTTA FRA BARNDOMMEN I RUSTEN BÅT
Jeg klatrer over et rekkverk inn i en båt. Gutta fra barndommen er der.
Jeg sier hei. Båten er litt rusten og grov – the real thing. Det er en fin
tone.
ARNE WAM HERPER ANNE AASHEIM
Arne Wam herper Anne Aasheim – sier han ikke har sagt det hun tror
han har lovet. Hun gråter. Arne sier, dropp det, tørk tårene – JENTA MI!
(sic)
HUSENE RASER SAMMEN
Jon, Rebekka og jeg er i et stort hus i Trondheim. Jeg peker for Rebekka
på en kvinne som går langs rekkverket høyt oppe i et hus; toppen er
skjev. Jeg sier: Se! Hun er redd og vet ikke hvordan hun skal gå inn.
Huset faller kanskje sammen. Neida, sier Jon. Hun går inn en dør og
huset raser. Jeg tenker med gru på alle på gaten under. Jeg sier: La oss
komme oss unna – til tett/lav- bebyggelsen der borte! Enda et kvartal
raser. Ett til. Vi løper. Vi kommer oss til de lave husene. Jeg er sulten;
vi skal spise. Her? Spør Jon. Det er en baksteplate hvor det lages
innbakte greier; empanadas, torillas. Det er kaldt, sier jeg og vil gå.
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Innehaveren setter oss ved et bord med varmluft fra gulvet sier jeg skal
få låne et pledd. Jeg fryser. Vi blir der.
SØNDAG 11.05; 17:30
Dan skal hente meg, vi skal til Thea. Jeg har sett på to leiligheter i
Sorgenfrigaten – fordi jeg liker adressen.
Har spist litt tun og litt kjøtt, spesielt fornøyd er jeg med kjøttbiten, over å
tilhøre de dyrene som spiser andre dyr – selv om jeg skulle ønske vi
menneskene behandlet dyrene bedre.
Himmelen velsigner oss.
Å velsigne, sier Kon fu Tse, er å hjelpe. Himmelen hjelper den hengivne,
menneskene hjelper den sannferdige. Men ingen hjelper dyrene og
journalister er ikke menneskelige mer.
MANDAG 12.05, DVS. 13.05 FORDI NATTEN ER BEGYNT
Ingenting stemte. Jeg var dum og snakket vås med unge skuespillere. Jeg
merker en slags midtlivskrise. Ikke på lenge har jeg følt meg så ynkelig,
gammel – og DUM.
Innledning sammen med Dan i dag gikk fint – full pakke i FUHA
(fjernsynets underholdningsavdeling). Senere husmøte. Bra, særlig Tom
Egil Hverven og Tordis Aavatsmark.
Jeg øver meg på å trene en kvinnelig medarbeider i å si VI, ikke JEG;
kunne avslutte prosesser uten å tyne dem (like viktig som god start er en
god avslutning) – men vi endte med å jobbe altfor lenge og deretter sitte
enda lengre på Clodion. Jeg skal til LO-kongressen i morgen og i
SOL/IBM-møter i dag. Einar Førde var på besøk hos oss i Valg97redaksjonen.
Arne Wam og Anne Aasheim har hatt en episode, slik jeg drømte.
Jeg leter fortsatt etter et krypinn i Sorgenfrigt.
Elsa insisterer på at Jon og jeg må holde sammen, Thea insisterer på det
motsatte. That’s what friends are for. De har begge rett.
Grytidlig MORGEN
Drømte om NRK-interaktiv-sjefen og ny logo. Har plukket frem Paul
Eluard og Ben Okri + to videoer til Dan.
Valg-prosjektet tikker og går. Det er ensomt.
NATT 01.00
Og jeg er glad igjen. Først med Celio på mexikansk – vi planlegger noe
som involverer Yma Sumak, skapende prosesser, urfolk, økologi og
butikk. Celio får det til å svinge både i kropp og sinn.
Så Tostrup med Elsa Kvamme, Jan Henry T Olsen, Øystein Djupedal, min
bøddel Olav Versto, som nikket da jeg hilste blidt og uanfektet, Astrid
Søgnen fra KUF, forskere fra Abbot og kultur- og næringsseminaret og
Olav Axelsen. Full fart, snakk, iver – medier, kjønn, politikk, gass, mormor
og humor; flott!
Det er godt å være flokkdyr i blant. Også i presseklubbens regi.
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FREDAG 16.05
Som fremtidige eksistenser vil vi leve som en form for essens, tror jeg. Vi
vil fornemme smerteskjelvinger hos andre som skjøre vibrasjoner, og kan
når som helst gestalte oss i en slags virkelighet. Virkelighetene eksisterer
parallelt, side om side, og kan aktiveres ved hjelp av pur intensjon.
Tilværelsen har en form for rammer – og vi kan bevege oss mellom ulike
versjoner og varianter av tider, kulturer og sammenhenger.
Krysshistorisk og interkulturell eksistens – på tvers av tid og rom – etter
postpostmodernismen, når vi alle har transformert til ren ånd. Derfor
venter bevissthetsrevolusjonen – som følge av evolusjonen, hvor hodet
blir for stort til å fødes naturlig og det tvinger seg frem andre livsformer.
Jeg råkjører min bil for å komme unna. Det blir satt flomlys på meg –
noen skal drepe meg.
TIRSDAG 20.05
Jeg bader.
JEG MØTER BJØRNEN OG UGLA
Jeg går på en slags sti. Det er én eller to til i løypa. Det går bratt
nedover. Stupbratt, nærmest innover. Det er bortimot umulig å finne
fotfeste. Jeg bremser, balanserer og fyker av gårde – unna trær og forbi
de andre.
Så er bjørnen der. Jeg viker. Slår med staven. Den får et forvirret
uttrykk i ansiktet når jeg slår. Den kommer nærmere. Jeg klatrer opp i
et tre. En svær ugle er der fra før. Bjørnen reiser seg på to. Når jeg
skjønner at jeg ikke kan forsvare meg mer, overgir jeg meg ved å ta på
den og ”sende” all min tillit og kjærlighet. Den tar imot. Både bjørnen
og ugla legger seg hengivent ned i en ydmyk posisjon. Jeg elsker begge
og legger meg ned ved siden av dem.
En fantastisk følelse, en interspecies love experience – ganske lik den jag
har hatt i det virkelige liv, med den kinesiske brunbjørnen i Beijing og
med gorillaen Samson i København Zoo.
Celio tok meg med til DADA i går; glad, kvikk og menneskekjærlig energi.
TORSDAG har jeg fått utstyr hjemme.
23.05 ZAP MAMA!! Fantastiske, deilige, sanselige lydkropper, svart
kvinne-elite, en sann FYK-konsert!
Jeg har holdt et KURS på Folkeuniversitetet – deltakende og varm
respons; jeg svinger også:-)
LØRDAG 24.05
Hva sa kurs-deltakerne?
- Du har lært meg masse som jeg vil jobbe med lenge og huske på
- Du er profesjonell og personlig – samtidig, sjelden
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- Kjempe-kreativ!
- Du er selv et eksempel på at mediene gir et falskt bilde
- Rektor Rickie: De klappet mye mer enn vanlig:-)
Jeg tar det inn; gleder meg over ros – selv om jeg tenker so what – jo,
så GLEDER det meg å undervise; motta refleksjoner, spørsmål – i
alvor.
ØYVIN OG MARIT 100 ÅR!
Jeg er forent med – og forelsket i - en vakker mann som taler godt. Vi
holder hender og kysser, Jon er der også.
Pussig dette med bjørnen og ugla. Ugla er symbolet for Folkeuniversitetet,
hvor jeg hadde kurs. To ganger denne helgen har jeg ledet an i sangen
”Vær sterk som en bjørn!
Hvem er den mannen jeg drømte om i natt? Han er – som journalisten
Agnar Kaarbø – slikt et ”naturlig” kjærlighetsobjekt. Umiddelbart elskverdig, slik noen mennesker bare er. Når jeg møter en slik, gjør jeg meg
utilnærmelig og litt kjølig, nærmest uinteressert - mens jeg merker meg
hver lille detalj og brenner innvendig. Det er vel en darwinistisk forklaring
på dette også.
Jon er vakrere enn på lenge. Vi har begge godt av separasjonen. Rebekka
er på filmkurs og savner meg. Jeg savner henne også!
Hun er mitt største og mest langvarige kjærlighetsforhold. Jeg elsker
henne så inderlig at det gjør vondt. Om noe hender henne, tar jeg farvel.
Det er det eneste jeg ikke kan bære.
