Det enkle er ofte det beste
Var Arne Næss en nyere variant av Gabriel Scotts ideal? Begge to hadde
Spinoza som sin yndlingsfilosof,og ikke minst hadde de til felles undringen
over de små ting i naturen. Kan vi lære noe av demi vårt styrtrike
overflodssamfunn?
Ideen om det enkle liv i naturen går igjen i flere av Gabriel Scotts romaner. I romanene
«Kilden», «Stien» og «Alkejegeren», møter vi det enkle mennesket med et dypt naturreligiøst
sinn som lever enkelt og i nær kontakt med naturen. Filosofen Arne Næss tilbrakte tilsammen
13 år på den enkle hytta på Tvergastein under Hallingskarvet.
Er Arne Næss en nyere variant av Garbiel Scotts ideal? Hva har de felles? Kan vi lære noe
av dem i vårt styrtrike overflodssamfunn?
Gabriel Scott har mange sider som forfatter. I gymnastiden ble jeg dypt fascinert av hans
bøker om enkle naturreligiøse mennesker. I en slags nostalgisk søken tilbake til det ekte
Sørlandet, prøvde jeg å finne typer som fiskeren Markus i mitt nærmiljø utenfor Grimstad.
Jeg syntes noen gamle fiskere som skåtet sine tresjekter ute mellom Valløyene og satte teiner,
kom ganske nær idealet. Selv om Markus var hovedidealet, var jeg også fascinert av Tore i
«Alkejegeren», som gir opp livet i byen og livberger seg ute i skjærgården som jeger og
fisker. Interessant var også Kristoffer i romanen «Stien» som finner sin store glede og mening
i livet som sauegjeter i heiene i Vest-Agder. Det ligger innebygget i disse skikkelsene både
en sivilisasjonskritikk og en religionskritikk. Samfunnet og kulturen hadde mistet kontakt
med naturen og var på kollisjonskurs med dens verdier. Det religiøse liv hadde mistet en
dybdedimensjon som finnes i den dype undring og de dype mysterier som naturen åpner opp
for oss.
Jeg ble etter hvert i gymnastiden opptatt av enda mer radikale kritikere, som Nietzsche og
Kierkegaard, som gikk løs på samfunn og religion med enda skarpere våpen. Men
klangbunnen fra Gabriel Scott hjalp meg til å verdsette den økologiske dreiningen på 1960tallet, Mardøla-aksjonen og ikke minst møtet med Arne Næss, som jeg for alvor ble kjent
med på1970-tallet. Både tankene og livsformen til Arne Næss hadde mange paralleller til
Gabriel Scott og hans idealer. I de senere årene har jeg derfor vendt tilbake til Gabriel Scott,
lest flere av hans bøker om igjen, fordypet meg en smule i biografien hans, og lært å verdsette
ham på en ny måte.
Så hva kan Arne Næss og Gabriel Scott formidle til oss idag? Hva har de felles? Hvor
skiller de lag?
Både Gabriel Scott og ArneNæss hadde Spinoza som sin yndlingsfilosof. Spinozas
tankerom, at alt hører sammen i en stor enhet og helhet, appellerte til begge. For Gabriel
Scott var nok det religiøse elementet, naturmystikken, mer fremtredende enn hos ArneNæss,
som mer fant Spinozas tanker relevante i dypøkologien, i tanken om at vi alle er deler av
naturens store vev. Men også for Arne Næss var det et religiøst aspekt ved naturen. Både
Gabriel Scott og Arne Næss fant i naturen en storhet og en sammenheng som innbød til
undring. Ikke minst har de felles undringen over de små ting i naturen. Gabriel Scott kan
beskrive i detalj hvordan dyr, fugler, og blomster er satt sammen og virker. Helt fra barnsben
av hadde han denne nysgjerrigheten for naturens store og små mysterier. Arne Næss hadde
tilsvarende helt fra han var liten, en forkjærlighet for de små ting, rekene og krepsene i
strandkanten, edderkopper og fluer, mus og rotter. På vei opp til hytta kunne han kaste seg
ned og utbryte: «Nei se på den lille der du som har klart seg». Og så var det en nydelig liten
blå blomst som på norsk kalles «Kristi blå auge» som hadde klart overvintringen og blomstret
nesten usynlig for et vanlig øye.
Denne interessen for naturens små ting var ikke bare teoretisk, men praktisk. Gabriel Scott
hadde ingeniørutdannelse fra Porsgrunn og kunne ordne opp med mekaniske ting, lage og
reparere med hendene. Han var nevenyttig, i motsetning til mange av sine dikterkolleger.
Arne Næss var ikke bare filosof, men drev med eksperimenter i kjemi, snekret merkelige
innretninger til praktiske formål oppe på hytta, og var ikke minst en dreven bolteklatrer, som
var ekspert i å sette sikringsboltene i klatring så hardt inn som nødvendig, men samtidig så

