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Jeg møtte Omar i Spania sommeren 2010; året før alvoret hadde sunket inn. 

 

1. 

 
Alvoret hadde i hvert fall ikke sunket inn for ham: Det hadde vært en dårlig idé å si 

opp jobben, en ensformig mellomlederstilling i et utleiefirma under en britisk 

psykopatsjef, rett etter at boblen sprakk. Særlig dårlig ettersom beslutningen førte 

til at familien hans begynte å mase igjen. Skal du ikke tilbake til bedriften vår? Omar 

var trettito år gammel, den yngste i en søskenflokk på tre, han kom fra nordsiden i 

Barcelona, dit foreldrene hadde innvandret fra Murcia en gang på sekstitallet og 

blitt velstående – men kanskje ikke nok i forhold til nabostandarden – på en 

business innen sykehusutstyr. Han omtalte det som «Familiekompaniet». Selv 

hunden jobbet der, fnyste han, og det var derfor han som attenåring hadde pakket 

kofferten og forlatt det rike nabolaget til fordel for en servitørjobb på kysten. Et 

livsvalg til morens fortvilelse og farens raseri. Da jeg traff ham, klarte han seg 

foreløpig på de åtte–ni hundre euroene i arbeidsløshetspenger i måneden, men de 

opphørte snart, og han stirret med stadig mindre mañana på sanden i timeglasset. 

«Familiekompaniet høres ut som tittelen på en skrekkfilm,» sa jeg med 

blockbustertrailerstemme, og han lo i fistel, tok meg rundt midjen og løftet meg 

opp på en line som strakk seg mellom to trær i Ciutadella Park, og da jeg ramlet ned 

etter det tredje steget, tok han meg imot. 

Jeg elsket virkelig Omar. Kanskje som Melanie elsket Harold, men det var 

kjærlighet like fullt. Jeg elsket ham kanskje fordi hjørnetennene hans var en anelse 

skeive, eller fordi han nektet å gi meg gaspachoskjeen før jeg uttalte cuchara riktig. 

Kanskje fordi han var vakker som havet, fortsatt er det sånn jeg husker ham, 

uhåndgripelig og flytende. Kanskje fordi han alltid sa «vi har all tid i verden» hver 

gang jeg stotret fram et resonnement på mer enn tre setninger, kanskje – jeg vet 

ikke, jeg har blokkert ut det meste, man må jo overleve, men jeg husker at han alltid 

kom en halvtime for seint til avtalene våre, og jeg lot alltid som om jeg ikke brydde 

meg om det. Vi dekket over det med latter, knuffet hverandre lett og sa «spansk 
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tid», helt til den gangen jeg risikerte å punktere stemningen med «men du er jo 

katalaner». Da glattet han imidlertid over. Svarte med å utrope «endelig har du 

forstått at vi ikke er det samme», og jeg fulgte opp med «la oss stikke på stranden 

og diskutere kjærlighet og politikk», og han var bare tjue minutter for sein da vi 

dagen etter møttes ved kaffebardisken på Sants stasjon. Vi bestilte en svart kaffe 

hver, han med sukker, jeg uten, og han løftet på solbrillene for å vise meg et par 

trøtte øyne, før vi stakk for å ta toget til en av de roligere strendene i Badalona, 

førti minutter utenfor byen. Han likte ikke Barceloneta. «En kunstig bystrand som 

lokker turister og jager lokalbefolkning.» Han likte ikke hvordan boligkompleksene 

rundt var konstruert – «du vet hvorfor alle gatene vender mot byen og leilighetene 

ikke har vinduer ut mot havet? For lettere å overvåke nabolaget fra fortet på 

Montjuïc på den andre siden av sentrum.» Han smilte tålmodig da jeg prøvde å 

uttale de katalanske tot hi cap pero no tot si val, ordene på den store reklametavlen på 

den andre siden av perrongen. De sto over en tegnet silhuett av en mann som 

pisset og en rød sirkel med strek over. Alt er mulig, men ikke alt er lov, oversatte 

Omar, toget ankom, og mens vi satt tett mot hverandre på setene, spurte jeg 

hvorfor Barca hadde kastet ut Zlatan, og han mente han var en briljant solospiller, 

men trakk lagkameratene sine ned. I sum kom laget til å tape gang på gang. På 

strandlakenet sovnet han. Jeg duppet av inntil brystet hans. Beirut spilte i 

høretelefonene vi delte, og da vi våknet, kastet jeg meg ut i bølgene, mens han ble 

igjen, passet håndkle, vesker, solbriller, rullet en røyk, og jeg så at han så på meg før 

han stumpet den, duppet av igjen og ble vekket av vannet jeg sprutet på ham, og 

han dro meg inntil seg, bet meg lett i nakken, en nakke han sa han elsket, og jeg 

tolket det som at han mente meg. Akkurat som jeg ikke kunne ta feil av hvordan 

kroppene våre passet sammen. Som kontinentene, man kunne se det fra satellitt. 

Eller pusten hans. At den var rolig som meditasjon, og at jeg kjente, kanskje for 

første gang, kanskje for siste gang, frihetens luft, det er her jeg vil være. Kanskje 

fordi han danset forró med meg ved rulletrappene før vi kysset på Sants den 

kvelden, kanskje fordi vi begge likte Alors on danse, eller fordi han var allergisk mot 
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rødvin og hadde strøket i fransk akkurat som meg, og var perfekt på alle måter. 

Bortsett fra to ting. 

Han kollapset ved enhver vanskelig beslutning. 

Han var dratt mellom meg og en gresk jente. 

 

De hadde møtt hverandre i Hellas tidligere den sommeren. 

 

Hun hadde flyttet etter ham bare en uke inn i bekjentskapet deres. Jeg hadde tenkt: 

Kjære søster, du er gal. 

Men sett i ettertid var kanskje ikke beslutningen hennes så overilt likevel – 

for strengt tatt; hva skulle hun med en eller annen humanioraeksamen og 

fotografaspirasjoner i Thessaloniki? Og ikke minst; hva skulle den greske 

økonomien med henne? Jeg møtte henne aldri, men via omveier, massiv 

etterretning, fant jeg ut det meste som var å finne ut, og jeg tror kanskje nå, basert 

på den informasjonen, at det kunne gått begge veier, at det var en reell femti-femti 

prosent sjanse. Vi var begge (merk: var) livsglade og slanke brunetter i gifteklar 

alder, mobile og eventyrlystne, lekne og hypersensitive under en fasade av 

uavhengighet. Forskjellen var at fasaden min var tjukkere. Det tok ikke lang tid før 

hun droppet skuespillet og selvsensuren, sluttet å filtrere bort det primitive, ringte 

ham daglig, så annenhver time, fem ubesvarte anrop med telefonsvarerbeskjeder 

der hun gråt og skrek og slo opp og angret, mens jeg lente meg tilbake og tenkte: 

Søte søster, du har mye å lære om livet. Jeg spilte kul, tenkte taktikk, taktikk, 

taktikk. Tenkte timing. Tok et steg tilbake, la planer, var lojal mot dem og leste 

blogger der det sto: Don’t compete. Outlast the competition. Jeg klarte meg lenge. Men på 

ett tidspunkt lot jeg nesten frustrasjonen skinne gjennom. En gang glapp det nesten 

ut av meg. Vær realistisk, hombre, i disse tider, hvilket land ville du satset på – Norge 

eller Hellas? Jeg sa det imidlertid ikke. Antok at han ville høre desperasjonen i 

sarkasmen. Antok at desperasjon var oppskriften på nederlag. Jeg antok og antok 

og antok, i stedet for å slippe ut det som skrek i brystet mitt, jeg holdt heller 
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kortene tett til det, og til tross for denne iherdige innsatsen, tross de kløktige 

planene og gode analysene, tapte jeg. Jeg tapte, og det rev, og river fortsatt, i meg. 