HESTEN VIL KASTE MEG AV OG LØPE MED ELGER
Jeg sitter på en hest. Vi er flere. Hesten prøver å kaste meg av. Jeg sier
til den kvinnelige instruktøren at hesten mener jeg skal gå av og at det
bør respekteres. Jeg vippes av – og hesten setter av gårde; det gjør alle
de andre hestene også. En elg med stort gevir er med i flokken. Det er
et fantastisk og kraftfullt syn. Kreftene er FRIE. Jeg synker ned i våt
myr, men kommer opp igjen. Noen gir meg en bukse til skift, men den
er allerede søkkvåt.
KVINNER I MITT LIV
Mamma spiser opp Emmanuels is.
Maria er her på besøk. Hun snakker og snakker om Simen og Haakon.
Jeg tenker etter hvert at jeg burde by på kaffe eller the. (Maria er mor
til Martha, Rebekkas halvsøster fra Jons første ekteskap - Simen og
Haakon er følgelig Rebekkas halvbrødre).
Mamma rydder unna skrot og høster juletre. Hun har parykk og
pannebånd og er sensuell.
Hun går senere halvnaken omkring. Til å være 77 år er hun stram og
fin.
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MENN I MITT LIV
Haakon oppsummerer vårt forhold på Sosialskolen i Trondheim:
Jaså, du regner meg som en av dine 7 store (Chris, Haakon, Kjell, Lars,
Jon +?) Det var jo en komisk periode. Noe puling og litt samboing.. (jeg
er skuffet over hans versjon av vårt forhold).
Men, sier han etter en pause, andre mente det var et forhold som ikke
kunne vare, men vi mente jo begge det var mye sanselighet oss
imellom.
I kveld er det Laurie Anderson – jeg er på musikalsk leting.
Jeg snakker helt naturlig med dyr.
Mamma må passe bagasjen mens jeg reiser med fly frem og tilbake på
et par timer; stress. Jeg har mange vesker, i perler, i skinn, i pels, i
silke etc. Jeg rekker ikke å pakke og ordne alt.
Dan reiser. Tårekanalene sørger sin egen sorg – helt formålsløst.
Omvendt av at ethvert møte er begynnelsen på en avskjed, er denne
avskjeden fortsettelsen på et møte, tenker jeg, men finner ikke ut av det.
Man kan nå et annet menneske bare til en viss grad, det gjelder også oss
selv. Men gode kolleger er gull verdt.
Jeg har lært meg powerpoint.
Randy ringer og vil drøfte sekvensering og dekonstruksjon av
instrumenters identitet og intuisjon.
Rebekka sier jeg er verdens snilleste mamma. Og at når hun hater meg,
mener hun det ikke.
Vi var på visning i Sorgenfrigt. 1.
SØNDAG
GUTT SOM FALLER, ENESTÅENDE MANN FOR ELSA OG TRE MENN FOR
MEG
En ung gutt som forsøker å gå på mine rulleskøyter utenfor Kunstnernes
Hus faller. Det smeller. Beinet er brukket. Stygt. Jeg går resolutt inn.
Emergency! Og ringer etter ambulanse.
Elsa Kvamme har struttepupper. Hun har funnet en iflg. henne
enestående mann. Han er 20 år yngre, liten og heter Eilert el.l. De
kysser og kysser.
Jeg går gatelangs – med Bjørn Floberg, Ole Jacob Bull og Eirik Lie. Jeg
holder alle i hånden.
Har du begynt å leie flere nå? Spør Eirik.
Ja, sier jeg – FORNØYD!
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DET ER 1 JUNI 1997 OG EN AV REBEKKAS NÆRE VENNINNER HAR KREFT
– LEVKEMI OG JON ER BLITT SAMMEN MED KIRSTEN FAUSTINO.
JEG ER I DOBBELT SJOKK OG VET IKKE HVEM JEG ER ELLER HVORFOR
03.06
Grete Knudsen hilser kort, deretter snakker hun lenge med
ambassadøren. Etterpå sier hun kort til meg: Jeg tenkte du kunne se på
prosjektet INVESTERE I UTLANDET MED STATLIGE MIDLER. Ja,
spennende, sier jeg – det er det jeg har mast på og kalt sosialdemokratisk
neoimperialisme i lang tid – altså statskapitalistiske investeringer
kombinert med sosialt og økologisk ansvar. PPP, private-publicpartnership.
Federico er kjærlig. UDs Per Ludvig Magnus sier at jeg er et sant og
sjeldent kreativt menneske. Godt å høre fra ham, en hedersmann i
miljøet. Bente sier at UD er kjedelig uten meg – en annen sier at et helt
departement ble lagt ned da jeg gikk av (de mente nok at Grete flyttet til
næring).
Snakket med Turid Øversveen og Hege Duckert.
Vi har fått 160 000 kroner fra Kulturrådet til valg-web!!!
Så følger Cyberkonferansen og selskap hos reklamebyrået Siste Skrik (UD
skipsfart og jeg var en av deres første kunder:-)
Kyborgerne er opprørske, søte og radikale. Jeg leker meg:
Fe-mail me!
Let’s build relationchips:-)
rIT@
Søndagen fortsetter med ”avatarchitecture” etterfulgt av sedvanlig
Kunstnernes Hus-samling. Randy holder hjernen i gang som en maskin,
som må krige og vinne, krige og vinne. Jeg har godhet for denne hardt
arbeidende, grensesprengende, utenlandske og originale kunstneren.
Men nå må det snart skje noe, både i arbeid og bolig!
Men kun gjennom daglig selv-fornyelse (av karakteren) kan et menneske
beholde kreftene og være på høyden med det som må gjøres. Å dykke
ned i det ubevisstes verdener eller historiens hendelser er ikke selve
målet – det er når skjult innsikt gjøres synlig, formes og aktualiseres at
den får verdi.
Når vi mestrer frykt og angst i det indre kan vi til sist bli sikret mot all
redsel som den ytre verden kan frembringe. Indre alvor krever sin kvinne!
Ærefrykt for naturen og livet er kulturens grunnlag. Når denne ærefrykten
fortæres, fordummes og forringes menneskene. Drømmer er naturens
prosessdesign i oss mennesker. Alle mennesker drømmer, vi trenger
drømmene som helbredere, mental ryddehjelp, sannsigere, venner og
gratis underholdning. De som sier at drømmer bare er vås, mangler
ærefrykt; det er like intelligent som å si at den delen av DNA’et vi ikke
skjønner er formålsløst.
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10.06 etter middag med Einar Førde, Lucy Smith m.fl. om satsing på nytt
opplevelsessenter i NRK.
Det er GO! Alle vil dette Exploratoriet, selv om alle vet lite om hva de vil
– og vil hver sitt. Det gjør ikke noe. Tror UiO kan bli med. Svein Larsen er
litt brutus, men han og Einar har kukkelurt litt.
Jeg liker menneskene – også Svenning Torp og Rune Remøy.
Den 13. er det styremøte i NRK Aktivum. Hva kommer ut av dette?
TOPP OG BÅNN, LYS OG MØRKE
Rebekka og jeg er på et loft – stort. Vi skal leie for en stund, ser på et
sted i 1. etg. også. Et bad er designet som en himmelseng i rosa; litt for
liten. Mellom 10 og 30 000 pr.mnd; for dyrt. Jeg vil legge meg tidlig.
Charlo Halvorsen er der, han vil også sove.
På loftet er det en mann som ikke hører til der. Lyset går. Jeg får ikke
betjent bryterne. Det er så mange forskjellige innstillinger. En kraftig
vifte slås på. Lysene blusser opp. Det brenner flere steder. Vinder
blåser. Det er ekkelt. Til slutt demper alt seg. Det er nifst.
Ingen japanere har tilbudt gratis digital arkivering, slik vi ble fortalt. P har
for stor plass i prosjektet. Exploratoriet er borte fra agendaen. Miljø er
borte. Det er 3 herrer i styret, og 2 mill. er for lite. UiO må involveres.
NRK må stille tomt.
Et par er helt forkomment. Hun er tynn, middelaldrende og patetisk;
han har slengbukser fra 60-tallet og er full midt på dagen.
Jon og jeg bringer melding om død, først én, så en til.
Rebekka er deprimert og lei seg hver kveld, d.v.s. når hun er for lenge
oppe og trøtt. Om morgenen er hun som en sol.
I forgårs sang Rødhettene-koret Mary Poppins og i går ledet Irina teateret
med barna. Så mye Rebekka opplever! Hun har gått filmkurs og prøvd
både regissør- og klapper- og kamera-jobb. Var med på lanseringen av
CDrom om filmkunnskap.
I dag skal jeg lage del en av egen hjemmeside. Jeg har en ironisk idé
for cyberspace og egne avatarer.
Har nettopp hatt en gjennomgang med SOL i valgprosjektet
(nødvendig og bra) og skal starte på politikerkontakten.
