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INNHOLD

Etter mye deliberasjon innad i redaksjonen, fikk denne utgaven temaet «fremtid»
- et ord som nok vekker mange følelser hos
oss studenter. Selv om du som leser dette
antakeligvis er godt igang med høyere utdanning, er ikke fremtiden sikker. For noen
er dette forlokkende, mens andre skjelver
ved tanken.
Fremtiden er dog ikke bare usikker for oss
studenter. Det har lenge vært spådd om papiravisens død. Vi har intervjuet UiO-professor Sigurd Allern og nyhetssjef i Klassekampen, Mímir Kristjánsson, om nettopp
dette, noe du kan lese om på side 4 og 5.
I dette nummeret introduserer vi også vår
nye spalte «Kultureliten anbefaler», skrevet at av arrangementskomitéen til Kultur
og Kommunikasjon. Her kan du forvente
spennende idéer til kulturelt påfyll på flere plan. Du finner den i kulturdelen i hvert
nummer av viter’n fremover.
Her er det altså nok stoff til å fylle mang en
kaffepause eller trikketur. Kos deg!
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TEKST: Vetle Westlie

FRA ARKIVET: Det er allmenn kjent at vi nordmenn ikke alltid er like let-

Samfunnsviter’n publiseres fire
ganger i året, og er støttet av
SV-fakultetet og SiO Studentliv
ved kulturstyret.

te å komme inn på. Vi blir som regel litt mer løssluppne på fest, men når man
ikke kan språket, forblir man ofte ekskludert fra samtalen. I 2013 skrev Charis
Anne Chong om livet som livet som utvekslingsstudent i Oslo. Les teksten, og
slå av en prat med en utvekslingsstudent! Du finner «The disadvantages of
being a wallflower» på samfunnsvitern.no under tema «støy» i menyen.

ILLUSTRASJON: Tana Blegen

Ordet fremtid er sammensatt av prefikset frem
og kjernen tid, og beskriver noe som kommer
etter nåtid. Det motsatte er fortid som kom før
nåtid. Tid stammer fra norrønt tið, og betegner noe som er i stadig bevegelse. Substantivet
kan uttrykkes med både hankjønn og hunkjønn:
en fremtid/ei fremtid. Valgfritt er det også om
man vil skrive (og si) fremtid eller framtid.
«Hva bringer fremtiden?» er nok et spørsmål alle
har stilt seg. Enten vi tar livet som det faller seg,
eller planlegger ned til minste detalj, har vi alle
tanker, drømmer og ønsker for fremtida. Studenter tenker kanskje ekstra mye på den, i og med
studietida i så stor grad legger grunnlaget for livene våre i fremtida. Med på kjøpet følger også

bekymringer. Noen fremtidsbekymringer er individuelle, andre er felles for oss alle. Dersom det
stemmer at det er vi unge som er fremtida, ja da
tenker vi kanskje på oss sjøl når vi tenker på fremtida? Eller er det de eldre som bekymrer seg for sin
egen fremtid når de kaller oss unge for fremtida?
Samtidig blir som regel ikke fremtida, og livet for øvrig, akkurat slik man hadde tenkt
seg. Det er noe som heter at vegen blir til mens
man går. I den sammenheng kan et sitat av
Evelyn Waugh være på sin plass: «Av og til føler jeg at fortiden og fremtiden stiller så store krav til meg at det ikke er plass til nåtiden».
God lesning!
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Siden nettavisens gjennombrudd har debatten rundt papiravisens
fremtid stått på dagsordenen. Opplaget synker og færre viser interesse
for journalistenes arbeid. Papiravisen er ikke lenger for alle.
TEKST og FOTO: Emili Knutson

– Målet vårt er å skape en offentlig samtale hvor
demokratiet kan fungere best mulig. Det handler
om å ha en samtale om det som skjer i samfunnet.
Avisene er for meg det sentrale bindeleddet for
det, sier han.
Kristjánsson kommenterer at den offentlige samtalen kan skje på internett, men at den private finansieringsrammen av journalistikk på nett ikke
finnes.

slags hedersord. Det som forandrer politikken, og
som betyr noe for demokratiet i papiravisene er de
tabloide sakene. Vi trenger aviser som er kritisk
til regjeringen. Tabloidaviser har en evne til å forandre måten regjeringen og staten tenker på, og
det trenger pressen. Derfor kan jeg ikke se for meg
hva som kan erstatte det annet enn de store tabloidene. Det er en veldig skummel utvikling, for hvis
tabloidavisene forsvinner så er det ingen som vil
avsløre skandalene, forklarer Kristjánsson.
Allern fremhever noe annet:

– Det er jævlig viktig. Jeg tror ikke jeg overdriver
når jeg sier det er avgjørende for vår kultur og
samfunn at det består, og akkurat nå er papir det
eneste som greier å finansiere sånne miljøer, fortsetter han.

Kristjánsson påpeker at tabloid-journalistikken er
en annen faktor for opprettholdelsen av den kritiske journalistikken.
– Jeg mener løsningen på problemet er å lage god,
tabloid papirjournalistikk. Jeg mener tabloid er et

På tross av at de fleste papiravisers opplag har
sunket, er Klassekampen et av flere unntak. Klassekampen er en av få løssalgsavisene i Norge der
opplaget i papiravissalget har steget. Kristjánsson
mener grunnen til dette er at mediehuset satser
aktivt på innholdet for å nå flere mottagere.
– Det er enkel teori, men jeg tror at folk vil ha
kvalitet. Vi har et tilsig av abonnenter som går
til Klassekampen fordi vi prøver å være en slags
allmenn-avis. Vi dekker teater og politikk, mens
andre aviser beveger seg tydelig i en retning fra
allmennkringkastingsrollen. Satser avisene på
kvalitet, så kjøper folk papiravisen, men folk kjøper ikke noe en avis som de har lest på nett to
dager før. Alle journalister tror at folk er dumme,
men de tar helt feil, alle journalister er dumme.
Folk er smarte, og derfor vil de ha kvalitetsjournalistikk, avslutter han.

– Det vil jeg kalle et demokratiproblem fordi det
rett og slett vil føre til en markedssvikt. Markedet
vil ikke kunne fortsette å finansiere journalistikk
som et slags kollektivt gode igjennom reklamefinansiering, konkluderer han.

Sigurd Allern, professor i journalistikk ved Universitetet i Oslo mener at mulighetene for digitale aviser som erstatter papiravisen fullt ut er en illusjon.

– Det er helt åpenbart at hvis du gir folk fri tilgang
til tilsvarende innhold som i en papiravis, så er det
ikke mange argumenter for å betale et dyrt abonnement eller kjøpe avisen i løssalg, sier Sigurd Allern, professor i journalistikk ved Universitetet i
Oslo og tidligere redaktør i Klassekampen.
Han kommenterer at opplagsfallet først og fremst
har gått ut over løssalgsavisene som systematisk
har satset mest på gratisjournalistikk nettet.

for eksempel av folk stifter familie senere i vår
tid spiller også inn. Mange immigranter kommer
dessuten fra land uten sterke avistradisjoner.
– Internett akselererte imidlertid utviklingen fordi det ga en ny konkurransefaktor. Det ga mulighet til å hente informasjon uavhengig av papir.
Gratispolitikken førte i mange år til kannibalisme
på mediemarkedet, forklarer Allern.

– Det er der opplaget har
stupt. For andre typer
aviser har det jo gjennomgående vært en jevn,
men mindre nedgang,
og for noen få aviser har
trenden vært motsatt, fortsetter han.

Han mener avisene har
underminert sin egen
forretningsmodell gjennom å undergrave sitt
hovedprodukt, papiravisen, i en naiv tro på at
tapte inntekter kan erstattes av annonser på
det digitale annonsemarkedet.

Allern mener det er flere faktorer som påvirker
avisenes synkende opplag. Internett er bare en av
faktorene han nevner. Demografiske endringer,

Demokratiets grunnstein
Allern understreker at det viktige ikke er formatet
i seg selv, eller hvilke form mottagerne leser nyhe-

«Alle journalister tror at folk
er dumme, men de tar helt feil,
alle journalister er dumme.
Folk er smarte, og derfor vil de
ha kvalitetsjournalistikk.»
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tene på, men at papiravisen historisk sett har representert en omfattende journalistisk dekning av
mange samfunnsforhold, og bidratt til meningsutveksling og debatt.
–Og hva skjer, da, med hele dette mediesystemet
hvis papiravisen, som er det mest grunnleggende
elementet, forsvinner? Det vil være et enormt tap
for det politiske demokratiet hvis avisene går under og erstattes av dårlig finansierte nettilbud, sier
Allern.
Han kommenterer at mulighetene for digitale aviser som erstatter papiravisen fullt ut er en illusjon,
og at hovedårsaken til det er at de nye, digitale annonseringsmulighetene gir journalistiske medier
begrensede muligheter på reklamemarkedet.
Mímir Kristjánsson er nyhetssjef i Klassekampen.
Hans oppfatninger av mediesystemets situasjon
samsvarer med Allerns uttalelser. Kristjánsson
uttaler at demokratiet avhenger av en offentlig debatt som ikke er forankret i papiravisene, men må

Avisene er det sentrale bindeleddet for å skape en offentlig samtale hvor demokratiet kan fungere best mulig, mener Mímir Kristjánsson, nyhetssjef i Klassekampen.
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– Hvis vi bare hadde kommersielle TV og radiokanaler, ville journalistikkens fremtid vært ekstremt
mørk, og det ville hatt negativ betydning. Den ville
vært mørk fordi det ikke finnes noe rasjonelt kommersielt motiv for investorer som vil tjene mest
mulig penger på å investere i journalistikk. Det
Løsningen på den demokratiske krisen
ville vært et sammenbrudd for den journalistiske
Norsk presse er i følge Paul Bjerke (2011:149) produksjonen, og redaksjonene vil bli mye mindre
delt mellom tabloidjourfordi det ikke vil være noe
nalistikk og offentlig go«Det vil være et enormt tap for inntektsgrunnlag digitalt
de-kringkasting. Tabloidfor å drive med det som
det politiske demokratiet hvis
journalistikk oppstår når
papiravisene reelt sett
avisene går under og erstattes har finansiert, sier Allern.
avisene ”forenkler vanskelige problemstillinger av dårlig finansierte nettilbud»
slik at de kan tilpasses en
Ifølge Allern oppstår det
travel mediehverdag”.2 Fordi nettavisene finansi- en ny situasjon når inntektsgrunnlaget faller, og
eres av annonser og klikk, har flere mediehus be- at det er den situasjonen vi er i ferd med å få for
gynt å produsere kommersiell journalistikk.
deler av mediene.

Hva tror du kan bidra til å øke papiravisens opplag og lesertall?
– Kvalitetsjournalistikk krever kvalifiserte journalister, det krever at det finnes et miljø som kan ha
en kildekritisk overvåkning. Til syvende og sist så
koster det en del penger. Løsningen på dette er at
det offentlige kan påvirke igjennom skatteregler,
avgiftsregler og igjennom direkte støtteordninger,
og det finnes det gode grunner for, svarer Allern.

Samfunnsviter’n

Kannibalismen på mediemarkedet

finansieres av dem for å kunne eksistere.
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Fremtiden kan være et skremmende konsept for mange av dagens
studenter ettersom de fleste tar en utdannelse med ett mål for
øye –en jobb. Arbeidsledigheten øker og «listen» over hva en bør
foreta seg under studietiden for å sikre seg en jobb har blitt lengre og mer omfattende.
TEKST: Madeleine Viken

Foto: Hioe Sandy/freeimages.com

At man går på lesesalen hver dag klokken 8; leser
flittig og stiller opp på alt som er av forelesninger
og seminarer er i mange tilfeller ikke nok. Et vitnemål bestående av kun A-er og B-er fungerer
ikke lengre som en garantist for en sikker fremtid.
I praksis er det kun et papir, som ideelt sett bør
kunne suppleres med en LinkedIn- profil fylt opp
med relevant kontakter, arbeidserfaringer og verv.
Å «date» seg til en jobb
LinkedIn ber deg om å laste opp et bilde. Argumentasjonen er at du har 4 ganger større sannsynlighet for å bli sett. De fleste av oss kan ikke motstå
eksponerings-fristelsen og laster opp et bilde hvor
håret er pent dandert og skjorten er tilnærmet nystrøken- førsteinntrykket må være bra!
I artikler om hvordan gjøre et bra jobbintervju finnes det slående mange likhetstrekk til de generelle
tips og triks i dating-verdenen. Stikkord som går
igjen er at man skal være selvsikker, passende antrukket, bedrive høflighetsprat, ikke være redd for
å ta initiativ, være seg selv, ha et positivt kroppsspråk og beholde øyekontakt. Om en i tillegg opererer med en støttespiller (såkalt wingman på
engelsk) sies det å være enklere å «score». Tilsvarende konsept kan påstås å finnes i den profesjonelle verden i form av kontakter.
For mange kan det være en nervepirrende prosess,
uavhengig om det er snakk om en date eller et jobbintervju. Man blir klam i hendene, får økt puls og
husker etter at alt er overstått gjerne ikke hva som
ble sagt en gang. Det er få som opplever kjærlighet
ved første blikk, og det er få som får første jobben
de søker på. Det må som så mange andre ting repeteres og øves på. For noen mer enn for andre.

Som en evig oppoverbakke i motvind
For å få en jobb etter endt utdannelse stilles det
ofte krav til relevant arbeidserfaring. Relevant
arbeidserfaring betyr i praksis for mange studenter frivillig arbeid eller ubetalt arbeid. For å
få det økonomiske regnestykket med lavt lånekasse-budsjett og høye leiepriser til å gå opp, ser
mange seg nødt til å spe på med nok en deltidsjobb av den betalende sort. Fulltidsstudenten er
i et slikt perspektiv en myte, og dilemma om hva
som er viktigst, toppkarakterer eller relevant arbeidserfaring, kan oppleves å bli virkeliggjort for
mange.
Studenters psykiske helse er mye debattert, og
flink pike–og gutte-syndromet er velkjent. For
uavhengig av hvor god en er til å planlegge og
strukturere studiehverdagen kan antall krav som
stilles - små som store, fort bli for mye i en hektisk
hverdag. Å gå på en smell eller å møte veggen er
noe mange kan risikere å oppleve i løpet av livet,
men det er samtidig ikke greit om man går rundt å
føler på følelsen av å være
«Det er få som
utbrent før fylte 25.

lighet ved

I studietiden dreier en stor del av vår tankevirksomhet og handlinger seg rundt fremtiden. Noen
setter seg klare krav og mål til hva de ønsker å
oppnå i fremtiden allerede ved dag en. Enten det
er det stereotypiske A4-livet man søker, en lederstilling, eller en kombinasjon.

Future Fetish

Mennesker liker å sammenligne seg med andre.
Mange sammenligner seg med andre som allerede
har oppnådd det man ønsker for seg selv. Det kan
i en slik situasjon være lett å følepå følelsen av at
andre er bedre enn deg selv. At man er mislykket.
Den perfekte fremstillingen av «alle andre» gjennomsyrer blant annet sosiale medier, og i selvmedlidenhetens time er det ikke alltid like lett å
skille illusjon fra virkelighet.

