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Synne !inner i det
     SAMMENSATTE
Lykkelig og ulykkelig. Sliten og full av kraft. 
Det er i motsetningene i livet Synne Lea lever – og tre!er andre.

- Jeg tror ikke vi kan se mennesker gjennom beundring eller undervurde-
ring. Ingen av oss er bare det ene eller det andre. Ingen av oss er perfekte, 
og ingen er uperfekte. Vi er begge deler, mener hun. 
Synne Lea sier hun blir gjennomsiktig i møte med kjærlighet som ser og 
tåler at hun er begge deler; både frisk og syk, sterk og svak. - Når vi sliter, 
tror jeg ofte at vi ikke sliter overalt. Det er alltid noe i oss, et sted med noe 
i oss, som har mye liv i seg likevel. For meg er det viktig å se det i meg selv 
og andre når vi sliter.
 
Det klare høstlyset avkler en strålende Synne som kommer gående opp 
gatene i silkeskjorte med flekk på og hestehale fordi hun ikke rakk å greie 
håret. - Å, det er så sjelden jeg er ute. Husker ikke sist jeg var på kafé i 
Oslo, jeg. – Skal vi ta bilder først? Ja, jeg er visst en hard nøtt å knekke 
foran kameraet. Til boka mi måtte jeg inn igjen for å ta nye bilder. 
Det må hun ikke i dag. Og L’Oreals reklameskapere og moteverdenens 
guruer ville blitt brakt til taushet. Reklamebransjens glødepiloter ville gått 
inn for landing. For Synne Lea har ikke fulgt noen av deres oppskrifter for 
å skinne. Og denne varmen må det finnes helt andre formler til, enn det vi 
har lært av trendsetterne eller har lest oss til.

TILTRUKKET AV DET FEILBARLIGE
Synne Lea var sengeliggende i flere år, i perioder i mørke. Da jeg ”kom 
ut” igjen, smiler Synne, - ble jeg så glad i det feilbarlige, kanskje fordi det 
synliggjør mennesker. 
- Varme og kjærlighet synes veldig tydelig hos noen. Hvis jeg ser at et men-
neske har mye kjærlighet, blir jeg trygg på det mennesket. Det er så sterkt 
å elske noen, derfor trenger jeg trygge steder. Det virker noen ganger som 
om de som kan vise sårbarhet, også lettere viser kjærlighet.

SANSER STORE TING PÅ SMÅ MÅTER
Fotosesjonen er over. Vi setter oss på en kaffebar, og jeg må avbryte Synne 
som er i samtaler med fotografen om ulike visuelle uttrykk og papirtyk-
kelsens betydning for hvordan hun opplever det hun ser. 

Synne er ikke redd for å snakke om de store tingene, men hun erfarer dem 
som regel i det små. - Jeg husker at jeg forsøkte å finne ett ord eller en 
setning jeg kunne bruke hver dag. Bare ett ord kunne være med å bære 
dagen litt. Jeg skrev det ned i en bok, og så gav ordet meg en konsentrasjon 
rundt noe som var godt. 
- Jeg brukte sansene mine veldig mye, og jeg konsentrerte meg intenst 
om dem. Når så mye ble tatt bort, var sansene så sterke igjen. Da jeg ikke 
kunne være ute, lyttet jeg etter hver minste lyd, jeg lærte meg å følge alle 

forskjeller i lyset som falt inn i rommet, og jeg var mye i hukommelsen 
min. Det er mye hukommelse i sansene i kroppen. Hukommelse kan være 
så fysisk. Det som var best for meg, var de menneskene som kom stille inn 
der jeg lå. De som følte seg fram til hvor jeg var, til hvor annerledes dagene 
blir når alt det hverdagslige blir borte. Jeg husker at jeg lengtet etter hjelp 
til å leve. Det gjorde meg så godt hver gang noen skjønte hva de måtte 
gjøre for at jeg skulle kunne komme ut en liten stunt, som hjalp meg til et 
sted i nærheten jeg var spesielt glad i. Det kunne bære i dager. 
 

