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Konsulentuttalelse på Kjetil Dybviks gavebok/inspirasjonsbok-prosjekt 

(Den versjonen av prosjektbeskrivelsen som jeg har basert meg på, er vedlagt) 

 

Jeg har mottatt en prosjektbeskrivelse vedlagt tre prøvekapitler og fem fotografier. I tillegg 

har jeg ved en del ulike anledninger hørt Dybviks muntlige presentasjon av bokprosjektet, og 

jeg har vært innom den faglitterære bloggen hans (kdybvik.wordpress.com) for å se flere 

eksempler på hans skriftlige uttrykk. 

 Jeg kommer med konklusjonen først: Gi ham ut! Dette er en forfatter som allerede har 

tiltrukket seg et forbløffende stort publikum på sin faglige hjemmeside og som har mye 

tankevekkende, rørende, alvorlig og morsomt på hjertet. Når det er sagt, er jeg usikker på om 

det publikummet som verdsetter webtekstene hans, vil være interessert i å kjøpe seg en 

påkostet gavebok/inspirasjonsbok. Men kanskje de kan tenke seg å kjøpe den som gave til 

andre. I det følgende gir jeg en uttalelse om den boka som omtales i prosjektbeskrivelsen, 

men jeg mener at Dybviks tekster også vil kunne stå alene i en mindre påkostet utgivelse i 

pocketformat (bl.a. til å ha med på kortere og lengre reiser). 

 

Hva slags bok? 

Det er ikke så enkelt å plassere denne boka. Det er ikke en naturfotografibok med tilhørende 

tekster, men en bok der essayistiske tekster og naturfotografier ifølge Dybvik ”sammen vil 

[...] gi et godt inntrykk av hva menneskene har fore”. Han skriver også at målet er å se inn i 

mennesket og at bokas grunntanke er at alle menneskers liv er bygd opp av noen felles 

byggesteiner. Arbeidstittelen er Uglehørt og skakke-sett. En serie skråblikk på livets 

byggesteiner.  Innholdsfortegnelsen viser at byggesteinene varierer fra f.eks. ”Døden” til 

”Sol”, ”Ringvirkninger” og ”Flinkhet”. Man kan kanskje kalle boka en livsvisdomsbok. 

 Dette er et produkt som enkelte forlagsfolk vil betrakte som umulig å selge så lenge 

forfatteren er en ukjent lærer i Vestfold. I prosjektbeskrivelsen lener da også Dybvik seg på at 

samarbeidspartneren Lars Krempig er en anerkjent naturfotograf med foreløpig to 

bokutgivelser. Samtidig understreker Dybvik at det er han selv som står for ideer og 

gjennomføring. De fem bildene som fulgte med prosjektbeskrivelsen, viser en ugle, et 
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steingjerde (to bilder) og en isbre i en slags englefasong (to bilder). Jeg er enig i at disse 

bildene bør kunne stå godt til Dybviks tekster, og jeg får tillit til hans evne til å plukke ut 

treffende og åpnende bilder til tekstene sine.  

 Dybvik har lagt ved tre prøvekapitler. Innledningen er delvis en gjentakelse av 

poenger fra prosjektbeskrivelsen. Noen av poengene fra denne innledningen kan fint brukes 

som utgangspunkt for en markedsføringstekst. For øvrig tror jeg kanskje ikke denne boka bør 

ha en slik litt pedagogisk innledning. For eksempel skriver Dybvik at han i boka prøver å 

kaste skråblikk på livets byggesteiner. Et slikt skråblikk bør kanskje ikke proklameres i en 

innledning, men snarere vises i selve tekstene. Så kan ekspliseringen av skråblikket eventuelt 

spares til markedsføringstekster. I både innledningen og prosjektbeskrivelsen skriver Dybvik 

at byggesteinene kan være:  

− Verdier 

− Følelser 

− Vilkår og rammebetingelser som er gitt oss som mennesker 

− Undringer vi alle gjør oss 

En slik eksplisering synes jeg heller ikke hører hjemme i innledningen. Kategoriene kan være 

førende for skrivingen uten å ekspliseres i en innledning.   

 De to andre kapitlene er om språk – henholdsvis engelsk og engel-sk (englespråk). Her 

får leseren servert en god del faktakunnskap sammen med Dybviks egne synspunkter og 

assosiasjoner. Dette fungerer etter min mening bra, men faktakunnskapen må selvfølgelig – 

som ved alle tilsvarende utgivelser – kvalitetssikres, og tekstene må poleres. I kapitlet om 

engel-sk skriver Dybvik at Ikaros’ vinger smeltet. Det som ifølge myten smeltet, var 

imidlertid voksen som vingene hans var festet med.    