Det hjalp ikke å flørte med bartenderen på Café del Sol. 

Han som tappet et glass Estrella til meg og med et blunk sa at det var på 

huset. Han som stolt presiserte «nei, jeg er fra Gràcia» – bydelen som en gang 

hadde vært en autonom landsby – da jeg spurte om han var fra Barcelona. 

Det hjalp heller ikke at jeg hang meg på roseselgeren den kvelden. 

Hamada fra Syria, utdannet informatiker, som trøstet meg med «ta det med 

ro, ha det gøy, du vil få ham tilbake» og utbrøt «ABBA!» da jeg sa jeg var fra Norge. 

Nærme nok, tenkte jeg, og takket derfor ja til å bli med ham fra bar til diskotek til 

bar og selge blomster. Jeg var full, han edru som en god muslim, og på fortauet 

mellom stoppestedene hendte det at han diskré overleverte buketten til meg, og jeg 

innså først hvorfor da jeg så skyggen av politibilen som kjørte sakte bak oss mellom 

gatelyktene. Visstnok var det ulovlig å selge roser på byen. Akkurat som det var 

ulovlig å være mørk i huden og gå i flippers over den varme sanden på Barceloneta 

med en kjølebag under armen og rope cerveza, Coca-cola, agua, Marlboro. Eller å være 

thaidame i solhatt og hvit skjorte og kna mennesker på solsenger mellom 

skulderblader, på korsrygg og føtter; ti minutter for fem euro, en halvtime for ti; jeg 

husker den anspente stemningen som spredde seg på stranden når en politibil rullet 

forbi langs joggeasfalten bortenfor parasollene, blikkene som ble vekslet, 

kjølebagene som ble gjemt, og kvinnene som raskt sluttet å massere og forlot 

kundene uten å ta betaling. Politibilen kjørte forbi. Hamada sa han ville danse da vi 

kom til vårt tredje diskotek. Han ga meg buketten, forsvant innover i lokalet og 

musikken, og jeg prøvde å selge en rose til et forbipasserende par som bare lo og 

trodde det var en spøk, og da Hamada kom tilbake, ristet han på hodet over 

salgsstrategien min, smilte, og vi gikk videre. Vi var ute til klokka fem om 

morgenen og han solgte minst ti roser den natten; han var rutinert, sa Gracias, 

Thank You, Merci, Danke, Obrigado, Tackar så mycket, Spasiba, Grazie, før han 

ved en anledning snudde seg til meg og sa: 
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Baby 

I speak eight languages 

And here I am 

Selling roses 

 

 

Jeg våknet seint formiddagen etter, og rommet snurret hele dagen. 

 Morgenen etter der igjen satte jeg meg på en buss til Sevilla for å søke trøst i 

buleríaen og den røde andalusiske jorden. Det var i de siste dagene av september, 

og sola kunne fortsatt stikke på dagtid, men på natten var det kaldt, noe jeg 

oppdaget siden jeg måtte sove ute. Jeg hadde ingen kontakter, og alle hoteller og 

herberger var fullbooket på grunn av en konsert med U-dos (det tok meg en dag å 

skjønne at U-dos var U2) og det var heller ikke noe alternativ å komme meg ut av 

Sevilla for å finne ly i en annen sørspansk by. Landet var lammet av en 

generalstreik. Bussjåførene nektet å kjøre noe sted. Togførerne nektet å blåse i pipa. 

Jeg prøvde å sove i en park, men den stengte ved midnatt. Jeg bestilte en falafel, 

bevitnet fylla, streifet gatelangs der flyveblader og røde, sprukne ballonger med 

fagforeningslogoer fra paraden dagen før ikke var ryddet vekk. Togstasjonen åpnet 

endelig klokka fire, og der sloknet jeg på en benk til en sikkerhetsvakt dunket borti 

og vekket meg. Soving ikke tillatt. Streiken var over. Billettkontoret åpnet, og jeg 

fikk kjøpt meg ut av byen, tilbake til Sants, og det var to timer til avreise, så jeg satte 

meg på den halvshabby kafeteriaen, kompensert for av en servitør i hvit skjorte, 

svart vest og håndknyttet flue. Jeg bestilte en kaffe, vann med kullsyre, en bocadillo 

de tortilla og jeg leste en kommentar i El País om oppsigelsesvernet som sto på spill, 

om offentlige stillinger som sto på spill, og om arbeidsløsheten som da hadde 

passert tjue prosent. Servitøren fikk et glimt av overskriften og begynte i avkuttede 

andalusiske ord å klage over CCOO – landets største fagorganisasjon – som han 

mente hadde inngått hestehandler og spilt bort pensjonene. Dessuten var 
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ungdommen lat, avsluttet han, før han gikk bak disken igjen for å sortere glass, og 

klirringen var som lyder i et venterom, lyder som ikke angikk meg. Klirringen 

blandet seg med duringen fra spilleautomatene ved siden av sigarettautomaten 

servitøren måtte skru på med fjernkontroll, og duringen overdøvet 

nyhetssendingen på tv-en i det ene hjørnet, som ble etterfulgt av en dubbet 

tegnefilm. Så mye tid å slå hjel, sjekke iPhone, lese statusoppdateringer – en som 

påpekte at den som hadde både bankkonto, penger i lommebok og mynter i 

lomma, tilhørte de åtte prosent heldigste i verden – og jeg prøvde å tørke meg på 

de klamme serviettene som det var umulig å tørke noe som helst med, før jeg la til 

ti prosent på regningen og sikret meg et smil fra servitøren. Bussen var også et 

venterom. Jeg duppet av til luftkondisjoneringen og våknet av at sjåføren nynnet 

lavt med til radioen, wowowowow waterloo, finally facing my waterloo, og jeg tolket 

sangteksten som et tegn fra oven. Som jeg gjorde med så mange andre tilfeldigheter 

i 2010. Skjebnen min var å være med Omar. Jeg skulle vinne ham tilbake. Jeg skulle 

utmatte konkurrenten, få henne til å skrike seg stum på telefonsvareren hans, mens 

jeg skulle studere utviklingen nøye, vente og tenke timing, timing, timing. Nullstille, gi 

et livstegn, en flørtende tapping, så spørre, så avvente, så spørre igjen, så presse, så 

presse mer, fordi det eneste han kom til å klare å si, var kanskje, kanskje, kanskje. 

Til slutt kom jeg derfor til å ty til siste alternativ, tre korte pip, tre lange, tre korte. 

S.O.S. 

Da forsvant han. 