GODT Å KUNNE TA NOE SOM EN SELVFØLGE
Synne setter seg rakrygget på stolen og knuser en klisjé som hun hørte, 
men ikke trengte, etter sykdomsperioden: ”Nå har du vel lært å ikke ta noe 
som en selvfølge.”

- Jeg er lykkelig og takknemlig over det jeg har kunnet ta som en selvfølge - 
at vi lever i et land med fred, med mat. Jeg har kjent varme over at mørket 
kan gi hvile, lykke over lyset om morgenen. Jeg trengte å fokusere på det 
jeg kunne ta som en selvfølge, for å stå i alt det usikre. 
- De gangene i livet mitt hvor veldig mye har blitt borte for meg, har det 
som er igjen blitt viktig og trygt. Kjærlighet og glede har aldri blitt borte 
for meg, og på en måte har jeg også hele tiden følt meg trygg. Trygg på 
at noe skal skje. Det kunne være en plutselig frigjørende tanke, en drøm 
kanskje, eller en sensitivitet i meg selv akkurat når jeg trodde jeg ikke 
kunne klare mer.

VISER SVAKHET TIL DE SOM OGSÅ VET JEG HAR STYRKE
Ennå har småbarnsmoren litt andre dager enn mange andre småbarnsmø-
dre. Datteren er mye på sykehus og har ofte smerter. Likevel: I dette livet 
er det sterke gleder tett inntil smerten. Og den dobbeltheten i livet er en 
viktig del av henne. - Ingen er bare syk eller bare frisk.
Jeg opplever at det kan være lett å la en egenskap vi ser i et annet men-
neske, bety for mye for hvordan vi forstår den personen, og jeg tror det tar 
synet vårt vekk fra mangfoldet i oss selv og andre. Det er så lett å finne 
noe ved hverandre som tar for stor plass i forhold til alt det andre vi også 
er, og så er det lett å verdibedømme det ene opp mot det andre. Om noen 

! For det er tynne linjer mellom den 
som trenger trø", og den som #al 
trø"e. $

Synne Lea • Født: 1974 • Bosted: Åsgårdstrand • Yrke: Forfatter • Bakgrunn: Debuterte med samlinga «Alt er noe annet» i 2003. Ble samme år kåret til Dagbla-
dets litteraturtalent. • Bibliografi: Alt er noe annet (dikt) 2003 • Synne Lea (34) var jr.-verdensmester i orientering da hun ble syk 20 år gammel. Hun fikk en 
virusinfeksjon som ga senvirkninger og gjorde henne sengeliggende i flere år. Etter mange år med venting ble hun frisk nok til å få barn. Hun var så heldig å få 
en nydelig datter, men dessverre er hun  også syk. Datteren er nå fire år, og mye inn og ut av sykehus. Synne Lea deler noen nye dikt i Dokument Innenfra og 
her noen tanker om livet.
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! For meg er det v%tig"e målet i livet å lære      
å el#e, la definisjonen for kjærlighet være vid. $
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plasserer meg på topp eller bunn, finner de meg ikke. For jeg er ingen av 
stedene. Når jeg viser svakhet, er det godt å gjøre det til noen som vet at 
jeg er sterk et annet sted. Når jeg viser styrke, er det nødvendig å ha noen 
som også vet jeg er svak et annet sted. 

