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st yggen på ryggen. I november ble vi gjennom vg kjent med historien til
Odin Olsen Andersgård. En 13 år gammel guy som valgte å ta siy eget liv på
grunn av mobbing. I Odins tilfelle sviktet skolen fullstendig. Det er uforståelig
at to skoler har feilet og ikke klarte å følge opp mobbingen, på tross av gjentaye
bekymringsmeldinger fra hjemmet. Når selvkritikken fra kommune og skole
ledelse uteblir er det grunn til å hevde at regelverket må strammes inn og sank
sjonsmulighetene må bli større. Det skal ikke være slik at foreldre og barn oyyer
for å få en ny start og for å komme unna mobbingen. Ingen barn skal være redde
for å gå på skolen. Hverdagen må bli trygg for alle barn. Skolene, lærerne og
mobbernes foreldre må gjør mer for at alle skal ha en god skolehverdag.
Dessverre har noen voksne en ide om at mobbing er noe barn kan løse seg i
mellom. Men selv om barn kan løse en krangel, så kan de ikke løse gjentagende
erting på egen hånd. Vi må ta dem på alvor når de sier de blir mobbet. Og det må
foreldre til mobberne også. Selv om du elsker barnet diy over alt på jord og syns
det er perfekt, så hør på læreren når den sier at diy barn er en mobber. Ikke gå i
forsvar og skyld på at det trengs to for tango. Barn begynner ikke å mobbe av seg selv.
Det er ikke barn som starter med å se forskjeller og påpeke dem. Det er oss
voksne, foreldrene. Voksne mobber, barn hermer. Det er vi som kommer med
stygge kommentarer og som fryser ut. Og dessverre er det ikke noe som forsvinner når vi blir eldre. Det er våre holdninger som barna tar med på skolen. Tenk
på fotballpappaen som slenger ut «jævla driydommer» eller «homse» til spilleren
på det andre laget. Eller når én ikke blir invitert på festen, selv om han er en del
av gjengen. Det trenger ikke å være bevisst en gang, men vi rangerer de rundt
oss hele tiden.
Mellom hverandre kommenteres utseende og klær, om hvordan hun dreit
seg ut på forrige fest. Og for de som bare siyer stille, hører på og aldri sier noe
eller bidrar – dere er like ille. Dere skaper en presedens av at deye er noe som er
greit. Tenk på hva du sier og hva andre sier rundt deg. «Det hjelper ikke å si fra»
sa Odin. Vi må sørge for at det gjør det, for vi har ingen å miste. Mobberne er
styggen på ryggen.
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fr a arkivet. På våre hjemmesider nnner du artikler som har vært på trykk i
tidligere utgaver, eller som kun har bliy publisert på ney. I kåseriet, «Hipster 2.0,
den miljøvennlige utgaven», kan du lese om den oppgraderte hipsterversjonen.
For den tradisjonelle, hipster 1.0, er det obligatorisk med bart eller skjegg, samt
øl fra mikrobryggeri. Viktigst er at vedkomne aldri ville kalt seg selv en hipster.
Den nye utgaven er noen år yngre, og fokuserer i større grad på en økologisk livs
stil, som kommer til syne gjennom bruk av kakebokser som Tupperware, FairPhone og klesskap fra vintagebutikker. Les mer på samfunnsvitern.com
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Mørke
Lyset og fraværet av det må kunne sies å være blant våre mest yndede symboler. Enhver tenker med
respekt for seg selv har grunnet på motsetningen og den gjensidige avhengigheten mellom lyset og
mørket. Vi nevner i oeng: Konfucius, William Shakespeare, Henrik Ibsen, Gud og Einar Skjæraasen.
Visse astronomer beskjegiger seg med såkalt mørk materie, materie i universet som vi ikke observerer
lys fra, og sorte hull. Sorte hull sluker alt rundt seg, og disse vitenskapsmenn og -kvinner blir da også
fullstendig oppslukt av arbeidet siy. På Universitetet i Oslos hjemmesider kan man lese at professor
ved fysisk instituy, Are Raklev, leter eyer mørk materie under sofaen hjemme. Hvorvidt det er han
som kan ha tay med seg jobben hjem eller om jobben allerede var hjemme, går dog ikke frem av teksten.
Andre astronomer igjen er mest opptay av orddeling. Organisasjonen Astronomer mot orddeling
(amo) ble dannet i 1996 av en liten gruppe astronomistudenter ved Universitetet i Oslo. Disse hadde
kunnet fortelle oss at det er forskjell på de evig populære mørke menn og de mer kontroversielle mørke
menn. Vår alles mørkemann Dagnnn Høybråten gikk gjennom ild og vann for å få innført røykeloven
i 2004. På det tidspunktet stilte 54 prosent av Norges befolkning seg negative til lovendringen, men
nå, ti år eyer, er 96 prosent positive, ifølge en undersøkelse utført av Helsedirektoratet. Mørkemannen
har altså steget opp av røyken og inn i lyset og varmen. Lysets hastighet er enorm, men nå som det går
mot vinter, merker vi at mørket ikke akkurat er noen sinke det heller. Da blir det desto viktigere at vi,
enten vi er lysfontener eller mørkemenn, tar hverandre inn i varmen.
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Seks fot over
I sorte antrekk willer de opp for deg, hjelper deg med det praktite, samt er der
for deg og den avdøde, eyer at mannen med ljåen har vært på besøk. Men hvem
er egentlig disse wilig kledde gravferdtonsulentene?

det første jeg tenkte på da jeg ble spurt om å skrive denne reportasjen for
Samfunnsviter’n var den amerikanske tv-serien Six Feet Under, som ble sendt på
nrk fra 2003-2007. Serien er lagt til Los Angeles i nyere tid, og handler om det
familiedrevne begravelsesbyrået Fisher & Sons Funeral Home. Hovedtemaet i serien er døden og hvordan døden påvirker livene til de som jobber med den hver
dag. Da tv-seriens skaper, Alan Ball, ble spurt om konseptet i serien, trakk han
frem det han mente er de viktigste spørsmålene som piloten til serien belyser:
Hvem er disse menneskene i begravelsesbyråene, som vi betaler for å hanskes
med døden for oss når den inntrefer? Hvordan påvirker jobben deres egne liv?
Og ikke minst – hva gjør en sånn jobb med deg?
Det er de samme spørsmålene jeg stilte meg, kvelden før jeg skulle møte min
første gravferdskonsulent og fotfølge ham rundt på en typisk arbeidsdag.
fr a blindern til begr avelsesbyrå. Bortgjemt på Frysja industriområde,
nært Teknisk Museum, holder Fonus begravelsesbyrå, og arbeidsplassen til grav
ferdskonsulent Eivind S. Eggen (28) til. Han forteller at det var hans nysgjerrighet som førte til at han havnet i jobben som gravferdskonsulent.
– Det er liy morsomt, for da jeg begynte her var jeg selv veldig nysgjerrig på hva
slags folk det er som jobber i en sånn bransje. Og den ubehagelige erkjennelsen –
eyer noen års arbeid – er at det er jo meg, sier Eivind, eyerfulgt av sin hikstende
layer (som jeg kom til å få høre oere ganger i løpet av dagen).
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Eivind er utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, hvor han skrev sin
masteroppgave om biodynamisk vinproduksjon i California.

Da du begynte i jobben som gravferdskonsulent, hadde du da de sosialantropologiske
brillene på? – I starten ble det spøkt mye med at jeg var her for å studere og skrive
en avhandling om folkene som jobber her. Og jeg tror jeg kanskje i begynnelsen
gikk inn i yrket med en generell nysgjerrighet, som har say siy preg på veldig mye
av det jeg har gjort oppigjennom uten at jeg har skrevet feltnotater hver dag eyer
jobb. Men ja, jeg gikk nok liy inn for å prøve å nnne ut av hva er denne bransjen
egentlig. Og det er jo den antropologiske nysgjerrigheten, bare at det har ikke
bunnet ut i avhandlinger og artikler – det munner ut i seremonier som er forhåpent
ligvis akkurat det folk trenger. Men mye av det jeg observerer, som for eksempel
begravelsen som et overgangsritual, stemmer godt overens med det jeg har lest
da jeg gikk på Blindern.
Eivind begynte i begravelsesbransjen ved en ren tilfeldighet. Han hadde tidligere
hay sommerjobb som gartner og elektro-installatør, men sommeren 2011 ønsket
han seg en mer spennende og interessant sommerjobb. Han erindrer at det var
sommeren før han begynte på mastergraden i sosialantropologi, at han for første
gang tok på seg den stilige, ley gjenkjennelige begravelsesdressen og møye opp
på Fonus begravelsesbyrås back-oqce på Frysja. Samtidig som han leverte master
oppgaven i sosialantropologi våren 2013, søkte han på andre jobber uten hell.
Eyer å ha gåy arbeidsledig en stund begynte han først som vikar på Fonus, hvor
han jobbet de dagene byrået trengte ekstrahjelp.
– Jeg husker ikke eksakt når det var, men på et eller annet tidspunkt innså jeg at
deye kunne være en interessant jobb for meg, så jeg spurte sjefen min om de
trengte meg fulltid.

◁

Til tross for at yrket er veldig alvorspreget, så say layeren løst i løpet av
dagen vi tilbrakte med Eivind S. Eggen.

’
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Det viste det seg at de gjorde. Siden juli i år (2014) har Eivind jobbet der fast som jo det verste allerede skjedd. Derfor vil jeg si at tannlegebransjen er et mye møren del av Fonus ute-stab på Frysja. Han forteller at de er totalt 6 personer som ut- kere yrke egentlig, til tross for at de har sånne skarpe, blåe, ouorescent-lightning,
gjør ute-staben, og at de jobber i par. I dag skal han jobbe sammen med Hermund sier han med et smil om munnen, samtidig som vi begge ler av sammenligningen.
Hansen, som jobbet som trailersjåfør før han begynte i gravferdsbransjen for 14
– Det er nok bliy stemplet som et mørkt tema, fordi det møtet man har med oss
år siden. Av måten Eivind snakker om yrket siy på kommer det fort tydelig frem som jobber i bransjen og begravelser utenfor, er jo at det er en dag hvor du har
at det er en jobb han trives godt med og i. Og ut fra hva jeg så i løpet av dagen, så
mistet noen som er deg kjær. For oss er det liksom liy sånn business as usual.
er det også et yrke hvor hans rolige, akade
Det blir det jo til sluy uansey. Men klare
miske, men dog også muntre vesen sklir
inntrykk fra min hverdag for min egen del,
Jeg tal til tannlegen eyer på, og der – der
naturlig inn i.
er at jeg gjør en tjeneste for folk som de
trenger. At jeg hjelper folk gjennom en
har du et mørkt yrke. Der er det jo mye mer
– Mørkt og trist på utsiden
vanskelig periode og jeg gjør noe veldig
smerte og lidelse hele veien. Mens her har jo
positivt. Sånn sey er det jo veldig mye lys i
det verwe allerede tjedd.
Hva er det ved dine egenskaper Eivind, som
hverdagen egentlig, selv om det er et mørkt
gjør at du passer til jobben? – Jeg pleier å si
tema, påpeker Eivind så videre.
at jeg har funnet en nn balanse mellom å være empatisk nok, men ikke for empatisk. Sånn at jeg har den tegen til å kunne se folk i den situasjonen de er i, og
ingen fellesnevner. Verken Eivind eller noen av hans kollegaer hadde som
kjenne på deres følelsesregister. Et hvert møte med pårørende er forskjellig, så
barn sey for seg at de kom til å ende opp som gravferdskonsulenter. Han forteller
man må prøve å nnne ut av hvor folk er og prøve å være der for dem – men ikke
meg at alle de som jobber der har ulik bakgrunn og forskjellig historie som forvære i deres situasjon. Man må ikke gå inn i deres sorg, man må være profesjonell klarer hvordan de har endt opp i jobben.
og gjøre jobben sin, sier han, og understreker:
– Min bakenforliggende interesse er for eksempel veldig akademisk. Det er det
– Jobben min er ikke å være psykolog eller sjelesørger. Jeg er her for å gjøre veldig ikke så veldig mange her som deler. De har kanskje mer praktiske, personlige
praktiske ting som er veldig viktig for deres sorgarbeid, men som fortsay er eks
interesser. Flere her er kristne og har mer den intuitive veien inn. Men jeg har
ternt for deres sorg. Folk i bransjen har ulike måter å gå frem på og tolke rollen
ikke funnet noen fellesnevner på oss som jobber her. Hadde man studert det
som gravferdskonsulent. Jeg ser på min rolle som en som er der for de pårørende, antropologisk så kunne man kanskje ha funnet mer ut av om det er noe mønster
uten å være der med dem.
på hvem og fellestrekk mellom de, for å få svar på hvem det er som søker seg til
bransjen. Vi har hay mange forskjellige mennesketyper innom, og det har ikke
Det oppstår en liten pause, eyersom Eivind ønsker å vise meg og fotografen de
vært giy at andre med enten kristen eller akademisk bakgrunn vil takle jobben.
ulike kistene og urnene de har. Det går kaldt nedover ryggen, når jeg gjør oss
oppmerksomme på den minste kisten – kisten som er beregnet til ufødte fostre
I dag nnnes det ingen krav til formell utdanning for å bli gravferdskonsulent. Deri
og nyfødte som er opp til 6 uker gamle.
mot kan begravelsesbyråer som er medlem av fagorganisasjonen Virke gravferd, til– Jeg har heldigvis kun vært borti en begravelse av denne typen, forteller Eivind by medlemmene sine diverse kurstilbud til sine ansaye gjennom Virke Gravferd.
med en rolig, stemme, samtidig som han ser bort på den lille, hvite kisten med et – Hvorfor jeg endte opp her eyer endt master, har å gjøre med at jeg fortsay
alvorlig blikk.
har den samme interessen for de praktiske og sosiale sidene av bransjen som jeg
hadde da jeg begynte som sommervikar; hvem er det som jobber i denne bransjen?
Men er det ikke et liy mørkt og trist yrke? – Jeg liker å si at det er et mørkt, trist yrke hva er det som egentlig skjer i kulissene, hvem gjør vi det for? og hva vil skje med
på utsiden. På innsiden handler det mye mer om møter med de sørgende, de
bransjen fremover? Tendensen den siste tiden har for eksempel vært at bransjen
døde og det praktiske arbeidet. Jeg har aldri opplevd hverdagen min som noe mye i større grad må tilpasse seg en eyerspørsel eyer en mer personlig tilpasning,
mer mørkere enn andre yrker. Jeg skal til tannlegen eyer på, og der – der har du forteller Eivind, mens lyden av at en av hans kollegaer hamrer sammen den ene
et mørkt yrke. Der er det jo mye mer smerte og lidelse hele veien. Mens her har
hvite kista eyer den andre, ljomer i bakgrunnen. ▷
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Han viser til at det i dag er ganske vanlig at avdøde og/eller vedkommende sin
familie har klare og sterke ønsker for hvordan begravelsen skal være, som gjerne
skiller seg fra den tradisjonelle begravelsesseremonien. Eivind ser tankefullt
utover den store garasjen vi bennner oss i, bort mot byråets tre begravelsesbiler
av det lukrative bilmerket Jaguar, før han så forteller at de har oere ganger tay i
mot musikkønsker av typen klassisk rock, som for eksempel The Eagles Hotel
California, Grim Reapers See you in hell, ac/dcs Highway to hell og Led Zeppelins
mest kjente låt Stairway to heaven.
– Ikke alle sangønsker passer seg å spille i kirken, noe som fører til at vi må tenke
nyy og nnne andre alternativer for å kunne oppfylle avdødes og/eller vedkommende sin families ønsker uten at det vil være til besvær for familien og pårørende
eller bryte med avdødes ønsker. Det har da blant annet bliy løst ved at vi har spilt
musikkønsket i bilen på vei til kirken eller krematoriet.

komme inn. Jeg var ny i gamet, og blir stresset når jeg ser at presten kommer mot
meg, med deye programheget i hånda og viger det foran nesa på meg når han
er nærme nok. «Nå har jeg sagt det så mange ganger – vi kan ikke synge denne
salmen her», sier han. Jeg blir liy fortumlet og vet ikke hva jeg skal si. Prester
har jo visse formeninger om hva som er greit og ikke i seremonier, som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med hva resten av verden synes. Presten sier så
videre «Men se her da! – vi kan ikke synge denne salmen her; kjærlig stund uten
like(t)», forteller Eivind mens han ler hikstende.
Layeren stopper opp, eyersom Eivind må hjelpe Hermund med å seye kista med
den avdøde oppå de gjennomsiktige beina som han har say frem.
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Har du et spesielt minne fra en begravelse som har festet seg? – Jeg har et minne fra min
første sommer, hvor jeg hadde to seremonier på samme dag. Disse markerte også
mørk hverdagskomikk. Det er overraskende ley å snakke så løst og fast om yyerpunktene, og demonstrerer et veldig nnt, poetisk poeng for min del. Den ene
Eivinds arbeidsoppgaver på kistelageret og i begravelsesbilen på vei mot Østre
var en seremoni i et sykehjems kapell. Det er den minste seremonien jeg har vært
Gravlund, hvor dagens seremoni skal nnne sted. Men i det vi kommer inn i kapell med på. De eneste pårørende var ektemannen og hans kusine. Så jeg og han jeg
et via bakveien, føler jeg plutselig veldig på de mørke, triste følelsene som gjerne jobbet med den dagen saye oss inn i kapellet og sang med på salmene, fordi det
assosieres med en begravelse. De følelsene blir fort byyet ut med layer, som
var ingen andre der – bortsey fra de to, avdøde og presten. De hadde overlevd
følger av at Eivinds kollega Hermund sniker seg innpå en tredje kollega – som
alle vennene sine. Da den var ferdig dro jeg videre på en kjempe seremoni i Ris
akkurat har gåy inn på kjølerommet og skremmer ham.
Kirke, som er et av de største seremonilokalene som nnnes i Oslo – og det var
– Som på enhver arbeidsplass, så spøker og tuller vi med hverandre og det går
helt fullt av mennesker og blomster. Avdøde var en businessmann i 50-årene som
gjerne i mørk humor. Men jeg vil ikke si at
hadde fåy hjerteinfarkt. Det var den totale
vi bruker mørk humor for å distansere oss –
rake motsetningen, men allikevel så siyer
Med en gang du uuyer å puwe så er det opp
det synes jeg er en liy enkel analyse av hva
man
igjen med den følelsen av at prestene
til de eyerlaye å trive hiworien om meg og
mørk humor egentlig er. Det er en veldig
gjorde en like god jobb i begge seremoniene
hvordan de tal hute meg.
freudiansk tolkning å si at mørk humor er
– de var like verdige, selv om de utseendeen sikkerhetsventil eller noe sånt. Mørk
messig var så forskjellige de kunne ha vært.
humor er til dels en nødvendighet, siden mye av det vi gjør er kanskje liy mørkt
Til tross for det var det det samme menneskeverdet, det var ikke noen forskjell
og man spøker jo liy med det man står og tråkker i hver dag. Så her går det jo liy i – de var like nne, de var like verdige, understreker han.
å lage dødsannonser for hverandre og uskyldig skremmerier, forteller Eivind.
Hva synes du er den beste, mørke spøken? – Jeg er veldig glad i disse prestehistoriene – Man venner seg aldri helt til jobben...
våre, en av de helt essensielle anekdotene. Jeg pleier å fortelle den som om det har
skjedd med meg, for den fungerer best da, sier han og fortseyer:
Plutselig endrer Eivinds ansiktsuyrykk seg. Jeg snur meg og ser at de første på
rørende har ankommet – nærmere 20 minuyer for tidlig. Eivind ber meg og foto
– Jeg bennner meg ved inngangsdøren og tar i mot familien som er i ferd med å
grafen om å seye oss på bakrommet, før han går mot inngangen og begynner å

en ensom rose: Vi nkk ikke lov til å
ta bilder av kista eller rommet etter at
blomstene ble lagt ned, av respekt for de
pårørende. Men det var greit å ta bilde
av den ensomme rosen som falt av den
ene bårekransen Eivind la frem.

◁

eivind viser oss de ulike kistene og
urnene, samtidig som vi snakker løst og
fast om ulike sider av yrket hans. Men
stemningen endrer seg og blir mer
alvorlig, når vi stopper opp ved de
minste kistene.