løst «at de måtte kunne tas ut med tennene», som han sa.
Begge hadde en bakgrunn fra de øvre sosiale sjikt. Gabriel Scott kom fra morssiden fra
envelstående familie og faren var prest. Far til Arne Næss var fabrikkeier. Selv om han døde
da Arne var liten, og familien ikke alltid hadde så mye penger, preget oppveksten hans i
Holmenkollåsen på mange vis hans være måte. Likevel hadde begge et ideal om å leve
enkelt. For Gabriel Scott, som konstant var i pengenød, var det nok en dyd av nødvendighet.
For Arne Næss var det et ideal. Selv om mange sa at han snobbet nedover, var han en genuint
nøysom mann, svært lite opptatt av penger og materielle goder.
Gabriel Scotts nøysomhetsideal kommer tydelig til uttrykk i romaner som «Kilden»,
«Stien» og «Alkejegeren». Det er gjennom de enkle ting og i samklang med den rike natur,
man lever det gode liv. Arne Næss har vakkert formulert idealet i setningen, «et rikt liv med
enkle midler» eller som budskapet er spredd ut i verden: «richness in ends, simpleness in
means». Man kan nok si at for Arne Næss var dette livet preget av en viss elitisme; de dyre
reisene med nevøen Arne Næss jr, det spesielle livet på hytta og klatringen i eksotiske strøk.
For Gabriel Scott var det mer nøysomt. Sommerturene med tresjekta «Jan van Gent» til
Høvåg var av det beskjedne slaget, eller spaserturene på Tromøy. Det som er spesielt med
GabrielScott er det sosiale og menneskelige draget i nøysomheten. Både Markus, Tore og
Kristoffer er blant de som er lavest på den sosiale rangstigen. Det er som om først livet i
ytterkant av samfunnet åpner øynene deres for naturen og gir livene deres fylde og innhold.
De er også mennesker som lider, som behandles dårlig av sine medmennesker, som utsettes
for sosial utkastelse. Naturen blir deres redning og deres hjem.
Er ikke både Gabriel Scott og Arne Næss helt ute av takt med det moderne
materialistiskeoverflodssamfunnet? Nietzsche ga en av sine bøker undertittelen
«unzeitgemässe Betrachtungen», utidsmessige betraktninger. Men kan ikke også det
utidsmessige bli tidsmessig? Kanskje lever vi på en materialistisk bølge som vil flate ut?
Kanskje må vi ta med oss alle de idealer og all den erfaringen mennesker har fra det enkle
livet i naturen for å overleve i en uvissfremtid? Arne Næss pleide å si at han på naturens og
økologiens vegne var pessimistisk for det 21. århundre, men optimistisk på vegne av det 22.
århundre. Kanskje er det enkle liv i naturen det eneste realistiske på sikt?
Gunnar Breivik
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Det var første gang sørlandsbyen var vertskap for en partilederdebatt, men arendalittene ble dermed vitne til et
toppmøte som var historisk på mer enn en måte.

Ein må vere budd på det verste

Ingen kunne førebudd seg direkte på rutefly gjennom tvillingtårna eller massakren på Utøya, men beredskap er å
vere budd på det verste når som helst.