SKAPE GODE RELASJONER VED Å GI GODE ORD
Lyriker Synne Lea har et sterkt ønske om å være tilstede i hverdagen og 
aldri glemme det som er viktig for henne i livet. Helt praktisk betyr det 
at hun ofte sier noe om det hun føler til de menneskene det gjelder: Hun 
sier til barna hvor godt det er å bare være sammen med dem, hun forteller 
dem hva de gjør med dagene hennes, og hvor stor virkning de har i henne, 
hvor mye glede de gir henne, bare ved å være til og være hennes barn. - Jeg 
har ofte tenkt på dette i forhold til datteren min. Det er viktig for meg at 
hun vet at jeg er like glad i henne, enten hun er frisk eller syk, enten hun 
klarer eller ikke klarer. Jeg vil at det skal være helt tydelig for henne at det 
ikke er i mestring vekst eller fall av kjærlighet ligger.

NATURLIG Å SØKE HJELP
- Sender vi bort for mye av smerte og ubehageligheter til hjelpeapparat, 
krisetelefoner – ting vi kunne delt med hverandre?
- Det kunne vi helt klart og det kan være viktig å tenke gjennom hvor 
åpne vi er om de forskjellige sidene ved oss selv og andre. Men jeg synes 
også det er viktig ikke å sykeliggjøre det å trenge et hjelpeapparat eller en 
krisetelefon. Av og til trenger vi å snakke med en vi ikke har et venne- eller 
familieforhold til, og noen ganger trenger vi å starte en samtale fra det som 
føles som begynnelsen akkurat da. Jeg tror det er et menneskelig behov, 
jeg tror det er viktig. Og naturlig. 

TRØSTE OG MOTTA TRØST
- Det kan være sårbart å be om trøst, for det er tynne linjer mellom den 
som trenger trøst og den som skal trøste. Jeg tror alle har et sted i seg som 
trenger trøst, og et sted i seg som kan trøste. ...
Hun tror også trøst kan være å holde fast i noe godt inne i et menneske. 
Det kan være en egenskap, en handling som bærer, eller noe han eller hun 
mestrer. - Trøst for meg er ofte at noen ser noe godt i meg, og et møte er 
ofte at noen ser noe som sjelden blir sett, sier Synne og lar blikket komme 
inn igjen etter en tur ut kafevinduet. 

ÅPNE FOR MER ENN FØRSTEINNTRYKKET
- Hvordan kan vi se mennesker på måter som gir dem følelsen av å være 
like verdifulle og gode nok?
- For meg er det viktig å se så mye jeg kan se i et menneske. For vi er alle 
mer. Men det er lett å se det som synes best og ikke gi rom for alt det an-
dre. Når vi sliter med noe, er det lett å tro at vi sliter med alt. Min erfaring 
er at det alltid er noe i oss som har mye liv i seg likevel, og jeg mener det 
er viktig å se det både i meg selv og i andre. For meg handler det også om 
alltid å snakke med meg selv om min tolkning av verden og menneskene 
rundt meg. Jeg vil ikke at den skal være ubevisst eller låst, jeg vil gjerne 
være åpen for mer og ikke la førsteinntrykket være viktig. - Jeg synes jeg 
mister så mye vakkert hvis jeg lar det få mye makt.  Andre ganger tror hun 
det ligger langt utenpå oss hvem vi er. Helt ut i huden. 
- I møte med barna mine blir jeg kjent med meg selv, sier Synne.

LAGE STØRRE ROM FOR HVA KJÆRLIGHET OG SKJØNNHET ER!
- Det er mange rundt oss som kjører opp idealer på hva som er vakre men-
nesker, og en del føler mindreverdighet i sammenligningen…
- Ja, jeg blir ofte ulykkelig hvis jeg sammenligner meg med andre. Det er 
like ensomt å være på toppen som å være på bunnen, for egentlig er vi 
ingen av stedene noen av oss.