Sitter vi på fremtidens venterom?
Ordet som forbindes hyppigst med studentlivet er
øl. I en klam pensumpuggende biblioteks-sfære er
det viktig å veie opp med ting som ikke kan føres
opp på CV-en. Ved å aldri avkoble, er man per definisjon alltid påkoblet og
opplever kjær- i slike situasjoner er faren
for kortslutning eminent.
første blikk og det

Lykke er å være bedre
er få som får første jobben de
enn naboen
Fremtiden kan enkelt,
søker på.»
Det blir påstått at vi lever i
men diffust, bli definert
et samfunn hvor begrepet
som en tid som kommer.
lykke ofte forbindes med suksess og status. Hva Hva som kommer og når det eventuelt dukker opp
suksess er, kan betegnes som et definisjonsspørs- er uvisst. Ved å behandle studietiden som et slags
mål. Men om en utgår fra at mange måler suksess venterom for fremtiden kan man i tilretteleggeli de klassiske materialistiske verdiene, kan det sies sen av fremtidens uvisse tilværelse risikerer å gå
at å ha en god jobb –i form av høy og stabil inn- glipp av muligheter i nuet. Samt at venteværelsetekt, innfri kriteria for suksess. Ved å ha en klar døren kan gå i vranglås ved uforutsette hendelser.
markør, som jobbtittel og materialistiske goder, er
vårt sammenligningsgrunnlaget gjort enkelt.
Foto: Ingvild Ulven Østbø
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The more uncertain the future becomes, the more obsessedwe become with it. This article represents a travel
in time, through time and outside of time. From antiquity, tothe age of reason, to science fiction, to quantum
physics. That is the trail to the past through paths of the future.
TEKST: Natasza Bogacz
Pseudoscience
The pressing need to know (Kn times P), the fear
of the unknown (UKn times F), the uncertainty ofchoice (C/Ucer) and the torment of the road
not taken (tor) make up for pretty much everything that itmeans tobe a human being (H). Do the
math.
H=(KnP+UKnF+C/Ucer)tor
This attempt at pseudoscience is not random, for
we shall now look at the first act where the future
and humans conflict: clairvoyance. Meaning “clear vision”, the concept refers to the paranormal
ability of seeing things which are distant in time or
space.Extrasensory perception, telepathy, precognition are just some of the names used to describe
this concept.

channels, receivers of the divine will, their visions
are being interpreted by others. That makes prophecy a powerful tool of manipulation. Not only
Buddhism has them, almost every religion does.
The ancient Greeks had the Sibyls, and as the story
of Oedipus tells us, their prophecies could not be
avoided. People were slaves of their fate. The Old
Testament is also filled with its own kind of oracles
called prophets, however itis the New Testament’s
Apocalypse, The Book of Revelation, that is perhaps the most known prophecy of all time, along the
messianic prophecy.
The Rapture politics
It falls into the category of eschatology, which is
every religion’s own version of how the world will
end. Now, disagreements of eschatological nature, or rather over interpretations of that prophecy, has made the political world shake several
times. The Protestant Reformers claimed that the
Antichrist was the Pope and the Catholic Church
was the Babylon, making their case so clear that
they basically scared thousands of believers away
from its concurrent. This massive PR crisis made
the Catholic Church come up with another theory.
Reading about these theological nuances would
make anyone truly understand why there were no
resources left for real science.

Where oracles go
Normally, to find out what the future will bring,
one had to go to ask the oracle. Although you
might think that in order to do so today you need
to travel back in time or take the red pill from
Morpheus, you’re wrong. There are few of them in
India, many in Nigeria, another three in the service of Dalai Lama. Even though not all of the Tibetan oracles remained active in exile, those who
did, like Nechung Oracle, still serve as advisers to
Long story short, up until
the government and the
that moment, the Churwhole nation. They do
”People were slaves of their
ch said that as long as it
predict truce with China
fate.”
is ruling, so is Jesus, and
and the return of the Daall is good. The moment
lai Lama to Lhasa. There
is no better way to encourage your people’s posi- it will start losing power, the Second Coming is
tive thinking than a good message from the Gods. being launched with the judgment and the resurOn the other hand, consulting political decisions rections, and the massive metaphysical north and
with an oracle became the fuel for those of the south migration. However, the terrible passages of
Tibetans who oppose the peaceful course oftheir the Revelation have already happened or are to be
meant symbolically. In order to protect the Pope’s
country.
good name, a new version was brought up: the
And that is the problem with oracles. Being mere Rapture is going to happen in the future, and very

8

Foto: Natasza Bogacz

literally, with the coming of Antichrist and the annihilation of the disbelievers. So you see, said the
Jesuits, the Pope can’t be the Antichrist because
the world obviously isn’t ending. Problem solved.
Since then, this new interpretation has fuelled
several religious groups, sects and other currents
like apocalypticism and a range of quite secular
conspiracy theories. When exactly the world will
end, is a subject of constant calculation which appears to attempt to have a dose of credibility. The
older the source and the more precise date - the
bigger the disappointment. For those unpleased
with surviving the year 2000 without a scratch, the
Mayan Long Count calendar seemed to be the next
big hope. Now what? Maybe waiting for Newton’s
2060 prediction to come true is not a bad idea. But
why wait to find out if you can know now?
In future we trust
There are 16 results on 180.no for “spådom Oslo”(“fortune telling Oslo”), which shows a clear
demand. For what, one might ask. Love and money are the two primary fields of interest. Your life-changing horoscope seems tobe just a few clicks
away. How exciting. However, the list doesn’t end
there. “Did you know that fertility problems can
be solved by magic?”. Your cat went missing? It
can be as easily found. But the most disturbing is
perhaps the explicit offers about curing disease, or
contacting loved ones who had passed away.
What’s interesting is that while the companies’
owners are male, the profession itself is (still) almost entirely occupied by women. And not just
any women. True, most of them have names and
pictures that would easily make them fit the Ullevål Hageby resident profile. Not comfortable with
that? Try Santara, Rahilii, Luna or Nikita. And it
is fine to call them fortune-tellers, soothsayers,
forecasters, even mediums. However, some tend
to describe themselves as “conversational the-

know even a part of it in a long run. Every meteo- and all the particles on the screen will form a inrologist will tell you that. The number of variants, terference pattern, typical for waves. You may say
factors and interactions is simply too incompre- that the particle is carried by the wave. However, if
The forecaster often operates through telephone, hensible. But rather than accepting it, humans someone tries to measure the path of the quantum
for a little less than 35 NOK per minute (invoice put another force at work: supercomputers. Every object, it all changes. It will choose its state and
costs not included). To get an answer via e-mail now and then you’ll hear about those crossing yet act as a wave or a particle. Even though we know
another veil of the future that it’s both, it was never observed as both. What
(within 24 hours) costs
mysteries. The latest one the scientists didn’t know is when exactly does a
”Your life-changing horosco398 NOK. How liberaperforms speedier di- photon or electron change its mind, but they knew
ting, to be able to find out
pe seems tobe just a few clicks
agnosis and can predict how to check it.
that you actually will pass
away. How exciting.”
with 96% accuracy when
the exam. In that sense,
the patient is “facing a It is called the delayed choice quantum eraser
the phone call could save
you a lot of time otherwise wasted on reading. high probability of dying”. But it can’t predict if experiment, and it sounds as abstract to most of
Indeed, this is the opium of fortune telling –the the same patient will fall under a truck the next us as it actually was to the quantum physicists. But
lately it seems that some of them in Australia matransition of responsibility for your own decision, morning. Case closed.
naged to facilitate the experiment and thus outfor your own life.
Quantum prophecy
smart quantum objects! Well, not really. Instead,
Or is it? Let’s conclude with a twist. The past sha- the quantum objects made them drop their jaws
Know your futures
But there must be balance in the universe. Since pes the future, correct? Of course if you read “The with a wham. A helium atom was used, still small
religion claims to know the future, science had Secret”or its much better predecessor “Thoughts enough to act schizophrenically. The second grate was placed randomly
to catch up, and so it did. Trying to find a grea- are Things ”by Prentice
and only after the atom
ter patterns in social change and make systematic Mulford, you may claim
”It would have been the right
passed the first one. The
predictions for the future is called ‘futures studi- that itis your mind that
moment to quote Einstein on
result was a helium atom
es’. Based on observation and analysis of the past, shapes your life since
passing through the sinGordon E. Moore, the co-founder of Intel, was the Universe is reflecting
quantum physics: ’spooky’.”
gle grate like a particle,
able to predict that the number of transistors in it and giving you no less
on one path. Where thea CPU will double every two years. What became than what you yourself
known as the Moore’s law is an example of futures want to get. That’s another way of looking at it. re were two grates, it passed on many paths like
studies, although it does have an expiry date co- But what ifwe were all forced to look differently at a wave through the second one. That means the
ming very soon. Probabilities about multiple futu- future, and time, by a team of Australian quantum atom ‘knew’ whether there will be a second grate or not, somehow. The future of the grate being
res are really all we can expect, but underlying just physicists?
there shaped the past of the atom’s defined state.
this –that there is no future, but many, is crucial.
Another name for futures studies is strategic fore- The Double Slit Experiment is what we all learned Time ran the opposite way, the thought experisight, which perhaps sounds slightly more groun- about in high school. It was that thing with a scre- ment was confirmed. It would have been the right
ded and thus can be associated with creating the en with two narrow slits and a laser. This simple moment to quote Einstein on quantum physics:
business of predicting the unpredictable. At the experiment shows something crucial for the who- “spooky”.
World Economic Forum the strategic foresight is le field, that is the wave-particle duality. Photons
quite important in helping to create scenarios for were used first, but also electrons act like that. There you have it. Future is a mystery, it doesn’t
the so-called ‘global shifts’, crucial changes that When sent towards the slits they proceed pass follow rules and it laughs at our desperate atboth of them simultaneously, like a wave would tempts to define it, predict itor even just measure
will define the world of tomorrow.
do, but then by the time they hit the screen they it. We might as well just relax and enjoy the ride.
The truth is though, it is extremely difficult to are still a single particle. More of them will follow
rapists”, “life coaches”, “guides”, “healers”, “teachers”. All want to help.
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Foto: Anatoyela London

Det vi tidligere tenkte kun fantes i bøker eller på film er i ferd med å bli
en realitet. Teknologien utvikler stadig nye, fantastiske produkter som
er som tatt rett ut av fantasien.

D

e fleste kjenner igjen navnet Harry Potter.
En noe mindre del vil nok også få assosiasjoner til trollmenn, magi, smørterøl og
episke kamper mellom godt og vondt. En enda
mindre del tilhører gruppen som praktisk talt vokste opp sammen med Harry Potter. Gruppen som
slukte alle bøkene, for ikke å snakke om filmene
som fulgte. Gruppen som mang en sen kveld satt
våken og ønsket så inderlig sterkt at en ugle skulle
seile inn gjennom vinduet med deres eget brev fra
Galtvort. En ugle som dessverre aldri kom. I dens
sted satt denne gruppen med en håndfull knuste
drømmer, og et aldri innfridd ønske om å leve i
Harry Potters magiske verden.
Den gode nyheten er at det kan se ut som at dette
snart kan endre seg. Eller, i alle fall som at magien
fra Harry Potter er på vei inn i vår egen verden.
Det har seg nemlig slik at en av de kanskje mest
kjente magiske objektene fra bøkene, usynlig-
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TEKST: Miriam Gaidi
hetskappen, er i ferd med å bli en realitet.

bere så mye av lyset. Dette er fordi denne blandingen er mindre ledende og dermed reflekterer lyset
bedre. I praksis vil dette si at det som er under blir
usynlig fordi det oppleves flatt og dermed som en
del av bakgrunnen.

En rekke ulike typer usynlighetskapper er allerede
utviklet og testet. Problemet med de tidligere versjonene er at de ofte har vært store, tunge og bulkete – i tillegg til å absorbere for mye av lyset når Andre som også har kommet langt i forhold til
de bøyes rundt objektet
utviklingen av en mer ande skal skjule. Noe av det «Mulighetene med en usynlig- vendelig usynlighetskapsom er spennende med hetskappe er uendelige. Alt fra pe, er forskere fra The
versjonen Boubacar Kanté
U.S. Department of Enerå ikke trenge å bekymre seg
og Li-Yi Hsu Universitetet
gy’s Lawrence Berkely
for å møte eks-kjæresten på en National Laboratory og
i San Diego har utviklet, er
derfor at den er laget av en snartur til butikken fordi man Universitetet i Califorser ut som et takras, til mer
blanding av keramikk og
nia, Berkeley. Disse har
teflon som er mye tynnere
utviklet en miniatyrkapsnikete spionopplegg.»
enn sine forgjengere. Denpe som har klart å skjule
ne forvrenger også lysmikroskopiske objekter.
bølgene som treffer den, slik at det ser ut som de Nå er riktignok de fleste av oss ikke på størrelse
kommer fra en flat overflate, men da uten å absor- med et lite virus, men det er likevel en spennen-

de utvikling fordi nettopp dette designet også kan
fungere i større format. Det eneste som gjenstår
er dermed å vente i spenning på at et av disse produktene blir masseprodusert så vi selv kan bli stolte eiere av en, og endelig føle oss et skritt nærmere
Harry Potters magiske verden.

Dette har kommet mye lenger, og er i praksis en
realitet i dag. To av dem, Lexus Slide og Hendo
Hover, er imidlertid i kategorien svindyr og dermed fortsatt mer en fantasi enn noe annet for de
fleste av oss.

Den tredje versjonen er derimot litt mer tilgjengeMulighetene med en usynlighetskappe er uende- lig for den vanlige kvinne og mann i gata. Oppfinlige. Alt fra å ikke trenge
nerne av denne har skjønt
å bekymre seg for å møte
at det ikke er alltid at man
«Vi lever altså i en veldig
eks-kjæresten på en snartrenger høyteknologi for
spennende tid, hvor ikke bare å skape høyteknologistur til butikken fordi man
ser ut som et takras, til
ke produkter. Enkelt og
teknologien i seg selv hopper
mer snikete spionoppgenialt nok har de derfor
framover med stormskritt
legg. For ikke å glemme
utviklet en treplate som
men der vi også er så heldige
den klassiske snike seg ut
man kun fester fire små
av skolen for å bekjempe å oppleve at fantasi blir virke- løvblåsere til, og vipps så
lighet.»
onde trollmenn som er
har man et svevebrett som
fast bestemt på å utslette
vil fungere på alle harde
menneskeheten. Kun fantasien setter grenser!
og rette flater. Legg til litt metallisk maling og et
par neonlys, så har man plutselig en futuristisk
Harry Potters verden er heller ikke det eneste fan- drøm av et brett.
tasi-universet som har inspirert til nye oppfinnelser. Filmer som «Tilbake til fremtiden 2» har også Vi lever altså i en veldig spennende tid, hvor ikke
satt fantasien i sving hos både forskere og andre, bare teknologien i seg selv hopper framover med
og gitt inspirasjon til i alle fall tre ulike versjoner stormskritt, men der vi også er så heldige å oppleav det berømte hoverboard (eller svevebrettet). ve at fantasi blir virkelighet.

FAKTA
Hsu og Kántes versjon av usynlighetskappen er
laget av et tynt lag keramikk og teflon
Denne får underliggende objeter til å virke flate ved
å reflektere lys
Lavkostnadshoverboardet er basert på en kickstarter kampanje
Denne kan settes sammen i din egen hage, og
benytter seg i stor grad av objekter man relativt
lett få tak i
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Fremtid er for meg noe spennende som er i vente, som jeg ikke har
noen aning om hvordan blir. Kontrollfreaken inni meg gruer meg,
fremtiden er jo fullstendig utenfor
min kontroll. - Ane (20).

b
Pu

Jeg vil vel si at fremtiden betyr alt
for meg. Det er jo den jeg jobber
mot, og alle målene mine her i livet
er rettet mot fremtiden. Det er den
som gjør at jeg gjør så godt jeg kan
nå. Samtidig er det også viktig å
leve litt her og nå. - Silje (21).
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Illustrasjon: Therese Dolva

Fremtid er håp. Det er spennende
å tenke på hva fremtiden vil bringe. Samtidig er det litt skremmende også. Det er jo så mye uro rundt
omkring. Historien gjentar seg.
Har vi ikke lært av fortiden?
- Mai- Lis (51).

en

Sc

Tenker på det som kommer, tenker
på spørsmål som «hva skal jeg bli
når jeg er stor», forbinder det med
ting som vil skje innen min levetid.
Tenker også på teknologi, filmen
«Her», sikkert påvirket av at jeg
nettopp så «The Martian», (den var
dritkul, se den hvis dere kan!), og
romfart og Mars! Synes det er mer
spennende enn skummelt. Tegneserieassosiasjon: «Kim Possible»
- Nora (23)
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For meg handler fremtid mye om
forventninger. Alle vil oppnå en
god fremtid, og bak en god fremtid
ligger det i de fleste tilfeller hardt
arbeid! Faktisk kan man si at fremtiden er alt – uten en fremtid, hva
hadde vitsen vært da? - Frida (16).

