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ar homobevegelsen vært så suksess-
rik de siste tiårene at den har gjort
seg selv overflødig? Er subkulturene

i ferd med å gå i oppløsning? Hvis svarene er
ja: Er det homofili som alternativ levemåte
som har vunnet frem, eller er det flertallssam-
funnets konformisme som har seiret?

Jeg har tenkt på disse spørsmålene etter at
jeg var til stede på en politisk-ideologisk debatt
i New York i slutten av juni. «The great gay
political debate» fant sted på New School
University. Den ene hovedpersonen, Richard
Goldstein, hadde nettopp utgitt en bok med tit-
telen The Attack Queers. Liberal Society and the
Gay Right. Goldstein er en av redaktørene i
ukeavisen The Village Voice. I boken hevder han
at de konservative i amerikanske homomiljøer
står for et alvorlig «backlash» ved å arbeide for
en utelukkende lovorientert homopolitikk, og
ikke har noen ønsker om å opprettholde sepa-
rate subkulturer for homofile lenger – i lengsel
etter «a place at the table».

De skarpeste angrepene i boken rammer to
av USAs fremste frie skribenter, Camille
Paglia og Andrew Sullivan. Nettopp Sullivan
ble Goldsteins motpart i debatten på New
School. Han er tidligere redaktør i The New
Republic og kommentator på amerikansk poli-
tikk i britiske Sunday Times. Mest kjent er
den åpent hiv-positive Sullivan for boken
Virtually Normal. An Argument About Homo-
sexuality fra 1995. Politisk er han konservativ,
mens Goldstein er venstreradikaler.

Det var settingen i sommer. Siden da er
diskusjonen som startet det hele blitt TV-
sendt i USA. Det er kommet flere hundre inn-
legg på nettet. Camille Paglia har presentert
sitt syn på debatten i artikkelen «The Gay
Inquisition»: Homobevegelsen har stivnet i

offertenknings-ortodoksi, slik amerikansk
feminisme har gjort det, hevder hun. Tiden
for konfrontasjoner med majoritetssamfunnet
er over, for den økende integreringen av
homofile har gjort separate subkulturer unød-
vendige. Det eneste målet for homopolitikk
må være nøyaktig like rettigheter som alle
andre. Det er ikke en politisk oppgave å drive
holdningskampanjer, da gjør man politikkens
område for omfattende. Dypere endringer kan
bare skje som ledd i kulturens utvikling.
Samme posisjon inntar Andrew Sullivan.

iskusjonen er prinsipiell og dreier
seg dypest sett om hva politikk skal
være. Goldstein forsvarer en identi-

tetspolitikk og en subkultur-dyrking som i
vestlige storbyer uten tvil har skapt de sterkeste
homofile miljøer historien har sett. Det er i disse
miljøene, med takhøyde for all verdens vari-
asjoner og livsstils-avvik, at det virkelig er gjort
fremskritt som er utfordrende for majori-
tetssamfunnet, argumenterer Goldstein. En viss
separatisme, hevder han videre, har vært og er
nødvendig for å beholde homofile levemåter
som alternativer til mainstream-konformismen i
et USA som er blitt stadig mer nykonservativt og
moraliserende. Lovgivningen i USA er dypt
tvetydig: Sodomi utøvd i den private sfære er
ennå kriminelt i 13 delstater, og loven hånd-
heves.Antidiskrimineringslover er uråd å få ved-
tatt mange steder. 97 % av amerikanske homofile
mener seg ennå diskriminert i sin hverdag.

Richard Goldstein hevder at situasjonen er
helt annerledes i Europa – det finnes partner-
skapslover i en rekke land, og diskriminerin-
gen er mye mindre. Han har rett i det første,
mindre rett i det andre. Også i de europeiske
samfunn er kjønnsrollemønstrene dypt for-

En minoritetskulturs tilpasning og oppløsning
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ankret. Motstanden mot homofili er ikke mot
en type sex, men mot alternative måter å leve
og presentere kjønn på. Homofili vil i over-
skuelig fremtid være en strukturell pro-
vokasjon for flertallsbefolkningen, også i 
liberale vestlige samfunn. Men selvsagt er
homofili også en kontrast som fungerer som
en velkommen bekreftelse på flertallets livs-
stilsvalg. Det inntrykket man kan få av at unge
mennesker i dag velger helt fritt og «ikke synes
den andres kjønn og legning er viktig», er iall-
fall ikke foreløpig et dypt forankret fenomen.
Det er et overfladisk og tidsriktig fenomen,
hvor spennende det motsatte enn kunne være.
Og jeg tror de siste tiårenes rigide identitets-
politikk fra homobevegelsen, som har fremmet
kategorisering av folk i legninger og filer, har
styrket motsetningen mellom «homo» og 
«hetero». En bieffekt er innskrenket frihet for
folk som ikke ønsker å identifisere seg klart.

Fundamentalt liberale holdninger til
livsstils-avvikere er ikke allment utbredt. Det
er riktignok ikke stuerent lenger å fremvise
sine antipatier, men de finnes i rikt monn
også i det norske samfunn. En faktaspekket
utredning portretterte homofiles livssituasjon
i Norge for tre år siden – et realistisk bilde som
ikke skjønnmalte. Og partnerskapsloven fra
1993 var ikke noe folkekrav, men resultatet av
politisk entreprenørskap fremtvunget av noen
få aktivister. Selv ferske meningsmålinger
viser sterkt negative holdninger til homofile.
Av slike grunner vil homofili være et politisk
spørsmål i tiår ennå, og vi trenger både
homoorganisasjoner og subkulturer.

Også av en annen årsak: Menneske-
fiendtlige holdninger til homofili i etniske
minoritetsmiljøer i Norge – tabuisering, usyn-
liggjøring og fornektelse – er et underbelyst og
svært alvorlig problem i dag. Både religiøse
ledere og andre minoritetsledere viser ofte
sterkt krenkende innstillinger som det ikke
finnes fremtid for i et fritt, liberalt samfunn,
f. eks. ved å benekte at det overhodet finnes
homofile muslimer i Norge. Slike ledere er
den individuelle frihetens farligste fiender.

For mange unge homofile har subkultur-
miljøene i flere tiår fungert som en åpning, en
start på en ny tilværelse. Men det er vanskelig
å være enig med Richard Goldstein i at takhøy-
den i disse subkulturene er imponerende. Som
deltaker i dem oppdager man fort de samme
hierarkier og intoleranser som i andre miljøer,
minoritet eller ikke. Homofiles identitetssøken
fører ikke alltid til at det blir dannet nye, åpne
væremåter, men leder like gjerne til fastlåsing
av identitet i andre overtatte roller.

lle minoriteter har forbilder å levere
til majoritetssamfunnene de lever
innenfor eller i marginen av. Men jeg

er enig med Andrew Sullivan: Å være homofil
er ikke å stå i en aggressiv angrepsposisjon til
det større fellesskapet. Det er å endre det
innenfra, ved å være et enkeltmenneske som
viser frem sine prosjekter og idealer, og alter-
native måter å leve og tenke på. Det er en
form for eksistensiell aktivisme. Dét er også
en form for politikk.

Slik tror jeg debatten mellom høyre og
venstre i amerikansk homopolitikk i 2002
også viser frem forskjeller mht. generasjoner
og måter å tenke politisk. Men kjernen er bal-
ansen subkultur vs. normalisering. Kampen
står om hva slags offentlige rom en minoritet
skal definere seg som del av. Uansett om man
vil plassere seg i marginen eller vil stå i en
hovedstrøm, kommer man vanskelig unna sin
måte å se på, som ofte vil være et blikk uten-
fra. Dét privilegiet bør ethvert menneske som
tilhører en minoritet dyrke.

Dette er et kulturelt synliggjøringsprosjekt,
ikke et offentlig-politisk ansvar. Det er skillet
mellom politikk og kultur som gjør det lib-
erale demokrati og det sivile samfunn mulig.
Det politiske prosjektet er først og fremst å
skape fullstendig lovmessig
likestilling for homofile.
Vi er ikke der i dag.�

Knut Olav Åmås

Redaktør
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Feiringen av Næss har dermed også blitt en
feiring av en betydelig del av norsk forskning
og undervisning i etterkrigstiden – og av en
dominerende og karismatisk filosof i offentlig
debatt.

Som en følge av all den oppmerksomhet
som har blitt viet Arne Næss, er det i ferd med
å feste seg en forestilling om at han har vært
en viktig filosof på den internasjonale arena.
Argumentet synes å være at en filosof som har
vært viktig for Norge, også må ha vært viktig
for resten av verden. Idéhistorikeren Trond
Berg Eriksen har inkludert Næss i parnasset
av Vestens tenkere, riktignok med et ganske

kritisk essay av Geir Hestmark.1 En hel serie
historikere har likeledes vært med på å skape
et bilde av Arne Næss som en viktig interna-
sjonal filosof ved å la kilder som peker ut over
landets grenser få veie tungt i fremstillingen.2

Stemmer det at Arne Næss har spilt en vik-
tig rolle i internasjonal filosofisk debatt?
Hvordan er hans arbeid blitt mottatt i utlan-
det? Næss ba sine studenter regelmessig om å
undersøke forekomster av et spesielt ord eller
uttrykk for å klargjøre betydningsmangfoldet
i tekster, og her vil jeg bruke denne metoden
for å undersøke det filosofiske materialet om
Arne Næss selv. En slik «forekomstanalyse» av

Peder Anker

Arne

Næss sett
utenfra

Arne Næss har blitt feiret av filosofer, journalister og samfunnsdebattanter

rundt sin 90-årsdag i 2002. Kanoniseringen av vår nasjonale filosofkonge er

i full sving. Denne begeistringen har sitt grunnlag i Arne Næss’ utvilsomme

betydning for oppbygningen av et program for samfunnsforskning, filosofi-

faget, forberedende prøver, og for allmenne lesere av hans mange bøker.
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navnet «Næss» i hovedsakelig engelskspråk-
lige tidsskrifter ligger til grunn for denne
artikkelen, som søker å forstå hvordan hans
filosofiske arbeid har blitt tolket og omtalt
utenfor landets grenser. Takket være effektive
søkemaskiner, bokanmeldelsessamlinger, in-
dekser og et større utenlandsk bibliotek, har
det vært mulig å finne frem til de fleste bok-
omtalene av hans arbeid.3 Her vil jeg presentere
disse anmeldelsene av Arne Næss’ litterære 
produksjon, bok for bok, fra 1930-tallet og frem
til i dag.

Resultatet av «forekomstanalysen» viser at
det var først med sine miljøfilosofiske arbei-
der at Arne Næss fikk et internasjonalt
gjennombrudd. I utlandet ble han frem til
midten av 1970-tallet stort sett møtt med kri-
tiske anmeldelser, både fra dem som sto ham
nært filosofisk, og fra dem man skulle forven-
te stilte seg kritisk til hans arbeid. At Næss’
språkfilosofi, demokratiteori, fredsfilosofi og
vitenskapsteori har fått en kritisk mottagelse
internasjonalt betyr ikke at denne forskning-
en er av dårlig kvalitet. Idéhistorien har
mange eksempler på tenkere som først blir
verdsatt og forstått lenge etter sin levetid.
Poenget i denne artikkelen er heller ikke å
stille spørsmålstegn ved kvaliteten på hans
fagfilosofiske arbeid, men å rekonstruere
hvordan han har blitt sett og vurdert utenfra.
Det er også interessant fordi Næss selv, i fore-
lesninger og intervjuer, legger positiv vekt på
hva utenlandsoppholdene i for eksempel
Wien og Berkeley har betydd for ham.

Selv om Arne Næss’ arbeid i Norge har blitt
tolket i sammenheng med internasjonal
forskning, er det verdt å merke seg at han (og
miljøet rundt ham) politisk og kulturelt har
vært kritisk til USA, men også til den euro-
peiske union.4 Næss har i flere henseender
vært en nasjonal strateg og patriot. Dette kan
være én grunn til at han for det aller meste
har publisert sine mange arbeider på norske
Dybwad forlag og Universitetsforlaget, eller i
akademiske skriftserier ved Universitetet i
Oslo og Vitenskapsakademiet. For en uten-

landsk anmelder kan slike publikasjoner opp-
fattes som suspekte, siden kvalitetssikring og
prestisje ikke er på høyde med de tunge uten-
landske forlagene. Det er også en indikasjon
på at Næss ikke har hatt et internasjonalt nett-
verk til å promotere hans bøker blant uten-
landske forleggere, men isteden har støttet seg
på norske kontakter. Manglende forlagsstøtte
i utlandet kan ha gjort ham mer sårbar for kri-
tiske anmeldelser og forsøk på marginalise-
ring i konkurransen som norske forskere
møter utenfor landets grenser. Som eksempel
kan jeg nevne småfeil og famlende fremmed-
språk som preger deler av særlig hans tidligere
arbeid, noe som stilte ham lagelig til for hogg
fra kritiske anmeldere.

Bokomtaler er ikke nødvendigvis noen god
målestokk for kvaliteten på et arbeid, siden
hvem som anmelder en bok ofte er mer tilfel-
dig enn det leseren av et tidsskrift eller en avis
ønsker å tro. Redaktører kan gi en slik jobb til
en man forventer vil skrive kritisk, men også
til en som er sympatisk innstilt, eller til en
som har store kunnskaper om det tema boken
handler om. Grunnen til at en bok eventuelt
ikke anmeldes kan være at en redaktør finner
den for spesialisert, for generell, for vanskelig,
for populær, på feil språk eller rett og slett irr-
elevant for bladets profil. En manglende an-
meldelse kan også ha banale årsaker som
mangel av gratiseksemplar eller anmelder
(som nesten alltid arbeider gratis eller for et
lavt honorar). Man skal derfor være forsiktig
med å lese for mye inn i at det ikke har vært
mulig å finne omtaler for flere av Næss’
bøker, selv om det indikerer manglende inter-
nasjonal interesse for deler av hans arbeid.5

Næss’ studietid og tid i Wien

Arne Næss’ ungdomsår frem til han leverte
sin doktoravhandling omfatter hans studietid.
Inga Bostad har i samtale med Næss beskrevet
hans første år som filosof fra 1928 til 1935 – i
det som fremstår som den unge Næss’ intel-
lektuelle selvbiografi.6 I denne interessante
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boken blir man kjent med en ung manns
søken etter sannhet. På familiehytta på
Ustaoset eller på lesesalen i Oslo sitter han og
skriver om ulike filosofiske oppfatninger om
dette i manuskripter som etter hvert tar form
av to magistergradsavhandlinger som han
leverer i 1932. Den ene har gått tapt, og den
andre ble raskt glemt. Bostad tar deretter lese-
ren med til Næss’ opphold i Wien mellom
1934 og 1935, der han fikk anledning til å
engasjere seg mer aktivt i det som den gang
var et senter for internasjonal filosofisk
debatt. Det har dannet seg en myte om at
Næss sluttet seg til den berømte Wiener-
kretsen under sitt besøk, noe han selv nylig
har avkreftet. Han besøkte det berømte
Schlick-seminaret som gjest, og det er ikke så
merkelig at seminardeltagerne ikke regnet
Næss som en integrert del av kretsen gitt hans
unge alder. Studenten Næss hadde slik rime-
ligvis større utbytte av seminaret enn de eta-
blerte filosofene på seminaret hadde av ham.
Næss’ periode i Wien ble også preget av at han
i 14 måneder daglig gikk i analyse for en nevrose
hos psykoanalytikeren Edvard Hitschmann. Det
at han gikk i terapi var ikke et utrykk for noen
livskrise, men utgjorde en integrert del av et
studieopplegg i psykologi Næss fulgte. Boken
om Næss’ ungdomsår blir slik en beskrivelse
av en ung, søkende leser av kjente og ukjente
bøker, som i Wien også fikk møte noen kjen-
te og mindre kjente tenkere. Slik skilte hans
studietid seg ikke vesentlig fra livet til de av
dagens doktorgradsstudenter i filosofi som tar
et studieopphold ved et anerkjent utenlandsk
lærested.

Etter oppholdet i Wien dro Næss tilbake til
Oslo og hytta på Ustaoset der han skrev sin dok-
torgradsavhandling Erkenntnis und Wissen-
schaftliches Verhalten som han leverte i 1936.
Sveriges ledende filosofitidsskrift Theoria fulgte
opp begivenheten med en lang redegjørelse for
hovedpunktene i avhandlingen, med enkelte
kritiske bemerkninger.7 Da Næss i Cambridge i
1938 foreleste over avhandlingen for Den
Internasjonale Kongressen for Vitenskapens

Enhet (som var selve møteplassen for Wiener-
kretsens tilhengere), ble han likeledes møtt
med avmålt høflighet.8

Noen begeistring er det heller ikke å spore
for Arne Næss’ ambisiøse forslag om å arran-
gere en tilsvarende kongress i Oslo. Det var
først ut på 1960-tallet at avhandlingen ble lest
og kjent, først av Hans Skjervheim som 
gjorde den til en hovedmotstander for den
positivismekritikken han stod for i sin magis-
tergradsavhandling i filosofi fra 1959. Etter
noen runder i det norske filosofiske miljøet
ble Skjervheims arbeid publisert internasjo-
nalt i 1974 i det engelskspråklige tidsskriftet
Inquiry som ble startet i 1958, redigert av Næss
og utgitt av Universitetsforlaget. Skjervheims
drøftelse er den eneste registrerte referansen
til Næss’ doktorgradsavhandling i engelsk-
språklige tidsskrifter i etterkrigstiden.9

Næss publiserer sin første bok

Den første boken Næss publiserte etter sin
avhandling, var «Truth» as Conceived by Those
who are not Professional Philosophers i 1938. I
denne presenterer han resultatet av en spør-
reundersøkelse blant legfolk om hva sannhet
betyr for dem. At filosofiske spørsmål
meningsfylt kan besvares ved hjelp av spørre-
skjema, var en utradisjonell og original til-
nærming til faget, men boken ble ikke desto
mindre ignorert da den kom ut. De fleste ser
ut til å ha blitt kjent med innholdet utover
1960-tallet, siden Næss først på denne tiden
ble assosiert med den. En anmelder i Times
Literary Supplement skrev for eksempel i 1968
at «Næss kanskje er best kjent blant britiske
filosofer for et forsøk på å bestemme betyd-
ningen av ‘sannhet’ ved hjelp av en spørre-
undersøkelse».10 Lignende kommentarer fra
samme periode tyder på at undersøkelsen fra
1938 ble viktig for Næss’ internasjonale
omdømme først sent i hans karriere. En som
bidro til dette var den berømte amerikanske
filosofen Willard Van Orman Quine som i en
artikkel fra 1970 kritiserte «det fantasiløse
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forslaget» til Næss om å «spørre de innfødte»
om filosofiske problemer ved hjelp av spør-
reundersøkelser.11 At Quine var uenig i Næss’
metode overrasker ikke. Selv om kritikken
ikke promoterer Næss, er det en form for
kompliment å bli funnet kritikkverdig av en
udiskutabel autoritet i logikk som Quine.

I mellomtiden dro Næss til University of
California for å undersøke det dynamiske
forskningsmiljøet rundt behavioristen Edward
C. Tolman. Fra høsten 1938 til våren 1939
bodde Næss i Berkeley, hjemme hos Tolman.
Tolman sørget også for at han fikk et større sti-
pend og andre nødvendige materielle vilkår for
å kunne forske ved universitetet på rotters

bevegelser innen spesialkonstruerte labyrinter.
Arne Næss’ tilknytning til University of

California at Berkeley var ikke formell med
hensyn til innrullering, tittel, stilling eller
lønn.12 Ifølge behaviorismehistorikeren
Nancy K. Innis, finnes det to dokumenter i
Tolman-arkivene som kan knyttes til Næss:
Det ene er et nyere notat fra Næss som be-
skriver hans opphold, og det andre er en opp-
summering av en forelesning han holdt i mai
1939.13 Forelesningen var en sammenligning
av ulike samtidsfilosofer. Næss opplyser at
det finnes et manuskript med resultatene av
hans rotteeksperimenter, men dette ble aldri
publisert.14

Man leter etter referanser eller takksigelser
til Næss i Tolmans artikler og arbeider etter
1939, og Kurt Lewin (som skal ha samarbeidet
med Næss) nevner ham ikke i sine påfølgende
studier. Det er nok heller ikke å forvente at

tunge etablerte forskere skulle ha kreditert en
for dem ukjent 27 år gammel filosof, som for
første gang var i California, og da bare en kort
periode.

Tilbake i Oslo la Arne Næss vekt på opp-
holdet: «på Berkeley sto jeg [i 1939] på toppen
av min karriere, som aktuell, som ny, komet».
Og han fortalte metafysikk-orienterte kolleger
at «Jeg har lært like mye av rottene mine som
jeg har lært av Platon.»15 Slike uttalelser må ha
bidratt til å provosere frem det som utviklet
seg til en intern strid med hensyn til hvem
som skulle få det ledige professoratet i filosofi
ved Universitetet i Oslo. Debatten dreiet seg
om hvorvidt man skulle ansette en som la vekt

på verdien av metafysiske studier (for eksem-
pel av Platon) eller empirisk orientert filosofi
(for eksempel studier av rottepsykologi). Av
kandidatene som hadde søkt var det bare Næss
som hadde fulgt opp mer empirisk orientert
filosofi. De utenlandske medlemmene av stil-
lingskomiteen var tilhengere av denne filoso-
fiske retningen, og et flertall for Næss ble slik
sikret med henvisning til hans prisverdige
«holdning» til samtidsfilosofi.16

Arbeidet med Interpretation 
and Preciseness

Under andre verdenskrig bygget Næss opp et
viktig nettverk av venner, men hadde naturlig
nok liten kontakt utover landegrensene. Det
var først med utgivelsen av Symbolsk logikk i
1948 at Næss igjen ble omtalt i et internasjo-
nalt tidsskrift. Den tok form av en anmeldelse
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fra den finske filosofen og logikeren Georg
Henrik von Wright som nettopp var blitt kalt
til professoratet etter Ludwig Wittgenstein
ved Cambridge University. «Fundamentet til
og de filosofiske implikasjonene av logikk er
ikke diskutert» i Næss’ bok, noterte han i sin
anmeldelse, og la til at «det er et betydelig
antall av trykkfeil og mindre feil i denne
boken.»Wright gikk i sin anmeldelse så i rette
med Næss og rettet opp noen av dem.17 Den
neste utgaven, En del elementære logiske emner
fra 1950, fikk rettet opp småfeilene og la min-
dre vekt på symbolsk logikk og mer på prak-
tisk semantikk. Den fikk imidlertid ikke noe
særlig bedre medfart av en kollega av Næss
ved Universitetet i Oslo.18 For lesere av Journal
of Symbolic Logic ble det slik klart at Næss’
filosofiske undersøkelser gikk i retning av
semantikk og ikke logikkforskning.

