
Ideer Autentisitet

Linda og Mottro: I ti år har 
eg med jamne mellomrom 
ringt og intervjua mor mi, 
som eg heile livet har kalla 
Mottro (vossaversjonen 
av Muttern). Det har blitt 
nærmare femti intervju til 
saman. Eg spør ho gjerne 
om korleis det var før, til 
dømes når avisene ropar at 
nordmenn får straumsjokk.

Mottro
Ei av vår tids siste ekte.

I ti år uttalte mor mi seg i media. Etter åtte år 
gjekk det opp for henne at det var det ho gjorde 
og at ho faktisk hadde eit publikum. Då skjedde 
det noko. Kvaliteten på det ho sa sokk. Og det 
er ikkje eg som hevdar det, det er ho sjølv. For 
min del lurar eg mest på kvifor ho har rett – 
som vanleg.
 Det som står over krev sjølvsagt ein grundig 
bakgrunnsinformasjon skal det gi noko som 
helst meining. Og meininga er jo sjølve livsmå-
let, så difor dette:
 I ti år har eg med jamne mellomrom ringt 
mor mi, som eg heile livet har kalla Mottro 
(vossaversjonen av Muttern). Samtalane har eg 
sett på trykk, for det meste i ei spalte i Bergens 
Tidende. 
 Utgangspunktet har gjerne vore aktuelle 
tema henta frå media. Som straumprisar, 
klimakrisa, Max Manus-filmen, Hjernevask, 
Obama og det amerikanske presidentvalet, svi-
neinfluensaen, fedmeproblemet, børskrakk og 
så vidare. Det har blitt nærmare femti intervju 
til saman. Eg spør ho gjerne om korleis det var 
før, til dømes når avisene ropar at nordmenn 
får straumsjokk av dei dyre prisane, så ringjer 
eg henne og spør:
Meg: Var det vanleg med straumsjokk før? 
Mottro: Nei, det er noko nytt som er kome. 
Meg: Når kom det? 
Mottro: Det må i alle fall ha vore etter 1990 ein 
gong. 
Meg: Men sparde ein ikkje på straumen før? 
Mottro: Tja. For det fyrste brukte me jo mindre. 
For det andre var han ikkje så dyr. 
Meg: De hadde det kaldare i husa? 
Mottro: Ja, så klart. Me varma jo for eksempel 
aldri opp soveromma, om det så var tretti kul-
degrader ute. Då brukte me murstein. 
Meg: Murstein? 

Mottro: Me varma murstein på omnen og 
pakka han inn i avispapir og la under dyna i 
senga, så det vart leveleg der. I staden for var-
meteppe eller varmeflaske. 
Meg: Men korleis greidde du å pakka glødande 
murstein inn i avispapir? 
Mottro: Eg brukte jo vottar då, forstår du vel. 

Spørsmåla innbyr altså til å sjå bakover: Fanst 
det feite folk før? Når høyrde du fyrste gong 
ordet stress? Når kom det homoar til Voss? 
 Men dei kan også ta utgangspunkt i at ho 
skal seia kva ho synst om noko aktuelt, som til 
dømes då fleire samfunnstoppar tok til orde 
for å straffa ungar, og eg spør: Kva synst du om 
foreldre som gir ungane sine fysisk straff? Og 
Mottro svarar at det er ho definitivt imot, ja ho 
ser det rett og slett som ei fallitterklæring å gi 
ungar juling. Likevel fortel ho om den gongen 
ho veik frå sine eigne prinsipp:
Mottro: Jo, altså, han Geir hadde slutta å gjera i 
buksa. Men så var eg ute med far din, til sjøs, i 
nesten ni månadar og då … 
Meg: Vent litt. Var du vekke i ni månadar? 
Mottro: Ja. Det skulle berre vera eit halvt år, 
men så vart Suezkanalen stengt og me måtte gå 
rundt Afrika og då eg kom heim att, hadde han 
altså begynt med det igjen. Og han trudde lik-
som at det var heilt ok. Eg vart så dritlei av det. 
Meg: Bra ordval. 
Mottro: Og til slutt så sa eg at dersom han 
gjorde i buksa igjen, så skulle han få bank. 
Eg brukte det ordet, bank. Og så gjorde han i 
buksa igjen. Og så vaska eg han, og så sa eg: 
«Kom her Geir, så skal du få bank.» Og så gav 
eg han ein god klaps i baken. Eg trur ikkje det 
var så ilt, men han hylte som ein stukken gris 