’
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dele ut programheger til de som har ankommet. Vi siyer på bakrommet under
hele seremonien med Eivind og Hermund, som orienterer seg hvor i programmet
seremonien er, ut i fra hvilken salme som blir spilt.
Vil du si at du er mer opptay av døden enn andre, som følge av yrket diy? – Jeg har et
veldig enkelt forhold til døden. Jeg tror på nedbrytningen av karbon – på karbon
kretsløpet, rey og sley. Men det er karbon man skal ta veldig godt vare på.
Jobben blir jo ikke noe leyere – man venner seg aldri helt til den. Og når du begynner å føle at du gjør det, så kommer det noe – trenger ikke å være noe spesielt
en gang – som minner deg på ubehaget som kommer med jobben. Man får på
mange måter en innsikt som ikke var det jeg tenkte på da jeg søkte på sommerjobben i Fonus tilbake i 2011. Det var ikke denne innsikten jeg var nysgjerrig på.
Men samtidig tenker jeg at den dagen jeg føler at jeg har vent meg til jobben, det
er dagen det er på tide å skige beite. For det er bare sunt å bli mint på ubehaget, å
bli påmint på at det handler om noens kjære.
Har jobben ført til at du har lagd deg noen tanker om hvordan din egen begravelse skal
være? – I starten gjorde jeg det, men jeg har gåy helt bort i fra den tanken om å
planlegge min egen begravelse. Det henger kanskje sammen med at jeg bruker
arbeidsdagen min på å planlegge andre menneskers begravelse, så da skal jeg i
alle fall ikke bruke fritiden min på å planlegge min egen. Men samtidig mener
jeg at det er ikke mine valg å ta. Med en gang du sluyer å puste så er det opp til
de eyerlaye å skrive historien om meg og hvordan de skal huske meg. Høylyy,

Det var fascinerende å observere arbeidsmiljøet og stemningen mellom Eivinds S.
Eggen (t.v), Hermund Hansen (t.h) og de
andre gravferdskonsulentene. I det ene
øyeblikket spøkte og lo man, hvor det
eneste som skilte arbeidsplassen fra andre
var liket i kisten noen meter bortenfor.
Men så fort de hørte fotskritt fra inn
gangen eller fokuserte på jobb, endret
ansiktsuttrykkene og holdningen seg.

mest sannsynlig. Men det er deres oppgave å bestemme, eyersom det å planlegge
en begravelse er en del av sorgprosessen som er ment for de eyerlaye, påpeker han.
Eivind viser til at vi har markert døden i livene våre siden tidens morgen. Han
forteller at han for noen år siden leste et sted at de hadde funnet et gammelt
gravsted med blomster, fra tidlig steinalder i spliyen mellom homo sapiens og
neandertalerne.
– Her har de gravd et hull og fylt det med blomster også har de lagt folk nedi. Vi
kan ikke la være å gjøre noe ut av det. Og den tjenesten vi yter da er å passe på at
det blir gjort på en god og verdig måte. På en måte der selv den enkleste pakka er
i tråd med menneskeverdet. Så selvfølgelig, det er en nn sånn dobbelt retorikk.
Vi er ikke psykologer, sjelesørgere, vi er ikke sørgearbeidere – men vi gjør noe
for at sorgarbeidet skal kunne gå videre. Når du først får gjort begravelsen er ting
plutselig mye leyere. Da vet du på en måte at det er gjort, personen er begravet,
sier han.
– Forresten, visste du at thailandske begravelser er notorisk kjent for å ha strippere? Mulig det er den eneste klausulen jeg skal ha om min egen begravelse, sier
han avslutningsvis, eyerfulgt av den særegne, hikstende layeren.
Jeg sier ha det bra og takker for intervjuet før jeg vender nesa hjemover – liy støl
i magemusklene eyer å ha ledd så mye i løpet av dagen og med ny innsikt om en
mørk og trist bransje, som egentlig er mye mer lys og munter enn jeg hadde trodd•
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Alkoholens kulturelle rolle
Jeg tok meg turen til Baroque for å nnne ut hva uags menneter
man egentlig trefer på en fuktig lørdagtveld.
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Vi nordmenn er kjent for å være et reservert folkeslag. Deye er spesielt synlig i
møte med andre kulturer, kanskje særlig amerikanere. Mye av oppførselen vår
er så sterkt preget av en samfunnsskapt habitus som ikke tenkes på i hverdagen,
men normene er der om man ser ekstra godt eyer. Man skal ikke snakke med
folk man ikke kjenner i det ofentlige rom, og vi styrer unna det fåtallet av mennes
ker som prøver på deye. Kan det likevel tenkes at det nnnes en playform i det
norske samfunnet hvor disse normene ikke gjelder?
Den 8. januar 2013 skrev nrk at avholdsmennesker er mer deprimerte og
har dårligere sosial tilpasning enn andre ungdommer, basert på en forskningsrapport som ble publisert i «Tidsskrig for den norske legeforeningen». De blir
ikke i like stor grad invitert eller inkludert med på sosiale arrangementer, og
mister dermed mye av de sosiale erfaringene andre ungdommer gjennomgår.
Kan det tenkes at alkohol kan ha en sammenheng med hvordan vi nnner smuyhull
i vår reserverte tilværelse? Disse gyldne dråpene innbyr i alle fall til en oppførsel
som i teorien går imot hverdagshabitusen vår, og utelivet i Oslo kan nesten den
neres som en helt egen kulturell sjanger i det norske samfunnet. Så hva er det
egentlig avholdsungdom går glipp av?
dy pdy kk i oslos uteliv. Jeg tok meg turen til utestedet Baroque på Solli
Plass en fuktig lørdagskveld for å nnne svar på spørsmålet miy. Med et sosial
antropologisk skråblikk på hele kvelden kunne det kanskje gi meg en liten smake
bit av hvorfor alkoholen spiller en såpass sentral rolle for menneskene i lokalet.
Stedet er nyy og ekstremt fancy. Lyden er så høy at det er vanskelig å holde sam
taler gående uten å måye skrike i et tappert forsøk på å overdøve Pitbull og
Rihanna, og kleskoden er stiv. Guyene går i dress, og det fåtallet av jentene som

går uten høye hæler forsvinner fort i mylderet av individer som rager høyt over
bakkenivå, i konkurranse om å vise seg mest frem. Ølen koster nærmest et månedsbudsjey, og det er faretruende store muligheter for å svi av et helt studielån om
man ikke er bevisst nok.
Det er tidlig på kvelden, og stemningen er foreløpig relativt rolig. Menneskene har enda ikke rukket å få i seg enorme mengder med alkohol, så samtalene
domineres av tilfeldig småprat eyer en obligatorisk hilserunde hvor navnene er
glemt sekundet eyerpå. Noen trefer igjen gamle bekjente og deltar i en underbevisst konkurranse om hvem som har bliy mest suksessfulle siden sist. Utover
kvelden blir én øl til syv, temperaturen stiger og mange beveger seg bort fra småpraten. Sakte men sikkert, uten at man egentlig merker overgangen, blir stedet
forandret og individene deler seg inn i ulike grupperinger eyer interesserer. Jeg
legger spesielt merke til fem umiddelbare stereotypier det er vanskelig å unngå
på steder som deye.
La meg starte med den første, og mest tydelige gruppen; kjøymarkedet.
Mennesker som har inntay store mengder alkohol mister mye av de innlærte sosi
ale antennene som skiller mennesker fra dyr, og kun de primitive instinktene
blir regjerende. Sex og mat- og kanskje liy mer øl- er første prioritet, alt annet
kommer i andre rekke. Paringsdansen er ley å observere med relativt edru øyne.
Som om man er på safari i et dyrerike står hunnene og lokker til seg hankjønn
ved bruk av diverse teknikker. Playformen for deye var hovedsakelig dansegulvet, hvor jentene friy kunne utstråle sin seksualitet for omverdenen. Jeg vet ikke
om det å twerke ble et fenomen eyer Miley Cyrus sin vma debut i 2013, eller om
det alltid har eksistert uten å være spesielt navngiy, men det var i hvert fall et av
de mest velfungerende triksene jeg var vitne til den kvelden.

Samfunnsviter’n
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Jentene som deltok i kjøymarkedet twerket både med hverandre og med luskende Deye er også gruppen som sjelden drikker øl, men går rey på shots med et mål
jegere som kom bakfra eyer å ha valgt seg ut et forsvarsløst byye. Deye var jent
om å bli så fulle som mulig. Det er oge stort drikkepress i slike grupper, og den
enes mulighet til å vise sine beste deler av den kroppen de har trent så hardt for
første som kaster opp blir ansey som den feigeste. Unge guyer faller ogest inn
å oppnå ovenfor det motsaye kjønn. Og det var helt tydelig at det fungerte. Han under denne kategorien, men også jenter kan overvurdere seg selv innimellom.
kjønn i denne gruppen står rundt dansegulvet, kanskje i det som fra utsiden kan
se ut som et tilsynelatende tilfeldig samtalested med noen kompiser, mens de
girl s night out. I denne kategorien er det utelukkende hunkjønn som har
slenger blikk mot dansegulvet og skanner lokalet for en partner for nayen. Når
tay seg turen på byen sammen med sine aller beste venninner. De er en eksklubyyet er utvalgt beveger de seg med slu skriy, som en løve mot en gaselle som
siv gruppe, og menn som prøver seg må oge trå varsomt. Sannsynligvis har en av
ikke aner hva som trefer henne før han står
jentene akkurat kranglet med kjæresten eller
bak henne og tar del i festligheten, med håp
bliy dumpet, og de har dermed en nendtlig
«Kan det tenkes at alkohol kan ha en samom å gjennomføre et reproduseringsrituale
innstilling mot alle av det motsaye kjønn.
før daggry. Å ta med seg en person av det
Samtalene går ut på at de andre er de peneste,
menheng med hvordan vi nnner smuyhull
motsaye kjønn hjem er oge målet for kveld
og hvor utrolig glad de er i hverandre. De er
i vår reserverte tilværelse?»
en for deltakerne i kjøymarkedet.
velkomne mot andre jenter, og er opptay av
kvalitetstid sammen. Girlpower står sterkt i
debat tgruppen. Deye er de som aldri forlot det bordet de fant i starten av
denne gruppen, og de er opptay av likestilling mellom kjønn, samtidig som de
kvelden, og siyer i hyppige diskusjoner om hvordan verdensproblemer politisk
oge får menn til å spandere drinker- for dereyer å ignorere dem. De går alltid
bør løses, med mye uenigheter. Måten de diskuterer på har derimot gåy fra en
på do sammen, og har med seg ekstra sminke som de må legge på minst en gang
høoig forståelse med en vennlig tone over én øl til å skrike ut argumenter som
i timen. Får de snyltet til seg nok alkohol er sjansen stor for at de likevel ender
både er mer snøvlete og gir mindre mening enn tidligere -over den åyende enheten opp på dansegulvet som en del av kjøymarkedet, og at skepsisen mot fremmede
for kvelden. Her deltar begge kjønn på like premisser, og de er oge studenter
menn minker.
innenfor samfunnsvitenskapen som har lært noe nyy og revolusjonerende som
de må overbevise andre om. Målet for deltakerne i debaygruppen kan fremstilles nat tbussen. På naybussen hjem møtes representanter fra alle disse gruppene,
som om de faktisk prøver å løse samfunnsproblemene i verden, men i praksis så
og hele turen hjem kan oge være et kapiyel i seg selv. I kontrast kan vi se for oss
vil deltakerne egentlig bare vinne konkurransen i å ha mest kulturell kapital og
å siye på t-banen tidlig en mandagsmorgen. Vognen er stappfull, men ingen sier
å bli anerkjent som opplyste og intelligente av de andre. Mennesker som ikke er
et ord. Alle unngår øyekontakt så langt det overhodet lar seg gjøre og symbolispesielt interesserte i politikk trekker seg dermed raskt unna, og debaygruppen
serer dermed et sterkt ønske til omverdenen om å få være i fred. Se igjen for deg
blir oge siyende rundt et bord å diskutere til utestedet stenger. De er likevel
samme situasjonen, bare at denne gangen siyer du på naybussen klokken halv
velkomne mot nye mennesker, i håp om å få med seg andre til å støye opp under
4 på naya og er på vei hjem fra byen. De oeste rundt deg har gjort akkurat det
deres argumenter.
samme, og dermed er det store oertallet synlig beruset. «Tungtvekterne» som
ikke fant seg en taxi hjem spyr i nabosetet, og noen av deltakerne fra debay
paret som burde blit t hjemme. Man møter alltid på et eller to av disse
gruppen har fortsay ikke giy opp sin høylyye kamp om å fremme sine politiske
parene ute på byen. De som siyer omslynget rundt hverandre, og er lite interesstandpunkter. Paret som ikke burde dray ut i utgangspunktet har klina så mye
sert i annet enn å kline. Det kan virke som
at de har utviklet herpeslignende munnsår,
om de ikke enser at de faktisk har foroyyet
men det hindrer dem likevel ikke i å fortaktiviteten ut fra stua og inn på et utested,
seye. Deltakerne i kjøymarkedet som har
«Paret som ikke burde dray ut i utmed unntak av at de har pyntet seg. Det er
oppnådd målet for kvelden siyer enten rolig
gangvunktet har klina så mye at de har
oge umulig å få kontakt da de gjerne viser
ved siden av siy byye eller kopierer paret
utviklet herpeuignende munnsår, men det
an avvisende holdning til andre mennesker,
som aldri burde dray ut. Temperaturen har
hindrer dem likevel ikke i å fortseye.»
og har kun øyne for hverandre. Målet for
likevel generelt senket seg mange hakk, og
deye paret er å overbevise omverdenen om
stemningen er mer sliten enn tidligere.
at de er lykkelig forelsket og at de er det
Det er på mange måter utrolig fascinesøteste paret som noen gang har eksistert. De tror selv at det er slik andre anser
rende å være vitne til en slik kveld, og å observere hvordan den ellers så seriøse
dem, men i realiteten blir de bare oppfayet som irriterende og en smule ekle.
Ola Nordmann viser den mer utagerende siden av seg selv. Om avholdsmennesker
virkelig føler at deye er noe det er verdt å gå glipp av får nesten være opp til hver
«tungvekterne» Med det navnet så mener jeg de som overvurderer hvor mye enkelt å bedømme, men det er likevel liten tvil om at utelivet i Oslo er en sjanger
alkohol de egentlig tåler, og undervurderer efekten alkohol kan ha på dem. De
for seg selv. Sosialantropologen i meg innså i hvert fall i aller høyeste grad hvorender oge opp med å spy på dørvakta eller bardisken og sovner til sluy under
dan alkoholen på mange måter klarer å skape sine helt egne kulturelle regler for
bordet før noen tar ansvar og sender dem i en taxi hjemover lenge før stengetid.
hvordan mennesker føler det er greit å oppføre seg- på både godt og vondt.
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The 2030 framework

					

a powdoeoral perveeive

European Union leaders agreed on a 2030 framework for climate and energy
policies on Oeober 23, 2014. We talked to Kacper Szuledi, powdoeoral
researber at xe Department of Political Science, about xe eu’s decision and
our common future under climate bange.
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Europe’s “ambitious” framework. It was not easy to come to an agreement this
fall, but European leaders seemed pleased with the result. The framework is
supposed to lead the way not only for eu members, but for the entire world.
The main goal is to reduce greenhouse gas emissions by at least 40% compa
red to 1990 levels, and the word “ambitious” has been used frequently to describe
the target. We want to know whether Szulecki agrees. His answer is instantaneous.
– I do not think this is a very ambitious plan. This is an absolute minimum if we
understand how this is supposed to contribute to the larger global climate protect
ion at nrst. On the hold, I think that this is the right decision, but it is in fact not
a very ambitious decision.
A few days ager the agreement, the president of the European Council stated that this is a fair plan, and Szulecki does not think that is far from the truth.
– The European Commission and the European Council have done a lot to do
their homework since the last framework. The burden sharing, and making it
just and afordable for the member countries have been very, very important
things. There are mechanisms in this deal that make it easier for the diferent
countries to contribute diferently.
a continent of change. European countries will have to go through signi
ncant changes to reach the goal. In the next two decades the whole system of
energy must be reformed, but we are also moving beyond energy.
– We are moving to the transport sector. We need to think holistically about the
emissions and about our economy, and how to decarbonize the whole economy,
Szulecki points out.
However, this is not an easy nx that European leaders can solve over a cup of
cofee. To reach the goal, Europeans have to change their lifestyles as well.

– We can do things from the top-down. We can reform the economy. But then,
things boil down to consumer choices and our awareness. Compared to other
places in the world, Europe is a good place to start. Of course, some countries
are more environmentally aware than others – what is obvious in Germany is
not that obvious in Norway, and it might be completely outrageous in Poland.
There are challenging times ahead of us, but Szulecki does not think the eu
has made a promise it cannot keep.
– Those goals and those targets are not the only instruments we have. There is
the emissions trading scheme, and there are European laws that are going to help.
And of course, this can be re-negotiated.
e for efficiency. The second goal of the framework is to increase the share
of renewable energy to at least 27% of the eu consumption by 2030.
This target is only binding at eu level. what are the consequences? – Some countries
will expand their renewables very much, while others are just going to do the
minimum. We need to really think in terms of regional possibilities, so you have
to put renewables where it is most eqcient for the entire region, and not where
state policies are best suited.
So you are not happy with the solution? – No, I am not really happy with the solution.
Furthermore, the third part of the plan is to increase energy eqciency by at least
27%. Szulecki says that energy eqciency is known as the easiest and cheapest
solution, but “when it comes to political decisions, nobody actually takes them”.
– Germany, which is doing its ambitious energy transformation, is really doing

We do not have to look far to see an ignorant use of energy.
– When I talk to Norwegians, I always give the example of the Norwegian buil
ding sector, which is horribly, horribly ineqcient compared to the rest of Europe.
If you go downstairs in this building, there is this certincate showing the energy
class of the building. I think it says e or g, and it is marked in green. In continental
Europe, anything below a is not going to be shown in green anymore. But it is
diqcult with the traditional Norwegian houses – it is diqcult to make them
energy eqcient.

costs and benefits. During the last years we have witnessed the Eurozone
crisis, and it looks like the eu has a dark nnancial future. This is why the union
is looking at new ways to solve its nnancial problems.
– What they are trying to do now is to make climate policy part of the solution
to the nnancial crisis. The idea is exactly to create an additional boost for the
economy. Southern European countries like Greece, Spain, Italy and Portugal
are showing us the example of places where the nnancial crisis is most physical
and the consequences so far are most severe, but this is also where we can stimulate this new kind of economy.

Russia, on the other hand, has a diferent approach.
– Russia is questioning the whole idea of the need to act against climate change.
Russians think they will benent from climate change. They think Siberia is
going to be agricultural productive because of global warming, which might not
be the case.
a gloomy future. The 2030 framework for climate and energy policies
comes at a crucial time, and it still remains to be seen if the eu and the world
community can live up to its ambitions.
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He laughs for a brief moment before he continues.
– I understand that Norwegians are ayached to the way their houses look like.

Is it easy to get countries like china and russia to go with the un? – China and Russia
are very diferent. They are on two almost opposite poles. China is very much
aware of the reasons for climate change, because they are already seeing some of
it. They really want to have cleaner energy. They are already investing a lot – I
think every third wind turbine is built in China, and they have a massive solar
power industry. They are actually leading in many sectors. The only thing that
they want is for this not to constrain their economic growth very much, so that is
why they will probably want an agreement that is binding for them, the us and
Europe.

Samfunnsviter’n

very liyle in the energy eqciency part. It is parted out as a great weakness. Poland, on the other hand, has always emphasized the need for energy eqciency.
It has a fairly good domestic regulation for that, but still it is not going to commit
itself.

Naturally, we have to ask: Do you think the future is bright? – It seems like the risk
of climate change is not really evident enough for policy makers and for the societies. The main problem with climate policy is that we have to think in terms of
not our own problems, but the problems of our grandchildren. It is natural that
people question that.
He smiles for a brief second.
– I would really hope the future is bright.