Næss’ bøker i logikk og semantikk var bare
forarbeider til det som kan regnes som hans
hovedverk i etterkrigstiden, nemlig Inter-
pretation and Preciseness som kom ut i forelø-
pig utgave fra 1947 til 1949. Hensikten med
en slik utgivelse er å kunne hente inn kritikk
og kommentarer fra filosofikolleger med hen-
blikk på en endelig utgivelse. Siden den fore-
løpige utgaven var offentlig tilgjenglig, ble
den også anmeldt i enkelte tidsskrift. Fredrik
W. Thue viser i sin grundige studie av miljøet
rundt Næss at han utviklet sin egen tolknings-
lære inspirert av studietiden i Wien. Han for-
søkte, og lyktes senere, med å etablere dette
som forskningsfelt for en serie filosofer i
Oslo, blant annet ved Institutt for samfunns-
forskning. Denne «Oslo-gruppen», som de
kalte seg selv, ble promotert i Journal of
Philosophy av et av medlemmene.19 Den sven-
ske logikeren Anders Wedberg var mer kri-
tisk, han argumenterte for at Næss var inspi-
rert av Gottlob Frege, men at hans terminolo-
gi var «noe forvirrende» i lys av denne filoso-
fens arbeid. Videre mente han at «prosedyren
som forfatteren har valgt synes noe utilfreds-
stillende», at Næss «feiler i å gi en klar forkla-
ring av sin boks logiske symbolisme», og at

argumentene var «uklare».20 Kritikken fortsat-
te med utgivelsen av forhåndsutgaven av del 2
og 3 av Interpretation and Preciseness, hvor
Wedberg fant at «betydningen av de symbol-
ske uttrykk brukt noen ganger er obskure».21

De siste delene gjorde ham ikke mer positiv,
og Wedberg avsluttet sin vurdering med en
seks linjers annonsering av deres eksistens i
1950.22 Carl G. Hempel var også kritisk: «Det
synes for meg å være en tvilsom prosedyre»,
skrev han, «først å konstruere et omhyggelig
definert system av begreper, for så å se etter
deres teoretiske sammenheng etterpå.»23

Det er verdt å skyte inn her at komplimen-
tene ofte satt langt inne blant filosofer som
Wright og Hempel, og at Wedberg var viden
kjent som litt av en sitron i sine omtaler.
Deres kritiske vurdering av Næss’ arbeider
bør derfor ikke leses som noe slakt. Men de
indikerte for logikkmiljøet at det måtte omfat-
tende omskrivinger til for at arbeidene skulle
lede til banebrytende forskning.

I mellomtiden fortsatte Næss med å utar-
beide sin tolkningslære i An Empirical Study of
the Expressions ‘True,’ ‘Perfectly Certain’ and
‘Extremely Probable’ fra 1953. Denne fikk også
en kjølig mottagelse, denne gangen fra
Cambridge-filosofen og Wittgenstein-eleven
Stephen Toulmin, som skrev at «Hr. Næss har
operert med en overforenklet modell for språ-
kets funksjon, og at hans eksperiment på for-
hånd var laget bare for å håndtere idealiserte
‘deskriptive’ uttalelser.» Toulmin forsto heller
ikke poenget med spørreundersøkelsene:
«Det er å håpe at Næss, før han blir for ned-
senket i de praktiske sidene ved å ordne og
bruke flere og flere lignende spørreskjemaer,
vil sette seg ned og fortelle oss akkurat hva de
er laget for å prøve. Før det er gjort, vil det
være lett for filosofer å ignorere hans
arbeid.»24 Boken ble publisert umiddelbart før
Interpretation and Preciseness, og det er sann-
synlig at det er den Toulmin mente Næss’
posisjon ville stå og falle på.

Det er lite som tyder på at Næss klarte å
overbevise sitt internasjonale publikum med
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den endelige utgaven av Interpretation and
Preciseness som forelå i 1953. Et hovedpoeng i
Næss’ bok er hvordan tolkning av enkle ord
og uttrykk kan oppnå høyere presisjonsnivå
ved hjelp av semantisk analyse. Benson Mates
fra University of California ble satt til å vur-
dere denne teknikken, og han illustrerte den
for lesere av Philosophical Review med et
megetsigende eksempel: Utrykket «Han gjes-
per» kan ha minst to ulike semantiske tolk-

ninger,«Han gjesper frivillig» og «Han gjesper
ufrivillig». Bedre kunne han ikke illustrert at
han fant Næss’ tolkningslære ganske kjedelig.
Mates fortsetter sin anmeldelse med å hevde
at boken er «organisert på en måte som noen
ganger er vanskelig å forestå», at ordene «tolk-
ning» og «presisjon» er definert «på en heller
komplisert måte», og at det for anmelderen
«ikke alltid er klart hvordan [konsekvensene]
følger [fra definisjonene]» i Næss’ analyse,
men man blir i det minste klar over «forfatte-
rens intensjoner». Han konkluderer med at
boken med sin tolkningslære reiser «selvsagte
motforestillinger».25 Philosophical Review er et
av de tyngste internasjonale tidsskriftene
innen filosofi, og anmeldelsen bidro til en
marginalisering av Næss og dermed «Oslo-
gruppen» innen internasjonal forskning. En
artikkel Næss skrev som oppsummerer
boken, fikk tilsvarende medfart.26

Demokrati og ideologi

Mens han arbeidet med Interpretation and
Preciseness ønsket Næss å teste det filosofiske
verktøyet han var i ferd med å utvikle på den
virkelige verden. Hva kunne være mer rele-

vant enn å vise hvordan ordet «demokrati»
kunne tolkes ulikt i en politisk virkelighet
preget av kald krig? Etter krigen syntes det
klart at øst og vest tolket demokratiske prin-
sipper helt forskjellig. Næss fikk i oppdrag av
Unesco å undersøke disse tolkningene nær-
mere for om mulig å finne et felles grunnlag
for enighet og forståelse. Slik han tidligere
hadde studert sannhet, gikk han nå frem og
sendte en spørreundersøkelse til 500 eksper-

ter i filosofi og samfunnsvitenskap over hele
verden om deres tolkning av «demokrati».
Sammen med sin assistent, Stein Rokkan, sys-
tematiserte han resultatet i en empirisk
undersøkelse som klargjorde hva demokrati
betydde for eksperter som hadde ulike stå-
steder. Følgen var Democracy in a World of
Tensions fra 1951 som inkluderer både sosialis-
tiske og liberale tolkninger av demokrati-
begrepet.

At Sovjetunionens politiske system kunne
være én mulig semantisk tolkning av «demo-
krati» falt mange tungt for brystet. «Resultatet
av undersøkelsen gjør lite for å oppmuntre de
håp som lå til grunn for den», skrev en anmel-
der, fordi «de mest motsetningsfylte syns-
punkter kan bli funnet side ved side».
Spørreundersøkelsen «som helhet gir et inn-
trykk av bedrøvelig forvirring», fortsatte
anmelderen, som mente Næss og Rokkan
hadde «manglende evne til å ta innover seg
konkrete fakta».27 En annen anmelder ble
«urolig», i lys av de alvorlige problemene ver-
den sto overfor i den kalde krigen, over at filo-
sofer brukte verdifull tid på å diskutere «tve-
tydigheten i ordet tvetydig». Vedkommende
konkluderte med at «hovedverdien til denne
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boken ligger mer i de enkelte bidrag [i spør-
reundersøkelsen] enn i det analytiske over-
blikket [til Næss og Rokkan]».28

Den tøffeste kritikken kom kanskje fra
anmelderen i American Sociological Review,
som skrev at «svarene [på spørreunder-
søkelsen] er like forvirrende som søking etter
dem», og fortsatte med å slå fast at «den fore-
liggende antologien er bare enda et verdiløst
tillegg til slike kompendier med semantisk
jiu-jitsu som dominerer studiet av definisjo-
ner og re-definisjoner».29

I et slikt kompendium lyktes faktisk så
ulike filosofer som blant andre Georges
Gurvitch, Max Horkheimer og Arne Næss å
komme til en enighet om visse resultater fra
samfunnsforskning med hensyn til dets
betydning for internasjonalt samarbeid, noe
som måtte ha krevd en god del semantisk jiu-
jitsu. I anmeldelsen av Tensions that Cause
Wars, som artikkelsamlingen het, ble det da
også poengtert at det var større spenninger
mellom forfatterne i deres respektive artikler
enn det deres felles erklæring skulle tilsi.30

Det å utvikle en metode for å megle mellom
ulike filosofiske posisjoner, slik Næss hadde
gjort med sin tolkningslære, fant anmelderen
likefullt å være et interessant prosjekt.

Arbeidet med tolkninger av begrepet demo-
krati kulminerte med Democracy, Ideology and
Objectivity: Studies in Semantics and Cognitive
Analysis of Ideological Controversy fra 1956 skre-
vet sammen med to medlemmer av «Oslo-
gruppen», Jens A. Christophersen og Kjell
Kvalø. I denne systematiserer forfatterne
undersøkelsen fra Unesco-prosjektet, der
målet var å gi en objektiv dokumentasjon av
det semantiske mangfoldet av tolkninger av
ordet «demokrati». Det ble lagt særlig vekt på
det forfatterne oppfattet som et intimt forhold
mellom ideologi og demokratisyn, noe som
fikk en anmelder til utbryte at metoden bare
egnet seg for «land som Russland, hvor politi-
kere, teoretikere og journalister er beordret
inn på en [ideologisk] linje». Selv om anmel-
deren fant boken «stimulerende» og så på den

som «et verdifullt korrektiv» til demokrati-
forskning, lurte han likevel på om det var
umaken verdt å utføre den type undersøkelser
Næss ledet, siden resultatet ikke var til hjelp i
den politiske virkelighet.31

Den gjennomgående kritiske mottagelsen
av tolkningslæren og demokratiundersø-
kelsene illustrerer at norsk samfunnsforskning
og «Oslo-gruppen» ble vurdert som litt sære og
marginale prosjekter – på siden av hoved-
strømningene i internasjonal forskning.

Skeptisisme og mangfold

Med bøkene om tolkning og demokrati hadde
Næss gjort seg ferdig med et større prosjekt,
og skrivebordet var ledig for nye emner og
tema. Det var behov for oppdatering og utvi-
delse av lærebøker til forberedende prøver, og
Næss brukte mye tid på å bygge opp filosofi-
miljøet i Norge ved å skrive nye utvidede
utgaver av introduksjonsbøker i metodelære
og filosofiens historie.

Som en del av dette arbeidet publiserte han
en innføringsbok i samtidsfilosofi kalt Moderne
filosofer. Den kom ut i 1965. På den tiden var det
svært mange som diskuterte det de oppfattet
som en splittelse av filosofifaget mellom konti-
nentale og analytiske retninger. Det vakte derfor
en viss oppsikt at Næss kunne introdusere og
sammenligne mellom to permer så vidt forskjel-
lige filosofer som Rudolf Carnap, Ludwig
Wittgenstein, Martin Heidegger og Jean-Paul
Sartre. I Review of Metaphysics het det at Næss
«forsøker å forstå hver filosof med utgangs-
punkt i vedkommendes egen terminologi», at
«det er ingen forsøk på systematisk sammenlig-
ning av de fire, men likheter (noen kanskje noe
søkte) og ulikheter er poengtert». Videre at
boken er «et godt eksempel på toleranse i filoso-
fien».32 Omtalen var i det hele positiv, noe som
kan ha vært en av årsakene til at Næss fikk over-
satt boken. Den forelå i engelsk utgave i 1968 på
det prestisjetunge Chicago University Press.
Dette var den første boken Arne Næss publiser-
te på et tungt internasjonalt forlag. Boken fikk
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en typisk sandwich-anmeldelse i tidsskriftet
Mind: Først kommer det et avsnitt med ros,
etterfulgt av til dels saftig kritikk, før anmel-
delsen slutter med et forsonende, anerkjen-
nende avsnitt. Der heter det at «denne boken
trygt kan havne i hendene på en filosofisk ama-
tør, [mens] en skolert filosof vil være uenig i det
Næss skriver».33 En annen anmelder poengterte
også at boken «egner seg godt til lavere grads
undervisning».34 Skal en dømme ut fra disse
anmeldelsene, ble Næss respektert som en solid
lærebokforfatter.

At Næss nå satset på en lesekrets utover snev-
re fagfilosofer synes klart med Gandhi and the
Nuclear Age fra 1965. Næss hadde i lang tid
beundret Gandhis ikke-voldelige profil i kon-
fliktløsning, og så på den som en mulig modell
for å løse konflikter under den kalde krigen.
Flere anmeldere var enig med Næss, og
beskrev boken som «en for kort, men likevel
nyttig klargjøring av Gandhis ideer om ikke-
vold», og som «et verdifullt bidrag til studier
av Gandhi».35 Andre var enig i at dette var «en
tankefull og formålstjenlig bok», men lurte
likevel på «om Gandhis kampanjer virkelig var
eksempler på ikkevold», og så på Næss’ analy-
se som «uklar».36 En anmelder slo endatil fast
at «Næss hjelper oss overhodet ikke» i å forstå
Gandhis politiske stil.37 Kritikken fokuserte
imidlertid mest på om ikkevold var politisk
realistisk: «Det er tvilsomt om de som er opp-
tatt av nasjonale interesser og suverene stater
vil vie Næss særlig oppmerksomhet.»38 Én kri-
tiker mente at «Næss viser hvor vanskelig det
er å utlede presise anvisninger for politisk
handling fra Gandhis lære»,39 mens en annen
kritiserte Næss for å ignorere at Gandhis poli-
tikk var tradisjonalistisk ved at den ikke mak-
ter å reformere det indiske samfunn.40 Selv om
boken slik fikk en blandet mottagelse, viser
mengden av omtalene at Næss med sin tolk-
ning av Gandhi nådde ut og ble lest inter-
nasjonalt.

Et år etter boken om Gandhi kom Næss med
en bok for studenter, som oppsummerer hans
semantiske tolkningslære: Communication and

Argument. Elements of Applied Semantics fra
1966. Den fikk en god mottagelse som en «kort
og god» innføring i argumentasjonsteori, selv
om anmelderen tvilte på om man noen gang
empirisk ville kunne måle en objektiv forbe-
dring i studenters argumentasjon takket være
boken, noe anmelderen så som Næss’ under-
liggende mål.41 En annen omtalte boken som
«frastøtende» fordi Næss skrev uklart og ved
flere tilfeller ikke fullførte sin argumentasjon,
men lot det være opp til leseren selv å trekke
konklusjonene av sine oppfatninger.42

Næss hadde på slutten av 1960-tallet beve-
get seg mer og mer bort fra sitt tidligere fokus
på semantikk og logikk. Denne dreiningen i
Næss’ forfatterskap fikk sitt mer fagfilosofis-
ke uttrykk i boken Scepticism fra 1968. Den
fikk en bred omtale, inkludert noen korte og
nøytrale.43 Den mest positive anmelderen
beskrev den som en «viktig, interessant og
vanskelig bok», men at Næss’ «argumenter er
overomstendelige og villedende uttrykt; men
de fortjener å bli tatt seriøst.»44 En annen
mente Næss’ argumenter var «interessante,
men ikke overbevisende.»45 Igjen var det en
kritiker i prestisjetunge Philosophical Review
som i klartekst skrev at boken ikke holdt mål:
«Næss’ redegjørelse for hva skeptisisme ikke er
lar en hel del stå uforklart med hensyn til hva
det er.» Videre at det skeptiske ståsted Næss
forsvarte hadde et «element av frivol falskhet»
med en «heller ufullstendig» argumentasjon,
der særlig kapittel 5 bar preg av «løsrevet pole-
misk diskusjon», og at «den skeptiske levemå-
ten synes å være en enkel løsning».46 An-
melderen i Philosophical Quarterly var minst
like kritisk, han mente at «den posisjonen som
blir forsvart synes uforsvarlig og pervers.» Når
Næss hadde utarbeidet «en doktrine som for-
byr [leseren] å kalle en spade en spade» fordi
alle utsagn kan fortolkes annerledes fra skepti-
kerens synspunkt, så må noe være «fullstendig
galt», konkluderte samme anmelder, som fant
tiden han hadde brukt på å anmelde boken
«fullstendig bortkastet».47 I det som ble Næss’
første (og eneste?) anmeldelse i Times Literary
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Supplement het det at det er «en noe merkelig
bok», siden skeptisisme slik Næss beskriver det
er «mer en holdning enn en filosofisk posi-
sjon». Anmelderen mente videre at «Næss ikke
hadde viet tilstrekkelig oppmerksomhet til
skeptisisme som historisk skole», og avsluttet
med å skrive poengtert at «den eneste rimeli-
ge filosofiske posisjon for en skeptiker er still-
het. Og den prisen er for høy å betale for de
fleste filosofer.»48

Avskjed med Filosofisk institutt

Næss ble på ingen måte en taus skeptiker,
men fortsatte med filosofiske studier også
etter at han sa opp sin stilling ved
Universitetet i Oslo i 1970. Den første boken
som frilansfilosof ble en antologi kalt

Invitation to Chinese Philosophy, fra 1972, redi-
gert sammen med Alastair Hannay. Igjen ble
Næss vurdert til å ha manglende redaksjo-
nelle evner av en kritiker som mente at
bokens «‘mystiske’ tilnærming til studiet av
kinesisk filosofi» ikke var representativ, ikke
minst fordi maoistisk filosofi var utelatt:
«Visselig hadde inkluderingen av i det min-
ste en rasjonell naturalist bidratt til å balan-
sere det feilaktige inntrykk [som skapes i
antologien] at kinesisk filosofi er upresis og
irrasjonell.»49 «Dette er en merkelig bok»,
skrev en annen anmelder, fordi det ikke var
noe samlende tema i antologien «verken i
forståelse eller i analysen». Artiklene ble kri-
tisert én etter én, og redaktørene fikk skyl-

den siden de manglet kunnskap i kinesisk
språk og kultur.50

Næss’ neste bok, The Pluralist and Possibilist
Aspect of the Scientific Enterprise fra 1972, ble
ikke bedre mottatt. Den følger hovedtanken
fra hans tidligere arbeider ved å argumentere
for pluralistisk sannhetsforståelse i vitenskap.
I samtidens vitenskapsteoretiske debatt ble
Næss tolket slik at han forsøkte «å oppnå en
syntese» av Thomas Kuhn og Karl Poppers
posisjoner.51 Den possibilismen som Næss for-
svarer innebærer metodisk mangfold, og den
har flere fellestrekk med Paul Feyerabends
tenkning. Boken ble forstått som en del av
«kampen mot konformitet», og som en filoso-
fi som ga mye «albuerom til å manøvrere i»,
men, ifølge Philosophical and Phenomenological
Research, «lite å knytte an til». Denne anmel-

deren fortsatte med å skrive at «kampen mot
dogmatisme må ikke selv bli dogmatisk», og
anklaget dermed Næss for å ha forlatt sin tid-
ligere skeptiske posisjon.52 1970-tallet var en
tid der anmeldere ble oppmuntret til å slakte
med hard hånd om nødvendig. Det å si ting
rett ut uten subtiliteter var på moten blant
akademikere som ønsket å snakke det de opp-
fattet som proletariatets språk. En slik anmel-
der la ikke fingrene imellom i sin kritikk av
Næss:«Leseren skulle ønske å vite hvorfor det
er viktig å vedkjenne seg pluralisme», og fort-
satte: «En får mistanke om at Næss egentlig
overhodet ikke er interessert i vitenskapelig
pluralisme, bortsett fra som en brukbar
modell for vitenskapsfilosofi og lingvistikk.»
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Arne Næss’ etter hvert beryktede spørre-
undersøkelse om tolkninger av sannhet fra
1938 ble trukket frem for å latterliggjøre ham.
Videre heter det at «Forfatteren presenterer
ikke noen nye argumenter for sin posisjon, og
han prøver heller ikke å argumentere for at
hans versjon er bedre enn andres. (...) Som et
forsøk på å komme med en detaljert, sammen-

hengende forklaring av en filosofisk posisjon,
er denne boken en fiasko.» Som om ikke det
var nok, dro anmelderen til med følgende
avslutning: «Mange filosofer har kommet til
den konklusjon at filosofi er verdiløst, men få
har tatt konsekvensen av dette og handlet der-
etter. I bokens innsidebrett kan man lese at
Arne Næss har tatt avskjed med sin stilling
som filosof i Oslo for i helhet å kunne vie sin
tid til de miljøproblemer som truer menneske-
heten.»53

Miljø og livsfilosofi som mobiliserer

Arne Næss ble altså på ingen måter en passiv
frilansfilosof. Paradoksalt nok er det er først
etter at han forlater universitetet at filosofiske
miljøer i utlandet for alvor fatter interesse for
hans arbeid. Inspirert av Karl Marx prokla-
merte radikale studenter på 1970-tallet at filo-
sofiens oppgave ikke var å analysere verden,
men å forandre den. For mange unge studen-
ter kom Næss’ avskjed med Filosofisk institutt
og hans påfølgende arbeid til å representere
et slik aktivistisk og sosialt engasjert filoso-
fisk ståsted. Alfred J. Ayer var en av de første
til å kommentere denne dreining i Næss’ for-

fatterskap, og anklaget ham tidlig for å ha 
sveket både positivisme og skeptisisme til for-
del for filosofisk aktivisme. «Det er tragisk,
men studenter trenger retorikk og dogma-
tisme», forklarte Næss i sitt svar til Ayer, og la
til at «skeptisisme fostrer passivitet» i sosiale
spørsmål.54 Gitt de alvorlige utfordringer ver-
den sto overfor, mente han at man måtte

kunne fire noe på presisjonsnivået for bedre å
kunne aktivisere folk i viktige miljøproble-
mer, fredssak og sosiale spørsmål.

Den umiddelbare foranledning for debat-
ten mellom Ayer og Næss var en forelesning
Næss holdt i Bucuresti i Romania i 1972 der
han påpekte at man trengte en «dypøkologisk
bevegelse» til å lede verden ut av den over-
hengende miljøkrisen. Forelesningen ble kort
tid etter trykket i form av et manifest som
skulle mobilisere til handling. Den har siden
blitt en standardreferanse i miljøfilosofisk lit-
teratur, og den er i dag trolig Arne Næss’ oftest
siterte artikkel.55 I Oslo fulgte Næss opp suk-
sessen med en serie forelesninger som materi-
aliserte seg i seks utgaver av Økologi, samfunn
og livsstil publisert mellom 1972 og 1976.
Deres mål var foruten å analysere miljøkrisen
å mobilisere til handling. Han skrev også en
bok der han redegjør for betydningen av akti-
vistisk filosofi representert ved Mao Tsetung,
noe han understreket ved å la bildet av Mao
en tid få pryde forsiden av sin filosofihisto-
rie.56 Slik kom Næss til å representere mot-
kulturen på venstresiden, selv om han ikke til-
hørte de mest radikale grupperingene.

Utover 1970- og 1980-tallet var det nettopp
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den aktivistiske miljøfilosofien til Næss som
engasjerte det internasjonale publikum. For
første gang kunne han glede seg over at en hel
gruppe av filosofer så vel som radikale miljø-
aktivister utenfor Norge engasjerte seg aktivt i
hans arbeid. Han publiserte en hel serie med
artikler om dypøkologi i dialog med filosofer
engasjert i politiske spørsmål særlig knyttet til
fredsarbeid og kvinnesak, men også om mer
metafysiske tema som menneskets plass i
naturen. Disse dialogene er nylig samlet i en
500 siders antologi som tydelig dokumenterer
at Arne Næss spilte og fortsatt spiller en sen-
tral rolle i internasjonal miljøfilosofisk
debatt.57 Slik ble det det miljøfilosofiske arbei-
det som etablerte Næss som filosof av format
utenfor landets grenser.

Mange engelskspråklige filosofer engasjert i
dypøkologien hadde hørt om, men ikke kun-
net lese, Økologi, samfunn og livsstil. Det var en
liten begivenhet da en sterkt redigert og
omskrevet utgave kom ut på engelsk i 1989 på
det prestisjefylte Cambridge University Press.
Selv om enkelte var kritiske til boken fordi
filosofien i den «blander ontologi og etikk på
provoserende og unnvikende måter», og andre
omtalte økosofien som «inkonsistent søppel»,58

er det ingen tvil om at boken fikk en god mot-
tagelse. En elleve siders meget positiv anmel-
delse i prestisjetunge Environmental Ethics er
belegg for det. Der heter det at boken hører
hjemme «på den svært korte listen av arbeider
i miljøfilosofi som taler til oss fra dypet av et
liv som er godt og tankefullt levd, et liv som har
fremkalt visdom, og med det omsorg, en posi-
tiv innstilling, og en følelse av ansvar for jord-
kloden».59 Videre heter det at den er et av de
viktigste bidragene til miljøetikken, og at ingen
miljøfilosofer kan unnlate å forholde seg til
den økologiske filosofien Næss forfekter.
Tidsskriftet The Trumpeter. Journal of
Ecosophy fulgte opp med et eget spesial-
nummer om Arne Næss der samtlige forfattere
kommer med konstruktive bidrag for å videre-
utvikle og presisere økosofien til den norske
filosofen.60 En av grunnene til bokens suksess

var at den hadde flere løse tråder som andre
kunne nøste opp og spinne videre på. Den
representerte et pågående forskningsprosjekt
mer enn et avsluttet arbeid, og utover 1990-
tallet deltok Næss aktivt i denne prosessen.