Jeg hører på en tulku i Håndtverkeren, en 30 år gammel kvinnelig lama,
K. Rimposche:
Free of attachment
Compassion
Clearness, focus
Kindness and honesty
“Everybody needs compassion. All of us have enough trouble for a
lifetime.”
Det hjelper – litt.
ORDET ER IKKE MITT
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Jeg blir oversett på skolen. Læreren, Ane, gir ordet til alle – unntatt meg.
Jeg har en mic med lyd og lys i ett – genialt. For sent blir jeg oppmerksom
på at det er opptak straks. Det jeg ville ha sagt er at internett slet ikke er
så vanskelig som noen vil ha det til og at jeg lærte det på 3 timer.
Jeg deltok i en tåpelig seanse i går. Wenche Foss klippet piggtråd med
tang. Morten Lindås kom ikke. Henning Dahl var hjelpeløs. Ølet funka ikke
før i siste liten, Morten var elendig forberedt og snakket bare om Bæ, bæ
lille lam med ny tekst. Tron Øgrim skrek Ikke Rita nå igjen! – da hadde
han og jeg snakket nøyaktig en gang hver. Senere snakket han både i tide
og utide om at skriften ødelegger litteraturen. To unge jenter slapp ikke
til. Jeg forsvarte billedmediene, markedet og folks rett til egen smak,
inklusive min egen. Solstads evige arroganse fikk formen ”jeg driter i
litteraturen bare folk leser mine bøker” – noe han senere innrømmet var
tåpelig sagt. Det han uansett mener er at hans smak er best. Kveldens
brølaper; Øgrim, Solstad og Vindtorn sverget alle til kamp, skarp debatt
etc. – jeg hvisket til Edvard Hoem at jeg heller vil bli forstått enn
bekjempet. En forferdelig seanse dette Litteratur2000-arrangementet.
Vigdis Hjorth var søt.
Så på hippiefest hos statssekretær-kollega Even Aas, som Rebekka frydet
seg over, særlig vår fremføring av Vømmøls Høvlerivisa.
SØNDAG
er det Tusenfryd for oss med venner. Rebekka er livsglad og vilter. Noen
ganger er hun fryktelig insisterende og lite takknemlig. Jeg ble fly
forbannet på arrogansen hennes i Vikingland. Det gjør vondt å være sint
på en man elsker. Jeg tror hun skjønte tegninga, men hun ER sånn.
Skal møte Thea og Frøydis.
Virtual Reality (VR) er det motsatte av liv. Det er ånd og pseudoliv.
Dobbelt. Viktig. Ute av kontekst. I kontekst. Oppløst. Skapt – på nytt.
Jorda forgår. Døden er virkelig. Borderlinekulturen vokser som kollektivt
fenomen. ”Alt” er lov. Ingenting er gyldig, alt er like gyldig. Demokratiet
er en farse. Farsen er sant demokrati.
Sandy Stone – den kjønnstransformerte guruen på Cyberkonferansen – er
inkarnasjonen av falskhet – og frihet. Verken svart eller hvit, mann eller
kvinne, ung eller gammel. En feig, narsissistisk, feit, tynn, pistrete svarthvit versjon av tidens (manglende) tegn. En utvisking av historie, kultur,
kjønn og rase. Hvilket trinn på evolusjonsstigen handler dette om? Faen
og – det er ikke verre å like ”henne” enn å like Michael Jackson? Jeg har
et dobbelt forhold til denne hybridvarianten av homo Zappiens. Tåler og
tolererer. Nesten.
Thea og Frøydis er i alle fall deilige, store, ekte og levende kvinner! Vårt
tema i dag er hevn og tilgivelse.
20.07 er en SPESIELL DAG
- Jon har fått jobb i SDS
- Vi fikk separasjonsbevilling
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- Jeg fikk styrevedtak på nytt firma og ny jobb til meg
Drar til London til uka.
Tidligere med-gründer Truels inviterer meg inn i Narcissus’ styre igjen –
selskapet jeg var med å starte og solgte meg ut av – med fortjeneste:-)
Jeg takker ja.
Leiligheten er fortsatt ikke solgt.
Jeg venner meg til å være frilans i arbeid, bolig og kjærlighet. De
mennene jeg liker er for unge, for gamle, har små barn, bor feil sted eller
skal gifte seg.
Fullmånen er unnagjort, likeså festen hos mine beste venner Kari og
Øystein.
På Cora-teater, fantastisk; Kunstnernes Hus igjen, så Angel Babe (en
feiltakelse, jeg skulle se Fallen Angels) og gikk på salza på Belleville og
danset.
Jeg reiser til EVA (electronic visual arts) i London og blir gjenstand for
kraftig og frydefull flørt av greske Yannis som har kone og 2 barn i
Thessaloniki. Det er da noe.
Jeg kommer hjem.
I morgen skal Arne Wam avgjøre min fremtid.
JORDSKJELV! Sier jeg til mamma, Rebekka og Svanhild. Legg dere på
gulvet! Vi gjør det. Det ryster og skjelver. Vi ligger flatt og venter til det
går over.
Det er ofte det beste å gjøre når det rister litt – å legge seg flatt.
ONSDAG 03.07
Om Arne Wam sier I CHING at jeg bør være som en rev og passe på at
jeg ikke får halen i vannet, at 2 i samme hus ikke tilhører samme mann
og ikke har de samme verdier – og at et stort felles verk derfor ikke lar
seg fullføre.
Jeg var som en rev i møtet. Passet på halen min:-) Skrev et notat om å
sortere, skille og avklare.
Det er ikke enten-eller lenger; det er både-og. Jeg er inne og ute; med
stor tyngde og stor letthet. Jeg er og er ikke i valgvev-prosjektet. Jeg har
vært viktig for unnfangelsen, utvikling av konseptet, finansiering, fødsel,
redaksjonsmøter og struktur – og vil ikke få noe av æren for det.
Jeg bygger NETTVERK med viktige menn i viktige posisjoner.
Alle lover commitment og evig troskap til samarbeid. Jeg skal leve
deretter. Så får vi se!
Det første lille notatet om PRESTEN GAD dukker opp i dag- og nattboken.
2 timer i går. 5 i dag. Han snakker om ”min venninne Sol”; det høres ut
som om de er et gammelt ektepar. Alt flyter.
Var innom valgredaksjonen og ble takket av Are Nundal:-)
Tegnet croquis på Arkitektenes Hus med min arkitektvenn, middag her.
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Jeg er detached – med flere vinduer åpne. Klikkbare. Klick, klick.
Rebekka er min øyensten. Jeg savner henne.
REBEKKA KRÆSJER
Rebekka er i baksetet på Chevrolet’en. Den kjører fort nedoverbakke –
så i revers i full fart, gjennom en glassvegg og inn i en butikk. KRÆSJ!!!
Jeg skriker.
Hun klarte seg.
Jon og jeg pakker om. Deler. Sorterer. Slik at det skal bli lettere å reise.
I dag skal Rebekka reise til mamma. Frøydis, Thea og Turi var her i går.
Vi hadde en initieringsstund til WWW med vin og røkelse.
Trening.
Middag.
I Ching.
Sterkt.
MIN EGEN INTERFACE
Skjermen er laget slik at jeg kan scrolle bilder og tekst både vertikalt og
horisontalt – det er logisk konstruert og genialt. En behagelig
helhetsfølelse.
Hva skjer hvis jeg IKKE aksepterer tilbudet fra Arne Wam?
Når menneskene lever i motsetning og atskillelse, lar et stort, felles verk
seg ikke gjennomføre. Synspunktene divergerer for mye og det er ikke
bryet verdt. Polaritet er ikke bare hindring, men også fruktbart i et hele –
som ånd-natur, mann-kvinne, himmel-jord.
Men ild og vann bør bevare sin respektive identitet og individualitet og
ikke ty til gemenheter i et interessefellesskap med annerledestenkende.
Det er MOTSETNINGEN, 38, 9 nederst, 6 på tredjeplass:
9: Hvis du mister din hest, løp ikke etter den. Den kommer igjen av seg
selv.. Ved en begynnende motsetning; ikke fremtving forening, du vil bare
oppnå det motsatte. Hesten – eller en person som er borte for oss et
øyeblikk – kommer igjen av seg selv. Da kommer et menneske som
tilhører OSS.
Unngå feil, ikke hold dem på avstand, det fører til fiendskap – men TÅL
dem. Da trekker de seg tilbake av seg selv.
6: Man ser vognen trukket tilbake, oksene holdt fast og håret og nesen
skåret av menneskene. Dette er ingen god begynnelse, men en god
avslutning.