 

Målgrupper 

Dybvik angir selv den ”gjennomsnittlige” nordmann – representert ved 230 000 medlemmer i 

Den norske turistforening – som en mulig målgruppe. Leserne av den faglige bloggen hans er 

en annen mulig målgruppe – som sannsynligvis avviker en del fra ”gjennomsnitts-

nordmannen”. Jeg opplever arbeidstittelen – Ugle-hørt og skakke-sett – som først og fremst 

egnet overfor den siste av disse målgruppene. Med en bredere målgruppe kan kanskje de 

felles byggesteinene flyttes opp i en hovedtittel – f.eks. Livets byggesteiner eller Våre felles 

byggesteiner.  
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Sammenligning med to lignende utgivelser 

 

Kunsten å leve 

En sammenligning med Jan Vincents Johannessens Kunsten å leve fra 1993 er nærliggende. 

Denne boka ble utgitt av Aschehoug og er solgt i 135 000 eksemplarer. Den inneholder 

forholdsvis lange tekster (på opptil 8 sider) med tilhørende bilder av Jakob Weidemann (ett 

for hver tekst) og et lite introduserende dikt på samme oppslag som bildet. 1993-versjonen av 

Kunsten å leve har 21 tekster med tilhørende bilde og dikt pluss en kort litteraturliste – til 

sammen 176 sider. (Det kom en revidert versjon i 2007.) 

 Til sammenligning har Dybvik en liste på 23 tekster. Det ser ut til at også han ser for 

seg ett bilde per tekst og tekster på 2–4 boksider. Weidemann har gitt sin bok en 

populærvitenskapelig dimensjon gjennom henvisninger til andre forfatteres tekster og 

innsikter, og noe lignende planlegger Dybvik å gjøre. En avsluttende litteraturliste er dermed 

å anbefale (og er sannsynligvis planlagt selv om det ikke framgår av innholdsfortegnelsen).

 Da han skrev Kunsten å leve, var Johannessen en kjent lege med mange vitenskapelige 

utgivelser bak seg. Rammen om Kunsten å leve er dessuten svært spesiell: I to måneder svevet 

Johannessens sønn mellom liv og død. Kombinasjonen av en kjent fagmann og offentlig 

person i en kritisk livssituasjon og med god formidlingsevne er mildt sagt uvanlig. Dybviks 

forutsetninger kommer selvfølgelig ikke opp mot dette, men han har andre forutsetninger som 

kan gi andre markedsføringsmuligheter. Han er en aktiv deltaker i og bidragsyter til en norsk 

internettbasert offentlighet, og man kan se for seg at de mange besøkene på hans hjemmeside 

kan tyde på et marked for en bok fylt av hans lekende, essayistiske og ofte også alvorlige 

tekster.  

 

Inn i naturen 

I 2007 utga Damm boka Inn i naturen av fotograf Bård Løken og forfatter Jan Chr. Næss. 

Både Løken og Næss har en håndfull bokutgivelser bak seg. Inn i naturen inneholder 101 

oppslag bestående av ett naturfotografi og to korte tekster – til sammen over 200 sider. Den 

ene teksten er personlig og essayistisk, mens den andre er en naturvitenskapelig kommentar til 

bildet. Gjennom de naturvitenskapelige kommentarene har boka en populærvitenskapelig 

dimensjon, men den har ikke noen litteraturliste. John Erik Riley har skrevet en tre siders 

innledning – ”Forsøk på å fange naturen”. Inn i naturen er for tiden midlertidig utsolgt fra 

forlaget og har vært solgt for kr 399. 
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 For meg ser det ut til at det hovedsakelig er lengden på tekstene som skiller Dybviks 

bok fra Inn i naturen. Begge bøker har vakre naturbilder som til dels vekker undring, og 

essayistiske tekster som bygger bro mellom natur og kultur. Med bare ca. 25 bilder kan 

imidlertid Dybviks bok bli et rimeligere alternativ. Dybviks lengre tekster krever imidlertid en 

kjøper som vil ha noe mer enn pene bilder supplert med korte visdomsord. 

 

Konkluderende 

De fleste livsvisdomsbøker er uten bilder, og de fleste naturbildebøker er knyttet til bestemte 

geografiske områder eller bestemte typer natur. En livsvisdomsbok med et bredt utvalg 

naturbilder er ikke unik – men det er heller ikke noen overflod av slike bøker. Dybviks bok er 

kanskje ikke en bok jeg ville gått til innkjøp av for å beholde den selv – men jeg kan absolutt 

se for meg at jeg kjøper den som gave til venner og familie i aldersgruppen 14 år og oppover. 