– av sjokket. For han hadde jo ikkje forstått kva 
bank var. «Du sa eg skulle få noko, og så slo du 
meg!» sa han. Han var heilt fortvila. 
Meg: Dette er jo heilt forferdeleg. 
Mottro: Uff, ja. Eg fekk veldig dårleg samvit, og 
eg lova meg sjølv å aldri gjera det igjen. 
Meg: Men gjorde han i buksa etter at du banka 
han? 

Mottro: Nei, aldri meir. Bank i bordet. 
Meg: Du treng vel ikkje banka i bordet no når 
han er blitt langt over 40? 
Mottro: Nei, nei. 

Det eg oppdaga, var at Mottro aldri tenkte 
tanken på å pakka noko inn for at det skulle 
oppfylla ei slags forventning av ei vellykka 
mor. Ho pakka heller ikkje noko inn for at livet 
hennar skulle ta seg betre ut i andre sine auge. 
Ho hadde heller ikkje noko mål om å gjera meg 
og brørne mine betre enn me er, eller til noko 
meir uvurderleg enn me er. Ho vedgår gladeleg 
at det ikkje er sikkert at ho ville gått i døden for 
meg. I samtalen om fedrelandskjensla seier ho 
det slik:
Mottro: Har aldri skjønt det der med at nokon 
dør for landet sitt. Det er vel dei ein kjenner og 
innbyggarane ein dør for, ikkje bakkar og berg. 
Meg: Eller kongen? 
Mottro: Ja, kongen blandar dei jo inn der også. 
Meg: Ville du heller døydd for meg enn for 
kongen? 
Mottro: Ja, så klart. Men eg kan jo ikkje vita om 
eg ville døydd for deg heller. Eg kan jo trygt seia 
at eg ville gjort det, sidan det aldri blir aktuelt, 
men ein kan jo ikkje vita slikt før ein står midt 
oppi det. 
Meg: Men kunne du blitt med i gutta på 
skauen-grupper? Eller spreidd illegale aviser 
eller infiltrert fienden? 
Mottro: Nei, eg er levande redd for tortur og 
alle slike greier. Har tenkt ofte på det der. Om 
eg kunne ha gjort det. Men eg veit at eg aldri 
hadde tort. Det verste må vera å aldri føla seg 
trygg nokon plass og ikkje kunna stola på 
nokon. Og aldri vita når det vil ta slutt. 
Meg: Var det ingen kurerar frå Voss? 
Mottro: Det var jo kanskje det, men eg trur 
ikkje det var mange. Du må hugsa at det berre 
er ein liten del av ei befolkning som har det 
motet som skal til. Det er jo difor diktatur kan 
vara så lenge også. Folk er redde og tør ikkje, og 
då innordnar dei seg. 
Meg: Eg trur ikkje eg har to i meg til noko 

motstandsarbeid eg heller. 
Mottro: Nei, det har du nok rett i. 

Ho kan også gå langt i diskreditera far min, 
som ho ikkje lenger er gift med – ikkje for å 
baksnakka han, men fordi ho rett og slett berre 
svarar det ho tenkjer når eg spør:
Meg: Men dersom du hadde vore gift med ei 
dama og hadde hatt ungar, ville de greidd det 
like godt som du og Fattern, trur du? 
Mottro: Betre, men det må du ikkje skriva. 
Meg: Men viss eg pakkar det inn, slik at alle 
skjønar at det er det du meiner, men at det er 
litt morsomt og uskuldig? 
Mottro: Ok då. 
Meg: Du er grei. Hada då. 
Mottro: Ja ja, hada då. 
 Her kan det virka som om Mottro er byrja å 
tenkja på eit publikum, men ho har det strengt 
tatt ikkje enno. Det ho eigentleg seier er: men 
det må du ikkje seia til far din at eg har sagt.  
 