Problemet med dette miljøetiske arbeidet
var at det etter hvert ble en spesialistpreget
debatt for de allerede frelste, og få nye bidrag
og perspektiver kom til. Uten å oppgi økofilo-
sofien valgte Næss i 1998 å forsøke å nå ut til
et enda større publikum med boken
Livsfilosofi. Et personlig bidrag om følelser og for-
nuft. I Norge ble boken en formidabel salgs-
suksess som i dag har solgt i utrolige 120 000
eksemplarer. Den er oversatt til dansk,
svensk, latvisk og amerikansk. I 2002 er
boken kommet ut i USA på Georgia University
Press. Boken fortjente et stort publikum også
i Sverige, mente en begeistret anmelder i
Helsingborgs Dagblad, som fant den «uhyre
rik, med resonnementet som spenner over et
vidt felt». Det som gledet anmelderen var den
mengden av store og små iakttakelser om
følelser Næss diskuterte på en slik måte at det
ble til «en stor leseopplevelse, som for all
fremtid vil påvirke min måte å tenke, oppfat-
te og forstå ting på».61 En annen svensk
anmelder kunne heller ikke holde sin begeist-
ring tilbake, og mente Livsfilosofi ville finne
sin naturlige plass på nattbordet. «Det er godt
å lese tanker av en som tenker godt», mente
han, og anbefalte boken som en filosofisk
«luksus mange burde unne seg».62 I Danmark
fikk boken en pen forhåndsomtale i et por-
trettintervju trykket i nyttårsutgaven av
Politiken.63 En uke senere kunne avisens
lesere imidlertid finne en saftig slakt under
tittelen «Kan 50 000 nordmenn ta feil?» sig-
nert Marie Tetzlaff. At titusener av nordmenn
kunne kjøpe og lese en bok hun mente var en
«mildt sagt tynn kopp te» fant hun merkelig,
siden argumentasjonen Næss kom med min-
net mest om «en bunke verdiløst lommerusk,
som ikke unnslår seg for å formulere de mest
banale ‘erkjennelser’ på grensen til floskler,
som om de var visdomsord».
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Det som irriterte Tetzlaff var ikke bare livs-
filosofien, men mangelen på kritisk journalis-
tikk og intellektuell edruelighet blant de av
hennes norske kolleger som uten blygsel
kanoniserte Næss til nasjonal heltestatus.
«Det står i sannhet slett til med den påståtte
og høyt prissatte ‘allmenne dannelse’» i Norge
når en slik bok begeistrer pressen, resonnerte
hun, før hun gikk i rette med en livsfilosofi
som ikke tok i betraktning opplagte kategori-
er som samfunnsklasse, økonomisk levestan-
dard og kjønn i analysen av livskvalitet og
lykke.64 For henne representerte Livsfilosofi et
brudd med den sosialt og politisk engasjerte
filosofien hun kjente fra Næss’ miljøfilosofi.

Filosofkongen av 
annerledeslandet

Det mest overraskende i denne gjennomgå-
elsen er kanskje at Arne Næss’ senere økofilo-
sofi er blitt bedre mottatt enn hans tidligere
strengt fagfilosofiske studier av sannhet,
semantikk, tolkning, demokrati og vitenskap.
Selv om vi har sett at det eksisterer flere
hederlige unntak, viser «forekomstanalysen»
en jevnt over kritisk mottagelse i internasjo-
nale fora av Arne Næss’ forfatterskap til han
sa opp sitt professorat i 1970. Denne kritikken
kan i liten grad begrunnes med fagfilosofiske
skoleretninger eller personlige rivaliseringer.
Det er først med miljøfilosofien at Næss eta-
blerer seg som en filosof av internasjonal
betydning.

Det er selvfølgelig urimelig å gjøre inter-
nasjonal omtale til en målestokk for en forfat-
ters suksess eller kvaliteten på et arbeid. Det
må også sies at norske lærebøker sjelden blir
anmeldt i utlandet, og det har alltid vært van-
skelig for norske forfattere som publiserer på
engelsk å få oppmerksomhet internasjonalt.
Det er først nylig at forskningskvalitet på filo-
sofi skrevet i Norge blir målt etter utgivelser
og omtaler i internasjonale fora, og det er ikke
rettferdig å anvende dagens standard på gårs-
dagens publikasjoner.

I hvilken grad Næss diskuteres i bøker og
antologier er det vanskelig å bedømme, siden
det ikke finnes noe godt søkeverktøy for å
kunne foreta «forekomstanalyse» i et slikt
enormt materiale. Indekssøk viser imidlertid
at Arne Næss’ navn sjelden dukker opp i aka-
demiske artikler, noe som er en indikator på
en viss manglende internasjonal interesse for
hans filosofi.

Et betydningsfullt unntak er, som vi har
sett, miljøfilosofisk litteratur. I tidsskriftet
Inquiry siteres og drøftes også Næss ofte, noe
som kan forklares av at mange forfattere
inkluderer redaktørens arbeid i en artikkel i
den berettigede tro at det øker sannsynlig-
heten for å få publisert. Når man ser på den
prominente listen av intellektuelle som har
publisert i Inquiry (som Jürgen Habermas,
Paul Feyerabend, Charles Taylor med flere),
kan det ikke være tvil om at Arne Næss som
tidsskriftredaktør – assistert av sin medredak-
tør Alastair Hannay – må ha nytt internasjonal
respekt. Dette kan også være en av hoved-
grunnene til at mange har kjent til ham uten-
for Norges grenser.

Mange har med rette påpekt Arne Næss’
store betydning for norsk akademisk forsk-
ning, filosofiske miljø, og oppbygningen av
forberedende prøver ved landets universite-
ter. For dette arbeidet har han i forbindelse
med 90-årsdagen i 2002 blitt kanonisert til
litt av en filosofkonge. Mye kan tyde på at han
likefullt har hatt en beskjeden plass i interna-
sjonal debatt – med miljøfilosofien som et
særdeles viktig unntak.

I den grad Arne Næss har hatt innflytelse i
Norge, tilsier den kritiske mottagelsen hans
arbeider fikk i utlandet også en kritikk av alle
dem som knyttet an til hans filosofiske stand-
punkter, forskningsprinsipper og lærebøker.
Det er som økologisk filosof han fortjener
oppmerksomhet.

Sett utenfra har Arne Næss’ prosjekter blitt
vurdert som et særnorsk fenomen, som en
annerledesfilosofi for et akademisk anner-
ledesland.�
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Avisene kunne fortelle at mer enn 60 000 sven-
sker og 40 000 nordmenn var blitt sterilisert
mot sin vilje ut fra rasehygieniske hensyn og
samfunnets interesser. Tvangssteriliseringen
skulle spesielt ha vært rettet mot etniske 
minoritetsgrupper, åndssvake, sinnslidende og
andre «avvikere» som belastet velferdsstatens
sosialbudsjett, og som myndighetene mente
forringet befolkningskvaliteten gjennom sine
dårlige arveanlegg. Selv hadde jeg aldri hørt
om fenomenet. Sterilisering hørtes brutalt
ut.

Det var Gunnar Broberg og Mattias Tydéns
bok Oönskade i folkhemmet. Rashygien och 
sterilisering i Sverige (1991) og boken Eugenics
and the welfare state. Sterilization policy

in Denmark, Sweden, Norway, and Finland
(1996) der Gunnar Broberg og Nils Roll-
Hansen var redaktører, som satte den skandi-
naviske steriliseringshistorien på dagsorden.
Men det var spesielt én mann – journalisten
Maciej Zaremba – som gjennom artikler i
Dagens Nyheter brakte «avsløringene» ut i
verden.

Zaremba trakk paralleller mellom den
skandinaviske steriliseringspolitikken og
politikken i Det tredje riket, men var opptatt
av en grunnleggende ideologisk forskjell:
Mens det i Tyskland var nazistene som hadde
fremvist den største iver etter å kvitte seg med
«dårlige arvebærere» og «sosialt underlegne»
individer, var det i Skandinavia velferdsstaten

Sensommeren 1997 var jeg student i England. En morgen våknet jeg opp til

nyheten om at det hadde foregått en storstilt tvangssterilisering i de skandi-

naviske land fra 1930-tallet og langt opp på 1970-tallet. Senere på dagen

kom en av professorene bort til meg og spurte hvordan jeg kunne gå så rak

i ryggen når jeg kom fra et land med en så mørk historie. 

Siri Haavie

Norsk
steriliseringshistorie

– et mørkt kapittel?
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som hadde vært den drivende kraft bak utren-
skingspolitikken: En kombinasjon av sterk
sosial konformitet, rasehygienisk tankegods,
bekymring for sosiale utgifter og en nesten
ubegrenset tro på fremskritt gjennom viten-
skap og planstyring, hadde gjort tvangssterili-
sering til et attraktivt befolkningspolitisk red-
skap. Rasehygieniske utrenskingsprogram-
mer var med andre ord ikke begrenset til tota-
litære regimer, men hadde funnet sted – og
blitt fortiet – selv i land kjent for sine liberale
tradisjoner og sin hjelp til samfunnets svake.

Zarembas artikler vakte internasjonal opp-
sikt. Den britiske avisen The Independent
kunne 30. august 1997 opplyse at: «Swedes
have been shocked to discover this month
that the policy was scrapped only in 1976, 31
years after the Third Reich».

Sammenligningene med Nazi-Tyskland ble
kritisert fra flere hold, og det påståtte omfang-
et av tvangssteriliseringer korrigert til et langt
lavere tall. Men oppfatningen av at det hadde
funnet sted et betydelig antall moralsk forkas-
telige inngrep, og at det var langt mer enn en
kronologisk sammenheng mellom rasehygie-
nisk tenkning og en sosialdemokratisk vel-
ferdsstatlig politikk, ble hengende ved.

Behov for nyansering

I iveren etter å avsløre grumsete idéstrøm-
ninger oppnådde «etikkens forkjempere», vel-
menende politikere og sensasjonsglade jour-
nalister å kriminalisere en viktig og i høy grad
velfungerende praksis i norsk sosialhistorie.
1990-tallets avsløringer resulterte ikke bare i
en rekke oppslag i internasjonale medier, men
nedfelte seg også i den offentlige bevissthet
som et «mørkt kapittel» i vår nære historie. I
internasjonal faglitteratur dukker det stadig
opp henvisninger til det sjokkerende omfang-
et av ofre for den velferdsstatlige sterilise-
ringspolitikken, og i diskusjoner om den nye
genteknologiens farer og muligheter dukker
eksemplet Skandinavia opp, både som skrem-
selsbilde og som kontrast til de nye mulig-

hetene for valg og bortvalg av individer og
egenskaper.

Steriliseringsproblematikken er imidlertid
for viktig til at et så ensidig og fordreid syn
bør fortsette å prege debatten. Med fokus på
norsk politikk og praksis vil jeg derfor forsø-
ke å nyansere et saksområde som i dag domi-
neres av skremmende vandrehistorier. Jeg vil
ta tak i noen spørsmål som jeg mener ligger til
grunn for hele problematikken – nemlig om
det finnes mennesker i samfunnet som ikke
bør få (flere) barn – og hvis så er tilfelle, hvil-
ke løsninger vi har å tilby dem. Målet er å 
problematisere noen av de underliggende pre-
missene for argumentasjonen rundt sterilise-
ring og tvangsbruk. Først vil jeg imidlertid
kort oppsummere hva anklagene om over-
grep bygger på, og si noen ord om sterilise-
ringsloven og om sterilisering som metode.

En ufruktbargjørende metode

Sterilisering er en effektiv prevensjonsmeto-
de, og i prinsippet et ugjenkallelig inngrep.
I Norge har adgangen til å bli sterilisert i pre-
vensjonsøyemed vært lovregulert siden 1934.
Loven ble vedtatt i Stortinget mot én stemme,
og førte verken til særlig faglig uenighet eller
stort folkelig engasjement. Først på 1990-tal-
let ble sterilisering et tema i den offentlige
debatt, og det ble en utbredt oppfatning at ste-
rilisering av «avvikere» er moralsk forkastelig.

Lov om adgang til sterilisering m.v. fra 1934
omfattet imidlertid ikke bare steriliserings-
inngrep, men også kastrering. Siktemålet med
sterilisering er å oppheve forplantningsevnen
ved å kutte over eggledere/sædledere. For-
målet med kastrasjon er å påvirke en persons
sinnstilstand ved at kjønnskjertlene fjernes.
Kastrasjon ble – som lobotomi – medisinsk-
faglig begrunnet, og loven åpnet for kastre-
ring for å forebygge seksualforbrytelser.

Karl Evang (1902-1981), lege, senere medi-
sinaldirektør og helsedirektør og en sentral
person i norsk helsepolitikk gjennom flere
tiår, kritiserte at loven skulle omfatte to typer
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seksualinngrep av så vesensforskjellig karak-
ter. Sammenslåingen av inngrepene under
fellesbetegnelsen «seksualoperasjoner» mente
han var ytterst uheldig:

Kastrasjon er en operasjon som forkrøbler et
menneske og forandrer det vidtgående og i
uheldig retning. Den opfattes med rette som en
lemlestelse og har til alle tider hatt om sig en
stemning av uhygge, redsel og avsky. Det er
ingen tvil om at denne stemning også i større
eller mindre grad har smittet over på sterilisa-
sjonen og vanskeliggjort en rasjonell anven-
delse av denne i mange tilfelle nyttige eller
endog nødvendige operasjon.1

Ifølge Evang var det også kritikkverdig at
loven omhandlet tre helt forskjellige mål-
grupper for seksualoperasjoner: sedelighets-
forbrytere, bærere av uheldige arvelige anlegg,
og psykisk normale personer som ønsket å
unngå å få barn.

Det er nettopp en slik sammenblanding av
ulike motiver og målgrupper som har kommet
til å prege mye av 1990-tallets steriliserings-
debatt. Resultatet er blitt et sammensurium av
føleri og fakta – den beste grobunn for myte-
dannelser og sensasjonsorienterte medieopps-
lag. Jeg vil derfor presisere at det er sterilise-
ring som svangerskapsforebyggende metode, og
ikke kastrering, jeg vil rette oppmerksomhe-
ten mot. Og la meg med en gang avlive noen
myter: Ved sterilisering oppheves verken lys-
ten eller evnen til samleie. Det store flertallet
av menn som steriliseres merker ingen
endring i mengden eller kvaliteten av sædves-
ken (sædvesken kommer fra andre kjertler
enn testiklene). Utløsningen blir som før.
Steriliserte kvinner beholder sin menstrua-
sjon. Bivirkninger forekommer meget sjelden.2

To tesers fall

I sin grundige studie av sterilisering og kast-
rering av tatere i Norge etter loven av 1934,
har historiker Per Haave også beskrevet norsk

steriliseringspraksis i sin alminnelighet. Det
mest oppsiktsvekkende ved Haaves funn er
imidlertid ikke at tilfeller av kritikkverdig
praksis har forekommet, men at det ikke fin-
nes belegg for at steriliseringene var ledd i en
bevisst statlig politikk rettet mot bestemte
befolkningsgrupper: Taterne var aldri en
uttalt målgruppe,3 og det fant aldri sted noen
systematisk sterilisering av åndssvake med
utgangspunkt i politiske beslutninger eller
politisk-administrative direktiver. Sett i for-
hold til den kraftfulle retorikken og gjentatte
ønsker om å få lettet adgangen til sterilisering
av åndssvake, ikke minst fra personer tilknyt-
tet åndssvakeomsorgen, vurderer Haave tallet
på steriliseringer i denne gruppen som for-
holdsvis lavt.

Verken Haave eller historikeren Mattias
Tydén i sin studie av svensk steriliserings-
historie, har funnet belegg for at det fantes en
klar sammenheng mellom steriliseringsprak-
sisen i de skandinaviske land og en sosialde-
mokratisk velferdsstatlig politikk. Ikke i noen
av de viktigste velferdspolitiske dokumentene
i det ideologiske byggverket Arbeiderpartiet
reiste etter 1945, kan Haave finne at sterilise-
ring ble omtalt som et aktuelt sosialpolitisk
tiltak. En gjennomgåelse av Arbeiderpartiets
tidsskrift Det 20de århundre i perioden 1920-
1940 viser at sterilisering heller ikke fikk spe-
siell oppmerksomhet i mellomkrigstiden, og
faktisk var et ikke-eksisterende tema i partiets
ideologiske debatt.

Steriliseringsspørsmålet var derimot, som
Haave dokumenterer, en integrert del av etter-
krigstidens helsepolitiske program, et pro-
gram som hvilte tungt på sosialmedisinske
ideer, og der så vel arvelighet som samfunns-
organisering og økonomiske forhold ble sett
som årsaker til sykdom og nød. Programmet
ble iverksatt og ledet av sterke personligheter
innen Arbeiderpartiet – først og fremst Karl
Evang. Steriliseringsspørsmålet var imidlertid
kjennetegnet av et påfallende fravær av en
bred offentlig interesse for saken og et påfal-
lende fravær av en kritisk motoffentlighet.
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Ikke i noen av landets partiprogrammer
mellom 1920 og 1977 blir inngrepet omtalt.4

Sterilisering var ikke et partipolitisk spørs-
mål, faktisk i liten grad et politisk spørsmål
overhodet.

Hvor mange ble sterilisert?

Mellom 1934 og 1977 ble det utført i under-
kant av 44 000 steriliseringer i Norge etter
loven av 1934. Men det var først fra slutten av
1960-årene at de muligheter som lå i loven ble
tatt i bruk med tanke på barnebegrensning
for flere enn de få: Mer enn 75 prosent av inn-
grepene fant sted etter 1965, og vel 40 prosent
ble utført bare i løpet av lovens fire siste år.5

Hele 95 prosent av inngrepene ble utført på
psykisk normale personer som selv hadde
bedt om, eller samtykket i, at steriliseringen

ble utført. Mindre enn fem prosent av inn-
grepene (i overkant av 2000) ble utført på
personer som ble definert som psykisk unor-
male, og av disse var i underkant av halvpar-
ten vurdert som så psykisk svekket at de ikke
kunne forstå hva inngrepet gikk ut på. I til-
legg vet vi at et stort antall personer – i mange
år de fleste – ble sterilisert utenfor lovens ram-
mer. Loven omfattet ikke sterilisering på
medisinsk grunnlag (sterilisering på grunn av
fare for liv eller helse), og en medisinsk
begrunnelse kunne bli gitt selv om inngrepet
i realiteten var sosialt eller sosialmedisinsk
begrunnet.6

Hvor mange av de utførte steriliseringene i
Norge skal defineres som tvungne? Hvor

mange personer er blitt manipulert i valgsitu-
asjonen, har følt seg presset, overtalt eller blitt
sterilisert mot sin uttalte vilje? Svaret avheng-
er dels av begrepsdefinering, dels av empiri,
dels av normative vurderinger i fortolkningen
at det historiske materialet. Straffelovs-
komiteen som stod bak lovutkastet fra 1932,
mente selv at den hadde sikret et lovgrunnlag
som forutsatte frivillighet.

«En utpreget liberalistisk lov»

I Norge var sterilisering allerede blitt prakti-
sert i flere år da steriliseringsloven ble vedtatt,
men sterilisering hadde etter Straffeloven
vært straffbart med mindre det forelå en
«nødstilstand». Myndighetene var imidlertid
klar over at de medisinske begrunnelsene ble
tøyet, og en lovregulering på området ble

ansett som nødvendig for å sikre så vel lege-
standens som pasientenes rettsvern.

«Den største fordel ved loven er at den
sterkt utvider adgangen til sterilisasjon efter
eget ønske», hevdet Karl Evang i en artikkel i
Tidsskrift for seksuell oplysning.7 Og han var
ikke alene i sin vurdering av loven på dette
punkt. Sterilisering kunne nå utføres på per-
soner over 21 år som selv ønsket inngrepet
utført, så fremt begjæringen om sterilisering
inneholdt en «aktverdig grunn». Hva dette
aktverdige skulle være, ble ikke nærmere 
spesifisert, og det ble dermed gitt godt rom 
for skjønnsmessige vurderinger. Ragnar
Vogt (1870-1943), psykiater og medlem i
Straffelovskomiteen, beskrev forslaget til ny
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steriliseringslov som «utpreget liberalistisk».
Lovens «egentlige ledetanke» var, ifølge Vogt, at
«(personer, som ikke kan eller bør overta
familieforpliktelser – eller ytterligere famile-
forpliktelser – skal ha adgang til å slippe her-
for, eventuelt ved sterilisering som middel».8

Frivillighet var et bærende prinsipp i
loven. Fysisk tvang var ikke tillatt, og ved-
kommende person måtte, så fremt hun/han
var i stand til det, selv søke eller gi sin god-
kjenning før et inngrep kunne utføres. Loven
åpnet imidlertid for sterilisering uten samtyk-
ke av «sinnssyke» og personer med «mangel-
fullt utviklede sjelsevner», men inngrepet
kunne ikke foretas uten skriftlig samtykke fra
vedkommendes verge eller kurator i disse til-
fellene.

Siden man ikke ventet at vergen alltid ville
være initiativtaker til inngrepet, ble det åpnet
for at begjæring om sterilisering kunne frem-
settes av politimestere og bestyrere av visse
typer institusjoner. I de tilfellene der begjæ-
ringen ble fremsatt av andre enn vergen, ble
det stilt krav om vergens skriftlige samtykke.

Søknader om sterilisering ble sendt Helse-
direktoratet til behandling. Gjaldt søknaden
en psykisk normal person over 21 år, skulle
saken behandles av en komité, men praksis ble
at helsedirektøren alene ga tillatelse til inn-
grepet. De resterende søknadene ble behand-
let og avgjort av et sakkyndig råd som i tillegg
til helsedirektøren som formann bestod av fire
medlemmer oppnevnt av Kongen (minst en
kvinne, to leger og en dommer).

«De åndssvakes ‘Magna Charta’»

Gjennom søknadsprosedyrer og vergebeskyt-
telse søkte man å sikre seg mot vilkårlig og
kritikkverdig praksis. Det var imidlertid én
side ved lovteksten som tidlig ble kritisert,
nemlig at det ble åpnet for sterilisering av
sinnssyke uten eget samtykke. Evang påpekte
allerede før loven var vedtatt at det var meget
betenkelig med enhver ny bestemmelse som
skjerpet de sinnssykes rettsløse tilstand i sam-

funnet. De arvelige disposisjonene ved sinns-
sykdom var langt fra sikre, og i motsetning til
ved bestemte former for åndssvakhet forelå
det ikke samme absolutte sikkerhet for at hel-
bredelse ikke kunne finne sted:

I et slikt tilfelle vil en sterilisasjon utført kun med
vergens samtykke kunne avstedkomme de
mest vidtgående ulykker og vil kunne avsløre
sig som en urett av den aller groveste art.
Lovutkastet er her meget forsiktig formulert. Alt
vil avhenge av at loven, hvis den vedtas, også
håndheves med tilbakeholdenhet og samvittig-
hetsfullhet.9

Karl Evangs innvendinger fikk ingen innfly-
telse på selve lovteksten, men i to senere vei-
ledninger til loven (1938 og 1950) blir vilkå-
rene for sterilisering uten eget samtykke
strammet inn. Den siste lovpresiseringen kom
etter at Det sakkyndige råd (med Evang som
formann) hadde avslått et økende antall søk-
nader med den begrunnelse at rådet ikke fant
dokumentasjon på at vedkommende var uten
samtykkekompetanse, eller at andre vilkår i
loven ikke var oppfylt. Bare personer med
svært mangelfullt utviklede sjelsevner (defi-
nert som personer hvor det ikke kan bli tale
om forståelse av hva inngrepet går ut på) samt
visse kronisk sinnssyke personer, kunne nå
steriliseres uten samtykke.