Den kan f.eks. gi Kahlil Gibrans Profeten konkurranse som konfirmasjonspresang. 

 Prosjektets styrke er Dybviks kreativitet, hans mangslungne livserfaring og hans 

skriftlige og muntlige uttrykksevne. Boka og forfatteren vil gjøre seg godt i radioprogrammer 

som ”Nitimen”, ”Norgesglasset”, ”Sånn er livet” og ”Verdibørsen”.  

 Prosjektets svakhet er at forfatteren er ukjent og at han ifølge prosjektbeskrivelsen 

trenger å lese mye for å kunne produsere de planlagte tekstene. Han framhever selv at han 

gjerne skulle hatt tid til å studere psykologi. Dybvik ser imidlertid ut til å ha en stor 

arbeidskapasitet både når det gjelder lesing og skriving, så det er gode muligheter for at han 

som planlagt klarer å skrive 100 sider og dermed fullføre et bokmanus innen høsten 2010.  

 Jeg anbefaler videre samarbeid med Kjetil Dybvik om utgivelse av et utvalg av hans 

tekster i en slags livsvisdomsbok – med eller uten bilder. 



VEDLEGG til Anne Kristine Haugestads konsulentuttalelse (oppgave 3) 

 

PROSJEKTBESKRIVELSE FOR GAVEBOK/INSPIRASJONSBOK 
Kjetil Dybvik 
 
HVA er prosjektet 
Skrivemåten er essayistisk. Dessuten vil samspillet mellom tekst og illustrasjoner stå sentralt. 
Illustrasjonene leveres av min venn, Lars Krempig, profesjonell naturfotograf med to 
bokutgivelser bak seg. Han omtales ofte som en av Norges dyktigste naturfotografer.  
 
* Bokens arbeidstittel: Uglehørt og skakke-sett. En serie skråblikk på livets byggesteiner. 
* Bokens inngangsfoto: Et steingjerde med en port som noen går inn gjennom. 
* Bokens grunntanke: Alle menneskers liv er bygd opp av noen felles byggesteiner.  
 
Eksempler på slike byggesteiner kan være sorg, mot, nysgjerrighet, sollys, musikk, skole, 
skog, farge. Byggesteinene er ulike i størrelse og form, men kan forsøksvis kategoriseres slik: 

 

- Verdier 

- Følelser 

- Vilkår og rammebetingelser som er gitt oss mennesker 

- Undringer vi alle gjør oss 

 
Målet er å se inn i mennesket. Midlene for å komme dit, er å bruke impulser og inntrykk jeg 
har gjennom eget liv, tekster jeg har lest og bildene til Lars Krempig. Våre liv har i stor grad 
vært friluftsliv. Boken skal spenne bro mellom natur og kultur. Ønsket er å bruke naturbilder 
på en ny måte. De kan fungere både som en kontrast og som en understreking av hva teksten 
sier.  
 
Til sammen vil det gi et godt inntrykk av hva menneskene har fore. Mennesket lever ikke i et 
vakuum. Vi står i en sammenheng og kan ikke finne oss selv uten å se nærmere på det 
finstemte samspillet med jord, luft, vann, ild, planter og dyr, himmel og hav. Boka tar noen 
syvmilssteg ut av sofakroken. Ut i naturen. Og derved inn i mennesket. Alt dette kobles så 
sammen med det jeg har lest og tenkt rundt litterature, filosofien, psykologien, pedagogikken 
og så videre. Det essayistiske skråblikket skal føye det sammen på en naturlig, men samtidig 
overraskende måte. Det betyr ikke at det skal være en essay-samling. Med essayistisk forstås 
her å skrive med omsorg for uttrykket, og å velge en utprøvende stil (Fra Hva er sakprosa, 
Tønnesson 2008:76). 
 
Ett konkret eksempel: Byggesteinen demninger. Hva er det som holder oss mennesker 
tilbake? Teksten om dette vil virke sammen med et bilde av Alta-demningen. 
 
HVORFOR dette prosjektet 
Det er en idé som har vokst fram og modnet gjennom mange år. Det er et prosjekt som vil 
skille seg ut fordi jeg har både vært usedvanlig mye ute i naturen samtidig som jeg har lest 
langt flere bøker enn, tilgi meg at jeg bruker dette uttrykket, folk flest. Det går an å se for seg 
en ”gjennomsnittelig” nordmann som et medlem av DNT. De har for øyeblikket 230 000 
medlemmer. Dermed har jeg også antydet en mulig målgruppe.  
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- De som på ulike vis liker norsk natur, som har brukt den i større eller mindre grad, 

selv om de sannsynligvis har vært mindre ute i den enn Lars og jeg. 