Sacrinces must be made, but Szulecki thinks it is worth the struggle.
– To reach these goals has a high price, but it is quite balanced if you put both
costs and benents in the picture. We should make the debate focus more on the
benents we get from changing our energy system.
fakta
The 2015 united nations climate change conference will take place in paris next spring.
will the rest of the world follow the eu’s lead? – There are voices saying that Europe
is no longer in the lead. People tend to focus on the international level, saying that
for example the United States are not doing enough, China is not doing enough.
But if you look at diferent states in the us, and diferent provinces in China,
then you will see that there is actually a lot of activity there, which is perhaps
outracing Europe already.
Nevertheless, Szulecki is still fairly pessimistic about the general outcome of the
United Nations framework for climate change process.
– We are watching a process that is so frustrating, and so disappointing. I have
noticed that many people are just fed up with climate policy on the global level.
We know that there is a global problem. There are consequences that are going
to be visible in one or two generations, and we see this lack of appropriate activity
on the side of the politicians. But of course, there is this idea of just dropping this
top-down un process altogether, and focusing more on a boyom-up solution to
climate change.

The 2030 framework for climate and energy
policies: A main target is to reduce eu
domestic greenhouse gas emissions by at
least 40% below the 1990 level by 2030.
The framework also sets a target for at least
27% for renewable energy and energy
savings by 2030.
It aims to make the eu’s economic and energy
system more competitive, secure and
sustainable.
Read more at: http://ec.europa.eu/clima/
policies/2030/index_en.htm
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Ondtapens arkitektur
Ondskap og vold har vært med oss siden tidenes morgen, men er lite
synlig i dagens Norge. Kan det hende at fraværet er midlertidig?
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I Bibelens første bok leser vi om Kains brodermord. Kain slo i hjel Abel fordi
Abels ofer, i form av nyfødte lam, ble akseptert av Gud. Kains ofer fra markens
grøde gikk upåaktet hen. «Og mens de var ute på marken, føk Kain på sin bror,
og slo ham i hjel». Liy tidligere leser vi hvordan mennesket lærte forskjellen på
godt og ondt da de spiste frukten av kunnskapens tre. Ondskapen trådte inn i
verden, og arvesynden var et faktum. Ingen kjente samfunn i verdenshistorien
har hay et klinisk fravær av vold og ondskap, men i vår del av verden fremstår
ondskap og voldelig aggresjon som et fremmedelement i en harmonisk verden.
Kan det hende at det egentlig er omvendt?
Vi dreper ikke våre søsken av misunnelse, og vi ønsker ikke lenger å slå i hjel
som straf på forbrytelser. Vi er et fredsælt folk, og ingen land i verdenshistorien
har hay det materielt bedre og tryggere enn oss. Det kan virke som at det onde er
bekjempet, at vi har luket det bort fra samfunnet. I kulturen får vi likevel glimt
av både ondskap, aggresjon og mørke. Vi kan se den i musikken, gjennom vår egen
svartmetall. Band som Satyricon, Emperor og Mayhem har noen solide betrakt
ninger rundt de mørkere sidene av menneskesjelen. I den moderne nlmens
verden er den kanskje mest kjent behandlet av David Fincher i både «Seven» og
«Fight Club». Malerkunsten har Francisco Goya og Theodor Kiyelsen, men de
mest utfyllende bidragene nnner vi naturlig nok i liyeraturen.
ondskap. Jens Bjørneboe skriver i sin bok «Bestialitetens historie» at mennesket
har en iboende ondskap som alltid kan vekkes. Han, eller snarere hans roman
karakter, mener det er en hårsbred mellom vårt tilsynelatende fredselskende sam
funn og det totale anarki, og at det ikke skal mye motgang til før omtanken for
andre blir ofret til fordel for egennyye. Bjørneboe hadde også levd gjennom

2. verdenskrig, og så nok også hvor ley mennesker forandrer seg, først og fremst
for å redde seg selv, men også i rent sadistiske retninger. Han beskriver hvilken
oid mennesker kan utføre de mest bestialske ordre med, hvilken oppnnnsomhet
som følger med tortur, og hva de kan få seg til å gjøre med andre mennesker bare
de blir tilstrekkelig dehumanisert. Kolonitiden er her et godt eksempel. Men
Bjørneboe mener med deye, som i resten av «Bestialitetens historie», at det er
ikke noen vesensforskjell mellom oss, de dannede, fredsæle og sindige, og andre
mer krigerske folkeferd, både fra nåtid og tidligere tider. Vi bare tenker at vår
egen tilstand i vår egen tid er mer evig, mer endelig og at en slik korrumpering
av mennesket er en ting fra fortiden. Demokratiet kan da ikke falle. Velferdsstaten
har allmenn tilslutning.
Men det skal kanskje ikke så mye til for å vippe oss av pinnen. Tenk deg at en
storm, eller oom rammet deg, og alle rundt deg, i så stort omfang at forsikringsselskaper gikk konkurs, og at vi ikke hadde noen stat til å redde oss. Ville vi spor
enstreks gjenoppbygget samme velferdsordninger, og ville vi hjulpet hverandre?
Det er vanskelig å vite. Vi ville nok ikke gåy løs på hverandre i ren vellyst, men
om altruismen hadde ståy i førersetet er uvisst.
den iboende aggresjonen. Men hvor kommer aggresjon og ondskap fra, og
er de nødvendigvis koblet sammen? En tolkning kan være at det vi kaller ondskap er reaksjoner på eksterne hendelser, og at aggresjonen er en katalysator for
handling. Deye ville «renvasket» mennesket, i den grad det er en mer biologisk
betinget forsvarsmekanisme. En annen tolkning er at aggresjonen dypest sey er
villet og selvstendig, at den gjør «godt» og at ondskapen er en følge av deye.

◁←«the charge of the mamelukes»
av Francisco Goya
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Den oge mistrodde, men like fullt geniale Sigmund Freud fremstiller i boken
motiver bak. Det skal mindre til enn en barnemorder å lokke frem slike volds
«Ubehaget i kulturen» aggresjonskragen som neyopp en selvstendig drig i menn fantasier. For hvem har, med hånden på hjertet, ikke tenkt de samme tankene?
esket. Freud, og mange med ham, betraktet først aggresjon som en avart av den
Deye er en del av det menneskelige liv, og det menneskelige sinn. Terror
grunnleggende drivskragen libido. Libido er som kjent et uyrykk for menneskets angrep er likevel ikke, og vil nok ikke bli en del av den allmenne hverdag i Norge
seksualbehov, som hos Freud var meget sentralt. Mye og mangt av menneskelig
i overskuelig fremtid. At vi lever i fredeligere tider skal vi prise oss lykkelige for,
atferd kunne tolkes ut fra denne maksimen om underbevisstheten. Men han redi men freden er betinget. Betinget av både rikdom og en godt oppbygget stat, rikelig
gerte senere, i den nevnte boken, sin antak
med mat og vann, hvor vi ikke trenger å sloss
else. Aggresjonen hadde sine egne begjær,
for overlevelsen. Som Bjørneboe påpeker
Det kan virke som at det onde er bekjempet,
skrev nå Freud, som ikke hadde noe med
er anarkiet aldri langt unna, og mennesker
at vi har luket det bort fra samfunnet.
libido å gjøre. Denne aggresjonen kalte han
vet å manøvre seg når det blir nødt til det.
for der totestrieb, dødsdrigen. Denne drigen
Nina Witoszek skrev i en avisartikkel om
kunne reyes innad mot mennesket, eller kanaliseres utad gjennom tilintetgjørelse den norske jomfrueligheten i møte med 22. juli-terroren, at ondskap ikke er et
og utsleyelse. Selv om Freuds livsdrig og dødsdrig har lite kredibilitet i dag, så
tema for nlosonsk akrobatikk, den er en evig, iboende krag i den menneskelige
er det hans tanker om en selvstendig, ødeleggende krag i mennesket fruktbar. Vi
historie. Vi har ikke oppdaget Djevelen, mener hun, og vi har fremdeles råd til
kjenner alle gleden og fristelsen ved å ødelegge noe en selv, eller andre har bygget å tro på mennesker.
opp. Som Edward Nortons navnløse rollengur uyaler i allerede nevnte Fight
Club: «I just felt like destroying something preyy.» Har vi fjernet oss fra aggresjo altetende ondsk ap. Den britiske nlosofen John Gray skrev nylig et essay for
nen, dødsdrigen og ønsket om å slå i hjel våre nender?
the Guardian om ondskap. Han forteller om en gruppe eksperter tilkalt av Tony
For noen år tilbake hørte vi norske soldater fra Telemark Bataljon i Afghan Blair som skulle utrede om de potensielle følgene av en Irak-invasjon. De sa at
istan uyale ufortødent at krig er bedre enn sex. En annen uyalte: «Fem av oss har
Irak var et komplisert område, med et utall gamle og dype lokale feider, hvor
tay talibanliv. Man blir sykt gira rey før man trekker av. Man har lyst til å skyte Saddam Hussein hadde regjert i 35 år. Det var en balanse der. En balanse man
hele tiden om man vet at nenden er et legitimt mål. Da gjør vi alt vi kan for å
ville forrykke ved å invadere Irak. Det ville skape et vakuum, og mest sannsynlig
trefe, for å drepe. Og av og til har man oaks. Jeg traff en Taliban-kriger i nakken i
lede til et oppkom med grupper av rebelske Sunnimuslimer og i verste fall full borg
februar. Da var det jubel, da!»
erkrig. Blairs svar var at det ikke gjør noe, «But the man’s uniquely evil, isn’t he?».
Verken Bjørneboe, Freud eller det norske folk burde være overrasket. Aggre
Gray mener vesten i dag ikke forstår seg på nærværet av ondskap, og ser på
sjon og kampen om livet siyer dypt i mennesket. Der hvor den ikke er tydelig, kan det som en anomali. I følge Gray var tanken til Blair, og andre vestlige ledere,
den ley vekkes til live.
var at hvis man fjernet Ondskapen, så ville de Gode kregene komme til, starte
på nyy og bygge opp et liberalt demokrati. Ondskap er ikke noe iboende i menne
naturens nærhet. Kampen om livet ble for noen så alt for aktuelt i Norge
skeheten, og derfor både kan og bør det aktivt fjernes. Deye repeteres i disse
i 2011. I eyerkant av 22. juli-massakren skrev overlevende auf-medlem Per
dager med isli. Den smarte løsningen, i følge blant annet nupi-forsker Henrik
Anders Torvik Langerød om sine grusomme opplevelser fra Utøya i Samtiden.
Thune, ville vært å væpne de som nedkjempet islis forrige fremmarsj i 2006.
Det er en sterk og ekstremt menneskelig beretning om frykten, oukten, galgenProblemet er at deye var de samme sunnimuslimske opprørsgruppene som kjemhumoren oppi det hele, angsten, skyldfølelsen og følgene av opplevelsen. Noen
pet mot usa i Irak fra 2003, og dermed også en del av det dennerte Onde, som
av disse følgene var en økt oppmerksomhet
på sikt også må bekjempes.
på ouktruter, mistanker mot fremmede
Gray, og i mine øyne også Bjørneboe,
Vi tenker at vår egen tilwand i vår egen tid er
mennesker og objekter. Selv uten å ha vært i
mener
derimot at ondskapen ikke kan bemer evig, mer endelig og at en uik korrumpernærheten av massakren kunne man kjenne
kjempes, men at man snarere må være klar
ing av mennetet er en ting fra fortiden.
på de samme følgene. En potensiell livskamp
over den. Ondskapen er en overhengende
nkk en ny plass i hverdagen. For oss som
trussel. En økt bevissthet rundt det iboende
ikke opplevde terroren på kroppen har disse umiddelbare følgene gåy over, men onde potensiale i mennesket kan derfor være av det gode hvis vi vil fortseye å ha
det viste oss hvordan kroppen reagerer når man ikke lenger føler seg 100 % trygg, det godt. Hvis vi er oss bevisste på at Ondskapen er en helt reel mulighet, og
og det er noe svært grunnleggende med den følelsen.
husker på mekanismene som leder til grusomheter kan vi kanskje stoppe dem før
Thomas Seltzer forklarte i «Trygdekontoret» fra 20. september 2011 om sine det er for sent. Beklageligvis har historien vist oss hvor vanskelig det er å få til.
voldsfantasier i eyerkant av 22. juli. Ønsket og fantasien om å knuse, mishandle,
Og om våre handlinger ikke spiller noen rolle til eller fra, så er det beste kanskje
drepe, ødelegge gjerningsmannen, hvis man bare hadde vært der, på riktig tids- å huske på hvor godt vi har det nå, mot alle odds, og inntil videre.
punkt. Mange andre har det på samme måte, selv om det ikke alltid er like «edle»

«extermination
of evil» Guden Shoki
dreper en demon
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Tiggy Ridley, Flickr

Hva tjedde eyer Rwanda?
Alle har hørt om folkemordet i Rwanda. I løpet av hundre blodige dager ble
så mange som 800 000 Tutsier myrdet av den konkurrerende folkegruppen
Hutuene. De færreste har hørt om krigen som kom etterpå.
Folkemordet i Rwanda er kjent for de oeste. Sjokkerende og brutal, med deltag
else fra alle samfunnslag. Folkemordet er bliy selve symbolet på internasjonal
inefektivitet i møte med menneskereyighetsbrudd i stor skala. De færreste er
imidlertid klar over at folkemordet i Rwanda destabiliserte en hel region og ledet
til to kriger som involverte ni afrikanske stater. Har du hørt om Kongokrigen?
Kongokrigen har bliy referert til som den afrikanske verdenskrigen. Krigen
beregnes å ha tay opp mot seks millioner menneskeliv, inkludert alle fordrevne
som omkom av sykdom og sult. Fredsavtalen ble ikke sluyet før i 2002. dr Kongo
har til alle tider vært hjemsøkt av ulykke. Fra vanstyre under den belgiske Kong
Leopold, til borgerkrigslignende tilstander i eyerkant av frigjøringen. Det som
utløste en faktisk, internasjonal krig var imidlertid oyktningestrømmen fra
Rwanda eyer 1994, og den påfølgende invasjonen av rwandiske styrker i 1996.
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en slut t på folkemordet. Det var ikke internasjonale styrker som endte
folkemordet i Rwanda. Det var den tutsi-dominerte, politisk-militære gerilja
gruppen Rawandan Patriotic Front (rpf) som nedkjempet styresmaktene og
tok kontroll over landet. rpf bestod i all hovedsak av eksiltutsier bosay i Uganda,
der en stor del av dem hadde vært en del av Yoweri Musevenis National Resistance army, som grep makten i 1986. rpf utløste en borgerkrig i 1990 da de inn
vaderte Rwanda, i håp om å styrte presidenten og få rey til å vende tilbake til
hjemlandet. Invasjonen mislyktes på grunn av belgisk og fransk støye. I 1994 var
det imidlertid ikke snakk om europeisk innblanding.
Utstyrt med ugandiske våpen tok rpf seg inn i Rwanda og stoppet det 100
dager lange folkemordet. rpfs leder ble utropt til visepresident, men presidenten
var fra den langt større Hutu befolkningen. Human Rights Watch dokumentert
en rekke overgrep mot sivile i perioden før og umiddelbart eyer rpfs maktover
tagelse. Deye ledet til en enorm oyktningstrøm ut av Rwanda. 1,4 millioner sivile
Hutuer fulgte de tidligere politiske lederene over grensen til Zaïre, senere kjent
som Den demokratiske republikken Kongo. Derfra organiserte de en rekke an
grep på den nye regjeringen.
kongokrigen begy nner. Delvis for å få sluy på de militære fremstøtene,
men også for å få tak i de ansvarlige bak folkemordene, invaderte Rwanda Zaïre
i 1996. Deye utløste en internasjonal krise med store konsekvenser. Invasjonen
utløste et kupp der Laurent Kaliba ble innsay som president og dermed erstayet
den tidligere diktatoren Mobutu Sese Seko. Deye skjedde med internasjonal
hjelp både fra Rwanda, Uganda, Burundi og Angola. Laurent Kaliba viste seg
imidlertid å ikke være den støyespilleren regjeringen i Rwanda hadde håpet på.
Kalibas regjering klarte ikke ta kontroll over store områder av dr Kongo, som
hadde utviklet seg til et fristed for militser fra nabolandene under Mobutu. Hutumilitsene som stod bak store deler av folkemordet, kalt Interahamwe, fortsaye
ikke bare angrepene på regjeringen i Rwanda, men også på tutsier i øst i dr
Kongo. Mange av disse var født i dr Kongo, eyersom tutsi-oyktninger hadde
krysset grensen fra Rwanda i en årrekke. Ryktene begynte også å gå om at Kaliba
ikke bare unnlot å slå ned på Interahamwa, men også støyet dem. Samtidig oppreyet han et godt forhold til Sudan, noe som fremmedgjorde Uganda. De internasjonale styrkene som hjalp Kaliba til makten vist seg lite villig til å vende hjem
eyer maktovertagelsen. I et forsøk på å vise selvstendighet og bekjempe rykter

om å være en nikkedukke for utenlandske kreger, utviste Kaliba alle utenlandske
militære rådgivere. De siste Rwandiske styrkene forlot dr Kongo 29. juli 1998.
20 dager senere var de tilbake, alliert med Kabilas motstandere for å frata ham
makten. Det ble starten på det mange kaller den andre Kongo krigen.
krigens andre fase. Den 4. august landet et oy med styrker fra Uganda og
Rwanda i en militærbase i dr Kongo. De 150 utenlandske soldatene overtalte
de 10-15 000 soldatene som befant seg der til å støye dem i kampen mot Kaliba.
Deye sammenfalt med et politisk kupp, utført av Kalibas tidligere allierte. Kaliba
var imidlertid en mer populær president enn Mobutu hadde vært, og nøt godt av
internasjonal støye. Angola støyet ikke Uganda og Rwanda slik de hadde gjort
ved første invasjon. I stedet engasjerte Angola og Zimbabwe seg på Kabilas side.
Anti-Kabila styrken klarte derfor ikke å gjennomføre det planlagte kuppet, og
måye nøye seg med kontroll over den østlige delen av dr Kongo. Namibia og
Chad sendte også støye til Kabila og det ryktes om at også Sudan var involvert.
Eyer at det ble klart at de ulike nasjonale styrkene ikke ville klare å nedkjempe hverandre i regulær konoikt ble krigen endret til en krig gjennom ulike
militser væpnet av hvert land. Mange av disse hadde bakgrunn fra borgerkrigen
i Rwanda, men det var også egne militser fra dr Kongo, Burundi, Angola, Uganda
og visstnok fra Sudan. I 1999 kom den første fredsavtalen mellom landene, selv
om den var plaget av gjentaye løgebrudd.
en ustabil fred. Det store skiget kom i 2001, da Kabila ble myrdet av ukjente
gjerningsmenn og ble eyerfulgt av sønnen Joseph Kabila. Lederskiget var starten
på en periode med større støye om sentralmakten i Kongo. Mange medlemmer
av militsgruppene meldte overgang til Kabila. Deye muliggjorde en fredsavtale
mellom Rwanda og dr Kongo, der Rwandiske soldater forlot landet permanent
for første gang på seks år. Avtalen var betinget av en lovet avvæpning av Interahamwe militsen. Uganda trappet ned siy militærenærvær for i stedet innlede et
samarbeid om å få en størst mulig andel av Kongos oljeressurser. En fredsavtale
mellom myndighetene og en rekke opprørsgrupper i desember 2002 markerte
den formelle sluyen på Kongokrigen.
Til tross for fredsavtalen er dr Kongo fortsay et land uten et stabilt styresey.
Militsgrupper har nektet å legge ned våpnene, og er fortsay delvis nnansiert av
nabolandene plager grensene. Store deler av landet motseyer seg sentralisering.
I øst dominerer fortsay militser fra Rwanda, mange har sey deye som Rwandas
forsøk på å tilrane seg en bit av uregjerlige drKongo. Liy lenger nord har dr
Kongo bliy brukt som tilouktssted for The Lords Resistance Army, med den mye
omtalte lederen Joseph Kony. Deye er et område som på grunn av mangel på
infrastruktur er fullstendig utilgjengelig for omverdenen. Infrastrukturen i resten
av landet er også fraværende, strøm er mangelvare i et land med nok energi til å
forsyne hele kontinentet, og folk sulter i et av de mest fruktbare landene i verden.
Kongo er også bliy kalt verdens voldektshovedstaden.
Vi hører aldri om de enorme konsekvensene folkemordet nkk for regionen
som helhet. De aller oeste av oss vet knapt hva som gjorde at folkemordet i Rwanda
tok sluy. Likevel er de oeste norske og europeiske ledere vel verserte i å snakke
om at vi må unngå et nyy Rwanda. Vi må unngå et «nyy» Rwanda i Syria og i Irak.
Samtidig overser vi at Rwanda fortseyer i Kongo.
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Tragedianes år

tekst
Vetle Westlie

«The lamps are going out all over Europe. We shall not see them lit again in our lifetime».
Dette var Storbritannias utanriksminister Edward Greys resignerte og treffande
kommentar kvelden 3. August 1914, medan han såg gatelysa i London vart slokke.
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grey levde i mange år etter krigen, men fekk ikkje sjå lampane tent igjen.
Dei nre krigsåra fekk etterverknader for mange år framover, og nokre av lampane
som vart slokk i 1914 er framleis mørke i dag. Ei tid kor Europa, i likskap med den
gongen, slit med å tilpasse seg ein ny maktbalanse og verdsbilde.