Når jeg tenker på fremtid, ser jeg
for meg masse muligheter. Muligheter til å gjøre hva jeg vil og oppleve nye ting. Men jeg ser også på
fremtiden som litt skremmende, og
er redd den kommer fortere enn jeg
har tenkt. Jeg innbiller meg at jeg
har god tid, men fremtiden kommer så fort. - Linn (21).
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FNs klimapanel:

i skjæringspunktet mellom vitenskap og politikk

3 - 2015

Mot slutten av november er det duket for FNs klimatoppmøte i Paris.
Målet er en ny, juridisk bindende avtale, men i hvilken grad FNs
klimapanel lykkes i å omdanne vitenskap til premisser for politisk
handling strides de lærde.
TEKST: Marie Midtlid
Vitenskapelig kunnskap har fått en viktig plass
innen klimaregimet. Man ser behovet for kunnskap om artenes reproduksjonskapasitet og hva
som utgjør en bærekraftig forvaltning, samt effekter av menneskeskapte utslipp på det naturlige
miljøet og konsekvenser for menneskers velferd.
Det er likevel bred enighet om at klimaregimet
ikke lykkes i å sette til verks handlekraftige løsninger (om FNs klimatoppmøte i 2015 vil endre
på dette, gjenstår å se). Jeg skal gjøre rede for to
hypoteser som peker på hvorfor FNs klimapanel
ikke lever opp til denne ambisjonen – skyldes det
for mye eller for lite integrasjon mellom vitenskap
og politikk?
Panelets arbeidsmetoder
Grunnlaget for de to hypotesene vil i stor grad forklares ut fra organiseringen av Panelet. Panelet
skal til enhver tid holde seg oppdatert på kunnskapsstatusen innen klimaforskningen, for så å
gjennomgå, vurdere og publisere funn. Dette arbeidet organiseres i tre faser: Forskere i«den vitenskapelige kjerne» utarbeider først rapportene.
Det er altså en vitenskapelig tyngde i fase en.
I fase to endres imidlertid dette – her er fokuset
på rapportenes sammendrag, og politiske aktører
får mer de skulle sagt. Forskerne er i mindretall,
men har likevel vetorett dersom de er uenige i
endringer som foreslås.

Nåværende leder av FNs klimapanel, Mr. Hoesung LEE (til høyre). Hentet fra Flickr.com.
Rajendra Kumar Pachauri, leder av FNs klimapanel fra 2002 til 2015. Pachauri måtte gå av tidligere i år etter anklager om å ha seksuelt trakassert en
29 år gammel kvinnelig forsker. Hentet fra Flickr.com. Copyright: © Belspo / Nevens

internasjonalt forskningssamarbeid kan lykkes i å
legge premisser for politisk handling dersom man
enes om hva problemet består i og hvordan man
skal løse det. Kjennskap til hvordan man etablerer konsensus er derfor helt nødvendig: Ut i fra
tanken om det epistemiske samfunn er dette et
ufravikelig kriterium for at kunnskapen skal ansees troverdig. Uten troverdighet har vitenskapen
heller ikke noe den skulle sagt, og man klarer ikke
å øve innflytelse.

forskningsarbeider de skal undersøke. Dessuten
tar man i fase tre de viktigste avgjørelsene, men
her dominerer politisk motiverte deltakere. Dette
er, i følge en rasjonalistisk tankegang, grunnen til
at Panelet ikke lykkes i sin ambisjon om å bruke
vitenskap som grunnlag for politiske beslutninger.
Andre hypotese: For lite integrasjon mellom vitenskap og politikk er årsaken til at
Panelet mislykkes i å omdanne vitenskapelig kunnskap til politisk handling.
En motsetning til den rasjonalistiske tankegangen
vil være bidraget fra vitenskap- og teknologistudier. Dette analytiske perspektivet modererer ideen om det epistemiske samfunn, og vil anvendes
for å understøtte hypotese nummer to.

I den tredje og siste fasen tar man for seg rapportene med sammendrag. Her dominerer politisk
aktører. Man kan ikke endre på tekst som alle- Konsensus omkring vitenskapen er dog ikke den
rede er godkjent, men vil sørge for at rapportene eneste sentrale faktoren: For at vitenskapen skal
og sammendragene samsvarer. Politiske aktører
få innflytelse, er det nødhar altså det siste ordet.
vendig at den er separert
«Det er bred enighet om at
For å forstå denne orgafra politikken. Budskapet
niseringen må man vite
klimaregimet ikke lykkes i å
er altså at autonom vitenat Panelet fungerer som
skap fører til større innfly- Vitenskap- og teknologistudier ser på relasjonen
sette til verks handlekraftige
en mellomstatlig organitelse. Oppnår man dette mellom vitenskap og politikk slik den fungerer
løsninger.»
sasjon, åpen for alle FNs
har man et velfungerende i praksis. Den har altså ikke den idealistiske tilmedlemmer. At det vitenepistemisk samfunn, og nærmingen til vitenskap. Her argumenteres det
skapelige oppdraget skal utføres innen politiske det er det som setter utrykket «speaking truth to for at vitenskapelig autonomi handler om mer
rammer springer ut dette, og det er dermed van- power» ut i live. Den «sannheten» forskerne for- enn formell utforming, og at vitenskap og politikk
skelig å se en klar grenselinje mellom vitenskap og valter er altså noe annet
alltid er sammenvevde akpolitikk. Med dette i bakhodet er man rustet til å enn makten beslutnings«Panelet fungerer som en
tiviteter. Samhandlingen
se på hypotesene.
takerne forvalter.
betegnes som «koprodukFørste hypotese: For mye integrasjon mellom vitenskap og politikk er årsaken til at
Panelet mislykkes i å omdanne vitenskapelig kunnskap til politisk handling.
Den overnevnte hypotesen viser til en oppfatning
om at politiske interesser har for stor innflytelse
i Panelet. Peter Haas er en teoretiker som støtter
seg til dette. Hans tilnærming tar utgangspunkt
i ideen om det epistemiske samfunn, som er en
rasjonalistisk tilnærming. Grunntanken er at et
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mellomstatlig organisasjon,
åpen for alle FNs medlemmer.
At det vitenskapelige oppdraget skal utføres innen politiske
rammer springer ut dette.»

Haas utpeker spesifikt
FNs klimapanel som et
eksempel på et tiltak som
er mislykket fordi ekspertgruppene ikke har nok
selvbestemmelsesrett.
Panelet kunne vært innflytelsesrikt som epistemisk samfunn, men på grunn av organiseringen
går ikke dette. Forskerne får ikke selv velge hvilke

sjon.» Politikk påvirker
produksjonen og etableringen av kunnskap, mens
kunnskap samtidig støtter
og legitimerer politikken.
Å separere vitenskap fra
politikkutforming skaper
derfor en falsk motsetning. Vitenskapelige funn
har ikke makt i seg selv, men krever sosial håndhevelse og troverdiggjøring gjennom strategier.

Disse strategiene kalles «stage management,» og
slike strategier må tilpasses ulike kontekster. Forskjellige kulturer og samfunn tilpasser seg oftest
vitenskap på ulike måter. Dersom man vil transformere vitenskap til politisk handling må man ha
kjennskap til den kulturelle konteksten til gruppene man vil øve innflytelse over.

er nok for å igangsette politiske tiltak. Man kan
her forestille seg at politisk konflikt ville minsket
dersom man hadde større grad av samhandling og
kunnskap om ulike aktører, og dermed kunne Panelet øvd større innflytelse over klimaregimet. Et
annet argument som taler til fordel for vitenskapog teknologistudier er at Panelet har lykkes i å sette klimaproblemet på agendaen, og vært viktig for
Det er viktig å merke seg at man her er mer mo- at avgjørende land som USA og Kina har satt kliderat i sin kritikk av Pama på den politiske dagsnelet enn det man ser
ordenen. Dette kan være
«Man kan forestille seg at
innenfor ideen det episet første skritt mot handpolitisk konflikt ville mintemiske samfunn. Vitenling, og Panelets arbeid er
sket dersom man hadde størskap- og teknologistudier
derfor ikke forgjeves.
re grad av samhandling og
ser på Panelet som delvis
kunnskap om ulike aktører,
vellykket, men med forPå den annen side har det
bedringspotensialet. Hoog dermed kunne Panelet øvd epistemiske samfunn et
vedbudskapet er at vitenstørre innflytelse over klima- idealistisk syn på vitenskap og politikkutforming
skap som noe fullstendig
regimet. »
alltid henger sammen, og
objektivt, fritt for ytre påfor å lykkes i større grad
virkning. Dette har ikke
trenger man mer integrasjon mellom vitenskap og nødvendigvis forankring i virkeligheten, men kan
politikk, ikke mindre.
bidra til en mer rasjonell politikk og fungere som
en felles plattform for samarbeid. Dette er et viktig
Hvilken hypotese har mest for seg?
argument for at man skal ha kunnskapsorganer i
Begge hypotesene enes om at endring i organise- ulike regimer.
ring og arbeidsmetode ville ført til at vitenskapen
fikk større innflytelse over politikken, og dermed Hvordan finne ut mer?
også klimaregimet. Enigheten stopper imidlertid De analytiske perspektivenes forskjellige syn på
her.
vitenskap og politikk åpner for videre undersøkelser. Forslag til datagrunnlag som vil kunne anAt man ser stor grad av vitenskapelig konsensus vendes innen begge hypotesene er å intervjue både
omkring klimaproblematikken, men at politiske politikere og forskere – føler de selv at de har for
konflikter ser ut til å hindre politisk handling, ta- stor eller for liten innflytelse over rapportene som
ler for at vitenskap- og teknologistudier har rett legges frem? Hvordan fungerer samarbeidet? Man
i noe. Det epistemiske samfunn ser ut til å ta feil kan også se på forskningsgrunnlaget Panelet tar
i at vitenskapelig konsensus automatisk fører til utgangspunkt i, og finne ut hvem som finansierer
politisk handling. Empirisk sett kan det altså se denne forskningen – hvilke interesser ligger til
ut som at vitenskapelig konsensus i seg selv ikke grunn? Man kan også se på møtedokumentasjon

fra Panelets arbeid – samsvarer ideell arbeidsmetode med praksis? Utfordringen vil sannsynligvis
dreie seg mer rundt å finne relevante bidrag som
fremmer begges syn, snarere enn tilgjengeligheten
av data. Dette vil være en tidkrevende prosess,
men helt klart belyse et spennende og viktig tema.

FAKTA
Klimaregimet: Med klimaregimet menes FNs
klimakonvensjon anno 1992, samt Kyoto Protokollen vedtatt til Klimakonvensjonen fra 1997
Stage management: Hvordan noe, i denne
sammenheng vitenskap, strategisk presenteres
Integrasjon: Forene deler til en helhet. I denne
sammenheng er delene vitenskap og politikk, som
forenes i Panelet
Det epistemiske samfunn: En modell
som sier at vitenskap må holdes adskilt og uavhengig fra politiske prosesser dersom den skal kunne
påvirke politisk handling
Konsensus: Enighet, samsvar i meninger og
holdninger
Autonomi: Selvstyre
Datagrunnlag: Informasjon som samles inn
for å belyse et tema
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det kommer an på
TEKST: Vetle Westlie

Den siste store reformen av EU er Lisboa-traktaten. Denne innebærer blant annet at representanter for EU kan undertegne avtaler med andre land
på vegne av unionen, samt et tettere utenrikspolitisk samarbeid. Målet er å styrke effektiviteten til
EU som overnasjonal organisasjon, men hva med
den demokratiske representasjonen?
Historie
Utgangspunktet for dagens EU er en Sentraleuropeisk kull- og stålunion fra 1951 for å unngå at
man skulle gå til krig mot hverandre. I lys av to
verdenskriger med utbrudd i Europa der rivalise-
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ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

ringen mellom Tyskland og Frankrike hadde vært
en viktig årsak, var utgangspunktet et fredsprosjekt med økonomisk samarbeid som virkemiddel. Etterhvert ble det økonomiske aspektet mer
og mer framtredende, og ved overgangen til EF i
1973 var dette hovedfokuset for samarbeidet. Dette ble ytterligere styrka i form av frihandelsreformer utover 1980-tallet, og er bakgrunnen for det
indre markedet og en pengeunion ved overgangen
til EU.
Demokratisk underskudd
Økonomisk samarbeid både var og er en viktig del

av EU-samarbeidet. Samtidig har demokratiske
verdier stått sentralt, og demokrati har alltid vært
et krav for medlemskap. Dette var blant annet en
vesentlig drivkraft fra autoritære regimer til demokratier i Sør-Europa på 1970-tallet. Denne stolte demokratiske historien står i kontrast til dagens
rolle. Gjennom europeisk integrasjon oppgir medlemsland deler av sin suverenitet til fellesinstitu-

Et annet eksempel på dette demokratiske underskuddet finner man innad i EU-institusjonene. I
Europaparlamentet, som forenklet kan kalles EUs
lovgivende forsamling, er hvert land representert
proporsjonalt i forhold til innbyggertall. Et stort
land som Tyskland sitter med 96 representanter,
mens et lite land som Danmark har 13 representanter. Dette viser hvordan det i praksis er de store
landene som setter standarden. Partifraksjonene
i Europarlamentet skal samarbeide uavhengig av

Ja til EF, Nei til EU
Det kan høres ut som en sketsj fra «Lille lørdag»,
men det er klare forskjeller fra utgangspunktet og
dagens organisasjon. Et viktig stikkord her er det
indre markedet. Dette innebærer fri flyt av varer,
kapital, tjenester og mennesker uavhengig av landegrenser. Den økonomiske begrunnelsen for å
innføre dette er blant annet spesialisering mellom
land og trekke fordeler av at noen land produserer
en vare billigere enn andre, (såkalt komparative
fortrinn). Imidlertid kan en konsekvens av dette
være at land ikke tør å gjennomføre politikk som
det er demokratisk flertall for på nasjonalt plan,
fordi dette kan gjøre landet mindre økonomisk attraktivt innenfor det indre markedet. Dette kan i
neste rekke åpne for mer sosial dumping grunnet
frykt for at kostnadskrevende arbeidsmiljøtiltak
gjør at land taper i konkurranse med andre. Resultatet er et håpløst dilemma mellom konkurransefortrinn og sosialpolitikk, EU-organer og nasjonalt folkevalgte. Leksa gjentar seg når det gjelder
forhandlingene om den mulig nye frihandelsavtalen, TTIP, mellom EU og USA. De økonomiske argumentene kan være gode, men hvordan kan man
forsvare innføringen av en avtale som Europas befolkning vet så lite om, og som nasjonene i så liten
grad kan påvirke utformingen av?
Fremtida
I en føderalstat, som USA, kan sentrale myndigheter legitimt fatte vedtak ovenfor lokale myndigheter fordi de er valgt av folket. EU-institusjonene
har i liten (eller ingen) grad av en slik legitimitet

eller representativitet, fordi Europa er en verdensdel med sjølstendige suverene nasjoner. Dersom
et felles europeisk prosjekt skal være liv laga for
framtida tror jeg graden av integrasjon i større grad må bestemmes av hvert enkelt land med
opphav i folkeviljen, og at sentrale myndigheter i
Brüssel må respektere, ikke overkjøre, dette. EF/
EU har vært en viktig faktor til fred og demokrati i Europa etter den andre verdenskrig, to stikkord som ikke har vært en selvfølge om man ser på
historien. Derfor er det både synd og betenkelig
at EU i lys av økonomiske nedgangstider og en
flyktningkrise ser ut til å skape like mye splid som
samling av Europa.

3 - 2015

Hellas sliter med å bli enige med Brüssel, EU-skeptiske partier er på frammarsj i flere europeiske land og
Storbritannia skal ha folkeavstemming om fortsatt medlemskap innen 2017. Hvorfor knirker det så i sammenføyningene til EU for tida?

nasjon, men det er ingen tvil om at det vil være
store interessemotsetninger og forskjellige behov
mellom et stort og et lite land.

Samfunnsviter’n

EU- størrelsen og Brüssel

sjoner. En ting er når dette skjer frivillig, men hva
med når det ikke gjør det? Situasjonen for Hellas
synliggjør dette. Hellas har valgt en regjering som
er skeptiske både til den økonomiske og politiske
kursen til EU. Svaret fra EU-institusjonene sin
side har vært å pålegge en politikk som ikke har
støtte i det greske folk, men som de er nødt til å
godta dersom landet ikke skal gå konkurs. Folkevalgte skal vedta lover, embetsverket skal utøve
dem. Når overnasjonale embetsmenn og byråkrater kan overstyre nasjonalt folkevalgte, er dette et
tydelig eksempel på at dagens EU lider av et betydelig demokratisk underskudd.