- De som er nysgjerrige på livet, som nok leser en del bøker, men som av ulike årsaker 

ikke har lest så mye akademisk litteratur. Og om de nå skulle ha gjort det, tror jeg også 

den gruppen kan finne mye interessant i boken. Alt jeg refererer til av faglitteratur, vil 

være popularisert. Dermed vil det være et element av populærvitenskap i boka mi 

også. 

 
Kombinasjonen av å ha lest veldig mye og samtidig vært mye ute i vill natur, er ikke så 
vanlig. Dessuten har jeg gjennom årene arbeidet fram en ekspressiv, assosiasjonsrik, tidvis 
morsom, samtidig alvorsfylt, helt spesiell skråblikksmåte å skrive på. Nettopp dette er med på 
å gjøre teksten hva jeg kaller essayistisk. Sammen med Krempigs høykvalitetsbilder vil boken 
bli noe nytt. Det er denne formen jeg ønsker å gi mine livserfaringer så langt. Med boken 
ønsker jeg å skape en undring hos mine lesere.  
 
HVORDAN  gjennomføre prosjektet 
Det er såre enkelt: Her må det skrives. Da handler det mye om å rydde tid. I og med at jeg ved 
hjelp av økonomiske støtteordninger kan være fulltidsstudent på master i faglitterære tekster, 
Høgskolen i Vestfold, er jeg godt stilt når det gjelder tid. Etter nyttår har jeg et halvår til 
rådighet hvor jeg kun skal bruke tiden på å produsere bokmanus. Dette skal bli min praktiske 
masteroppgave, og forhåpentlig bok ute på et marked. 
 
Siden jeg skal skrive om mye som angår det indre i mennesket, skulle jeg ønske jeg hadde 
hatt tid til å studere mer psykologi. Siden jeg ikke har det, annet enn egenstudier, vil jeg måtte 
bruke mye tid på biblioteker. Jeg vil måtte lese fagbøker av mange slag. Det er noe jeg gleder 
meg til. Det passer min nysgjerrige natur. Det vil også bli nødvendig med noen turer til Alta 
der min fotograf bor, for å se på bilder og diskutere ideer. Det er klart for oss begge to at dette 
er mitt prosjekt, min idé, og Krempig er hovedsakelig bare bildeleverandør. Jeg vil nok spørre 
han om innspill til utformingen av boken, men jeg er altså den som styrer prosjektet. 
 
Noen av kapitlene har jeg skrevet, noen har jeg skisser til, og noen av dem har jeg tenkt mye 
på uten at jeg har skrevet så mye ennå. 
 
TIDSPLAN for prosjektet 
Ved inngangen til høsten 2010 skal jeg ha produsert 100 sider bokmanus som min 
masteroppgave. Utover det er det vanskelig å si noe mer om tidsbruken. Det vil også være 
avhengig av når et forlag kommer inn i prosessen. 
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UGLE-HØRT OG SKAKKE-SETT 
En serie skråblikk på livets byggesteiner 
 
 

1. Innledning 

2. Språk. Fra engelsk... 

3. Døden  

4. Flukt 

5. Skjønnhet  

6. Farger 

7. Kontrast 

8. Vennskap 

9. Ringvirkninger 

10. Demning  

11. Sol 

12. Sorg  

13. Skog 

14. Snillhet 

15. Musikk 

16. Spenning.  

17. Flinkhet 

18. Reise 

19. Skole 

20. Rytme.  

21. Mønster.  

22. Begynnelse 

23. Språk …til engel-sk 
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Det finns ett liv för såna som du och jag 
Det är inget fel på oss 
Men det tar ett tag 
Att hitta hem 
Att hitta ett hem igen 
Att hitta ett nytt hem här igen 
 
Ulf Lundell 
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INNLEDNING 
 
Alle mennesker er forskjellige. Men alle mennesker har også noe felles. Vis meg ett 
menneske som ikke har stiftet bekjentskap med sorg. De aller, aller fleste vet også hva lykke 
er. Og uansett hvor liten og puslete man måtte føle seg, så kan ethvert menneske forholde seg 
til begrepet mot. Å være menneske innebærer spenning. Det er lys og skygge. Det er leik, 

vennskap, skjønnhet, musikk og harmoni. Så vel som flukt, ensomhet og demninger. Disse 
ordene tenker vi på som byggesteiner i et menneskes liv. 
 