Etterkvart forstod eg at fleire hadde sans for 
denne stemma som stod som Mottro: Men 
mange lurte også om Mottro faktisk eksisterte. 
«Diktar du ho opp eller fins ho verkeleg?» 

spurte dei. For meg var det eit heilt uventa 
spørsmål. For korleis kunne Mottro virka uekte 
når både spørsmåla og svara var så jordnære og 
konkrete? 
 Til slutt måtte eg sjølvsagt ringja Mottro for 
ei oppklaring. Som nok knapt kan kallast opp-
klarande, men eit forsøk verdt, så klart.
Mottro: Ja? 
Meg: Hei, det er meg. 
Mottro: Å, er det deg? 
Meg: Ja. Men er du deg? 
Mottro: Om eg er meg? 
Meg: Ja, er du ekte? 
Mottro: Kva slags spørsmål er det? 
Meg: Eg har fått spørsmål frå folk som lurer 
på om du er ekte, og om eg faktisk ringjer deg, 
eller om eg berre finn på desse samtalane. 
Mottro: Men er det så nøye, då? 
Meg: Er det ikkje viktig at eg faktisk gjer det eg 
skriv at eg gjer? 
Mottro: Jo, for så vidt. Eg ville jo ikkje likt at du 
laga ein samtale med meg utan at eg hadde eit 
ord med i laget. Herregud, eg misser jo nok 
herredøme over dette som det er. 
Meg: Kvifor trur du folk tvilar på din eksistens? 
Mottro: Det må du jo spørja folk om. Men 

kanskje dei synest eg er litt for sprø? 
Meg: Du er jo ikkje det minste sprø. 
Mottro: Nei, men det veit jo ikkje folk. 
Meg: Folk lurer også på om du likar at eg ringjer 
deg på denne måten, gjer du det? 
Mottro: Ikkje noko særleg, det veit du jo. Eg gjer 
det berre fordi eg synest synd på deg. Og eg vil 
jo ikkje vera heilt umogeleg heller. Er me snart 
ferdige no? 

15. oktober 2012
Eg ligg på eit hotellrom under Litteratursympo-
siet i Odda og vaknar opp av eit ramlande ragna-
rok frå rommet over meg, og mistenkjer der og 
då at det er nachspiel på Vigdis Hjorth sitt rom, 
og får det stadfesta til frukost dagen etter. Ikkje 
nødvendigvis av dei som faktisk var der, kanskje 
like gjerne dei som har sett twittermeldingane 
eller lest det på Facebook. Ein kan faktisk ikkje 
sjå vekk ifrå at heile nachspielet bar preg av at 
det var meint for Twitter. Det er ikkje sikkert at 
tre kulturarbeidarar ville lagt seg i badekaret om 
det ikkje kunne twitrast om det i same sekund. 
Det er ikkje sikkert nokon ville gløyma att hand-
veska i senga til romvertinna, om ikkje det var 
for at det kunne postast på Facebook. 

ESSAY
Linda Eide

Mor på tråden: Det er 
denne telefonen Mottro har 
kvittra gjennom så lenge 
eg har eksistert. Ho trur 
ho fekk den lagt inn i 1967, 
men det kan også ha vore 
året før.