BAKGRUNN
- Kull- og Stålunion mellom (Vest-)Tyskland, Frankrike, Belgia, Nederland, Luxembourg og Italia etter
andre verdenskrig for å hindre en ny krig.
- Det europeiske felleskap (EF) fra 1973: Danmark,
Irland og Storbritannia blir med. Hellas, Spania og
Portugal blir med i løpet av 1980-tallet.
- Den europeiske union (EU) fra 1993. Sverige,
Finland og Østerrike blir med i 1995.
- Består i dag av 28 medlemsland.
- Norge har sagt Nei til medlemskap to ganger, i
1972 og 1994.
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Grønnkålfrelse

3 - 2015

Evolusjonen av mennesket fra ape til grønnkålfrelst.

Trening og dietter tar hos mange i
dag stor plass i hverdagen. Samtidig er det færre som benytter seg
av den norske kirkes tilbud om
Jesu blod og legeme. Misforstå
meg rett, folk var opptatt av sunn
kropp og mat før også, bare ikke til
det punktet at meningen med livet
fantes i Bikini Fitness og grønnkåljuice.

gjennom dietter bestående av mat så naturlig som tidligere var relevante er ikke lenger det, og da
mulig. Unntaket er proteinpulver, som stort sett er er det godt å ha kosthold og trening som en gren
bra uansett hvor «unaturlig» det enn måtte virke, man kan beherske og skille seg ut med. Janteloog noen vil kanskje til og med påstå at man nå kan vene og kirkens budskap om at alle er like foran
Gud er kanskje ikke lenfå kjøpt Gud i pulverger like relevante. I alle
form. Færre legger altså
igjen penger hos kirken, «Et viktig aspekt ved slike dietter fall ikke for dem som vil
mens flere og flere nord- er muligheten til å poste bilder og være suksessfulle – og
som gjerne vil vise det
menn nå betaler store
oppdateringer via sosiale
til andre. Hvis dette er
summer til treningssenmedier.»
forklaringen på hvorfor
tre, PT’er og kostholdstreningssentrene
blir
veiledere for å oppnå
«sunnhetsfrelsen» og finne meningen med livet. fullere og grønnkålchipsen forsvinner ut av hylTEKST og ILLUSTRASJON: Karoline Kaldheim
Det kan kanskje derfor diskuteres om det skjer en lene før du får sagt «økologiskproduserte edamamebønnespirer», hvorfor bryr folk seg med å melendring fra gudsdyrkelse til sunnhetsdyrkelse?
Mange mennesker som opp gjennom historien har
de seg ut av kirken? Det er da fullt mulig å trene og
stilt spørsmålet om meningen med livet, har søkt Noen dager i uka jobber jeg på at av disse sunne, gå i gudstjeneste?
svar i religioner. I Norge har presten i mange hun- naturlige salat-stedene som man kan finne spredt
dre år hatt rollen som et slags moralsk kompass,og rundt omkring i Oslo. Noen ganger hender det Teknologi og massemedier
i katolske kirker har man kunnet betale seg til frel- dessverre at det går tomt for noen av produktene. Et annet aspekt ved dagens samfunn er teknolose og sjelefred. Den siste tiden har derimot kirken Og like lamslått blir jeg hver gang en kunde reage- gi, massemedia og sosiale medier. Da dette oppopplevd en masseflukt med ny rekord på over rer med overveldende fortvilelse etterfulgt av en sto førte det i første omgang til enklere kommu11.000 utmeldinger så langt i år. Kirkerådet på lang remse om hvor ufattelig uholdbar dagen og nikasjon, mer kunnskap og meningsutveksling.
sin side hevder at de ikke har noen statistikk over uka deres nå har blitt, fordi vi er tomme for noe Dessverre førte også den teknologiske utviklinhvorfor så mange velger å melde seg ut.
så betydningsfullt som edamamebønner. Det vir- gen med seg presset på sosial prestasjon og rask
ker som om fokuset på, og avhengigheten av, så- utbredelse av trender som kanskje ikke alltid er
Gud i pulverform
kalt supermat blir større og sterkere. Stadig flere like positive –deriblant en del trenddietter som
«Før gikk vi i kirken for frelse, nå søker vi rensel- er med andre ord fanatisk opptatt av sunnhet og ofte innebærer svært omstridt informasjon om
se gjennom terapi og omega 3», sier sosiolog An- velvære, helst i form av raw food, grønnkåljuice og trening og kosthold. Noen dietter går på å kutte
nechen Bahr Bugge med doktorgrad fra NTNU. I Birken. Men hvorfor i alle dager har det blitt slik? ut karbohydrater, andre på å kutte ut mettet fett,
vårt sekulariserte samfunn er det flere som står
og andre igjen handler om og kun spise epler. Et
frem og kunngjør at veien til frelse går gjennom Å skille seg ut
viktig aspekt ved slike dietter er muligheten til å
magen. Frelse kan vi ifølge Bahr Bugge, og noen De siste tiårene har norsk økonomi skutt i været, poste bilder og oppdateringer via sosiale medier.
tusen nordmenn til, oppnå gjennom sunn mat og flere i middelklassen blir både høyere utdannet De fleste tilbederne av slike dietter vil nok påstå
og trening. Med frelog får bedre råd. For- at bildedelingen er for å inspirere og motivere an«I vårt sekulariserte samfunn er bedret økonomi fører dre. Enkelte ville nok likevel til slutt innrømt at
se tenker de ikke da på
kristendommens frigidet flere som står frem og kunn- likevel dessverre ikke til det også er for å vise andre hvor flink og suksessvelse fra synd, men mer
at tilværelsen blir pro- full man er som har selvdisiplin nok til å holde seg
gjør at veien til frelse går gjeni retning av frigivelse
blemfri, for der noen til en bestemt diett eller et bestemt treningspronom magen.»
fra stress, sykdommer
problemer og problem- gram. Teknologi og medier spiller altså muligens
og andre plager en måtstillinger
forsvinner, også en rolle i kostholds- og treningsbølgen, men
te ha i livet sitt. Det er mange som nå ser på det dukker nye opp. Et slikt aspekt går kanskje nett- hva med kristendommens masseflukt? Om Kirkesom sitt eget moralske ansvar å passe på helsa, og opp på kosthold og trening. Nå er det flere som rådet hadde undersøkt utmeldingsgrunnlagene
å gjøre seg selv lykkelig ved å ta vare på den. Folk bruker muligheten til høy(ere) utdanning, og har nærmere hadde de nok sannsynligvis kommet til
kommer i kontakt med sjelen sin – og seg selv – stort, flott herskapshus. En del problemer som konklusjonen om at den massive utmeldingen i år
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Evolusjonen av mat-etiketter: Brokkoli har gått fra å «bare» være fersk og sunn til å kunne føre til frelse.

i stor grad skyldes kirkens foreldede syn på en del
saker, deriblant likekjønnedes rett til å gifte seg.
Applikasjonen Utmelding.no gjør det lettere enn
noen gang for de som ønsker det å melde seg ut, og
liknende teknologi gjør det minst like lett å melde
seg inn i et treningssenter.
Dobbel frelse?
Samtidig som utmeldingene fra statskirken ser ut
til å slå rekorder, gjør likevel også innmeldingene i kirken i nyere tid det. Over 2.000 mennesker
har så langt i år meldt seg inn i den norske kirken.
Men om så mange som 11.000 har meldt seg ut,
sannsynligvis på grunn av kirkens konservative
ståsted, hvorfor i alle dager er det fortsatt så mange som melder seg inn? Er det de som ikke klarer å
lykkes i den voksende kostholds- og treningstren-

den som søker tilflukt hos Gud? Eller er det teknologien som gjør at det også er enklere å melde seg
inn for de som ønsker det? En mulig forklaring kan
være tilgangen på kunnskap og det å finne likesinnede gjennom mediene. Kunnskap om hva kirken
faktisk står for, og muligheten til å ta kontakt med
andre som har likt verdisyn gjør det jo enklere for
folk i tvil å kunne ta en beslutning. Kan det ikke
også ha seg slik at kirke- og treningsinnmeldinger
kan ses på som et forsøk fra noen på helgardering
for frelse? Litt god og gammeldags gudefrelse kan
vel ikke skade, og det samme kan sies om mosjon
og sunn mat, eller i det minste et medlemskap hos
noen som driver med slik? Det er tross alt viktig
med frelse. Uansett hvilken form den kommer i.

trenden for å gå på treningssenter å spise sunt har
en sammenheng, kan være problematisk å påstå.
Det har seg likevel slik at en del aspekter ved samfunnet som for eksempel økonomi og teknologi
kanskje har vært med å påvirket begge deler. Sosiologen Annechen Bahr Bugge presenterer dermed
ikke helt bunnløse påstander når hun sier at vi har
gått fra å søke frelse hos Gud til å søke frelse gjennom livsstil og kosthold, selv om grønnkålfrelsen
innebærer noe litt annet enn gudefrelse. I og med
at det er flere enn noen gang som opplever at raw
food, spinat, Bikini Fitness og årlig deltakelse på
Birkebeineren er den optimale oppskriften på frelse, hadde det vært interessant å testet ut selv hvor
effektiv grønnkålfrelsen faktisk er.

Om kirkens massive utmeldingstall og den økende
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FNs Sikkerhetsråd
– et fastfrosset stormaktsspill?

I oktober var det 70 år siden FN offisielt ble etablert. Sikkerhetsrådets sammensetning gjenspeiler resultatet
av andre verdenskrig. Verdensbildet har forandret seg siden 1945, og Rådet burde reformeres slik situasjonen er i dag. Det er imidlertid lettere sagt enn gjort.
TEKST: Therese Dolva

3 - 2015

Foto: Trond Viken, Utenriksdepartementet/ Flickr

Foto: sanjitbakshi/Flickr creative commons

Etter første verdenskrigs massive ødeleggel- springbrettet til De forente nasjoner. For opp av
ser og humanitære blodbad ble Folkeforbundet Folkeforbundets aske ble FN gjenfødt, som en
opprettet for å fremme nedrustning og fredelig fredsorganisasjons føniks. I etableringsprosessen
konfliktmekling. Folkeforbundet var derfor den ble lærdommen fra Folkeforbundets organisering
første verdensomspennende organisasjon med sterkt vektlagt. Men i forhold til Folkeforbundet er
mål om internasjonal fred. En umiddelbar svak- FNs organisering mer sentralisert, samt tydeligehet etter dets opprettelse var USAs uteblivelse. I re formulert gjennom FN-pakten. Organiseringen
tillegg var medlemslandenes tilstedeværelse til i FN har vært vellykket ved at organisasjonen funog fra, og forbundet slet generelt med å etablere gerer som en viktig mellomstatlig forhandlingsaen robust grunnmur. Økonomiske sanksjoner var rena, og består i dag som den viktigste for bevaForbundets hovedsakering av fred.
lige politiske virkemid«Dagens faste medlemmer vil
del. Samtidig klarte ikke
Samtidig er FNs Sikselvfølgelig ikke gi avkall på sin kerhetsråd det eneste
Forbundet å forhindre
konflikter der stormak- vetorett da dette vil minske deres organet som kan utøve
tene var innblandet, og
makt.»
militær makt dersom
var stort sett ineffektivt.
dette er nødvendig for
Dets rolle fikk derfor
å bevare internasjonal
størst betydning for sosiale og humanitære om- fred og sikkerhet. Det er derfor vesentlig at dette
stendigheter. Til tross for felles ambisjoner ble li- rådet er handlekraftig og fungerer i praksis. Likekevel illusjonen om kollektiv sikkerhet mislykket, vel opplever rådet tilbakeholdenhet i sin gjennomandre verdenskrig ble realiteten av dette.
slagskraft, i tråd med mulighet til å legge ned veto,
på grunn av motsetninger mellom de faste medFolkeforbundets undergang ble riktignok lemmene. Intensjonen med vetorett er å forhindre
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at FN brytes ned av strid mellom stormaktene.
Men da vetoretten bidrar til å skape et handlingslammet råd, vil det være aktuelt å sette spørsmålstegn ved vetorettens relevans. Under den kalde
krigen var eksempelvis Sikkerhetsrådet i stor grad
handlingslammet da USA og Sovjetunionen var
uenig på en rekke områder. Under denne perioden brukte Sovjet vetoretten hele 119 ganger. I mai
2014 la også Russland ned veto mot at den internasjonale krigsdomstolen(ICC) kunne etterforske
styringsmaktene i Syria for å utføre vesentlige
brudd på menneskeheten. Historisk har Russland
og Syria hatt et gjensidig avhengighetsforhold til
hverandre, og man kan derfor spørre seg om Sikkerhetsrådet i større grad drives av egeninteresse
og stormaktsspill, snarere enn å arbeide for internasjonal fred og sikkerhet.
Sikkerhetsrådet er FNs fredsbevarende organ,
og består av de fem ledende stormaktene fra slutten av annen verdenskrig – USA, Storbritannia,
Frankrike, Russland og Kina. Disse er faste medlemmer, og har i tillegg vetorett. Denne vetoretten
kan benyttes mot uttalelser eller handlingsforslag

i konflikter som er til behandling. I tillegg er Rådet satt sammen av ti medlemsland som velges
av Generalforsamlingen, der disse skiftes annen
hvert år. Normalt velges fem land fra Afrika og
Asia, to fra Latin-Amerika, to fra Vest-Europa
samt Australia, Canada, New Zealand, og til slutt
ett fra Øst-Europa. Som medlem av FN har alle
stater plikt til å etterleve Rådets beslutninger. Slik
sikres Rådets ansvar om å bevare fred og sikkerhet
i verden.

ge forhandlingene. Den mest sentrale motsetningen finner man mellom G4-gruppen (India, Brasil,
Japan og Tyskland) som krever fast plass i Rådet,
og Konsensusgruppen (Canada, Italia, Spania,
Mexico, Argentina og Pakistan) som kun ønsker
utvidelse av ikke-faste, eventuelt halvpermanente medlemmer. De afrikanske landene krever at
Afrika skal ha to faste plasser, samt at antallet
ikke-faste plasser må utvides.

Spørsmålet om hvorvidt de fem faste medSpørsmålet om reform av Sikkerhetsrådet lemmene må si fra seg sin vetorett eller om nye
er ikke bare aktuelt for utenforstående aktører, faste medlemmer skal få vetorett, står sentralt i
men preger også fordebatten. Dagens faste
holdet mellom FNs
medlemmer vil selv«...opp av Folkeforbundets aske
medlemsland.
Land
følgelig ikke gi avkall
ble FN gjenfødt, som en fredsori sør er opptatt av at
på sin vetorett da dette
Sikkerhetsrådet
har
vil minske deres makt.
ganisasjons føniks.»
en representasjon som
Samtidig gir de tydelig
reflekterer dagens geouttrykk for at dersom
politiske realiteter, og ikke verden slik den var i Rådet skal øke antall faste medlemsland, skal ikke
1945. Dagens sammensetning svekker, på mange disse gis vetorett. India har fast plass med vetorett
områder, FNs legitimitet.
som et klart krav. De afrikanske landene fremmer
at dersom de fem faste medlemmene beholder sin
Spørsmålet påvirker mye av FNs arbeid, og vetorett, skal også nye faste medlemmer ha rett til
skaper et vanskelig forhandlingsklima da mangel veto.
på reform av Sikkerhetsrådet brukes som argument mot reform på andre områder. India frem- Det ironiske er at de fem faste medlemmene
met reformspørsmålet allerede i 1980, og flertallet kan legge ned veto mot reform. Enhver kan derfor
av FNs medlemsland ønsker i dag reform av Rå- forstå at aktualisering av reform i Sikkerhetsrådet
det. Ulik oppfatning om hvordan et endret Råd forblir fjernt. Hvis Sikkerhetsrådet skal beholde
bør se ut skaper en fastfrysing av de mellomstatli- sin legitimitet, er det vesentlig at Rådet fremstår

både som representativt for maktforholdene i verden i dag, og som handlekraftig. Rådet risikerer
å fremstå som irrelevant for internasjonal sikkerhetspolitikk, dersom nye ressurssterke stater vokser frem uten å skulle få rettmessig representasjon
i verdenssamfunnet.

FAKTA
Totalt antall veto siden 1946
Siden 1946 har de fem faste medlemslandene tatt i
bruk vetoretten 270 ganger:
•Russland/Sovjetunionen: 127 veto
•USA: 83 veto
•Kina: 10 veto
•Storbritannia: 32 veto
•Frankrike: 18 veto
Kilde: fn.no
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– romvesensekt eller misforstått moderne religion?

