
1.plass 

Fornuft, tankar og erfaringar.  

Fornuft og kunnskap, idear og meiningar. Samfunnet vårt kryr av betrevitarar, 

meiningar og ikkje minst internett. Internett er ein stad full av menneske som trur dei 

veit best. Berre eg opne Instagram kjem innlegg som «korleis gå ned i vekt» eller 

«korleis føle seg betre om ein sjølv» eller «how to make him love you». Er det ein ting 

eg har lært meg, så er det å vere forsiktig med kven du tek råd i frå.  

Det eg lærar mest frå, er mine eigne feil. Det er nok fordi eg hatar å gjere feil og 

dumme meg ut. I likskap med dei fleste andre prøver eg å vere så kul, smart og ikkje 

minst fornuftig som mogleg heile tida. Eg trur det er noko med skamma eg kjenner på 

etter å ha gjort ein feil, som gjer det så vanskeleg å gløyme.  

Som tidlegare nemnt må ein vere forsiktig med kven ein tek råd frå. Men det er nokre  

menneske eg stoler på. Det er nokon som har opplevd det meste, gått på dei fleste 

feil, og lært av dei. Det er nokre menneske som har levd så lenge at dei ser kva som 

verkeleg betyr noko. Det er naturlegvis dei som har levd lengst.  

Bestefar. Linjer, rynker, slitte hender og ein vond rygg. Eit menneske som har levd, eit 

menneske som har levd fem gongar så lenge som meg sjølv. Ein kropp og ei sjel prega 

av eit liv med både oppturar og nedturar. Korleis skal eg vite kva som er dei rette vala, 

korleis skal eg vite kva som er fornuftig? Kven er eg til å seie noko, framfor eit 

menneske som allereie har levd eit heilt liv. Kven er eg til å seie imot ein mann som 

har gått igjennom alle fasane av eit liv? Eg veit ikkje korleis det er å få eit barn, eg veit 

ikkje korleis det er å ha ein fast jobb, eg kjenner ikkje til kjensla av å eige noko eller 

vere ein del av noko større enn meg sjølv. Her står eg, sytten år. Der står han, åttitre 

år.  

Dei seier at du lærar med åra og at du alltid må ta lærdom av dine egne feil, noko eg 

sjølvsagt er einig i; men det er lettare sagt enn gjort. Vi som vidaregåandeelevar blir 

stadig fortalt «dokker er snart vaksne menneske, dokker må vere meir fornuftig enn 



dette». Eg er einig i dette til eit visst punkt. Vi er snart vaksne menneske, men ingen 

av oss veit vel kva vi held på med? Alle prøver så godt dei kan, men ein strekk aldri 

heilt til.  

Over vegen gjekk ei gamal dame, ei skrøpeleg dame. Ho hadde grått langt hår, hender 

prega av tida, og triste augo. Det seiest at du kan sjå inn i sjela til nokon gjennom 

augo deira. Ved sidan av meg gjekk ein kompis. «Den gamle røya der burde berre 

holde seg heime» sa han mens han skulte mot den eldre dama. Soleis har samfunnet 

blitt, vi ser ned på dei gamle, vi ser på dei som ubrukelege, som ein byrde for 

samfunnet. Men la meg da minne deg på om at det  er dei som har lært av flest feil, 

det er dei som har opplevd flest nedturar og oppturar.  

«Sjeldnast av alt er den evna å kunne foreine fornuft med begeistring». Dette er eit 

sitat frå opplysingstida. Eit ganske godt sitat vil eg påstå. For det er nemleg soleis at 

ein har kjensler som er sterkare enn fornuft. Og det er eg glad for. Eg er glad for at vi 

har kjensler som kan styre oss vekk frå å gjere det vi trur andre forventar av oss. Til 

tider skulle eg ønske at mi  kjensle av fornuft var svakare. Eg finn meg ofte i 

situasjonar der eg tenkjer på kva som er mest riktig og fornuftig, i staden for kva eg 

vil.  

Som eit ungt menneske er det ikkje så lett å ta dei rett vala, men eg håpar på at mi 

evne til å ta fornuftige val kjem med åra. Eg håpar at når eg er gamal og ikkje til nytte 

lenger, kan eg i alle fall vere til nytte for dei som treng nokre gode råd. Eg håpar eg tør 

ta fleire val for min eigen  del. Eg håper eg tør å gjere feil, og lære av dei.  

 


