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Lita skrift

SIDEBLIKK

Utsidar

Ikkje alltid det som svarte seg best

Eg har vore syklist i Oslo sidan
eg kom til byen i førre tusenår.
I sommarsol og vinterslaps, vår
som haust har eg sett meg på
tohjulingen og rulla av stad til
arbeidsplass, butikk, kafé, kino
eller kvar eg no skulle.
Visst har eg hatt min skjerv
av småulykker og uhell. Eg òg
har fått framhjulet ned i trikkeskinna og gått på trynet i asfalten. Eg har sklidd på glattisen
og slått bein og armar gule og
blå. Eg har brasa inn i ei bildør
som brått blei opna mellom
passerande trafikk til venstre
og rekkja av parkerte bilar til
høgre, og hamna sprellande over
døra til ein forskrekka bilførar.
For ein bysyklist er livet fylt av
små og store audmjukingar.
Eitt har eg i alle fall lært:
Syklistar er mjuke, bilar er
harde; det er lurt å vike, også
om ein har retten på si side.
Dette har lenge vore kjernen i
sykkelkulturarven i Oslo.
Men dei siste åra har det
skjedd eit skifte. Vi har fått
eigne felt med raud asfalt, tydeleg vegmerking og skilt. Og vi er
blitt f leire, mange f leire.
Som syklist hamnar eg no
midt i ei oskorei av medtrafikantar på sykkel, elsykkel,
elsparkesykkel og andre framkomstmiddel som eg korkje
forstår verkemåten til eller veit
namnet på.
Det er særleg i lyskryss eg
merkar det. Dei som stansar
for raudt lys – og det er langt
frå alle – stiller seg lagleg til
framfor bilrekkja og står der
og sparkar hissig i grusen som
virile hingstar i startboksen. Dei
sender sjølvrettvise olme blikk
mot nærmaste bilist, nokre
rettar ut ei åtvarande venstrehand for å gjere det klart kven
som har førsteretten.
Idet lyset skiftar til gult,
ejakulerer så heile f lokken og
vell fram i uryddig orden for å
kjempe seg til ei gunstig plassering i neste lyskryss.
Eg, som alltid har vore
varsam av meg, plasserer meg
helst litt i utkanten av f lokken
på den gamle muskelkraftsykkelen min, ventar til kysten er
klar, og trakkar vidare i eige
tempo.
Sæle er dei tolsame, dei skal
arva jorda.
OBO

VED HOMPLAND OG DEI GODE HJELPESKRIVARANE HANS

Den sta og stridsglade Stein Tveite blei ein inspirerande gudfar for økonomiske historikarar.

mykje meir enn nokon skulle
tru. Harde kontroversar, ufred
og faglege framsteg vil følgja
hans minne.

ANDREAS HOMPLAND
hompland@online.no

«S

lag under beltestaden må
ein berre bøye seg for».
Denne steingrunnen frå
Dag og Tid var teksten på T-trøya
mi då eg kom inn i møterommet
på Hotel Norge i Kristiansand.
«Slik ei vil eg òg ha», sa Stein
Tveite. Eg svarte at eg hadde
tuska henne til meg i bladstova,
for ho har eigentleg vore premie
til fortente vinnarar av quiz og
kryssord. «Eg må vel vera fortent», meinte Tveite, «for eg har
vore tingar sidan første nummer
for 60 år sidan».
Eg kunne ikkje anna gjera
enn vrenga av meg trøya og gje
henne til Stein. Han bar henne
sidan med byrgskap. Men eg
tenkte mitt: Den mannen har
aldri bøygd seg for slag, verken
over eller under beltestaden, og
han har slått tilbake på same vis.
STEIN TVEITE LEVDE eit fagleg
liv i polemikkar som har drive
fagfeltet framover. Få kontroversar var for små, men han
gjekk helst laus på mastetrea
i historikarskogen. Han hadde
eit livslangt og produktivt fagleg
uvennskap med Kåre Lunden.
Men det han helst ville hogga
ned, var Sverre Steens embetsmannsideal om bønder som
skulle leva i naturalhushald og
sjølvberging på eige bruk.
Bondefamiliane, det vil seia
folk flest, var ikkje sjølvdyrkande av tradisjon, dokumenterte Tveite, men av naud, statlege pålegg og merkantilistisk
tvang. Dei slo seg gjerne på nye
kombinasjonar og utvegar til
livberging når det var opning
for det.
TVEITE VAR PROFESSOR i
landbrukshistorie med base
på Noregs Landbrukshøgskole
(NLH), seinare UMB («Ut Med
Bønda») og nå med NMBU som
curtform. Men mest tid brukte
han i Riksarkivet, der han grov
seg ned i historiske dommar,
matriklar og protokollar av
ymse slag. Han fann mykje originalt og forvitneleg frå seinmellomalderen, men kom ikkje
alltid opp att med dei lange
linene. Han skreiv tidleg langt
og tjukt på samnorsk, men blei