vestfronten julaftan 1914 eit humant lyspunkt. Historia fortel at det etter oeire
dagar hardt bombardement frå begge sider vart ein stillstand i kampane. Ikkje
noko artilleri, ikkje noko patruljering, ikkje noko angrep eller motangrep. Midt
i eit uvanleg stille, snødekt og øyde landskap vart det vifta med kvitt oagg på
fransk/brisk side. Tysk side svarte. Så skjedde det utrulege. Soldatane på begge
krigshissar anes siger. 3. August 1914 erklært Tyskland krig mot Frankrike sider gjekk opp av skyttegravane. Ikkje for å angripe kvarandre, men for å møtast.
og at dei ikkje respekterte Belgias nøytralitet, som Storbritannia hadde garantert Møtast i eit ingenmannsland av ståltråd og granathòl. Midt i ein av historias
for. Men det var i Sarajevo det byrja. 28. Juni vart den Austerriksk-Ungarske tron største menneskelege tragediar valde dei som hadde sett kameratar bli lemlesta
arvingen skoten og drepen av ein serbisk nasjonalist i Sarajevo. Grey og Tysklands og drepne av motparten å møtast. Skepsisen var stor, dei siste metrane gjekk med
ambassadør i London Karl Max von Lich
museskritt og befalet på begge sider måtte
nowsky hadde heilt sidan «Skota i Sarajevo»
ta dei avgjerande første handtrykka. Så
Krigshandlingane hadde syna at moderne
drive omfattande diplomatisk verksemd for
helste soldatane på kvarandre, utveksla
industriell teknologi også kan bli nytta
å unngå ein hemnkrig på Balkan mellom
bilete av sine kjære heime, laga ein enkel
som massedrapsmenn.
Austerrike-Ungarn og Serbia. Men ved inn
feltjulemidddag saman, til og med spelte
gangen til August handla det om å hindre
ein liten fotballkamp (i likskap med vm
ein europeisk storkrig. Ein krig som ikkje var ønskja av det politiske leiarskapet
hundre år seinare vann Tyskland). Historia har i ettertid vorte tolka både av Paul
i Berlin og London, medan det vart oppfatta som ein moglegheit for å rette opp
McCartney i låten «Pipes of peace», og i nlmen «Ein dag utan krig» frå 2005. Ut
gamal urett i Wien og Paris. Når ein fekk ganga dette med ein stormannsgal, makt på julekvelden gjekk dei ned att på kvar sin side. Dagen etter byrja kampane igjen
arrogant og æresnksert tysk og russisk hærstab og kongehus vart fredsdiplomamed ein fornya styrke. Fotball vart igjen geværkuler, handtrykk vart igjen nærtane på kvar side i mindretal. Da krigserklæringa kom 3. August 1914 var dette
kamp på liv og død og fellesmiddag vart igjen kamp om ressursane.
krigshissaranes tragiske siger over det politiske diplomatiet. 1.verdskrig var eit
faktum. Tragikomisk så var Austerrike-Ungarn og Serbia dei siste som erklærte
ster k stat og mor a l sk utholing. 1. verdskrig var i stor grad prega av
krig mot kvarandre.
utmatting både ved fronten, og i dei sivile samfunna. Alle dei stridande landa
opplevde etter kvart mangel på ressursar, og dei ressursane ein hadde, vart sendt
menneskeleg tr agedie. Krigserklæringa vart møtt med jubel i gatene i 1914. til fronten. Ressursmangelen gjorde at dei sivile samfunna måtte omstille seg.
Krigsiveren var stor blant folk oest. Ei blanding av ønsketenking om at dei lange
Dei liberale ideane som hadde blomstra i Europa i tida før krigen måtte tragisk
krigane høyrde fortida til, og ein anakronistisk tanke om krig som heltanes arena vike for tanken om ein sterk stat med monopol på makt og middel. I Tyskland
gjorde at folk trudde soldatane ville vera heime til jul. Kontrasten til korleis krigen fekk dette følgjer for at ein innførde planøkonomi i form av monopolselskap for
faktisk vart kunne nesten ikkje vore større. Maskingevær og moderne artilleri
produksjonsmidla og arbeidslivet, og at alle tankar om demokratisk utvikling
gjorde at oeire tusen soldatar kunne miste livet for å ta ein åskam. Også var det
vart lagt på vent. Denne utviklinga kan reknast som ein av føresetnadene for at
gassen. Gassen som ikkje skilde soldat og sivil, stridande og såra, slagmark og
autoritære tankar fekk støtte blant folk etter krigen. I ettertid er det påfallande
sivilsamfunn. Det inhumane våpenet første gong vart nytta mot hjelpelause
at autoritære og fascistiske tankar fekk si mest ekstreme form i Tyskland, som
franske soldatar på vestfronten i 1914, og seinast mot uskuldige sivile i Syria i
hadde vore mest prega av statleg makt- og ressursmonopol under krigen. Når
2013. Ein stridsteknikk og kampstrategi som ikkje tok høgde for dei militærtek- ein også hugsar på at Italia, Tyskland og Russland hadde svake eller ikkjeniske nyvinningane resulterte i enorme tap. Frontane fraus fast og ein ende opp
eksisterande demokratiske tradisjonar før krigen, vart den maktmonopoliserte
med ein defensiv og utmattande stillingskrig. Den menneskelege tragedien var
staten nok ein murstein i grunnmuren for legitimeringa av eit autoritært regime.
enorm. Ein reknar med at så mange som 8,5 millionar menneske mista livet, og
Mange har òg peika på at den moralske utholinga krigen påførte dei heimvendte
da er ikkje dei sivile og dei nøytrale landa som vart råka rekna med.
soldatane, og kynismen som utvikla seg i kampen for overleving i dei svoltne
sivilsamfunna var ein føresetnad for at europeisk antisemittisme kunne utvikle
jul ved fronten. Soldatane vendte ikkje heim til jul. Dei feira jul ved fronten, seg til den systematisk utryddinga som vart holocaust om lag 25 år seinare.
i skyttegravane. Midt oppe i all den mørke lidinga representerer ei historie frå
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sigmund freud
Den moderne psykologien prega mykje av
tida etter krigen Foto: Sigmund Freud Museum/Wikimedia

◁↖ skota i sar ajevo
Arrestasjon av attentatsmannen.
Foto Moderncontemporary/ Wikimedia
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edward grey
Foto: The Worlds Work/ Wikimedia
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1914: Mykje av krigen vart
kjempe i djupe skyttergravar. Foto: John Warwick
Brooke/Imperial War
Museums Collection

↑ la mitr ailleuse
Døme på modernistisk
kunst. Bilete: Christopher
Nevinson
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frå fr a msteg stru til moder nitetssk epsis. Ved inngangen til det
var omveltinga i Russland som gjekk frå eit samfunn med likskap til mellomalde20.århundre var Europa prega av ei sterk framstegstru. Teknologiske vinningar,
rens føydal samfunn til eit kommunistisk styre. Dei europeiske monarkia, med
større gjennombrot for liberale idear og dei første tankane om ein velferdsstat
nokre unntak, fekk eit tragisk endelik i etterkant av krigen. Dette gjorde at det
prega samtida. For folk oest var dette foreløpig meir draum enn verkelegheit.
ikkje var dei same statsleiarane som hadde gått til krig nre år tidligare, som satt
Skilnadene mellom folk var store, arbeidslivet var i oeire samanhengar prega av
seg til forhandlingsbordet i Versailles i 1918. Og Europakartet dei teikna vart
djup splid mellom arbeidstakar og arbeidsheilt annleis. Som følgje av tapet til sentral
gjevar, 8-timarsdagen var enda ikkje lovfesta
maktene måtte Tyskland avstå store land
Fred vart hemn, og forsoning vart forbitring.
og oeire europeisk land, som Tyskland,
område, og Austerrike - Ungarn og Det
opplevde mange «barnesjukdommar» med
Osmanske riket gjekk i praksis i oppløyframveksten av eit demokratisk styre. Men ein trudde på draumen og framtida.
sing. Dette resulterte i mange nye statar på Balkan og i Sentral-Europa. For
«Sjå kor langt vi har komne på få år, det kjem». Denne trua vert for alvor knokke mange av desse statane representerte Versailles-freden frigjering frå gammal
i løpet av dei nre krigsåra. Trua på teknologien og beundringa for det moderne
undertrykking av utdaterte imperium.
industrisamfunnet var i 1918 erstatta med avsky. Det som før krigen var assosiert
med folks beste hadde no vorte krondøme på tragedie og øydelegging. Krigshand versailles-freden: fredens tr agedie. Hovudmålet til usas president
lingane hadde syna at moderne industriell teknologi også kan bli nytta som masse Woodrow Wilson etter krigen, var å opprette eit Folkeforbund som ein forløpar
drapsmenn. Skepsisen til det moderne industrisamfunnets teknologi og urbanitet til dagens fn. Håpet var at ein slik organisasjon skulle forhindre ein så stor
hadde vore gjeldande i europeisk kunst og kultur sidan slutten av 1800-talet. Med menneskeleg tragedie i framtida gjennom forbrøring og forsoning. Men målet til
1. verdskrig utvikla dette seg til den rådande kulturelle strøyminga etter krigen:
Frankrikes statsminister George Clemenceau, var eit anna. Han ville straffe og
modernismen.
svekke Tyskland så hardt at landet aldri meir kunne utgjera eit tryggingspolitisk
trugsmål. Eit syn som var delvis støtta også frå britisk hald. Folkeforbundet vart
modernisme. På same tid lanserte Freud psykoanalysen som la vekt på drifter, oppretta, og vart på mange områder eit framsteg for internasjonal politikk. Men
traume og menneskets irrasjonalitet. Fokuset oytta seg innover i mennesket, og
fredsavtalen innebar òg sveiande salt i såret for dei tapande landa, og i særs Tysk
sentrale tema i modernismen vart framandkjensle og rotløyse. Ein gjennomgåande land som måtte ta på seg all skulda for krigen. Fred vart hemn, og forsoning vart
tanke var at krigen hadde vore så umenneskeleg, at det gjekk ikkje lenger an å
forbitring. Om det er ein tragedie som står sentralt etter 1. verdskrig så er det
uttrykkje seg gjennom dei gamle realistiske formene og verkemidla. Dette vart
hemnens tragedie over freden i glassalen i Versailles 11. november klokka 1100,
assosiert med det gamle tankegodset som hadde vore med å starte krigen. Innafor 1918. Dette har i ettertid vorte rekna som ein av hovudgrunnane til at det som
kunsten ga dette utslag i oppløysing av sentralperspektivet. I musikken slutta ein
Eric Bogle syngjar i låten Green Fields of France: «[It] all happened again, and again,
å komponere tonal musikk. I litteraturen vart dei kjende formane brotene. Ikkje
and again, and again, and again».
lenger noko sentrum i verkelegheita, ikkje lenger noko grunntone å vende tilbake
til og ikkje lenger noko klare former. Kusten uttrykkja på den måten mykje av
kjenslene folk oest hadde om samtida. Eit av dei mest kjende utrykka kom med
dei stridande
romanane «Prosessen» av tsjekkaren Franz Kafka og «Den Store Gatsby» av
amerikanaren F. Scott Fitzgerald. Romanane syner korleis arra etter krigen prega
Sentralmaktene: Tyskland, Austerrike- Ungarn,
samfunn forskjellig på kvar side av Atlanterhavet. I «Prosessen» blir hovudperDet Osmanske Riket, Bulgaria
sonen vikla inn ein prosess mot han som han ikkje veit kva er og ikkje får vita kva
Ententemaktene: Frankrike, Russland, Storbrier, og det meir han forsøker å koma seg ut, det meir blir han fanga. Mens i «Den
tannia (med samvelde land), Italia, Belgia
Store Gatsby» møter vi personar som lev i stor materiell luksus, men med intellekt
usa kom inn på ententemaktene sin side etter
uelt tomme liv. På eine sida eit marerittaktig tilvære, på andre sida svingande jazz,
at Tyskland erklærte uinnskrenka ubåtkrig
men felles for dei begge: ein tragisk meiningsløyse, tomheit og rotløyse ved tilvære.
mot alle handelsskip.
Attentatet på den Austerriksk-Ungarske tron
nye statar og leiare. Ikkje noko gjer ein statsleiar meir populær enn seier
arvingen Franz Joseph og kone i Sarajevo
i krig, men ikkje noko gjer han meir upopulær enn ein mislykka krig. Da krigen
28. juni 1914 reknast som den utløysande
vart avslutta i 1918 var dei politiske leiarane i dei stridande landa i stor grad bytta
årsaka til krigen.
ut. Storbritannia og Frankrike hadde fått ny regjeringssamansetning. Både
Tyskland og Russland hadde gått frå å vera monarki til å bli republikkar. Størst
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Normale avvik
Newen én million oppgir å ha brukt cannabis én eller oere ganger. Er holdningene
våre til cannabisbruk i ferd med å endre seg? Vi har intervjuet én av de over nre
millionene som aldri har prøvd cannabis, og som heller aldri kommer til å gjøre det.

Hva innebærer begrepet «narkotika» for deg? – Når jeg tenker narkotika tenker jeg
med en gang på sterkere stofer som heroin, kokain og metamfetamin.
Cannabis er et narkotikum, men det er likevel ikke det rusmiddelet du tenker på når du
hører «narkotika»? – Det er kanskje fordi cannabis ikke gir de samme negative
konnotasjonene som narkotika gir. Det er ikke avhengighet, overdoser, sprøytespisser og voldshandlinger. Men selv om jeg ikke tenker «cannabis» når jeg hører
ordet «narkotika», tenker jeg på «narkotika» når jeg hører ordet «cannabis». Cannabis er et narkotikum og narkotika er noe som jeg tar avstand fra.
Hvorfor prøver andre cannabis? – De er voksne som tar «voksne avgjørelser».

Sosiale avvik oppstår når brudd på lover, regler og sosiale normer forårsaker en eller
annen form for negativ reaskjon. Hvordan reagerer du på andre sin cannabisbruk?
– Det er mange som prøver cannabis én eller to ganger, det er noen som bruker
cannabis som en erstatning for eller sammen med alkohol, og det er de få som
bruker det så mye at det går over i misbruk og sterkere narkotikum. Jeg reagerer
ikke på de som prøver, jeg reagerer på de som bruker stofet og jeg reagerer negativt på de som misbruker det.

...men hvorfor er det en «voksen avgjørelse» å prøve cannabis? mens det for andre narko
tikum ikke er det? – Kanskje en «voksen avgjørelse» er en avgjørelse man har mer
forståelse for? Jeg har på en måte forståelse for at andre prøver cannabis. Jeg har
jo tenkt på hvordan det ville være selv. Flere ganger.

I 2012 var det, ifølge statens instituy for rusmiddelforskning, 19% i alderen 16-64 år som
oppgav å ha brukt cannabis én eller oere ganger. Er denne andelen avvikere? – Jeg vil
ikke bruke ordet «avviker» om cannabisbrukere. 19% av befolkningen er ikke
avvikende; de er alt for mange.

Hvem er det som bruker cannabis? – Jeg kan ikke plukke ut én cannabisbruker i en
folkemengde. Det kan like godt være den ene som den andre. Cannabis har bliy
mer «vanlig» og derfor mer vanlig for «vanlige» folk.

Et avvik som ikke fremprovoserer negative reaksjoner er ikke lenger et avvik.
Men hvis det er sånn at avviket har sluyet å være avvikende, hvilke konsekvenser
har det for lovgivningen? 19% er mange, men det er likevel langt fra USA, hvor
38% av befolkningen oppgir å ha prøvd cannabis. Sosiologen Ole-Jørgen Skog har
skrevet at normative reguleringer vil «være avhengig av hvor vanlig, eller utbredt
slike handlinger er i befolkningen, hvem som begår dem og i hvilke sosiale sammen
henger det skjer, hvem som har innoytelse og mulighet til å påvirke normene og
hvilke interesser som eventuelt er truet av, eller tjener på, de aktuelle handlingene».
Holdningen til en av de over nre millionene som aldri har brukt cannabis én,
eller to, eller oere ganger kan ikke si noe om holdningene til alle. Men den hold
ningsendringen som oppleves av én, den oppleves nok også av oere. Vår generasjon snakker om cannabis på en helt annen måte enn det foreldregenerasjonen gjør.
Hvilke følger denne utviklingen kommer til å få, får vi se i årene som kommer.