Jeg tror skjønnhetsidealet allerede er utvidet for veldig mange, men alle 
måter vi kan synliggjøre det på er viktige: Vi må gjøre det offentlig og 
selvfølgelig til stede. Vi trenger å naturliggjøre skjønnhetsidealet. Så blir 
det kanskje mindre avstand mellom oss og lettere å gjenkjenne det vakre 
i seg selv også. Det gir så mye glede til den som ser også - å se skjønnhet 
flere steder, har hun erfart. - Jeg vet ikke hvordan det er for alle andre, 
men for meg er det viktig å la det gå lenger mellom definisjonene, lenger 
mellom sammenligningene. Jeg vil gjerne lage et rom som er større for det 
jeg synes er bra, sterkt og livgivende. Et slikt rom er både tryggere og mer 
skapende. I et slikt rom er det større plass til kjærlighet, og det er plass til 
flere utrykk for kjærlighet

MÅ FINNE MINE DEFINISJONER OG UTTRYKK FOR KJÆRLIGHET!
Da jeg bad deg assosiere til uttrykket – vokse på motstand – skriver du at 
du er mer opptatt av hva motstand og lidelse gjør med din evne til å elske. 
Hvordan tenker du, da?

Jeg synes det har vært vondt å tenke selv eller høre kommentarer fra andre 
om at det er en mening med det vonde som skjer meg eller andre. Det be-
tyr likevel ikke at jeg ikke kan finne en mening i det eller oppleve menings-
fylte ting gjennom det. Det er rart med slike kommentarer jeg tror mange 
hører en eller flere ganger hvis de opplever noe vondt. Jeg har hørt: ”Nå 
har du vel lært å ikke ta ting som en selvfølge, ” Det er nok en mening med 
det,”  ”Alt som ikke knekker deg, gjør deg sterkere.” Jeg har ikke følt meg 
hjemme eller blitt trøstet eller sterkere av noen av de kommentarene.
For meg handler det om at vi kanskje ikke på alle steder i livet trenger å bli 
sterkere, større, raskere, eller vurdere så mye av det som skjer oss i livet 
ut fra de målene. For meg er det viktigste målet i livet å lære å elske, la 
definisjonen for kjærlighet være vid, for jeg vet at det er så mye jeg ennå 
ikke vet om kjærlighet. Det jeg VET er at jeg at ønsker å elske, til alle tider 
i livet. Og så tenker jeg ofte på evnen til å BLI elsket. For meg er det like 
vanskelig, ja noen ganger er det enda vanskeligere å la seg elske som å 
elske.

Hvordan ta menneskers smerte på alvor – samtidig som en leter etter det 
ennå uoppdagede vakre i dem?
- Det uoppdagede i et menneske! Det er vakkert. For meg er det mye av 
lengselen min.  Å oppdage hverandre og å bli oppdaget. At jeg blir virkelig 
gjennom å oppdage og å bli oppdaget. Og ensom uten, kanskje.
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Synne Lea

Jeg ligger i halvlyset og ser
på deg. Når du har vondt 
gråter du tvers gjennom 

meg. Helt til !illheten 

holder oss for ørene. 
Da hører jeg 

regnet ute lenge 
e"er at det har

forsvunnet og fo#se"er 

å se øynene dine 

knuse som dråper 
i ans$tet di". Jeg klarer $ke 

å ta tankene bo# fra dem, 
fra kjærlighet som aldri ser 

seg for før 
den k%sser gaten. 
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Nye dikt av Synne Lea
før vi får øyelokk 

får vi øyne. 

jeg vet du merker 
at jeg ikke kan se 

i nærheten av kveldene 

hvis jeg ikke trekker deg inntil meg 
så jeg skal slippe å kjenne 

avstandene stupe 
gjennom oss. 

jeg tror det er derfor du vekker meg tidlig 
så vi sammen kan se himmelen 

lete etter seg selv, snu 
hver skygge. 

helt til morgenen er den eneste 

tiden vi vet sikkert 
at vi ikke har vært 

der vi har vært. 
vi vet ikke hvorfor 

vi sover, bare 
at mennesker må 

sove. jorden kan ikke 
gjøre dette alene.

vet du hvor lenge 
jeg har ventet på deg. 
jeg har vært ved alt 
som kunne være 
en vei. 