Et hvert menneskes liv er bygd opp av en rekke byggesteiner. Vi har valgt ut noen av dem 
som vi prøver å kaste et skråblikk på, i samspill mellom ord og bilder. Slike byggesteiner kan 
være: 
 
** Verdier vi må forholde oss til 
** Følelser 
** Vilkår som er gitt oss og rammebetingelser menneskene lever under 
** Undringer vi alle gjør oss 
 
Byggesteinene vi vil undersøke skal både være runde steiner, av det slaget som er gode å 
holde i hånda, litt kvassere klippesteiner, steiner med et morsomt eller oppsiktsvekkende 
utseende, og mosegrodde kampesteiner. 
 
Boka skal også være en seilas på livets hav. Noen turer går på åpent hav i ruskevær med ei 
røff fiskeskøyte. Noen turer tar vi innaskjærs i ei solskinnsjolle. Kanskje får du også være 
med på luksuscruise? 
 
Jeg er en seiler på livets hav 

På tidens skiftende bølge 

(…) 

Iblant jeg seiler for medvinds bør 

I andres kjølvann å følge 

Som just lik meg denne reise gjør 

Henover jordlivets bølge 

Og havet smiler og solen skinner 

Min dag så stille og blid henrinner 

Og vinden fyller alle seil 

 
Men ofte ensom i brått og brand 

I uværsnatt der jeg seiler 
Da ingen kjenning jeg har av land 

Og intet fyrtårn jeg peiler 

 

I sangen går det bra til slutt! Boka inneholder tanker som kretser rundt det med å stake ut en 
livskurs. Det vil være en undersøkelse av hva som skjer i møte mellom berg og båre. Det blir 
lystig sommerlåt og såre symfonier, for å si det på bremnesk. 
 
Boka er også ment å være en rasteplass. Vi vil vise deg det vakre og få deg til å slappe av. 
Kan vi forgylle noen stunder for deg, er vi meget glade. Fra rasteplassen vår skal det være 
utsikt. Vi håper boka kan fungere som et utkikkspunkt. Slik sett håper vi også å kunne utvide 
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blikkfeltet ditt. Vi håper du får se ting som skaper undring hos deg. Mer det enn noe annet. 
Ferdigtygde svar er det få av. Utvikling gjennom undring, det tror vi på. 
 
Skråsikre er vi ikke på noe, men ved å vri og vende på det vedtatte, det velkjente, det opplagte 
og oppleste håper vi å bidra med noen nye perspektiver. For å få til det har både fotograf og 
skriver brukt sine skråblikk. Skriveren har også lagt vekt på å høre litt skjevt, eller 
asymmetrisk om du vil. Som uglen. Særlig hos nattjagende ugler er høyre og venstre øre mer 
eller mindre asymmetrisk bygd, så lydinntrykkene blir forskjellige og resulterer i en evne til 
både stedsbestemmelse og delvis avstandsbestemmelse ved hjelp av hørselen 
 
Dette er ingen tradisjonell naturpraktbok. Boka handler i grunn mer om kultur enn om natur. 
Målet er å se inn i mennesket. For å komme dit, har vi valgt å bruke mange bilder og tanker 
utløst av våre friluftsliv. Av og til for å få fram en kontrast mellom natur og kultur. Som oftest 
for å vise den nære sammenhengen. Mennesket lever ikke i et vakuum. Vi er i langt større 
grad enn mange ser ut til å være villige til å ta innover seg, avhengige av et finstemt samspill 
med jord, luft, vann, planter og dyr, himmel og hav. Alt dette kommer man i nærkontakt med 
på tur. Å trekke inn duften fra en fiol, det er det som får deg til å blomstre! En fjellfiol kan i 
sannhet fargelegge livet til en kontorrotte. Ringvirkningene av en stein som kastes i vann kan 
få deg til å tenke på hvilke ringvirkninger det livet du lever har som sådan. Mennesket står i 
en sammenheng og kan ikke finne seg selv uten å se nærmere på den. Vi tar noen syvmilssteg 
ut av sofaen. Vi går ut i naturen. Og derved inn i mennesket.  
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BYGGESTEINEN SPRÅK 
 
