Spaltisten

Ingen er

			 en ensom øy
Når man sitter på ei lita øy, uti havgapet, med bare
trillebår som framkomstmiddel og er avhengig av vær og
vind og en liten båt til neste øy som har ferge til land –
så kan man få inntrykk av at man virkelig er isolert!
Vi kjøpte vårt eget sted i 1995, etter å ha oppdaget vakre
Helgeland fra en annen øy på begynnelsen av 80-årene.
Det var slik at onkelen min var distriktslege her oppe og
hadde fått et lite småbruk på ei øy av en eldre mann,
billig, fordi han var så glad for doktoren. Og det var visst
mange – for vi møter fremdels folk som husker ”han
Tomas Skarpaasen”.
Da jeg satte fot på Buøya første gang, sang det i brystet
mitt: ”Lykke, lykke!”
Første natt fløy en stor Hubro over huset og satt seg
til å hvile nede i skogholtet, på samme måte som jeg
hadde drømt for flere år siden. I drømmen satt hubroen
seg på fotgjerdet på senga mi og stirret på meg med
et sterkt, alvorlig blikk. Og på denne første natta vi sov
i huset, satt den seg altså virkelig på et fotgjerde på
en gammel seng, som vi hadde fraktet fra det forrige
stedet, men ikke hadde orket å bære opp til huset ennå.
I middnattsolens rike kan man vente. Jeg tok det som et
bekreftende tegn på at jeg hadde funnet noe jeg hadde
lett etter!
BUøyen kursgård har blitt et sted for kurs og retreat,
men aller mest mitt ferieparadis på jord!
Isolasjonen oppleves som et gode her ute, særlig når
resten av året er fylt av folk og reiser og storby. Men de
som bodde her før oss hadde nok et annet syn på dette.
Målfrid fortalte hvordan hun som barn på stille dager

kunne høre barnestemmer i lek langt, langt borte over
havet mot vest på Herøy. Der hvor det var atskillig flere
folk enn på lille Buøya, som bare hadde to småbruk.
Hun var rett og slett ensom. For selv om to fiskere
fra Lofoten kom hvert år for å grave skjell, til
linefiske, så hjalp ikke det. For følelsen av
isolasjon var jo også at det ikke var noen
barn som henne i nærheten, og hun
hadde ikke noe valg.

Det har jeg. Jeg har valgt isolasjonen,
og det er selvfølgelig en helt annen
situasjon. Og jeg nyter å bare ha
naturen rett på i vind og blåst som i år.
Eller som mange andre somre, i en varme
som man skal helt til syden for å finne maken
til. Den fysiske isolasjonen skaper heller ikke ensomhet
hos meg. Nettopp her i naturen føler jeg meg sammen
med, i ett med og dypt forbundet med alt!
Og dette er noe som mange som er oppvokst i Norge
deler med meg, følelsen av nærhet, nettopp til naturen.
En slags moderne paganisme, hvor naturen oppleves
som noe ”besjelet” eller ”levende”, slik Gaia-teorien
også beskriver Jorden som en enhet. Som et levende
selvopprettholdende økosystem.
Da spiller det ingen rolle om du er alene på en øy, for
ensomheten finnes ikke her. Her er jeg sammen med
mange, mange andre øyer, som også er sammen med
meg!
–Inge Ås
Veileder og kursholder
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