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det er noe jeg føler meg forpliktet til å ta opp, nå 
som sola er kommet tilbake og jeg ser klart for meg 
hvordan ting bør være. Det gjelder grus på stier og 
veier. Grus kan være meget behjelpelig med å få 
folk trygt fram, det vet jeg som bor i en bakke. Men 
grusstrøing har tatt helt av i de siste årene. 

Er det virkelig nødvendig med et tykt grusteppe 
som dekker gangsti fra kant til kant? Det samme 
svarte grusteppet legges på flate strekninger som i 
bakker. På fortauet som på bilvei. Hvorfor det? 

Jeg hAr en teori. Hold fast i hatten, for dette er 
ikke pent: en fiendtlig makthaver har til hensikt å 
utrydde én gang for alle den tradisjonsrike, et-
nisknorske kjøretøyet sparken. Det er ikke inn-
vandrere som står for dette. 

Jeg, som er innvandrer, bruker nemlig sparken, 
og er ganske alene som sparkførende i morgentra-
fikken. Når jeg kommer fram til jobben hører jeg 
grubling blant kollegaene. Det ville vært fint spark-
føre i dag, hvis ikke for denne grusen! 

Jeg har klart å sparke på en ti centimeter bredt 
grusfritt felt på ytterste kanten av fortauet, men 
sånn skal det ikke være. Hele hensikten med en 
spark er å få opp farten og gli over isen. 

Jeg miNNes første gangen jeg besøkte Norge og 
så folk i alle aldrer i livlig samferdsel på spark. 
Mest imponerende var de eldgamle damene, rak i 
ryggen og stødig til bens. Håndvesken viftet som 
et flagg da de suste forbi med en handlepose eller 
en liten krabat på setet foran. Jeg bodde på denne 
tiden i Wisconsin i USA. Der satt folk hermetisk 
innelukket i hus og bil om vinteren. Fortauet var 
aldri isete, men skrapet og saltet døgnet rundt for 
å unngå rettssaken man ville tape hvis noen datt 
på isen og slo seg. 

I Norge den gangen så jeg et stolt og værhardt 
folk som visste å leve i den biten av Guds jord de 
hadde fått tildelt. Nå ser jeg livsstilen som folk har 
i TV-serier fra California: barna kjørt til skolepor-
talen, tenåringer i tøysko året rundt. 

Og ikke en spark å øyne. Hvor er det blitt av alle 
sparkene? Havnet de på Vikan? Eller henger de 
rustende her og der på kvisten? 

Jeg så faktisk en dame på en spark for et par uker 
siden. Hun kjempet med å krysse over brua mel-
lom Hunstadsenteret og ungdomsskolen. Stakka-
ren måtte gå med sparken vippet opp på skrå slik 
at bare én meie var i kontakt med bakken. 

Dette ville ha funket hvis det hadde vært et 
grusfritt sparkfelt. Men nei. Hun måtte dytte spar-
ken, snublende over singel og stein, mens tunge 
handleposer dinglet fra sparkens håndtak. Hun så 

ikke fornøyd ut der hun gikk i etterdønningen av 
småstormen Ole. 

Hun bar faktisk preg av angst og oppgitthet, 
som om hun tenkte, aldri mer – hvis jeg overlever 
dette – kommer jeg til å bruke spark! 

hver spArk som gis sparken er et slag mot den 
nasjonale kulturarvens ånd. Allerede er denne da-
men blant et tilsynelatende fåtall sparkførende 
nordmenn. 

Snart kan sparken lide samme skjebne som an-
dre utryddede arter. På naturhistorisk museum i 
Chicago står en utstoppet bøffel som symbol på 
den tapte indianerkulturen. Vil den siste sparken 
havne på utstilling i et norsk-amerikansk museum 
et sted i Minnesota? Norskamerikanerne er god på 
oppbevaring av norsk kultur.  

Hva med oss her? Vil vi se dette nasjonalsymbo-
let forsvinne? Eller klarer vi å komme ut av grustå-
ken og mobiliserer oss på vegne av den gode gam-
le værføre sparken? Kom igjen, nordmenn! Grus-
frie sparkfelt! Bevar norsk kultur! 

Jeg sto på klasserommet her om dagen og fore-
leste. Plutselig så jeg gjennom vinduet at noen 
gikk på ski! Elevene og jeg sto og glodde, som tu-
rister på hurtigruten, på en skigåer på vei til uni-
versitetet. Det kan neppe være noe mer natur-
lig og helseframkallende enn å gå på 
ski til jobb eller skole i dette snøpara-
diset. 

En varm patriotiske følelse fyl-
te oss. Det var nesten som å se 
Telemarkbataljonen fare av 
gårde. 

Men det var noe rart med 
måten hun holdt skistavene 
hulter til bulter og hinket 
seg fram. Var hun en utlen-
ding som ikke var så god 
på ski? Enten det, eller 
en nordmann som 
prøvde å komme 
seg fram på 
den grusstrød-
de stien, og 
tenkte inn i seg, 
aldri mer!

Gi sparken til grusen
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