FRA ENGELSK… 
 
I løpet av 1 500 år, svært kort tid i språkhistorisk sammenheng, har engelsk gått fra å være et 
beskjedent stammespråk for den lille folkegruppen anglene, til å bli et verdensomspennende 
språk. Det er først de siste 100 årene at engelsk har spurtet forbi alle andre språk og blitt 
Selveste Språket i vår globaliserte verden. Det er en historie om ufattelig språklig suksess. 
Mindre kjent er nok det faktum at det nesten like gjerne kunne blitt stammespråket til den lille 
folkegruppa ørstingene som hadde fått denne statusen. Eller voldingene. Eller iallfall 
nynorskingene. For hva hadde skjedd dersom Harald Hardråde hadde stukket av med den 
endelige seieren ved Stanford Bridge? I stedet ble det Vilhelm Erobreren som trakk det 
lengste språket. Med norsk seier hadde kanskje nynorsk rådd grunnen i Storbritannia, og 
deretter alle koloniene, USA og Australia i dag! Språkgeniet Ivar Aasen ville vært på alles 
lepper. Du kunne spurt hvem som helst i India og de kunne ha lagt ut om Aasen i det vide og 
brede, - på klingende nynorsk! Det gikk ikke slik. Nå er det bare noen små språklige 
reminisenser igjen i det engelske språk fra vikingenes mange besøk, Ord som house, they,  
slalom og ombudsman er norrøn og norsk arv. Vi har også eksportert drit til engelsk. Deres 
dirt er i slekt. Og hvis de driter på leggen, så er det det norrøne leggr som ligger til grunn. 
Men England ble ikke norsk. Engelsk kom isteden under fransk innflytelse, men fortsatte som 
selvstendig språk. Senere, med Det britiske imperiet koloniserte engelsk språk og kultur en 
hel verden. Det har blitt en ren triumfferd. Kraften er så sterk at ganske mange nå ser på 
engelsk som et monstrum som er i ferd med å spise opp vårt norske språk.  
 
Men det norske språk, hva er nå det? 
 
En tredjedel av de ”norske” ordene våre er tyske lånord fra middelalderen. Latin og gresk er 
storleverandører av lånord. Mye språklig godis har vi fra våre svenske naboer. Fransk og 
arabisk er ikke borte de heller. Så har vi en lang rekke mindre leverandører. Selv klarer jeg 
meg ikke lenge uten sjokolade og kakao. Ordene er i utgangspunktet fra et indiansk språk i 
Mexico. Norsk er kanskje ikke så norsk som man er vant til å tenke? Typisk norsk er det jo å 
tylle i seg alkohol. Ordet er arabisk. Selv er jeg avholdsmann, det å bli full er gresk for meg. 
Har hørt at det å bli for full skal være helt pyton, noe som også er gresk. Blir man for trøtt er 
det bare å trekke på seg pyjamasen. Ordet er fra India.  
 

Skal vi passe oss for engelsk? Ja! Den saken er biff. (Ordet er lånt fra söta broder og betyr 
egentlig Saken er bifalt.) Det spesielle med engelsk er selvsagt at påvirkningen er så massiv 
og at den går så fort. Hele 87% av de moderne importordene som ble brukt i norske aviser 
mellom 1975 og 2000, er engelske. Store bedrifter som Telenor og StatoilHydro bruker 
engelsk som sitt administrasjonsspråk. Spør du meg, er det helt på trynet for å bruke et godt, 
norrønt ord! Stadig flere hovedfagsoppgaver skrives på engelsk. Høl i hue! Det kan se ut som 
vi i fremtiden går mot en situasjon der vi bruker norsk bare hjemme i intimsfæren. Det blir 
lenge til vi oppdrar våre barn på engelsk. Vi vil sikkert skrive personlige brev på norsk. Uten 
tvil vil vi drømme på norsk! Både i tale og skrift vil norsk bevares. Men i det offentlige rom 
tyder mye på at engelsken overtar domene etter domene. Næringsliv. Media. Vitenskap. Jeg 
vet ikke hva slags språk legene brukte da de opererte øyet mitt, jeg var nemlig i narkose 

(gresk). Men jeg håper det var norsk! Vi nordmenn er på langt nær så gode i engelsk som vi 
liker å tro. 
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Det er ikke språklig endring jeg er imot. Langt ifra! Språket er dynamisk. Det har alltid endret 
seg og vil alltid gjøre det. Jeg liker bare ikke å bli overkjørt av en bulldoser. Det er slik 
engelsk opptrer i språket vårt nå, som en framfus og frontalangripende fiende. Jeg liker ikke 
unger som hyler trick or treat. Hadde de enda skrålt knep eller knask! Jeg sier bare Fy! når det 
gjelder ordet fan. Fy fan. Da er jeg mer tilhenger av fagkunnskap som erstatning for knowhow. 

Og hva betyr det nå egentlig å bli coachet? Det er ikke min stil å gå rundt og si image. Jeg 
reagerer. På vegne av vanvittig mange: Alarm! La oss kjempe for det norske språket! 
 
