God dag, folkens, og velkommen til det første ”Blue corner”!
Først av alt må jeg takke for den store æren som jeg er tildelt ved å ha denne spalten. I noen år
har det vært tradisjon at lokallagets styre har lagt Vorspielet til sitt” julebord” – det holdes
alltid i januar – til min private residens, som tilfeldigvis ligger nokså nær Hamar hotte uteliv. I
år ble til at de slo seg til hos meg hele kvelden, og lot uteliv være uteliv. Dermed fikk de tid til
å spørre meg om jeg kunne ha en fast spalte på lokallagets hjemmesider – Børges corner. Jeg
foreslo å føye til ”blue”, og fikk medhold. Noe av bakgrunnen for at jeg fikk forespørselen
kan jo være at jeg har sluttet som redaktør i NTA, og at noen kanskje var redde for at jeg
skulle få fritidsproblemer. Da er jo heller ikke ”blue” så langt unna.
Jeg skal gi dere blue, jeg! Blue kan jo bety trist eller melankolsk på engelsk. Så tidlig som på
1300-tallet ble ”blue” brukt om ikke å være helt i form, nærmere bestemt å se bly-forgiftet ut,
før altså mer moderne betydninger tok over. Dette må også bety at norske ”bly” har med
fargen blå å gjøre. Her i landet kan vi altså snakke om å føle oss ”bly”, for eksempel hvis
laget vårt ikke vinner eller foredraget på lokallagets temakveld ikke sitter som det skal. Selv
er jeg ikke så redd for å være litt ”blue”, og kan se mye morsomt i det som er blue, og mye
blue i det som skal være litt morsommere enn det egentlig er.
En grunn til at det er en ære å ha denne spalten, er at Glåmdal og Nes-laget er det mest
oppegående i sitt slag i hele landet. Dere står på og lager seminarer og det ene med det andre
– blir det sommerfest i år? For kort tid siden var det kjempesuksess på Milepælen, midt i
metropolen Sand. 18. mars fleskes det til med selveste Kai-Ove Ottersen i lokallagets
”storstue”, Skogtun på Skarnes. Hvis ikke folk kjører mann av huse for å høre og ikke minst
se denne atferdsanalysens store gromgutt og lokallagets revisor og ”sugar boy”, så vet ikke
jeg. Det er vel på en slik dag trafikken blir så stor at folk i Glåmdalsdistriktet virkelig blir
hissige etter å få fart på veiutbyggingen i retning Oslo! Jeg overdriver kanskje litt, men
lokallaget har grunn til å være stolt over sin foredrags- og seminarvirksomhet. Dette er vel
noe av det viktigste dere, eller vi, kan drive med.
Vel, dette var en litt uhøytidelig åpning. Men jeg lover å komme tilbake med mer dypsindige
tanker med jevne mellomrom. Det hender jo at jeg får en idé som jeg får lyst til å dele med
andre, i dette tilfelle medlemmer og venner av Glåmdal og Nes-laget. Tonen vil vel bli ganske
lett, men det utelukker ikke et og annet seriøst poeng som har med atferdsanalyse, i videste
forstand, å gjøre. Dere vil nok høre fra meg i alle fall en gang i måneden.
Lev vel til neste gang, hver og en av dere.
Børge
PS
Dere har vel fått med dere at det nettopp har kommet en banebrytende bok på markedet:
Holden, B. & Finstad, J. (red.). Atferdsavtaler. Et hjelpemiddel for å velge hensiktsmessig
atferd. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Og forhåpentligvis til påske kommer Eikeseth & Svartdal (red.), Anvendt atferdsanalyse.
Teori og praksis i ny utgave.