I fem hele dager. Jeg telte hvert sekund. Og da han kom tilbake, beklaget han 

– «sorry, jeg kollapset» – og jeg innså at det hadde vært måneder med studier av 

terreng og fiende uten at jeg ante noe mer råd. Det eneste jeg visste, var at jeg ikke 

tålte flere kollapser. Kanskje det er sånn her han faktisk er, tenkte jeg, kanskje han 

faktisk er som jeg opplever ham nå, kanskje samspillet mellom oss faktisk er sånn, 

på ordentlig – og jeg klarte ikke å holde meg til planen lenger. «Du vet hva Koranen 

sier,» sa jeg, «hvis du skal ha flere enn én kjæreste, må du ha råd til å forsørge dem 

alle.» Jeg angret sekundet etterpå. Vennene mine sa han fortjente det, men jeg fikk 
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dårlig samvittighet. Kanskje det var han jeg tenkte på – selv hadde jeg aldri vært 

arbeidsløs, og jeg er ikke sikker, men jeg mistenker at sånt gjør vondere for menn – 

kanskje tenkte jeg mest på meg selv. Ikke bare tapte jeg. Jeg tapte på walkover. Og 

jeg var en dårlig taper. Han tok imidlertid bitterheten min med ro. Glattet over som 

han pleide, forsøkte seg med et avvæpnende smilefjes og sa: «Du vet, jeg er ikke 

muslim bare fordi jeg heter Omar.» Jeg ventet med å svare. Pustet inn, pustet ut, sa: 

«Denne samtalen avsluttes nå med en virtuell putekrig; bang, boom, ouch», før jeg 

logget av. 

Ingen av oss logget på igjen. 

I stedet hoppet jeg på første fly hjem. Der oppsøkte jeg en psykolog. Hun sa 

jeg skulle lytte til mitt indre kompass. Jeg sa «er du sikker?». Mitt indre kompass sa 

jeg skulle legge meg i badekaret med en brødrister. Mamma sa man aldri skal 

skamme seg for å ha trodd på noe, men det var faen ikke verdt det. 

Jeg hulket og hikstet og hyperventilerte i tre måneder. 

 

I mellomtiden kom 2011. Året for farlige drømmer, som Slavoj Žižek kalte det. 

 

2. 

 

Det var året da man tok Stéphane Hessel på ordet. Den nitti år gamle sinna 

diplomaten som i pamfletten Indignez-vous! oppfordret Facebook-generasjonen til å 

slutte å holde igjen og heller slippe aggresjonen ut. Det var året med alle maskene. 

Det merkelige symbolet – et hvitt ansikt med røde kinn, et subtilt smil under en 

bred bart og en tynn vertikal strek av et skjegg. Jeg forsto aldri hvorfor nettopp en 

karikatur av Guy Fawkes, katolikken som prøvde å sprenge det britiske parlamentet 

i 1605, ble symbol på folkemobiliseringen. Først og fremst forbandt jeg masken 

med V for Vendetta og intervjuet med Natalie Portman, hun som spilte skjønnheten, 

der hun promoterte filmen ved å understreke at hun var amerikaner med israelsk 

statsborgerskap og at det var viktig å bekjempe terrorisme. Jeg skjønte ikke Guy 
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Fawkes-masken, men jeg godtok den, og jeg likte synet av den, likte hvordan man 

spant videre på den. Som den spanske bevegelsen V por Vivienda. Det fantastiske 

ordet vivienda, bolig, av verbet vivir, å leve. 2011 var året for forgjengelig kunst. 

Studentene i Chile som kledde seg ut til zombier og danset til Thriller foran palasset 

til presidenten som åpent hadde erklært at utdannelse var en forbruksvare. De 

menneskelige mikrofonene i New York, der man omgikk megafonforbudet ved at 

publikum på første rad gjentok det taleren sa, slik at de på bakerste også hørte. 

Eller Syria, der aktivistene arrangerte flashmobber. Plutselig samlet folk seg på en 

plass, ropte slagord til trommerytmer og tente fyr på gassen fra en hårspray for å gi 

lys til en protest som varte i ti minutter – for så å forsvinne fort som faen før hæren 

rakk å dukke opp. Det var året for poesi på plakater. Det arabiske ordet for frihet 

plassert foran den israelske hovedstadens navn. «Tahrir Tel Aviv.» «Wall Street er 

vår gate.» «Hvis dere nekter oss å drømme, vil vi nekte dere nattesøvnen.» 

Men det så ut til å stanse nettopp der, ifølge Slavoj Žižek; med drømmen. 

 

Den skjeggete sloveneren Žižek, med dype huler til øynene. Den arrogante 

revolusjonære teoretikeren som fikk George Orwell-sitater slengt etter seg: 

 

«Som med kristendommen, den verste reklamen for sosialismen er dens tilhengere.» 

 

Snart kom han til å stå med megafon foran den amerikanske occupy-bevegelsen og 

be dem handle mindre og tenke mer. Karnevaler er billige, kom han til å si, bare dagen 

derpå kan bevise deres sanne verdi, om vår hverdag faktisk er forandret: Så unngå 

fristelsen til å forelske dere i en tapt sak; spar dere for å beundre den opphøyde 

skjønnheten i et opprør som er dømt til å mislykkes. Og dermed hadde han rippet 

opp i gamle sår. Hatske motsvar fulgte. Det var neppe tilfeldig, påpekte de, at Žižek 

publiserte sine artikler i New Statesman – det Stalin-apologetiske magasinet som en 

gang hadde refusert Orwells fengslende rapporter fra fronten i den spanske 

borgerkrigen. Orwell skrev at anarkismen hadde dype røtter i Spania og at den ville 
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overleve kommunismen så snart «den russiske innflytelsen er havnet i bakgrunnen»; 

og russerne var definitivt i bakgrunnen nå. Startskuddet for 2011 hadde på ingen 

måte blitt avfyrt av noen russer. Det hadde begynt med en tunisier som tente på seg 

selv i protest. Og selvpåtenningen ble en arabisk vår, og den arabiske våren ble en 

spansk hetebølge, og bølgen skyldte over til den andre siden av Atlanterhavet der 

nordamerikanerne kom til å tro at det var der det hele startet, og selv lukket jeg 

ørene for kjeklingen på insiden. 

Om reell endring krever en teoretisk bevisst revolusjonær ledelse. 

Eller om teori og praksis bare henger sammen i teorien. 

Jeg lukket ørene, for i 2011 var det fortsatt det visuelle som tiltrakk meg. 

Som det visuelle alltid tiltrakk meg. Jeg husker tv-bildene fra Madrid den 15. mai 

det året. Bildene av den store ansamlingen av mennesker samlet gjennom tweeter 

under hashtagen #spanishrevolution. Studinene i hvite singleter, sprayede krøller og 

store øreringer som sto på bussholdeplasser med en plakat – «vi er ungdom uten 

framtid» – i den ene hånda og en joint i den andre. Her var de unge som ikke hadde 

deltatt i generalstreiken den 29. september året før. De nektet å forlate Puerta del 

Sol, selv etter at politiet ga dem ordre om det. I stedet overnattet de på plassen, tok 

siestaen der dagen etter, og mandagen derpå, og en natt til, og en til og en til og en 

til. De satte opp telt, hentet madrasser og soveposer, avholdt møter under blå 

plastpresenninger, monterte opp provisoriske kjøkken, biblioteker og apoteker, og 

journalister kom fra verden rundt for å besøke dem. De kalte det en urban landsby 

midt i sentrum av hovedstaden, og entusiastene hyllet det lederløse, spontane og 

horisontale. Her bryter man endelig, sa de, her bryter man med det tjuende 

århundres syn på revolusjon, her avviser man partier og etablerte fagforeninger og 

omfavner heller direkte aksjon og eksemplenes makt. Å skape et embryo av verdenen 

som skal komme, i skallet på den gamle. Og man måtte ta vare på slike øyeblikk, skrev 

en analytiker, uansett utfall. De representerte passasjer til framtiden. Som 

kaninhullene i Alice i Eventyrland. Noe magisk kunne skje. 
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Puerta del Sol var okkupert i flere uker før de pakket ned bannerne med 

forsikringen om at «vi stikker ikke, vi ekspanderer», noe de skulle få rett i. 19. juni 

kom, og markeringene den dagen var enda større. Og da fellesferien gikk mot 

slutten, viste undersøkelser at tjue prosent av spanjolene hadde deltatt i protestene 

den sommeren, og at nesten åtti prosent av befolkningen støttet dem. I by etter by 

hadde man imitert madrilenerne. I Barcelona hadde de satt opp telt på Plaça 

Catalunya, den bråkete turistplassen over Ramblaen, kjent for levende sølvstatuer, 

salg av selvlysende plastfrosker og levende høns i bur. Og da barcelonacamperne 

ble jaget av politiet, hørte man et solidarisk vi er med dere fra Madrid, til tross for at 