Mottro treng 
ikkje noko 
publikum av 
noko slag i 
noko høve.
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 Nachspielet er ikkje her og no, det er no og 
der. Før du veit ordet av det er du ikkje berre her 
lenger, du er der, ute i verda, slengt ut av saman-
hengen og putta inn ein ny. Ein poet pussar 
skoen til helten sin i baren på Hardanger Hotel, 
ein kulturarbeidar dreg i meg, vil at eg skal få 
pussa skoa mine eg også, og hoiar «Ta bilde! 
Poet pusser skoene til NRK-kjendis, det blir en 
bra overskrift.» 
 Og i tankane sparkar eg inn opne dører, blir 
tverr og ynskjer meg attende til noko eg antake-
leg har forlate sjølv også, og som ganske sikkert 
er bakstreversk, og i alle fall ikkje i tida. Men 
det kan ikkje hjelpast. For eg likar ikkje denne 
tilstanden. Det er ikkje den me snakkar med me 
snakkar med, det er ikkje den me drikk med me 
drikk med, det er ikkje den me er på hyttetur 
med me er på hyttetur med, det er dei andre, dei 
der ute. Det er ikkje nok å berre ha eitt vitne til 
alt det storveges me driv med. Det er ikkje nok å 
sjå inn i den vakre soloppgangen med sin kjære 
og tenkja at dette, dette er så vakkert at eg berre 
vil oppleva det så sterkt eg kan, her og no. Skal 
soloppgangen ha noko som helst oppløftande 
eksistensiell verdi, må den delast med fleire. 
Den må ha eit publikum.
 Me deler der og då, og me samlar på det me 
deler der og då. Og me er så oppsett på denne 
samlinga at minna fløymer over og gjer kvar 
einaste barnegebursdag like viktig, kvar einaste 
presangopning like stas å foreviga, kvar einaste 
nye by i ferien like eineståande, kvar einaste 
attraksjon verdt like mange hundre knips.

Heime hjå Mottro fins fire halvfulle album med 
fotografi. Forutan nokre eldre familiebilete 
strekkjer dei seg frå hennar fyrste fotografiap-
parat rundt 1955 og fram til vel 1980. Det er 
kanskje 200 fotografi totalt. På hundre fotografi 
er livet oppsummert. Foreldra giftar seg, hennar 
eigen dåp, konfirmasjonen (eitt motiv), jobbing 

på Finsehytta, på hotell i Balestrand, au pair i 
England (representert ved eit postkort), eitt år 
til sjøs i fart over Atlanteren og rundt Afrika, ho 
treff Fattern til sjøs, ho giftar seg (brudebilete, 
eitt motiv), ho får tre ungar, det er gebursdagar 
og jul og biltur til Frankrike, og ein sommar på 
ein tankbåt i Pireus der eg står med skipperhua 
på dekk, og der me jamvel er å sjå på Akropolis. 
Me er tre sysken og det fins om lag 100 små 
bilete av oss i alt frå barndomen, den eldste 
av oss er med på nesten alle, eg er med på om 
lag 25. Og eg har aldri etterlyst fleire, og eg har 
ikkje sakna eitt einaste eitt. Til gjengjeld har eg 
eit sterkt forhold til dei få som fins. Og nettopp 
avgrensinga syner seg å vera forløysande. I 
arbeidet med boka Oppdrag Mottro. Jakta på 
gamle dagar, er det den avgrensa mengda som 
har gjort meg i stand til å kunne bruka fotografi 
frå barndomen i det heile tatt. Hadde gamle 
dagar vore digitale ville eg framleis ha sutte 
framfor Mac-en og sortert bilete. Eg veit det, eg 
er blant knipsarane sjølv.
 Mengda av digitale fotografi frå våre liv heng 
saman med mengda av alt anna. 
 Det blir knpisa, twitra og posta. Filmane har 
uendeleg mengde eksponeringar, mobilnettet 
er grenselaust, og spacen har alltid plass. Og 
overalt kan me legga oss ut, ut ut.

