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ter høye og 9,85 meter lange inkludert 
kanonløpet, og med 15 cm tykke panser. 
Centurion er en av de vanligste strids-
vogntypene i verden og har vært i aksjon 
i Koreakrigen, Suez-krisen, India-Pakis-
tan-konflikten, seksdagers- og Yom Kip-
pur-krigen, Vietnamkrigen, borgerkrigen 
i Angola og første Gulfkrig. Mens du le-
ser dette kan de allerede være i bevegelse 
mot oss. Snart skal de krysse riksgrensen 
og om noen få uker ende opp front mot 
front, ansikt mot ansikt på offentlig sted 
i Oslo sentrum som bærende elementer i 
installasjonen YES/NO. 
 Dersom vi ikke blir stoppet. Igjen. 

YES/NO skulle nemlig egentlig ha åpnet 
her hjemme allerede 22. mai 2010, 
altså for snart 16 måneder siden. Som 
noen av dere kanskje husker, var jeg 
gjennom fjoråret tilknyttet Forsvarsmu-
seet som deres og dermed Forsvarets 
første artist-in-residence. YES/NO og den 

overgripende verksyklusen HÆRWERK 
#1-5 var behørig godkjent av museums-
ledelsen allerede da jeg tiltrådte ved årets 
begynnelse, og i installasjonen skulle jeg 
få bruke de to M48-stridsvognene som 
allerede lenge hadde flankert museets 
hovedinngang på Akershus festning, 
midt i Oslo. 

Ved verkets unnfangelse var norske solda-
ter «bare» stasjonert i Afghanistan. 
 I etterkant har vi som kjent lagt enda 
et fjerntliggende og for oss i utgangs-
punktet ikke spesielt vedkommende 
ørkenland til troféhyllen (Libya, for dem 
som har glemt det). Og la oss også i forbi-
farten hente frem fra glemselen solda-
tene vi hadde i Irak frem til 2005, også i 
demokratiets og frihetens navn. I denne 
gavepakken inngår dessuten støtte til 
ytringsfriheten, som både symbolsk og i 
praksis er en viktig del av de bistandsmil-
lionene vi bygger og driver skoler, semi-

narer og andre viktige deler av forsøksvis 
sivil(iserte)samfunn for. YES/NO er altså 
i utgangspunktet inspirert av tanker (tok 
den?) rundt ulike militære intervensjoner 
og, ikke minst, FNs humanitært motiver-
te innsatser. Etter at vi forhåpentligvis har 
fått dem uhindret til bestemmelsesstedet 
på norsk territorium, skal stridsvog-
nene lakkeres i helhvitt og påføres sine 
slag-ord (henholdsvis YES og NO) i den 
velkjente baby-/smurfe-/FN-blåfargen.

Men nok om det. Om du, forståelig nok, 
synes politisk vinklet kunst kan bli for 
påtrengende, påståelig og prektig, må 
du gjerne lese YES/NO på mer allment 
eksistensielle måter som en av en uen-
delig mengde mulige manifestasjoner av 
det menneskelige dilemma, det Hamlet-
ske valget, Sisyfos-myten, dualismen i 
vestlig kultur eller gjerne noe helt annet 
som jeg selv ikke har tenkt på. Det er 
din betraktende fantasi og ikke min 

begrensede og egentlig overflødige bru-
kerveiledning som skal sette grensene 
for horisontene her. 

Dette var altså i mai i fjor. Alle avtaler var 
inngått, kontrakter underskrevet og for-
beredelser hadde pågått i flere måneder, 
da plutselig deus ex machina i skikkelse 
av forsvarssjef Harald Sunde rett og 
slett grep inn og stanset prosjektet. Eller 
undertrykte det, som det gjerne heter når 
lignende inngrep skjer i utland vi hjelper 
med ytringsfrihet og demokrati. Motive-
ringen var én setning lang: 
 «Man føler at verket ikke ville passe 
med Festningens ønskede helhetsinn-
trykk.» 
 Forutsigbart nok medførte denne 
oppsiktsvekkende helomvendingen 
omfattende oppslag i media, imidlertid 
var disse stort sett vinklet som en i norsk 
mediesammenheng velkjent og ofte vel-
fortjent mobbing av det militære – Forsva-
ret driter seg ut IGJEN! – og lite eller ikke 
mot den i mine øyne langt viktigere, men 
kanskje også mer plasskrevende disku-
sjonen om helt åpenlys sensur av kunst i 
Norge i det 21. århundre. 