Barca for ikke lenge siden hadde gjørmebanket Real Madrid på Camp Nou og en 

skadefro Franco-in-your-face-jubel var å høre blant katalanerne. Høsten kom. Teltene 

skulle monteres opp igjen, denne gangen i tusen byer i åtti forskjellige land. Datoen 

var satt til den 15. oktober 2011, og jeg lengtet tilbake. Tenkte at dette var et tegn. 

Om ikke gjenerobringens, så i hvert fall repareringens tid var kommet. 

Noen uker seinere befant jeg meg igjen i Barcelona, der alle gater var 

konnotert. 

Fylt av bakhoder som ikke tilhørte ham. 

De passerte som om alt var normalt, som om ikke hvert fortau hadde 

sensorer med angst, som om det var lett å svelge og ingen sak å holde balansen, noe 

jeg strevde med. 

 

Helt til jeg møtte Leonidas. 

 

4. 

 

Find a penny, pick it up, and all day long you have good luck. 

 

Leonidas hadde svarte krøller og briller, han var trettiåtte år gammel – «synes du jeg 

ser ut som om jeg er trettiåtte», «du ser perfekt ut» – opprinnelig fra Zaragoza, likte 



	   12	  

ikke katalanere – «men en av gangen går greit» – og drev med politisk kunst. Et av 

prosjektene var å slå verdensrekorden i skriking. Han skulle samle så mange 

mennesker som mulig og instruere dem til å rope i kor: No vas a tener una casa en tu 

puta vida! – «du kommer aldri til å eie en bolig i hele ditt liv.» 

Første gangen vi gikk for å drikke en kopp te på kafeen ved et hjørne i 

Poble-sec, spurte han om jeg likte ABBA, og jeg kastet meg entusiastisk over 

spørsmålet. «Jeg elsker dønn alvorlige sanger kamuflert i blinkende diskokuler,» sa 

jeg og han bare smilte avventende. «Det skjærer gjennom meg når jeg tenker på at 

Björn skrev The Winner Takes it All mens han og Agnetha var separert, og at det var 

Agnetha som sto på scenen og sang den to meter fra Björn med keyboard-gitaren 

sin, mens skilsmissepapirene var på vei i posten. Eller The Day Before You Came. Den 

de skrev åtte år etter grand-prix-seieren, da bandet var blitt modent og alle var skilt, 

suspense-følelsen i sangen, det overhengende spørsmålet, er den trist eller glad, 

uvissheten om det som skulle komme, skadelig eller oppbyggelig, framskritt eller 

tilbakeskritt? Jeg elsker den åpne slutten før det twinpeaksaktige synthriffet tar 

over, når Anni-Frid har lagt fra seg Marilyn French-boka, slukket lyset og hører 

rattling on the roof the sound of rain. The day before you came. Jeg elsker ABBA.» 

Leonidas satt taus og så på meg i noen sekunder. 

Så inviterte han meg hjem til loftsleiligheten i Raval for å studere riskokeren 

hans seinere den kvelden. 

 

Han kastet nøklene ned i en gigahanske fra balkongen til Carrer del Carme, en lang 

gate i bydelen som hadde blitt transformert fra sjømanns- og horestrøk via 

innvandrerbydel til å bli kalt vibrant i Lonely Planet-bøkene. 

Jeg kom til å bli værende i leiligheten i flere uker. 

«Riskokeren har forandret livet mitt,» sa Leonidas mens han satte den på og 

skar opp noen tomater. Så enkelt, så raskt, det tok bare to minutter, særlig siden 

han alltid målte opp riktig mengde vann og ris og la det i maskinen hver morgen for 

å spare enda mer tid. «Hva slags navn er egentlig Leonidas,» spurte jeg, og han sa 
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det var russisk. En kjent russer, presiserte han – Leonid – og ville at jeg skulle 

gjette. «Leonid Tolstoj?» prøvde jeg og han korrigerte overbærende med «Bresjnev». 

Hvem i all verden oppkaller barnet sitt etter Bresjnev, tenkte jeg og spurte: «Var det 

han som regjerte Sovjetunionen to år etter sin død?» «Jeg tror han bare var 

hjernedød,» svarte Leonidas, og vi gikk ut på takterrassen der jeg tente en røyk. En 

vane han hadde sluttet med for fem år siden, sa han – «jeg røyker ikke engang pot» 

– og han tilføyde at da han var i tjueårene, var han som meg, tenkte han ikke 

trengte noen, og jeg rakk ikke komme med noen innvendinger før vi ble avbrutt. 

Fyren Leonidas delte leilighet med, kom hjem. En nordamerikansk datamusiker 

med bart som snakket spansk med New York-r-er, og fortalte meg at det var usunt 

å dele kokainrør med andre. Han kom med en landsmann og musikerkollega på 

slep. En nedstemt type med firkantet ansikt som fortalte at han var gift med en 

serber og angret på det, men at han nå var fornøyd siden han var blitt invitert til 

Barcelona for å holde workshop om hvordan lage lyd mot kapitalisme. Jeg ante ikke 

hva jeg skulle si, men ble reddet av at Leonidas vinket meg inn i stua. Den hadde 

prosjektorvegg. Badet hadde to servanter. Sengetøyet hans var hvitt, og jeg kom på 

at jeg antakelig hadde mistet evnen til å ligge med noen, jeg husket ikke hvordan 

man slapp taket. Men jeg slapp å klandre meg selv for det. Kanskje fordi Leonidas 

var superforkjøla og spurte om vi kunne ta det rolig. Kanskje fordi jeg derfor bare 

kunne legge hodet mitt inntil brystet hans og vende blikket mot laptopen han 

hadde på noen puter i fanget, mens vi spilte «20 spørsmål». 

Tenk på en ting, hva som helst, dataen spør, snevrer inn, eliminerer for hvert 

svar, og gjetter til slutt. 

Jeg tenkte på Klokkene ringer for deg. Dataen gjettet «en bok». Leonidas nøs og 

sa: Fantastisk nærme, ikke sant? 

Neste kveld så vi på science fiction. En film med Bruce Willis i et 

postapokalyptisk univers. Et virus hadde rammet verden på nittitallet, befolkningen 

var tvunget til å leve under jorda, og Willis lot seg sende tilbake med en upresis 

tidsmaskin på et farlig oppdrag i fortiden: å finne det opprinnelige viruset, ta det 
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med tilbake til framtiden slik at man kunne lage en kur, og jeg sovnet et sted i 

midten. Våknet morgenen etter av at Leonidas lo av trusene mine. Et par hotpants 

med grå og svarte striper. «Hva er det du har på deg?» flirte han, og jeg forsvarte 

meg med at «de er behagelige – dessuten ville jeg holdt lav profil hvis jeg var deg. 