I okkupasjonstiden 1940-45 ble sterilise-
ringsrådets restriktive praksis, den omstende-
lige saksbehandlingen og vergens sentrale
rolle sterkt kritisert. Frivillighetsprinsippet i
loven fikk også mye av skylden for det lave
antallet steriliseringer. Okkupasjonsregimet
ønsket en ny og effektiv steriliseringslov som
fokuserte på arvehensyn. Lov til vern om folke-
ætten, som ble iverksatt i januar 1943, fikk da
også et uttalt rasehygienisk formål. Bare steri-
lisering ut fra arvehensyn ble godtatt, og loven
inneholdt et uttrykkelig påbud om anvendelse
av tvang.10 Som Karl Evang påpekte i ettertid:
«Mens det etter loven av 1934 ble tatt vesentlig
hensyn til den enkeltes situasjon, ble det nå
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hovedsakelig – og i utgangspunktet – lagt vekt
på hensynet til samfunnet».11

Det var imidlertid ikke bare nazistene
som mente at listen for sterilisering lå for
høyt. Vilkårene for sterilisering uten sam-
tykke var blitt kritisert allerede før krigen,
og også i etterkrigstiden var det flere som
mente vilkårene for sterilisering var altfor
stramme. Ikke minst personer tilknyttet
åndssvakeomsorgen tok til orde for å lette
adgangen til å sterilisere åndssvake. Det ble
hevdet at mange åndssvake ikke var tilbake-
stående nok til at «tvangsparagrafen» kunne
benyttes, samtidig som de i praksis ikke
hadde forutsetninger for å ta veloverveide
valg, og at kravet om deres samtykke til inn-
grepet skapte problemer. De sentrale helse-
myndighetene gav imidlertid ikke etter for
dette. En vesentlig intensjon med loven var å
verne om individets rettssikkerhet. Selv om
lettere åndssvake i praksis kunne settes i en
tvangssituasjon, var ikke dette noe loven gav
adgang til.

I alminnelighet ble sterilisering av perso-
ner uten samtykkekompetanse ofte forstått
som et tvangsinngrep, siden det ikke forelå
begjæring eller samtykke fra vedkommende
selv, men tvangen var ikke ulovlig. Ragnar
Vogt var tidlig opptatt av at denne typen steri-
lisering ikke måtte defineres som tvunget:

Å sammenstille en verges handling på en
sådan hjelpeløs persons vegne med en tvangs-
handling overfor et myndig individ er begreps-
konfusjon. I virkeligheten er «tvangsmessig
inngrep» efter straffelovskommisjonens utkast
utelukket – og det er vesentlig for lovutkastets
hele oppbygning.12

Vogts synspunkt berører et av kjernespørsmå-
lene i hele steriliseringsproblematikken. Og
for den som ønsker å vurdere omfanget av
tvang under loven av 1934, kan det være nyttig
å se nærmere på praksis på området i vår egen
samtid.Tvangsproblematikken er kompleks og
rommer noen interessante paradokser.

Nye lover, nye rettigheter?
Skandinavisk steriliseringspolitikk omtales
gjerne som et avsluttet kapittel, men alle lan-
dene fikk nye steriliseringslover på 1970-tal-
let. Disse videreførte i stor grad tidligere lov-
givning. En vesentlig endring var imidlertid
den liberaliseringen av lovverket som fant
sted: Psykisk normale personer over en viss
aldersgrense (i Norge 25 år) trengte ikke leng-
er søke om å få inngrepet godkjent. Her i lan-
det hadde det allerede vært en økende aksept
for sterilisering som prevensjonsmetode flere
år før den nye loven trådte i kraft i 1978. På
dette området var loven bare en formalisering
av allerede eksisterende praksis.

Både den norske og den danske loven
videreførte den tidligere lovhjemmelen som
åpnet for sterilisering uten samtykke av
personer som har en så alvorlig sinnslidelse,
psykisk utviklingshemming eller psykisk
svekkelse at de ikke selv kan ta standpunkt
til inngrepet, og der helbredelse eller vesent-
lig bedring ikke kan påregnes. I den svenske
loven, derimot, ble prinsippet om frivillig-
het gjennomført så strengt at sterilisering 
av «rättsinkapabla» ikke lenger ble tillatt.

Sverige 1987: En mentalt tilbakestående jente
blir nektet sterilisering med den begrunnelse at
hun ikke har mulighet til å forstå hva inngrepet
går ut på. Riksdagsmedlem Marianne Karlsson
tar i Riksdagens spørretime til orde for en
endring av steriliseringsloven med følgende
begrunnelse:

Jag vill börja med att säga att min fråga egentli-
gen inte har någonting med tvångssterilisering
att göra. Min fråga gäller de enskilda fall där en
sterilisering bör göras men där personen som
skall steriliseras själv inte är medveten om vad
inngreppet innebär eller varför det görs. Vi
måste väl ändå använda sunt förnuft – det vore
bra om vi gjorde det alltid, och helst i ett sådant
här fall. (...) Modern till en gravt förståndshandi-
kappad flicka i Östergötland vill inte att flickan
skall äta p-piller, då hon redan får kraftiga medi-
ciner för bl.a. epilepsi. På 20-åringens inackor-
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deringshem finns det pojkar som är totalt utan
hämningar. Personalen är därfor orolig för att
flickan skall bli gravid. (...) Önskemålet om steri-
lisering uppkom för att skydda flickan. Skall vi
sätta människovärdet i första hand, bör en
ändring i lagen komma till stånd. Vi kan väl inte
blunda för att lagen bör ha en regel för undantag
i vissa fall.13

Norge 2001: En mor til en psykisk utviklings-
hemmet datter står frem i Aftenposten og for-
teller at hun har overtalt datteren til å sterili-
sere seg:«Det er nok riktig å bruke ordet over-

tale, og kanskje lurte jeg henne også til å skri-
ve under på søknadspapirene. Likevel er jeg i
dag ikke i tvil om at avgjørelsen var riktig».

Moren forteller at hun var redd for å bli
klandret fordi hun også tok hensyn til seg
selv. Hun har hatt eneansvaret for datteren
siden hun var liten, og ville ikke makte å ta
hovedansvaret for et lite barn igjen. «Ordet
tvangssterilisering spøkte i bakhodet. Sam-
funnets overtramp mot ressurssvake mennes-
ker var et brennbart tema. Ville hun selv bli
møtt med bebreidelser fra omverdenen?»

14

Sterilisering og menneskeverd

Hva forteller disse historiene om dagens
resonnementer rundt reproduktive rettigheter
og tvangsbruk? Eksemplet fra Norge viser at
faren for omsorgssvikt har stått helt sentralt i
begrunnelsen for steriliseringsinngrepet.
Moren har også tatt egne behov med i vurde-
ringen, og har vurdert at konsekvensene av en
graviditet ville bli så alvorlige – både for datte-

ren, henne selv og det eventuelle barnets livs-
situasjon – at hun mener overtalelse og lureri
har vært legitime virkemidler. Hun frykter
bebreidelser fra omverdenen, men sier selv
hun ikke er i tvil om at avgjørelsen var riktig.

Steriliseringsnemnden i fylket, som under
den nye loven er satt til å behandle søknaden,
har vurdert den konkrete situasjonen.
Nemnden har også visst at sannsynligheten
for at et barn født av psykisk utviklingshem-
mede personer vil få en vanskelig barndom, er
meget stor, og at både arv og miljøfaktorer er
av betydning.

Empiriske studier viser at det er en over-
hyppighet av psykisk funksjonshemming hos
barn av psykisk utviklingshemmede foreldre.
Årlig fødes det ca. 25 barn av psykisk utvik-
lingshemmede foreldre i Norge. Flere blir
adoptert bort ved fødselen, men i en del tilfel-
ler finner omsorgsovertakelse først sted etter
noen år, etter at man først har forsøkt med en
rekke hjelpetiltak i hjemmet.15

Faren for omsorgssvikt var også bakgrun-
nen for at det i NOU 1991:20 Rettssikkerhet for
mennesker med psykisk utviklingshemming fast-
slås at «ingen har rett til å bli foreldre» og at
«hensynet til barnet er like viktig, og i en
rekke tilfeller også viktigere enn hensynet til
foreldrene». Men som professor i offentlig
rett, Aslak Syse, påpeker, er muligheten til
å gripe inn overfor en kvinne for å hindre 
graviditet, eller for å få utført et abortinngrep,
meget begrenset. Har kvinnen forståelse av
situasjonen og betydningen av de foreslåtte
tiltak, kan det ikke gripes inn mot hennes
klare vilje. Er det derimot åpenbar tvil om

Skandinavisk steriliseringspolitikk omtales gjerne
som et avsluttet kapittel, men alle landene fikk nye

steriliseringslover på 1970-tallet.
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omsorgsevnen, vil forsøk på overtalelse reg-
nes som et legitimt virkemiddel. Norsk lov set-
ter med andre ord hensynet til et eventuelt
barns livssituasjon foran en persons ønske om
å få barn.

I eksemplet fra Sverige er det ønsket om å
beskytte kvinnen selv som er hovedmotivet
for sterilisering. Den unge kvinnen kan ikke
bruke p-piller, og man er bekymret for at hun
skal bli gravid. Sterilisering vurderes som den
beste løsningen, men er ifølge dagens svenske
lovgivning forbudt.

I Norge, derimot, åpner loven fortsatt for
sterilisering uten samtykke hvis vedkom-
mende er så sterkt psykisk utviklingshemmet
at han/hun ikke kan ta standpunkt til inngre-
pet. Er man først så mentalt redusert at man
ikke forstår hva inngrepet går ut på, anses
man heller ikke skikket til å ta ansvar for et
barn. Så lenge en person ikke kan vurdere
ulike alternativer opp mot hverandre, og en
verge sikrer vedkommendes interesser, vil ste-
riliseringsinngrepet ikke bli definert som
tvunget. Vogts argumentasjon på 1930-tallet
er med andre ord fortsatt et bærende prinsipp
i dagens lov.

Ifølge Marianne Karlsson bryter dagens
svenske lovgivning både med sunn fornuft og
respekten for menneskeverd, for det finnes
situasjoner der sterilisering «bör göras». I red-
sel for å begå overgrep medfører lovgivningen
at det er en overhengende sannsynlighet for at
den unge kvinnen skal bli gravid, med derpå
følgende abort, eller fødsel og omsorgsoverta-
kelse, med de belastningene dette medfører
for alle berørte parter.

Hensynet til individets reproduktive rettig-
heter står tilsynelatende sterkt i Sverige, men
tar vi praksis nærmere i øyesyn, ser vi at dette
ikke nødvendigvis er tilfelle. Den 20 år gamle
kvinnen kunne ha blitt satt på p-piller livet
igjennom uten at det offentlige ville ha reagert,
men hun er fratatt retten til sterilisering som
graviditetsforebyggende metode.

Motiver for sterilisering 
av «avvikere»

Eksemplene har synliggjort hvordan ønsket
om å redusere menneskelig lidelse har vært et
sentralt motiv for sterilisering. De har også
synliggjort hvordan sosiale og arvemessige
hensyn ofte går hånd i hånd (for eksempel at
man på grunn av åndssvakhet vil egne seg
dårlig som foreldre) og hvor kompleks
tvangsproblematikken kan være. Tenker vi
annerledes omkring disse spørsmålene i dag
enn vi gjorde tidligere? 

Mens humangenetikk er kunnskap om men-
neskets arvemateriale, er eugenikk anvendt
genetikk i forbedringsøyemed. Steriliserings-
lovene og de skandinaviske landenes sterilise-
ringspraksis har i den senere tid nesten ute-
lukkende vært tolket som uttrykk for eugenis-
ke teoriers gjennomslagskraft, og et ønske om
å sikre befolkningskvaliteten ut fra et snevert
normalitetsideal. Mye forskningsarbeid er blitt
nedlagt i å klargjøre hvilke retninger innen
eugenikken som kom til å bli utslagsgivende
for lovgivning og praksis på området, og i hvil-
ken grad de vitenskapelige miljøene var invol-
vert i utformingen av eugeniske tiltak.

Under lovbehandlingen i Stortinget i 1934
innledet saksordfører Erling Bjørnson (1868-
1959) fra Bondepartiet med å presentere steri-
liseringsloven som et viktig rasehygienisk vir-
kemiddel:

Det er naturlig at valget til å fremme denne pro-
posisjon er falt på en bonde. For der er ingen
som gårdbrukerne der daglig kan iaktta den
uhyre fordel som en gjennomført rasehygiene
har for gårdsdriften og dermed for det hele
land. Dette gjelder ikke bare buskapen, men
også alle nyttevekster som landbruket er
avhengig av. På den ene side går våre bestre-
belser ut på å sikre en kraftig, avlsdyktig og
ydende stamme, på den andre side å befri den
for snyltedyr og ukrutt. Bare ugresset koster
landbruket mange millioner i året.16
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Bjørnson, som senere ble et aktivt medlem av
Nasjonal Samling, viste til at man i Tyskland
hadde innført «tvangssterilisering for å befri
de kommende generasjoner for å trekkes med
en overbelastning av degenererte mennes-
ker». Han takket mot slutten av innlegget
rasehygienikeren Jon Alfred Mjøen (1860-
1939) for hans innsats i denne saken.

Rasehygienisk tankegods hadde stor oppslut-
ning i Europa og Nord-Amerika på begyn-
nelsen av 1900-tallet og frem til andre ver-
denskrig, og det var en utbredt frykt for at de
europeiske raser var i ferd med å degenerere:
En nødvendig sosial og biologisk balanse
holdt på å forrykkes. For å motvirke konse-
kvensene av at «det naturlige utvalg» var satt
ut av spill, tok den rasehygieniske bevegelsen
til orde for utluking av «dårlige arvebærere»
og bevaring av det gode arvestoffet i befolk-
ningen.

Rasehygieniske tankestrømninger kom
klart til uttrykk i norsk samfunnsliv, og det
fant sted en biologisering av samfunnsdebat-
ten. Bjørnson var langt fra alene om å benytte
metaforer med henvisninger til avl, plante- og
dyreriket. Nils Roll-Hansens analyse av den
norske debatten om rasehygienen viser imid-
lertid at det allerede omkring 1915 kunne
merkes en voksende skepsis og kritikk blant
den vitenskapelige ekspertisen innen biologi
og medisin som stilte seg sterkt kritisk til
naive og lettvinte anvendelser av arvelæren på
menneskelige forhold. Gjennom hele mellom-
krigstiden kom norske arvelighetsforskere til
å holde en klar front mot den populære rase-
hygieniske bevegelsen. Genetisk forskning,
hevdet de, kunne verken påvise en utbredt
degenerasjon av arvestoffet i befolkningen,

eller at de foreslåtte sosialpolitiske tiltakene
ville oppnå de forventede resultatene.
Sterilisering av individer med ulike lidelser
ville ikke nødvendigvis utslette sykdommene,
blant annet fordi mange lidelser blir nedarvet
recessivt. Jon Alfred Mjøen, initiativtaker til
og leder for den norske rasehygieniske beve-
gelsen, ble stemplet som en uvitenskapelig

dilettant, og hans bevegelse fikk aldri noe mer
enn marginal innflytelse på norsk sosial-
politikk.17

Fattigdom, fornedrelse 
og sosial ulykke

Bjørnson og Mjøen representerte et ytter-
punkt i steriliseringsdebatten, og var på ingen
måte representative for det rådende syn i
saken. Den store oppslutningen om sterilise-
ringsloven må heller ses i lys av en generell
opptatthet blant de politiske partier om å
minske fattigdom, fornedrelse og sosial ulyk-
ke. Som Per Haave påpeker førte en økende
arbeidsløshet fra midten av 1920-tallet til et
stadig større press på offentlige utgifter til
sosiale formål: Antallet hovedforsørgere på
fattigkassen steg fra 85 259 i 1925 til 158 209
personer i 1935 – et år da hver femte hushold-
ning i landet fikk fattighjelp. Sterilisering ble
vurdert som «et middel til å redusere så vel
sosial nød som sosiale utgifter i et kriseram-
met samfunn».18

En moderat ikke-rasistisk eugenikk fikk
imidlertid bred oppslutning i det vitenskape-
lige miljøet. Det var utbredt enighet om at
kunnskap om menneskets arvelighetsforhold
ville være av betydning for sosialpolitikken.
For å sikre den vitenskapelige kvaliteten ved
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Det steriliseres i dag 15-20 psykisk utviklings-
hemmede personer i Norge hvert år.
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forskningsarbeidet og stenge ute dillettanter
som Mjøen ble det i 1916 opprettet et
Norsk institutt for arvelighetsforskning ved
Universitetet i Oslo.

Steriliseringsloven av 1934 åpnet for sterili-
sering av sinnssyke og åndssvake uten sam-
tykke, og det ble i denne sammenheng oppgitt
både en sosial og en eugenisk begrunnelse for
inngrepet – at det var grunn til å anta ved-
kommende ikke var i stand til «ved eget
arbeid å sørge for sig og avkom», eller at «en
sykelig sjelstilstand eller en betydelig legemlig
mangel vilde bli overført på avkom».

Genetikeren Otto Lous Mohr (1886-1967)
advarte mot at man gjorde seg «for store for-
håpninger med hensyn til den merkbare
effekt av en sterilisasjonslov, hva slektens
arvemessige forbedring angår». Men han stil-
te seg positiv til at loven åpnet for sterilisering
av sinnssyke og åndssvake uten samtykke,
idet det «nettopp dekker de ikke særlig tall-
rike tilfelle, hvor inngrep av denne art er
berettigede og forsvarlige, også fra arvelighets
synspunkt».19 Mohr vektla imidlertid den sosi-
ale begrunnelsen for sterilisering:

Mange sjelelig syke individer (sinnssyke, ånds-
svake etc.) er ganske uskikkede som foreldre
og som opdragere av barn, selv om vi på for-
hånd ikke kan påstå at lidelsen vil bli overført til
deres avkom. En operativ ufruktbargjørelse kan
her i adskillige tilfelle være på sin plass.20

Også i Sverige ble den sosiale begrunnelsen for
sterilisering sterkt vektlagt. Mattias Tydén viser
til at oppfatningen om at «svaktbegavede» er
uegnede foreldre, var ett av de vanligste argu-
mentene bak den svenske steriliseringsloven.

Tolkning av praksis 

Én ting er en lovs intensjoner. Noe annet er
den etterfølgende praksis. I hvilken grad ble
sosiale og eugeniske indikasjoner tatt i bruk
for å begrunne de faktiske steriliseringsinn-
grepene? 

Per Haave viser at de sosiale motivene stod
helt sentralt i norsk steriliseringspraksis, og at
søknader om sterilisering etter «tvangspara-
grafen» sjelden gav anledning til tvil blant ste-
riliseringsrådets medlemmer. Han viser i
denne sammenheng til psykiater og rådsmed-
lem Nic Waal (1905-1960), som i Det norske
medicinske Selskab i 1955 uttalte at «[b]egrun-
nelsen for en sterilisasjon vil alltid her være
protektiv ut fra kommende barns skjebne –
ganske uansett evgenisk eller annen begrun-
nelse». Ifølge Haave peker Waal på «[det] som
må karakteriseres som et overordnet prinsipp
i [Det sakkyndige råds] saksbehandling» i
denne typen saker: «Hvorvidt tilstanden var
arvelig eller ikke, synes å ha vært av under-
ordnet betydning; det avgjørende var hvorvidt
vedkommende ikke kunne antas å være i
stand til å ta hånd om barn.»21 Også når det
gjelder sterilisering av lettere åndssvake,
mener Haave at det først og fremst var fore-
byggende hensyn som ble vektlagt. «Det var
med andre ord vedkommendes kompetanse
som forelder som særlig kom til å bli utslags-
givende for rådets vurdering».22

I sin studie av dansk steriliseringspraksis i
perioden 1920 til 1967 valgte Lene Koch å
klassifisere steriliseringssøknadene ut fra om
de var rent eugenisk, rent sosialt eller eugenisk
og sosialt begrunnet. Koch opererte i denne
sammenheng med et meget vidt eugenikk-
begrep, og satte likhetstegn mellom eugenisk
begrunnelse og henvisning til arvelige for-
hold. De rent eugeniske begrunnelsene viste
seg å utgjøre bare en liten brøkdel av det tota-
le antall steriliseringer, mens de rent sosiale
begrunnelsene omfattet nærmere 50 prosent.
Koch konkluderte med at eugeniske hensyn
hadde spilt en meget vesentlig rolle, og mente
forklaringen på at eugeniske indikasjoner ikke
forekom enda oftere «[ikke må] tolkes på den
måde, at den [eugenikken] spillede en under-
ordnet rolle, men må tværtimod forståes på
den måde, at dens rolle var så altgennem-
trængende og forekom aktørerne så selvfølge-
lig, at den ikke altid krævede omtale».23
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«Kan det ikke heller være slik at eugeniske
begrunnelser ikke ble nevnt fordi de var
omstridte?», spurte Nils Roll-Hansen, oppo-
nent under Kochs doktordisputas i september
2000. «(...) Selv der begrunnelse ut fra biolo-
gisk arv ble betraktet som relevant måtte den
som oftest støttes av sosiale grunner for at

sterilisering skulle få bred aksept».24 Også
Mattias Tydén inntar en skeptisk holdning til
aktørenes oppgitte motiver. Under sin doktor-
disputas i april 2002 om den svenske sterili-
seringsloven, påpekte han hvor vanskelig det
er å vurdere hva som er det reelle motivet bak
et steriliseringsinngrep. Tydén mente vektleg-
gingen av hensynet til et mulig barns livssitu-
asjon, bare kunne være et vikarierende motiv
som ble trukket frem for å gi de arvehygienis-
ke motivene ytterligere legitimitet. At inter-
vjuobjektene i ettertid nettopp fremhever
hensynet til barnet og enkeltindividenes
skjebne, mente han like mye kunne skyldes
etterpåklokskap.25 En alternativ tolkning ville
selvsagt være at den sosiale begrunnelsen er et
reelt motiv som fortjener å bli tatt på alvor, og
ikke behandles som et mulig skinnargument
for en kritikkverdig eugenisk begrunnelse.

Et oversett dilemma

Har ethvert menneske en udiskutabel rett til å
få barn? Spørsmålet ble stilt av Kari Melby,
professor i historie ved NTNU, opponent ved
Tydéns doktordisputas. Tydén svarte at han
ikke kunne se at han som forsker måtte ta stil-
ling til et slikt spørsmål.

Og når jeg stiller forskningsmiljøet spørs-

mål om dagens praksis på området, blir for-
skerne svar skyldig. Hvordan vi i dag forhol-
der oss til psykisk utviklingshemmedes og
alvorlig sinnslidendes reproduksjon har ikke
vært ansett som relevant for den skandinavis-
ke steriliseringsdebatten. Dagens praksis er
ifølge Lene Koch «et stort og meget lidt

undersøgt spørgsmål». Men hun har sine
anelser: «Her kan man have en velbegrundet
mistanke om, at klassiske velfærdsstatslige
tvangsformer undertiden stadig er på spil».26

Også Tydén nevner med noen få ord at det
finnes en kontinuitet i steriliseringsproble-
matikken frem til vår egen tid, men det er en
kontinuitet han finner dypt problematisk:
«Även om man numera sällan – och i Sverige
förmodligen inte alls – tar till en så drastisk
åtgärd som sterilisering finns andra metoder
och tekniker om vilkas frivillighet vi i själva
verket vet mycket litet: p-piller, spiral, barn-
omhändertagande [omsorgsovertakelse]».27

Tydén oppfatter ikke bare sterilisering som en
«drastisk åtgärd», men anser det å si at noen
ikke er egnet til å få barn (eller å abortere et
foster ut fra arvehensyn), som ensbetydende
med det å vurdere noen som mindre verdifull:
«Den bakomligganda premissen är i båda fal-
len att liv kan graderas efter vad som är vär-
defullt och inte värdefullt».28

Steriliseringsdebatten er gjennomgående
preget av en manglende evne – eller vilje – til
å tematisere underliggende premisser: Det tas
for gitt at eugeniske begrunnelser er proble-
matiske, at sterilisering av åndssvake er
moralsk forkastelig, at inngripen fra en tredje
part er ensbetydende med kritikkverdig
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Kan ikke en beslutning om å la seg sterilisere
ha vært opplevd som en utøvelse av frihet over
egen kropp?
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tvang. Et lite forskningsmiljø, preget av en
overveiende konsensus i sin tilnærming til
problematikken, har snevret inn analysene og
utdefinert en rekke spørsmål fra debatten.