”Ofte ser det ut som om alt har svoret seg sammen om en, man ser
seg bremset og holdt tilbake i sitt fremskritt, man ser seg forhånet
og forulempet. Men man skal ikke la seg villede, men tross denne
motsetning holde fast ved de mennesker man vet seg samhørig
med. Så vil avslutningen, tross den dårlige begynnelsen, omsider bli
god.”
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Hva vil dette utvikle seg til i fortsettelsen? I Ching svarer 50 TING –
næringskaret, offerkaret, som bilde på fremtidig utvikling; Ting snakker
om de forfinede menneskers ernæring og pleie, forfinede kulturers
redskap (I Ching har et noe arkaisk og fremmed språk som trenger
oversettelse til det egentlige innholdet i egen kontekst – den som ikke
tåler det eller kan det, vil aldri kunne kommunisere/reflektere gjennom
tekstene).
Alt synlig må vokse ut over seg selv og inn i det usynlige rike. Derved
mottar det den sanne innvielse og klarhet og rotfestes i den kosmiske
orden. Dette beskriver en kultur som kulminerer i religion, hvor Ting er
offerkaret. Det høyeste jordiske må ofres til det guddommelige – men det
i sannhet guddommelige er IKKE ATSKILT fra det menneskelige.
Bildet: ”Slik konsoliderer det edle mennesket sin skjebne ved å
gjøre sin stilling korrekt. Hvis man tildeler livet og skjebnen deres
rette plasser, konsoliderer man sin skjebne – idet livet således
umiddelbart er i harmoni med skjebnen.”
Jeg takket nei til Førde/Wam i går. Bestemte meg for å avspasere fredag
og gå ut i byen alene. Det er som å være en utstillingsdukke – på ett nivå.
Ikke for tydelig, men tydelig nok. Blid, men aldri innbydende. Tilgjengelig
– om jeg liker en person, men aldri åpenbart. Aldri aktivt, bare passivt
inviterende. Da er jeg i BYTTETs rolle, jeg er den som skal tas og ofres;
jeg blir et mål for skudd, støt og piler. Så må det svinge, ikke for mye,
ikke for lite. Ikke for prippen, ikke for løssluppen. En sjelden gang når
spillet et alvor hvor det er point of no return. Da følger overgivelsen,
hengivelsen – den sprekken som er det aller helligste, det stedet jeg kan
tas, penetreres, erobres – og såres. Her er mysteriet: I dette øyeblikket
lar jeg meg skape og drepe av en annen samtidig. I din favn legger jeg
mitt liv – fullstendig åpen, viljeløs, prisgitt deg. Dette håpet om å bli
frelst, sett, tatt – og elsket, beskyttet. Dette håpet er en avart av NÅDEN
– som sjelden oppstår mellom oss mennesker, fordi vi ofte bare ser oss
selv, fordi vi ikke ER den Andre, fordi vi ikke makter å strekke oss utover
biologiens og markedets lover inn i den egentlige himmelen. Unconditional
love.
Men dette er kanskje et gammelt bilde på kvinnelighet – jeg har ikke
kommet inn i den moderne tid, i den aktive jeger-rollen. Jeg må rett og
slett vente og bli budt opp til dans og spill - med full rett til å takke nei;
som er kvinnens viktigste oppgave. Og det er den første foreningen, selve
det faktum at vi gir oss over, alternativt vinner den Andre, som er det
store øyeblikket. I spennet mellom innledende fascinasjon og spasmer
under fullbyrdelsen, er det begynnelsen som bærer løftene og gir frelse.
Orgasmen er ikke målet; det er hengivelsen, leken, tiltrekningen og
elskoven som er essensen i eros-kraften. Seksuell orgasme kan lette
trykket og dempe spenninger – og det er mange måter å gjøre det på. Et
fransk ord sier at begjærets ønske ikke er tilfredsstillelsen, men
forlengelsen; og at all begynnelse er vidunderlig.
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Ellers holder jeg sjelden standardmål, verken i mediemarkedet eller
kjøttmarkedet. Min egen bedrift NRK skjønner meg ikke – jeg har sett
hest og vogn skille lag med egne øyne – og hesten har løpt.
Jeg har gitt opp å få solgt leiligheten; men så kommer en dame og vil
legge inn bud – og det er bevegelse igjen.
Opp og stå! Klar deg selv! Jeg skal pakke leilighet, rigge ned og gå
pilgrimstur med Rebekka til Trondheim og Nidarosdomen. Livet er i
sannhet en lang vandring. Direktesendt.
Gad dukker opp i horisonten og er et LYS – en døråpning mot alle
himmelretninger. Jeg sukker over mine latterlige og sterke følelser – og
jakten på å finne en mann igjen, en å bli hel med, en å dele med;
klikkende inn og ut av vinduer med stort besvær. Men nå er det altså en
hel dør som kan åpnes. Gad (forestiller jeg meg) er i kontakt med de
dypere lagene i livet og jeg forventer å lære om hvordan jeg skal velge
”Guds veier” (som er en omskrivning av å finne livslykke). Karriere og sex
er ikke de viktige størrelser – frihet, innsikt, forløsning, opphevelse,
forening og forsoning er målet. Med Gad. En levende, søkende og belest
sjel som tar alvoret på alvor. Han fanger min sjels interesse i spranget fra
bare å være til å BLI NOE(N) igjen.
Vi har snakket 11 timer i strekk (prester liker å preke:-) Neste uten
pause.
Halsen. Pulsen. Huden. Blikket. Det blir oss to nå. Det er rart hvor fort
hele kroppen skjønner den slags før hjernen har registrert hva som skjer.
Jeg ber om at natten skal gi meg et bilde på vårt forhold.
KASKADER AV PRESTEKRAGER FORMER ET KORS
Først ser jeg et sterkt, resolutt (nesten rasende?) ansikt som støter mot
meg i sexualakten. Jeg overgir meg til kraften. Så eksploderer kaskader
av prestekrager mens små blomster drysser ned. En velsignelse. Det er
lys, forening og oppadstigende energier. Med et annet par former de et
kors.
EN LEVITERENDE, SEIRENDE KVINNE
Turid Birkeland mimer svakt til en sang. Så tar hun ”the lead”. Stiger
frem. I en søyle av lys leviterer hun foran vantro publikumsøyne.
Hun tar en tent sigarett med tærne. To ganger. Hun er en seirende,
båret frem av lysets krefter, mot alle odds.
Slik møttes vi, presten Gad og jeg:
En vakker, lys mann med sølvfarget manke og smalt, langt blikk legger
seg ved siden av meg på nudiststranden på Huk. Det er lite plass. På en
liten plass. Han ser nesten ikke på meg. Huden er plettfri, brun, glatt. En
vakker mann. Jeg ser på ham i fire timer. Er det lørdag 5. juli? Min første
tanke, som ikke tenkes av meg, men gjennom meg, d.v.s. kroppen selv –
er: Kan jeg ligge inntil ham?
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Jeg ser han leser Dagbladet. Reiser seg for å bade. Drikker kaffe av
termos. Vender seg. Legger håret i sanden for så å riste den av seg. Jeg
ser gjennom øyekroken, under armen.
Hva heter han tro?
Han er sikkert mye ute på byen. Han har sikkert hatt mange kvinner. Han
er ikke langt unna min alder.
Jeg spør: Kan jeg låne Dagbladet ditt? Bare dét. Ikke mer. Med
hjertebank. Noe så dumt. Det er bare han der. Blant alle de andre. I en
aura av lys, skapt av mitt blikk. Til lyden av brenninger ispedd flydur.
Svarer han i det hele tatt?
Han kaster avisen bort til meg. Jeg griper den, den er full av sand. Sanden
setter seg i huden, i håret, rundt øynene. Fester seg til faktor 4 og svette.
Han må ikke se det. Jag later som ingenting. Til han ser bort og jeg kan
rense meg.
Han skal gå.
Kroppen sier: Ikke gå!
Munnen sier: Er det retretten?
Så snakker vi i 1 ½ time. Om morgendagens tekst han skal holde preken
over i sin kirke. Det skal dreie seg om motiver for våre handlinger.
Intensjonalitet er et godt begrep, tenker jeg. Egentlige versus uttalte
tanker. Tenkte versus utførte handlinger. Han liker mitt begrep ”forstyrret
jeg-bilde”. Vi går sammen til bussen.
Først da kjenner han meg som ”Rita Westvik”. Når jeg nevner NRK. Det er
deilig. Han snakket med MEG, kvinnen, ikke ”henne, Rita Westvik”. Vi går
av bussen samme sted. Svette, salte, snakkende. Jeg ønsker at han skal
ringe meg.
Siden hører jeg at han har sett en ”dronning”, som han uttrykker det. Det
er sjelden entydig. At han har reist seg bare for å se hva jeg leste.
Cyberlitteratur er hva han så. Et hefte om Ars Electronica i Lintz,
Østerrike.
