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«Ein tenkjer 
kanskje at ein 
sjølv er starten på 
noko, men eg var 
meir slutten.»
� Linda�Eide,�programleiar�og�forfattar�

LITTErATur

I�fem�år�har�Linda�Eide�hatt�
stor�suksess�med�tv-program-
met�Norsk�attraksjon,�der�
ho�har�oppdaga�ukjende�
attraksjonar.�No�gjev�ho�
ut�bok�om�å�oppdaga�nye�
sider�ved�si�eiga�mor.

I boka «Oppdrag Mottro. Jakta 
på gamle dagar» spør Linda 
Eide mor si ut om alt frå kor-
leis livet var då mora var ung, 
til kva ho meiner om skiftande 
regjeringar, straumprisar, bar-
neoppseding og mykje anna. 
Alt byggjer på telefonintervju 
med mora gjennom ti år. Ja, for 
ho har faktisk intervjua mor si, 
ikkje berre snakka med henne 
på telefonen.

Det byrja med at Linda Eide 
var spaltist i Dag og Tid og var i 
akutt nød for stoff.

– Eg lurte på kva i all verda 
skulle eg skriva om. Det var 
25-år sidan Elvis døydde, og 
eg tenkte: Eg ringjer Mottro og 
spør om ho har nokre tankar om 
Elvis.

Mora vegra seg og vil helst 

ikkje koma på trykk, men Linda 
trygla og bad:

– Eg sa: Du må hjelpa meg. Du 
må hjelpa meg. Og mødrer hjel-
per jo. I nød hjelper dei.

Ny innsikt
For Linda Eide blei telefoninte-
rvjuet starten på eit nytt møte 
med si eiga mor.

– Det viste seg at ho hadde 
reist til England som au pair 
då ho var 19 år. Det var ikkje 
så vanleg på Voss den gongen, 
og ikkje minst at ho reiste til 
sjøs, det var jo heilt uhøyrt. Eg 
byrja å tenkja på at ho hadde 
hatt eit liv før meg. Ein tenkjer 
kanskje at ein sjølv er starten 
på noko, men eg var meir slut-
ten. Det var eigentleg litt slik 
det starta.

Til saman har det blitt rundt 
førti nærgåande telefonintervju 
der Linda Eide spør mora ut om 
alt mogleg.

– Ho hugsar ikkje årstal og sli-
ke ting, men heilt konkrete ting 
som smak og lukt, og er veldig 
flink til å beskriva. Det eignar 
seg godt til å fortelja ei historie.

Linda fortel at ho også prøvde 
å intervjua mor si ansikt til an-
sikt, men at det ikkje fungerte.

– Det sklei berre ut. Telefonin-
tervju fungerer mykje meir av-
grensande, seier forfattaren.

Mottro, som Eide kallar mor 
si, er ei dame som seier det ho 
meiner. Uansett. Det set dottera 
stor pris på.

– Mottro lèt seg aldri riva med 
av kva ein skal meina. Avisene 
legg opp til at du skal meina at 
det er for høg skatt eller for dyr 
straum, men ho bryr seg ikkje 
om det. Ho har ingen agenda. 
Ho tenkjer ikkje over kva som 
er politisk korrekt.

Større innsikt
I boka omtalar Eide mor si som 
ei livbøye i skiftande tider.

– Etter at eg har snakka med 
henne, tenkjer eg alltid at ho er ei 
av dei klokaste eg har intervjua. 

– Er det ein raud tråd i boka?
– Den raude tråden er vel ei 

slags større og større innsikt i li-
vet til mor mi og i livet mitt, som 
eg håpar er universell.

Sjølv om Eide skriv underhal-

dande og underfundig, strekar 
ho under at boka ikkje er noko 
humorbok. Ho er heller ingen 
biografi, sjølv om utgangspunk-
tet for mange av forteljingane i 
boka er eit fotografi frå familie-
albumet, frå tida før krigen og 
fram til i dag.

Lengten etter det som var
Eide ønskjer i staden at mora 
skal vera ein representant for 
ein generasjon og for ei anna tid.

– Håpet er at lesarane vil rela-
tera det til sine eigne mødrer el-
ler samanlikna og dra parallel-
lar og kanskje få lyst til å spørja 
sjølve.

Boka har undertittelen «Jak-
ta på gamle dagar», men mor 
hennar er ikkje av dei som mei-
ner at alt var betre før.

– Ho finst ikkje nostalgisk. 
Det er eg som må grava fram 
ting for at ho skal sjå tilbake. Det 
kan vera fordi ho veit at det er så 
mykje som har blitt betre, med-
an eg tek det som har blitt betre, 
litt for gitt, seier Eide.

Ho peikar på at det i dag er 
mykje lettare å vera den ein er 

og få leva ut personlegdomen 
sin enn då mor hennar voks opp. 
Ho fekk aldri høve til å realisera 
seg, på same måten.

Samtidig lengtar Linda Eide 
nokre gonger etter gamle dagar.

– Eg har forferdeleg lyst til-
bake til måtehaldet, då det var 
færre bilar, mindre brusflasker 
og enklare opplevingar. Det skal 
så lite til for at ting blir mindre 
vulgært. For Mottro var ein tur 
med bil etter krigen så sjeldan at 
det var ein presang. 

– Men det er fåfengt å lengta 
tilbake, for det du lengtar etter, 
finst ikkje, sukkar forfattaren.

– Men det ligg mykje kreati-
vitet i det?

– Ja, og eg kan berre fortelja 
om ting som har hendt. Eg har 
ikkje evne til å sjå for meg kva 
som skal henda, så dette måtte 
bli slik.

– Er det du som har betalt 
telefonrekningane?

– Ja, det har eg. Med glede, 
seier Eide.
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Nært på mor si:
 – Det kan ofte vera vanskeleg å sjå det som er nært oss, seier Linda Eide som har samla telefonintervju med mor si mellom to permar.  

Foto: Margunn SundF
jord / nPK