Formålet har vært å avsløre grumsete euge-
nisk tankegods – noe som både er nødvendig
og viktig. Men eugenikk-begrepet er flertydig:
Det har endret seg gjennom tidene, og er blitt
brukt på flere ulike måter innen sterilise-
ringslitteraturen, noe som har resultert i
uklarheter og misforståelser. Begrepet har
rommet både rasehygienisk tankegods og mer
nøytrale befolkningshygieniske resonnemen-
ter, og selv om det opprinnelig ble brukt på
befolkningsnivå (sikring av befolkningskva-
liteten), er det også blitt benyttet om arvebio-
logiske begrunnelser på individnivå.

Søken etter kritikkverdige eugeniske moti-
ver har preget analysene og valget av empiri.
Men har også hatt som konsekvens at man
har vegret seg for å ta tak i – eller har fornek-
tet – eksistensen av et grunnleggende dilemma:
Hvordan skal vi forholde oss til det faktum at
det finnes en del mennesker i samfunnet som
opplagt ikke kan ha omsorg for barn?
Fraværet av undring over hvordan vi dag
håndterer dette dilemmaet, avspeiler sannsyn-
ligvis en manglende forståelse for de proble-
mene man står overfor i praksisfeltet. En
underliggende premiss er at steriliseringsinn-
grepet er en uønsket og kritikkverdig løsning
– ikke et mulig, eller under bestemte vilkår
nødvendig, middel til en bedret livssituasjon.
Muligheten til et seksualliv uten graviditets-
angst eller overvåkning fra omgivelsene.
Muligheten til å slippe å få barn man ikke vil
kunne ta ansvar for. Muligheten til ikke å bli
tvunget inn i situasjoner man ikke har forut-
setninger for å mestre.

Steriliseringslovgivningens motivering må
ses i lys av de konkrete problemene og dilem-
maene man stod overfor i samtiden, de alter-
nativene man hadde til rådighet, og det man
på den tid visste om forholdet mellom arv og
miljø. Siden Norges første steriliseringslov ble
vedtatt har ikke bare sosialomsorgen blitt

utbygget – hele reproduksjons- og fertilitets-
sfæren har også endret seg totalt.

I dag lever vi i et prevensjonssupermarked,
og i diskusjonen om tidligere steriliserings-
praksis savner man for ofte en forståelse av
hvilke metoder som fantes før midten av
1960-tallet, og hvilke befolkningsgrupper
som kunne bruke dem. Konsekvensene
endringene på prevensjonsfronten har fått for
norsk steriliseringspraksis er også oversett,
eller bare overfladisk behandlet, i den forelig-
gende litteratur på området.

Det steriliseres i dag 15-20 psykisk utvik-
lingshemmede personer i Norge hvert år.29 I
tillegg benytter et ukjent antall prevensjons-
metoder som ikke hadde aksept, ikke var like
effektive, eller rett og slett ikke eksisterte 
den gang steriliseringsloven av 1934 var gjel-
dende lov.Vektleggingen av normalisering og
en høy terskel for intervensjon har imidler-
tid fått konsekvenser. Som det påpekes i en
bok om seksualitet og psykisk utviklings-
hemming:

Man kunne ønske seg at helsepersonell som har
kontakt med potensielle foreldre arbeidet mål-
rettet med forebygging av svangerskap når det
er grunn til bekymring for personenes evne til å
oppdra barn. Som regel oppstår bekymringen
etter at graviditeten er et faktum. Noen ganger
må barnet bli født før helsepersonell reagerer.
Den høye terskelen for intervensjon fra hjelpe-
apparatets side forhindrer viktig opplæring og
veiledning eller forebygging av uønskede svang-
erskap og øker antallet av smertefulle barne-
vernsaker.30

Kvinnen som offer

Tendensen til «offergjøring» finner vi igjen i
fortolkningen av de mange steriliseringene av
psykisk normale personer under loven. Ut fra
det foreliggende materialet over utførte sterili-
seringer er det vanskelig å si noe om omfanget
av ufrivillige inngrep, men Per Haave antyder
en forholdsvis utbredt bruk av indirekte tvang.
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Da loven ble vedtatt, ble den utvidede adgang-
en til sterilisering etter eget ønske sett som et
viktig fremskritt. Men Haave stiller spørsmål
ved hvor frivillig denne praksisen egentlig
var. Han mener spørsmålet særlig er relevant
i vurderingen av praksis frem til siste halvdel
av 1960-tallet, «da sterilisering ofte ble tilrådd
kvinner i sosialt og økonomisk svakstilte
familier uten at kvinnene ble informert om
andre måter å forebygge svangerskap på».31

Videre viser han til at sterilisering i mange til-
feller synes å ha vært en motytelse for å få
avbrutt svangerskap. Også de vilkårene
mange kvinner levde under– det han betegner
som «omstendighetens tvang» – mener han
hører med i vurderingen av norsk sterilise-
ringshistorie. På alle disse områdene mener
Haave å spore ulike former for indirekte
tvangsbruk, som en følge av at «velferds-
staten kom til kort overfor kvinner som av
ulike grunner var i behov av temporær ufrukt-
barhet, men ikke nødvendigvis varig 
sterilitet».32

Verken før eller etter at abortloven ble ved-
tatt i 1960 var det legal adgang til å sette ste-
rilisering som vilkår for abort. Forskning på
området viser imidlertid at dette ble gjort i en
del tilfeller, fremfor alt på kvinner som tidli-
gere hadde en eller flere aborter bak seg.
Dette betyr ikke at kvinnene ble sterilisert
mot sin vilje – kvinnene kan ha syntes inn-
grepet var fornuftig – men det at de ikke sjel-
den ble presset til å forholde seg til spørsmå-
let om sterilisering samtidig med søknad om
abort, kan anses som en etisk uholdbar side
ved tidligere praksis. Mens kvinnene
gjennomgående var svært fornøyd med
beslutningen om å la seg sterilisere, var det i
gruppen som ble sterilisert samtidig med et
abortinngrep, en betydelig andel som angret
flere år etter inngrepet.33

Dessuten har enkelte leger utvilsomt
vært restriktive i sin holdning til prevensjon
ut fra moralske vurderinger, og en del har
manglet kunnskap om svangerskapsforebyg-
gende metoder. Før p-pillen ble registrert som

prevensjon i 1967 (og spiralen omtrent på
samme tid) var det imidlertid ikke mange
gode alternativer til rådighet – valget stod i all
hovedsak mellom seksuell avholdenhet, steri-
lisering, kondom og pessar. Gynekolog Per
Børdahl ved Rikshospitalet beskriver pessar-
metoden som «en metode for lærerinner» –
man måtte ha kunnskap, være nøyaktig og ha
orden på livet. Og mannens villighet til å sam-
arbeide var også viktig ved valg av prevensjon.
Et eksempel hentet fra den norsk-svenske
pioneren innen seksualopplysning Elise
Ottesen-Jensens (1886-1973) hverdag som
prevensjonsveileder, illustrerer hvilke
problemstillinger man kunne stå overfor: En
lærerinne har kontaktet Elise og spurt om
hun kan hjelpe en fattig nibarnsmor i 35-40-
årsalderen med prevensjon:

Dessverre kunne jeg ikke hjelpe henne med
pessar. Hun var så slapp i underlivet at forsøket
på å plassere et pessar var fullstendig negativt.
Hva skulle jeg gjøre? Jo, professor Forssner!
Her måtte vi kunne få en sterilisering. Å få hen-
nes mann til å forstå og til å bruke kondom holdt
jeg for utelukket. (...) Professor Forssner hadde i
flere spesielle tilfelle hjulpet meg med sterilise-
ring. Det gjorde han også denne gangen. Og jeg
vet ikke hvem som var gladest, «kjerringa»,
lærerinnen eller jeg, da hele det innviklede pro-
blemet var løst. En kunne skrive side opp og
side ned om alle detaljer. Men vitenskapen sei-
ret iallfall til slutt, og kom til anvendelse der hvor
den trengtes best.34

Det var med andre ord ikke gitt at alle kvinner
ville kunne benytte pessar eller ektefellen
kondom, og for flere var derfor sterilisering
vurdert som det beste eller eneste alternativet.
Var det åpenbart at andre prevensjonsmeto-
der ikke ville komme til å fungere, var det hel-
ler ikke rart at legene lot være å anbefale
alternative metoder. Haave viser til at veiled-
ning i prevensjonsbruk sjelden var tatt opp i
de journalene som er gjennomgått, noe han
mener indikerer at mange inngrep ble foretatt
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uten at kvinnen ble orientert om alternative
løsninger. Men den prevensjonen som ifølge
Haave ville vært en «adekvat løsning», var
ikke nødvendigvis til stede, aktuell eller
ønsket av personen selv.

Kildematerialet både fra Norge og Sverige
viser at kvinnene som søkte om sterilisering
hadde flere barn enn gjennomsnittet i befolk-
ningen, og ofte gav utrykk for at de «hadde
gjort sitt» og «ikke orket mer».– Hvorfor styre
med pessar hvis de hadde fått de barna de
ønsket? Haave er imidlertid opptatt av det han
betegner som «omstendighetenes tvang» – det
at en vanskelig økonomisk og sosial situasjon
kan ha tvunget kvinnen til å la seg sterilisere.
Han retter i denne sammenheng søkelyset
mot de endringer som har funnet sted når det
gjelder hvilke samfunnslag som ble sterilisert:
Mens praksis frem til siste halvdel av 1960-
årene i høy grad omfattet kvinner fra arbei-
derklassefamilier i trange økonomiske kår, ble
det i de etterfølgende år stadig flere menn og
kvinner med middelklassebakgrunn som lot
seg sterilisere: «Denne forskyvningen uttryk-
ker også en endring i formålet med sterilise-
ring: I økende grad ble sterilisering brukt som
prevensjon i en bevisst familieplanlegging –
mot tidligere vesentlig å ha vært en løsning på
en vanskelig sosial og økonomisk situasjon.»
(min utheving)35

Ikke uventet finner vi flest arbeiderklasse-
kvinner fra vanskelige kår blant de som ble
sterilisert ut fra en «aktverdig grunn» frem til
siste halvdel av 1960-tallet. Det var i denne
gruppen barnetallet og de sosiale problemene
var størst, og flere havnet i en situasjon hvor
det ble aktuelt å be om eller ta imot tilbud om
sterilisering. Ettersom middelklassen økte i
antall, og det ble mer vanlig å godta sterilise-
ring som prevensjonsmetode uten å måtte
oppgi andre aktverdige grunner, økte naturlig
nok andelen kvinner med middelklassebak-
grunn. Å dokumentere en forskyvning i
klassefordelingen er uproblematisk. Langt
vanskeligere er det å finne belegg for at en
forskyvning av denne typen også uttrykker en

endring i selve formålet med sterilisering, og
at valgsituasjonen for mange arbeiderklasse-
kvinner var underlagt omstendighetenes
tvang. For hvem definerer hva som utgjør en
tvangssituasjon?

Er det nødvendigvis riktig å beskrive en
utslitt firebarnsmor på ett rom og kjøkken, i
konstant graviditetsangst, som tvunget av
omstendighetene? Hvordan kan vi vite at
kvinnen ikke opplevde inngrepet som fornuf-
tig uavhengig av vanskelige livsbetingelser?
Kan ikke en beslutning om å la seg sterilisere
ha vært opplevd som en utøvelse av frihet
over egen kropp?

Steriliseringen av arbeiderklassens kvinner
kan ses som en uønsket løsning på en vans-
kelig situasjon, men praksis kan også tolkes
som et langt på vei velfungerende tilbud til
kvinner uansett situasjon.

Det har utvilsomt vært kvinner som har
ønsket seg flere barn og som med tungt hjer-
te har valgt sterilisering som siste utvei, men å
insinuere som Haave gjør, at dette var det van-
lige for kvinner fra vanskelige kår, blir å for-
enkle debatten, overdrive tvangsbruken og
definere arbeiderklassens kvinner som ofre.

Spørsmål uten svar

Ingen vil benekte at forkastelige ideer har
kommet til uttrykk i norsk steriliserings-
debatt. Heller ikke at kritikkverdige sterilise-
ringer har funnet sted. Spørsmålet er imidler-
tid hvor stort omfanget er, og innenfor hvilken
forståelsesramme steriliseringsproblematikken
i sin helhet bør analyseres.

Steriliseringsdebatten, slik den har kom-
met til uttrykk i massemediene på 1990-tallet,
har etterlatt et bilde av tidligere tiders politi-
kere og forvaltere som både dumme og onde.
Vi skal heller ikke se bort fra at den kan ha
bidratt til en stigmatisering av sterilisering
som metode, med uheldige konsekvenser i
dagens Norge.

Ser vi på den gruppen der sterilisering 
krever søknad og verges samtykke kan man
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spørre seg: «Steriliseres det i dag for mange
eller for få?» Ingen vet. Vi har lite kunnskap
om ulike gruppers behov, og kontrollen med
praktiseringen av steriliseringsloven av 1977
har vært dårlig. Heller ikke vet vi noe om
hvordan dagens aktører i praksisfeltet vurde-
rer ønskeligheten av at psykisk utviklings-
hemmede, psykisk svekkede og alvorlig sinns-

lidende får barn, om de oppfatter sterilise-
ringsinngrep som moralsk problematisk, og
hvordan de vurderer sterilisering i forhold til
andre svangerskapsforebyggende metoder.

Nylig ble jeg kontaktet av en utenlandsk
forsker som ville vite «det nøyaktige tallet på
hvor mange som egentlig var blitt tvangssteri-
lisert i Norge». Hva skulle jeg svare?�

Noter

1 Evang, s. 176
2 Børdahl 1990
3 109 tatere ble sterilisert under 1934-loven. Nesten

halvparten (50 personer) ble definert som psykisk
normale og undertegnet selv søknadspapirene, og av
disse hadde en fjerdedel mellom 6 og 11 barn. Flere
av de som selv søkte om sterilisering oppga vanskeli-
ge forhold i hjemmet som årsak til søknaden. Ifølge
Haave (2000) ble taterkvinner som Norsk misjon
blant hjemløse og myndighetene mente var «omstrei-
fere», oftere tvangssterilisert enn andre kvinner.
Tallene er imidlertid så små og tvangsbegrepet så
problematisk, at det eneste man kan si med sikker-
het er at medieoppslagene om en utbredt tvangssteri-
lisering av tatere, har vært helt ute av proporsjoner.

4 Kilde: Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste
5 Haave 2000
6 Mye tyder på at dette «smutthullet» først og fremst

var en løsning for vanskeligstilte kvinner som hadde
en opplagt aktverdig grunn. Det var både tids- og
kostnadsbesparende (utgifter i forbindelse med syke-
husinnleggelse) å slippe søknadsbehandling av sent-
rale myndigheter, og løsningen ble som regel tilrådd
av leger.

7 Evang, s. 179
8 Vogt sitert i Haave 2000, s. 352
9 Evang s. 182
10 746 steriliseringsinngrep ble utført under den nazistis-

ke steriliseringsloven – en tredobling av årsgjennom-
snittet sammenliknet med årene 1940-42, men antallet
var i utgangspunktet lavt. Kilde: Haave 2000 

11 Evang sitert i Haave 2000, s. 346
12 Vogt sitert i Haave 2000, s. 103
13 Sitert i Tydén 2002, s. 227
14 Aftenposten 19. 9.01
15 Mørch m.fl. 1993
16 Ot.tid. 09.05.1934, s. 157
17 Roll-Hansen 1980
18 Haave 2000, s. 50

19 Mohr sitert i Haave 2000, s. 105
20 Mohr sitert i Haave 2000, s. 105
21 Haave 2000, s. 233
22 Haave 2000, s. 235
23 Koch 2000, s. 334
24 Roll-Hansen 2001, s. 232-233
25 Doktordisputas ved historisk institutt, Universitetet i

Stockholm, 5.4.02
26 Koch 2001, s. 71
27 Tydén 2002, s. 13
28 Tydén 2002, s. 15
29 Kilde: Statens helsetilsyn. Grunnet svakheter ved

dagens statistikkføring foreligger det ingen sikre
opplysninger om omfanget av steriliseringer av psy-
kisk utviklingshemmede, og det finnes ingen opplys-
ninger om hvor mange alvorlig sinnslidende eller
psykisk svekkede personer som steriliseres.

30 Mørch m.fl., s.164-165
31 Haave 2001, s. 155
32 Haave 2001, s. 159
33 Børdahl 1985
34 Ottesen-Jensen, s. 168-169
35 Haave 2001, s.143
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Arild Linnebergs bok eksemplifiserer mange litteraters, «intellektuelles»,

maktmisunnelse overfor «aktørene» gjennom å pukke på refrenget om hvor

dumme alle vestlige politikere er. Underforstått: Verden hadde vært mye

bedre med meg som sjef. Men hvis det er én ting å lære av krigene i det tid-

ligere Jugoslavia, er det den sentrale rollen mange litterater, «intellektuelle»,

hadde i konstruksjonen av krigsspråket som gjorde krigene mulig, og i opp-

rettelsen av mafiaregimene som førte dem. Når Arild Linnebergs bok har fått

en så nesegrus mottagelse, peker det mot et større syndrom i den litterært

interesserte offentligheten i Norge: vegringen mot virkeligheten, skriver Aage

Borchgrevink om Arild Linnebergs Tretten triste essays om krig og litteratur.

I 2001 ga Arild Linneberg, professor i allmenn
litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen,
ut essaysamlingen Tretten triste essays om 
krig og litteratur. Boken streifer innom vidt
forskjellige forfattere som Tove Ditlevsen,
Fernando Pessoa, Paal Brekke, Knut Hamsun

og Dashiell Hammett, men vender alltid til-
bake til NATOs krig mot Jugoslavia i 1999.

Boken har fått en til dels panegyrisk motta-
gelse, blant annet av Henning Hagerup i Morgen-
bladet 12. april i år og Ronald Altinius Nilsen i
Prosa 2/2002. Nilsen skriver for eksempel:

Aage Borchgrevink

En litteraturprofessors

avskjed
med virkeligheten
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Arild Linnebergs Tretten triste essays om krig og
litteratur er en bok som med all sin grundighet,
livserfaring og åpenhet, galant demonstrerer
hvordan kombinasjonen av politisk årvåkenhet
og litteraturteori kan anvendes til å avdekke
mekanismer vi ellers altfor sjelden hefter oss
ved.

Henning Hagerup er opptatt av Linneberg
som forsvareren eller talsmannen for «de
stemmene som vanligvis ikke blir hørt».
Hagerup skriver at «på dette området er
Linneberg simpelthen gnistrende god, med en
imponerende evne til å skjære gjennom alt
eufemistisk snikksnakk, til å gå rett inn i de
problemstillingene ledende politikere unnla-
ter å diskutere». Kritikken beskriver i stor
grad Linneberg som en briljant analytiker av
vår tids store politiske, mediale og militære
begivenheter, først og fremst eksemplifisert
ved Kosovo-konflikten.

Bokens hovedtema oppsummeres på vas-
keseddelen fra Gyldendal der det står at:
«Litteraturen lar oss høre de Andre stem-
mene. Diktningen har en egen etikk: den er
dialogisk. Flerstemthetens etikk er denne
bokens hovedtema, som diskuteres ut fra ten-
kere som Mikhail Bakhtin, Paul Virilio og
Jacques Derrida.» Det sentrale begrepet og
honnørordet er heteroglossia, flerstemthet.
Mens litteraturen ivaretar virkelighetens fler-
stemthet, har heteorglossia en tendens til å bli
marginalisert innenfor monologiske genre
som politisk diskurs og juridiske tekster– med
katastrofale konsekvenser, ifølge Linneberg.
Han postulerer derfor at «hadde politikerne
lest mer litteratur og litteraturteori, ville de
neppe gjort de alvorlige feilene de gjorde
under Balkan-krigene».

Problemet med boken er at den generelle
hyllesten til heteroglossia ikke følges opp i
praksis. Linnebergs representasjon av Kosovo-
konflikten er ensidig og kunnskapsløs. Boken
ender opp med å resirkulere den type propa-
ganda den i prinsippet er imot, og er et eksem-
pel på hvor ille det kan gå når (litteratur)teori

privilegeres over sakkunnskap, og ideologi
anvendes for å utslette fakta. Arild Linnebergs
bok eksemplifiserer mange litteraters, «intel-
lektuelles», maktmisunnelse overfor «aktø-
rene» gjennom å pukke på refrenget om hvor
dumme alle vestlige politikere er. Under-
forstått: Verden hadde vært mye bedre med
meg som sjef. Men hvis det er én ting å lære
av krigene i det tidligere Jugoslavia, er det den
sentrale rollen mange litterater, «intellektuel-
le», hadde i konstruksjonen av krigsspråket
som gjorde krigene mulig, og i opprettelsen
av mafiaregimene som førte dem. Når Arild
Linnebergs bok har fått en så nesegrus motta-
gelse, peker det mot et større syndrom i den
litterært interesserte offentligheten i Norge:
vegringen mot virkeligheten.

Forakt for fakta

«Stille flyter Don, hadde vi lest. Nå fløt den
enda stillere. Knapt et skip var å se, ikke en
lekter. NATO hadde bombet broene», skriver
Linneberg stemningsfullt i en reiseskildring
fra Budapest i desember 1999. De litterære
referansene er ofte kontrapunktiske i forhold
til skildringene av virkelighetens tristesse i
Linnebergs essays, og utgjør et stilistisk virke-
middel som anvendes tett. Linneberg er ikke
redd for å virke jålete. Men innholdsmessig er
ikke referansene alltid like heldige. Stille flyter
Don er tittelen på en roman av den russiske
forfatteren Mikhail Sholokhov, og viser til en
elv i det sørlige Russland. Elven som går
gjennom Budapest heter som kjent Donau.

Faktafeil vil forekomme i alle sakpublikasjo-
ner. Men i Linnebergs tilfelle er det så mange og
omfattende unøyaktigheter og feil at de bekref-
ter inntrykket skapt av sitatet over: Linneberg
vet ikke egentlig hvor han er. Som en ekstrem
utgave av den mest visjonære og modernistiske
av forskere – teoretikeren – er Linneberg bare
interessert i fakta som støtter hypotesene hans.
Han ønsker å få bekreftet sitt ubehag ved poli-
tikken og får det gjennom en kreativ og hen-
synsløs omgang med fakta.
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Mange av de små feilene har ikke noen
betydning i seg selv, noen er rent ortografiske,
men til sammen peker de mot en grunnleg-
gende forakt for fakta som gjennomsyrer hele
boken. Derfor er det betimelig med noen
eksempler: Kasakhstan skrives Kasaksthan;
Trep™a blir til Repca; Ra™ak blir til Razak;
Kosovo-albanerne omtales en rekke steder
som «muslimer», som egentlig er den konsti-
tusjonelle, jugoslaviske betegnelsen på bosni-
akkene eller de slaviske (ikke-albanske) mus-
limene; Kosovo blir omtalt som en jugoslavisk
republikk på åttitallet, mens provinsen i rea-
liteten hadde status som en føderal enhet (en
lavere enhet enn republikk innenfor det kom-
pliserte føderale systemet som ble introdusert
i 1974) og formelt var en del av Serbia;
Linneberg nevner store demonstrasjoner i
Serbia «for fred» «i 1995, 1996 og 1997», men
Zajedno-alliansens store demonstrasjoner i
Beograd, som foregikk i 1996-97, handlet ikke
om fred, men om valgfusket i lokalvalgene
høsten 1996; Linneberg hevder at «‘Jugoslavia’
i 1992 består av ti stater som alle har prokla-
mert sjølstendighet, derav to serbiske innafor
henholdsvis Kroatia og Bosnia/Hercegovina»,
men selv den mest velvillige telling som god-
kjenner de selvutnevnte serbiske statene i
Kroatia og Bosnia kommer ikke til mer enn
syv: Rest-Jugoslavia (Serbia/Montenegro),
Makedonia, Slovenia, Kroatia, Bosnia og
Hercegovina – pluss de to serbiske utbryter-
republikkene.

