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Navn... nei, vent, la meg starte med personnummer.  
28099892748 
Det forteller deg vel egentlig det du trenger å vite. 
Nummeret mitt er svart, hvitt, passer fint inn i de små firkantene på skjemaer og kontrakter.  
Navnet mitt er fargerikt, det får gå bakerst, i beskrivelsen av meg selv, 
En liten post scriptum som skal romme hele meg.  
 
Men nå forhaster jeg meg. 
 
Personnummer, så kommer... jo, adresse. 
Tjøllingveien 7, 3262 Larvik.  
Ja, en småbyjente her i hovedstaden, 
Drømmer om noe bedre, puster inn smogen og tror det er tryllestøv, 
Ja, det må det jo være, ellers hadde ikke alle konkurrert om å få inhalere det, 
Ingen hadde tømt lommeboken og tømt alle lånemuligheter for muligheten til å sove mellom 
fire trange vegger, en av  
åtte romkamerater, 
et kjøkken, 
en do, 
åtte skjebner, 
åtte drømmer, 
én fet vinst.  
 
Men jo, utdanning. 
Jeg har alltid elsket å lese, derfor var skolen lett. 
Skolen var lett, derfor fikk jeg gode karakterer. 
Jeg fikk gode karakterer, derfor måtte jeg fortsette å få gode karakterer.  
Jeg fortsatte å få gode karakterer, derfor var jeg bedre enn de andre. 
Ikke at jeg selv sa det, altså, 
(jeg vet godt at slike ting skal indikeres, ikke sies, men indikeres) 
men min evne – mitt behov – for å se bak Camus’ saklige prosa og finne angsten og den 
tragikomiske trøsten bak ordene gjorde meg til et bedre menneske i fremmedes øyne.  
Når i evolusjonen startet vi å sette teoretisk analyse foran praktisk kløkt? 
Var det når vi fikk nok mat og måtte bytte ut en sult mot en annen?  
Var det samtidig som vi tok muligheten til å lære vekk fra folk som ikke hadde nok penger 
eller feil språk eller begge deler? 
Var det samtidig som vi bestemte hvordan en smart person lærer seg ting? 
Var det samtidig som vi sluttet å bry oss om hva kunnskap skulle gi oss og i stedet ga den et 
statushierarki? 
Jeg fikk gode karakterer, så jeg kom inn på profesjonsstudiet i psykologi 
Jeg sov ikke siste måneden før eksamen på videregående. 
Jeg ville så gjerne hjelpe andre 
Mistet kontakt med hobbyene som pleide å være meningen med livet mitt. 
Og så er det så mange spennende felt man kan jobbe innom.  
Skapte et tomrom til terping og pugging jeg aldri igjen har klart å fylle. 
Og lønnen er ikke dårlig heller. 
 
Jo, og før jeg aksepterte plassen på profesjonsstudiet ble jeg akseptert til Cambridge 
-ja, den Cambridge. 



Det er ikke relevant for livshistorien min i øvrig, 
men det vil endre hvordan du ser på meg allikevel.  
Faktisk kom jeg inn på alle de 16 linjene jeg søkte på 15 ulike universiteter i fem ulike land. 
Mange av dem var elite-universiteter.  
Mellom tilbudene om plass og plassen jeg valgte ligger et minefelt av identitetskriser, et 
gradvis tap av glede over å motta fruktene av arbeidet som hadde vært livet mitt de seneste tre 
årene, panikkanfall og tårer. 
Men uansett, det er mer en morsom anekdote, egentlig. 
En god indikasjon. 
 
Så, jobberfaring.  
Jeg elsker å engasjere meg i ting. 
Faktisk er det i handling jeg føler meg mest levende. 
Noeavgrunneneratjegaldrilærtemegåformerelasjonerogderforaldriklareråstolepåatfolkvirkelig-
likermegogjeglurerpåomjegnoengangvilklareååpnemegfornoenandreogfinnedensagnomsuste-
kjærlighetenmeninntildafinnesminenestemeningi ALLE DE VARIERTE OPPGAVENE JEG 
FRIVILLIG TAR ANSVAR FOR. 
Er jeg ansvarsfull? 
Å, du skulle bare visst! En god ting med å være depriHAHAHA jeg mener jeg har vanskelig 
for å tro at det jeg gjør er godt nok, perfeksjonist er ordet jeg leter etter.  
Man er ikke bedre enn arbeidet man gjør, eller hva?  
Privilegier, schmivilegier, å nei, jeg mener ikke, jeg er absolutt ingen rasist, ja, slikt er så 
fryktelig, og at det fremdeles finnes nå i 2018, grusomt, grusomt...  
Om jeg er feminist? 
Jo, altså, kan ikke du først fortelle meg din egen holdning? Den med makt til å sparke den 
andre først, som man sier. 
Haha, neida... 
... 
 
Øvrige kvalifikasjoner? 
Jo, jeg har gått flere kurs i demensomsorg, 
Snakker engelsk, tysk, fransk, 
Har vunnet flere priser for mine ulike artikler og noveller, 
Deltok nylig på en konferanse i Beirut, Libanon som utvalgt delegat, 
Mestrer flere dataprogram innom mangfoldige felt.  
Jeg er også søster, datter, barnebarn, venn, eier, sviker, fiende, helt, barndomsminne. 
Men det har jeg ingen dokumentasjon på, så ignorer det.  
 
Det var vel det meste, tenker jeg. 
Jo, og en siste ting, bare.  
 
Marina, heter jeg. Marina Skovgaard Dokken.  