Søndag etter preken er jeg på samme lille flekken. Han kommer. Vi
snakker. I timevis. Det fortsetter i måneder.
Jeg låner ham Levinas’ Den annens ansikt.
Vi hører Patti Austin på Cosmopolite.
PRESTEN ER GOD OG HISTORIEN OM ØR-LANDET SOM BLE TIL FLYPLASS
En prest foreleser for bedriftsledere. Han er god. Han snakker om
motivasjon og personlige valg. Om å tørre, ville, velge. Menneskene
rives med.
Jeg gleder meg.
Noen kjente ser på meg mens jeg fryder meg over en tidsmetaforisk
historie:
”Da dette Ør-landet lå her dyrket menneskene jorda. Fremkomstmidlene
var knyttet til jorda. Så foreslo en nytenker at de kunne bruke luften til
å komme til og fra dette landet. Hvor mange trodde på ham? Hvor
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mange skjønte at det var mulig? Nå er flyplassen den naturligste ting
her på Ør-landet.”
Mamma sitter ved siden av meg. Hun tegner presten og hans kone.
Dansende. Tegningen er god. Mamma sier: Jeg vedder på at han har en
rik kone!
Gad sier at det ligger mye frelse i utvelgelsen. Han bruker ord som
TYDELIG. EKSKLUSIVT. Jeg liker det. Men mamma (dvs. jeg, visste
allerede, men bare i drømmen, at han har en rik kone, som ikke er kone,
men som er det likevel).
Det er en nakenhet mer naken enn den naken hud frembringer, som
Levinas sier. En sårbarhet bortenfor de rifter vi påfører hverandre i
elskovsakten.
Jeg tenker ofte på Rollo May mens jeg er sammen med Gad. Rollo May
sier i Love and will at menneskenes problemer peker mot fremtiden; at
problemer således er profetiske i sin natur og at kunstnere og nevrotikere
forutser og fortolker fremtiden. Han snakker om at angsten og tomheten
er dekke for kjærlighetslengsel i en affektløs, tekno-kald tid. Mot til å
skape. Kjærlighet og vilje. Storslagne tema som aldri går av moten.
Vi leser Edith Sødergran og Stein Mehren.
Jeg undres på om presten tror på Gud – og hvilken Gud. Eller om han er
som meg, søkende, desperat til tider, etter innsikt, forstand, bekreftelse,
sammenheng, større helhet. Slik at Gud blir den kraften som opplyser.
Trøster. Gir kraft. Eller kanskje en Gud som er mer lumsk enn som så;
som gir ekstase, rus, overskridelse. Gad er en sprinter. Det er et tegn i
tiden. Når vi ikke finner veien, løper vi fortere. Han løper om sommeren
og går på ski tre ganger i uka om vinteren. Han er ikke avholdsmann. Er
Gud der? Er det spirit i spirit? Hvem vil ha naken sannhet? Jeg vil ha
forførelsen, apparisjonen, illusjonen; dykk ned i indre og ytre kosmos,
parallelle lag og universer. Multiverser. Jeg vil skjønne de mønstrene som
er i DNA-molekylet og i kroppen min, i Gads kropp; Rebekkas kropp, min
slektshistorie, Norges land, kloden og resten.
Alt repeterer seg og utspiller seg dynamisk – samtidig. Bølger og partikler.
Mikro og makro. Parallelle, dynamiske riker hvor vi, enkeltvis, farer fra
hverandre og klamrer oss til en frekvens vi gjenkjenner en stakket stund i
håp om lindring, fotfeste; et hjem.
Klart eksilet er et slags hjem. Klart bevegelse er liv. Klart vi må løpe.
Fullstendig harmoni er død. Klart det er viktig å øve seg i å dø litt hver
dag. Og å se det mørke og lyse i guddommen. Satan er av Gud. Fælt?
Nei, sant. Og spennende.
Mens vi klamrer oss til hverandre i seriemonogami, one night stands,
avstandsforelskelser og forbudte forhold setter vi kjærlighetsspor. Vi
danner mønstre. Vi kobler oss på der livet trekker oss til seg. Vi slåss for
livet. Slik skapes skjebne. Slik leves liv. Sårbart, forgjengelig – levende.
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Mamma sier at det er fælt å tenke på at hun som er så ung allerede er 77
år og snart skal forgå. Hun føler det er urimelig. Det støtter jeg henne i,
det er ikke forsøket verdt å trøste. Sånn er det med oss alle.
Kommer det et bud på leiligheten i Bygdøy Allé ii dag? Skal Jon og jeg
dele boet denne uka? Hva sier Wam/Førde?
Liv skapes!
MANDAG KVELD
Alt er uvirkelig. Jons nye kjæreste virker søt, vakker og god, men det er
ikke alltid jeg er en god menneskekjenner når det kommer til kvinner. Det
ville i alle fall være bra både for Rebekka og Jon om hun er en god kvinne.
Vi har delt boet. Delt plater. Forhandlet. Han vil ha bilen og høyttalerne;
det tøffe, macho; det dyre, jeg unner ham det. Jeg skal ha de godt brukte
husholdningsartiklene. Sølvtøyet er delt.
Jeg er i et vakuum. Savner Rebekka; har kjøpt kitch-tåteflaske og veske
og mobiltlf. til henne i dag.
Jon er tapt. Leiligheten er ikke solgt. Kontoret ikke fraflyttet. Jeg må sove.
Kan Gad bli en livsledsager for meg? Eller er han en drømmer med svart
humor og stor patos i begravelser? Jeg er meget kritisk. Ingenting er
sikkert – bare foranderligheten.
KJÆRE REBEKKA
Du er bare 7 – snart 8 år nå. Din mamma er i en fase hvor hun søker,
lengter og venter. Men DU er ankeret i livet – min største og mest
virkelige grunn til å leve!
Gad og jeg fletter oss inn i hverandre – time etter time..
EN STERK KVELD HOS THEA
Om kjærlighet som destabiliserende kraft
Om arkitekturens avgjørende betydning
Om da Nietzsche gråt
Om å binde seg til å slippe
Om røde kåper, løse okser og drømmer fra sist natt om bilkjøring med
Gad i forsetet og Gerhard Heiberg og meg i baksetet.
Trening. Gress. Muld. Naken i regnet. Rullende på Theas plen.
Gin og Tonic. Steinbit med koriander og chili, guacamole, salat, jordbær,
kake.
ALT.
Hos Thea.
Som jeg elsker.
Jeg oppretter en ny GAD-bok – som ikke vil bli delt med noen. Vi var
sammen i et år.
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2707 FØR MIDNATT ETTER TO DAGERS VANDRING PÅ PILGRIMSLEDEN til
TRONDHEIM
Hva er viktigst med vandringen?
- Rebekkas og mitt fellesskap
- Refleksjoner over møtet med Gad
- Møtet med Rosemarie Køhn
- Smertene i skjelettet
- Historiene, samholdet, vannblemmene, bandasjene
Rebekka var strålende i går. Nærmere 3 mil gikk vi.
Oppbrudd, vandring, mål. Som i livet. Det bildet liker Rebekka.
Oppbrudd fra en familie, en bolig – pilegrimer på livets vei.
Og hesten Princess! Gjengen fra Bergen. 60-åringen som synes det er bra
jeg har et vondt kne, så det blir noe å helbrede ved målet:-)
Jeg lærer Rebekka om rug og hvete. Det er flotte kornåkrer. Hun lærer
meg om kjøttetende planter. Vi synger den teite og flotte Fevåg-sangen
fra min barndom og suller alene i lange stunder langs veiene. Skrotten
skriker og hevner seg. Men det må til.
I dag fikk hun ri på Princess. Lykke! Den svenske dame-alven og den
finske krigeren er allerede en legende langs leden – hun har vært syk i 20
år, han har kjempet i 6 kriger og drept 20 mann.
Likevel er det både Rita og Rita som går. ”Kjenner du ikke henne”, ”kan vi
ta et bilde sammen” etc. Den overdrevne oppmerksomheten. Eller den
falske avstanden. Alltid mitt ansvar å bryte. Være alminnelig, spørre
normale spørsmål. Være blid, stille opp – bryte barrierer, bytte etablerte
indre bilder. Det tar som regel mye lengre tid enn et par dager.
Førsteinntrykk fra fjernsyn sitter klistret. Det er en øvelse. Det går. Vi går.
Sammen. Jeg liker det. Men pilegrimsmarsj burde være for pilegrimer –
ikke for mediene.
Rebekka legger allerede planer for neste års marsj, da skal hun gå hele
veien!
Min navnedag er over. Dagbladet hadde bilde. Jeg skvetter like mye hver
gang.