Heldigvis førte oppmerksomheten rundt 
sensuren til at Kunst i offentlige rom 
(Koro), Statens største fagorgan for 
kunst i offentlige rom og landets største 
kunstprodusent, kom på banen. Koro 
tok Forsvarsledelsens begrunnelse på 
alvor – hva annet kunne de gjøre? – og 
tilbød å fullfinansiere en realisering av 
YES/NO i et annet, sivilt uterom i Oslo, 
langt borte fra den påstått problematiske 
plasseringen på Festningen, og på et 
senere tidspunkt. Det skulle altså ikke 
koste Forsvaret en krone: Alt vi trengte av 
samarbeid var å få låne to av de utranger-
te tanksene som står og ruster i dusinvis 
på Forsvarets lagre oppe ved Trandum. Vi 
måtte purre Forsvaret i en måned bare for 
å få det forventede Nei. 

Så jeg hadde ikke noe valg. Jeg startet den 
lange reisen mot min egen stormanns-
gale motoffensiv mot det undertrykkende 
norske systemet, denne nå grundig vars-
lede intervensjonen fra Sverige med meg 
selv som hjemvendt eksil-opposisjonell 
og gallionsfigur for invasjonsmakten. Så 
kan vi bite i oss stoltheten og ta imot mer 
åpenhet, mer demokrati, mer inklude-
ring selv når den tvinges på oss utenfra, 
i panser og på larveføtter? Alt dette er de 
viktigste spørsmålene, eller årringene om 
man vil – både planlagte og uplanlagte 
– som YES/NO hadde samlet på seg i over 
halvannet år. 
 Og så kom 22. juli. Og så kom alt som 
kommer etter 22. juli: 
 Har vi plass til 100 tonn skamløs selv-
motsigelse og tvil under den nye takhøy-
den vi har lovet hverandre? Har vi plass til 
både YES og NO? 

Teksten inkluderer enkelte sitater fra 
W.B.Yeats: The second coming, L.Cohen: 
There is a war og Bibelen, Esekiel 25:17, fritt 
gjendiktet og remikset av M.T.  
Morten Traavik er regissør og kunstner. 
Hans nye installasjonsverk YES/NO åpner i 
Oslo i slutten av september. 

Det er en krig på gang mellom svart og 
hvitt, krig på gang mellom fattig og rik, 
krig på gang mellom ulik og lik, en krig 
på gang mellom Mannen og Kvinnen. 
 Det er en krig på gang mellom de som 
sier at det er en krig på gang og de som 
sier at det er det ikke. Så slipp krigens 
hunder løs, sal opp apokalypsens fire 
kjendiskokker, la Gjallarhornet gjalle! 
Døde og maktesløse er smågnagerspørs-
målene vi så lenge har slått i hjel tiden 
med – Libero eller Pampers? Grensen 
mellom offentlig og privat? Skal våre kon-
gelige selge engletro i arbeidstiden? Kom-
mer Knausgård til å skrive om sitt besøk 
hos Skavlan? Er vår ungdom for opptatt 
av analsex? Og hvis ikke, hvorfor ikke? 
Hva føler du nå? – her i denne beste av 
verdener på vårt pungbarberte, dovent 
Facebook-jukkende babyoljeberg, hei hå, 
nå er det krig igjen!  

Se meg i øynene og si uten å flakke med 
blikket at ikke du også, om du som jeg 
og de fleste andre på trygg nok avstand 
til grusomhetene til å kunne unne oss 
kontemplasjonens litt hule luksus, føler 
– midt i det forferdelige og kvalmende 
– en retning, en mening, en spenning. Da 
røyken sved i øynene og alarmen brente 
i ørene i regjeringskvartalet. Da vi følte 
vingesuset fra de store skrekkøglene og 
hørte tordenen fra sivilisasjoner og guder 
som braket sammen. 
 Da vi flaue og famlende, mange av oss 
motvillig, måtte legge bort nattkikkert-
siktet og finne frem speilet, og riset bak 
speilet.  
 Da «Til ungdommen» vokste frem 
i skumringen fra hundre tusen halser 
med hundre tusen klumper i, og ordene 
faktisk levde igjen, gjenoppstått fra 60 års 
borgerlig konfirmasjonsanestesi. 