Stein Tveite (2. mai 1930–22. oktober 2022), oppvaksen mellom Kristiansand og
Vennesla, men av jord var han komen i all si gjerning. Han vart gravlagd frå Ullern
kyrkje tysdag denne veka. Foto: Privat

etter kvart ein mann for korte
og spisse tidsskiftartiklar på
malmtungt nynorsk.
Han fekk status som inspirerande gudfar for økonomiske
historikarar. Då han fylte 60 år,
gav miljøet ut festskriftet Det
som svarte seg best (Ad Notam,
1990). Tittelen er kjernen i Tveites faglege ståstad, og hans gjerning har alltid vore nær jorda.
Men sosialt og kollegialt gjorde
han ikkje alltid det som svarte
seg best.
VERTINNA KJEM I HUG denne
spesielle karen frå salongen på
pensjonatet; han kan vel ha vore
på høgskulen som gjesteførelesar, sensor eller opponent. Han
var ein lettleg gjest i kosten, for
han ville ikkje ha «noko matsøl».
Han ville riva kjeft og ha whisky
og øl. Og han ville ikkje ha ei
rekning som gjorde serveringa
om til mat.
Dette er ein variant av ei
vandresoge om Stein Tveite: Då

Arkivert
Regjeringslokalene har
ingenting å gjøre i et
bymiljø. De kunne like
gjerne ha ligget på
Dombås.

Jan A. Berggraf, direktør i Oslo
Handelsstands forening,
saksa frå Arbeiderbladet i
Dag og Tid 5. november 1992

BYRÅSJEFEN

VERTINNA

SPALTISTEN

Ikjøtar det sjølvmedvitne, regel
styrte og langsiktige som ber
offentleg forvaltning i den nor
ske modellen. Han er eit
flogvit og ganske sta.

Er som folk flest: Ho liker å
klaga og syta over all dum
skapen og har ei kvass tunge,
men er velmeinande og god
på botnen.

Frå dalstrøka innanfor. Rural
sosiolog og urban journalist
med hang til perfide formulerin
gar, løynde sitat og ymist
anna.

rekneskapskontoret ikkje ville
godkjenna diett med berre øl,
tok den ertelyste ølhunden opp
kampen og førte han fram til

PERSONLEG FOTNOTE. For
snart 50 år sidan hadde eg
Stein Tveite som fagleg rettleiar
til magistergraden om to-kyrs
industriarbeidarar. Han sa nok
ja fordi det kunne vera eit høve
til å låka ned på ein dagbladjournalist og bygdesosiolog som ville
juksa i historiefaget.
Han las notata mine grundig,
og han sylta dei ned. Margen
fløymde over med «Berre tull!»
og «Endå meir tull!!» med
stadig fleire utropsteikn, pluss
nokre ironiske «Sjølvsagt!» og
«Tenk det!!!». Verst var det når
eg prøvde meg med firefelts
tabellar og sveipande teoriar.
Slikt kalla han godtkjøpstøv og
modelltyranni.
Berre éin gong var han oppmuntrande – på spydig vis:
«Burde konsentrera deg om det
einaste interessante du er i nærleiken av. Tenk klarare så du får
fram dei elementa som er relevante for ditt tema.» Det har eg
bore med meg i ein mannsalder.
I festskriftet Det som svarte seg
best skreiv eg eit personleg fagportrett av Stein, med tittelen
«Ølstover i Christiania», for det
var der me møttest og sløkte den
norske tørsten. Han sparte seg
ikkje i utskjelling, men heller
ikkje i å dela eigne og andre sine

«Slag under beltestaden må ein
berre bøye seg for.»
siger. Han argumenterte med
at det var rekneskapskontoret
uvedkomande på kva måte han
inntok kaloriane sine, så lenge
han heldt seg innanfor Statens
satsar. Det må leggast til at
ingen har dukka djupare ned i
kjeldene for å halda styr på dei
fiskale sidene av øl- og brennevinsimporten over Skagerrak i
dansketida.
STEIN TVEITE VAR PREGA av
engelsk historikartradisjon etter
læreår ved London School of
Economics, men han levde opp
til eit tysk akademikarideal: Ein
Professor ist ein Mann, der anderen
Meinung ist.
Han var ein kranglefant
– både i livshaldning og som
fagleg ståstad. Han var uvørden
og opposisjonell av lyst og legning. Han var ein preikar som
ikkje tok omsyn til at alt har si
tid. Han kunne bygga opp og
riva ned samstundes. Dei som
klarte å ta overhøv
l ingane
hans, hadde stort utbytte av
den faglege sjenerøsiteten, for
han var eit overflodshorn av
kunnskap. Og han overlevde

funn, utan å prakka dei på meg.
Når han hadde tømt seg og fylt
seg opp att, var han rett og slett
tolmodig og hjelpsam. Eg kom
velberga i land etter fagleg til
søling og kjeldebad.
TIL GJENGJELD HAR EG i seinare
år vore ein slags nemesis, for eg er
med i nemnda for Agdersoga, der
professor emeritus Tveite skulle
skriva eit bind utanfor sin eigen
periode. Det har vore ei glede å få
vita detaljar om falkefangst, laks
og kanalar, sager og grensesteinar, hor, drap og ymist anna. Men
eg etterlyste stadig samanhengar
ut over dei agrare og økonomiske,
til dømes kva reformasjonen førte
med seg. Maset irriterte Tveite,
men så kom han oppglødd med
ei forklaring på folketalsauken
på Agder i andre halvdel av 1500talet: Utan dei strenge katolske
påboda om over hundre kjønnslause dagar og gifteforbod i mangfaldige slektsledd fekk folk rett
og slett høve til å ha seg meir og
med fleire.
Og takk for det.
Andreas Hompland er
sosiolog og skribent.