Du sover med spidermanbokser og brillene på.» Neste kveld så vi på «Hot Tub 

Time Machine». John Cusack og tre kompiser, alle skuffede førtiåringer, satte seg i 

en magisk jacuzzi som brakte dem til en after ski-fest på åttitallet. Hvis de endret kun 

én handling, ville nåtiden se annerledes ut? Ville de kunne ta den perfekte 

avgjørelsen og slik skape det livet de egentlig hadde forestilt seg? Jeg sovnet før 

slutten på den filmen også, og sånn gikk ukene. Jeg ble mer og mer vant til 

Leonidas. Vant til tekoppene på hjørnet i Poble-sec. Vant til et glass øl i baren i 

nederste etasje, vant til vennskapelig uenighet om kveldene over en skål suppe på 

vegetarstedet lenger ned i gata. «Kunst er kunst, ikke politikk,» kunne jeg si. «Jeg 

tror politikk er å endre menneskers referanserammer,» kunne han si. «Det er så 

vanvittig lett å kjøre bulldoser over noen telt – bør man ikke ha en helhet, en 

strategi for forandring?» sa jeg. «Jeg har vært her siden 1999, jeg husker Seattle, jeg 

husker Naomi Klein, jeg har lært at det ikke går å planlegge særlig mye her i livet,» 

sa han. Jeg: «Men trenger man ikke at noen kommer, viser vei og formulerer krav; 

en som er fengslende som Maradona, like god solo som i team?» Han: «Jeg kan 

ingenting om fotball, men jeg tror at folk er i stand til å formulere kravene sine 

selv.» Det skuffet meg at han ikke visste noe om fotball, men jeg lot det gå. «Og 

hva er kravet?» sa jeg. «Å leve et verdig liv,» sa han. Jeg: «Men hva er et verdig liv? 

Hvilke sosiopolitisk-økonomiske rammer forutsetter et verdig liv? Og ikke minst, 

hvordan kommer vi oss dit?» Han: «Jeg falt av ved sosiopol…» Jeg: «Nå koketterer 

du.» Han: «Okei, sorry», så lente han seg fram, strøk meg over skulderen og kysset 

meg ved tinningen, «men du stiller så mange vanskelige spørsmål.» Vi bestilte 

regningen, la igjen noen mynter, og mens han holdt døra, minnet Leonidas meg om 

det Orwell skrev om revolusjonen. Om servitører som ga olme blikk til kunder som 

tipset, i den samme byen i 1936. Den historiske parentesen da ingen sa señor eller 
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señora; da ingen gjorde honnør eller klasket hæler sammen i giv akt, og det var ikke 

engang forskjell på menig og offiser. Og jeg sa det ikke høyt, men jeg husket også 

en annen observasjon Orwell gjorde i den samme hyllesten til Catalonia. Franco 

vant fordi hæren hans var sterkere, bedre utstyrt og mer effektiv. Ikke noe 

mikrokosmos av et klasseløst samfunn kunne endret det faktum. I stedet fortalte 

jeg om Omar. Leonidas lyttet stille gjennom hele Carrer del Carme. Men da vi var 

framme ved porten hans, sa han, nesten nonchalant, mens han låste opp, «du slapp 

i det minste byrden av å vinne. Få håndterer den.» Så siterte han Trotskij – man kan 

ikke gå til krig og deretter avvise seier – og det irriterte meg da, men ikke nå. 

Leonidas mente alt handlet om riktig tid og riktig sted. 

En kveld sa han «det er kanskje ikke så mye lidenskap mellom oss», og jeg 

var enig i det, men bare noen minutter seinere sovnet jeg ved brystet hans og til 

vissheten om at selv om to mennesker elsker hverandre lite – hvis de elsker 

hverandre omtrent like mye, blir summen likevel langt mer kjærlighet enn et hvilket 

som helst skjeivfordelt forhold. Jeg kunne bli, og jeg kunne dra. Til slutt dro jeg. En 

morgen rullet jeg ut av de hvite lakenene hans. Tenkte at her var det egentlig for 

mye science fiction for min smak. Leonidas åpnet utgangsdøra for meg, og mens 

jeg var på vei ned trappene, stakk han det krøllete hodet sitt ut over gelenderet og 

ropte: 

«Send meg noe lakris fra Norge, okei? Det er så lite saltlakris her!» 

«Jeg lover!» ropte jeg i ekko mot oppgangen. Før jeg forsvant ut porten. 

Jeg stakk til Sants stasjon. 

Derfra ringte jeg Fer, en gammel venn i Madrid. 

«Can you hear drums, Fernando,» spurte jeg, og Fer lo hjertelig, sa «ja, jeg hører 

dem», og inviterte meg til hovedstaden. 

 

Lørdag morgen den 15. oktober våknet jeg opp idet nattoget ankom Atocha 

sentralbanestasjon i Madrid. Noen timer etterpå møtte jeg Fer utenfor t-bane-

oppgangen til La Latina. 
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3. 

 

Han sto lent mot en betongvegg og rullet en røyk. 

Da han fikk øye på meg, slo han armene ut sånn at de korte skjorteermene 

flagret, og klemte meg hardt og lenge. «Du ser helt lik ut.» Det var ti år siden sist og 

vippene hans var fortsatt lange som Disney-filmer, og han veivet fortsatt hengivent 

med hendene når han pratet i stedet for å holde dem på rattet. «Se deg rundt,» sa 

han høylytt, «ser du noen krise?», smilte bredt, «jeg ser ingen krise, jeg ser gode 

veier, høyhastighetstog, høyt utdannede folk og et sinnssykt fett uteliv.» Han låste 

bilen og vi gikk gjennom trange gater før vi satte oss på en fortauskafé. Gjennom 

vinduet kunne man se slaktede dyr henge ned fra taket over disken, og «problemet 

sånn jeg ser det», fortsatte Fer, «er fordelingen. Gamlinger tvinges til å jobbe, mens 

de unge har ikke jobb.» En tjukk og rakrygget kelner ryddet bord, Fer bestilte 

friterte blekksprutringer, oliven, to glass øl – «jeg spanderer» – strøk meg over 

ryggen – «fryser du?» –  «neida» – og insisterte på at jeg skulle låne den oransje 

hettegenseren hans. Han tok noen bilder av oss med iPhonen sin, rullet en røyk til 

og oppdaterte meg på de siste årene. Bestekompisen som hadde fått diagnosen 

bipolar og brikkene som hadde falt på plass med det. Søsteren som hadde droppet 

skuespillerkarrieren og fått barn med el rubio, den blonde. Og det gikk bra med 

faren, den pensjonerte fallskjermjegeren som hadde sluttet å se etter ETA-bomber 

under bilen sin hver morgen, og moren jobbet fortsatt som saksbehandler i 

kommunen, og leste fortsatt selvhjelpsbøker. I det siste hadde hun sagt hun skulle 

stemme på Partido Popular, men Fer hadde klart å snakke henne ut av det. «Hva 

skulle hun med de gamle fascistene?» lo han. Hun hadde vært lett å overtale. 