OLSOK 28.07; 08:00
Jeg våkner med bildene av
Rebekka, min datter, som er blitt større, en tredje person og jeg, som
sitter i gresset og diskuterer. En slags høvding sier at slikt vennskap vi
har, er sjeldent.
- Tiden er både konstant og fornemmet i en slags lineær, kausal form.
Jeg prøver å begripe dette at jeg/vi/alt både ER KONSTANTE og I
REKKEFØLGE HENDENDE. Det er vanskelig å se samtidigheten i
disse ulike aspektene av væren. Noe ER – bortenfor, evig, i en
bestandighet som varer og lever i sin kjerne – noe BLIR i sin søken,
bevegelse, foranderlighet – og forgjengelighet.
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Kirkens rolle i det verdslige rom – hva er den? Når metropolitten
Kirill blander seg i Jeltsins veto, øker eller minker kirkens makt da?
Skulle kirken beskjeftige seg med menneskenes mer bestandige
vesen og være en trøst underveis i jordelivet – eller skal kirken ta
følgene av at vi også er av denne verden og gripe inn i kjødets
anliggender?
Har det noen hensikt i å insistere på det gode, det lyse, det hellige i
en verden der liv og død, lys og mørke, begjær og lutring er
uatskillelige størrelser?

Jeg går i marsjen for å
- Temme lengsler og speke kjødet (eller som mamma sier; bett
ver’n, veitj, som betyr å binde sin indre vær, den aggressive
impulsen)
- Være med Rebekka på vandring i og til mitt hjemland, Trøndelag
- Delta i et særdeles viktig Trondheimsjubileum og Olsokfeiring
29.07, FEVÅG, etter økumenisk gudstjeneste i solskinn utendørs ved
Nidarosdomens vestfront, med Cassidy, Kirill, grønlandsk kvinneprest og
flere; mellom mamma og Rebekka. Stort!
Jeg har gjort en reise i eget liv og et stykke norsk kirke. Fra selvkomponert dugnadsmesse gjort av studenter på et gulv med nybakt brød
og ekte vin, korsets tegn i olje og lys sendt rundt i sirkel mens den ene
sier til den andre ”Jeg ser Gud i ditt ansikt” – via bibeltime med en
foreldreløs Anna Chen som tror på Jesu evne til å nære og pleie oss alle,
slik barn trenger det til seminaret “En hellig, politisk kirke?” i Bakklandets
bydelshus, et fyllehøl egentlig, med Svarstad Haugland, Heidi Sørensen,
Trond Bakkevig, Bondevik-bispen og lederen av Humanetisk Forbund.
Jeg kjenner at kirken trengs på sitt vis – og at kjærlighet, rom og nåde i
eget livs-og døds-kamp er det viktige. Om kirken blir for politisert, kan
dette aspektet svekkes – dette er komplisert terreng, men Trond greier
distinksjonene, presisjonene og helheten. Jeg liker ham.
Jeg liker best den hjemmelagede messen – på grunn av ektheten,
inderligheten, nærheten, ordknappheten, lysene, røkelsen, hendene som
utforsket hverandre og forståelsen av oljen. Og samtalen etterpå, om
korset, om konservatisme, om tekno og homo, om det som er av verden
og bortenfor. Kari Veiteberg er der. Og lederen av Sidespor. En
uforglemmelig messe.
Mamma synes dette var å gå for langt, det minnet henne om satanisme,
sa hun. Det er sterke følelser i sving.
Mange eldre i Norge har stivnet i gamle spor – og det som verre er;
rasisme og forspist hedonisme. Bare kirken kan ha autoritet nok til å refse
disse holdningene. Slik kan kirken godt politiseres – med et verdigrunnlag
basert på nestekjærlighet og håndhevelse av menneskeverd. Politikere
har ikke mye innflytelse i vår tid – idet de kjemper med journalister om
bunnplassering i forhold til troverdighet. Men nå er det ikke orden på noe,
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Odd Bondevik tar på seg kappen som gasskraftpolitiker, mens Marit
Nybakk blir teolog.
Roller er i transformasjon.
Jeg sverger til post-politiker-rollen. Å fokusere på hvem som sa hva, vet
best eller eier hvilke saker er vitterlig bare bortkastet tid, nå når vi
trenger felles løsninger på de to viktigste politikkområdene, miljø og
kultur. Vi trenger ledere som kombinerer ånd og pragmatisme, en slags
hybrider mellom politikere og prester. Noen som ser hva som er viktig for
sinnenes frigjøring og kroppenes overlevelse. De fins, men foreløpig blir
disse menneskene marginalisert både av medier og massene. Men deres
tid kommer – om ikke vår sivilisasjon skal gjennomføre et godt påbegynt
kollektivt suicid. Vi fyller egne og barnas sinn med store doser depressiv
elendighet; incest, flom, bomber, pedofile, ran, katastrofe, skandale,
underslag og hva verre er. Det er en OND TID.
Kirken bør ellers oppfinne og utvikle ritualer for skilsmisser, barnas beste i
fokus og velsignelse av veien videre for alle parter.
Rebekka vil døpes. Hun og presten legger planer uten min medvirkning.
Jeg har kjøpt jojoba og sypressoljer. Fordi det leger og lindrer. Fordi
korset er tegnet på meg med olje. Fordi olje forbinder det kjødelige og
åndelige, det fysiske og eteriske. Sanselig salvelse.
BISKOP I EGET RIKE
En lys, høy, brun mann (ingen tiltrekning, han er under opplæring)
snakker med meg om arbeid, søken, utvikling og spør: Er du biskop
også? Jeg svarer muntert; Ja, I EGET RIKE:-)
Han tar Stein Winges bilder og gjør dem til sine – fra mikro til makro,
fra ansikt til bylandskap. Effektfullt.
Hva er egentlig nattverden? Er jeg en kannibal når jeg gjør hans legeme
og blod til en del av meg? Har han dødd for oss? Blir vår egen død da litt
mindre gyldig, ikke så viktig, ikke så ensom?
Er det gjennom å fortære den Andre at vi overlever? Oppnår vi katharsis
gjennom henrettelser av en syndebukk – og liker vi alle å ta del i det
grusomme for selv å føle oss befridd og renset? Nietzsche var for sent ute
med å slå fast at Gud er død. Hvis Jesus er Guds sønn OG Gud samtidig
(en blasfemisk forestilling?) døde Gud en høyst grusom og menneskelig
død. Forlatt, tørst og pint. Han tilga sine bødler. Vi spiser hans kropp og
drikker hans blod. Er vi da også delaktige som ofre? Eller som bødler? Og
er det noe definitivt skille – forutsetter ikke bødler og ofre hverandre i
polaritet og likhet?
Nattverden er en mysteriehandling som millioner driver med hele tiden.
Blodige servietter ved alteret. Kneling i flokk. I avmakt og kanskje i
hengivelse og dyrking – av hva?
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Er det en sammenheng mellom Abrahams vilje til å ofre Jacob og Guds
vilje til å ofre egen sønn? Hvilke grusomme krav stiller Gud? Hvorfor
settes foreldre på den grusomme prøven å kunne miste en 8-åring i kreft?
Og hvorfor settes 8-åringer på den slags prøver??
Det er når vi erfarer at vi kan miste at vi kjenner besettelsen. At vi ser
hva vi har og lærer å sette pris på det. Kanskje er det kjernen i Renée
Girards begrep mimetisk begjær, i tillegg til at vi trekkes mot det de andre
har som vi tror er bedre enn det vi selv har.
En gjest ved et festbord sier han ikke klarer å røyke hele rullingspakka
på en kveld – tobakken heter Helgelands (Jons etternavn).
Jeg har nettopp hjulpet designeren Øystein Solvang (en av mine
homofile venner) med å analysere et mannesinn (en mann av høy rang)
for å hjelpe ham i å utvikle seg. Jeg sier det er nøkkelen i alt arbeid – å
forstå den Andre.
Jeg vil hoppe. Det er en opplevelseskonstruksjon som fører meg
gjennom baner, sklier og hvit teknologi til et basseng. Jeg må holde
meg fast under den fykende frakten ved egen kraft.
Det er nest siste dag i Fevåg. Jeg vil på sjøen og fiske med Rebekka.