Bruk og besiyelse av cannabis er ulovlig i Norge. Oppfayer du cannabisbrukere som lov
brytere? – Nei, jeg oppfayer ikke cannabisbrukere som lovbrytere, selv om det
å bruke cannabis er et lovbrudd. Hvis én eller oere venner av meg hadde vært
påvirka av cannabis på et sted hvor andre drakk alkohol, hadde jeg for eksempel
ikke sagt ifra til foreldra deres. Hadde det derimot vært et hvilket som helst annet narkotikum hadde jeg gjort dét.
Hvis avstanden mellom «svakere stoffer» som cannabis og «sterkere stoffer» som heroin,
kokain og metamfetamin har bliy så stor... Tror du da at det fremdeles vil bli oppfayet
som om det ene fører til det andre? – Kanskje ikke. Men det ene som forener dem er
18

lovbruddet. Cannabis er ulovlig, og det gjør at du kanskje må involvere deg med
andre lovbrytere som bruker sterkere narkotikum. Jeg vil ikke kjenne folk som
kjenner sånne folk.
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En løsning på tidtlemma
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Vi får alle tildelt tjuenre nye timer hver morgen, og enhver som holder seg
oppdatert på mediebildet vil ha fåy med seg at tjuenre timer uey ikke er nok.
Det moderne mennetet har havnet i tidtlemma.

forestillingen om at Gud skapte verden på syv dager, inkludert hviledagen sin.
Når selv Gud trengte en dag hvile, er det forståelig at vi som mennesker tildelte oss selv to. Men deye gir oss kun fem dager på å utføre alle våre hverdagslige forpliktelser. Resultatet er at vi møter helgen med dårlig samviyighet for alt
vi ikke nkk gjort på de stakkars fem dagene, og den korte helgen som følger gir
oss bare så vidt mot nok til å ta fay på neste uke.
Fredagskvelden brukes på å justere seg mot helgemodus. Med norske drikke
vaner passerer lørdagen ubemerket, og før man vet ord av det er det søndag, og
man ligger i fosterstilling på sofaen og venter på at fylleangsten skal gi slipp og la
den mer generelle livsuroen ta tilbake roret. I en fåfengt kamp mot den korte helgen venter man med å legge seg til Viasat 4 viser repriser av «Ice Road Truckers»,
før man kapitulerer skamfullt til sengs. Under dynen, byssan lull, vekkerklokken
ringer, og så er det på’n igjen.
Det har ikke alltid vært slik. Ulike kulturer har igjennom historien delt inn
ukene på vidt forskjellige måter – alt fra den Walisiske ni-dagersuken under
middelalderen frem til fem-dagersuken i Sovjetunionen. Og blant alle ukesystemene som er oppfunnet, nnner vi et revolusjonært, om enn kortlivet, ukesystem
som fremstår svært ayraktivt med moderne øyne. Under den franske revolusjonen
ble det etablert en ti dagers uke, som bestod av syv dager arbeid og tre dager helg.
Vi får da tre uker i måneden, pluss fem bonusdager på sluyen av året for at regne
stykket skal gå opp.
Året blir like langt, men både arbeid og fritid kan benyyes langt mer efektivt.
Tanken på alt det ekstra arbeidet som kan utføres på syv fremfor fem arbeidsdager
må gi arbeidsgivere vann i munnen, og langhelg hver eneste uke må fremstå som
et forlokkende eventyr for arbeidstakere. Vi får et liv med romsligere tid til ukens
gjøremål, og i miniferien vi får hver uke kan man utfolde seg i alle tenkelige
aktiviteter: Hyyeturer, storbyferier, bokprosjekter eller naturopplevelser; alle
slags sysler der vår nåværende helg oge kommer til kort.
Enkelte sutrekopper vil nok fremdeles klage over at døgnet har for få timer,
men det kan vi ta tak i en annen gang. For når en uke ikke behøver å være syv
dager lang, hvem vet hvilke andre urokkelige sannheter vi kan rokke ved.
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Men livet er langt. Ser man på hvor mye et liv kan fylles med, blir det vanskelig å
påstå annet. Tallrike eksempler nnnes på mennesker med normal levealder som
har funnet tid til både en berikende karriere, eventyrlige reiser, håpløse tabber
og berusende seiere, opptil oere ekteskap og en horde med elskere.
Når vi til tross for deye stadig hører at døgnet burde ha oere timer, uken oøy
forbi, jøss er det juni allerede og herregud så fort årene går, kan det tenkes prob
lemet ganske enkelt er at vi deler inn tiden vår i for korte enheter. Hvordan havnet
vi i denne luksusfellen?
Måten vi deler inn tiden vår i dager, uker, måneder og år, har etablert seg som
en urokkelig sannhet. Man kan derfor bli overrasket over hvor tilfeldig det hele
har bliy til. Lengden på et år er ikke utledet av nlosofer eller vitenskapsmenn,
eller fastsay ved grundig optimalisering av tidsbruken vår. Den er ganske enkelt
bestemt av tiden planeten vår bruker på å snurre rundt solen. Hvis det nnnes sivil
isasjoner ved andre stjerner, er det nærliggende å tro at de benyyer helt andre
tidsinndelinger enn oss. Kanskje de ikke opplever tidsklemma på Aplha Centauri
eller Gilese 581-b.
Om vi likevel holder bena plantet på jorden, kan vi medgi at lengden på et døgn
er rimelig fornugig fastsay, eyersom døgnrytmen vår er tilpasset solens oppgang
og nedgang. La oss også gå med på å samle 365 av disse dagene til et år, da vi gjen
nom et år vil oppleve repeterende sesonger som kan skape en viss trygghet hos
det moderne tidsfayige mennesket.
Når det kommer til uker og måneder derimot, blir spillerommet større. Vi
deler inn året i tolv måneder på grunn av månens veksling mellom fullmåne,
halvmåne, og nesten-ikke-noe-måne. Med mindre en føler seg betydelig preget
av tidevannets variasjon, har månefasene liten praktisk betydning i våre liv, og
vi står friy til å nnne opp helt nye måter å dele inn året på.
Tidsklemma vår uyrykkes imidlertid sjeldent som et ønske om lengre
måneder. Få vil påstå at livet deres ville bliy merkbart beriket om de hadde fåy
6 måneder på 60 dager til disposisjon fremfor 12 måneder med 30 dager. Deye
bringer oss til vår siste kandidat, uker, og her er det mer å hente.
Hver uke markerer starten på en ny arbeidsøkt, og sluyen på hver uke gir oss
et pusterom. At uker deles inn i syv dager har religiøst opphav, og stammer fra
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Kulisser til salgs

20

Mange lokalsamfunn rundt om i Norge er i ferd med å gå i oppløsning. Det seyes
wadig i gang diwriktvolitite tiltak for å motvirke denne tendensen: Bygdene
tal utvikles framfor å avvikles. Men hvem utvikles bygdene egentlig for?

Det var midt i sommerferien, og jeg hadde frivillig stilt vekkeklokka på klokken
jeg strakte halsen liy til høyre. Den nye bygda sto det, og artikkelen var skrevet av
halv syv om morgenen. Jeg kom meg opp, nkk på meg fjøsklærne, drakk en kafe bygdeforskeren Bjørn Egil Flø, som nylig hadde fåy tildelt Universitetsforlagets
kopp med gammelbonden og gårdskjerringa, før vi gikk ut i den kjølige, klare
pris Årets tidsskrigartikkel for artikkelen Me og dei andre: Om lindukar, Fremstegs
sommermorgenen, over den lille plenen framfor seterstua og inn i fjøset for å melke partiet og bygda som sosial konstruksjon, som artikkelen som lå foran meg var en
kyrne. I det gammelbonden slo på strømaggregatet til melketanken ble jeg bekym forkortet versjon av.
ret over hyyenaboenes nayesøvn. For de oeste av de andre seterstuene rundt om
på Lillerøåsen i Engerdalen, dit jeg var kommet for å besøke noen fjerne slektrur a l kulisse. Sosiologen og bygdeforskeren ansay ved Norsk senter for
ninger, blir i dag brukt som hyyer. Men av mangel på innlagt strøm måye altså
bygdeforskning forteller historien om ei falleferdig løe på Flø, forfayerens hjemaggregatet på, og i gang var det med fôring, pynting (møking, journ. anm.),
bygd, som i dag har rundt 170 innbyggere, og ligger yyerst på yyerste Sunnmøre.
vasking av jur og melking. Til sist beveget kreyura seg i ro og mak ut på marka
«Flø ligger værhardt til, rey ut mot havgapet og med dramatisk natur» skrives det
for å beite denne sommerdagen óg.
på wikien om stedet. Løa var eid av Bjørn Egil Fløs bror, som hadde søkt om å få
Eyer frokosten, bestående av egenprodusert tjukkmelk og hjemmelaget
rive den. I avslaget på søknaden, som kom drøye to år eyerpå, skrev Fylkeskonfrokostblanding, say jeg meg til reye i den lave, rustikke sofaen i den koselige
servatoren at løa ikke skulle rives på grunn av turisme-potensialet bygda hadde.
stua med tykke tømmervegger for å lese
Han sammenlignet Fløstranda med både de
liy i avisa – Morgenbladet vel og merke,
greske øyer, Aidensneld og Svalbard – til
«Hvem vil vel ikke ha lys i vinduene på oere
opptay av «politikk, kultur og forskning,
bondens frustrasjon, som på sin side anså
tomme bruk rundt om i landet, og ny satsning
(…) kritikk, dialog og meningsutveksling»,
løa som en ubrukelig utgigspost.
og engasjement i oere lokalsamfunn?»
som jeg er (jf. Morgenbladet om seg selv
Denne saken bruker Flø som analogi for
på sine neysider). Jeg bladde i avisen, så ut
den ideologiske spenningen han argumenav vinduet i ny og ne for å nyte den vakre utsikten over åsen, den nne, lave vegeterer for at nnnes mellom de som faktisk bor i bygdene rundt om i Norge, og de
tasjonen, grønntonene mot den blå, blå himmelen, det å ikke ha dekning, å være
som siyer med «ekspertkunnskapen» i byene. Her sikter han til «det statsnnanet stykke unna byen…
sierte segmentet av middelklassen» som siyer med dennisjonsmakten når det
Den siste av de tolv kyrne hadde akkurat forsvunnet bak en liten haug da
kommer til hva bygda skal være – og ikke minst skal bli i en tid der fraoyying er
blikket miy festet seg på et nokså svært bilde av ei løe, forfalt og værbiy, ikke så
en utforing for mange lokalsamfunn. Flø reyer et kritisk blikk på en situasjon
ulik det gamle fjøset til nabo-setra som jeg kunne beundre gjennom vinduet bare
der «de på landet» på den ene siden ikke tas på alvor, men tilsideseyes i en prosess
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der «byfolkene» på den andre siden er i ferd med å skape bygda i siy eget bilde.
Tanken er at bygda og det rurale konstrueres i tråd med en «retro-romantisk
og ny-rural trend» som først og fremst råder i bystrøk, og der urealistiske og
idylliserte forestillinger om det rurale brukes som representasjoner i middelklassens hegemoniske identitetsprosjekt. Flø skriver at det rurale på denne måten
har bliy kommodinsert, gjort til en vare, i det han med Steven Best omtaler som
simuleringssamfunnet, der representasjoner – i vårt tilfelle av det landlige – fung
erer som valuta på identitetsskapingens markedsplass: «Alt er kulissar, alt er
symbol og ingenting er ekte. Det er ikkje tingen i seg sjølv eller opplevinga som
er gjenstand for vår merksamd, derimot er det kopien av det; i bilete, i nksjonen,
i målinga, sitatet, dokumentasjonen eller erindringa. Tingen høyrer heime i eit
tilbakelagt stadium saman med omgrep om originalitet og autentisitet. Det me
søkjer i det rurale er symbol som kan fortelje historia slike me ønskjer den fortalt.»

også rural realitet

Samtidig viser det hvordan disse forestillingene kan selges som varer på et
(markedsførings) marked, som i siste instans er med på å forme distriktspoli
tikken. Husleien betales med en daglig statusoppdatering på Facebook, der
prøveboerne oppfordres til å formidle hva de har valgt å fylle dagene sine med.
Idylliske bilder av en ooy utsikt, ferske egg hentet rey fra hønsehuset, kortreiste
grønnsaker fra kjøkkenhagen og euforiske fortellinger om turer i nydelig vær,
stillheten og naturen fungerer som betalingsmiddel. Prøveboerne må riktignok
stelle med hønsene, klippe plenen i ny og ne og holde huset i orden, men alt
arbeidet det innebærer å faktisk drive et småbruk, for ikke å snakke om en gård,
blir lite synlig på Småbruksdrømmen sin Facebookside. Det er jo tross alt bare en
smakebit, en simulasjon av livet på bygda.

byblikket. På denne måten kan Landkrediy Bank sin markedsføringsstrategi
sies å operere innenfor det ideologiske spenningsforholdet Flø snakker om.
småbruk ssimuler ing. Noen uker tidligere hadde jeg og noen venninner
Toten skal appellere til byfolket, som skal hentes tilbake til «periferien». Det
sendt inn en søknad til Småbruksdrømmen, en reklamekampanje initiert av Land gjøres ved å skape et slags utenfra-blikk, et blikk den urbane – muligvis fremtidig
krediy Bank, med målet om å skape blest rund det at det visstnok skal være en
rurale – leseren kan identinsere seg meg. Flø beskriver kommodinseringen av
av nre nordmenn som drømmer om et småbruk. Budskapet skulle være at det er
det rurale som del av en dreining fra den gamle til den nye bygda, som innebærer
mulig å realisere denne drømmen – spesielt ved å bli kunde hos Landkrediy Bank en dreining fra produksjon til forbruk. Der det før ble dyrket, nytes det nå: Det
så klart, en samvirkeeid bank som har «vært opptay av landbruk og norskproduproduktivistiske landbruket er byyet ut med landlig ferie, gallerier i gamle låver,
sert mat siden 1915.» Banken hadde kjøpt
musikkfestivaler på avstedsliggende natur
et småbruk på Toten, og ville leie det ut til
perler – eller kort sagt: konsumtilbud tilreye«Der det før ble dyrket, nytes det nå: Det
småbruksdrømmere fra Mai til Oktober,
lagt for et prangende forbruk.
produktiviwite landbruket er byyet ut med
en uke av gangen, mot en daglig statusoppOg det er nok derfor jeg i min mer eller
landlig ferie, gallerier i gamle låver, musikdatering på Facebook. For at drømmerne
mindre ignorante byjente-naivitet opplevde
kunne få en smakebit av livet på landet, og
Fløs artikkel som en slags øyeåpner. Den
kfewivaler på avweduiggende naturperler –
samtidig «bidra til at oere oppdager alt det
var et lite, men nokså hardt slag i min akk,
eller kort sagt: konsumtilbud tilreyelagt for et
positive ved livet på bygda og realiserer sin
så reoekterte Blindern-oeis, der jeg say tilprangende forbruk.»
småbruksdrøm». «Floy, tenkte vi. Kult!
bakelent på sofaen på Lillerøåsen i sommer
Hvorfor ikke? Det hadde jo sikkert vært en
for å oppleve noe ekte, oppe på ei avstedslignn opplevelse, og så er det med på å fremme en god sak. Hvem vil vel ikke ha «lys gende seter langt fra interney, strøm og vannklosey: Jeg befant meg samtidig
i vinduene på oere tomme bruk rundt om i landet, og ny satsning og engasjement langt unna Bygde-Norges realiteter anno 2014. Og det var nok også bygdeforskei oere lokalsamfunn»? Og ikke minst «varig verdiskapning» i Bygde-Norge?
ren som var med på å tilføye en biyer medsmak da jeg og tre Blindern-oeiser til
I lys av Bjørn Egil Flø sin kritikk, kan Småbruksdrømmen ses på som et prakt say og postet «bilder», «sitater» og «erindringer» om dagene våre på Småbruket
eksempel på hvordan det Flø i en telefonsamtale omtaler som en systematisert
på Toten tidligere i høst. For vi nkk søknaden innvilget. Det nkk bonden på Flø
løgn om det rurale brukes for å dennere hva bygde-begrepet skal romme i dag.
forøvrig eyer mye om og men også…
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Janteloven

– en hyllew til enkeltindividet?
«Ja, vi elter Janteloven»? Stemmer det, som enkelte har hevdet, at «Janteloven
er en hyllew til enkeltindividet»? Stemmer det, at praktiseringen av den ikke
kan tenkes å være problematit sey fra et reyvolitit wåwed?
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janteloven representerer en «anti-moral-lov», første gang presentert
i Aksel Sandemose siy verk En oyktning krysser siy spor fra 1933. Boken er et
resultat av forfayerens observasjoner av menneskers oppførsel mot hverandre.
Sandemose ønsket å illustrere «menneskenes iboende ondskap og evne til å
trykke hverandre ned», og uyrykker et syn om at det er «deg» mot «oss»; altså
«alle de andre». Lovens forskjellige «paragrafer» gir uyrykk for folks holdninger,
og skal gi en forklaring på folks oppførsel.
I dagens samfunn kan Janteloven best forklares å eksistere som et resultat av
konkurranse- og prestasjonsjagssamfunnet, der folk prøver å «trykke hverandre
ned» på vei mot «toppen», for å selv bli den vinneren samfunnet i dag forventer.
Det er en alment kjent regel at «sølvvinner er den første taper». Det kan trekkes
parallell til studier og jobb, der det kun gis et fåtall antall A’er til eksamen, og det
er bare èn som får jobben i konkurranse med 100 andre søkere, og det er kun én
som blir gig med «drømmemannen» eller «drømmekvinnen». Dagens prestasjons
jagssamfunn kan derfor bli svært tøg å leve i for mange talentfulle individer, i siy
møte med Janteloven.
Det moderne samfunnet er mer styrt av sosiale normer enn juridiske regler,
og sosiale normer er ikke strafesanksjonert. Imidlertid bør en undersøke om
praktisering av Janteloven kan tenkes å stå i strid med vårt lands straferey?
janteloven vs. str affeloven. Jantelovens bud nr. 1 lyder slik; «Du skal
ikke tro at du er noe». Denne holdningen representerer en holdning i strid med
Menneskereysloven, som representerer det fundamentale reyssynet at alle mennesker har en iboende verdi, samtidig som alle har samme verdi qua menneske.
Loven er oppreyet for å beskyye den menneskelige integritet, noe alle «eier», så
fremt de tilhører «homo sapiens». «Untermensch» nnnes ikke.

Jantelovens bud nr. 2 lyder; «Du skal ikke tro at du er like så meget som oss».
Denne holdningen representerer et syn som er i strid med Menneskereyslovens
reyslige fundament om at alle mennesker er likeverdige. Handlinger i strid med
deye synet er strafesanksjonert eyer Menneskereysloven art. 14 – Forbud mot
diskriminering. Norge har vedtay 4 diskriminerings- og likestillingslover som
resultat av bestemmelsen i Menneskereysloven: Likestillingsloven, Lov om
etnisk diskriminering m.v., Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsay funksjonsevne, og Lov om forbud mot diskriminering på grunn av seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuyrykk. Et eksempel på hvor praktiseringen av Janteloven vil være strafbar, er således diskriminering på en arbeidsplass
på grunn av kjønn – jf. Likestillingsloven, eller nedsay funksjonsevne – jf. diskri
minerings- og tilgjengelighetsloven.
Jantelovens bud nr. 3 lyder; «Du skal ikke tro du er klokere enn oss». Videre
lyder bud nr. 4 slik; «Du skal ikke innbille deg du er bedre enn oss». Eyerfulgt
av bud nr. 5; «Du skal ikke tro du vet mere enn oss». Som igjen følges opp av bud
nr. 6; «Du skal ikke tro du er mere enn oss» og bud nr. 7; «Du skal ikke tro at du
duger til noe». Denne gruppen bud avsluyes av nr. 10; «Du skal ikke tro at du kan
lære oss noe». Disse budene representerer en holdning om at du skal ikke tro du
er klokere enn andre. Budene analyseres derfor i sammenheng. Disse budene
kan for eksempel komme i strid med vårt lands straferey dersom det praktiseres
usaklig forskjellsbehandling i en bedrig som ikke er basert på vedkommendes
kunnskapsnivå, jf. Arbeidsmiljøloven § 13-1 – om forbud mot diskriminering.
Eksempler kan være usaklig forskjellsbehandling pga. en persons politiske
standpunkter, religiøs holdning, eller andre forhold.
Jantelovens bud nr. 8 lyder; «Du skal ikke le av oss». Layer er ikke strafesanksjonert eyer strafeloven – det er en av de grunnleggende frihetene en har i
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samfunnet vårt. Men humor har til alle tider vært et yndet ytringsmiddel mot
dårskap (f.eks. «Erasmus Montanus»), pompøsitet eller som politisk våpen
(Mohammed-karikaturene): jf. Grunnlovens ytringsfrihetsparagraf (Grl. § 100);
«Frimodige ytringer er enhver tillay». Å pålegge noen et forbud mot å opptre
slik at andre blir til layer, kan i visse situasjoner imidlertid tenkes å være straf
bart eyer strafelovens bestemmelser om forbrytelser mot den personlige frihet,
jf. strl. § 222; «tvinge nogen til å undlate noget».
Jantelovens bud nr. 9 lyder; «Du skal ikke tro at noen bryr seg om deg». Deye
budet kan tenkes å representere en krenkelse av Menneskereysloven Art. 8 –
Reyen til respekt for privatliv og familieliv. Det er således forbudt for myndig
hetene å intervenere i befolkningens privatliv eyer denne bestemmelsen. Neyopp
fordi Menneskereysloven bygger på det motsaye syn – at alle mennesker har en
verdi – og at det er noen som bryr seg om en. Jf. Grl. § 102 (vedtay 2014); «Enhver har rey til respekt for siy privatliv og familieliv, siy hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke nnne sted, unntay i kriminelle tilfeller. Statens
myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.»
Senere i boken kommer Sandemose opp med et 11. bud; «Du tror kanskje
ikke at jeg vet noe om deg?». Deye budet kan sies å representere det såkalte
«bygdedyret» – eller også omtalt som «elefanten under bordet» – som refererer
til såkalt «bygdesladder»; «jeg vet alt om deg, og akter å sladre til alle om det!».
Deye budet kan tenkes å stå i strid med strafelovens bestemmelser om ærekrenkelser, hvilket er strafesanksjonert eyer strl. §§ 246 og 247. Særlig gjelder deye
tilfeller hvor ærekrenkelser er usanne, noe det såkalte «bygdedyret» neyopp er.
Her kan vernet for privatlivets fred også nevnes. Brudd på f.eks. yrkesmessig
taushetsplikt er strafesanksjonert eyer strl. § 121.
«Bygdedyret» representerer en folkeskikk som neyopp består i å «trykke
andre ned» ved hjelp av falske rykter, baksnakkelse etc. Det representerer under
trykkelse av andre mennesker, som i enkelte tilfeller kan ende i trakassering
eller mobbing. Deye kan være strafbart eyer strafeloven dersom det består i
strafbar krenkelse av en annen persons liv, jf. strl. § 222; «tvinge noen til å tåle
noe». Hånlige ytringer som er egnet til å skape hat overfor personer eller persongrupper er strafbart eyer strl. § 135 a.
Et annet eksempel kan være neyhets, der regjeringen nå ønsker å innføre
lover for å regulere deye samfunnsproblemet. Den største utfordringen her er
imidlertid å avsløre identiteten til personer bak anonyme neyuyalelser. For øvrig
er mobbing («bygdedyret») i det virkelige liv langt alvorligere enn neyhets.
«Bygdedyret» har aldri vært noe å ha tiltro til i den virkelige verden, og derav
heller ikke i ney-verdenen – «den virtuelle verdenen».
Oppsummert kan altså Janteloven tenkes å representere brudd på vårt lands
straferey, dersom praktiseringen av den går såpass langt at den overskrider
grensene for strafri atferd. Summa summarum, vil følgelig det å påtvinge eller
pådyye andre mennesker å eyerleve Janteloven (vårt lands «Den 2. Tillaye
Strafelov»?), være strafbart eyer strafelovens bestemmelser om forbrytelser
mot den personlige frihet; jf. strl. § 222; «den som... tvinger nogen til å gjøre, tåle
eller undlate noget...». Dvs., her: Tvinge noen til å eyerleve en lov en selv ikke
vil eyerleve. Det representerer således den virkelige krenkelse av en persons liv
og frihet – nemlig reyen til, og friheten til, å være det gode mennesket en er, og
ønsker å være.