Hennes eneste sønn jobbet som grunnskolelærer i faget Menneskerettigheter, etikk 

og medborgerskap, og ville etter all sannsynlighet mistet jobben med Partido 

Popular ved makten. Jeg så moren for meg. Fra den gangen vi kjørte til Toledo for 

å besøke familien hans, og Fer rappet med til Beastie Boys på gebrokken engelsk, 
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og jeg var lamslått av den vakre byen. Sa «hvordan kan man bo så fantastisk», noe 

Fer avfeide med «det er som å bo i et torturmuseum». Som var sant nok. Sentrum 

for inkvisisjonen en gang i tiden. Den gangen hadde han sagt at han ville flytte til 

Argentina fordi han ikke ville undervise bortskjemte spanske barn. Nå sa han at 

han aldri noensinne før hadde ønsket så sterkt å bo i Spania. Han vurderte å 

stemme på Izquierda Unida, det forente venstrepartiet, ved det kommende valget. 

Dem eller blankt, som mange oppfordret til. «Egentlig tror jeg bare på en 

mentalitetsendring,» sa han, og da klokka ble sju, stakk vi til Cibeles, der den store 

demonstrasjonen skulle begynne. 

Snart kom en halv million mennesker til å fylle Madrids trange gater. 

 

Levende musikk kastet seg i ekko mellom hushjørnene. Minibankdisplayene var 

knust eller bombardert med klistremerker. Helikoptrene fløy over oss på den 

klarblå himmelen, noen vinket og lo mot dem, mens andre trakk maskene ned over 

ansiktet, og kommentatorene hadde rett da de kalte det en glovarm høst. 

Trengselen, oksygenmangelen og det overlastede mobilnettet gjorde byen 

klammere enn en vanlig oktoberdag, og jeg la merke til at det mange kalte et 

generasjonsopprør, i virkeligheten hadde et bemerkelsesverdig stort aldersspenn. 

Fra Cibeles til Puerta del Sol hoppet en åtte år gammel jente med musefletter tau 

gjennom toget. Hun hoppet forbi hijab-tenåringene med libre skrevet på kinnene og 

lærerne i grønne t-skjorter som sneik seg forbi en håndfull politimenn som sperret 

av en gate med et viktig offentlig bygg. Forbi den middelaldrende mannen som 

kranglet med den gamle; han som sa «vi skal overgå høyre-venstre-aksen» og han 

som innvendte at «det skulle Mussolini også». Forbi han i klovnemaske, han på 

stylter, de som hadde lagd kunst av tomme colabokser, skrevet slagord i panna, og 

han pene med skjegg og megafon, som jeg prøvde å holde meg i nærheten av, men 

fort mistet av syne. Jeg stoppet opp ved en bitte liten gråhåra dame som med pipete 

stemme skrek no es una crisis, es un estafa!, «det er ingen krise, det er en svindel», til en 

videojournalist som kunne fange opp bakgrunnslyden av publikummet som hadde 
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samlet seg rundt dem og applauderte. Andre plakater insisterte på å holde snakket 

om moral utenfor. Hvis du trodde grådighet var ille, sto det, vent til du får høre om 

kapitalismen. Fer knipset bilder, og jeg ble stående og se på en mann som blåste 

gigantiske såpebobler oppover mot hustakene til de seks etasjers høye 

sentrumsbygningene. Foreldre sto og småpratet mens ungene deres løp rundt for å 

prøve å få tak i boblene. De sprakk idet de små fingertuppene rørte dem. Jeg kunne 

stått der i timevis, som en katt som stirrer på sentrifugering, mens ungene gjentok 

seansen, tenkte neste gang, kanskje neste gang klarer jeg å fange boblen, ta den i 

favn og med hjem som suvenir. 

 

Den natten bestemte vi oss for å okkupere en bank. 

 

Aldersspennet snevret seg inn da mørket la seg, og den stramme, tunge lukten 

spredde seg over plassen. Det som lyste opp Puerta del Sol, var en storskjerm som 

streamet fra opptogene i andre byer: Plaça Catalunya i Barcelona, Syntagma-plassen 

i Athen, Zuccotti-parken i New York og gatekampene som fant sted på Piazza di 

San Giovanna i Roma samme natt. Vi satt der med utstrakte bein, bein i lotus, 

venner lente seg mot fontenen, kjærestepar mot hverandre, mens en og annen gikk 

opp til mikrofonen for å ta ordet. Noen med rolig stemme, andre med sinne, noen i 

fistel, andre i bass, noen klumsete, andre velformulerte, et eller annet om bankene, 

et eller annet om sosialdemokratene, et eller annet om de konservative. Vi kan ikke 

stanse nå, var det en som sa. I Barcelona har de okkupert et gammelt sykehus, sa en 

annen, og jeg husker at jeg tenkte takk gud for at jeg er her i Madrid, og ikke blant 

katalanerne. Jeg kunne se det for meg. At et BBC-team fanget opp et klipp av meg 

mens jeg virret rundt på et okkupert sykehus uten evne til å redegjøre for hva jeg 

holdt på med. Mikrofonen feedet, høyttaleranlegget konket, men jeg hadde allerede 

tatt et par trekk, inhalert og bestemt meg for å gi meg hen. Vi ville bli, vi ville vite 

hva som var neste steg, vi ville vite om noe magisk kunne skje. Før vi ante ordet av 

det, havnet vi blant en gjeng studenter som sto og diskuterte hvilken bank de skulle 
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okkupere. Forslagene ble slengt ut, Bankia, Caja Madrid, Caixa, det var så mange å 

ta av, før vi landet på «den nærmeste». Så begynte vi marsjen oppover en 

brosteinsbelagt gate mot en firefelts hovedvei. Vi slapp å dra i hverandre, alle gikk i 

samme retning, og jeg fulgte etter de andre, litt på sidelinjen, litt bak, men ikke helt 

bakerst og ikke helt på siden. Han pene med megafon var der, og jeg håpet at våre 

blikk skulle møtes, men det gjorde de aldri, i stedet ble jeg stanset av en eldre mann 

som sliten til beins satt på en oransje plaststol utenfor en iskremkiosk. Med 

plastskjeen til iskrembegeret viftet han mot oss og spurte hest og nysgjerrig: «Hvor 

skal dere hen?» «Til en bank,» svarte jeg. «Til en bank?» «Ja,» svarte jeg, «vi skal 

okkupere en bank.» Mannen så forundret på meg. «Okkupere en bank?», og i 

langsomme bevegelser dro han ned skjorteermet, løftet armbåndsuret sitt opp mot 

meg og konstaterte at banken var jo stengt nå. Viserne pekte mot fem over to. Jeg 

vet ikke om det var overbærende eller kameratslig ment, men han vinket meg 

uansett et slags «lykke til» med plastskjeen da jeg måtte løpe videre. «Der er en 

bank!» ropte en av oss entusiastisk oppe ved hovedveien, og vi fulgte alle etter 

hverandre over feltene som for øyeblikket var tomme for biler, unntatt en og annen 

med sirene på taket. Det var ingen grunn til å skryte. Som bankokkupanter var vi 

særdeles talentløse. Banken var så klart stengt. Vi stilte oss likevel utenfor, og alle 

lurte kanskje på det samme. Var det noen som hadde med steiner? Ville noen prøve 

å knuse vinduene? Kanskje noen hadde med maling, lage noe street-art-aktig, hva 

visste vi, og hadde banken vært åpen, ville vi vel uansett ikke klart å okkupere den? 