Eg trur det er i Odda at det går opp for meg kva 
det er med Mottro. Kvifor nokon kan tvila på 
eksistensen hennar. Ho er usannsynleg ekte. 
Det er det ho er. Ho vil eigentleg ikkje ut. Ho har 
inga interesse av å framstå. Ingen svar skal til 
ein annan mottakar enn den som spør. Mottro 
syner fram den sida ho til ei kvar tid blir spurt 
om. Når eg vil at ho skal fortelja om korleis ho 
knabbar stiklingar som ein anna halvkriminell, 
så gjer ho det. Ho kunne ha fortalt tusen andre 
historier om hagebruk som ho sjølv synst er 
tusen gonger meir interessante og som ikkje 

minst kunne synt henne fram som den store 
hageeksperten ho faktisk er. Ho har eineståande 
grøne fingrer som ho har opparbeidd to store 
hagar med, to livsverk fulle av lidenskap og 
kunnskap. Ho har blomar som berre blomstrar 
to dagar kvart andre år, og dei står usynlege for 
folk flest, der dei trivst aller best. Mottro sin 
hage er finare bak huset enn framfor huset. 
 Eg kjenner ingen som har lese så mange 
bøker som Mottro. Likevel har ho aldri anbefalt 
meg, eller andre, ei einaste bok utan å bli spurt. 
Ho har aldri brukt sine eigne boktips som utstil-
lingsvindauge for kva ho sjølv les.
 Mottro treng ikkje noko publikum av noko 
slag i noko høve, og det gjer henne til ein sjel-
dan plante i vår tids flora. Så sjeldan at nokon 
kan lura på om ho er oppdikta.

Og i åtte år gjekk det som sagt fint. Mottro 
sukka og stønna like tungt kvar gong eg ringte, 
men vart like letta kvar gong ho las spalta og 
såg at den faktisk hang saman. Og sidan ingen 
av hennar nære vener eller familie las Bergens 
Tidende fortrengte ho det faktum at andre las. 
Men til slutt vart det litt for mange som kom 
bort til henne på butikken og spurte om det 
var ho som var Mottro, eller ho var i 70-årsdag 
og nokon hadde lese det ho sa, og jamvel kom-
menterte det. 
 Det var ingen som var negative, tvert imot. 
Likevel påvirka det henne, seier ho no i ettertid. 
Ho byrja å sjå for seg andre mottakarar enn meg. 
Som når eg spør ho om kvifor ho har slutta å 
reisa ned på Vangjen (Voss sentrum) på 17. mai, 
og vera blant folk. Grunnen er eine og åleine 
den at ho ikkje lenger orkar ha på seg bunaden, 
og utan bunad kan ho ikkje visa seg blant andre 
vossingar på nasjonaldagen. 
Mottro: Hadde eg vore fødd ein annan plass, så 
hadde eg sikkert brukt bunaden meir. 
Meg: ? 

Mottro: Vossabunaden er så borlete å få på seg, 
alt er så dillete, og så er han så tung å gå med. 
Og eg hatar den hersens bringekluten. Stivt 
og fælt. Uff, men ein skal vel ikkje seia slikt. 
Det er jo mange som synst at vossabunaden 
er spesielt fin. Og dei kan jo tru at eg ikkje har 
respekt for bunadar, men det har eg altså. Men 
eg likar bunadar som er litt enkle. Sånn som 
dei har ein del andre plassar. 
Meg: Som i India? 
Mottro: ? 
Meg: Kva synst du om sari? 
Mottro: Åh, det er utruleg fint, og det ser deilig 
ut å gå med. Men for alt eg veit, kan jo det òg 

vera innvikla å få på seg. 
Meg: Men viss du var fri til å velja, kva ville du 
helst hatt på deg på 17. mai, vossabunad eller 
sari? 
Mottro: Eg torer nesten ikkje seia det. 
Meg: Sari, altså. 
Mottro: Ja. Men du, det kan du faktisk ikkje 
skriva. 
Meg: Gi deg no. 
Mottro: Skal du ha noko overskrift på dette? 
Meg: Ja, «Mottro om bunad», hadde eg tenkt. 
Mottro: Ja, nettopp, og då vil sikkert alle 
bunadsinteresserte hoppa rett fram til denne, 
fordi det står bunad i overskrifta. 