en hy llest til enkeltindividet? En som ønsker å utfordre Janteloven,
er Peyer Stordalen, som imidlertid sier at han ikke selv er rammet av den, i t vintervju med nrk¹. Hans forretningside er å utfordre Janteloven, og Nordic
Choice hotellene og dets kultur innbefayer å fremelske de som er annerledes –
og dermed slik vise hvordan Janteloven skaper muligheter. Han mener Janteloven
er en hyllest til enkeltindividet. Det er ikke godt forklart hvordan han kan trekke
denne konklusjon. Janteloven kan således antas å bare være en hyllest til de som
klarer å «overleve» denne «ondskapens lov».
Det er stadig neyavis-nyheter om kjente personligheter som mener seg rammet av Janteloven, men en kan ikke konkludere noe om årsak som er basert på
antakelser. Spekulasjoner er ikke regnet for gyldig dokumentasjon. Konstruktiv
kritikk er ikke det samme som Janteloven. Det kan like gjerne være «mannen i
gata» som er rammet av Janteloven, såvel som kjente personer. «Finansfruer &
Janteloven» er en annen neyavis-nyhet, hvor vi får lære at nnansfruer mener seg
rammet av Janteloven. Imidlertid kan ikke forfayer av artikkelen (Anita Krohn
Traaseth) trekke den konklusjon at det er Janteloven som ligger bak uten å ha for
seg foreliggende data om årsak. Det kan like gjerne være konstruktiv kritikk.
«Lykken er å føle seg nyyig» – det er velmenende ord fra en annen lege-frue
/nnansfrue (Fru Stordalen). Vel, lykken for alle oss andre er å slippe å eyerleve
Janteloven.
Det er således et paradoks, hvorledes vi roser og priser, og deler ut Nobelpriser til «vinnerne og enerne» her i samfunnet (de få som har klart å overleve
Janteloven?), når maktsentra på den andre siden motarbeider det så langt det er
mulig, og så lenge det går, pga. trusselen mot hegemoniet. Hegemoniet er de som
eier kunnskapen; de som står i fare for å bli revet ned, pluss tape økonomisk. Det
fremkommer aldri hvor tøg Jantelov-ofrene har hay det; bliy motarbeidet – på
veien til suksessen, eller undergrunnen. Men kanskje betyr det at «vinnerne»
faktisk aldri har opplevd Janteloven? Eyer miy syn er derfor Janteloven langt fra
noen hyllest til enkeltindividet, snarere tvert imot. Praktiseringen av Janteloven
er problematisk sey fra både et juridisk og et reyspolitisk ståsted.
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teorien om par adigmeskif ter. Professor i kulturhistorie, Knut Aukrust,
sier at «Janteloven går aldri av moten. Du møter den overalt. På jobben, på UiO
eller andre indoktrineringsinstitusjoner, og blant familie og de du tror er dine
venner.» Videre forteller Aukrust; «Bygdedyret er destruksjon. Og det er en
måte å pasinsere og drive til vannvidd en som har noe å komme med, og nevner

at bygdedyret lever i beste velgående på UiO.» Er det således teorien om at «ingen
er profet i eget land», som professoren kan tenkes å mene gjelder ved UiO? Eller
forsåvidt andre samfunnsinstitusjoner?
En kan forklare det som teorien om paradigmeskiger (lansert av Thomas
Kuhn). Denne teorien fører til at en spenner beina under fremragende oinke
folk, fordi de utgjør en trussel mot hegemoniet. Deye utgjør Jantelovens bud nr. 1;
«Du skal ikke tro du er noe bedre enn oss». I følge Kuhn går prinsippet ut på at
«man kan ikke regne med at sikker ny innsikt og kunnskap slår igjennom før eieren av de gamle sannheter går i graven.» Ny kunnskap er følgelig en trussel mot
eieren. Praktiseringen av denne teorien er vanlig innenfor legevitenskapen eller
økonomi, der det oge forekommer såkalt legitimasjonsforskning; hvor eier har
bestilt forskning og konklusjonen er giy på forhånd. Forskningen skal legitimere
det eier av den bestående sannhet innehar. Neyopp som følge av Jantelovens bud
nr 5; «Du skal ikke tro du vet mer enn oss». Eyerfølgning av denne teorien er
typisk norsk.
Hannah Arendt, statsviter som har skrevet boken Vita Activa, viser i boken
sin til eksempler på Janteloven. Hun var selv en forfulgt jøde i Tyskland under
krigen. Imidlertid, noe oppsiktsvekkende, skriver hun i boken at hun skjønner
at oere av de fremragende forskerne støyet Hitler før krigen. Hun forstod dem
fordi de ikke nkk sin reymessige plass i samfunnet; de ble nektet den reymessige posisjon som de hadde krav på ut fra siy intellekt – neyopp fordi de truet
etablerte sannheter, jf. Thomas Kuhn; «motstanden mot paradigme-skig».
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«Hvis du tør å si ifra, hvis du er
modig nok til å kreve at du fortjener
å bli behandlet bedre, så er du ikke
et voldsofer, du er en ambassadør
mot vold, du er en lykt i nayen, et
lys i et hav av mørketall, du er en
voldsoverlever!»

Det er på høy tid å våkne
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En tale holdt av Bjørnar Moxnes i Bywyrets møte den 22. oktober

kjære alle sammen, kjære politikere, kjære befolkning, kvinner, menn,
medmennesker. Vi er her i dag for å snakke om noe som i 2014 føles ganske absurd
å måye snakke om.
I Norge er vi raske til å kritisere andre lands kvinnesyn, men realiteten er at
vi her hjemme har et stort problem med vold mot kvinner. Jeg står i dag foran dere
som et medmenneske som ikke har alle svarene, men som er i en unik posisjon til
å formidle et viktig budskap. I dag står jeg ikke foran dere som Rødt-politiker, i
dag er vi alle forent.
Vold mot kvinner handler om så mange kvinners liv, deres hverdag, deres
helse og deres følelse av verdi. Samtidig er deye en sak som gjelder oss alle sammen.
For det viktigste, det aller viktigste, er at vi sammen må endre holdning. Når
tallene på antall voldshendelser ikke har gåy ned på 10 år er det opplagt at vi ikke
lenger kan leve i et naivt drømmeland hvor vi fortrenger hvor ekstremt alvorlig
deye er.
Vi har et ansvar som politikere, og jeg er sikker på at vi er enige om at det er
saker som deye som gjorde at vi engasjerte oss i politikken til å begynne med. Men
vi har også alle sammen et ansvar som mennesker å aktivt endre våre holdninger,
å aktivt kreve av oss selv og andre at kvinner og menn er like mye verdt. Deye er
ikke gjort over naya, men et sted må vi begynne, og det første steget må tas i dag.
Fra ung alder blir jenter fortalt at hvis en av guyene i skolegården har vært
slemme mot dem, er det bare fordi de «er liy forelska i deg». Fra tidlig av begynner
guyer å snakke om «å få seg noe». Noe? Deye er bare to eksempler fra den norske
dagligtalen som representerer en stygg objektinsering og et ideal i samfunnet
som fordrer et skummelt kvinnesyn. I seksualundervisningen lærer vi de unge
om penetrering, kondomer, kjønnssykdommer, men ikke hvordan man skal behandle hverandre. Vi gir våre unge verktøykassen, men ingen bruksanvisning.

I Sigmund Freuds begrepskatalog nnner vi noe han kaller for «der unheimliche»
– som betyr det uhjemlige. Denne følelsen beskriver at det ekleste og verste man
kan oppleve er at når det som er hjemlig, det som skal være familiært og trygt,
er det motsaye. Når det hjemlige er uhjemlig, når det kjente og trygge oppleves
som ukjent og panikkpreget. Deye er hverdagen for mange. For store deler av
volden mot kvinner utøves innenfor hjemmets nre vegger. Hver dag frykter noen
å komme hjem, hver dag frykter noen de lukkede gardiner. Og hver. eneste. dag.
frykter mange kvinner det mest hjemlige av alt: siy eget hode og sine egne tanker.
Hvis du hver dag blir fortalt at du ikke er verdt noen ting, begynner du til sluy
å tro det. Du kan ikke hate den du elsker, derfor begynner du å hate deg selv.
Kvinner som opplever at deres egne tanker gjør dem vondt på grunn av psykisk
eller fysisk vold er vårt ansvar som samfunn å ta vare på, men mørketallene ulmer
bak stengte dører.
Derfor må neyopp disse mørketallene være et fokuspunkt. Vi må se på hvorfor de eksisterer! Noen er redde for å si ifra i frykt for sin egen, eller sine barns
trygghet. Noen unnskylder og bagatelliserer overgrepene av ulike grunner. Og,
sist men ikke minst, er det paradoksalt at når du er sterk nok til å si ifra, når du
er modig nok til å melde i fra, blir du en del av en statistikk over voldsofre. Og det
å aktivt måye innta rollen som ofer, å bli tvunget til innta en posisjon som fremstår som svak, er tungt. Om vi lar det forbli slik, er det et stort svik. Derfor blir
vi nødt til å endre våre begreper og fjerne deye svake stempelet.
Hvis du tør å si ifra, hvis du er modig nok til å kreve at du fortjener å bli be
handlet bedre, så er du ikke et voldsofer, du er en ambassadør mot vold, du er
en lykt i nayen, et lys i et hav av mørketall, du er en voldsoverlever!
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kommende arrangementer på u1
21.11 Fredagspub
28.11 Gratiskonsert med
Gerogria Follet
5.12 Julefest
23.01 Semesterstartfest
26.01 – 30.01 U1–dagene
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oecd ønsker å styre våre utdanningsvalg. Studenter blir i større grad bundet
av en fornugstvang nksert på statlige
mål om økonomisk vekst. Jeg taler til alle
dere som trues av oecds markedsstyrte
ideologi – dere som tar unyyige fag.
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Til OECD:
nngrene av fatet
oecds ideologi er vekw-, yrkes- og markedsmessig fetisjert. Den innltrerer politikernes og
universitetenes wyringuogikk. Er humaniwite og samfunnsvitentapelige fag på vei mot
utrydning? Som Nietzsbe sa: «wore forandringer kommer på kayepoter».
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i februar publiserte Organisasjonen for samarbeid og utvikling (oecd)
rapporten «oecd Skills Strategy Diagnostic Rapport», der de kom med en strategisk vurdering av den norske befolkningens kompetanse. oecd forsøkte blant
annet å nnne ut om det utvikles riktig kompetanse for hva det norske samfunnet
og næringslivet trenger. Utdanningsvalget til norsk ungdom problematiseres –
de velger i for liten grad stem-utdanninger, altså utdanninger innenfor science,
technology, engineering og mathematics. I september kom oecd med prosjektets
sluyrapport «oecd Skills Strategy Action Report»[forfayers utheving] med
anbefalinger om hvordan Norge kan styrke kompetansepolitikken for å minske
kløgen mellom næringslivets behov og ungdommenes utdanningsvalg. Begge
rapportene var koordinert av Kunnskapsdepartementet. Blant annet foreslår
oecd økt studiestøye for studenter som velger stem-utdanninger som reyer
seg mot yrker der det er mangel på arbeidskrag. Kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen og Arbeiderpartiets Marianne Aasen, medlem i kirke-, utdanningsog forskingskomitéen, åpner opp for en diskusjon om- og mener det er på tide å
vurdere oecds anbefaling om økt stipendandel for studenter som velger utdanninger som samfunnet eyerspør.
oecd rokker med norske prinsipper. oecd sa også i 2012 at det var
ødeleggende for Norge å være det oecd-landet der folk får minst økonomisk
uyelling for utdannelsen sin. I Norge øker allikevel lønnsnivå med lengden på
utdannelsen. Det unike med Norge er de små lønnsforskjellene mellom høyt
og lavt utdannede. oecd underminerer det faktum at den sammenpressede
lønnsstrukturen vi har i Norge har bidray til at samfunnskaka er jevnere fordelt
mellom partene og at muligheter for sosial mobilitet er stor. Jeg er stolt av å være

borger av et land der den Amerikanske drømmen er leyere å oppfylle enn i usa,
og jeg håper ikke oecds anbefalinger vil true deye.
Blant oecds overordnede anbefalinger i Skills Strategy-rapporten er å «styrke koblingene mellom utvikling av kompetanse og økonomisk vekst». I stedet for
å kuye i studieplasser til de utdanningene som ikke produserer den «eyerspurte»
kompetansen, er forslaget til oecd en indirekte styring av studentenes utdanningsvalg mot yrker som samfunnet har bruk for og som bidrar til økonomisk
vekst. oecd foreslår i tillegg å premiere høyere utdanningsinstitusjoner som sam
arbeider med eksterne parter for å utvikle næringslivets eyerspurte kompetanse.
Ønsker vi at universitetet skal bli til en yrkesskole – en opplæringsarena for nær
ingslivets eyerspurte ferdigheter?
not for profit. I sin bok «Not for pront: Why Democracy Needs the Human
ities» argumenterer Martha Nussbaum for at humaniora verden over blir stående
overfor en trussel der utdanning blir et verktøy for å møte næringslivets behov
mot økonomisk vekst. Mer generelle, oeksible og «unyyige» studieprogrammer
innenfor humaniora, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap nedprioriteres.
Nussbaum hevder at slike utdanninger former emosjonelt modne individer med
kunnskapen til å utfordre rådende tankesyn og autoriteter, utvikle empati for
andre mennesker og kulturer, og delta som opinionsledere i ofentlig debay.
Utdanninger som bidrar til økonomisk vekst favoriseres og styrkes, på bekostningen av utdanninger som videreutvikler demokratiet. Forslaget om økt studiestøye til studenter som velger næringslivets eyerspurte utdanninger viser tegn
til å være et sosial-darwinistisk utdanningspolitisk virkemiddel. Ønsker oecd å
utrydde humaniora og samfunnsvitenskap?
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Forslaget er mer enn et virkemiddel som tilsynelatende vil motivere studenter til
å velge visse utdanninger. Det er et politisk signal på det vekst- og yrkesfetisjerte
samfunnet vi lever i og som forsøker å innltrere styringen av høyere utdanningsinstitusjoner. Studentundersøkelsen Eurostudent V viser at 51% av studenter i
Norge jobber ved siden av studiene. Minst halvparten av norske studenter sliter
allerede nok med å nnansiere et fulltidsstudium med det nåværende studielånet
(uten å nevne studenter som moyar støye hjemmefra). Forslaget vil i større grad
bidra til å stigmatisere og nedvurdere utdanninger som ikke er profesjonsreyede
eller som ikke samfunnet har «behov» for, i stedet for å motivere studenter til å
velge stem-utdanninger.

Takk til Biyen Nordrik sin gjesteforelesning i «Human resource management og
arbeidstakernes innoytelse» i sosgeo2201 for inspirasjon til sitater og teorier til
denne artikkelen.
Takk til Bernt Hagtvedts tanker om liberal-arts modellen for utdanning som
har inspirert meg til å tenke i lignende baner.
27

studenter: like sjelløse som homo economicus? Et annet problematisk forhold i oecds forslag er å bruke økonomiske insentiver (økt studiestøye) for å motivere studentene til enkelte karrierevalg. Antar Røe Isaksen (h)
og Aasen (Ap) at studenter motiveres av økonomiske insentiver – eller ønsker
de at studentene skal det? Er økonomiske insentiver bærekragige og etiske virke
midler for å vekke motivasjon? Utdanningsinstitusjoner benyyer seg nå av hurtig
løsninger for å rekruyere oere studenter til enkelte studieprogram. Eksempelvis
endret Høyskolen i Oslo og Akershus navn på siy studieprogram fra «Ofentlig
Styring» til «Administrasjon og ledelse». Endringen førte til at søkertallet på
studieprogrammet økte betydelig, blant annet fordi studiet kom høyere opp på
den alfabetiske listen av mulige utdanninger hos Samordna Opptak. I stedet for
å bruke slike hurtigløsninger og økonomiske insentiver for å styrke søkertallene
på enkelte studieprogrammer, er det eksempelvis bedre å styrke rådgivningen

om høyere utdanning på videregående skoler. Det vil hjelpe studentene å ta opp
lyste studievalg som bunner i en grundig oversikt både over innholdet på studieprogrammene og videre jobbmuligheter. Utdanningen vil bli valgt på bakgrunn
av faglig innhold, personlig interesse og muligheter for å få et meningsfullt ar
beid i eyerkant av studiene. Studenten vil dermed oppleve at utdanningen har en
mening i en større sammenheng.
En ting er når myndighetene er fanget i Webers omtalte rasjonalitetens jern
bur. Målet blir således å maksimere nasjonal egennyye, efektivitet og produktivitet, ved å forsøke å styre studentenes valg av utdanning. Det som virkelig er
bekymringsfullt er når fremtidens kunnskapssamfunn – norsk ungdom – blir
innltrert av denne «rasjonaliteten» før de faktisk blir del av et universitet. Denne
formålsrasjonelle handlingstypen gjør oss til individer underlagt en fornugs
tvang. Vi blir fremmedgjort fra våre indre aspirasjoner til fordel for kalkulerte
statlige mål. John Dewey sa noe klokt i 1915: «Achievement comes to denote
the sort of thing that a well-planned machine can do beyer than a human being
can, and the main efect of education, the achieving of a life of rich signincance,
drops by the wayside.»
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Deler av forklaringen ligger kantje
i medier, oppdragelse eller samfunn,
men til syvende og siw er det vi kvinner
som må ta ansvar for eget liv.