Kun én stusselig dør skjermet filialen, noe som gjorde oppmøtet av de ti–tolv 

politimennene som stilte seg opp foran den, heller komisk enn fryktinngytende. De 

sto der med armene i kors. Bredbeinte, med solbriller og rake rygger, som etter en 

halvtimes tid ble lute. De virket slitne. Kommanderte ingen til noe som helst, og vi 

sto der bare, ansikt til ansikt, helt til en av oss prøvde å ta styring, ropte noen 

slagord, men han ble hes etter kort tid. Begynte å hoste og trakk seg unna, og det 

var vel omtrent da mumlingen i forsamlingen ble mer høylytt. Kanskje vi heller skal 

stikke og ta en øl. Jeg tror jeg drar hjem. 
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Fer og jeg endte opp på en bar i La Latina. Der de hadde puter til stoler og 

vannpiper stilt opp på lave bord. 

 

«Hvis man først skal okkupere, bør man ikke gjøre det, tradisjonen tro, for å ta over 

produksjonsmidler, ikke for å sette seg ned i et banklokale? Hvis man først skal 

okkupere en bank, bør man ikke i det minste ta seg to dager til å gjøre research? 

Finne ut hvilken bank, hvilke åpningstider?» 

Fer svarte med et skuldertrekk og et trekk av pipa. 

«Noen klager her i dag, borte i morgen,» sa han, «men jeg tror ingenting egentlig 

forsvinner.» Han pustet ut røyken før han fortsatte. «Om det så bare er midlertidig 

– alt setter spor, som frø til neste runde.» «Jo,» sa jeg, og Fer så på meg. Rakte meg 

pipa. «Det er bare det at jeg lengter,» sa jeg og tok et nytt trekk. «Hva lengter du 

etter?» «Jeg bare lengter.» «Etter hva?» «Du kommer bare til å le.» «Jeg lover å ikke 

le.» «Du må love å ikke le.» «Jeg lover å ikke le.» «Okei.» «Jeg lover.» «Okei, jeg vil 

være en revolusjonærs elskerinne.» Fer holdt latteren tilbake. «Hvorfor ikke bare 

være en selv,» sa han, og jeg nølte igjen. «Vet ikke.» Han ventet. «Det er bare det at 

jeg er mer eller mindre avhengig av Imovane, har en sensitiv mage og sliter fra tid 

til annen med dårlig selvtillit,» og med det brøt Fer løftet sitt og ut i latter. Og jeg 

med ham. Han sa jeg skulle få beholde hettegenseren hans, siden det tross alt var 

kaldere i Norge. Jeg oppfordret ham til å komme dit, og han sa at han flyttet gjerne 

til utlandet. Men aldri som en underordnet. 

 

Da jeg stakk til sentrum dagen etter, innså jeg at vi hadde gått i feil retning. 

En annen gjeng hadde hatt en mer suksessfull strategi natten før. Like ved Puerta 

del Sol hadde de brutt seg inn i Hotel Madrid, der de skulle bli i femti dager. Et 

forlatt gammelt bygg med hundre tomme rom over fem etasjer. De kalte det 

frigjort område, ikke okkupert, et statement mot privat eiendomsrett og en praktisk 

løsning for familier som var blitt kastet ut av hjemmene sine. 160 utkastelser om 
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dagen fant sted det året. Mennesker som hadde kjøpt i en tid da veksten syntes 

endeløs, da prisøkningen var en motor i landets økonomiske ekspansjon, og 

myndigheter, økonomer og banker insisterte: Det fins ingen boble. Det er smartere 

å eie enn å leie. Kjøp, kjøp, kjøp. Nå var de forgjeldet, etter at de hadde mistet 

jobben og sosiale ordninger og med skattepenger reddet bankene som eide 

millioner av tomme hus, forvist til gaten etter at hjemmene var tatt over med makt. 

Kort tid etter frigjøringen av Hotel Madrid åpnet det døra for sin første eldre 

beboer. En 75 år gammel dame som var blitt kastet ut uka før. Dagen etter kom 

seksten nye. Etter en uke bodde det hundre der, og de påfølgende ukene ble flere 

bygg frigjort, i sentrum, nabolag, periferi og andre byer. Noen naboer kom til å 

klage på bannerne som hang ned fra vinduene, estetikken rundt bygningene, at den 

var så hard. Andre kom til å besøke dem, delta på møtene aktivistene arrangerte, 

ventilere, diskutere: Hva hadde det gått av de lokale myndighetene i Girona? Der 

hadde de vedtatt å sette lås på offentlige søppelkasser og bøtelegge folk som gravde 

etter utgåtte matvarer. De begrunnet det med «helserisikoen», og at de ville unngå 

de jevnlige slagsmålene som oppsto ved containerne etter butikkenes stengetid. 

Hvordan i helvete skulle man forhindre trafikkulykkene i kommunene der de sparte 

penger ved å skru av gatelysene? Og var det virkelig en effektiv sparemåte at selv 

foreldre som sendte barna til skolen med mat hjemmefra, måtte betale 

inngangspenger for at de skulle få sitte i kantina med de andre barna? Hva skulle 

gjøres med at prisene på offentlige tilbud ble skrudd opp parallelt med at man 

mistet inntekten? Hva måtte gjøres med at pensjoner ble kuttet, mens pensjonister 

måtte begynne å betale for medisiner, og at de med jobb måtte betale stadig mer, 

samtidig som lønninger gikk ned? 

I året for farlige drømmer hjalp Røde Kors to millioner spanjoler. 

De delte ut mat, pasta, melk, grønnsaker, bleier og kontanter til dem med 

nødregninger. 

Året etter lanserte hjelpeorganisasjonen den første donasjonskampanjen for 

Spania noensinne. En film der en trist spansk pappa åpnet døra til et tomt 
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kjøleskap og lagde en omelett av ett egg til sønnen og datteren, fulgt av et opprop: 

Vi trenger å samle inn tretti millioner euro de neste to årene for å hjelpe 300 000 

ekstremt sårbare. 

En journalist skrev: Mange av dem som står her i matkøen, kaller seg 

middelklasse. De hadde universitetsgrader, de hadde boliglån, de pleide å kjøre bil 

til jobben, de pleide å dra på ferie til utlandet. Nå emigrerte de. Hvor var det blitt av 

magien; hvor skulle man gjøre av seg? Britene kalte det the pain in Spain. Adecco 

utlyste 150 stillinger til John Deere-fabrikken utenfor Madrid, og 15 000 mennesker 

stilte seg i kø for å søke. En britisk tobarnsmor la ut en annonse på Au Pair World, 

og ble overrumplet av 2000 søkere – de fleste av dem spanjoler. Antallet 

spansklærere som sendte cv-er til språkskoler i Marokko, økte i takt med at andelen 

marokkanere som meldte seg på spanskkurs, bare sank og sank. Ikke bare stemte 

mange blankt, de stemte med føttene, som man kalte det, pakket sakene sine og dro 

– i 2012 falt Spanias offisielle folketall. For første gang siden man begynte 

folketellingen i 1857. 

I mellomtiden kom Partido Popular til makten. De la ned sykehus i 

distriktene, gjorde det dyrere å studere, vanskeligere å ta abort, og etter at kirken i 

lang tid hadde kalt faget feministisk, fjernet de Menneskerettigheter, etikk og 

medborgerskap. Jeg mailet Fer. 

Han svarte «ja, jeg mistet jobben». 

En skjebne han delte med flere lærere, etter at de bestemte seg for å kutte i 

skolen med tjue prosent. 

Rett etter at perioden for arbeidsløshetsbidrag var over, fikk Fer imidlertid et 

jobbtilbud – eller en gave fra oven, som han formulerte det, lettere lettet, lettere 

oppgitt. En tomåneders kontrakt som tysklærer i kommunen, betalt av den tyske 

staten. 