Marie Simonsen
Om torsdagens mikrofontabbe om Mælands avgang
Dagbladet

Alf Skjeseth
Klassekampen
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Mer ressurser, mindre politi

Politiet har fått mer ressurser, men samtidig er det mindre politi i gatene. Hadde man bygd ned det byråkratiske
systemet, kunne man nok brukt ressursene på en bedre
måte.
Christin Thea Wathne
Seniorforsker, Klassekampen

37 00 37 00 eller debatt@agderposten.no

Jakten på en
habil kandidat

Norge står uten politidirektør. Ny toppsjef må raskt
på plass. Det haster med det vanskelige og svært
sammensatte arbeidet å bygge opp tilliten i befolkningen og endre den interne kulturen i politiet.
Mæland selv trodde han skulle få muligheten.
Men han ble finurlig og politisk rått fintet ut av sine nære venner og sjefer; Grete Faremo og Jens
Stoltenberg. Debatten om det politiske spillet før
Mæland strakk hendene i været kommer til å være
opposisjonsmat og kommentatorføde i dagevis.
Men akkurat nå bør justisminister Faremo kun
konsentrere seg om å finne Mælands etterfølger.
Det bør denne gang ikke være en nær venn av noen
i regjering, og: «Nå må dere holde opp med å ansette ledere for denne livsviktige politivirksomheten som mangler politimessig erfaring». Ingen er
mer presis enn Kåre Willoch når han skyter.
Kraften i applausen fra befolkningen etter hans

Dagens kronikør
Gunnar Breivik:
Professor i samfunnsvitenskapelige fag ved Norges
idrettshøgskole.

uttalelse i Arendal kulturhus torsdag kveld, bør Faremo ta med seg. En ny politidirektør må ha politibakgrunn, ledererfaring, autoritet internt, handlekraft og forstå politikkens irrganger.
Kripos-sjef Odd Reidar Humlegård er satt inn
midlertidig. 22. juli-kommisjonens leder Alexandra
Bech Gjørv er allerede nevnt. Hun har fremstått
med respekt og stor troverdighet i befolkningen,
politiet og blant samtlige politikere. Flere kandidater vil det spekuleres rundt i de kommende døgnene.
Og mens kandidater finsiktes: Tør noen å være
så dristig å snu bordet? Politileder Arne Johannessen er en omstridt mann som har gitt polititopper
og politikere hodepine i mange år. Han har vært
dyktig i rollen han har hatt som fagforeningsleder.
Hvordan ville han ha løst rollen som politidirektør?
Som øverste sjef for sine egne måtte han selv ha
tatt ansvar og løst det som ikke fungerer. Han måtte ha gått løs på fotfolkets utfordringer, og på holdningene han selv har vært med å danne. Han måtte
ha brukt sin forsvars- og politiutdannelse og sin
nye rolle til å gjenopprette tilliten etter 22. juli-rapportens anbefalinger og politikernes konklusjoner.

Aldri sett maken
Kulturminister Anniken Huitfeldt var denne uken
på omvisning i Sør Amfi. Hun uttalte da at hun aldri hadde sett ett anlegg med muligheter for så
mange idretter. Hun poengterte verdien av at bredde- og konkurranseidrett drives side om side.
Sør Amfi er et anlegg for fremtiden, understreket
kulturministeren og sa at andre kommuner kan lære av det Arendal har fått til. Verdien av å vise frem
for rikspolitikere hva vi kan få til i vår region ligger
det læring i for dem, og skal ikke undervurderes.

En rekke eksterne kronikører vil gjennom dette året
ukentlig bidra til samfunnsdebatt i Agderposten,
med sine betraktninger om aktuelle saker, interessante problemstillinger og utfordringer.

Astrid Helene
Liavaag

Var Arne Næss en nyere variant av Gabriel Scotts ideal? Begge
filosof, og ikke minst hadde de til felles undringen over de små
i vårt styrtrike overflodssamfunn?

to hadde Spinoza som sin yndlingsting i naturen. Kan vi lære noe av dem

Det enkle er ofte det beste
kronikk

Hvordan ville leder av Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, ha løst oppgaven som politidirektør?