Meg: Er du redd for bunadspolitiet, eller? 
Mottro: Altså dette her med bunad, for nokon 
er jo det veldig alvorleg. 
Meg: Ok, kva med «Mottro om sari», føler du 
deg tryggare då? 
Mottro: Ja, då er det vel ingen som les. Men no 
legg me på. Hada då. 
Meg: Ok. Hada då. 
 I dette tilfellet er det artig og komisk, og eg 
likar det. Men hadde Mottro hatt slike tankar 
og presiseringar kvar gong, og om kvart tema, 
ville prosjektet falt saman. Og innerst inne veit 
også Mottro det, og ho har merka seg det endå 
meir enn meg. For ho veit jo endå betre kva ho 
eigentleg ville ha sagt.

Heldigvis hadde me åtte gode år, og mange 
filterlause intervju. Nok til å laga ei bok som 
både er eit slags portrett av henne og mi sub-
jektive oppsummering av gamle dagar frå om 
lag 1920 og fram til 1990. 
 Mottro har gitt sitt samtykke til boka, nok 
ein gong for ikkje å vera helt umogeleg. Men 
no er tålmodet slutt. Og eg har gitt mitt løfte. 
Eg skal aldri meir setja samtalane våre på trykk. 
Men ho stoler ikkje heilt på meg, ho er para-
noid og ho er lei. Drittlei. For når eg sit ved 
bordet i Gamlevegen, utan korkje penn, telefon 
eller tastatur så følgjer likevel denne samtalen:
Mottro: Eg føler at kvar gong me snakkar 
saman, så skal du bruka det til noko. At du skal 
publisera det ein stad. Eg blir heilt utpest.
Meg: Men eg skal jo ikkje det, eg lovar deg. Eg 
skal aldri trykkja samtalane våre meir.
Mottro: Så no snakkar eg berre med deg?
Meg: Ja, no snakkar du berre med meg.
Mottro: Godt. Det kjennest veldig godt.

Linda Eide er forfatter og journalist i NRK.  
Aktuell med boken Oppdrag Mottro. Jakta på 
gamle dagar.

Boka: Samtalane med 
Mottro samla mellom to 
permar.

Dokument: Dette er verdas 
tre einaste fotografi tatt frå 
barndommens vintrar der 
eg er ein del av motivet. Og 
eg tullar ikkje: Eg har aldri 
tenkt den tanken at det ikkje 
fins mange nok fotografi av 
meg, frå barndomen min.

Jul med syskenbarn: Og dette er utruleg nok det einaste 
bildet av meg i ei barndoms jul. Og det er ikkje eingong 
julaftan, men eit julebesøk hjå Besten og Besto saman med 
ei handfull syskenbarn. 

Mottro og Terjen, Geiren og Linda framfor Volvoen: Mottro gjer aldri noko nummer av at ho er flink til å ta vare på ting. 
Men det er ho. Volvoen hadde ho i 33 år, og denne flotte blåkvite toppen ho har på seg her på ferjekaien i Kvanndal i 1973, 
hadde ho på seg seinast i fjor sommar. 

Reinsdyr: Det er garantert reinsdyret som har fått denne gjengen til å ta ein foto-stopp. Men så veldig stas er det visst ikkje 
med det flotte dyret likevel, det er i alle fall ingen som ser på det. Besto og Mottro ser på fotografen, Terjen ser på Mottro, og 
Geiren frys. Og ingen kjem på å smila. I dag ville garantert fotografen sagt: Me tek eitt til! Eg likar dette biletet veldig godt.

Sari, du liksom! Ein dag vakna Mottro opp og såg for seg 
eit publikum der ute. Då kom også bunadspolitiet på besøk. 
Her er Besto og bunadsdamer langs vegen.

Eg vaknar  
opp av eit 
ramlande rag-
narok frå rom-
met over meg, 
og mistenkjer 
der og då at 
det er nach-
spiel på Vigdis 
Hjorth sitt 
rom.

Når eg vil at 
ho skal for-
telja om kor-
leis ho knab-
bar stiklingar 
som ein anna 
halvkriminell, 
så gjer ho det. 
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