Oppgaven hans var å gi spanske servitører basiskunnskaper i språket, før de 

dro til Tyskland på jobbjakt. 
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Jeg hadde forlatt landet for lengst. 

 

5. 

 

Med den oransje hettegenseren rundt meg hadde jeg sovnet på flyet nordover, der 

jeg fulgte med på avstand. 

Leste om kreditorer som dikterte andre lands politikk. 

Om kreditorer som hadde tjent betydelig summer på å låne penger til Sør-

Europas forbruksvekst før fallet, om Norge som kreditor, om Norge som 

arbeidsgiver. Om spanske rørleggere som fikset et lager til 45 kroner timen, og da 

fagforeningen krevde høyere lønn, hyret firmaet advokater til flere tusen kroner 

timen for å motarbeide lønnskravet. I mellomtiden hørte jeg myndige stemmer som 

gikk i sirkel på radioen. Vi vet at det ikke er noen løsning å kutte budsjetter, gjentok 

de: Vi vet at krisen forlenges om man sier opp offentlige ansatte og senker 

lønninger; vi vet at det fører til redusert kjøpekraft; vi vet at redusert kjøpekraft 

reduserer forbruket; vi vet at redusert forbruk forlenger krisen; men man må kutte 

likevel, det er den eneste løsningen. Stemmene betraktet det hele som en eneste 

lang episode av Luksusfellen, og mellom høflige linjer skyldte de på en manglende 

protestantisk etikk: lav arbeidsmoral, lite fleksibelt marked, korrupsjon. Og Merkel 

regjerte stadig EU, mens Sarkozy ble Hollande, og Papandreou ble Papademos som 

ble Pikrammenos som ble Samaras, og Berlusconi ble Monti som ble Letta via en 

stand up-komiker. Den spanske statsministeren Mariano Rajoy, økonomiministeren 

hans Luis de Guindos – begge kom etter hvert til å lære seg å være mer forsiktig 

med av-og-på-knappen på mikrofonen etter at journalister overhørte dem omtale 

den nye arbeidsmiljøloven som «ekstremt aggressiv». Politikerne som alle sa: Vi må 

alle ofre noe. 

Men alle måtte ikke det. 

Fem år inn i krisen hadde gapet mellom fattig og rik i Spania økt med tretti 

prosent. Credit Suisse beregnet at antallet spanske millionærer ville mer enn doble 
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seg fram til 2017, og det var kanskje millionærene et parlamentsmedlem 

sammenliknet seg med da han klaget sin nød over at han kun tjente fem tusen ett 

hundre euro i måneden. Politikeren beklaget offentlig etter at en rådgiver hadde 

informert ham om at mange spanjoler nå levde på fire hundre euro i sosialbidrag, 

mens andre hadde null i inntekt. Sympatien var heller ikke stor da den spanske 

tronarvingen misforsto en tigger som strakte ut hånda for penger. Kronprinsen 

bare håndhilste på tiggeren, gikk videre, og indignasjonen nådde nye høyder 

parallelt med søylene på arbeidsløshetsstatistikken. For hvert kvartal meldte avisene 

stadig nye rekorder, som denne fra mai 2013: Arbeidsløsheten blant ungdom på 57 

prosent. For hele befolkningen: 27 prosent. Husutkastelsene økte til over 500 per 

dag, og lappet man sammen notisene fra lokalavisene, innså man at det hadde ført 

til en selvmordsbølge. Antall streiker toppet seg også. Og streikene ble møtt med 

gummikuler, og gummikulene ble møtt med kampanjen Ojo con tu ojo, «hold et øye 

med øyet ditt», til støtte for den førtito år gamle kvinnen som mistet øyet sitt etter å 

ha blitt beskutt av det katalanske opprørspolitiet. Etter hvert ble stadig flere av 

protestene mot kuttene til protester mot kriminalisering av protester – mens landets 

opprørspoliti slapp unna budsjettkuttene. I stedet fikk de midler til en ny styrke 

som skulle være på vakt tjuefire timer i døgnet, slik at de raskt kunne rykke ut på 

motorsykler ved folkelige mobiliseringer. Styrkens motto var: Vi opprettholder 

orden. Rajoys regjering sparte heller ikke på sedlene når det gjaldt Francos 

minnesmerke, de satte av hundretusener av euro til å renovere den gamle 

diktatorens grav, og få dager seinere avviste regjeringen forslaget om en nasjonal 

minnedag for fascistregimets ofre. Hashtagen #spanishrevolution ble ikke brukt like 

hyppig lenger. Nå sto det stadig oftere #holadictadura, hallo diktatur. 

Jeg husker at navnebyttet skjedde omtrent samtidig som Margaret Thatcher 

døde. 

Omtrent samtidig som hun ble begravet for millioner av offentlige pund – en 

begravelse som selvsagt burde vært lagt ut på anbud og gitt til billigste tilbyder, slik 

Ken Loach foreslo – og Slavoj Žižek fanget meg igjen. Han skrev: Det vi trenger i 
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dag, er en venstresidens Thatcher. Og med det mente han ikke en ny Tony Blair. 

Ikke en arbeiderpartileder som førte nyliberal politikk. Han mente en leder som 

kunne oppnå jernkvinnens viktigste seier: å få fienden til å overta språket ditt, 

virkelighetsbildet ditt og ideene man kan bygge en ny verdensorden på. Thatcher 

skal ha sagt det selv, min største bragd var New Labour. Det som var galskap i går, 

ble doxa i dag. Žižek skrev med samme arroganse som vanlig. Vanskelige ord, 

fremmede navn. Han nevnte Alain Badiou, en mann jeg måtte søke opp på 

Wikipedia, der jeg kunne lese at han var en av dem som mente at horisontalt 

organisert, folkelig kamp eliminerte den klassiske lederen – men tilrettela heller for 

nye former for dominans, langt mektigere. Som uangripelige multinasjonale, som 

usynlige hender, banker uten skranker, eller desperantene i Harry Potter, monstrene 

som ikke synes, men hvis nærvær man merker gjennom en tåke av motløshet. 

Vanlige dødelige kan kun beskyttes av magikere. De driver desperantene vekk, og 

tankene over på noe bedre, og det var kanskje derfor jeg pustet roligere hver gang 

jeg fikk en e-post fra Leonidas, innimellom nyhetsbrevene om den spanske 

smerten. Emne: Super Trouper. 

I en av e-postene skrev han at de hadde slått verdensrekorden i skriking. 

«Gratulerer,» skrev jeg tilbake før jeg tok på meg sandalene, løp ned til 

videokiosken i Rathkes gate, der jeg kjøpte alt de hadde av saltlakris. Jeg puttet 

posene i en liten eske og sendte den til Carrer del Carme i Raval, og noen uker 

seinere fikk jeg et brev i snegleposten. En konvolutt med plastbuler på innsiden for 

å beskytte det som var inni. Jeg kjente noe hardt og noe mykt. Åpnet den, og det 

første jeg fisket opp, var en rød g-strengtruse. Det andre jeg fant, var en 

gjennomsiktig liten sprettball. Det tredje et postkort. «G-strengtrusa kan komme 

godt med en dag,» skrev Leonidas – «og sprettballen er en krystallkule du kan se inn 

i framtiden med.» Han opplyste om at jeg kunne spørre ballen hva enn jeg ville, 

men jeg fikk bare tjue spørsmål, så jeg måtte velge dem med omhu. Det fantes 

imidlertid ett jeg aldri trengte å stille, skrev han. Jeg trengte aldri å spørre: Hvem 

ringer klokkene for? 
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