En oink pikes
hjertesukk…
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mening
Tonje Jelstad Sandanger
tidl. red. Samfunnsviter’n
og masterstudent
i statsvitenskap

I høst har «oink pike»-debayen gåy for fullt i norske medier, og den sykemeldte, Norberget tillegger «Kvinnen» det fulle ansvar, slik det er i dag, for at verden skal
overarbeidede kvinnen har fåy klar beskjed om å ta livet mer som det kommer.
gå rundt. I en stråmannsargumentasjon rundt påstanden om at «Kvinnen» må
For noen seyer det sinnene i kok.
senke kravene, sier Norberget at «(…) den syke kollegaen trenger ikke blomster,
Hanna Norberget skrev i november et innlegg til den likestilte 2014-mannen men et samfunn friy for omsorg er ikke miy drømmesamfunn». Problemet her
i Dagbladet, hvor hun, med forsøksvis skarpe stikk, kritiserer påstanden om det
er at Norberget forutseyer at det kun er «Kvinnens» versjon av omsorg, kun
likestilte Norge. «Mannen» blir anklaget for å være en uoppmerksom, passiv part «Kvinnens» forståelse av et «godt samfunn», og kun «Kvinnens» krav til hygiene,
ner, som stadig lar «Kvinnen» ta brorparten av ansvaret i «Samlivet». Men kjære
matpakker, og påkledning i barnehagen som er gode nok. Det er her hun tar så
Norberget – nå har vi vel sporet av?
fundamentalt feil. For det første har ikke Norbergets krav til det perfekte liv
Innlegget bærer preg av en krangel mellom partnere mer enn et seriøst inn
umiddelbar gjenkjennelseskrag – i alle fall ikke hos meg. For det andre, har mannen
legg i en debay om et reelt samfunnsproblem. Det forutseyes at «alle menn» er
– da til forskjell fra «Mannen» – en essensiell rolle i barnas oppdragelse og det voks
mindre oinke enn «alle kvinner» til husarbeid og hygieniske hensyn, samt at «ingen ne samliv. Han skal være en partner, men det må være greit om denne partneren
menn» er opptay av omsorg for syke kollegaer, barnas venner eller svigermors
har sin egen mening, og ikke alltid henger seg opp i det samme som sin kjære.
morsdagsgave. Om debayinnlegget skal tas seriøst kan tre løsninger foreslås; kom
Menn er forskjellige, like fullt som vi kvinner er forskjellige. Jeg opplever
munikasjon, noen kompromisser og hold nngrene fra fatet når mannen jobber.
personlig Norbergets analyse som svært diskriminerende, i begge retninger. Den
Når det er sagt, er kritikken av mannen hverken hensiktsmessig eller reyferdig.
forutseyer at alle kvinner opplever et nullsamarbeid med menn i siy liv. Den
forutseyer at alle kvinner har behov for å kontrollere alt mannen gjør. Ikke minst
kommunik asjon. Det kommer vel neppe som noen overraskelse – men bør
forutseyer den kvinnen som en ulevelig perfeksjonist som ikke kan anerkjenne
tydeligvis presiseres. Om Hanna Norberget er oppgiy over en partner som ikke
en arbeidsfordeling, og på død og liv må ta æren for alle aspekter av hjemmets
rydder ut «det mugne syltetøyet» fra kjøleskapet, eller tar en opprenskning i
oppgaver. Den stakkars mannen blir fremstilt som en likegyldig sokk – men riktig
tørrskapet, så er det lov å kommunisere et behov for mer støye. I et hvert samliv
nok en sokk vi alle skal være overrasket over at overlevde ungkarstilværelsen,
må sånne diskusjoner tas – og kanskje må en fordeling av arbeidsoppgavene til.
eyersom han burde dødd av botulisme fra utgåy mat eller snublet i uoverkommeKanskje mannen i det aktuelle forholdet er mindre god på omsorgsgaver og kjøle lige kleshauger foran en vaskemaskin som aldri ble brukt.
skapsvask, og bedre på gulvvask og bilens ve og vel (nei, jeg kan ingenting om
bil, journ.anm.). Eller kanskje han er en racer på klesvasken. Problemet med
debat tens natur. Hele innlegget til Norberget er en håpløs forskyvning i
deye fokuset på små hverdagslige hensyn er at de er ikke egentlig essensielle for
debayen rundt utbrente, oinke piker. «Mannen» kan ikke få skyld for at vi jenter
det reelle problemet.
sliter oss ut. Man kan ikke skylde på mediene heller. Deler av forklaringen ligger
Problemet, slik jeg ser det, er mindre at menn er ubrukelige, og mer at kvin- kanskje i medier, oppdragelse eller samfunn, men til syvende og sist er det vi
nen ikke evner å kommunisere sine behov lenger. Det er mulig at noen kvinners
kvinner som må ta ansvar for eget liv. En ansvarsfraskrivelse av deye kaliberet,
perfeksjonisme har strukket seg så langt at en mann (om stereotypene skal få liy
hvor «Mannen»s latskap får skylden for at «Kvinnen» må jobbe dobbelt opp, er
plass også her) ikke vil akseptere nødvendigheten av å utføre oppgavene. I slike
problemet uverdig. Svikten ligger kanskje mer hos kvinnen selv, om Norbergets
tilfeller kan kanskje en samtale om hvorfor oppgaven oppleves som viktig kunne
fremstilling av «Kvinnen» skal legges til grunn. I mine øyne fremstår hun som
utlede et kompromiss – eller eventuelt overbevise den andre part om hvor essen
slitsom, masete og uten evnen til å delegere oppgaver til dem rundt seg. Om deye
siell oppgaven er, eller ikke er.
er problemet er det neppe en løsning å kritisere mannen.
Det er selvsagt urimelig at kvinnen skal ta det hele og fulle ansvar for husNorberget går rey i strupen på utsagn om at kvinnen må slappe av mer og nre
standens trivsel og orden, men det er minst like urimelig å fremstille «Mannen»
liy på kravene. Med hennes avslutning, hvor hun påpeker at «Mannen» slipper
som en unnasluntrer. I miy liv har jeg opplevd menn som mer ryddige, mer prak julegaveideer på Instragram – og at hun kunne jo sleyet dem, men vi vet jo hvem
tiske og oge nesten like omsorgsfulle (når omsorg skal vurderes som mat eller
som må kjøpe gavene, viser hun at deye rådet er en fjert i motvind. Ingen skal
gaver) som kvinner. Ja, kanskje de ikke bryr seg så mye om ungen blir skiyen, slår få fortelle «Kvinnen» at hennes utgave av verden ikke er korrekt, og ingen skal
seg på kneet, eller mangler en lue. Kanskje en syk kollega ikke får blomst. Er
fortelle henne at det nnnes en enklere, mer komfortabel levemåte. Det er synd.
det så farlig da? Kanskje det heller er slik at «Kvinnen», slik hun fremstilles av
Personlig har jeg ikke Instagram, og julegaveshoppingen er kosetid. Personlig
Norberget, har et kontrollbehov som gjør at «Mannen» ikke strekker til.
prøver jeg miy beste på å akseptere andres standarder når jeg ser at mine er uhold
bare. Oge har andre rey. Personlig prøver jeg å være liy mindre oink pike. Jeg
« m y way, or t h e h igh way» . Et kontrollbehov, som de oeste – og særlig
puster med magen, og ber om hjelp når jeg ikke orker alt jeg skulle gjort. Jeg nrer
jeg – kan kjenne seg igjen i, men som kan sabotere både psykisk helse og gode
på kravene til meg selv – og oppfyller dem likevel, når angsten har roet seg. Jeg
relasjoner. Det handler ikke om at alt må være perfekt, men at alt må være på min
vil ha meg frabedt «Kvinnens» kontrollbehov og perfeksjonspsykose. I dag skal
måte. Problemet med min måte er at ingen andre lever opp til standarden – enten
jeg gjøre en ekstra innsats for aldri å bli «Kvinnen». Jeg sier ikke at jeg har funnet
fordi jeg ikke får kommunisert godt nok hva jeg vil ha, eller fordi andre kanskje
svaret på problemet, men jeg vet at svaret ikke ligger i kritikk av mannens rolle i
har et mer avslappet forhold til omverdenen enn meg. Eller – gisp! – kanskje de
samfunnet.
andre er uenige med meg. I løpet av miy (relativt) korte liv har jeg lært at jeg får
det ikke slik jeg vil i alle situasjoner, og i mange tilfeller kan alternativet være vel
så godt. Kanskje – men bare kanskje – til og med bedre. Fordelen med kompromisser er at begge parter får ta del i beslutningsprosessen, heller enn at «Mannen»
til stadighet blir den inadekvate tjeneren som ikke gjør jobben, slik den ble dik
tert av «Kvinnen».
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«Dagens masseproduksjon av
wudenter er en vanviyig bruk av
økonomite ressurser og uøsing av
mennetelig talent.»

4 — 2014

Hva bør vi kreve?
Dagens samfunn krever at man leverer resultater på kontinuerlig basis, i en rekke
forskjellige situasjoner. Utdannelsen vi får ved det Samfunnsvitenskapelige
Fakultetet virker derfor utdatert. Det er tvilsomt at evnene som kreves i det mod
erne arbeidsliv best utvikles gjennom en kombinasjon av store forelesninger,
selvstudium og én tellende vurdering i hvert fag. Professor ved Instituy for Stats
vitenskap Bernt Hagtvet har uyalt at det Samfunnsvitenskapelige Fakultet er
som en pølsefabrikk. Vi mener analogien er trefende, og at målsetningene til
universitetet, eksemplinsert gjennom strategidokumentet Strategy 2020, framstår svevende sammenlignet med realitetene studenter møter.
Formuleringer i UiOs 2020 rapport som «Students will apply to the University of Oslo knowing that they will receive a top education at an international
level», er vanskelig å ta alvorlig. Det er først og fremst forskningen ved fakultetet
som holder et internasjonalt nivå – ikke undervisningen. Forskning og publiseringspoeng gir størst utslag på internasjonale rangeringslister, men utdanningen
av gode samfunnsvitere er en like stor del av universitetets mandat.
Hvis vi skal strekke oss eyer de beste universitetene internasjonalt, holder
det ikke å velge de billige løsningene. De fremste universitetene i verden har en

ratio mellom akademisk ansaye og studenter som vi ikke er i nærheten av, og er
derfor også i stand til å tilby en helt annen nærhet og oppfølging i undervisningen.
Det koster penger, men det er også det som gir de beste kandidatene ved endt
studieløp. Hvis vi skal løge UiOs status opp på et toppnivå, må vi ha studenter
som har fåy en utdannelse som legger grunnlaget for suksess utenfor Blindern.
Vi mener at en videreføring av dagens undervisningsmodell vil være mer kostbart
enn å investere i en undervisningsmodell av internasjonal kvalitet. Dagens masse
produksjon av studenter er en vanviyig bruk av økonomiske ressurser og sløsing
av menneskelig talent.
Finansieringsordningen av universitetene belønner kvantitet foran kvalitet,
og deye er hovedårsaken til svikten i undervisningskvalitet. Det strukturelle
grunnlaget for nnansiering av høyere utdanning må derfor endres fra politisk
hold. Samtidig mener vi at universitetsledelsen har et ansvar for å prioritere under
visningskvalitet, og ta valg som går på tvers av pengestrømmen. Det fordrer et
studentengasjement, vi bør kreve kvalitet i utdanningen som legger grunnlaget
for framtidig yrkeskarriere.

Ønsker du å ta
del i debayen?
Si din mening på samfunnsvitern.com
eller send inn en artikkel til redaksjonen@samfunnsvitern.com

mening
Hans Christian Palsen
Leder
Studentutvalget ved det
Samfunnsvitenskapelige
Fakultet
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konkurrenten. Du føler at du er ganske i rute, der du siyer på Deiglig og
har kjøpt deg en scone for å få mest mulig kortvarig energi til eksamen i emnet
enkelt1001 på gymsalen på Fredrikke om en drøy halvtime. Slentrende bort
møter du jentegjengen du har sey på fremste rad på hver eneste forelesning
denne høsten. Det er jentene fra verdens beste kollokviegruppe som er ute på vig
– og hva de snakker om? Hvor «siiiiiinnnsyyyykt dårlig forberedt de er til eksamen». Du forsøker å overse Konkurrentenes åpenbare forsøk på å psyke deg ut,
inntil de spør deg om du kan forklare dem «forskjellen på Foucaults arkeologi og
genealogi sey i et diskursanalytisk perspektiv?» wtf, trodde deye var eksamen
i enkelt1001?!

tekst
Maria Jones
remiss.no
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illustr asjon
Erla Audunsdoyir
remiss.no

anonymous. Du har vært på alle forelesningene og alle seminarene, du kjenner
igjen ansiktene og har god oversikt over hvem som tar deye grusomme 6t skole
eksamensemnet helvete1200. Din analytiske sans har ikke bare giy deg roen
du trenger, det har også giy deg en god oversikt over hvem som har tilegnet seg
«den akademiske tenkemåten» og dermed samlet sammen verdens beste kollokvie
gruppe. Ingenting kan stanse deg, og du er klar for en leyere inoammasjon i høyre
hånd eyer et 6timers eksamensmaraton. Men, hva skjer så? På eksamensdagen
møter plutselig en rekke personer opp som du aldri har sey før. Det er Anonymous,
og de er klare for eksamen. Hvem er de folka? Hvor har de vært hele tiden? Var
ikke seminarene obligatoriske likevel? Hvorfor siyer de ikke på lesesalen på sv?
Og sist, men ikke minst. Kommer de til å gjøre det bedre enn deg på eksamen?

Eksamensmonwrene
Som om eksamen ikke tulle vært nok, må vi i tillegg forholde oss til personer
som kan få vårt eksiwensielle grunnlag til å forsvinne rey som det er. Men du,
eksamenwiden er fort kort til å bry seg om disse eksamensmonwrene.
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dovendyret. Klokken er 08.00 og du er klar for å innta din favoriyplass (femte
rad nærmest vinduet på lesesal B på sv) Men hva ser du? Dovendyret, som alltid
er på lesesalen og alltid sover over bøkene sine. Klokken er fuckings åye på
morgenen!!! Så mange spørsmål melder seg. Hva gjør han egentlig om neyene?
Er han gamer? Har han me? Narkolepsi? Er han en del av et underground raveneyverk, hardere enn The Void? Tar han dop? Kan du få noe av det han tar? Og
viktigst av alt: Hvorfor sover han ikke hjemme, i stedet for å ødelegge dine dypt,
dypt internaliserte rutiner?

the stepford wife. Sey den helt mediokre nlmen «The Stepford Wives»
med Nicole Kidman fra 2004, om alle de perfekte Stepford-konene som viser
seg å egentlig være roboter? Hvis du ikke har det, ikke gjør det. Jeg sparer deg
for 1,5 time verdifull tid, og deler heller moralen med deg nå: Hvis noe virker for
godt til å være sant, så er det alltid det. Derfor: Ikke bli irritert fordi The Stepford
Wife har siyet på din favoriyplass nummer to (sjeye rad nærmest vinduet på
lesesal B på sv) siden klokken 07.30 og kommer til å siye der til klokken 21.00.
Ikke bli irritert for at hun akkurat på minuyet klokken 10.00 spiser siy favoriy
mellommåltid: Skyr, presis klokken 12.00 tar sin Coyage Cheese-lunsj og er til
bake ikke ey minuy over 12.30. Ikke bry deg om at hun har ti fargekoder i bøkene
sine, og to mapper med sorterte forelesningsslides. Ikke irriter deg over gym
bagen som tilsier at hun enten trente før klokken 07.30, eller skal trene eyer
klokken 21.00. Deye er bare livets konkurranse, og The Stepford Wife er et heste
hode foran deg. Eventuelt er hun bare en robot. ▷

«Deye er bare livets konkurranse, og The Stepford Wife er et hewehode foran deg. Eventuelt er
hun bare en robot.»
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ter apeuten. Du har surfet deg gjennom videregående skole med kåserier og
essay, og kommet inn på Norges største og eldste utdanningsinstitusjon, Universitetet i Oslo. Du har fåy kronisk hodepine eyer alt for mange dager med den
tunge luga på lesesalen på sv, og så får du beskjed om at tre år her inne ikke er
nok!? «En bachelor er ingenting!» sier de. Eyer mailutveksling med tre forskjellige studiekonsulenter nnner du ut at masterkravet ligger en smule over grunnkrav karakter C, og du får noia. Det betyr jo at du faktisk må få gode karakterer på
eksamen!!! Du er i ferd med å få nervesammenbrudd, men slapp av! Terapeuten
har nemlig tay PSY1000 – Innføring i generell psykologi, og er her for å hjelpe
deg. Terapeuten har alltid gode råd på lur. Hun kan også fortelle deg at «du stiller
for høye krav til deg selv», og at «du må jo bare vise sensor hva du kan, og ikke
hva du ikke kan». Terapeuten smiler og sier overbevisende at «hele din eksistens
er ikke avhengig av hva du får på denne ene eksamenen». Var det noen som sa at
ideologi fungerer som et slør som dekker for faktiske forhold? Kom deg vekk fra
terapeuten! Du har tross alt en eksamen å lese til!

laid back-jack. Hvem er det som kommer inn i foajeen på sv klokken 12.40,
med sekken hengende over den ene skulderen og bryter alle sosiale normer om
når man være på Blindern og når man skal spise lunsj? (klokken 12.00). Det er
Laid Back-Jack, som akkurat har kjøpt en børek med kjøydeig fra Dana Kafé til
frokost, og er klar for å omfavne den på en tilfeldig pult på lesesalen. I en kafepause i kantinen med Laid Back-Jack forteller du om diy møte med terapeuten,
og spør ham når han har eksamen. Og ja, du gjeyet riktig. Laid Back-Jack vet
ikke helt, så laid back er han. Han driter i hva han får på eksamen, sier han. Du
insisterer på å gå inn på emnesidene til UiO for å sjekke, for «denne fyren trenger
hjelp». Vet han ikke at eksamensdatoene skal seyes inn i Moleskinen i august?
Men Laid Back-Jack har ingen Moleskine, og bryr seg ikke om eksamen. Du vet
ikke om du skal bli inspirert, eller stressa. Kanskje du kjenner at du blir provosert for at han bruker norske oljepenger på en så tilsynelatende avslappet måte?
Du bestemmer deg uansey for å en ny kafepause med fyren, fordi det faktum at
Laid Back-Jack ser ut til å ha så lite kontroll, øker tross alt din eksamensselvtillit.
Men ikke lur deg selv; du vet at Laid Back-Jack får B på eksamen uansey.

«Laid Back-Jack har kjøpt en
Børek med kjøydeig fra Dana
Kafé til frokow, og er klar for
å omfavne den på en tilfeldig
pult på lesesalen.»
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sy nderen. Sjokolademelken er kjøpt inn, kjøleskapskalde druer er tay med
hjemmefra. Vannoasken, halspastillene, tre mandariner, grovbrødet med ost,
skinke og salat, scone nummer 2 fra Deiglig, og nre penner. Alt er plassert hen
siktsmessig på pulten, og du er klar for å prestere på denne 3t eksamenen i
oblig1000. På slaget 09.00, eyer noe forvirring blant eksamensvaktene om
hvem som skulle si hva, moyar du eksamensoppgavene. Ok, så ser de like kjed
elige ut som det obligatoriske bachelorfaget, men det burde være mulig å komme
seg gjennom på en ganske god måte. Tror du. Klokken 09.30 begynner noen å
reise seg. «What? Hva skjer nå?» tenker du, godt i gang med å skissere besvarelsen din. Så kommer du på hva gamla foran sa om 30-minuyers regelen. Det er
synderen, og han er i ferd med å trekke seg fra eksamen. Det er han som utseyer
seg selv for den torturen å møte opp på eksamen, for så å bli møy med de sosiale
sanksjonene som kommer i det man forstyrrer andre midt under verdens viktigste eksamen. «Hvem er disse folka?» tenker du, og sender blikk rundt deg. Da
ser du ham. Det er jo Dovendyret. Han vinker. Han virker glad. Dovendyret har
juleferie. I motsetning til deg. •

Lykke til!

4 — 2014

matkurs. Istedenfor å kave rundt i butikkene eyer julegaver til hele vennegjengen så kan et morsomt alternativ være å dra på matkurs. Thai, italiensk, indisk, eller kanskje dere kan lære dere å lage sushien man ellers bare plukker opp
på nærmeste gatehjørne. Det tar liy tid å lage selv, men det blir mye billigere.
Flere nrmaer arrangerer matkurs, blant annet matkurs.no. Alle kurs her har den
noe stive prisen på 1250,- kroner, men som en førjulsaktivitet istedenfor gaver er
det ikke all verden. Dessuten får du en god selvlagd middag med gjengen.
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dr a på gr atis foredr ag. Er lommeboka liy tynn før julemåneden? UiO
har mange spennende foredrag å dra på som så klart er gratis. Det har også
Liyeraturhuset, og de har et bredt spekter av ulike temaer som tas opp. Diskrimi
nering, kjønnsidentitet, Russland og julebakst er noe av det du kan få mer kunn
skap om ved å dra på et foredrag på Liyeraturhuset. Kanskje får du nye innspill
som kan bidra til en bedre eksamensoppgave også? 12. desember holdes en konferanse hvor sentrale forskere oppsummerer sin forskning på terrorangrepene
22.juli. Hvilke kunnskap siyer de igjen med og hva er neste steg? Om du vil ha
en liten pause fra julehysteriet er deye en lærerik konferanse med kompetente
forskere. En kompley liste over foredrag og konferanser nnnes på:
liyeraturhuset.no/program

ølklubb. Det er ikke tvil om at øl (endelig) har kommet på banen igjen. En
absoluy topp 10 sosial aktivitet vi kommer til å dra i gang i løpet av mørketiden
er en ølklubb. Veldig gøy, superenkelt og ikke minst relativt billig. Få med deg
en god gjeng, kjøp med dere en unik øltype hver, og smak i vei. Gjør det ekstra
gøy ved å notere og kommentere hver øl, og ta med dere deye til neste gang.
Det er aldri feil å ha liy kunnskap om drikken som strømmer gjennom kroppen
med jevne mellomrom. For å gjøre det ekstra koselig, hvorfor ikke ta med en
tapasrey hver også? Det er ingen tvil om at spleising på middag både er sosialt
og billig, og tapas er en sikker vinner!