ikke før du beveget deg 

gjennom rommet forstod jeg 
hvor jeg var. 
jeg renset øynene, gne gatene 
ut av dem. 

de er ikke lenger 

svarte 
men sølvfarget og flyter 
forbi. det er så mye 

jeg glemmer fordi 
du finnes.
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om høsten blir skogen 
rød og hovner opp. hver gang 
fuglene forsvinner 
forsøker jeg 

å huske hvordan 
de kommer tilbake. mens jeg ser dem 
bli mindre 

og mindre på himmelen 
tenker jeg likevel mest på 
om det ville vært lettere for deg 
å vokse 

hvis jeg aldri hadde 

sammenlignet deg 
med en fugl.

ASSOSIASJONER FRA SYNNE

Berøringspunkt
Disse dagene er berøringspunkt for meg den ømme 
slitenheten jeg kjenner i kroppen når jeg har båret bar-
net mitt gjennom et smertefullt døgn, og den intenst 
tilstedeværende følelsen av å ha en kropp som kan 
bære. Jeg ligger og kjenner på det om kveldene når alt 
jeg har sett gjentar seg i øynene mine.
 

Miste ansikt
 Jeg har ofte følt at jeg ikke dør bare en gang, og at jeg 
heller ikke blir født bare en gang i livet.Jeg føler jeg mis-
ter ansikt når jeg ikke klarer å være den jeg vil være, 
når slitenheten forandrer meg, når jeg er intenst fortvi-
let over smerten jeg ser i noen jeg elsker. Da føles det 
som at jeg går i stykker inne i meg, og dør litt, selv om 
jeg lever. Og noe blir aldri det samme igjen. 
Andre ganger føler jeg at jeg får et nytt ansikt. eller 
slipper et annet, og at det er en lettelse i det, en liten 
fødsel.
 Jeg tror jeg kommer til å ha mange ansikter gjennom 
livet, i den forstand vil jeg gjerne både miste og få nye 
ansikter. Jeg vil gjerne bli gammel.  
 

Vonde sannheter
 De vondeste sannhetene mangler språk i meg, men 
lager rom av avstand. De har sitt eget språk og kan 
være det som bestemmer mange av handlingene mine, 
det som trekker i øynene mine.
 

Utenfor
For meg nå handler det mye om å være utenfor 
muligheten til å hjelpe og å se noen jeg elsker, bar-
net mitt, på grunn av sykdom være utenfor den hun 
er, å selv være utenfor den jeg føler meg som, utenfor 
drømmen om livet vårt. 
 

Normalt liv?...
I blant føler jeg at jeg ikke vet hva normalt liv er. Et-
hvert liv er på en måte unormalt og derfor normalt. 
Jeg ønsker at det skal være uviktig for meg. 
 Men jeg tenker ofte på hvor ulike liv mennesker kan 
klare å leve, og allikevel at det finnes en likhet i men-
nesker uavhengig av steder og stadier. 
  

Skatter i mørke
Jeg tror på plutselige tanker, møter, drømmer eller noe 
jeg ser når jeg trenger det mest. Jeg tror på intens lyk-
ke midt i intens smerte. Alle stundene barna mine og 
jeg ler, leker, selv når det er vondt. 
 

Vokse på motstand
Det er ikke viktig for meg å definere om jeg vok-
ser eller ikke på noe som skjer. Men det er viktig for 
meg å forsøke og ta imot forandringene det gjør i meg 
på varmest mulig måte. Og hva det gjør med min egen 
evne til å elske, være til stede i kjærlighet. Min egen 
evne til å ta vare på andre, meg selv, tiden.  Jeg tenker 
ikke ofte på å vokse, men jeg tenker på forandringene 
i livet. 

her er vi 
foran vinduet. jeg løfter deg 

opp for at du skal 

se hvordan 

regnet 
spraker, strekker seg 

mot jorden, 

hvordan alt 
vil hit.