Kall meg gjerne språkfrik. Jasså, du ville foretrukket freak? Du liker kanskje ikke daks heller 
da? Dachs er liksom bedre? Da gjetter jeg at du også drikker champagne og ikke sjampagne. 
Du vil ha god service og betakker deg for dårlig sørvis på hotell? Kult! Men chauffeur vil du 
ikke skrive? Og ordet exhaust gjør deg litt sliten? Det er lettere med eksos? Hvis jeg spør deg 
hvilken saison du foretrekker, er du da qualificert til å si at vinteren er den sesongen du 
foretrekker? Ja, men da er det vel ikke så korny med daks likevel da? Det er akkurat samme 
sak! Disse ordene ble også fornorsket en gang. Det så helt sikkert rart ut der og da for dem 
som ble utsatt for endringene. Men om språket aldri gjennomgikk endringer ville det iallfall 
sett virkelig rart ut. 
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BYGGESTEINEN SPRÅK 
 
… TIL ENGEL-SK 
 
Mens engelsk er en uinnbudt terminator, er engel-sk universets vakreste og vareste språk. På 
den ene siden vart og forsiktig. På den andre siden bunnsolid og evigvarende. Det er englenes 
språk jeg taler om. Kanskje har du ikke hørt om engel-sk før? Nei, det lar seg ikke uten videre 
oppleve. Men du kommer i kontakt med det bare du går varlig. Jeg håper du forstår hva jeg 
mener når jeg vil prøve meg på et lite vingesveip over englenes språk, for å avdekke hva som 
skjuler seg i begrepet engel-sk. 
 
Hvorfor har ansatte i Posten, diplomater og telefonarbeidere ekstra englebeskyttelse? Det er 
fordi erkeengelen Gabriel er skytsengel for alle som bringer beskjeder. Det å bringe bud er 
blant englenes fremste oppgaver. Det ligger i navnet deres. Det greske angelos betyr 
budbærer. Ikke bare bærer de bud, men de bærer bud mellom menneskenes verden og andre 
eksistensnivåer. De er en forbindelse mellom mennesket og Den Store Sammenhengen. Det er 
derfor det kan være litt vanskelig å sense dem mange ganger. Vi mennesker forstår og tolker 
ut fra fornuften. På engel-sk foregår det hele intuitivt og øyeblikkelig, uten forstyrrende 
innblanding av fornuft og logikk. Dessuten kan de finne på å åpenbare seg i ulike skikkelser. 
Som ild. Som vind. Noen ganger opptrer de også i et menneskes skikkelse. Når det trengs, tar 
de på seg en kledning tilpasset denne verden. Skal du merke dem må du uansett være på 
englevakt. Du må være lydhør og observant. De daler ned i skjul, vet du. Lønnlig i blant oss 
de går. Andre ganger er det helt åpenbart at du har med en engel å gjøre. Da er deres drakt 
hvit som snø. Da utstråler de en lysglans så sterk, så overveldende at engelen ofte må berolige 
menneskene den møter med ordene ”Frykt ikke!” Mange vil kjenne dette fra juleevangeliet. 
Ordet evangelium betyr forresten også budskap, godt budskap. 
 
Alle de store religionene opererer med engler. Også i vårt sekulariserte samfunn er de mektig 
populære og kjære. Pynteengelen finnes på mang en peishylle, også i hjem der julekrybben, 
korset og andre religiøse symboler aldri får innpass. Der står de i all sin pynteprakt, i store 
kor, i tallrike skarer. Hvorfor denne engle-lengselen? Det er vel noe med at alle har vi en 
lengsel etter å bli tatt vare på og beskyttet. Englene imøtekommer våre savn og drømmer. Og 
hvem har vel ikke drømt om å kunne fly? Særlig som liten var jeg ofte i drømme ute på 
nattlige flyturer. Nå opptrer ikke disse drømmene så ofte, men jeg savner dem. Jeg hopper i 
fallskjerm og i strikk, men det blir ikke det samme. Dessuten er det mye dyrere. Det er vel rett 
og slett ikke meningen at mennesket skal fly. Det straffer seg. Den greske mytologiskikkelsen 
Ikaros fikk smertelig erfare dette. Han lærte seg å fly, men i sitt hovmod og overmot kom han 
for nærme solen, og solen fornærmer man ikke sånn helt uten videre. Ikaros’ vinger smeltet, 
og han styrtet. I dag straffes menneskenes flyaktivitet først og fremst i form av 
klimaforstyrrelser. 
 