Tante Haldis er her, Aslaug fra nabohuset også. Kvinnene her har en egen
form for fellesskap. Det er ingen direkte sam-tale, mest en serie
monologer som jevnlig avbrytes eller fremføres parallelt. Ingen tar anstøt
av å bli avbrutt. Alle hører med minst et halvt øre hva andre sier, snapper
opp en tråd og assosierer fritt videre og fortsetter – i det uendelige, uten
å spørre, respondere eller den slags dannede former – om så er, har den
en klar hensikt – eller kanskje er det bare en tilfeldighet fordi det var noen
sekunders pause.. Hva er kjernen i denne kommunikasjonsformen? Jo, at
enhver får uttrykke seg, snakke i et fellesskap og bli (i alle fall litt) hørt,
mens de ER SAMMEN i et ROM. Det siste er viktigst. Det er fellesskap, liv,
tilhørighet, tillit. Hva som sies, er ikke så viktig – det er rett og slett
sekundært. Det er totalt fravær av dagsorden, disiplin, aktiv lytting og
undersøkende dialog – tilsynelatende. Men det er utrolig hvor mye de får
med seg på dette viset – uten møteleder, stoppeklokke for å regulere
taletid og den slags samtaleformer som gjør at ingen verken snakker eller
lytter, bare fremfører budskap. Det er en bløt flyt på kjøkkenet i Fevåg, en
velsignet bølge av kjerringsnakk som letter sinnene, knytter båndene og
smører muskulaturen – en slags værensolje. Hvor jeg enn kommer i
verden, finner jeg slike kvinnefellesskap som jeg med letthet og lettelse
kan tun’e meg inn på og bli en del av.
Jan Henry liker søt vin, mild sjokoladekake og har en stemme som ligger i
den høye delen av registeret. Det forsonende er hans hårete armer og at
han vil ha egget kokt i 4 1/2minutter.
Vi danser. Vi skal begge ha kontor i Forskningsparken.
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Nå er vi nordpå i dobbelt-feiring: bryllup og dåp hos fiskeridronningen
Lisbeth og hennes Gunnar, Martin og Johanne. Jeg holder en liten tale. Vi
– dvs. Oslo-gjengen på bryllupstur – leser egenproduserte limericks og
det blir en stor fest, en stor suksess for familien nordpå – og mye moro.
Jeg danser nesten hele tida; kroppen lever, svetten siler:-) Deretter ler vi
resten av natta – på nachspiel i det lilla huset vi bor i.
Terje Svabø er en søt mann. Han er betatt av Astrid Versto, det vedder
jeg på. Han skylder meg ellers to pils:-)
Menneskene ”mine” ringer og kommer og jeg blomstrer og ELSKER
LIVET!!! Jeg har stor lyst til å lete, skape, bygge, utvikle. FOR en helg.
ALT SOM GÅR OPP MÅ NED IGJEN
Jeg er på en plagsom tur oppover, oppover, oppover med bil – uten å
finne veien. Jeg er på en høyde som er vakker, men hvor er veien ned
igjen? Skal møte Einar Førde og finne ut hva jeg skal. Forferdelige
følelser.
Jeg flytter inn i Forskningsparken med NRK Interaktiv. Det er oppbrudd og
forandring. Valg-veven åpnes. Einar Førde sier det er en merkedag i NRKs
historie. Valg97 på nett. Alle gløder.
16. august har jeg holdt kurs for næringslivsledere og får skryt, dikt og
diplom.
Jeg mister en visdomstann – og får mange små isteden.
EN MANN PÅ 2 ½ METER
Jeg møter en to og en halv meter høy mann, hans hustru og mange
barn fra USA. Han er min venn. Jeg tar meg av dem.
Noen sier at jeg er det beste som kan bys spesielt interesserte:-)
Selv Magnhild Folkvord gir meg en positiv kommentar: Du så inn i et par
griseøyne og klarte å begripe og formidle det hellige, sier hun,
sannsynligvis litt revet med av de andre.
Jeg finner ikke manus, andre papirer eller billett hjem. Jeg slår meg til
der jeg er med en viss uro.
I dag kommer Rebekka hjem. Gad og jeg er etablert som kjærester. Jeg
har nytt kontor i Forskningsparken ny leilighet i Konventvn. Nå er
oppgaven å kaste, dele og komme i orden, jeg gleder meg.
FREDAG KVELD 15.08 MIDNATT
Det ble Konventvn. For takst. Jeg er glad for gresset, trærne, treverket,
peisen, kjøkkenet og det mulige kjellerrommet. Gads preken skal handle
om tilfeldigheter og hvordan vi skjuler oss bak dem.
På Aschehougfesten er det Vibeke /Terje og Jan Kjærstad jeg snakker
mest med. Dag Solstad sier at han ikke mente å fornærme meg; nei, han
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syntes ikke engang at Frøken Smilla var en dårlig bok etc. - slik går
praten.
Stein Mehren sier at jeg har vært sammen med de flotteste mennene, og
jeg skjønner hva han mener.
Jeg forteller NRKs Audgunn Oltedal at jeg hadde kjøpt leilighet, og hva
mer er; truffet en mann. En som driver med noe jeg ikke er så inderlig
fortrolig med, sier jeg.
- Er han teolog?
- Prest.
- Tenkte nok det. Skilt, da? Ja, tenkte det.
- Hvordan kunne du gjette?
- Å, jeg har ganske god intuisjon
Hm. Ikke særlig trolig – eller? Har noen (som bare kan være en eller to)
sladret? Eller HAR hun god intuisjon?
Duellen mellom Thorbjørn Jagland og Carl I Hagen endte med en seier – i
alle fall delvis - til Thorbjørn. I innhold – og uavgjort i form; slett ikke
verst. Mage, pung og fremmedfrykt er ikke godt grunnlag for politikk, og
det er slett ikke noe Fremskritt i det. De ”andre” skal stoppes, glemmes
og straffes – hvis Carl I får bestemme: innvandrerne skal stoppes,
verdens fattige skal glemmes og de kriminelle skal straffes – hardere.. Ja
ja.
Jeg griner NATT til 18.-19.AUGUST
Det var Rebekkas bursdag. Overraskelsen til henne var det nye rommet.
Det nye huset. Med bind for øynene – se; Rebekka! Hun skjønte
ingenting. Det var mislykket.
Senere ble det selskap for Rebekka med indisk kylling og salat- Jon hjalp
til og bakte kaka. Men kaoset er et faktum.
Jeg skal straks skaffe håndverkere og bygge ut kjelleren.
Og her ender boken. Jeg er på toppen, og kommer alltids ned. Jeg kjenner
ikke veien videre. Rebekka henger med og betaler en pris. Manus blir til
underveis og det er hardt arbeid og på alle måter dyrt å satse på å finne
veien hjem. Kanskje skulle jeg ha blitt der jeg var. Men det tror jeg ikke.
SKATTEN ER IKKE ALLTID PÅ TOPPEN
Jeg klatrer oppover en bakke. Ved toppen tror jeg at jeg finner store
skatter. Det er bare småpenger. Og en billig tenåringsaktig pung med
kronestykker og ubrukelige tiøringer.
Jeg klarer nedturen kjapt og lett.
Sånn går det også med Gad og meg, vi finner ikke de store skattene på
toppen, men det er en annen historie.
Jeg, en kvinne som elsker for mye. En kvinne som danser med prester –
eller var det ulver, pinnsvin eller katter - og hva er forskjellen?
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Rebekka vekker meg med en tegning av en hvit svane og måne som
speiler seg i et vann, juice, melk, rugsprø og noen potetskruer. Det er
første gangen hun er så morgensøt med meg her i vårt nye hus. Barn
værer mer enn vi aner.
Jeg får ikke puste, bremsene virker ikke, det er mørkt. Jeg er sint på
Rebekka, som kommer med en liten påkledd Barbiefamilie.
Jeg drømmer at jeg står utenfor det gode DNA-selskap (slik
rådgiverkorpset sitter på møter i Stortinget), at jeg lener meg mot Gros
politiske rådgiver Inger Elise og andre og ikke behøver å holde meg
oppe ved egen kraft. Lyse, vakre menn sitter ved hovedbordet. Den ene
av dem, mørkhåret og uten riktig dress-code, gjør en salto og lander i
fanget mitt; jeg er forskrekket og nyter opprøret.
Senere beveger jeg meg innover i fjernsynskorridorene til den innerste
røde hulen, hvor Lill, fjernsynsdirektørens sekretær sitter. Jeg bærer på
et smykke rundt livet, det er perlebesatt, stort og kostbart. Det lager
liflig lyd når jeg går og jeg vil gjerne oppbevare det hos
fjernsynsdirektøren, men Lill sier at det ikke er en egnet plass å
oppdrive.
Som dere skjønner er jeg ikke uten håp, men fortsatt uforløst, ubrukt - og
i full sving med å finne hjem:-) Og det perlebesatte smykke-beltet bærer
jeg fortsatt rundt livet.
I 1998 går Telia/Telenor og Schibsted sammen om å satse i Sverige. Gro
Harlem Brundtland starter sitt viktige virke i WHO, Otto Jespersen tar
skrittet ut av NRK og jeg reiser til Istanbul med Gad og føler at jeg er en
god mor for Rebekka, som får tyrkisk aften med gaver og mye kos når vi
kommer hjem.