Neste
uke

Ideen om det enkle liv i naturen går igjen i flere av Gabriel
Scotts romaner. I romanene
«Kilden», «Stien» og «Alkejegeren» møter vi det enkle
mennesket med et dypt naturreligiøst sinn som lever enkelt
og i nær kontakt med naturen.
Filosofen Arne Næss tilbrakte til sammen 13 år på
den enkle hytta på Tvergastein under Hallingskarvet.
Er Arne Næss en nyere variant av Garbiel Scotts ideal?
Hva har de felles? Kan vi lære
noe av dem i vårt styrtrike
overflodssamfunn?
Gabriel Scott har mange sider
som forfatter. I gymnastiden
ble jeg dypt fascinert av hans
bøker om enkle naturreligiøse
mennesker. I en slags nostalgisk søken tilbake til det ekte
Sørlandet, prøvde jeg å finne
typer som fiskeren Markus i
mitt nærmiljø utenfor Grimstad.
Jeg syntes noen gamle fiskere som skåtet sine tresjekter
ute mellom Valløyene og satte
teiner, kom ganske nær idealet. Selv om Markus var hovedidealet, var jeg også fascinert av Tore i «Alkejegeren»
som gir opp livet i byen og livberger seg ute i skjærgården
som jeger og fisker.
Interessant var også Kristoffer i romanen «Stien» som
finner sin store glede og mening i livet som sauegjeter i
heiene i Vest-Agder.
Det ligger innebygget i disse skikkelsene både en sivilisasjonskritikk og en religionskritikk. Samfunnet og kul-

turen hadde mistet kontakt
med naturen og var på kollisjonskurs med dens verdier.
Det religiøse liv hadde mistet
en dybdedimensjon som finnes i den dype undring og de
dype mysterier som naturen
åpner opp for oss.
Jeg ble etter hvert i gymnastiden opptatt av enda mer radikale kritikere som Nietzsche
og Kierkegaard, som gikk løs
på samfunn og religion med
enda skarpere våpen.
Men klangbunnen fra Gabriel Scott hjalp meg til å
verdsette den økologiske dreiningen på 1960-tallet, Mardøla-aksjonen og ikke minst
møtet med Arne Næss, som
jeg for alvor ble kjent med på
1970-tallet.
Både tankene og livsformen
til Arne Næss hadde mange
paralleller til Gabriel Scott og
hans idealer. I de senere årene
har jeg derfor vendt tilbake til
Gabriel Scott, lest flere av
hans bøker om igjen, fordypet
meg en smule i biografien
hans og lært å verdsette han
på en ny måte.
Så hva kan Arne Næss og
Gabriel Scott formidle til oss i
dag? Hva har de felles? Hvor
skiller de lag?
Både Gabriel Scott og Arne
Næss hadde Spinoza som sin
yndlingsfilosof. Spinozas tanker om at alt hører sammen i
en stor enhet og helhet, appellerte til begge. For Gabriel
Scott var nok det religiøse elementet, naturmystikken, mer
fremtredende enn hos Arne
Næss, som mer fant Spinozas
tanker relevante i dypøkologien, i tanken om at vi alle er

