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Spor etter fisk, datamaskiner, ord og tid 
  

Thomas Hylland Eriksen 

  
I et par-tre år har jeg skrevet en månedlig spalte i Magasinet, Dagbladets lørdagsbilag. Tanken bak 
spalten er at samfunnsvitere skal bruke sine fagkunnskaper på andre måter enn de er vant til. Ideen er ... 
glimrende. Sjangeren er mini-essayet. Maksimumslengde er 5000 tegn. Det er vanskeligere å skrive kort 
enn langt, og jeg bruker nesten alltid like lang tid på å stryke som på å skrive. Her er noen spor. Jeg 
husker ikke nøyaktig når de stod på trykk, og derfor er listen alfabetisk og ikke kronologisk. Mer 
kommer når jeg får ryddet i harddiskene mine. 
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Farvel til det 20. århundre  

Sigaretten var en fabrikkpipe i miniatyr, et symbol på forrige århundres særegne 

effektivitet og kameratskap. Nå er den snart borte i vår del av verden, sammen med 

fabrikkenes røyk. 

I går sluttet jeg å røyke. Jeg tilhører dem som i mange år har holdt motet oppe, til tross 

for jevnt synkende sosial status og økende mistenksomhet, snusfornuftig moralisering og 

priser som til slutt ble så høye at noen foreslo at vi burde begynne å tinglyse 

tobakkskjøpene våre. Mitt kontor var et av de siste på Blindern hvor det regelmessig ble 

observert ferske sneiper i askebegeret, tolv år etter at Universitetet i Oslo offisielt ble 

røykfritt. Jeg hadde ingen skyldfølelse og ingen merkbare helseproblemer, men en ganske 

betydelig glede ved å røyke. Derfor unnlot jeg sjelden å gjøre en hoderystende omverden 

oppmerksom på at tobakksrøyking var en vesentlig kulturtradisjon, som dessverre var i 

ferd med å dø ut her i de nordatlantiske områdene. Dødsdyrt og livsfarlig, javel, men ikke 

desto mindre en kulturell praksis med stolte aner. 

I vår del av verden er sigarettrøyking uløselig forbundet med forrige århundre. Det 

begynte riktignok tidligere. Sigaretten ble funnet opp på 1700-tallet, da fattige plukket 

sigarsneiper som de smuldret opp og rullet i tynt papir. I deler av Europa var sigaretten 
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godt etablert alt på midten av 1800-tallet, men det var først under første verdenskrig at 

den ble allemannseie, da soldatene fikk sigaretter som en del av krigsrasjonen. 

La det være et bilde på det gamle Europas dødskramper: I skyttergravene hadde ingen tid 

til å røyke sigar eller pipe, og den mer effektive sigaretten etablerte seg som et 

uimotståelig sosialt lim. Sigaretten er et demokratisk og hurtig nytelsesmiddel. Pipe kan 

man bare røyke på én måte, nemlig langsomt. Danskene arrangerer fremdeles 

mesterskap i piperøyking, og kriteriene er de motsatte av dem som gjelder i sporten: Det 

er den langsomste som vinner. 

Det gamle Europa, før første verdenskrig, var langsomt og halvføydalt. Menn med 

posisjon beveget seg langsomt, de hadde pondus og gullur med kjede, og de snakket 

langsomt, med ettertrykk og autoritet. Selvfølgelig røkte de sigar og pipe. Et par tiår 

senere hadde nesten ingen tid til noe mer enn fem minutter og en røyk. 

Omtrent så lang tid tar det å røyke en sigarett, og det eneste den forteller deg, er at du 

snart vil få lyst på en til. Som Mark Twain skrev, kunne bare én sigarett være din første, 

men du ville røyke utallige siste sigaretter. En av forrige århundres mange merkelige og 

originale romaner, Italo Svevos La coscienza di Zeno (coscienza kan bety både 

samvittighet og bevissthet), handler i sin helhet om en mann som forsøker å slutte å 

røyke, og som jevnlig røyker sin siste sigarett. 

Det kan være så mange grunner til at folk ønsker å slutte. Motivasjonen kan ha å gjøre 

med selvrespekt, helse, økonomi eller gruppepress. De som insisterer på å fortsette, 

snakker kanskje om retten til å velge sine laster, tobakkens gleder, dens skjerpende 

virkning på intellektet eller en antiautoritær impuls som tilsier at når øvrigheten gir en 

instruks, skal man alltid gjøre det motsatte. 

Selvfølgelig er det ikke mer tilfeldig at millioner av mennesker slutter enn at deres 

oldeforeldre begynte. Det var det tyvende århundres industrielle rytmer som førte 

sigaretten inn i livsstilen, den gav fellesskapet på fabrikken et materielt fundament, og 

gjorde det mulig å skape en illusjon av ro i et hav av stress, samtidig som den også –- 
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sammen med kaffen –- gjorde det praktisk mulig å redusere søvnmengden i 

befolkningen. 

Er så vårt århundre mindre oppjaget enn det forrige? Knapt, men husk at om det går 

raskere å røyke en sigarett enn en pipe, går det enda raskere å røyke ingenting. Dessuten 

er de ikke-kreftfremkallende kjemiske stimuliene blitt mer pålitelige. Hastigheten er nå 

blitt så omseggripende at den ikke engang trenger sigarettens drahjelp. Men det viktigste 

er at fabrikkene og deres særegne kameratskap blir faset ut. På en postmoderne 

arbeidsplass setter ikke gutta seg ned og tar fem minutter og en rullings. De spiller heller 

squash i lunsjen. 

Ut fra et slikt perspektiv er det få gode grunner til å slutte med tobakk. Man burde heller 

gire ned, kvitte seg med sigaretten og hengi seg til sigarens og pipens langsomme rytmer, 

som et lite bidrag til å få ned hastigheten igjen. 

Så hvorfor slutte? Det har å gjøre med årsakene til at jeg begynte, som var helt og holdent 

estetiske. For ikke lenge siden oppdaget jeg nemlig at det var blitt umulig å se at Bogart, 

Dean og Sinatra var kule med sigaretten i munnviken. Selv den intenst kjederøykende, 

lynskarpe Jean-Paul Sartre ser direkte komisk ut med sin dinglende Gauloise. Nesten 

dum. Sigaretten fremstår plutselig som et irrelevant vedheng, som en klovnenese eller et 

overdimensjonert penisfutteral, et latterlig symbol fra en tilbakelagt tidsepoke. Jeg klarer 

ikke å ta denne metaforiske fabrikkpipen alvorlig lenger. Det 21. århundres estetikk har 

til slutt innhentet meg også. 

 