Vår oppløste generasjon gjør det ikke lett for seg, særlig ikke for barna.
Enkel moral er et vanskelig felt.
Rebekka ringer meg på morsdagen og hvisker ”Det er synd på deg,
mamma, som må være alene i dag”. Skjønne Rebekka. Andre ganger
oppviser hun en voldsom vilje og strekker strikker til de brister. I år er
karneval-temaet hennes HEKS. Jeg lager kostymer og sminker både
henne og venninner. Rebekka er verdens stolteste, ivrigste og lykkeligste
heks:-) Gad barberer av seg det lange, lyse håret og ligner en blanding av
alv, soldat og munk.
Jeg avrunder feiden med Dag Solstad, som gikk inn på meg. De små
forsonende ordene på bok-festen gjorde godt. Han er nok ikke så verst
allikevel, denne lille store mannen med små fingre, myke krøller, trassig
underleppe og stivnet Adamseple.
En homøopat jeg støter på sier at hun leser to mønstre i meg; det
strålende, selvlysende, organiserende fosforet og det avmektige,
ensomme, stolte saltet (natrium, var det kanskje).
Og mens månedene går, skaper vi mennesker mønstre. Energier – som
skurrer og svinger, låser seg og løser seg.
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En merkverdig dans, med en koreografi vi sjelden får øye på før i ettertid.
Når det mannlige maktherredømmet må vike, demoraliseres ofte
stammens medlemmer i ren forvirring over mønsterbrudd. Vår tid har
vært de ynkelige fedrenes tidsalder. Jan Brøgger og mange med ham har
dokumentert at mannen er forfyllet, voldelig og overtallig i fengslene og
dør for tidlig – mannen må forstås også som offer, som bøddel, som
lidende og straffet; stakkars menn.
Vi er godt inne i kollektivt selvmord som art og har – enten vi vil det eller
ikke – tenkt å ta med oss mange andre livsformer i dragsuget.
Immunforsvaret skjelver og bryter sammen i menneskene. De eldre blir
bare eldre og vil ikke dø. Homsene er på fremmarsj og mangfoldet
manifesterer seg både som forventningsfull fargerikdom, forsteinede
blokkeringer (ghettoer) og babel-kulturer. Samhandling i stor målestokk
(regional, global) famler seg frem på denne strålende blå planeten, som
er mye mer sårbar enn vi liker å forestille oss. Selvbedraget er ikke alltid
den beste strategien, men ofte den foretrukne.
Tiden er inne for mennene til å ta noen modige byks i tilværelsen.
Fremover!
Selv tenker jeg ut en 3 B-strategi; BEHERSKELSE, BEGRENSNING OG
BESKYTTELSE.
Jorda er syk og rasende. Det vil vi merke.
Men min nye hage skal blomstre. Og kjellerstuen med peis og boblebad i
vårt nye hjem blir ferdig dette året! Noen ganger er det særdeles viktig å
rydde, forstå og forskjønne egne kjellerrom. Og feire med bobler og
champagne og kvinner og sang. Det blir da også gjort.

SHORT ENGLISH INTRODUCTION

Rita Westvik.
There is a neglected link between individual learning–by-dreaming and
awake learning in context.
Creative knowledge work does not limit itself to formal working hours.
Whether we consciously choose it or not, our (sub)consciousness works
continuously – day and night. When we dream, the muscle activities lie
low, the food processing system takes a rest – and we learn and recreate.
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Why do we dream? It seems beyond doubt that dreaming is of great
importance for the ability to learn and create.
Life, work life included, may well be understood as fields of meaning
shaped between complex frequencies. Dreams do not separate issues
related to organizational experience, but they may nevertheless contribute
to the construction of the subjective experience of structures, symbols
and relevance-systems at work.
My concern in this book is to explore and increase the understanding of
the interconnections between day- and night-life through examining the
bridging capacity that dreams might have between dark zones (mostly
informal nighttime exploring, learning and working in dreams) and bright
zones (formal daytime articulation, interpretation and lessons learned
through analytical and intuitive approach).
I hold that dreams serve as a kind of tacit knowledge with a huge
expressive and informative power – if not neglected.
Why and how can dreams serve as a source of personal learning in life;
organizational and working contexts included? What are the implications
of individually in-dark-experienced dream life on bright everyday
contexts? Can dreams lead to altered perspectives followed by change in
behavioral patterns in culturally formed groups, professional teams or
between individuals?
Narratives, the stories about ourselves, create both identity and
restrictions. Organizational shadows, (the subconscious life in any
organization), is an important competitive factor, especially in knowledge
based creative work. The best knowledge workers are often those who
manage to develop, create and change. To build an organizational culture
(embedded, embodied, encultured, tacit; Blackler’s categories) that
actively addresses and invests time in emotional experience-based work
may increase flow, dynamics of work and performance.
As emotions have both an individual as well as a collective aspect, so have
dreams. I explore and discuss whether dreams are bridge-builders
between the personal inner experience and external facts; between pasts
and futures and between the unconscious and the conscious knowledge.
Better understanding of the language of dreams may add to the capturing
and understanding of important knowledge that is not easy to articulate or
measure.
To obtain balance between dark and bright zones requires the skills of an
artist, the receptivity of a dreamer and the speed of a super-computer –
in short that’s what creative leadership takes these days. Maybe future
leaders will be influenced by such “stuff as dreams are made of”
(Shakespeare’s expression, The Storm).
Creative people are motivated from within and seek challenge prior to
money. To manage innovation and new ways of leadership our
multicultural urban environments face us with a broader set of challenges
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than we usually think of when discussing creative and/or emotional
competence.
In this book I explore a selected number of dreams from the years 1987
and 1997. The only possible way to investigate individual learning-bydreaming as a basic building block of learning is to remember, write down
and reflect upon dreams in context. I have been doing that for 30 years.
The empirical source for this book will thus be a selection of dreams from
this material – that consists of nearly one hundred handwritten books.
How can these learning-by-dreaming and other modes of informal learning
be integrated into formal learning activities? Too little is known about the
relation between emotions and lifelong learning. I suggest that the dark
aspects of learning include dream work and work with dreams. How these
dark night spots of learning experiences connects to bright real-life
experiences and what more, how these two realms coexist and cocreate
personal and organizational involvement are subjects that deserve
attention in knowledge management and organizational practice, as well
as in life at large. I insist that there is a lot of added bright learning
through acknowledging messages from dark nightlife, and that the two
seemingly separated realities in reality are intertwined.
To share and interpret emotional issues is a kind of human activity that
may increase collective learning, relational competencies and dynamics in
professional deliveries, both in arts, business, politics, religion and
science.
Mental and emotional exercise may prove more influential on the bottom
line in the knowledge- and experience- based economy than in traditional
industries. In these new battlefields, human mind being a hot moving
target for increased commercial and creative exploitation, market shares
may very well depend on elements as altered consciousness, emotions
and dreams. An organization may in this perspective constitute a living
organism with a soul, carrying and producing myths and narratives,
emotional fields and collective immaterial clouds of energies designing
more or less fruitful ground for co-creation and performance.
By sharing these texts and reflections with you, it is my ambition to
trigger an interest for dark matter in society at large; in education, in
politics, in arts, in religion and in our everyday works space; be it online
or onsite. We are never more awake and alert than in the dreaming dark.
Dreams, as psychology, has too long suffered a status connecting to the
field to pathology; at it’s best dreams work is considered a possible
vehicle for self-development and mental healing, understood as
therapeutic work. The rest of the scientific work dealing with dark matter
seems to be emphasising the physiological and neurological aspects of
sleep.
In these texts I analyze my inner outlook; how to understand and
interpret unconscious emerging knowledge during REM sleep/active sleep.
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Embodied and embrained but hardly understood; dreams are knowledge
not encultured. We tend overlook the inner outlook, at costs we might not
yet notice.
The narrative structures of dreams are fascinating. Through the years I
have been searching for personal iconology and collective archetypes as
well as tools and tricks in capturing important tacit messages from me to
me.
Dreams are tools to reflect with, and to my experience, they give better
understanding of the subjective interpretations of events and relations;
the only true level of experiencing. Phenomenological approach to
knowledge while becoming in the twilight zone; collective memory
expressed through personal consciousness – what better lessons can we
wish for? True – and free!
Is subconscious knowledge shared? Do we dream together? I think so.
I exercise my eyes to see more clearly in the dark zones, to improve my
inner outlook and use it more efficiently in bright life – in love and politics.
I expect to view and experience emotions in play, instant problemsolving,
entrepreneurial activities and innovative concepts, rapid judgement and
solution management - with my blue eyes shut.
Maybe is it only music, in addition to dreams, that can capture the deep
resonances and dissonances that every individual and organizational life is
accompanied by.