Visse ting ligger ikke for oss. De må overlates til englene. De har en overmenneskelig makt 
og kraft, viten og visdom. Engler kan opptre svært resolutt. Har du et glansbilde av englene, 
bør du kanskje revidere det litt. Selv synes jeg iallfall at de innehar en nærmest 
fryktinngytende respekt siden de behersker og kontrollerer de fysiske lovene og den 
molekylære oppbygningen. Mens mennesker møter veggen, går engler rett gjennom. En engel 
kan uten problemer oppløse jernlenkers molekyler. Men alltid bruker de denne ubegrensede 
kraften sin i det godes tjeneste. Ja, bortsett fra de falne englene, da. Ifølge Bibelen utgjør de 
en tredjedel av engleskaren. Heldigvis er de utnummerert av den gode siden og utgjør således 
bare en parentes i denne sammenheng. 
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Engel-sk er nemlig mer enn noe annet preget av alt som er godt. Englene er kanskje langt 
borte fra, men de er nære i blikket. Av og til kan en se og ense at menneskene har tatt opp i 
seg dette engel-ske trekket. For når du møter et dypt og ekstra vennlig og mildt blikk, bor det 
da kanskje ikke en engel i det blikket? 
 
En engel er gjennomblåst av glede, det er en glede som smitter over på menneskene og får oss 
til å berøre hverandre med kjærlighet. Kjærlighet er det største og viktigste ord på engel-sk. 
Kjærligheten beskyttes, ivaretas og opprettholdes av englenes virksomhet. De er den evige 
kjærlighetens nattevakter. 
 
I den engel-ske frekvensordbok finner man også at inspirere er et mye brukt ord. Ikke så rart 
når man vet at ordet betyr blåse, ånde inn. Det hender man får ideer som er så gode at man må 
lete utenfor seg selv for å finne forklaringen på hvor de kommer fra. Da er man inspirert. Ting 
går så bra at man føler trang til å takke. Hvor skal man vende seg hen? Vel, det er ikke umulig 
at du har blitt utsatt for engel-sk glød. Gunvor Hofmo har diktet vakkert om akkurat dette: 
 
Engelen fra de ubebodde rum 
falt ned i deg 
og gav ditt hjerte 
hørsel 
din fantasis tigre 
mæle 
 
Kanskje har Jonas Fjeld hatt besøk av en engel og fått aktivisert sin fantasis tigre da han så 
vakkert skrev at  ”du ga meg varme når alt var frost. Englene i sneen har sin egen sang for 
folk som oss”. 
 
De kommer for å synge bort tungsinnet i oss. 
De kommer strake veien fra det høyeste lyset. 
De kommer for å dele pustebesvær med oss. 
 
Møter du en engel kan han finne på å si noe sånt som: 
 
”Skäms inte for att du är människa, var stolt! 
Inne i dig oppnar sig valv bakom valv oändligt. 
Du blir aldrig färdig, och det är som det skall.” 
 
Det er den svenske dikteren Tomas Tranströmer som har hørt en engel si dette, og her har han 
grepet en viktig side ved den engels-ke karakter: De vil oppmuntre. De vil bringe 
lykksalighet. De vil guide. De vil ledsage. Smerte og sorg skremmer dem ikke bort. Synd og 
hat skremmer dem ikke bort. De beskytter der det nytter. Hvorfor de ikke alltid griper inn og 
hindrer alle ulykker, er det ikke noe menneske gitt å svare på.  
 
Er du på jakt etter det engels-ke, skal du se etter noe som er mykere enn myrdun i 
midtsommernatta. Hører du suset fra store eiketrær, er du ikke langt fra det engel-ske. Lytt 
nøye, for det som i menneskets indre holder den høyeste stillhets tale, det er engel-sk. 
 
Den som kanskje aller best har grepet essensen i det engel-ske, er den store tenkeren Blaise 
Pascal: 



Vedlegg: Dybviks prosjektbeskrivelse 

 15 

 
Human things must be known to be loved. 

But divine things must be loved to be known. 

 
Selvsagt er det også mange bevingede ord i engel-sk. Ord som bærer i seg tanker om en større 
sammenheng. Ord som gir tankeløft. Ord som løfter deg opp i fugleperspektiv. La meg bare gi 
ett eksempel: 
 
Aquila non capit muscas. (En ørn fanger ikke fluer.) 

 

Meningen er selvsagt at kloke mennesker ikke bryr seg om bagateller. Husk dette engels-ke 
visdomsordet, og se færre engelske og amerikanske såpeserier i fremtiden, så blir du et mer 
helstøpt menneske. 
 

 
 

 