TEKST: Silje Greger

ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

Scientologikirken kan vise til en bred geografisk til dette nivået har medlemmer betalt i overkant innblikk i de sentrale aspektene av kirkens tro og
spredning. Det finnes en slik kirke på alle verdens av 200 000 amerikanske dollar. Du er herved ad- praksis.
kontinenter. Du setter kanskje spørsmålstegn vart.
ved scientologenes bruk av ordet kirke, ettersom
Bakgrunnen
religionen ikke har en tilknytning til Kristendom- 75 billioner år siden levde mennesker i en verden Scientologi ble grunnlagt av L. Ron Hubbard i
men? Det er nå ordet de bruker for å omtale sine som lignet veldig på USA på 1950-tallet. Det var 1953. Hubbards tankegang er fundamentet i rereligiøse hus og derfor velger jeg å bruke det sam- mye likhetstrekk med hvordan verden så ut og ligion. Man kan ikke skjønne Scientologien uten
me. Man kan også stille spørsmålet – er dette en hvilke problemer den stod ovenfor. Det største å kjenne til og forstå tankegangen til denne manreligion? Men, den diskusjonen får vi ta en annen problemet var overpopulasjon. Lederen av denne nen. Han fortjener derfor en kort presentasjon.
gang. Uansett; Scientologien finnes over hele Eu- verden var den galaktiske overherren, Zenu. Måropa også. Vi har til og med en her i Oslo - den ten han håndterte problemet var at han frøs ned Hubbard startet sin karriere som science fictiligger ved Carl Berners plass om det er av interes- mennesker og sendte dem ut med romskip for å on-forfatter. Han har faktisk Guinness rekord for
se for noen. Kirken, under ledelse av David Mis- plassere dem på en annen planet. Denne planeten flest utgitte bøker, og mye av det han skrev om i
cavige, kan vise til en enorm medlemsliste globalt
var vår egen Tellus, som disse bøkene kommer igjen i scientologi. Etter en
bestående av; idealispå denne tiden var en mislykket karriere som soldat under 2. verdens«The aim of scientology is to
ter, realister, tidligere
fengselsplanet. De ned- krig ble han frigjort fra tjenesten. Han flyttet viskeptikere,
familier,
create a civilization without
fryste kroppene ble kas- dere til Los Angeles hvor han involverte seg i en
høyt respekterte saminsanity, without criminals and tet ned i vulkaner. Krop- kult som praktiserte svart magi. Kulten er kjent
funnsvitere, anerkjente
pene klarte seg ikke, som OTO (Ordo Templi Orientis), hvor man prakwithout war.»
naturvitenskapsmenn
men thetanene (sjelene) tiserte Aleistair Crowleys lære, og seksualisert
og en håndfull kjendiser
overlevde, men ble fan- magi samt sadisme var svært sentralt. Gjennom
- mange forskjellige mennesketyper som anses get av fangevokterne på Tellus. De ble tvunget til medlemmer i denne kulten traff Hubbard det
som fornuftige og intelligente og gjerne med en å sitte foran tv-skjermer, og ble vist bilder av hva som skulle bli hans kone. Disse to trakk seg ut av
god forståelse av verden. Hele 10 millioner men- Hubbard så på som løgnene i verdenshistorien – sekten og Hubbard begynte å skrive det som er
nesker er medlemmer i Scientologikirker verden Jesus på korset for ekgrunnlaget for hele sciover. Hva tror de på? Hvordan praktiserer de reli- sempel. Når et barn blir
entologien; Dianetics
«Jo lengre opp i nivåer, jo mer
gionen sin? Hva er egentlig scientologi?
født flyr en thetan inn i
– the modern science
penger betales og jo bedre blir
menneskekroppen, men
of mental health. Hva
Mytene rundt Scientologikirken
man som menneske.»
det kommer som redianetikk er kommer vi
Det har blåst hardt rundt scientologien de sis- gel flere, gjerne mange
snart tilbake til. Denne
te 50 årene. Mytene koblet til denne kirken har hundre thetaner bosetter seg i babykroppen. Dette boken inneholder retningslinjene for hele scientovært mange, og ingen har vært spesielt positive skaper traumer og neuroser som mennesker sliter logien. Akkurat slik som Bibelen i Kristendommen
eller tiltrekkende for folk flest. Kirken er en sekt med. Hvordan bli kvitt disse spør du? Dette kan eller Koranen i Islam. Hubbard trodde boken vilsom livnærer seg av å stjele penger fra sine med- scientologene hjelpe deg med.
le bli et gjennombrudd på psykologisk plan. Han
lemmer, sier noen. De er en sekt som hjernevashadde tross alt funnet det han mente var kuren
ker medlemmene sine, sier andre. Det er en kult Scientologikirken og undertegnende
på mentallidelser i menneskehjernen. Dette gjorsom driver med utpressing, sa nettopp en venn av På tross av skumle myter og en forvirrende skapel- de den ikke – den ble heller sett på som en vits i
meg. Jeg har også lest at de får medlemmene til sesberetning, tok jeg kontakt med Scientologikir- psykologimiljøet i USA. Boken ble derimot enormt
å tro på superkrefter og grønne romvesener som ken i Oslo. Dette var ikke uten at jeg måtte manne populær blant hvermannsamerikanere og havnet
skal ta over jorda. I tillegg har kirken blitt poli- meg litt opp først - det skremte nesten livet av meg på New Yorks bestselgerliste i flere uker i 1950.
tietterforsket for slavearbeid, brudd på mennes- bare det å sende dem en liten mail og spørre om Boken ble strukturert og utformet til scientologi.
kerettigheter og angrep på kritikere. De har også jeg kunne snakke med dem om troen deres. Tenk Et nivåsystem ble opprettet og en betalingsplan
blitt anklaget for å forgifte og drepe hunden til en om de fant ut at artikkelen ble for kritisk og de vil- tilknyttet dette. Jo lengre opp i nivåene en kom,
britisk journalist som skrev en kritisk artikkel om le forgifte katten min? – de hadde jo drept kjæle- jo høyere ble prisen. Hva var Hubbards tanker om
religionen. Herlighet, om dette stemmer er dette dyret til kritikere før. Jeg allierte meg, til og med, religion før scientologi spør du? Dette sa han før
en gjeng man vil holde seg unna.
med ei venninne som lovet å bli med til Scientolo- han etablerte scientologien; ”Den eneste måten en
gikirken på Carl Berner om de for formodning sa mann kan bli rik er å opprette en religion”.
Skapelsesberetningen
«jada, bare kom innom du!». Det gjorde de ikke,
For å gjøre deg veldig forvirret og samtidig (forhå- dessverre. Planen min var å skrive en objektiv ar- Målet med scientologi
pentligvis) ganske nysgjerrig vil jeg starte med å tikkel som presenterte fakta på en pen og pyntelig Det er vanskelig å skulle definere scientologenes
presentere skapelsesberetningen i scientologenes måte. Uten scientologenes hjelp skulle dette vise tro på noen få setninger. Religionen er ikke en
tro. Du leser på eget ansvar; Mannen som grunnla seg å bli litt vanskelig- jo mer fakta og informasjon gren av de 5 store verdensreligionene. De omtareligionen, Hubbard, mente informasjonen som som ble lagt på bordet; jo vanskeligere ble det å ler seg heller som en ny type religion, en religion
ble presentert kunne være skadelig for de som forholde seg objektivt til kirken. Om dere håpet som omhandler mennesket. Målet med religioikke var forberedt på det – man kan rett og slett på en artikkel om hvor flott scientologien er, bør nen summerer Hubbard selv på følgende måte;
bli sinnssyk. Derfor er det viktig at personen som dere stoppe å lese her. Det er dessverre ikke mulig «the aim of scientology is to create a civilization
får denne informasjonen har kommet seg til et vist å få med alt om religionen i denne artikkelen. Jeg without insanity, without criminals and without
nivå på scientologenes stige. For å komme seg opp vil likevel prøve så godt det lar seg gjøre å gi et war. A world where the able can prosper and the
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løst opp i knuta og man klarer å se situasjonen akkurat slik som den var. Da forsvinner også hendelsens makt over deg. Tar man bort emeteret synes
du kanskje dette ligner veldig på en psykologtime?
Hubbard ble spurt om dette; «nei, psykologi er
for de sinnssyke. Auditing er for de friske sjeler».

Nivåer og tilstander
Ved hjelp av auditing kan man klatre seg oppover på den scientologiske stigen. Jo lengre opp,
jo mer penger betales og jo bedre blir man som
menneske. Første store steget på denne stigen er
nivået clear. Når et medlem har nådd denne tilstanden er den reaktive halvdel koblet av. I denne tilstanden er mennesket fullt og helt seg selv.
Man er i stand til å se verden som den er og får en
større forståelse av seg selv og sin egen tilværelse.
Dianetikk og auditing
Når man har oppnådd clear er det bare å fortsetEt viktig virkemiddel for å oppnå åndelig opp- te på veien videre oppover. Disse nivåene ble lagt
lysning og frihet er beskrevet i Hubbards bok om til etter religionen var grunnlagt. Hubbard så at
dianetikk. Dianetikk tar utgangspunkt i at hjernen mange mennesker var i stand til å nå tilstanden
er delt opp i to deler. Den analytiske hjernehalv- clear, og valgte derfor å legge til noen ekstra nivådel er som en perfekt
er og øke prisen på disdatamaskin. Den gjør
se. De høyeste nivåene
«Noen ble tankelesere, mens
alt feilfritt. Den reaktiandre klarte å flytte gjenstander fikk navnet Opererende
ve hjernehalvdel på den
Thetan (OT) I, II, III
ved hjelp av tankekraft.»
andre siden rommer
osv. Thetan er scientraumatiske hendelser,
tologibegrepet om det
vonde følelser og skaper problematikk for men- åndelige vesenet - sjelen. Opererende menes at
nesket. Hubbard mente det var denne siden av ånden er i stand til å handle og ta hånd om ting.
hjernen som gjør at mennesket har irrasjonell at- Scientologene forklarer nivåene slik; «lavere niferd, ubegrunnet frykt, opprørthet og usikkerhet. våer hjelper en person med å håndtere sine perMålet med dianetikk er å koble av den reaktive sonlige forhold og hverdagsproblemer slik at
hjernen. Dette gjøres ved å gå gjennom de trau- personen kan frigjøre oppmerksomheten sin til å
matiske minnene, løse opp i flokene og dermed løse tilværelsenes større aspekter. På OT-nivået
skape et bedre menneske. Dette gjøres gjennom har man å gjøre med sin egen udødelighet som et
auditing.
åndelig vesen». Altså, man klarer å skille mellom
sjelen og kroppen. Sjelen, mener scientologene, er
Oppskriften for auditing er følgende; et emeter på dette nivået i stand til å styre seg og sine om(Hubbards egen oppfinnelse) som måler hjerneak- givelser, og i en slik tilstand kan de hjelpe til og
tiviteten, en auditer som noterer og stiller spørs- gjøre verden til et bedre sted. Et tidligere medlem
mål og et menneske som blir auditet som forteller av kirken sa at det gikk rykter på de lavere nivåom sine problemer og traumer. Man er fullt bevist ene om at på OT-nivåene fikk man superkrefter.
gjennom hele auditeringen. På samme tid man Noen ble tankelesere, mens andre klarte å flytte
jobber seg gjennom traumene, som man ikke nød- gjenstander ved hjelp av tankekraft. OT VIII, elvendigvis viste man hadde, vil pilen på emeteret ler OT åtte om man vil, er det høyeste nivået som
vippe mindre og mindre. Dette betyr at man har finnes pr. dags dato. På OT-nivå er man alene med

emeteret. Man har ikke lengre behov for hjelp fra
en auditer. Den kanskje største belønningen i scientologien kommer på nivå OT III – da får medlemmene de håndskrevne papirene til Hubbard
som inneholder skapelsesberetningen. Om du
som leser ikke ble sinnssyk når du leste den, ble
du kanskje veldig forvirret? Det er du ikke alene
om. Tidligere medlemmer har uttalt at de trodde
det var en sinnssykhetstest. Hvis man trodde det
ble man kastet ut. Dette nivået har ført til mange
nervøse sammenbrudd. Medlemmer sliter med å
forsone seg med tanken om at man er ikke alene
i sin egen kropp. De opplever det som vanskelig
skjønne at man deler kroppen med flere sjeler når
man tross alt har nådd tilstanden clear. Hvordan
skal man jobbe seg gjennom en slik depresjon? Gå
til audit, sier scientologene.
Scientologi – noe for deg?
På mange måter kan religionen ses på som en reise inn i Hubbards sinn. Jo lengre inn i religionen
man kommer, jo likere Hubbard og hans tankerekker blir man. La meg informere om at denne
mannen forsøkte ved flere anledninger å ta livet
sitt, slet med stor mentale utfordringer og levde
de siste årene av sitt liv i skjul fra myndighetene, men med en enorm personlig formue. Apropos penger – noen lurer kanskje på hva alle disse
pengene medlemmene betaler går til? Det er ikke
noen offisielle dokumenter på dette, men scientologene liker hvert fall å ha store, flotte villaer som
religiøse hus. I tillegg har ledelsen av kirken opparbeidet seg store personlige formuer. Man kan jo
stille spørsmål om hvor godt betalt det er å sitte på
toppen i Scientologikirken?
Scientologen John Travolta spurte engang; «Kan
du si meg en annen filosofi, religion eller teknologi som har basert seg på like klare mål og hvor
glede er det vesentlige konseptet?». Nei? Har du
noen ekstra kroner på kontoen og en fascinasjon
for romvesener og udødelige sjeler – kanskje scientologi er noe for deg da?

FAKTA
Betydningen av scientologi - Scio – å
vite, logos – studiet av. Full betydning; «å vite
hvordan man vet».
L. Ron Hubbard - 1911 -1986. Kirkens grunnlegger, ofte omtalt som LRH.
David Miscavige – kirkens leder og styreformann siden 1987.
Dianetikk (Eng: Dianetics)– ideen og tankene rundt det metafysiske forholdet mellom kropp
og sjel skapt av LRH. Dia – gjennom, nous – hjerne.
Audit(ing)– Praksisen av dianetikk med mål om
å hjelpe personen bli kvitt mentalt handikap og øke
individuelle evner.
Thetan– Sjelen, udødelig.
Stigen – Oversikten over nivåene innen Scientologi. Jo høyere opp på stigen du er, jo mer må du
betale for hvert trinn.
Nivået CLEAR– en åndelig tilstand hvor mennesket er i stand til å se en situasjon som den er,
uten å være påvirket av egne traumer og følelser.
Nivået Opererende Thetan– en åndelig
tilstand over CLEAR. På OT-nivå kan sjelen operere
uten fysiske midler (eg. kroppen).
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Du har kanskje hørt mye rart om scientologi. Og du har kanskje himlet
med øynene omnoen har omtalt den som religion. Men, vet du egentlig
hva scientologi er? Vet du hva de står for? Nei? Da bør du lese videre; jeg
har nemlig tatt et dypdykk ned i scientologiens verden.

honest beings can have rights, and where man
is free to rise to greater heights.» Det finnes ikke
en Gud eller profeter på samme måte som i Kristendommen for eksempel. Religionen baserer seg
heller på følgende grunnleggende antagelser om
mennesket; mennesket er et udødelig åndelig vesen. Kroppen er bare et midlertidig oppholdelsessted for ånden som lever videre selv om kroppen
dør. Neste antagelse binder på dette; menneskets
erfaring strekker seg et godt stykke forbi en enkelt
livstid. Den siste antagelsen er; menneskets evner
er ubegrensede, selv om en ikke har innsett det
på nåværende tidspunkt. Scientologene oppfatter
mennesket som gode i utgangspunktet, men at en
er avhengig av å jobbe med seg selv for å oppnå
åndelig opplysning og frihet.
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Kampen om

Denne teksten skal handle om menninisme.
«Hæ?», sier du
«Ja», sier jeg.

undertrykkelsen

TEKST og ILLUSTRASJON: Hannah Kvamsdal

Menninisme er en oversettelse av det engelske nyordet meninism, kanskje bedre kjent på det store
internettet som MRA’s: Mens’ right activism. Når
jeg nå skal ta fatt på debatten mellom feministene
og menninistene er det viktig å ta begrepsforklaringen først. Her er først den grunnleggende ideen
bak feminisme:
The doctrine advocating social, political, and all
other rights of women equal to those of men.
Menninisme er et såpass nytt ord at det ikke ligger
forklart i en troverdig ordbok eller leksikon online, men ut i fra ulike nettkilder kan jeg forstå at
det aller mest grunnleggende ser omtrent slik ut.
The doctrine advocating social, political, and all
other rights of men equal to those of women.
Altså vil ideologiene sammenlagt at menn skal ha
samme rettigheter som kvinner, og at kvinner skal
ha samme rettigheter som menn. Så fint og flott.
Her er vi enige om hva som må gjøres! Eller? Tro
det eller ei, det er en generell oppfatning der ute
på det store internettet om at disse er motsetninger. Menninisme har altså oppstått som en motbølge til den moderne feminismen.
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Det er amerikanerne som utpeker seg på internett
som de mest ekstreme i begge retningene. På facebook-sider som «Woman Agains Feminism» kan
man lese eksempler på dette, hvor det også er klart
hvor misforståttog kanskje også misbrukt begrepet feminisme er.
«Feminists think gay men are oppressing women
by not dating us»
«I am not a feminist, because I believe in equality
of the genders»
«I don’t believe in feminism because guys are also
raped».
Og ikke minst den forklarende: «I am not a feminist because I don’t want to»

rettigheter? Man kan jo undres medlemmene i
de utallige slike gruppene noen gang har lest en
objektiv definisjon av begrepet feminisme, men
trolig har de vel heller havnet i argumentasjon
med de mer ekstreme «feminaziene» (også her
inkludert nett-troll), og antatt at de sier stemmer
for alle.
Feminazi er et begrep jeg selv er meget ubekvem
med å bruke, ettersom dette er en stempel du lett
får i kritiske kretser ved å si noe som enkelt at
«Jeg syntes kvinner kanskje burde få.. (sett inn
grunnleggende menneskerettighet)». Likevel syntes jeg begrepet med rettferdighet kan brukes om
for eksempel selvutnevnte feminister som mener
kvinner av natur er bedre foreldre enn menn.

