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Så var potetene i jorda! Slik kan det gå når søndagsturen legges til Versland i slutten
av mai.

LENGE LEVE DUGNADEN

R

egnet silte ned. Banet seg vei gjennom olje- vel vitende om at hun etter hvert kan be meg om
hyret, smøg seg inn i nakken og rant videre det utroligste.
Folk er snart redde for å komme på besøk
nedover ryggen. – Men var det så nøye da? Jeg
kikket bort på Trine, min 15 år yngre venninne til meg, for det ender som regel med at de må
med ganske mange flere hestekrefter enn meg. jobbe. Jeg har alltid noe å gjøre. Og noe jeg
Håret hang i våte tjafser, klistret til hodet. Det trenger hjelp til.
Men som dugnadsåndens selvutnevnte høye
samme gjorde klærne. Hun lo. Nå var det ingen
vei tilbake. Disse potene skulle i jorda før vi log- beskytter føler jeg ansvar. Som for eksempel da
jeg skulle feire 40 1/2 års dag og prøvde å legge
get av for dagen.
Jeg hadde lurt henne. Hun skulle bare opp inn litt arbeid i festen. Jeg tenkte at mine akadetil meg å drikke en kaffi, slappe litt av. Trodde miske venner med doktorgrader fra Østlandet
sikkert det var trygt siden det var søndag. Men hadde godt av å få litt jord under neglene og
å sette poteter er jo ikke arbeid lengre – det er fliser i fingrene.
– Den er utryddingstruet. Snart et kulturå holde i hevd gammal kulturhistorie. Nesten
kunst i mine øyne. Poteten er fantastisk. Den historisk fenomen, argumenterte jeg så faglig
jeg kunne, da jeg foreslo å
gjør jobben sin! Bearbeider jorda
bruke dagen til dugnad. Altså
på en måte ingen greip kan klare.
Dugnad ble faktisk
ingen sightseeing til Lista,
Egentlig et genialt hjelpemiddel
eller andre hyggelige steder.
for de late. Det gjelder bare å få
kåret til Norges
Her skulle det jobbes. Bygges.
den under torva.
nasjonalord i 2004
Nettverk, relasjoner, humor –
Hos meg lettere sagt enn gjort.
og badstue. Dugnad ble fak– Der knakk spaden. Svetten rant
og blandet seg med regn, søle, latter, stønn og tisk kåret til Norges nasjonalord i 2004. Likevel
fulgte potene i jorda. – Det er ikke hva du gjør, er det litt flaut å drive med det. – Folk leier heller
men hvordan du gjør det, lo vi da vi noen timer en østeuropeisk håndverker enn å invitere til
dugnad, forklarte min nabo og svigerinne.
seinere krøp ut av åkeren.
Men mister vi ikke noe på veien hvis vi blir
– Kan jeg låne ei fillerye til å ha i setet så går
det bra, sa Trine da hun satte seg i bilen for å så rike at vi ikke trenger hverandre? Er det ikke
kjøre hjem, våt til skinnet og svart som en gruve- noe eget over det å jobbe sammen? En ting er
arbeider. – Takk skal du ha, smilte jeg fornøyd, det som materialiserer seg i form av et byggverk,

en annen ting er det som kanskje lagrer seg i
hjertene. Jeg tror at den energien, latteren og
humoren som skapes i løpet av dagen, i det fellesskapet som oppstår, fester seg i veggene og
etterlater noe godt.
Til strålende sol møttes by og land i bygging
av badstuen. Min nevenyttige fetter påstod i
kveldens rus at han kunne bygget fortere alene.
Men hadde det vært like gøy? Neppe. Og like
god mat? Neppe. Pauser og måltider er viktige
dugnadsingredienser. Mine venner tok jobben
seriøst og tryllet fram hjemmelaget «dugnadssuppe» og deilige kaker. Ikke et gram skulle tapes
denne helga.
Da vi seinere på kvelden skiftet til finklær og
inntok de lekreste retter, også de laget i felleskap,
var tonen satt og stemningen upåklagelig. Det
eneste som mangler nå er et bål, tenkte jeg og
kikket ut på alle materialrestene. Da jeg snudde
meg tilbake, var min bror forsvunnet. Snart lyste
flammene opp i kvelden og lokket folk og gitarer
ut. Ingenting er som å sitte i en god hjørnesofa
foran et varmt bål, god og mett, omgitt av hyggelige folk.
Det var heller ikke så verst å våkne neste dag,
kikke ut av vinduet, gni seg i øynene og se at det
ikke bare var en drøm. Der stod det jammen et
lite hus. Ei halvferdig badstue.
Så snart blir det ny fest. Med dugnadsvorspiel.
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