Se lyw på
vintermørket

tekst
Ane Larsen
Helene Evensen Bakke

Lurer du på hva som rører seg av arrangementer og aktiviteter i Ouo i
de mørke små timer? Ikke gå i hi selv om eksamen er rundt hjørnet og
temperaturen synker. Her er 10 tips for en «lysere» mørketid!

Eksamen smyger seg innpå. Ikke sakte men sikkert, men i en rasende fart. Vi
er inne i den mørkeste perioden av året og den gode motivasjonen du hadde i
september og oktober har for lengst dabbet av. Det er mørkt og trist, masse regn
og iskald vind som dominerer værfronten. Kanskje det frister mer å siye inne
under dyna, tiye på alle de deilige bildene av sommeren som gikk så altfor fort,
og trøstespise sjokolade. Vår oppfordring er imidlertid: Kom deg ut av hula!

Det er dessuten viktig å huske på at for å gjøre det bra på eksamen, må du også
unne deg fri. Ey av eksperyipsene på studenyorgets neysider er å ikke fokusere
på å bruke tiden maksimalt, og føle at ey minuy du ikke leser er ey minuy med
dårlig selvdisiplin. Det er nemlig nødvendig å ta pauser og gjøre hyggelige ting
neyopp for å gjøre det godt på eksamen. Hva er det så å nnne på i Oslo i vintermørket? Det hadde jo vært interessant å gjøre noe annet enn å dra på stamkafeen
eller se en nlm på kino. Oslo har nemlig så altfor mye å by på til at du kan tillate
deg selv å kun se mørkt på det. ▷
33

kultur

’

10.
5.
8.
oslos fineste utsikt. En av de koseligste tingene man kan gjøre i vintermørket er å virkelig dra nyye av den hellige søndagen! Kanskje det frister mer
å ligge i sengen å være klein eyer gårsdagens festligheter, men som sagt: kom
deg ut av hula! Veyakollen er kun noen stopp unna Majorstuen med t-banen, og
turistayraksjonen kan garantere deg en trivelig tur og en fantastisk utsikt over
hele hovedstaden. Ta med deg en god niste, eller best av alt: Lag mat på bål. En
slager er å stikke sjokoladebiter i en banan, surre den i aluminiumsfolie og legge
den på bålet. Få ting slår deye. Kom deg ut i høstmørket før det blir tosifrede
minusgrader og du uansey forblir under pleddet. Opp og hopp, og god mørketid!

dr a på julemarked. Om du elsker julen like mye som oss, kan vi informere
at du må få med deg julemarked på Norsk Folkemuseum. Bare noen få minuyer
med buss fra sentrum ut til Bygdøy, og du får umiddelbart følelsen av en «timeout» fra byens kjas og mas. Det blir ingen jul uten. Her går du rundt i et eget lite
julesamfunn blant gamle hus og boder, drikker gløgg, spiser grøt og hører på
oinke korister. I husene er det pyntet til jul, og ansaye går rundt i gammeldagse
klær og forteller gjerne om hvordan det var å feire jul her for 60-70 år siden.
Datoer for julemarkedet er helgene 6. - 7. og 13. - 14. desember.
85,- kroner for studenter
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gled et dyr i nød. Er du en dyrevenn, men står uten mulighet til å ha et kjæle
dyr i et trangt kollektiv? Dyrebeskyyelsen tok i fjor inn over 4000 hjemløse
dyr, og i sommer var det en rekke triste avisoppslag vedrørende dumping av
dyr. Over halvparten av dyrene som kom inn i fellesferien, og dyrebeskyyelsen
sliter med å få omplassert alle dyrene. Foreningen for omplassering av dyr i Oslo
trenger frivillige, så hvis du vil ha med deg en ekstra kompis på tur, enten det er
i Frogneparken eller rundt Sognsvann, er det fullt mulig. Du gleder en hund og
du får nok liy ekstra glede selv. Alternativt kan du overbevise samboerne dine
om å skafe dere et kjæledyr (om det er lov i leiligheten vel og merke) ved at dere
er fosterfamilie for dyret inntil foreningen nnner et nyy hjem til det. Hvor lang
tid det er snakk om kan variere fra noen måneder til år, alt eyersom hva som passer
for den enkelte. Les mer på www.fod.no.

’
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julebord med en t vist. Noen gang drømt om å leke deg i ringen med en
gigantisk sumobryterdrakt? Eller kanskje du er gira på å konkurrere om å siye
lengst på den bevegende oksen? Oslo Gladiators er noe av det morsomste du kan
nnne på med vennegjengen. Vi snakker av erfaring! De har over tjue forskjellige
leker å velge mellom, og prisen er ikke så verst. Du kan velge mellom en pakke
på tre eller fem forskjellige leker, og prisen er fra 350,- kroner per person. Med
både ølservering og en aktivitetsleder som også fungerer som dommer, samt
bidrar til garantert godt humør er deye stedet å dra i mørketiden!
Se oslogladiators.no for mer informasjon!
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turist i egen by. Tigerstaden har mer å by på enn du tror. Som Norges desi
dert største by, kan du umulig ha sey alt. Hvorfor ikke samle en vennegjeng og
være turist i egen by for en dag? Vi kan love deg at det er riktig gøy. Nummer
én på vår liste over ting som må sees er uten tvil operaen. De oeste har nok vært
der før, men har du vært på innsiden av Norges forholdsvis nye turistayraksjon?
Bli med på omvisning! Det koster kun 100,- kroner, og er garantert verdt hver
krone. Billeyer kan kjøpes på billeyservice.no. I tillegg kan vi informere alle
jenter (og kanskje guyer) at verdens mest kjente kjærlighetshistorie er å se på
scenen fra desember til februar, nemlig Romeo og Julie.

s ving deg på konsert. Det er aldri feil med konserter, og Oslo har ikke lite
å by på. Det koster liy, men eyer en hektisk eksamensperiode, eller eventuelt
som en avkobling midt oppi det hele, fortjener du å gjøre noe virkelig gøy. Det
oorerer av konsertscener i hovedstaden, og vi må si oss imponert over utvalget
denne senhøsten. Vi har samlet våre 3 favoriyer som vi tror kan være med på å
lyse opp hverdagen til hver og en.
Lykke Li
Klar for å bli bergtay av en helt spesiell og særegen stemme? Da er Sentrum
Scene den 8. desember din kveld.
Sted: Sentrum Scene
Dato: 8. desember
Pris: 500,- kroner

The Kooks
Indie pop får nok de oeste til å trekke på smilebåndet og kose seg. Med The
Kooks kan det loves action på scenen.
Sted: Rockefeller
Dato: 10. februar
Pris: 350,- kroner

BigBang
BigBang er en norsk klassiker, og om du er en av de som vil gå smilende ut av en
konsert og nynne på «Girl in Oslo», da er en aldri så liten tur til Sentrum Scene
den 20. desember absoluy et must.
Sted: Sentrum Scene
Dato: 20. desember
Pris: 340,- kroner

kollokviegruppe med en vri. Greit, så må du jo jobbe med skolen også.
Kollokviegrupper er gull verdt, men det kan være vanskelig å dra seg opp av senga
to timer før det obligatoriske seminaret klukkende klar med et våkent hode og
friske innspill. Hva med å be gruppen hjem på frokostpannekaker og kakao? De
første 30-40 minuyene blir kanskje mindre efektive, men dere får garantert en
hyggelig start på dagen og er bedre rustet for timer på lesesalen senere. Det blir
nok også en dag hvor hele kollokviegruppen møter opp!
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tekst
Henrik W. Lorentzen
foto
Weird av Nick Ares,
Flickr

Verden er meg
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En gang fant jeg en M&M mellom en av valkene mine.
Jeg kikket på den en stund. Fargen hadde oasset av, men jeg kunne se at det
hadde vært en blå M&M.
Jeg strøk på den og klappet den og husket tilbake til dagen da akkurat denne
pjokken bare var en ubetydelig fjert i hele den fargesprakende kameratgjengen.
Nå er det bare denne M&M en igjen.
Sveyen min har som sagt tay fargen, men den er like hel og kompley fortsay.
Jeg slikker liy på den.
Slikkerislikk
Slikk
Eri
Slikk.
Om jeg smaker at det er en M&M eller om jeg bare tror jeg gjør det fordi jeg vet
at det er en M&M vet jeg ikke.
Det er en uansey en nn M&M.
Jeg vil legge den tilbake mellom de to valkene.
Den er som en liten snegle jeg fjerner fra huset bare for å hilse på og snakke liy
med, før jeg skjønner at også den til sluy vil tilbake til siy hjem, til kjente og kjære.
Jeg tenker; «nu jævlar» og puyer den tilbake. Plasserer den på huden min igjen,
mellom lagene.
Ha det da, M&M.

Samfunnsviter’n
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Hjelp søkes
«Vår dyktige lørdags og feriehjelp slutter hos oss så derfor kjære pålitelige,
ansvarlige ordensmenneske som liker å jobbe med mennesker og yte ekstra
god service, du liker å ta ansvar: sjekk vår ledige stilling.»

Klørne griper rundt den morkne trekvisten som ligger på glasstaket over vilt
disken. Fuglens hode er på skakke, som om den studerer alle som står akkurat
der blikket trefer eller fortsay iakyar marken den var ute eyer da tiden stoppet.
Det mørke vakumøyet gaper.
– Hvor har det bliy av Gunnar? undrer kunden.
– Nei, det er jo kregen, da. Han er hjemme for tiden, svarer Meye og leoer med
en lugig plastpose.
Hun har vært her siden 87, da kunne hun ingenting om nsk og var fryktelig sjenert,
men det var i 87, og ikke nå. Bak henne en hvit hylle med et utstoppet ekorn, en
bever, og en hare som nesten ynkelig er oppstilt med den ene labben hevet.
– Åja, ja, ja, ja. Vi er nesten naboer, vet du, du må hilse så mye da, forsikrer hun.
Sølvhåret til den utspørrende kvinnen ville rukket henne til skuldrene om hun
ikke hadde samlet alt med en spenne rey bakover. Hun er asiatisk, og sløyfer rlyden. Kappahl-pose i hånden foran den kjølige disken hvor hun får øyekontakt
med kveiten. Hun forstår. Venninnen er kledd i en mørkeblå, nøktern drakt, og
mumler noe innimellom, sier ingenting. Det lukter mindre enn man skulle trodd,
tenker hun, i den åpne fryseren som oser av frost, bare svake hint av døden som
holdes fersk på is. «Gjedda» har annonsert alle matvarer i rød og sort tusj på rutene
utenfor, nå har vi den nsken, vi har fåy inn den nsken, endelig har den nsken
kommet. Nå er nsken her.

tekst
Jonas Ravn
foto
Wikimedia Commons,
Alex Proimos

En veltrent mann sent i tjueårene kommer inn, på hodet står dreads som spirer,
klare til å vokse, skyte til værs. Han begynner å sjekke varene med klokka, fra
venstre, rey ved inngangsdøren ingen vet om går ut eller inn, til høyre hvor Meye
har oyyet skalldyrene før helgen. Det går alltid mye skalldyr når det nærmer seg
helg. Han rasler med nøklene i venstre hånd, og ser røkt ål, hvalbif, kongekrabbe,
men også rype og hjort.
Ostene fra Valdres og Undredalen som han selgeren klarte å få inn, i tillegg
til den danske drikken med blåbær, bringebær, hylleblomst. Han sveiper forbi
de to asiatiske damene, ser lemlestet laks, skamfert lutensk og en tredje og fjerde
type slakt han aldri har sey før, til sluy når han vinduet og står ved rødbrune åpne
krabbemager, lyserosa reker i likhaug og mørkeblå, nesten sorte, blåskjell fanget
i ney. Han jager mot døren, han dyyer, innser «nei», han trekker. Ut, ut, ut.
– Vi savner nskekakene, vet du.
– Ja, det skjønner jeg. Vi har jo kaker nå også, men det blir ikke det samme som
med Gunnar, sukker Meye.
En skrikende ambulanse svever forbi, ned gata og ut av verden.
«Ansvarlig ordensmenneske! arbeide består av kundebehandling, nletering
(opplæring vil bli gitt) og annet forefallende arbeide. Tiltredelse snarest!»

– Jeg gjør det altså, det blir fort liy mye om alle skal ringe, det er så mange som
spør eyer ham, forsoner Meye.
– Ja, ja men bare hilse da, vi er jo naboer!
– Selvfølgelig.
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Imitere Intimitet

tekst
Ragnhild Bøhler
illustr asjon
Adrian Kaxrud
/KaxxCo

høy / lav
iMessage Archive
04.10.14—23:14
Message To: Marie Palgaard
Herregud, er ute med de mest pretansiøse guyene i historien. Diskuterer
samtidsliyeratur, men de er faen meg
helt på jordet. Ikke er de spesielt kjekke
heller.
23:16
Kameratene til Dag? De er så jævlig
høye på pæra..
23:17
Mhm!
Notes
Note from Louisesgate 13B-30 in Oslo
04.10.14—23:20
Espedal – fotobok (??)
Les et fuckings sammendrag av Min Kamp. Du
er en jævla skam.
innenfor / utenfor
iMessage Archive
05.10.14—00:24
Message To: Marie Palgaard
Vurderer å sende en melding til Henrik,
selv om det var liy kleint i helgen.
Holdt på å kysse han da vi gikk tur på
Haugen - midt på lyse dagen! Haha! Da
skjønner du at du er bakfull!
00:25
Du har jo ligget med han hundreogførti
ganger nå. Kanskje du begynner å bli
liy keen?
00:25
Aldri edru, så det var helt uyafor. Haha,
nei, aldri i livet! Han er ikke min type,
men er ganske sikker på at han er ute i
kveld. Jeg er ikke keen, bare kåt.
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00:26
Keep telling yourself that, baby
Notes
Note from Youngstorget in Oslo
05.10.14 00:47
Ikke la deg skremme av en farse. Ikke la deg
imponere av lugsloy.
Han er en tåkefyrste. En fyrste av vanndamp og
ingenting.

halv / hel
iMessage Archive
05.10.14—00:50
Message To: Henrik Veholt
Hei! Hva gjør du? Er ute med en stor
gjeng på Youngstorget.
01:59
Hurra! Hurra! Vodkashots!
02:48
Nach?
03:22
Vil du skal knulle meg.
Notes
Note from Youngstorget in Oslo
05.10.14 03:47
Må, må, må, må ødelegge hver gang det er halvmagisk. Halv. Heldriy. Helidiot.
Han er en bille under huden.
Ville bare ligge i skje. Helt inntil, med varm puls
og puste parfyme.

nød – nåde
iMessage Archive
05.10.14 04:03
Message To: Mats Dramsrud
Ule?
Ute?**
iMessage Archive
05.10.14 04:07
Message To: Håvard Tinder
Ute?
iMessage Archive
05.10.14 04:39
Message To: Simen Teig
Ute?
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Nils-Henrik M. Von Der Fehr
sverger til enkel americano, og
ser ingen grunn til å vike fra
den suksessformelen når han
møter Samfunnsviter’n. – Jeg
drikker aldri vanlig kafe.

Samfunnsviter’n

4 — 2014

En kafe med

Nils-Henrik M. Von der Fehr

tekst og foto
Nathalie Bergh

Nils-Henrik M. von der Fehr er ikke som alle andre professorer. Han er inwituyleder,
og har ikke så mye tid til undervisning eller fortning. Derfor ser vi ham newen aldri,
men det betyr ikke at han uipper unna en vørrerunde av Samfunnsviter’n.

Han har fåy beskjed om å se eyer en jente med brunt hår og rød treningsbag,
men jeg følte ikke behovet for å spørre om en beskrivelse av ham. Man kjenner
igjen en mann som heter von der Fehr, tenkte jeg.

syltetøy på den andre. Men jeg varierer på hva slags ost og hva slags syltetøy.
I dag for eksempel var det gammelost og plommesyltetøy.

Navnet diy er ganske så praktfullt, jeg vil nesten si adelig. Er du en lord? Von der Fehr
ser på meg spørrende og ler fram et nei.

Er ikke det ganske lite for en mann? – Jo, men jeg trenger ikke så mye energi. Jeg
siyer jo mye stille, med unntak av når jeg løper, da. Også kjører jeg jo til og fra
jobb.

Hva er historien bak navnet? – Det er et tysk navn som mest sannsynlig kom med
noen kjøpmenn fra Bergen. Det er noen få av oss i Norge som alle er i familie.

Har du netoix? – Nei, men jeg prøver å nkse det. Dayeren min har vært og prøvd
å installere det, men det gikk ikke. Selv om jeg har en ganske ny Samsung-t v.

Ja, for jeg ser på uio sine sider at det nnnes en annen på universitetet med samme eyer
navn, drude von der Fehr, hun er professor på ilos. Er dere i slekt? – Ja, vi er nok det,
men jeg kjenner henne ikke.

Hvilke serier ser du på for tiden, da? – Mad Men.

Studerte du med Jens Stoltenberg? – Ja, det gjorde jeg. Men han brukte liy lenger
til på å bli ferdig på grunn av det politiske arbeidet. Men vi jobbet sammen en
stund på SSB også.

Kan du dennere kultureliten? – Det er forskjell på de som er kulturelite og de som
vil være det. Men jeg vil si at kunstnerne, alt fra billedkunstnere til nlmskapere,
er den ekte kultureliten.

Jeg liker å spørre folk om hva som er deres «guilty pleasure», for la oss innrømme det,
vi har en alle sammen. har du noe å tilstå? – Jeg må innrømme at jeg liker å se på
Stjernekamp, det er noe fascinerende med hva disse menneskene får til å gjøre
på en uke. Jeg ble ganske fascinert av hun som vant i fjor, blant annet. Også liker
jeg og se på Norge rundt.

Anser du seg selv som en del av kultureliten? – Nei, men jeg liker å lese.

Hvor bor du? – Hurdal.

Nå begynner det å nærme seg eksamen. har du noen studietips til Studentene? – Jobbe
med eksamensoppgaver er det viktigste. At du virkelig prøver å gå inn for å
besvare de skikkelig. Læring er også en modningsprosess, derfor lønner det seg
og følge undervisning hele semesteret.

Hva får deg til å banne? – Jeg banner nok liy for mye dessverre, sier han og ler. Jeg
legger merke til at han ikke svarer helt på spørsmålet, så jeg fortseyer:
Banner du på jobb? – Det hender, ja.

fakta

Favoriyidrey? – Jeg løper og går på ski, men jeg liker nok ski best. Når det ikke
er skisesong løper jeg en time hver dag. Vi har en løpegruppe her på fakultetet
som løper sammen rundt lunsjtider. Når det gjelder hva jeg liker å følge med på,
så er det fotball. Og da er Liverpool laget.

På menyen: Enkel americano
Hvor: Trygve
Alder: 54
Stilling: Instituyleder, økonomisk instituy
Har undervist i: Mikroøkonomi
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Hva spiser du til frokost? – Jeg spiser en skive delt i to med ost på ene siden og

Fått jobbtilbud og lurer på hva
arbeidskontrakten skal inneholde?
Samfunnsviterne har 24-timers
svargaranti for studentmedlemmer.
Samfunnsviterne er Akademiker-foreningen for
samfunnsvitere og humanister. Spør oss om
arbeidsliv og karriere - vi hjelper deg!
Meld deg inn på
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