Om du lar deg provosere av denne uvitenheten er Med andre ord er det kanskje ikke sabotasjen mot
du nok ikke alene, men jeg tror nok de færreste feminisme eller menninisme som er mest skadelig
ønsker å igle på seg en
for begrepene, men hel«I don’t believe in feminism begruppe med 22.000 anler sabotasje «innad».
ti-feminister (inkludert
Det kan se ut til at de
cause guys are also raped»
nett-troll) som allerede
mest ekstreme i begge
har bestemte seg om at
retningene har en kamp
feminisme er noe djevelen selv startet – Kanskje om å ha det verst – å være mest undertrykt. Mens
kan ville den antifeministiske Peer Gynt sagt at de moderate forsvarer, blir de ekstreme mer ekfor djevelen står i alle som kjemper for kvinners streme. Og da er det kanskje ikke så rart at de som

tar avstand, spesielt fra feminismen, også har
så gruelig rett – rent subjektivt. For når du som
hjemmeværende mor eller glamourmodell ikke
føler du er velkommen i kvinneforkjempernes
rekker, er det kanskje ikke så rart du tar til motmæle. Spesielt når du blir tatt imot på andre siden
av menn som mener at du er bare en ordentlig
kvinne om du er hjemmeværende eller glamourmodell – gjerne begge deler.

ikke litt rart at i 2015 må en kvinne redigere inn
hårete mannenipler for ikke å få bildene fjernet
fra nettet, og kanskje også risikere å bli utvist for
usømmeligheter? Og hvor mange kjenner du,
både av kvinner og menn, som ikke ville hevet øyenbrynet hvis de så en dame som ikke skammet
seg over å ikke ha barbert armhulene? Jeg sier
som en svensk kvinne sa da hun ble hengt ut på
nettet for dette: «Det var ikke jeg som fant det på.
Det vokser bare der».

Feminisme i sin dypeste, men også enkleste betydning handler ommenneskerettigheter. MenneskeJeg kan si meg enig at det finnes viktigere saker
rettigheter med fokus på kjønn. Tradisjonelt har
enn dette, og mange argumenterer også for at
det handlet å heve kvinners rettigheter opp til de
kvinnekampen i den vestlige verden blir for navsamme som menns –
lebeskuende i forhold
men ikke å heve dem
til problemene som
«Det kan se ut til at de mest ekover. På samme måte
kvinner i resten av verstreme i begge retningene har en den står ovenfor. Men
som at det å kjempe for
kamp om å ha det verst – å være en ting skal være sagt,
barns rettigheter ikke
mest undertrykt»
er det samme som å si
om det så skal sies med
at voksne ikke har noen
streng stemme: Om du
problemer som er verdt
har nerver til å sende
å jobbe med, eller å ikke ønske det velkommen.
noen en melding og spørre om hvorfor de ikke engasjerer seg for en sak du syntes er viktig, så bør
Kvinnekampen blir forsmådd til å «bare» handle
det faen meg følge med en link til nettkampanjen
om brystvorter i sosiale medier. Men om vi slutdu laget.
ter å latterliggjøre det, og tenker litt etter.. Er det

Problemet er ikke ideologier eller navn. Problemet er at vi må lære oss å lage et skille. Kanskje er
det mange terrorister som er muslimer, men det
er ikke det samme som at mange muslimer er terrorister. Her starter altså menninismen med feil
utgangspunkt. For selv om de som mener at det
ligger i menns natur å utøve seksuelle overgrep
ofte kaller seg feminister, betyr dette slett ikke at
de fleste feminister mener dette.
Det at ideologien starter med feil utgangspunkt
betyr heller ikke at vi skal legge lokk over problemene. Manne-saken som blir lagt vekt på er like
viktige som kvinne-saken. Det at menn dømmes
hardere i retten, har høyere selvmordsrate og har
en mye mindre sannsynlighet til å sitte igjen med
barna etter skilsmisse. Det er ordentlige problemer, og det handler om kjønn.
Uansett hvor mye tilhengerne vil nekte – menninismen er feminisme, om så en moderne gren. Og
den er like viktig – gjort på riktig måte. Men en
stor svakhet har den: til tross for samme utgangspunkt, visjon og metode, er det ikke snakk om at
tilhengerne av denne grenen skal identifisere seg
med noe som har «femi» i navnet.
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Går du med en journalist i magen? Vi er alltid på jakt etter engasjerte skribenter til staben vår. Det er ikke et krav
å ha journalistisk erfaring fra før av, det er det vi er her for å tilby deg! Vi sørger for at alle får grundige tilbakemeldinger på tekstene sine i forkant av innlevering, slik at vi alle kan bli flinkere til å skrive.
Vi ønsker også å produsere så mye som mulig av bildene og illustrasjonene vi bruker selv. Hvis du er interessert
i fotografi/illustrasjon, vil vi derfor gjerne ha med også deg på laget.
Hvis du vil bli del av et utfordrende, lærerikt og sosialt miljø, ta kontakt på redaktor@samfunnsvitern.no, så avtaler
vi et uforpliktende møte.
Vi ønsker også bidrag til vår «meninger»seksjon. Send inn bidrag til redaksjonen@samfunnsvitern.no hvis du ønsker å delta i samfunnsdebatten.

Foto: Ryan McGuire

Hver dag ser jeg eksempler på folk
som helt unødvendig bruker engelsk i stedet for norsk i meldinger, på dekor og i dagligtale. Jeg
synder en del selv på sistnevnte,
men prøver å ta meg sammen når
det gjelder.
TEKST: Thomas Øverland
Bakgrunnen for denne kronikken skyldes et
besøk hos et vennepar. De har et flott hjem, som
snytt ut av et interiørmagasin kan man nesten si.
Han har ingen estetisk sans, og lar heldigvis henne
styre på som hun vil. Hun lager lysestaker og alt
mulig selv og sørger for at siste mote er på plass.
På overflaten ser det også skikkelig koselig ut, og
jeg er sikker på at de (les hun) får mange komplimenter, men for meg er det overhodet ikke hjemmekoselig.
Det første som møter deg er dørmatta hvor
det står «welcome». Hjemmet har blitt erklært
«home» i vinduet og jammen er det ikke like
tre-bokstaver som en kjærlighetserklæring i
«love» oppå hylla. Da vi skulle spise godteri, eller
snop som vi sier i Haugesund, ble denne servert
i «candy»-skåla og vi fikk vann fra «water»-ka-
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raffelen. Det er jo i grunn ganske vanvittig at i et
norsk hjem har serviset engelske merkelapper.
Heldigvis hadde de også en «wine»-karaffel, så
sorgene mine, de fikk jeg slukke.
Noen ganger tror jeg folk bruker engelsk i stedet for norsk fordi det føles eller høres bedre ut.
På Facebook avsluttet nylig et en bekjent en statusoppdatering med «tight lines». Hvorfor han
følte behov for å ønske lykke til med fiskingen på
engelsk, må gudene vite, vi har tross alt det gode,
gamle uttykket «skitt fiske».
Det er kanskje pedantisk og flåsete av meg å
påpeke denne ukritiske språkbruken blant egne
venner, men jeg ser at mine nevøer og nieser i stor
grad blir påvirket av hvordan vi voksne bruker
språket. Vi har et samfunnsoppdrag ved å sørge
for at deres språk ikke utvannes i enda større grad
enn vårt språk allerede er. Engelsk er på ingen
måte mer uttrykksfullt enn norsk, så jeg forstår
ikke behovet med denne lånetrenden. Har vi ikke
skjønt at vi må låne etter evne?
Problemet er ikke bruken av eller fornorsking av
engelske ord. Problemet er snikengelskifiseringen
som gjennomsyrer hele samfunnet. Helt ubevisst
har det sneket seg innpå oss slik at vi snart snakker mer engelsk enn norsk. Kanskje burde vi gjort

som Island der Språkrådet endret CD til «geisladiskur» og TV til «sjónvarp» da varene kom inn
på det islandske markedet. Vi har jo ordet fjernsyn
i stedet for TV på norsk også, men det er jo ikke
godt nok!
Det hadde kanskje vært litt dramatisk for oss
å endre mange ord nå, så mange år etter at de ble
en del av språket. Men islendingene har i alle fall
tatt vare på en større del av sitt språk, enn det vi
har klart.
Så, hva skjer med språket folkens? Slik det er
nå vingler vi så mye at norsk og engelsk har fått
et genmodifisert barn – nemlig «norwinglish».
Denne hybriden av et språkmonster fortærer alt
på sin vei og spiser opp både ord og uttrykk. Det er
verken hummer eller kanari. Og vi enser det ikke
engang.
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NYE SKRIBENTER, FOTOGRAFER OG ILLUSTRATØRER!

Samfunnsviter’n

Norwinglish

SKJØNNLITTERÆRE TEKSTER

SKJØNNLITTERÆRE TEKSTER

TEKST: Ronja Perez Møystad

FOTO: Ingvild Dahlgren

Håndfast
TEKST: Ragnhild Bøhler

FOTO: Sjur Sævik

Min vrange venstre hånd
bærer støt fra
kroppens ferdsel gjennom byen.
En primitiv, kvadratisk neve
med sent lastet
pixel skaper dype groper
av partikler, tilknoklede
harde kanter.

I et lite innestengt rom befinner det seg en pinlig energi. To øyne åpnes sakte, orienterer seg.
Knipes igjen, lirkes forsiktig opp igjen. Skuer opp
mot taket, så ut i ingenting. Slik ligger den unge
kvinnen i flere timer. Skammen prikker fra toppen
av hodet, sprer seg gjennom magen, beina, ned til
føttene. Fra tærne ut i rommet. Den spinner rundt
og rundt i sirkler sammen med fluene.
- Gjør noe da, stå opp, et eller annet? brøler det
fra telefonen.
- Hallo… er det? sier den unge kvinnen før hun
svelger de to siste ordene hun hadde planlagt å
bruke. Hun skulle vært der for tyve minutter siden, men det betyr ikke en dritt.
Det er noe uvanlig, noe hun ikke helt kan sette fingeren på. En ren fysisk følelse av ubehag. Kroppen
føles massiv og dvassen. Når hun berører ansiktet
er huden slapp og elastisk. Med fingrene grer hun
gjennom håret og sitter igjen med to hårballer i
hver hånd.
Med munnen forsøker hun å rope; hva faen skjedde i går? Men stemmen er forsvunnet. Hun reiser
seg opp av sengen, men kollapser da beina ikke
klarer å bære kroppen hennes. Den spinkle, trollaktige skikkelsen ligger med magen på gulvet.
Hun åler seg fremover, mot badet. Skittent. Det er
så jævlig skittent. Smulene fra gulvet klistrer seg
fast til den nakne kroppen hennes. Hun strekker
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hendene opp mot vasken. Drar seg opp med all sin
kraft. Får øye på sitt eget ansikt. FOR HELVETE??
Håret hennes har blitt så tynt at man faktisk kan
skimte huden under. Øynene har begynt å gro innover mot hodeskallen, ansiktet har nå fått gråaktig
tone og hun kunne telle opp til fem rynker. Ved
munnviken og øynene. Kroppen er nå full av lilla og gule merker med blodige kutt. Ikke bare har
hun forfalt drastisk, men hun hadde bokstavelig
talt ingen stemme heller.
- Ehhh..? Heroin Chic? sier mannen bak kameraet, når hun er klar for fotografering. Ikke engang
sminken kan skjule monsteret som har erstattet
henne.
Hun nikker. Stirrer inn i kameraet med rødsprengte øyne.
Noen på settet hvisker, hun kan høre hva de sier.
- Jeg tror hun er for feit til å være heroin chic.
Fra trusekanten stikker hårene ut i alle retninger. Lange, tykke svarte hår. De ser på henne alle
sammen, men ikke med den samme beundrende
sjalusien som før. Nervøst myser hun fremover,
men det er tåkete. Lyset begynner å blinke foran
henne. Fargene på huden til menneskene blandes
sammen. Noe beveger seg mot henne. En pipende
lyd passerer rommet. Hun kaster opp umiddel-

der gror furer av minner
og soppsporer til
hjernebarken.
I banken hvor
pengene er skitne
og hendene hans nylig
berørte.
Til dit gråstein skaper grobunn
for istappenes skudd
mot luften.
Biter han de av?
De legger eggene sine
her. Lager barna sine her.
Vasker fatene, skjeggstubbene
og kjønnshårene som nå gnir
seg mot hvite ytterjakker.
Jeg vasket meg nylig,
men det var noe rart
i vannet denne gangen.
I vannet denne gangen
tok sommeren liksom
slutt og kom aldri.

Igjen dype krakeleringer av
evig vintertørr hud der vannet
renner ut i deltaer i saltgropede håndflater
når han gnis med veske til låret
og mine væskeløse gripbare fingre
flotter seg som best kan i havet av silkefingre
står min vintørre fingernemhet
svakt
når hun graver silikonfingre
i myke hår og gule stenger vi er
på vei til Ekeberg og jeg
knytter mine tilflassede gripepinner
syner marmorkinn i sammenlikning
strekker huden over
tilsprukne tykklag
henter meg til meg
legger de i lommen, og stoler på bena
flytter min høyre, viker hans venstre
står igjen
på holdeplass med poreløse blikk
håndløs i formen
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I metallkonstruksjonen står jeg
ved rushtid, omringet av bløte hender.
Sammen griper vi om poler
med magnetfeltet, strittende mot
bølgende i mellom oss.
De blander seg, hendene,
uten å berøre.
Hennes som stearin.
Voks. Dryppet i
bikuben,
strøket av mor
eltet til jevn sukkerdeig
uten særlig skygge.