Faktafeilene er ikke bare skjønnhetspletter,
ofte tjener de til å støtte opp om Linnebergs
ubehag og konspirasjonsteorier. I en etter-
tenksom passasje skriver Linneberg: «Krigs-
forbryterdomstolens arrestordre på Milosevic
kom midt under den vanskeligste fasen av
Rambouillet-forhandlingene. Var det velover-
veid?» Han besvarer spørsmålet indirekte i
neste setning: «Det bidro til å skjerpe en
ytterst kritisk situasjon.» Linneberg insinue-
rer at krigsforbryterdomstolen tok del i et
angivelig råkjør mot Serbia med den hensikt å
fremprovosere krigen som skulle sikre ameri-

kansk dominans på Balkan. Men krigsfor-
bryterdomstolens tiltalebeslutning (ikke
arrestordre) ble offentliggjort 27. mai 1999,
tre måneder etter at Rambouillet-forhandling-
ene var ferdige og to måneder etter at NATOs
krig mot Jugoslavia var et faktum. I neste
avsnitt antydes det at krigsforbryterdomsto-
len i Haag ikke har tiltalt de ansvarlige for
overgrepene under den kroatiske offensiven i
Krajina i 1995. Det stemmer heller ikke.
Kroatiske myndigheter har måttet overlevere
flere høyere offiserer til Haag i løpet av de
siste par årene.

Å resirkulere propaganda

En enda mer tvilsom kategori faktafeil er på-
stander som Arild Linneberg har hentet fra
den serbiske krigspropagandaen, ikke minst
siden han synes å mene at essayene er en slags
avsløring av mediestrategiene til krigs-
herrene. Man får følelsen av at Linneberg
bare opererer med én kategori propaganda,
den som kommer fra amerikanerne, NATO og
den norske regjeringen. Annen propaganda
kommer ham ikke ved, og han nevner knapt
eksistensen av propaganda på serbisk side.
Generelt tegner han et bilde av Jugoslavia som
en fattig klientstat, et evig offer for vestlig
imperialisme. Det er ekko her av det man kan
kalle for venstresidens særegne form for kul-
turell rasisme: å se den Andre (det vil si den
ikke-vestlige stat eller person) som et stakkars
utbyttet offer for vestlig dominans, slik «anti-
rasisten Marius» gjør i Christopher Nielsens
serier. Men Jugoslavias oppløsning er et
eksempel på at initiativene har kommet fra de
lokale aktørene: Utenverdenen har kun
reagert på begivenhetene i etterkant. Forakten
for fakta og den manglende beskrivelsen av de
lokale propagandaene – som florerte på alle
sider i konfliktene i det tidligere Jugoslavia –
peker i retning av at Balkan egentlig ikke er
det Linneberg er opptatt av. Balkan er bare en
mulighet til nok en gang å innta rituelle poli-
tiske positurer fra den norske offentligheten:
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først og fremst en flagellantisk, enkel kritikk
av NATO og USA som, ifølge Linneberg,
«aksjonerer over hodet på verdenssamfunnet,
ikke minst verdens fattige land, og utbrer,
uten ydmykhet, sine vestlige verdier, med

militære midler». Krigene i det tidligere
Jugoslavia blir en kulisse, en mulighet for å
kle gamle spøkelser opp i nye internasjonale
klær. For å omskrive Baudrillard: Balkan
eksisterer ikke. Balkan er bare et nytt navn på
Vietnam.

Manipulasjon av dødstall

Man kan spørre seg om det egentlig er så nøye
om to eller ti tusen Kosovo-albanere ble drept
våren 1999. Tall kan virke uvesentlige.
Pirkete. Men overdrevne dødstall og angiveli-
ge massakre har vist seg å være sentrale ele-
menter i opprettelsen av lidelsesmyter som
har rettferdiggjort grusomheter og overgrep i
det tidligere Jugoslavia. Derfor bør tall
behandles forsiktig. Linneberg hevder at en
halv million serbere ble fordrevet fra Krajina
i 1995. De fleste uavhengige anslagene ligger
på mellom 150 og 200 000 fordrevne i
Operasjon Storm. Den anerkjente britiske
forfatteren Tim Judah sier «mer enn 170
000». Linneberg påstår at det var en million
flyktninger i Serbia før Kosovo-krigen brøt ut,
mens FNs Høykommissær for flyktninger
beregnet at det var i overkant av en halv mil-
lion. Han hevder videre at 250 000 serbere ble

fordrevet fra Kosovo etter at NATO rykket
inn, men så mange serbere fantes det neppe i
Kosovo. Folketellingen i 1991 viste at den ser-
biske befolkningen i Kosovo besto av 195 301
personer og hadde negativ vekst: i 1981 var det

209 000 serbere i Kosovo. Disse tallene skri-
ver seg fra den tiden krigen var et faktum, og
ble brukt av politikerne til å befeste inntryk-
ket av serberne som ofre – noe som også var
sant i mange tilfelle. Men det burde vel også
nevnes at mange personer i de serbiske
befolkningene i Kroatia og Kosovo tok del i
fordrivelsen og undertrykkelsen av den hen-
holdsvis kroatiske og albanske befolkningen
som de levde side om side med? 

En sentral myte i krigspropagandaen, som
ble fremmet av en rekke serbiske intellektuel-
le, var Ustasja-kroatenes og -muslimenes mas-
sakre på serbere under den annen verdens-
krig. Mediestrategene på alle sider i de jugo-
slaviske konfliktene har tendert mot å sette en
direkte forbindelse mellom grusomhetene
under annen verdenskrig og den enkelte
etniske gruppes problemer på åtti- og nittital-
let. Milo£evi¶ uttalte for eksempel i et intervju
med Newsweek i 1998 at den kosovo-albanske
geriljaen var en fortsettelse av Mussolinis pro-
sjekt. Ekstreme tapstall var en av komponen-
tene som sammen med anekdoter om ekstrem
bestialitet skapte lidelsesemytene som bidro
til den blodige oppløsningen av Jugoslavia.
Linneberg er godt kjent med den serbiske 
versjonen av disse mytene:
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Når Arild Linnebergs bok har fått en 
så nesegrus mottagelse, peker det
mot et større syndrom i den litterært
interesserte offentligheten i Norge:
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De serberne som protesterer sterkest mot kroa-
tenes løsrivelse [fra Jugoslavia i 1991], er etter-
kommere av dem som blei massakrert av
Ustasja-fascistene i 1941-1942: 760 000 – sju
hundre og seksti tusen – serbere blei torturert
og myrda på bestialsk vis. 

De to demografiske studiene av antallet drep-
te under den annen verdenskrig i Jugoslavia
som er oftest sitert i seriøse kilder, oppgir at
det omkom omtrent en million mennesker
som følge av krigen, hvorav rundt halvparten
var serbere. Om lag tre hundre tusen av disse
serberne omkom i Bosnia og Kroatia – områ-
der som var kontrollerte av NDH (den såkalte
«uavhengige staten Kroatia»). Men dette var
altså tallene fra hele krigen, ikke bare fra
1941-1942, og mange serbere falt i kamp, døde
av sykdom i forbindelse med krigsnøden, eller
de ble massakrert av tyskerne eller av partisa-
ner og tsjetniker som også var aktive i Bosnia.
Det er ikke lett å si om Linnebergs tall på 760
000 torturerte og massakrerte serbere i løpet
av det første krigsåret er tre, tretten eller tred-
ve ganger for høyt, men det er helt sikkert at
tallet ikke har rot i virkeligheten. Poenget er
at selv om de er vilt overdrevne, er ikke
Linnebergs tall tatt ut av luften. Det er ikke
hysteriske fordreininger av fakta. Tallene er
tvert imot hentet fra arsenalet til den mest
effektive, kalkulerende og dødbringende
krigspropagandaen i Europa etter krigen.

«Serbofobi» som fenomen 
og fantom

I Arild Linnebergs bok blir Bosnia-krigen
representert som en uforståelig foreteelse
gjennom noen serbiske siviles opplevelser fra
GoraΩde. Alt «braker løs» etter at en gutt gjør
hærverk på en bensinstasjon som nekter å
betjene ham fordi han er serber. Familiens
ene sønn blir skutt av den muslimske naboen
og siden blir de flyktninger. Dette er én fami-
lies historie, og den kan utmerket godt være
riktig. Men den passer også godt inn i

Milo£evi¶-regimets versjon av Bosnia-krigen:
at det var en borgerkrig som plutselig bare
brøt ut – og at serberne var ofrene. De sivile
(og mange soldater) på alle sider var ofre, også
de serbiske, men problemet oppstår idet denne
enkelthistorien løftes fram av Linneberg for å
representere en hel konflikt. Boken er ikke
noe forsøk på heteroglossia i den forstand at
den lar enkeltmenneskene fortelle sine histo-
rier, at den tar sivilbefolkningens perspektiv.
Boken nøyer seg med å resirkulere det offisi-
elle serbiske synet på hva som har foregått på
Balkan de siste ti årene, og det er ut fra dette
perspektivet at det gis plass til de sivile fra
GoraΩde.

Men Milo£evi¶-regimets versjon av krigen i
Bosnia står i skarp kontrast til den historie-
skrivingen som blant annet finner sted i
Haag. I april 1992 ble Bosnia angrepet av
lokale serbiske militser i forbund med den
nasjonale jugoslaviske hær og paramilitære
grupper fra Serbia. Angrepet var raskt, koor-
dinert og nøye planlagt. Krigsforbryter-
domstolen betegner Bosnia-krigen som en
internasjonal konflikt, ikke som intern kon-
flikt, idet den anser at Rest-Jugoslavia (Serbia
og Montenegro) angrep Bosnia. Dette var sær-
lig merkbart i Drina-dalen, der GoraΩde var
den eneste byen som ikke ble etnisk renset av
serbiske styrker. Tusenvis av muslimske sivile
ble drept av serbiske paramilitære avdelinger
i nabobyene Bijelina, Zvornik, Viśegrad og
Fo¶a i de første ukene av krigen, mens hun-
dretusener ble drevet på flukt. Men i stedet for
å nevne noe av dette går Linneberg videre i
prosessen med å gestalte de serbiske medie-
strategenes lidelsesmyte. Han siterer Dobrica
¤osi¶, som han presenterer som «en av de nye
nasjonalistiske intellektuelle» (¤osi¶ var rest-
Jugoslavias første president i 1992, erkenasjo-
nalist siden sekstitallet, forfatter og kjent som
en av sjefsideologene bak den serbiske 
«kulturrevolusjonen» på åttitallet). ¤osi¶
beskriver fenomenet «serbofobi» som han
mener er en formende kraft i europeisk poli-
tikk og trekker parallellen til antisemittisme
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og Nazi-Tysklands utryddelse av jødene.
Linneberg følger opp med å påpeke at
Tyskland og Norge var de første til å aner-
kjenne det nye Kroatia. Den kritikkløse
aksepten av de paranoide påstandene til
¤osić, som insinuerer at Kohls forbundsrepu-
blikk fortsatte der Hitler slapp, og at serberne
er historiens ofre på linje med jødene, er
typisk for Linnebergs resirkulering av propa-
ganda. Påstandene er dessverre ikke bare
latterlige. En rekke studier av krigen i Bosnia
forklarer hvordan folkemordet mot den ikke-
serbiske befolkningen ble utført for å avverge
et angivelig serbisk holocaust.

De som hater USAs politikk

Essayenes ambivalens i forhold til Slobodan
Milo£evi¶ lyder som et ekko av mange såkalte
serbiske opposisjonelles forhold til ekspresi-
denten. I et avsnitt refser han «den vestlige
verden» for å ha forholdt seg til Milo£evi¶ som
«den gode hyrde: en garantist for fred på
Balkan» til og med 1997. Å forhandle med
Milo£evi¶ var naivt, skjønner vi. Men i andre
avsnitt refser han «USA» for ikke å ha for-
handlet med Milo£evi¶ om Kosovo: «Det
burde ha gode utsikter til å lykkes, ettersom
Milosevic unngikk utstrakt bruk av vold i
Kosovo i nesten et tiår.» Dette lyder mer som
en selvmotsigelse enn heteroglossia, og er
dessuten en fundamentalt uanstendig gjengi-
velse av Milo£evi¶-regimets undertrykkelse og
grusomheter i Kosovo etter 1989. Men det er
hatet til USAs politikk, særlig utenrikspoli-
tikk, som ligger i bunnen for alle forklaringer
her. Det er bare ut fra det anti-amerikanske
paradigmet at Linnebergs argumentasjon
henger sammen. Ifølge denne tankegangen er
en krig bare en krig hvis USA er med, sivile
ofre er interessante i den utstrekning de kan
anvendes i den stående kritikken av «Vesten».

Agget mot amerikansk politikk er et sær-
trekk, ikke bare for Linneberg, men for store
deler av den europeiske 68-generasjonen.
Milo£evi¶ skjønte dette bedre enn noen andre

og la skylden for alle Serbias mange ulykker
på stormaktsintriger og vestlig renkespill.
Han var den lille slaviske David som stod
imot NATO-Goliat. Med dette trikset skaffet
han seg støtte hos folk som ellers ikke hadde
sans for korrupsjonen og gangsterveldet som
han opprettet i skyggen av Serbias kriger mot
sine naboer. Hvem har skylden for Kosovo?
Ifølge Linneberg er det i hvert fall ikke
Milo£evi¶, for hvis USA og NATO hadde villet
forhandle med ham, «kunne den etniske ren-
singa vært unngått, og Kosovo fortsatt ha vært
et multietnisk samfunn.» Dette er å stille alt
på hodet. Milo£evi¶s og Serbias tilbud til
Kosovo-albanerne, og muslimene i Bosnia, var
i bunn og grunn et spørsmål om betingelses-
løs underkastelse eller krig. Det betyr ikke at
de serbiske minoritetene i Kroatia, Bosnia og
Kosovo ikke hadde og har krav på rettigheter
og beskyttelse, men at Milo£evi¶-regimet
bevisst overspilte hånden sin for å drive frem
en konflikt de serbiske lederne selv profiterte
grovt på, både økonomisk og politisk.
Linnebergs quixotiske streben etter å avsløre
vestlig renkespill sender ham rett i armene på
de lokale propagandistene.

Magiske forsvinningstriks

Forakten for fakta har også en annen side:
kampen mot begivenheter som ikke passer inn
i Linnebergs bilde av Kosovo-konflikten.At det
fantes etnisk rensing, flyktninger og store
grupper internt fordrevne sivile i Kosovo i
tiden før NATO angrep, er noe han stiller seg
tvilende til. Men jeg har selv intervjuet mange
av disse flyktningene i Montenegro og Albania
i løpet av det året som gikk fra den interne
væpnede konflikten brøt ut i Kosovo vinteren
1998 og til NATO grep inn 24. mars 1999. FNs
Høykommissær for flyktninger regnet med at
det var mellom 200 000 og 300 000 flyktning-
er og internt fordrevne kosovo-albanere etter
de militære operasjonene sommeren og høsten
1998.

Om den skjebnesvangre massakren i
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Ra™ak i januar 1999 der serbiske sikkerhets-
styrker drepte 45 sivile albanere, skriver
Linneberg at: «Det vi nå veit om UCK-gerilja-
en tilsier at [massakren] var arrangert, og vi vil
neppe få vite sannheten om Razak. Men mas-
sakren gjorde også denne gangen nytten. Den
fikk NATO til å avblåse forhandlingene med
Serbia og utløste bombekrigen.» Ra™ak passer
ikke inn i Linnebergs teorier om at krigen ble
påført Serbia fra utsiden, følgelig har ikke
massakren funnet sted. Men den er likefult

dokumentert i en omfattende rapport av
Human Rights Watch, sannsynliggjort av
rapporten til en gruppe uavhengige retts-
medisinere fra Finland, og den utgjør deler av
grunnlaget for FNs krigsforbryterdomstols til-
tale mot Milo£evi¶. Men fakta har ingen 
sjanse. Når Linneberg vifter med tryllestaven,
forsvinner de.

Vifter man en gang til, kan tryllestaven
også mane frem opplysninger som passer
bedre inn i bildet. Spørsmålet er bare om de er
i tråd med virkeligheten. Boken inneholder en
rekke udokumenterte og oppsiktsvekkende
påstander. For eksempel skal USA ha væpnet
slovenske og kroatiske militser i tiden før kri-
gene i Slovenia og Kroatia i 1991. Dette skulle
jeg gjerne visst mer om, for all annen
Jugoslavia-forskning tyder på at USA støttet
de føderale jugoslaviske myndighetene på
denne tiden. Linneberg hevder også at kreft-
rapportene «strømmer inn» fra Bosnia i for-
bindelse med bruk av utarmet uran i ammu-
nisjon under krigen fra 1992 til 1995, men
unnlater å nevne noen kilder. En kilde
Linneberg derimot benytter seg av, er profes-

sor Ljubi£a Raji¶ fra universitetet i Beograd
som er kjent for sin dagbok i Dagbladet.
Linneberg siterer en påstand fra Raji¶ om at
«UCK og albansk mafia» etter krigen i Kosovo
kontrollerer femti prosent av all narkotika-
handel i Europa. Heller ikke denne opplys-
ningen underbygges.

Å komme med påstander samtidig som
man avfeier nøye dokumenterte begivenheter
uten å sette seg inn i kildematerialet, er en
oppskrift på historisk revisjonisme. Det har

ingenting med heteroglossia å gjøre. Sann-
heten er flertydig, mener altså Linneberg,
med støtte i Bakhtin, men forakten for fakta i
denne boken virker ikke som den er basert på
en filosofisk posisjon om at alt er tolkning, at
sannheten er omskiftelig og illusorisk osv.
Snarere virker kombinasjonen av feil, resirku-
lert propaganda og fakta-tryllerier som et
utslag av en grunnleggende intellektuell
dovenskap parret med en romantisk lengsel
etter en type virkelighet som bekrefter ung-
dommens ideologier og alderdommens for-
dommer.

Fire retoriske grep

Retorikk er over alt. Ingen går fri fra den. Og
hvorfor skulle man det? Retorikken er tve-
egget, som alt menneskelig. Ytringer oppstår
fra et bestemt perspektiv og innebærer alltid
en indirekte eller direkte henstilling om å
akseptere dette perspektivet som gyldig og
vesentlig. Men av det følger det ikke nødven-
digvis at det retoriske utsagnet er løgn. Ikke
en gang det bevisst retoriske utsagnet – sagt
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med en klar overtalelses-hensikt, ut fra poli-
tiske eller andre motiver– trenger å være løgn.
Det kan være det, men det trenger ikke å være
det. Linneberg derimot har en annen oppfat-
ning av politisk diskurs i en konfliktsituasjon:

Hva er sakprosa? Spørsmålet blir påtrengende i
en situasjon der propagandakrig pågår, og der
såkalt faktaformidling består i å bedra: å skjule
sannheten både med ord og bilder (...) Man over-
taler i en sakprosa som skal skjule saksforhold. 

Gjennom å sette et likhetstegn mellom 
(medias) faktaformidling og bedrageri, kan han
hoppe bukk over tungt materiale som ikke pas-
ser inn i bildet av konflikten han vil ha bekref-
tet. Men Linneberg gjør det lett for seg ved å
gjøre ting så entydige, og dessuten er det mer-
kelig at han ikke reflekterer over muligheten
for at utsagnet kunne slå tilbake på ham selv.
Kanskje i mangel av mer substansielle argu-
menter, er Linnebergs essays selv fulle av reto-
risk taktikkeri som bygger opp om bildet av
Vestens umoralske og forfeilede militære
angrep på Jugoslavia. Hensikten med å kata-
logisere disse teknikkene er ikke å kriminali-
sere retoriske virkemidler som sådan, men å
vise i hvor stor grad Linneberg benytter seg av
grep for å skjule mangelen på substans i sine
politiske analyser.

Relativisering

1. grep: relativisering. Når Linneberg innser at
enkelte saksforhold simpelthen ikke kan tryl-
les bort i første hånd, iverksetter han plan B
som i korthet går ut på å si noe sånt som at
OK, X skjedde, men det var da ikke så ille.
Tenk på Y, for eksempel. Det var da mye verre!
Om fordrivelsen av en million Kosovo-alba-
nere av serbiske og jugoslaviske styrker våren
1999, skriver Linneberg for eksempel at:

Til dem som kalte det som skjedde i Kosovo den
mest omfattende etniske rensning siden den
andre verdenskrig, er det imidlertid også nød-

vendig å be om edruelighet. Etter andre ver-
denskrig blei 30 millioner mennesker fordrivi fra
hjemmene sine – som følge av de nye grensene
som blei trekt opp i Europa i 1945. 

Han går videre til å nevne fordrivelsen av
palestinerne fra det som i dag er Israel, samt
Tyrkias forfølgelse av kurderne.

Én ting er vel at de fleste vil inkludere de
etniske omkalfatringene i Øst-Europa etter
konferansene i Teheran, Jalta og Potsdam som
en del av den annen verdenskrig, en annen
ting er hvor Linnebergs eksempelrekke leder
hen, annet enn ut i en følelse av at det som
skjedde i Kosovo ikke var så alvorlig. Men det
var det – at en million mennesker kastes ut av
sine hjem på grunn av sin etnisitet, er ingen-
ting om ikke alvorlig. Linnebergs relativisering
er et blindspor fordi den setter forskjellige,
men beslektede, tragedier opp mot hverandre i
en umulig prioriteringsdebatt som ikke kan
avføde annet enn apati. Vissheten om at kur-
derne undertrykkes i Irak og Tyrkia, kan ikke
være et argument for å unnlate å gripe inn i
konflikter der andre utsatte grupper forfølges.

Sidestilling

2. grep: sidestilling. Gjennom å trekke vilkår-
lige paralleller, utvisker Linneberg essensielle
forskjeller mellom vidt forskjellige fenome-
ner. Linneberg føler seg for eksempel hjemme
i Milo£evi¶s Serbia: «I Serbia dro jeg kjensel
på mer enn jeg likte å dra kjensel på. Jeg ten-
ker på korrupsjonen i Italia, Frankrike,
England, USA – på Kennedy-klanen, mafiaen
og Berlusconi.» Linneberg fortsetter med å
sidestille Milo£evi¶s klan-stat med det nepo-
tistiske Norge. Han spør retorisk: «Hvor
mange fra Oslos bedre vestkant sitter i Jens
Stoltenbergs regjering? Hvem omgås de?»
Mistanken vokser om at Linneberg egentlig
ikke forlot Norge da han reiste til Beograd
julen 1999. Han fører kampen mot «Vestens
arrogante ignoranse» med en så bred penn at
vesentlige nyanser utviskes og forsvinner.
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Gjennom dristige analogier fargelegger
Linneberg NATOs bombekrig mot Jugoslavia
i bruntoner. Om det bombede Beograd skriver
han for eksempel at:

Der jeg sitter og riktignok drikker musserende,
kan jeg ikke unngå å tenke på Guernica. Det
uhyrlige er at sammenligningen ikke er uhyrlig:
antallet drepte sivile som følge av NATOs bom-
bing overgår antallet drepte under tyskernes
teppebombing av den spanske landsbyen. 

Etter tallene han selv opererer med, døde
mellom 1000 og 1600 mennesker under bom-
betoktet mot Guernica en natt i april 1937.
Human Rights Watch’ rapport om de sivile
tapene under bombekrigen mot Jugoslavia
opererer med omkring 500 drepte, hvorav
rundt to hundre i Serbia. Linnebergs fakta-
grunnlag svikter igjen, men det er ikke det
som er hovedproblemet her. Å kritisere
NATOs krigføring for å være lite effektiv og
ikke gjøre nok for å begrense sivile tap, er én
ting, men å sammenligne den med Francos og
nazistenes krigsforbrytelser er noe helt annet.
Det er i samme kategori som å sammenligne
israelernes overgrep i Jenin med nazistenes
overgrep i Auschwitz. Det er uanstendig, ten-
densiøst og uten faglig basis.