Hva skal vi kjempe med, hva er vårt vå-
pen? Ikke lat som at du ikke vet at debatt 
er krig med andre midler. Ikke en fjollete 
liksomkrig som den daglige leirduesky-
tingen vår på den stakkars befolkningen i 
Utakknemligstan for å frata dem enda en 
lurvete liten gjeng sandkassediktatorer. 
Endelig har vi en krig der vi kan hate og 
avsky med den beste av samvittigheter. 
En stor, dyp, og fremfor alt rettferdig 
harme og sorg. Et sinne vi kan stå for 
uten skam eller angst. Og vi vil ta stor 
hevn over dem og tukte dem i vår vrede, 
de som prøver å forgifte og bryte ned vår 
konsensus. 

Hva skjer med treet som faller i skogen 
mens ingen hører, lager det lyd? 
 Det kan vi ikke være sikre på. Så samle 
troppene. Hær mot hær. Allmenn mo-
bilisering, alle kjønn mellom 16 og 60. 
Rull inn de små kanonene og de store, 
rull inn Hylland Eriksen og Witoszek for 
rituell selvpisking, rull inn Carl I. Hagen 
for shock and awe, rull inn Petter Nome 
for onani og kamikaze, rull inn Frank 
Rossavik som den desillusjonerte Legen 

uten grenser, frem med spadene og grav, 
Islamofober og Islamofobifober, la kron-
prinsen, som den trivelige feltpresten 
han er, fronte den store fluffy kjærlig-
heten, send inn saniteten til å tørke opp 
innimellom, send inn en forsonende Jens 
og en formanende Jonas, send inn psy-op-
teamene, muslimpedagogene og islamte-
rapeutene, Abid Raja, send inn skarpskyt-
terne og overløperne, bring inn oratorene 
og krigshisserne, bring inn amasonene 
og marketenterskene, rull inn Hanne 
Nabintu, Amal Aden, Shabana Rehman. 
Og, gudhjelpe meg, alt og alle skal med, 
bring inn underholdningen for troppene, 
rull inn Aksel Hennie (!) for å forsvare 
det nye terroristforbildet Max Manus i 
bombeofferavisen VG. 

Bring inn oss legioner av krigsprofitører, 
bring inn alle oss med kaker å mele og 
syke mødre å snakke for, som kan sette 
begivenhetene i sammenheng og resir-

kulere dem som analyser og rapporter og 
romaner og spillefilmer og konseptkunst, 
vi eksperter og sjamaner, hoffnarrer og 
spåmenn i det offentlige rommets øver-
ste etasjer, VIP-rom og backroom med 
våre analyser og narrativer og teorier og 
spekulasjoner om ensom galskap/høy-
reekstremistiske strømninger/liberalt 
fremprovosert islamhat/tross alt mange 
synspunkter mannen i gata deler/stryk 
det som ikke passer.

Rull inn kanonføden. Rull inn forknytte 
unggamle menn med sine neglebiterske 
konspirasjonsteorier og fritenkjarblog-
ger, og som i det umulige valget heller vil 
være avskydde enn usynlige, med sine 
ideologiske Frankensteinmonstre lappet 
sammen av oppgravde ideer fra histori-
ens kirkegård. Nei forresten, ikke send 
dem inn, de tusen hettekledde borger-
vern i de tusen kommentarfelt står klare 
til å røyke dem ut med høygafler og fa-

kler, jakt er bra for flertallets kampmoral. 
Ja, kall inn nett-aliasenes anonyme solda-
ter, grovarbeiderne i kommentarfeltenes 
rennesteiner, der alle og enhver kan og 
vil gjøre sitt fornødne i full offentlighet. 
Og så skal vi ta en titt på lørdagsværet, vil 
høytrykket holde seg hele helgen i resten 
av landet? 

Vi er klare. La lekene begynne igjen. 
 La fronter danne seg igjen, ting slites 
fra hverandre igjen, sentrum holder ikke 
lenge, og hva er så dette tvillingbeist med 
janusansikt, dets time endelig kommet, 
som så sakte sleper seg mot Oslo for å bli 
født? Jo, det er demokrati på larveføtter, 
et rullende monument til Den Store Selv-
motsigelsen, i form av to stridsvogner 
av typen Centurion fra Sveriges Forsvar 
som jeg etter ett års manøvrering endelig 
har fått låne gjennom Armémuseum i 
Stockholm. Vi snakker heavy metal: hver 
av dem 50 tonn, 3,40 meter brede, 3 me-

Kultur Kunst før og etter

Norge mot NorgeEssay 
Morten Traavik

Har vi plass til 100 tonn skamløs selvmotsigelse og 
tvil under den nye takhøyden vi har lovet hverandre?

Illustrasjon: Morten traavIk