Spor mønstret i
dyp blåprint,

Samfunnsviter’n

Ikke før klokken tre

bart. En blanding av spy og blod trenger seg gjennom porene og etser vei nedover halsen. Et tørt
lag av ulike kroppsvæsker fester seg til innsiden av
låret. Svart. Hun ser ingenting. Kjenner hvordan
hun flyter inn i armene til en annen. Blir båret som
et ynkelig barn tilbake til sengen, bredd over. Passet på. Ubevisst klamrer hun seg fast til skikkelsen
som trekker seg tilbake.
Hun våkner opp fra den dypeste søvn av at en tre
meter bred edderkopp er i ferd med å angripe henne. Ahhh… irriterende. Det finnes derfor ingen
annen utvei enn å fordufte ut fra værelset. Jævla
edderkoppen, vil aldri forlate det. Til høyre ligger
det en vodkaflaske. Den drikker hun fort.
På byen er hun plutselig usynlig. De grå musene
gleder seg over flere muligheter. Deres største
konkurrent er nå avdanket.
- Ehhh hallooo?
Ingen svar. Vodkaen kicker inn og hun faller ned
på bakken. Ligger urørlig og stirrer på skoene som
hensynsløst feier over knuste glass og vått gulv.
En langbeint forfører tråkker over henne på vei til
dansegulvet.
- Å, unnskyld meg, stemmen hennes er sensuell
og myk. Jeg så deg ikke der du lå. Kanskje på tide
å dra hjem?
Men hun drar ikke hjem enda. Ikke før klokken
tre.
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Gutta, ass

TEKST: Jonas Ravn

AV: Martin Norbeck Ellevold

grei. Eagle Boys tar fem tusen i måneden, Tough
Boys fire og et halvt pluss strømmen og internettet
deres. Det er klart det er billigere å ha gjeng her
hjemme, men når ting er som de er, synes jeg ikke
fire-fem laken per lønning er så halvgærent. Viktigst er det å trives, tenker jeg. Gutta er enige. De
mener jeg uten tvil burde vurdere et miljøskifte,
innser at sitt behov for å rope kallenavnet mitt tolv
ganger i minuttet er rimelig uforenlig med hvor
mye jeg hater det og dem, og har no hard feelings.
Mennesker er forskjellige, sier de. Der er jeg faen
så enig med gutta, ass.

Gutta blei aldri de samma etter det. Jeg henger fortsatt med dem, men blikkene de sender
seg imellom når jeg ikke svarer hylskrattende på
kallenavnet de uten oppfølgingsspørsmål tiltaler
meg med hvert femte sekund, blir fort slitsomme.
Gutta er liksom ikke gutta lenger, er tanken som
har slått meg en del i det siste. Så jeg har lett litt
rundt, da, søkt litt på nettet og diverse, og det jeg
har finni ut, er at det er opptil flere guttegjenger
som trenger et ekstra medlem. De fleste heter noe
med Boys, Eagle Boys og Tough Boys, for eksempel, som var to jeg kom over i går, og prisen er helt

Sånn når det gjelder sluttpakke og det hele, tenker
vi å forhandle fram noe allerede til uka. Jeg kommer til å stå på kravet mitt om ironiske avskjedklemmer, det gjør jeg nok, men jeg er ikke drit
nøye på det. Det viktigste er at en fair deal seales.
Nøyaktig hvor forhandlingene skal skje, er heller
usikkert foreløpig. Jeg har foreslått hjemme hos
meg, selv om jeg har glemt å lufte på rommet mitt
etter at jeg sov femten timer forrige lørdag. Ellers
har jeg tenkt litt på bingoklubben, å få låne et ledig
rom der utenom bingokveldene. Det er også aktuelt. Gutta har ikke selv kommet med noen forslag,

Foto: Lisa Yarost, Wikimedia commons
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men de går gjerne med på et av mine, så lenge
både de og advokaten deres får bruke kallenavnet
mitt når og hvor som helst. Akkurat det må jeg nok
tygge litt på, men se ikke bort fra at jeg strekker
meg lengths og kliner til med et ja. Ikke at jeg trenger å bestemme meg med det første. Kjenner jeg
gutta rett, mener jeg. Gutta, ass. Fått seg jobb og
greier, ikke sant. Jobb dag ut og dag inn og dagen
lang og hele pakka, er liksom ingen som har tid til
en dritt lenger. På BK her forleden blei vi sittende
til langt på natt og bare preike, og da kom vi fram
til at hver og en av oss jobber minst fem ganger i
uka. Spør du meg er det utrolig, hele opplegget.
Skal mennesket drive og tvinges til å være moderne slaver i et maskineri av en fabrikk? Hadde det
vært opp til meg, skulle alle bare vært kompiser
uten forpliktelser til noen. Roboter skulle tatt alle
møkkajobbene, sånn som vi egentlig har teknologien til, vi bare bruker den ikke. Her om dagen
leste jeg på en side at teknologi er mye bedre enn
alle sier. Og det er faen meg sikkert ikke kødd engang, heller.

Balkong med krater dekket av én solid plate
Stein - det holder meg oppe
Stein - løfter deg opp i det sigarettstumpede galatatårn
Stein - tynger bygningene ned så de ikke spirer i
det uendelige
Stein - spruter opp i bro på Taksim
forsvinner der
Aksjon: Demonstrativ demontering!
Delirisk dagdrift på STEIN!
En byste med ansikt av stein,
aprilvind virvler i nesen,
STEIN, STEIN, STEIN!
Det kaldfaste jordskorpemønstrede underverk,
barnlige protester kaster STEIN!

FOTO: Wolfgang Moroder

Broen er av STEIN!
Tavle av STEIN!
Bønnerop av STEIN!
Menneskeekko gjaller i STEIN
Motordrevet mopedjakt på STEIN!
Drille i stein, fanfare for stein!
Han spiller steinens melodi!
Multikultiverte hitlister av stein,
shish-spinnende saltvannsbåt til grunne påSTEIN!
Se opp på en halvmåne av STEIN!
Grav ned og finn STEIN
Bitt av STEIN
Hogget av STEIN
Rasende STEIN

Kalifat av STEIN
Matfat under småsteinretter
Levende stein!
Pulserende stein!
Myk stein mellom tærne!
Mineral-minaret-stein i ganekor!
Kullstein flammer hanesvor!
Renn, magmastein!
Flyt, tidsslipte sandstein!
Gå, brostein!
KAST STEIN
KAST STEIN
KAST STEIN
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Det var den kvelden da jeg ropte bingo med feil
tonefall, liksom sa “binge”, bare med o til slutt,
at gutta begynte å kalle meg for Bingo-Svein. Jeg
gjorde det ikke med vilje. Situasjonen utarta likevel ikke så reint lite halvkomisk, det gjorde den
ikke, ikke for gutta, i hvert fall. De lo så tårene
spratt. Selv blei jeg så provosert at jeg datt av stolen jeg satt på, og ikke faen om jeg skulle betale for
at det ene beinet brakk. Det var ikke min skyld,
skreik jeg til han ene som jobba der, husker jeg, og
selv ikke da stoppa gutta å le. For det var jo så jævla funny, da vettu, det med den feile uttalen min.

Samfunnsviter’n
Samfunnsviter´n

Gruslig underlag
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TEKST: Marie Midtlid

D

et er kanskje et lite mirakel når en ny verdensborger blir født. Hvem hadde vel trodd
at mennesket er i stand til å skape noe så
enestående som et nytt liv? Stående applaus fra
moder jord. Stum beundring fra menneskeheten.
Et hav av gratulasjoner og en virvelvind av gode
ønsker for dette nye mennesket. Velkommen til
verden – mulighetenes marked!

en frostnatt. Mens frøkapsler kan ligge i hundrer
eller kanskje tusener av år, og så settes i jorden
og spire. Det livet som ligger inne i dem, er bare
aldri blitt brukt. Det er skremmende å leve, men
like skremmende ikke å gjøre det.» Har han ikke
et godt poeng? Er det ikke bedre å ha blomstret
en vakker vårdag og gått til grunne, enn aldri å ha
blomstret i det hele tatt?

Det er urovekkende hvor komplisert noe så enkelt
som livet er. For den lettsindige sjel er det enkelt
og greit –man blir født, lever, og dør. Man tar livet
som det kommer. Man tenker ikke på morgendagen. Man dveler for all del ikke over gårsdagens
begivenheter, og hvorfor skal man gjøre det når
man har i dag? Man får tross alt et blankt ark og
tegnestifter utdelt på sengekanten hver eneste
morgen. Kanskje dette er dagen for å fargelegge
utenfor linjene?

For en underlig tanke det er at kroppen kan være
så sårbar når sjelen er så sterk. Det er vel umulig å forstå hvor fort livet kan bli tatt fra oss før
vi opplever det på nært hold. Jan Vincents Johannessen innleder «kunsten å leve» med å fortelle
om sin sønn: «Tidlig om morgenen den niende
mai 1993 ble den eldste sønnen min slått ned på
gaten i Oslo. Med et slag ble livet forandret både
for han og for meg.» Han beskriver hvordan hans
liv som far plutselig ble snudd opp ned. Det som
pleide å være viktig betydde ingenting. Hans jobb
som lege ble minsteprioritet. Alt dreide seg om
sønnen – ville han overleve? Han avslutter boken
med å fortelle om hvordan det gikk: «Den 11. juli
for en god del år siden skrev jeg siste kapittel i den
første utgivelsen av denne boken. Og Runar fylte
25 år. Ingen trodde at han skulle få oppleve denne
dagen. At lyset fra stjernene igjen skulle finne veien til det bølgende landskapet bakerst i hjernen.
Der hvor skallen traff asfalten.» For det er vel ikke
bare et mirakel når et menneske blir født? Er det
ikke et mirakel å vinne over døden?

Det er dog ikke bare en type mennesker i verden.
Man har også tenkerne: De som vandrer rundt i
sin egen sjel dag ut og dag inn. For tenkerne er
livet en eneste stor gåte. Man blir ikke bare født
– det må vel være en grunn? Man lever ikke bare
for moro skyld – det må vel finnes en mening? Og
hva skjer når man dør? Jeg skulle gjerne plassert
meg selv i kategori en – ønsket om å leve i nuet
er stort, men jeg klarer liksom ikke å legge spørsmålstegnene på hylla og overlate livets store gåter
til andre. Misforstå meg rett: Mitt største problem
er at jeg nyter hver dag. Jeg finner glede i å stå opp
og titte ut av vinduet. Åj, det er sol ute, sol inne, sol
i hjertet og sol i sinnet! Så hva er meningen med at
det en dag skal ta slutt?

Foto:Hentet fra flickr.com
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Det hører dessverre alltid med en skyggeside til
alle solskinnshistorier. Tilfreds i alle sine dager er
en illusjon, men ikke mist motet: Tilfreds i mange
av dem er fullt mulig. Livet i seg selv er en vidunderlig gave, men man kan dessverre ikke bryte kontrakten når de rosa skyene forsvinner og
dagene skifter til ulike toner av grått. Det er ingen
bytterett – heller ikke en brøkdel av innsatsen tilbake. Livsforsikring dekker langt fra alt, og man
kan ikke forvente flere gleder og færre bekymringer så lenge man husker å betale årspremien. Man
må vokse opp (noe de færreste vil, men de fleste
til slutt må) ogstå ansikt til ansikt med realitetene.
Det kan være forferdelig skummelt. Det kan være
hjerteskjærende. Det kan virke håpløst. Jan Vincent Johannessen har skrevet en hel bok om livets
realiteter –«Kunsten å leve» (som for øvrig en flott
anskaffelse til boksamlingen).Han understreker at
hans erfaringer ikke er en fasit på livet, men hans
definisjon på å leve er denne: «Det å leve er å gjøre
seg selv sårbar. Derfor velger mange å holde seg i
live fremfor å leve. De synes det er tryggere å ligge
inne i frøkapselen i stedet for å spire og blomstre.
For den som spirer, kan gå til grunne i løpet av

Oppskriften på livet har ikke jeg, men jeg prøver mitt beste og nekter å gi opp. En ting er jeg
hvert fall overbevist om: Jeg kan styre min egen
skute gjennom solskinn og stormer. Det kan forresten du også. «Det er omveiene, forsinkelsene
og sidesporene som beriker ens liv,» mente Søren
Kierkegaard. Kanskje han har rett. Livets realiteter er ikke få, men mange av dem er i realiteten
ganske fantastiske. Sånn realistisk sett. Og for å
få utbytte av disse fantastiske realitetene må man
kanskje oppleve de som ikke er fullt så fantastiske.
For å se verdien av late sommerdager og flyvende
sommerfugler er det kanskje nødvendig å oppleve
hutrende kulde og en snøball i hodet nå og da. Det
er enkelt å gjøre ting komplisert, og det er også
komplisert å gjøre ting enkelt. Spesielt når det
kommer til livet. Til slutt er de vesentlige spørsmålene disse: Er det meningen at vi skal forstå alt?
Er det ikke nok å bli født, dø og gjøre det beste ut
av mellomtiden?
Det er kanskje et lite mysterium når en verdensborger dør. Hvem hadde vel trodd at det kom til
å ta slutt så fort? Moder jord takker for innsatsen.
Menneskeheten tørker en tåre eller to. Denne gangen er det et hav av blomster og en virvelvind av
følelser. Takk for besøket – tikk og farvel.
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Helt realistisk sett

KULTUR

TEKST: Julie Hval

Hva er din favoritt TV-serie?
– Siden jeg er mer enn normalt opptatt av politisk
sosiologi, må det bli «House of cards». Men jeg elsker også dialogen, og ikke minst intervjuteknikken, som anvendes i «The Fall».

Anne Krogstad

Hvilke sanger synger du i dusjen?
– Jeg synger ikke i dusjen.
Har du noen «guilty pleasures»?
– Jeg vokste opp med ukeblader som sirkulerte i
storfamilien. Fremdeles synes jeg de gir den ultimate avslapning. Som kultursosiolog har jeg hørt
meg selv forsvare det med kulturell altetenhet. Det
siste er «guilty»-delen.
Hva gjør du ellers for å slappe av?
– Jeg inntar horisontalen i den ene delen av hjørnesofaen, spiser M&M og ser en Netflix-serie.
Hva får deg til å banne?
– Jeg har et bredt repertoar av banneord som jeg
har lært av faren min. De brukes når noe går på
tverke, eller ved tidsnød.
Hvis du var 20 år igjen, hvilken utdanning ville
du valgt?
– Bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon (KULKOM) – uten tvil. Det er satt sammen

av alle fagene jeg interesserer meg for; sosiologi,
sosialantropologi, psykologi og medievitenskap.
Det er kanskje litt skryt siden jeg selv har vært
med å utforme bacheloren, men det er sant.
Hva var den siste boken du leste?
– «Norsk sokkel» av Heidi Linde. Den siste boken
som virkelig gjorde inntrykk var «Stoner» av John
Williams. Den over 50 år gamle boken beskriver
akademia med en stille, grå og mektig intensitet.
Hvem ville du delt bord med på 4 stjerners middag? (døde eller levende)
– Det må helt klart være storfamilien, med både
stort og smått til stede.
Hva er din mentale alder?
– Den varierer med dagsform og situasjon, men
jeg håper erfaringene fra hvert år jeg har levd er
med i regnskapet.
Når hadde du sist latterkrampe?
– I går, da en niese fortalte at faren min på 90 år
har satt opp nabolagets høyeste flaggstang og malt
den signalrød, med hvit kuppelog et bittelite, falmet flagg. Jeg gleder meg virkelig til å se den.
Når hadde du ditt beste studieår?
– Som Fulbright-student ved Stanford University
på 1980-tallet.
Har du noen hobbyer?
– Hm, om det er hobbyer vet jeg ikke, men jeg liker
bøker. Jeg er med i en litteraturgjeng. Vedhogst og
det å hoppe fra rullestein til rullestein i sjøkanten
på Jomfruland er andre ting jeg setter pris på.
Da er kaffekoppen tom, og Samfunnsviter’n takker med dette for intervjuet

FAKTA
Hvem: Anne Krogstad
Hvor: Trygve
Stilling: Professor, Institutt for sosiologi og
samfunnsgeografi
Faglige interesser: Politisk lederskap i ulike
land, valgkamp, politisk kommunikasjon, høyreekstremisme (Front National i Frankrike), lukt, visuell
retorikk, sosiale medier og pønk.
Underviser i: kultur og kommunikasjon,
kulturanalyse, metode, organisasjon og ledelse

Foto: Hentet fra UiO
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Anne Krogstad er en av våre kjære professorer
ved det samfunnsvitenskapelige fakultet. Hun har
interessert seg for blant annet politisk lederskap i
ulike land, høyreekstremisme, politisk kommunikasjon og sosiale medier, for å nevne noen av områdene. Nå er hun programleder for bachelorprogrammet kultur og kommunikasjon. Med så mye
spennende i bagasjen kjenner jeg meg en smule
«starstrucked» der jeg sitter og venter på Trygve
kaffebar. Når jeg møter henne for det planlagte
intervjuet er hun som alltid i strålende humør.
Hun er tydelig forberedt, og det skimter igjennom
at hun er en travel dame med flere baller i luften.
Hun hilser på både studenter og ansatte, men hun
er mer enn villig til å dele av sin tid. Hun mener
nemlig det er viktig å stille opp for studentene.