Tåkelegging

3. grep: tåkelegging. Linneberg har et proble-
matisk forhold til historie, kanskje fordi hans
anekdotiske, rapsodiske og kollasjeaktige
tenkning ikke passer til episke og faktabaser-
te sammenhengende fremstillinger. Essayene
hans svikter uansett på det mest kapitale i for-
søkene på å etablere historiske analyser.
Eksempelvis konstruerer han en surrealistisk
historisk sammenheng der Jugoslavias bønn
om økonomisk bistand i 1986, blir besvart av
FNs sanksjoner mot rest-Jugoslavia i 1991 og
endelig NATOs bombing i 1999, uten at han
nevner krigene som foregår mellom de løsrev-
ne begivenhetene eller at navnet «Jugoslavia»

i 1986 og 1992 refererer til forskjellige stater.
I Linnebergs historier løftes enkelte begiven-
heter frem og settes sammen i stadig nye vari-
asjoner av grunnprinsippet i hans mentale
univers: USAs herskesyke herjing med fattige
klientstater verden over.

Den fantasifulle flukten fra faktatyranniet
som preger Linnebergs historier fra Balkan,
forteller leseren ingenting substansielt om
Balkan, men fungerer i stedet som et portrett
av Linneberg selv og den intellektuelle gene-
rasjonen han er en del av. Kanskje han er
bevisst denne svakheten, for det virker av og
til som han ønsker avvikle historie som disi-
plin, blant annet gjennom å tåkelegge forløpet
til Kosovo-konflikten. Han skriver for eksem-
pel at:

Alt i 1981, året etter Tito døde, var det tilløp til
serbiske aksjoner i Kosovo – etter initiativ fra
ledende intellektuelle. Visstnok som svar på
vold, drap, voldtekter, begått av muslimer mot
det serbiske mindretallet. Hva som var sant
av dette, hva som bare var propagandafrem-
støt fra serbiske nasjonalister, er vanskelig å
vite. 

Arild Linneberg tar seg ikke bryderiet med å
undersøke dette i de mange kildene som etter
hvert finnes tilgjengelig om temaet, men
avfeier forhistorien med å si at det er «vanske-
lig å vite» hva som egentlig har hendt. Det kan
virke som om han antyder at man bør la pro-
blemet fortiden ligge, fordi jobben med å skaf-
fe seg oversikt over historien simpelthen er
for krevende. Om ikke umulig – for hvor slut-
ter det Baudrillard kaller simulakrum, hvor
finnes virkeligheten? Og så videre. Men til
syvende og sist er dette tåkelegging, for gene-
relt finnes det en ganske klar oppfatning
blant historikerne om utviklingen som ledet
Kosovo ut i krig i 1998. Nok en gang virker det
som det er intellektuell latskap mer enn noen
filosofisk posisjon som får Linneberg til å
avvikle historien, slik han allerede har avvik-
let andre upassende saksforhold.
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Forenkling

4. grep: forenkling. Det er et enkelt og utbredt
retorisk knep å forsøke å virke klokere enn
man er gjennom å fremstille andre som dum-
mere enn de er. Ved den samme forenklingen
kan man redusere et sakskompleks til en kari-
katur, en karikatur som man har kontroll
over. Linneberg mestrer denne teknikken og
anvender den fortløpende. For å ta noen

eksempler: Han nevner Russlands og Kinas
motstand mot intervensjonen i Jugoslavia
som eksempler på edruelige representanter
fra den fattige verden, men nevner ikke at
motivasjonen deres kan ha noe å gjøre med
konfliktene i Tsjetsjenia og Tibet. Han hevder
at «motstanden mot krigen både i NATO-land
og i verdenssamfunnet, blei fortia». Med tanke
på debattene som gikk om dette temaet i alle
vestlige land fra høsten 1998 av, er Linnebergs
«fortielse» en grov forenkling av mediebildet.
Ved et annet tilfelle kortslutter han Erik
Solheims argumentasjon for beslutningen om
å støtte krigen og presenterer SV-ledelsens
holdning som et ultimatum: Den som ikke er
med oss, mangler «anstendighet». Solheim
hadde mer å si enn det.

En annen type forenkling er den som ram-
mer Amnesty-rapportene om krigene i det tid-
ligere Jugoslavia. Linneberg siterer Amnesty
på at «samtlige parter i krigene i den jugosla-
viske konflikt har åpenlyst krenket de inter-
nasjonale menneskerettigheter og humanitæ-
re normer» og tar det til inntekt for at alle par-

ter var like ille. Men hvis man leser rappor-
tene til Amnesty, Human Rights Watch, dom-
mene fra krigsforbrytertribunalet og et vell av
annen dokumentasjon fra relevante interna-
sjonale organisasjoner og institusjoner, vil
man finne at langt de fleste overgrepene ble
begått av serbiske regulære og irregulære
avdelinger.Amnestys rapporter dokumenterer
at alle sider brøt internasjonal humanitær
rett, men ikke at alle parter var like ille. Man

kan beskyldes for å være serbofob når man
påpeker dette, men å si at de serbiske av-
delingene sto for brorparten av bruddene på
humanitær rett, er ikke det samme som å si at
serberne er dårligere mennesker enn bosniak-
kene og albanerne. Det var kombinasjonen av
den aggressive ideologien som lå i drømmen
om å opprette stor-Serbia og den serbiske
sidens våpenmessige overmakt, som la forhol-
dene til rette for at en mengde serbere deltok
i utførelsen av svært grove forbrytelser.

Kritikk som identitet

At kritikerne ikke klarer å avsløre Arild
Linnebergs manglende faktabase, kan man
forstå. Det er vanskeligere å begripe at de
synes at den litteraturteoretiske innfallsvinke-
len hans har noe nytt å tilføre fenomenene
han tar utgangspunkt i. Linneberg er opptatt
av «dommerens dårlige diktning» i forbin-
delse med Birgitte Tengs-saken og kritiserer
dommen for å være tendensiøs i sin omgang
med bevis, vitner og andre saksforhold.

Men ved å ekskludere det motsatte standpunkt fra
sine essays, skaper Linneberg en hemmelig hage 
hinsides virkeligheten der marginaliserte litterater
endelig kan kjenne seg hjemme.
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Kritikken er tilsynelatende fornuftig, men den
ikles begreper fra Bakhtin som virker påklis-
trede og unødvendige. Trenger jeg virkelig en
innføring i «Bakhtins dialog-konsepsjon» for
å skjønne at dommeren demonstrerer at han
ikke fester lit til den tiltalte og faren hans ved
å bruke fraser som «tiltalte mener at han der-
etter hentet sykkelen»? Er det nødvendig med
Derrida-sitater for å forstå at også lovtekster
er åpne for tolkning og som sådan å betrakte
som litteratur? Kritikken av NATOs nye stra-
tegikonsept blir ikke mer substansiell av den
grunn.

Linnebergs forsøk på å tolke verden på
nytt med begreper fra litteraturteorien ender
opp i ganske så tradisjonelle baner. Men fordi
essayenes integrering av litteraturteorien i
samfunnet inneholder et hierarki som privile-
gerer litteraturteorien over andre disipliner og
diskurser («hadde politikerne lest mer littera-
tur og litteraturteori, ville de neppe gjort de
alvorlige feilene de gjorde under Balkan-
krigene»), virker de identitetsbekreftende på
en litterær offentlighet som føler seg margina-
lisert, vektløs og overflødig – og ønsker å opp-
rettholde forestillingene ikke bare om sitt eget
kulturelle adelskap, men om sin egen nytte.
Det er derfor den norske kritikerstanden har
senket kravene til stringens og etterrettelighet
og latt seg lokke til å forveksle Arild
Linnebergs politiske positurer med politiske
posisjoner. Hans essays er et bidrag til å gjøre
den litterære offentlighetens selvpåførte 
isolasjon mer behagelig – og dermed til å
videreføre vegringen mot virkeligheten.

Monoglossia

Men hovedproblemet med boken er at
Linnebergs essaystikk inneholder akkurat
den drønnende enstonige stemmen-uten-
tvil som den gir seg ut for å kritisere. Han er
som slaven som aper etter herren, skråsikker
som en Hollywood-film i sin bedrevitende

refsing av USA, NATO-ledelsen og tilsvarende
mafiagrupperinger som ikke vil lytte til
Linnebergs innsikter om sannhetens fler-
tydighet.

For hvis det virkelig er heteroglossia han er
opptatt av, hvor er de andre stemmene?
Kildeutvalget synes å være skreddersydd til å
støtte opp om Linnebergs syn på Balkan som
nok en amerikansk kolonikrig. Hvorfor er
ikke de mest siterte og anerkjente forfatterne
som Tim Judah, Noel Malcolm, Miranda
Vickers, Dubravka Ugre£i¶ eller Michael
Ignatieff med? Eller norske akademikere og
journalister som Svein Mønnesland, Kjell
Arild Nilsen og Arne Johan Vetlesen? 

De fleste av disse har et annet syn på kon-
fliktene i det tidligere Jugoslavia enn
Linneberg, men desto mer interessant ville
det vært å lese Linnebergs kritikk av sentrale
opinionsdannere.

Enda merkeligere er det at det i en bok som
i høy grad handler om Kosovo ikke finnes en
eneste kosovo-albansk kilde. Her finnes heller
ingen bosniske, montenegrinske eller kroatis-
ke stemmer. Dette er monoglossia, tekstlig
utslettelse av den Andre. De få gangene det er
andre stemmer til stede, er det bare i karika-
tur, som i slengbemerkninger om Erik
Solheim. Linnebergs «heroiske» (Hagerup)
forsvar av jordens elendige, av stemmene som
ikke blir hørt, er en skinnmanøver. Et blend-
verk.

I Arild Linnebergs essays fungerer den
Andre som et gissel i den marginaliserte litte-
ratens kamp mot makthaverne i sentrum.
Serberen er bare et tilfeldig instrument i
Linnebergs hender. Essayene bedriver ikke
noen «avantgardens kritikk av den vestlige
eurosentrismen», de er en forlengelse av den.
Men ved å ekskludere det motsatte stand-
punkt fra sine essays, skaper Linneberg en
hemmelig hage hinsides virkeligheten der
marginaliserte litterater endelig kan kjenne
seg hjemme.�
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Hadle Oftedal Andersen

Loe, Kurland, Ørstavik og Knausgård. Dei forsøker alle å vri seg ut av det livs-

lange tenåringshelvetet. Men dette må skje på postmodernismens vilkår.

Derfor kan dei ikkje bli vaksne. Men dei kan framstå som vaksne, for barna

som dei kvar på sin måte drar omsorg for. For dette er den narsissistiske 

kulturen si einaste opning: å speglast som vaksen i barna sine auge, skriv

Hadle Oftedal Andersen.

Peter Pan-
generasjonen

Den siste veka har eg sett to filmar på video,
Office Space og American Beauty. Begge hand-
lar om menn som ikkje vil vera vaksne lenger,
som ikkje vil arbeida. Dei vil leva som ung-
gutar, gjera det dei har lyst til og hoppa av
karrieremaset. Det slår meg at Hollywood
etter kvart har oppdaga noko, og at dette noko
har å gjera med to ulike måtar å sjå den post-
moderne tilstanden på.

På 1980-talet hadde ein oppdaga at verda
er eit simulakrum, at vi lever i ein simulert
røyndom eller ein røyndom av simulasjonar.
Dette blei folk oppglødde av. Der ein tidlegare
hadde opplevd framandgjering i møte med
det ueigentlege rollespelet, byrja ein i staden å
sjå rollespelet som føresetnad for å skapa seg
eit liv med ulike identitetar, eit liv der ein sjølv
kunne velga kven ein til ei kvar tid ville vera.

bokessay

... noen av de mongoloide hoppet opp og ned i 
treningsdresser sammen med Kjærstad på plenen ...

Jonny Halberg1
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Men så kom det til eit oppgjer med denne tan-
ken. Ein kan oppfatta The Matrix som skil-
dring av ein geriljakrig mot simulakret. Og
det same med Fight Club, der vaksne menn
legg den polerte fasaden att på kontoret og
går ned i kjellaren for å delja laus på kvaran-
dre av før-kulturell hjartans lyst. Bak scena,
bak maskene er det noko som vil ut. Slik er det
òg med Office Space og American Beauty. Og
med High Fidelity, for den del. Men dette nye
har òg med den postmoderne tilstanden å
gjera. Bare på ein annan måte enn tidlegare,
det vil seia på 1980-talet. Ein slår kontra. Ein
vil ikkje den nye tida.

Dette vil eg sjå nærmare på. Men tyngda
kjem til å ligga på den nye norske litteraturen,
på forfattarar som Erlend Loe, Roger Kurland,
Hanne Ørstavik, Karl Ove Knausgård og Thure
Erik Lund.

Superhits of the 80s

I 1987 utarbeidde Ole Tyssen ei rettleiande
smørbrødliste over kjenneteikn ved Den post-
moderne tilstanden. Lista er sjølvsagt ei for-
enkling, men ho kan vera retningsgjevande:

«1. Det fine og det profane. Postmodernismen
opgiver den grænse mellem finkultur og mas-
sekultur, som modernismen forsvarede. (...)

2. Tidens pil. (...) Klassiske kunstgreb gen-
bruges og stilarterne betragtes som et bredt
spektrum af teknikker, der neutralt stilles til
rådighed. (...)

3. Simulakret. (...) I et simulakrum er mod-
sætningen mellem skin og virkelighed ligegyl-
dig. (...) For postmodernismen er verden ikke
dyb og tredimensjonal. (...)

4. Det autentiske. (...) Ikke autenticiteten,
men auraen tæller. (...)

5. Utopiens død. Postmodernismen opgiver
den utopi, som ligger i at give kunsten en
moralsk og politisk dimension (...).»

6. Det tragiske. (...) Som Thomas Ziehe
udtrykker det, begrædes tabet af mening ikke
længere.2»

Held ein denne lista opp mot ei bok som Jan

Kjærstads Homo Falsus (1984), vil ein finna att
alle desse punkta, kanskje utanom det første:

1. Det fine og det profane. Rett nok har
boka til ei viss grad form av kriminalhistorie,
og rett nok er det blanda inn referansar til
film og annan populærkultur. Men boka er
like fullt eit døme på «fin» kunst. Og dette er
eit brot med Tyssens kriterium som er vanleg
i høve til 1980-talslitteraturen. Forfattarane
skriv seg inn i ein eksklusiv, modernistisk
horisont.

2. Tidens pil. Kjærstad nyttar kollasjetek-
nikk à la Thomas Mann, som han òg refererer
til,3 det vil seia høgmodernisme. Så han søker
seg, på typisk 1980-talsmanér, bakover i
modernismens historie.

3. Simulakret. Opphevinga av skilnaden
mellom skin og røyndom er tematisert på flei-
re nivå. Det handlar om ei kvinne som invite-
rer menn heim til ein bustad der ho spelar rol-
ler frå gamle filmar, før ho tar livet av dei. Og
forfattaren i boka blir sjølv trua.4

4. Det autentiske. Mennene forsøker å
spela med i spelet hennar når dei treffer
henne, og gå inn i den ikkje-autentiske, men
likevel openbart fascinerande scena ho legg
opp til.

5. Utopiens død. For å unngå å bli offer
sjølv, forsøker forfattaren å gje henne ein poli-
tisk motivasjon for drapa. Men han lukkast
ikkje.5

6. Det tragiske. Det er ikkje noko kjensle-
vart, lidande subjekt i sentrum. Boka er
desentrert, og det blir ganske tidleg påstått at
ho er ein systembasert leik, ein kjenslelaus
mekanikk.6 Dette endrar seg ikkje sjølv om
forfattaren forsøker å gripa inn i hovudperso-
nen og gjeva henne ein motivasjon for drapa.
For boka er ifølge seg sjølv skriven av ein sjuk
mann, på asyl.7

Something completely different

Mot dette står så dei nye bøkene, som på
mange måtar er heilt motsette av Homo Falsus.
I alle fall Hanne Ørstaviks Tiden det tar
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(2000), Roger Kurlands Lekestue (1997) og
Erlend Loes Naiv. Super (1996).

1. Det fine og det profane. Dei er ikkje fin-
kulturelle. Dei er tvert imot så endeframme at
sjølv ikkje-lesande 15-åringar kan lesa dei.

2. Tidens pil. Dei demonstrerer ikkje
nokon tydeleg dialog med tidlegare fasar av
modernismen.8

3. Simulakret. Dei søker seg vekk frå den
simulerte røyndomen. «Dette var ikke tull.
Det var ikke TV2.» (Loe.)9 «Det hjelper jo ikke
å bli noe på overflata hvis det er helt tomt
under, tenkte jeg.» (Ørstavik.)10 «Glør har
brukt et helt liv på å forsøke å bli en annen
person. (...) Blikket flakker. Derfor veit jeg at
han mener det han sier.» (Kurland.)11

4. Det autentiske. I staden er det grunnleg-
gande, kjenslemessige spørsmål knytt til iden-
titet som står i sentrum. For å seia det på ein
annan måte: depresjon (Loe), burnout
(Ørstavik) og sjølvransaking (Kurland) føreset
ei reetablering av skillet indre/ytre, det skillet
som gjennom fikse dekonstruktivistiske
manøvrar blei oppløyst i og med introduksjo-
nen av den postmoderne tilstanden. Og det er
dette indre som står som garantist for den
autentiske opplevinga.

5. Utopiens død. I framstillinga av foreldra
(Kurland og Ørstavik), og i hovudpersonane
sine forsøk på å bryta dei negative mønstera,
ligg det openbare moralske poeng. Og Loe er
såvidt inne på det same: «Min morfar er en
kjernekar. Jeg lurer på om jeg er en kjernekar.
Jeg lurer på om det overhodet fins kjerneka-
rer i min generasjon.»12

6. Det tragiske. Både Kurland og Ørstavik
skildrar det tragiske ved barna sine oppvekst-
kår. Hos Ørstavik er barnet identisk med for-
tellaren, så det er si eiga tragedie ho skildrar.
Og slik er det òg for hovudpersonen til Loe.
Sjølv om han ikkje har store traume å legga
tragedia si i, eller rettare sagt nett derfor, er
det uttrykk for eit generelt meiningstap i til-
været når han konstaterer at han manglar
«Følelsen av at ting henger sammen og at alt
vil gå bra til slutt.»13

Slik, altså. Kurland, Loe og Ørstavik er
ikkje postmodernistar. Dei oppfyller ikkje eit
einaste av Tyssen sine kriterium. «Post-
modernismen var en avantgardistisk retning»,
skriv Per Thomas Andersen, i fortid.14 Men kva
er Kurland, Loe og Ørstavik då? Modernistar?
Postmodernistar? Noko heilt anna?

Kunsten å skriva dårlege bøker

Eg oppfattar altså dette nye som postmoder-
nismens andre fase. For det ligg ei vidareut-
vikling av posisjonar frå 1980-åras postmo-
dernisme her. Sjølv om ein, som vi har sett,
kan sjå tydelege skilnader i høve til det som
blei nytta til å identifisera postmodernismen
på 1980-talet.

Det første av kriteria vi såg på, opphevinga
av skilnaden mellom det fine og det profane,
er ikkje noko problem for forståinga av dei
nyare bøkene som postmoderne. Tvert imot
kan ein sjå det slik at den første fasen ikkje
krysser denne grensa. Men det gjer den andre.
Kurland mellom anna gjennom referansane
sine til barne-Tv. Loe tydelegst i dei lange
internettsøka etter ord som kuk, fitte, rompe
og fis. Og Ørstavik i bruken sin av ei lita jente
sin synsvinkel og språkbruk.

Og dette peikar utover, mot ei oppgjeving
av tradisjonelle kvalitetskrav. Ein kan kort
konstatera at den modernistiske kvalitetsfor-
ståinga er knytt til kompleksitet og intellekt.
At ein har problem med å knytta denne for-
ståinga til den nye litteraturen, ser ein tydeleg
på mottakinga den nye litteraturen har fått.
Atle Christiansen gjekk ut og drog tilbake
store delar av den positive meldinga si i Dag og
Tid av Knausgårds Ute av verden, ei veke etter
at meldinga hadde stått på trykk.15 Om Loes L
(1999) skriv Tom Egil Hverven at «Den er i
alle fall dårlig på en interessant måte».16

Espen Stueland meinte, i samband med Thale
Husemoens Vaktmesterkompaniets barn (1999),
at Solum forlag hadde gjeve slepp på kvali-
tetskrava sine.17 Det var ordskifte i medlems-
bladet til Norsk kritikerlag, knytt til Erik
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Bjerck Hagens bruk av kriterium i meldinga
si av Erik Fosnes Hansens Beretninger om
beskyttelse I (1998).18 Og så vidare. Men dette er
ikkje noko særnorsk fenomen. Ser ein på
bøker som Nick Hornbys Fever Pitch (1992)
eller Mikael Niemis Populärmusik från Vittula
(2000), kan ein konstatera at desse bøkene,
vurderte med tradisjonelle kriterium, er
romantekniske katastrofeområde.

Men kva er det då som gjer dei gode? 
Dei er kjekke å lesa. Gripande, humoristis-

ke, direkte. Til å identifisera seg med og kjen-
na seg att i. Og dette er eit kriterium moder-
nismen ikkje har formulert, i alle fall ikkje
tydeleg.Vurdering har gått på kompleksitet og
tankekraft. Men slik er det ikkje lenger. Dei

nye forfattarene skriv bøker med same status
som figurative måleri. Vanlege folk elskar dei,
modernistiske kunstforståarar hatar dei.

Dette har med ei ålmenn utjamning av det
kulturelle feltet dei siste 10-12 åra å gjera. På
1980-talet var det eit klart skille mellom svart-
kledde intellektuelle som høyrde på indie-
musikk, og massen som gjekk på diskotek.
Med techno-musikken forandra dette seg.
Plutseleg var alle samla om det same. Og dei
som rekna seg som intellektuelle blei konsu-
mentar. Alle såg Seinfeld. Skoringen byrja å
selga Dr. Martens. Mannlege studentar brukte
pengar på klede. Ingenting var som før.

Fjortis for livet

Det andre kriteriet, oppløysinga av «tidens
pil», finn vi att i privatisert form. På 1980-talet
var det mykje snakk om Thomas Ziehes «den
nye sosialiseringstypen», det vil seia mennes-

ket som uproblematisk flyttar seg rundt
mellom ulike narsissistiske roller. «Det dreier
seg altså i denne forbindelse ikke om å gjøre
narsissisme til noe dårlig eller å formulere det
som en bebreidelse, det dreier seg snarere om
hvordan mennesker kan bruke og offensivt
utnytte sine narsissistiske muligheter.»19 Men
på 90-talet kom «senåringen», det vil seia per-
sonen som lever som ein tenåring lenge etter
fylde 20 år. Seinfeld. Sex and the city. Ally
McBeal. Menneske som ikkje ønsker eller
ikkje evnar å stiga inn i voksenrolla. Og med
dette er ei av dei største fortellingane sett
under press. Sosialiseringa. Oppveksten.

Men dette er ikkje ei av dei store fortelling-
ane slik det tidlegare blei forstått i samband

med Den postmoderne tilstanden. For Den
postmoderne tilstanden var prega av at det var
dei store, kollektive historiemodellane som var
sette ut av spel. Nå er det meir radikalt. For nå
er det dei små fortellingane, dei private, som
står for fall. Gløym marxismen, anarkismen,
kristendomen. Her er det noko så transkultu-
relt som overgangen til vaksen, frå den indi-
anske manndomsprøven til Luthers konfir-
masjon, som ikkje lenger inntreffer.