deler av naturens store vev.
Men også for Arne Næss var
det et religiøst aspekt ved naturen.
Både Gabriel Scott og Arne
Næss fant i naturen en storhet
og en sammenheng som innbød til undring. Ikke minst
har de felles undringen over
de små ting i naturen.
Gabriel Scott kan beskrive i
detalj hvordan dyr, fugler, og
blomster er satt sammen og
virker. Helt fra barnsben av
hadde han denne nysgjerrigheten for naturens store og
små mysterier.
Arne Næss hadde tilsvarende helt fra han var liten, en
forkjærlighet for de små ting,
rekene og krepsene i strandkanten, edderkopper og fluer,
mus og rotter.
På vei opp til hytta kunne
han kaste seg ned og utbryte:
«Nei se på den lille der du
som har klart seg». Og så var
det en nydelig liten blå blomst
som på norsk kalles «Kristi
blå auge» som hadde klart
overvintringen og blomstret
nesten usynlig for et vanlig
øye.
Denne interessen for naturens
små ting var ikke bare teoretisk, men praktisk. Gabriel
Scott hadde ingeniørutdannelse fra Porsgrunn og kunne
ordne opp med mekaniske
ting, lage og reparere med
hendene. Han var nevenyttig, i
motsetning til mange av sine
dikterkolleger.
Arne Næss var ikke bare filosof, men drev med eksperimenter i kjemi, snekret merkelige innretninger til praktiske formål oppe på hytta, og
var ikke minst en dreven
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bolteklatrer som var ekspert i
å sette sikringsboltene i klatring så hardt inn som nødvendig, men samtidig så løst at de
måtte kunne tas ut med tennene, som han sa.
Begge hadde en bakgrunn fra
de øvre sosiale sjikt. Gabriel
Scott kom fra morssiden fra en
velstående familie og faren var
prest. Far til Arne Næss var fabrikkeier. Selv om han døde da
Arne var liten, og familien
ikke alltid hadde så mye penger, preget oppveksten hans i
Holmenkollåsen på mange vis
hans væremåte.
Likevel hadde begge et ideal
om å leve enkelt. For Gabriel
Scott som konstant var i pengenød var det nok en dyd av
nødvendighet. For Arne Næss
var det et ideal. Selv om mange sa at han snobbet nedover,
var han en genuint nøysom
mann, svært lite opptatt av
penger og materielle goder.
Gabriel Scotts nøysomhetsideal
kommer tydelig til uttrykk i
romaner som «Kilden», «Stien» og «Alkejegeren». Det er
gjennom de enkle ting og i
samklang med den rike natur,
man lever det gode liv.
Arne Næss har vakkert formulert idealet i setningen, «et
rikt liv med enkle midler» eller som budskapet er spredd
ut i verden «richness in ends,
simpleness in means».
Man kan nok si at for
Arne Næss var dette livet preget av en viss elitisme; de dyre
reisene med nevøen Arne
Næss jr, det spesielle livet på
hytta og klatringen i eksotiske
strøk.
For Gabriel Scott var det

debatt

mer nøysomt. Sommerturene
med tresjekta «Jan van Gent»
til Høvåg var av det beskjedne
slaget eller spaserturene på
Tromøy.
Det som er spesielt med Gabriel Scott er det sosiale og
menneskelige draget i nøysomheten. Både Markus, Tore
og Kristoffer er blant de som
er lavest på den sosiale rangstigen. Det er som om først livet i ytterkant av samfunnet
åpner øynene deres for naturen og gir livene deres fylde og
innhold.
De er også mennesker som
lider, som behandles dårlig av
sine medmennesker, som utsettes for sosial utkastelse.
Naturen blir deres redning og
deres hjem.
Er ikke både Gabriel Scott og
Arne Næss helt ute av takt
med det moderne materialistiske overflodssamfunnet?
Nietzsche ga en av sine bøker
undertittelen «unzeitgemässe
Betrachtungen», utidsmessige
betraktninger. Men kan ikke
også det utidsmessige bli tidsmessig?
Kanskje lever vi på en
materialistisk bølge som vil
flate ut? Kanskje må vi ta
med oss alle de idealer og
all den erfaringen mennesker
har fra det enkle livet i naturen for å overleve i en uviss
fremtid?
Arne Næss pleide å si at han
på naturens og økologiens
vegne var pessimistisk for det
21. århundre, men optimistisk
på vegne av det 22. århundre.
Kanskje er det enkle liv i naturen det eneste realistiske på
sikt?
Gunnar Breivik

Arne Næss, her 94 år, pleide å si at han på naturens og økologiens vegne var pessimistisk for det 21.
århundre, men optimistisk på vegne av det 22. århundre. Kanskje er det enkle liv i naturen det eneste
foto: karl johan emanuelsen
realistiske på sikt, skriver Gunnar Breivik.
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