Samfunnsviter’n

En kaffe med:

INTERESSERT I SOSIALE MEDIER, PR ELLER WEB?
Vår PR-ansvarlig og webredaktør reiser på utveksling til våren. Fra og med januar får vi derfor to ledige stillinger i styret.
Som PR-ansvarlig har du hovedansvaret for all markedsføring utad. Daglig vil dette bestå av Facebook, Instagram og Twitter, men også ved arrangementer og rekruttering. Dette er super erfaring for deg som ønsker et innpass inn i kommunikasjonsbransjen.
Webredaktøren har ansvar for utvikling og vedlikehold av vår nettside samfunnsvitern.no. I tillegg til publisering av våre trykte
saker, vil du ha ansvaret for at det er jevnlig aktivitet på nettsiden vår mellom utgivelser. Hvis du ikke har erfaring med webpublisering fra før av, vil du få grundig opplæring. Det er ikke vanskelig, så vi oppfordrer alle til å søke.
Send din søknad til redaktor@samfunnsvitern.no, senest 22. desember. Vi vil ta kontakt med aktuelle søkere i januar.
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Blant sopelimer
og svetteperler
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En krysning av håndball, kanonball og bryting supplert med en haug
av regler: rumpeldunk vokser seg bare større, og litt magi og flyvning
er ingen hindring.
TEKST: Helene Evensen Bakke

Foto: Julie Hval

En kald høstdag i midten av oktober rusler jeg til
gresslettene nedenfor fysikkbygget. Solen kaster et varmt og lavt lys over sletten, og lyden av
ivrige ungdommer på fotballbanen ved siden av
overdøver nesten trafikken. Dette er stedet hvor
mitt første møte med rumpeldunk skal finne sted.
Jeg skal nemlig fåvære med på treningen til OSI.
Nevnte jeg at de er Norgesmestere? Jeg kjenner
jeg er litt nervøs, men mest spent.Først tar jeg en
prat med Hilde Thoresen, en av spillerne. Hun
kommer bort til meg med et strålende smil, og vi
setter oss ned på den fuktige gressplenen. Hilde
har spilt rumpeldunk i ett år og trives veldig godt
både pålaget og med sporten forøvrig.

Hvilke ferdigheter bør man helst ha for å spille
rumpeldunk?
–Det er litt som med håndball. Det er en fordel
å kunne kaste langt, og ha god kondisjon. Vi har
mange bytter, men det er greit å kunne holde ut
en stund på banen. Rumpeldunk har så utrolig
mange flere elementer enn de fleste idretter. Det
er ikke bare å sparke eller kaste en ball på tvers av
en bane. Det er veldig mange regler.

svært vanskelig å bare ha en hånd fri. Mister du
limen må du løpe tilbake og ta på målet før du er
med i spillet igjen. Dette skjedde dessverre flere
ganger med meg.
Før treningen starter, er jeg nysgjerrig på å vite litt
mer om denne nokså utradisjonelle sporten som
har vokst enormt de siste årene og blitt populær
over store deler av verden. I år er det tiårsjubileum
for den første kampen spilt med reglene som i dag
regnes å være den internasjonale formen for rumpeldunk. Det finnes nå over hundre lag i tjue land.
Hva er det som er så bra med rumpeldunk? Jeg
spør Hilde om hun kan trekke frem noen spesielt
gode opplevelser som sporten har gitt henne.

Etter litt research i forkant av min første rumpel- –Å, det er mange, sier Hilde og ler en trillende latter. Det var veldig gøy å
dunktrening fant jeg ut
vinne NM i år.Vi hadde
at de offisielle reglene
for sporten er på hele «Det eren god miks av Harry Pot- mange utvekslingsstudenter og generelt en
ter nerder og idrettsnerder »
170 sider! Jeg kjente da
del som var nye. AlliHva fikk deg til å begynne å spille rumpeldunk?
at nervøsiteten steg bekevel slo vi NTNU som
– Jeg hadde lyst til å starte med en lagidrett som traktelig, men Hilde roet meg ned.
var morsom. De som spiller for eksempel fotball –Det er ikke nødvendig å kunne alle de reglene for hadde mange erfarne spillere. Det var veldig gøy.
Det å vinne samlet laget, og vi har blitt en god
og håndball, og er i tyveårene, har ofte spilt veldig å være med å spille, sier hun.
gjeng. Det er gøy å være på et lag og å greie det
lenge og da blir det vanskelig når man aldri har
spilt før. I rumpeldunk er det spillere på alle mu- Hilde forteller meg at det tre jagere, en keeper, to sammen.
lige nivåer. Det er de som har spilt i fem år eller knakkere og en speider på hvert lag. Jagerne skal
mer, også er de de som
skåre mål med sluffen, –Jeg startet pårumpeldunk to måneder etter jeg
startet for noen uker si«Det så imidlertid ut som mange en ball, gjennom en av hadde gått på cellegift. Jeg fikk egentlig ikke lov
den. Vi har nye spillere av spillerne var født med en sope- de tre ringene som er i til å trene bortsett fra å svømme, men jeg tenkte
nesten hver måned og
enden av hver banehalv- jeg kunne prøve meg på rumpeldunk og, og det
lime mellom beina. »
det er veldig mange utdel. Gullsnoppen, som gikk bra. Det var et veldig godt miljø å komme
vekslingsstudenter. Vi
Harry Potter presterer å inn i. Det er en god miks av Harry Potter-nerder
har et godt miljø. En medvirkende grunn er nok svelger i en av filmene, kan avgjøre kampen. Det og idrettsnerder. Masse ulike personligheter og
også at jeg er veldig glad i Harry Potter, ler Hilde.
gjelder for speiderne å fange denne. I dette spillet sammen er vi gode.
er en slik nesten-ulykke umulig da snoppen er en
Ja, er det mange Harry Potter fans på laget?
person, med et tøystykke hengende bak seg som Er konkurransene en viktig motivator for trenin–Det er nok ganske 50/50 med fans og de som en hale. Det er denne «halen»som skal fanges. Ja- gene?
ikke er det. Noen har ikke en gang sett Harry Pot- gerne kan takle hverandre, og dessuten kan man – Ja, det er absolutt noe vi jobber frem mot. Vi
ter filmene. For dem er det sporten i seg selv som bli truffet av tre klabber. Dette er baller, og blir du deltok på en stor cup i Oxford nå i mai og kom
helt til semifinalen. Der ble vi slått ut, men det
er interessant, mens for andre er nok Harry Potter truffet «faller du av limen».
var tross alt av laget som vant hele cupen, så det
en viktig kilde for deltagelse. Vi gjør mye sosialt,
men det har overraskende ikke blitt arrangert Denne limen skulle vise seg å væreet forstyrrel- var et ganske bra resultat. Vi har tre treninger i
Harry Potter-maraton enda, forteller Hilde og sesmoment for meg som fersking. Jeg får vite at uken og en av dem er en ekstra hard hvor vi øver
smiler. –Det skjer nok en gang i fremtiden.
limen egentlig er et hult plastrør, og ikke en tung på taklinger og ekstra harde kast, ja ting kanskje
lime med kvister og det hele. Allikevel var det ikke alle bryr seg like mye om å lære. Før cuper og

36

Foto: Hilde tester ut ballfølelsen min

konkurranser legger vi oss i hardtrening og øver
veldig mye for å være forberedt på motstand. Andre ganger bestemmer vi oss rett og slett for at vi
bare skal spille og ha det gøy.

som mange av spillerne var født med en sopelime
mellom beina.

Vi står i sirkel og varmer opp ulike muskler. Kapteinen er en tysk utvekslingsstudent som tar masRumlepdunk er altså langt i fra en tullesport hvor ter i Oslo. Når jeg introduserer meg på norsk blir
man løper rundt og lirer av seg Harry Potter-qu- jeg avbrutt: «No norwegian here». Det er nemlig
otes. Ei heller en sport
nesten 50/50 norske
for pingler. Du må ha
studenter, og utveks«Jeg brakk ribbeinet på første
litt bein i nesa, for du
lingsstudenter på laget.
takletrening»
kan risikere å få en hard
Alle er i godt humør,og
ball i nesa. Dessuten er
det er tydelig at det er
det veldig åpent for taklinger. Hilde forteller om rom for lek blant beinhard viljestyrke og dedikalacrossespillere som har prøvd seg på rumpeldunk sjon.
og synes rumpeldunk er tøffere fysisk.
Kapteinen deler oss inn i lag. Etter litt småklaging
–Man kan kanskje si at rumpeldunk er en blan- angående skjev fordeling når det kommer til spilding av håndball, dodgeball og bryting, pluss mas- lernes posisjon på banen, blir kampen blåst i gang.
se regler. Jeg brakk ribbeinet på første takletre- Jeg føler nesten at jeg blir kastet ut i en krig blant
ning, sier Hilde og ler, mens hun gnir på hånda vikinger uten noe å beskytte meg med. Plutselig
som fikk seg en skikkelig trøkk på cupen forrige er ballen i mine hender. Jeg sentrer til en på mitt
helg.
lag, men det er som om han ikke har hender. Han
gir ikke noe forsøk på å ta den imot og ballen det–Muskelmasse har imidlertid ikke alt å si. Tek- ter i bakken. Motstanderne får kloa i den. Han er
nikk er viktigere. Vi har gode knakkere, noe som knakker og jeg er jeger, og derfor kan han ikke ta
har bidratt til at vi har slått lag som har mye større imot ballen. Sånn var det, ja. Etter noen minutter
og sterkere spillere enn oss.
føler jeg at jeg har kommet litt inn i det, men jeg
er fremdeles redd for gjøre flere tabber. Man vil jo
Flere har ankommet gressletten, med sekker og ikke være en sinker for laget sitt.
store poser fulle av utstyr. Jeg kjenner at til tross
for en ørliten følelse av nervøsitet nederst i magen, Spillerne gir alt, og flere hiver etter pusten. Alt
er jeg veldig klar for å prøve meg. Rokkeringer skjer i et forrykende tempo, og motstanderlaget
skal settes opp som mål og tre klubber skal forde- har plutselig fem mål, noe som tilsvarer 50 poeng.
les utover banen. Først varmer vi opp med to uli- Vi ligger under med 30.
ke øvelser som minner om øvelser jeg husker å ha
gjort da jeg gikk på håndball i mine yngre dager. Så skal snoppen inn på banen, og jeg får i oppgaSopelimen er imidlertid et ukjent element. Den er ve å være speider på mitt lag, Harry Potters posirett og slett innmari i veien. Det så imidlertid ut sjon på laget. «Det er veldig slitsomt,» sier kap-

teinen, «men du kan avgjøre kampen! Fanger du
den vinner dere.» Speideren på motstanderlaget
er for sikkerhets skyld han med lengst erfaring
innen rumpeldunk. Dette kunne bli spennende.
Spenningen varer imidlertid ikke lenge, for etter ti
sekunder fanger motstanderjageren snoppen. Jeg
må bare le. Laget mitt tapte, men det er ingen sure
miner av den grunn. Det er ingen tvil om at jeg
kan støtte Hilde sitt utsagn. Rumpeldunk er ikke
en sport for pingler – det er en sport for Harry
Potter-nerder, idrettsnerder og alle midt imellom.

FAKTA
Påhvert lag er det:
3 jagere (chasers)
-Skal skåre mål. Disse kan takle hverandre
1 keeper
-Hovedoppgave åvokte målet, men er ogsåmed i
kampen som en jager
2 knakkere (beaters)
- Skal hindre jagere i åskyte. Dette gjøres ved
åkaste en klabb (ball) påjagerne
1 speider (seeker)
-Skal fåtak i gullsnoppen
Lengden på kampen kan variere etter nivået på
spillerne, 25-30 minutter er vanlig. Laget med flest
poeng vinner. Ved poenglikhet blir det ekstraomganger.
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KULTUR

KULTUR

helt uegnet for julebord og kunstpåfyll helt fritt for
juleverksted. Sånne ting er vel å regne som lavkultur, som selvfølgelig er det verste Kultureliten veit.
Neida, vi elsker faktisk juleverksted og er heller
ingen ekte kulturelite, bare en litt ivrig arrangementskomité. Vi håper uansett du nyter vår ujulete, ujålete anbefaling denne måneden!

TEKST: Kari Lisa Eide, Hans Christian Bech, Stian Klasbu og Morten Schwencke (artikkelforfatter)

MAT

OM KULTURELITEN

Du vet når man glemmer tiden helt og egentlig aldri vil forlate restauranten? The Kashba på Alexander Kiellandsplass er et sånt sted. En gjeng
selverklærte altruister har visst bestemt seg
for å lage et såkalt «safe haven» for sultne og
tørste vennegjenger. Skikkelig hjemmelaget
mat fra Midtøsten i uformelle lokaler, sweeet lord! En musthave på menyen er definitivt byens beste falaffel med hummus,
som i alle fall latterliggjør enhver kebabsjappes forsøk på noe lignende. Denne
sjappa forlater du nok med et smil, og
sannsynligvis en heftig hvitløksånde.
The Kashba, Kingos gate 1B - Man-Fre
11:00-01:00 - 60-170 ,- kr

Vi i Kultureliten er Kultur og Kommunikasjons arrangementskomité. Vi har til felles at vi følger med på
hva som skjer i byen, og ønsker å dele oppdagelsene
våre med andre studenter! Du kan finne alle våre
månedlige anbefalinger på Kultur og Kommunikasjons facebooksider eller www.kulkommer.no.

KONSERT

Du har kanskje sett noen gensere med «Du fortenar ein
som meg» på hippe SV-studenter i det siste? Og sånn
som den første gangen du hørte noen si LOL, så skjønner du ikke en dritt? Vi tar oss tiden til å innvie deg
i hypen, og kan fortelle deg at genserne stammer
fra hitsingelen til Daniel Kvammen og hans geniale PR-apparat. Litt som når alle plutselig nynna på
«Faen ta» av Kaja Gunnufsen, har en befriende breial geilogutt overtatt Blinderns spillelister. Heldigvis
klarte Kvammen å følge opp hypen med en lang serie
gode festivalkonserter, med et veldreid og samspilt
band som leverer langt over pari. Nå skal han døtte
meg fylle Rockefeller også! Vi håper og tror det blir bra
liv og vakre toner fra Kvammen og bandet («Kanskje til
og med litt steelgitar fra han barske gitaristen, tror han er
singel», sitat jente 23).
Daniel Kvammen - Rockefeller - Onsdag 16.12 250,- kr

KUNST

«Wollah bror, sjekk bildet av klysekidsa fra
vest’a!». Du har kanskje beveget deg gjennom
Kunstpassasjen mellom øst og vest på Jernbanetorget i November? Der har nemlig
Anne-Stine Johnsbråtens fotoutstilling «Volla vs Keeg» hengt på veggene i november. Oslo har lenge blitt
omtalt som en delt by, der sosiale,
økonomiske og kulturelle ressurser er ulikt fordelt mellom øst og
vest. Johnsbråten tar oss med
bak dørene til to ungdomsmiljøer fra hver sin kant av T-banelinje
5. Er forskjellene virkelig så store
som vi tror? Som skapt for SV-studenter dette altså! Du kan se den faste
utstillingen på det staselige Bymuseet i
Frogner parken ut året, helt gratis.
Volla vs Keeg - Bymuseet, Frognerveien 67Tir-Søn 11:00-16:00 - Gratis
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PÅFYLL

Ave Maria! Hver eneste tirsdag og torsdag kan du
dykke ned i et lokale på St. Hanshaugen og få servert ølen din sammen med høykvalitets opera!
Underwater Pub har på magisk vis klart å
overtale noen av Norges aller beste operasangere til å underholde i surrealistiske
undervannsomgivelser. Konseptet har
holdt på i mange år og er blant annet
omtalt i NY Times og Lonely Planet.
Dette har naturlig nok blitt en publikumssuksess, der høykulturen jekker
seg helt ned til publivet, «Opera til folket!». Heldigvis fordeles operaen utover
kvelden i kvarterlange innslag, ellers hadde det blitt litt VEL slitsomt eller?
Opera - Underwater Pub, Dalsbergstien 4 20:15(tirs), 21:15(tors) - Gratis!
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Etter snart to måneder med stadig økende julebrusforbruk (uten palmeolje selvfølgelig), er adventstida endelig her. Og gjetter vi riktig har du
sekken full av juleflyers fra helt unike og fargerike
sangforeninger, som alle skilter med «best stemning»? Men slapp av, vi i kultureliten har ikke
tenkt til å fylle skolten din med enda mer julekonsertpropaganda. Vi lover restaurantanbefaling

Samfunnsviter’n

Kultureliten anbefaler