Det er derfor naturleg at både Kurland, Loe
og Ørstavik etablerer eit speglande samband
mellom den vaksne eg-personen og eit barn.
At dette sambandet er speglande, skal ein elles
merka seg. Og dette fører oss over til det neste
punktet, simulakret. For i høve til barna
handlar det i alle bøkene om å halda oppe ein
positiv illusjon. Broren til hovudpersonen hos
Loe får ikkje vita at måka han har stelt er død.
I staden seier dei at ho blei frisk og flaug sin
veg.20 Hos Ørstavik handlar det om å skjula
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Dei nye forfattarene skriv bøker med same
status som figurative måleri.
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problema. I innleiinga seier hovudpersonen
sin sambuar «Jeg finner meg ikke i det» og «Vi
kan ikke ha det sånn».21 Dette er eit ekko av
faren sine ord frå barndommen: «Dette går
ikke» og «Skal vi ha det sånn?»22 Men barnet
er, til skilnad frå hos foreldrene, skjerma frå
dei vaksnes problem. Og slik er det òg hos
Kurland:«Det fins ingenting som gjør barn så
engstelige som engstelige voksne.»23

Jeg-bøkene

Det ein kan spørra seg på dette punktet, er
kva posisjon hovudpersonane har i høve til
denne skjerminga av barna. Her trur eg det er
verdt å merka seg at relasjonane er utgangs-
punkt for forminga av individet i desse
bøkene:

«Han er billig.»
Jeg trekker på skuldrene. Hemmeligheten

bak Kjells suksess ligger i hans evne til å kons-
truere en samtale av luft og ingenting. Å betrak-
te Kjell er som å se en episode av Seinfeld. Men
han får dem i alle fall til å le. I den andre enden
av baren står en hovedfagsstudent og snakker
om fremmedgjøring. Dama gjesper. Game over.

«Er du ikke enig,» spør Indra.
«Jo,» svarer jeg. «Han er billig.»
Hun nikker og smiler. Hvorfor sa jeg det der?

Jeg beundrer jo fyren. Kjell er kunstner, han. Men
jeg vil at hun skal like meg. Vi har nemlig noe å
gi hverandre; hun blir fornøyd hver gang jeg
oppfyller hennes forventninger, og jeg får
følelsen av å vinne en konkurranse. Kalles det
forelskelse, eller?24

Legg elles merke til motsetnaden mellom
Seinfeld og framandgjering, mellom senåring
og modernisme, i denne sekvensen. Men 
det var altså det relasjonelle. Hos Ørstavik er
det foreldras krangling og valdsbruk som
står i sentrum:«–Vi var så redde, vi lå der om
natta og var så redde, sa jeg, og vi var helt
alene.»25 Til og med Loes hovudperson tar
ansvar, og sit barnevakt for Børre når foreldra

reiser for å besøka den sjuke bestem0ra.26

Med andre ord: Dei som sjølve har prob-
lem med å ta steget over i vaksenverda, ham-
nar i situasjonar der dei overfor barna tar
ansvar. Og ansvaret ligg i framføringa av rolla
si, av å oppføra seg som ein vaksen med kon-
troll. Dette kan ein knyta til det Richard
Sennett skriv om karisma:

Den siviliserte væremåten er til stede når en
person ikke gjør seg til byrde for andre. (...) Hvis
deres evner som prester var avhengige av hva
slags personer de var, eller hva de følte i et gitt
øyeblikk, ville de bli en byrde for sognebarna,
som kom til kirken for å søke fellesskap med
Gud, men som i stedet, fordi presten var uinspi-
rert eller ikke følte seg bra, opplevde at de ikke
fikk kontakt med Gud.27

Problemet med foreldra hos Kurland og
Ørstavik, er at dei ikkje har karisma i denne
tydinga av ordet. Dei oppfyller ikkje rolla som
vaksne, og lar med det barnas verd bli usik-
ker. Barna søker «fellesskap», men får ikkje
«kontakt». For som forelder er det ikkje nok å
«utnytte sine narsissistiske muligheter», som
Ziehe uttrykte det. Her handlar det først og
fremst om å bygga opp eit simulakrum til
barna sitt beste.

Men speglingseffekten mellom den vaksne
og barnet står ved lag. Det er sin eigen barn-
dom hovudpersonen hos Ørstavik reflekterer
over, og si eiga oppleving av å feira jul med
barnet sitt. Det er sin eigen barndom hovud-
personen hos Loe knyter kontakt med når
han kjøper seg ein ball. Han møter ikkje
Børre før han går ned i bakgården for å kasta.
Og det er først når broren tar livet av seg at det
for alvor blir viktig for hovudpersonen til
Kurland å sjå til at halvbroren Simen har det
bra: «Simen er den eneste jeg har igjen nå.»28

Legg merke til at det er «jeg», at det er hovud-
personen som behøver Simen. Det er det som
er hovudsaka, ikkje kva Simen behøver.

Dette opnar for ein ny tanke om hovud-
personane: Kanskje er det slik at inntakinga
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av vaksenrolla er ei kompenserande handling:
Å dra omsorg for barna blir ein måte å kom-
pensera for den mangelen på tryggleik dei
kjenner i høve til seg sjølv. Dei løyser proble-
ma knytte til sin eigen barnslege identitet ved
å la barna vera barn, i ei form for Peter Pan-
syndrom by proxy.

Draumen om det normale

Men korleis står det i så fall til med utopien,
og med opplevinga av tilværet som tragisk?
Bøkene er ikkje bærarar av utopiske førestel-
lingar utover å komma tilbake til ein normal-
tilstand, der dei nære og personlege problema
er løyste. Utopi på systemnivå synest dei alle å

setta seg imot: Verken dei politisk-pedagogis-
ke modellane (Kurland), naturvitskapen
(Loe), religionen (Ørstavik) eller etableringa
av familie (også Ørstavik) representerer løy-
singar. Og barndomen? Snarare enn å vera
utopisk, eller kanskje er det nett dét han er,
står barndomen fram som biletet på noko som
skal vernast, på noko som gjev ein fri tilgang
til tilværet. Og for hovudpersonanene er
denne tilstanden bare tilgjengeleg i ei form
for spegling, gjennom ei insistering på noko
som er borte og kanskje alltid har vore borte,
men som ein på romantisk vis kan setta seg i
samband med. Ei slik søking mot det roman-
tiske finn ein forresten tydeleg i ein del av
1980-åras postmodernisme òg.29

Og tilværet kan nok vera tragisk, forstått
som meiningslaust, for den einskilde. Men
meiningstapet er ikkje konstant. Hos Loe og
Kurland kan det i alle fall kontrollerast.

Unntaket her er kanskje hovudpersonen hos
Ørstavik, som har opplevd meinings- og kom-
munikasjonstapet lenge. Og sjølv om mannen
hennar seier at det vil gå over, påstår mora
tvert imot at ho ikkje kan bryta det.30

Og det vil seia at bøkene er postmoderne
likevel, då? Nei. Ikkje om postmoderne er ein
historisk kategori, for 1980-talet. Men der-
som postmoderne har med nokre tendensar
å gjera, slik Tyssen meiner, kan ein meina at
tendensar ein fann på 80-talet er førte vidare
og har funne ei anna form nå. Der desse ten-
densane blei framviste på nærmast progra-
matisk vis i bøker som Homo Falsus, ligg dei i
dag meir som føresetnader for forståinga.
Bøkene har skifta frå openbare fiksjonalise-

ringar til tilsynelatande meir personlege og
realistiske skildringar, der demonstrasjonen
av den nye tilstanden ikkje lenger er hovud-
saka. Derfor blir vilkåret – altså det post-
moderne vilkåret, La condition postmoderne –
flytta inn i meir attkjennelege rammer, for
der å kunna handsamast som noko som alt
eksisterer. Postmodernismen er ikkje lenger
avant garde.

Dårleg kar(is)ma

Den observante lesaren har kanskje merka
seg at eg lova å sjå nærmare på fem av dei
nyare bøkene, men at eg så langt har konsen-
trert meg om tre. Dette er rett. Eg har spart
Karl Ove Knausgårds Ute av verden og Thure
Erik Lunds Grøftetildragelsesmysteriet (1999),
dels fordi bøkene er vanskelegare å få til å
passa inn i skjemaet. (La meg nå, ein gong for

For dette er den narsissistiske kulturen si einaste
opning: å speglast som vaksen i barna sine auge.
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alle, konstatera at dette skjemaet ikkje er uttø-
mande, og at det heller ikkje er slik at alle
bøker må oppfylla alle «krava» for å reknast
som postmoderne. Postmodernisme er, som
modernisme, ikkje-epistemiske omgrep. Det
vil seia at det som er postmodernisme gjer
postmodernismen til det han er.)

Men uråd er det ikkje. Ser vi på bokas ytre
handling, kan vi konstatera at Ute av verden
inneheld den same rørsla som dei tre andre
bøkene:

Ein student
med pause i studia
kjem inn i eit nytt og avsondra miljø
der det oppstår eit speglande samband med eit
barn.

Skilnaden ligg først og fremst i forma denne
speglinga får. For hovudpersonen hos
Knausgård forelskar seg i og har sex med ein
av barneskuleelevane sine. Del I av boka
handlar om dette. Og del II, som det er rime-
leg å oppfatta som ei heil eller delvis forkla-
ring, skildrar faren, som har vore eit monster
i hovudpersonens oppvekst. Vegen er ikkje
lang frå dette sambandet til å sjå tiltrekkinga
mot Miriam som ei tiltrekking mot barn-
domen, som ein kompensasjon, ei søking mot
den omgrepslege barneidyllen han ikkje har
opplevd. Men det er nok snarare tiltrekkinga
mot det usikre, det som er barnsleg og vakse
på ein gong, det handlar om:

Slik vekslet jentene mellom sine to stadier, og
med det vekslet også deres bilde av meg. Også
jeg forandret meg for dem. En mann de kunne
sette seg inntil, ta i hånden, lekende, kjælne, til
han skiftet om og ble en de stirret på i skjul, en
de rødmet for, og som de for alt i verden ikke
våget å komme nær, selv om de så gjerne ville.

Men alt dette var ukjent for dem. De visste
ikke hva som skjedde.31

I den siste setningen ligg skilnaden. Han for-
står, dei forstår ikkje. Han er refleksiv, og

reflekterer seg sjølv inn og ut i høve til dei.
Kanskje, kanskje er det først i rolla som lærar
han kan slutta å vera ein 26 år gammal gut, og
gjennom rolle-identifikasjonen få nok posi-
sjon til å vera mann. Og kanskje er det først
med ei jente som har rolla som elev og forvir-
ra jentunge at ho blir svak nok til at han kan
nærma seg. For overgrepet er ei forløysing av
hans svake sosiale sjølvkjensle, det er det inga
tvil om.

Flaumvatn og grisekor

Her vil eg, i forbifarta, nemna to andre for-
fattarar som går inn i den same dirty realism-
tradisjonen som Knausgård: Jonny Halberg og
Arild Rein. I Halbergs Flommen (2000) gjer
det skitne vatnet at hovudpersonen og famili-
en, som han bur saman med sjølv om han er
vaksen, må flytta frå garden. Og her er det òg
eit speglande samband mellom hovudperso-
nen og sårbare søsken han vil beskytta. I
Reins Grisekoret (2001) har hovudpersonen
nett kome ut av fengsel. Bestefaren er døy-
ande og faren er alkoholikar. Og han har eit
slags forhold til gravide Keth, som han bur
hos og gjev pengar til. Men han vil ikkje ta
ansvar, han vil ikkje vera forplikta. Og det er
nok derfor ho tolkar draumen han fortel om
på følgande måte: «Veit du kva det tyder på?
At du faen ikkje vil bli vaksen.»32

Når det gjeld filmar, kan ein utanfor
Hollywood finna skiten realisme av same type
i My name is Joe av Ken Loach. På spørsmål
om han har familie, viser Joe fram eit bilete av
fotballaget han trenar: ei gruppe skakkøyrte
gutar han kjenner omsorg for, som ein far, og
som ein tydeleg kompensasjon for eigen
mangel på tryggleik og sjølvkjensle:«I’ll be 38
this year. And what have I got?» Derfor endar
ikkje det første stemnemøtet med den kvinne-
lege motparten med sex, men i staden med at
ho held rundt han medan han græt, som eit
barn.

Speglande tryggleik syner òg dei to vaksne
i danske Mifunes siste sang, ein lystløgnar som
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tar seg av ein psykisk utviklingshemma bror
og ei hore som held sonen sin på dyr kost-
skule. Og apropos danskar, er det jo ei påfal-
lande tematisering av det barnslege og av
omsorg i Idioterne og Festen.

Men la oss venda tilbake til lista vår, og til
den siste av dei fem bøkene vi skulle sjå nær-
mare på.

Den sjuke modernismen

Grøftetildragelsesmysteriet av Thure Erik Lund
er vanskelegare å få til å passa inn. For sjølv
om han har humor, til dels grovkorna humor,
er dette ei bok som går inn i den krevande,
språkeksperimenterande modernisme-tradi-
sjonen. Og han ser seg sjølv som eit «ånds-
menneske», det vil seia ein som ser på den
vanlege utviklinga i samfunnet frå distanse:

Men de ytterst få åndsmennesker, som for
lengst har slått seg til ro, ser hvorledes men-
neskene omkring dem er fylt av en slags stres-
set angst for tiden, og er rammet av et infantilt
melankolsk savn etter å være tenåring i et evig
moteriktig tiår, for alle som har vokst opp de
siste tretti år er blitt værende i dette manisk
ungdommelige mellomstadiet, de befinner seg
stivnet midt i et svev over en avgrunn, en
avgrunn som fra naturens side ikke var så svært
å krysse, men de moderne menneskene fikk det
for seg at der, svevende oppe i luften, ja, det var
der, høyt oppe i luften, en skulle ha vært.33

Til dette kan ein innvenda at fortellaren er
sjuk, på medisinar, og at «åndsmennesket»
som står utanfor tida er sjukt. Og det er sjølv-
sagt eit poeng. Men det er ikkje naudsynt å 
ta heile denne omvegen. For, som hovud-

personen konstaterer, er det ved inngangen til
tenåra at det skil seg:

I virkeligheten er det nettopp de første fortvilte
møter med ungdomstiden som får enkelte til å
bli åndsmennesker. Det viser seg at de på en
måte synker ned i et dypt hull i ungdomstiden.
Således kommer de seg uhyre raskt og smerte-
fullt vekk fra ungdomstiden.34

Åndsmennesketilstanden startar som ei forvi-
sing. Og det er vel derfor heller ikkje til å
undrast over at hovudpersonen i boka vender
heim til barndomsbygda han forlét, at han
gradvis får tilbake språket derifrå, og at han –
på sin måte – lever opp att pubertetstida. Slik
kan ein oppfatta Grøftetildragelsesmysteriet
som ei skildring av den modernistiske, fram-
adgjorte kunstnaren si søking mot den same
barndomen som dei andre søker. Og det er
derfor han gjer det Tyssen hevdar at postmo-
dernistar ikkje gjer: «Hver dag må jeg til-
bringe et par langdryge timer ved kjøkken-
bordet for å gråte (...) over verdens elendig-
het.»35 Personane i dei andre bøkene aksepte-
rer at den postmoderne tilstanden ikkje bare
er ein tanke, men i eit visst omfang òg ein rea-
litet. Derfor går dei inn dit, og forsøker å finna
seg posisjonar. Stort sett utan å gråta, og abso-
lutt utan Kjærstads bejaing av den nye tida.
Loe, Kurland, Ørstavik og Knausgård. Dei for-
søker alle å vri simulakret bakover, å vri seg ut
av det livslange tenåringshelvetet. Men dette
må skje på postmodernismens vilkår.

Derfor kan dei ikkje bli vaksne. Men dei
kan framstå som vaksne, for barna dei – kvar
på sin måte – drar omsorg for. For dette er den
narsissistiske kulturen si einaste opning: å
speglast som vaksen i barna sine auge.�
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Kristin Gjesdal

Kokeboken er blitt til matboken, en bok som bare unntaksvis setter det vel-

smakende og næringsrike måltid i sentrum. Det dreier seg om en type bøker som

tar for seg nær sagt alt annet i tillegg til det man skulle forvente, nemlig mat-

laging. Dette er bøker som gjenspeiler hvem vi er, eller kanskje heller hvem vi

ønsker å være, skriver Kristin Gjesdal i denne artikkelen om norske kokebøker.

• Hege Barnholt, Christian Brun, 
Jørgen Grann og Inger Knutsen
12 måneder. Kalender for livsnytere
Gyldendal, 2001

• Gastronomisk institutt
Fisk og vin
Kagge, 2001

• Jon & Tore
Kok uten bok
Pantagruel, 2001

• Kristopher Schau og Knut Vidar Nilsen
Tendenser
Schibsted, 2001

• Frode Kaafjeld, Morten Nergård, 
Kjell Arne Johnsæter
Skje din vilje
Schibsted, 2001

• Trond Moi og Toralf Bølgen
Mat & Vin
Gyldendal, 2001

Kokebøker, smak
og smakløshet

bokessay
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• Kimmeridge
Gazpacho i Cordoba
– og andre oppskrifter på det gode liv
Spartacus, 2001

• Aase Strømstad
Cappelens kokebok
Cappelen, 1991

• Gøril Wiker
Lyst på livet!
Aschehoug, 2001

• Sissel Keyn Lodding
Lyst på ... eksotisk
Aschehoug, 2002

«Smak» er et ord av den anvendelige sorten, et
som kan brukes til nær sagt alt. Vi snakker
gjerne om en suppe, en iskrem eller en kopp
kaffe som smaker godt. Han har god smak,
fastslår vi, og tenker på hvordan han kler seg.
Hennes smak er ulastelig, sukker vi videre, og
viser til en leilighet der farver og former frem-
hever hverandre på en særlig finslipt, men
likevel utvungen måte. Eller vi snakker om
god smak i forbindelse med musikk, film og
billedkunst. I alle disse tilfellene tenker vi på
evnen til å treffe det rette, på en slags taktfull-
het som kanskje ikke er så lett å sette ord på,
men som vi likevel gjenkjenner idet vi støter
på den.

Den nære forbindelsen mellom smak, for-
stått i sin snevreste forstand (den ganemessi-
ge smaken, den som er knyttet til mat og drik-
ke) på den ene siden, og smak i en langt videre
forstand (som en særlig taktfullhet, sensiti-
vitet eller Fingerspitzengefühl) på den andre, er
langt fra noen hemmelighet. Og kanskje er
det nettopp denne forbindelsen, kombinert
med det faktum at smak så vanskelig lar seg
definere, som gjør at kokebokmarkedet ser ut
til å ha gjennomgått en fundamental endring.
Kokeboken er blitt til matboken, en bok som
bare unntaksvis setter det velsmakende og
næringsrike måltid i sentrum. Det dreier seg

om en type bøker som tar for seg nær sagt alt
annet i tillegg til det man skulle forvente,
nemlig matlaging.

Livsstilsfaktoren er skyhøy. Det åpenbare
spørsmålet er hva slags mat – implisert: hva
slags liv – man skal velge, ikke hvordan man
tryggest og mest effektivt skal tilberede en coq
au vin eller, som det heter innenfor kokebo-
kretorikken, trylle frem en pinnekjøttmiddag.
Det handler også om hårfine, men likevel
avgjørende distinksjoner; om de signalene vi
sender ut når vi sverger til pappardelle frem-
for spagetti, ruccolasalat fremfor kinakål, og
Stange-fugl fremfor en gummiaktig Prior-kyl-
ling. Og det handler om hvordan vi formidler
og betrakter vår egen og andres kulturer. Kort
sagt, dette er bøker som gjenspeiler hvem vi
er, eller kanskje heller hvem vi ønsker å være.
Men kunnskapen om mat og drikke, den soli-
de og håndverksmessige kokkekunsten, den
står i fare for å havne i annen rekke.

En skisse av landskapet

Grovt sagt kan de ni kokebøkene jeg har kik-
ket på – nesten samtlige fra året 2001 og samt-
lige fra Norge – inndeles i fire, kanskje fem
kategorier. Først har vi de klart mest fasjo-
nable bøkene: bøkene for dem som vet mye
om mat eller i hvert fall liker å tenke at de gjør
det. Dette er gaven til dem som reiser en god
del og spiser en god del ute.

Dernest er det bøkene for dem som aspire-
rer til denne kategorien, bøkene for dem som
måtte ha glede av å vite at serranoskinke inn-
imellom kan erstattes med sin norske fetter
spekeskinken, og – som en av kokebøkene
foreslår – at sushi ikke nødvendigvis krever
japansk ris, men like gjerne kan frembringes
ved hjelp av Toros grøtris!

Så har vi det hederlige unntaket: kokeboken
som først og fremst handler om mat og ernæ-
ring, den elementære ABC’en som forteller deg
hvordan du skal partere vilt, redde frysevarer
når strømmen går, sylte, safte, hermetisere osv.
(Det er verdt å merke seg at jeg her har kikket
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på den siste, mer tidsriktig reviderte utgaven
av Aase Strømstads klassiker fra 1968.)

Et annet unntak, et jeg tror vi vil se mer til
i årene som kommer, er matboken som søker
å formidle det vi pretensiøst nok kan omtale
som gastronomiske erfaringer. Denne boken
tar prosaen på alvor. Her er det teksten, og
ikke det overdrevent glasserte matfotografiet
som skal vekke appetitten. Og til slutt, en helt

ny og parasittær sjanger, nemlig den ironiske
kokeboken: Kokeboken for dem som lider av
gastrotretthet, en ganemessig fatigué, eller for
dem som simpelthen er gått lei all viraken
rundt mat og matlaging.

Få av bøkene passer restløst inn i én kate-
gori, de fleste trekker på to eller flere, men
ofte uten egentlig å gi noe klart inntrykk av
hva de vil eller hvilke funksjoner de er ment å
skulle tjene.

Gode norske råvarer

Takket være at den norske gastrobølgen delvis
var utløst av forholdsvis tradisjonsbundne
kokker som Arne Brimi, har den aldri full-
stendig fornektet sitt opphav. Tvert imot har
det kanskje vært en betingelse for de norske
superkokkenes popularitet at de i så høy grad
har spilt på mulighetene i det norske mattil-
fanget. Bevisst eller ubevisst har de støttet opp
om myten om at norsk betyr noe rent, ube-
sudlet og ekte. De uendelige grytene med lap-
skaus, kjøttkaker og kålrabistappe skyldes
ikke at vi har manglet ressursene til å lage
mer spenstige retter, slik Brimi og senere
kokkegenerasjoner oppviser. Nei, de skyldes

at vi er blitt blinde for mulighetene i det som
ligger oss nærmest. Nordmannen er så å si
blitt blendet av det norskes overlegenhet (det
høres nesten umulig ut!). Det er dette – og
ikke syting over at det er umulig å tilberede et
femstjerners måltid med norsk kjøtt – vi liker
å høre. Her som ellers er det typisk norsk å
være best: Godt norsk, simpelthen.

Dette har, naturlig nok, gode såvel som

udelt mindre gode sider. En god side er
denne: Bøker som uten å appellere til billig
nasjonalromantikk fokuserer på norske råva-
rer, på alt det vi kan skaffe oss ferskt og
nyhøstet, snarere enn nedfrosset eller plukket
umodent for å kunne overleve transport og
opphold på et uvisst antall lagerstasjoner. Fisk
og vin (utgitt av Kagge forlag og Gastronomisk
institutt) er et eksempel på en bok som sikter
mot denne kategorien, selv om den også, sær-
lig med hensyn til krydder og tilbehør, går
utover orienteringen mot det rent norske.

Til tross for en plagsomt overdesignet lay-
out, en tidvis hysterisk fornavnsbruk og en
irriterende sleivete prosa («fancy mat som kan
kræsje i munnen»; kveita blir «kjønnsløs»
hvis den kokes eller stekes for mye) er denne
boken både brukbar og nyttig – i hvert fall for
dem som er velorganiserte nok til å ta med
sitrongress, wasabi og banansjalottløk på hyt-
tetur. Her blir man minnet om fisketyper som
skate, gjørs og gjedde. Og man utstyres med
en håndfull gode grunner til ikke å kaste
berggylten tilbake i sjøen eller bruke den som
agn. Boken kommer også med fisketips, men
de fleste av disse fisketypene kan skaffes i 
velassorterte forretninger. Oppskriftene er
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en blanding av såkalt cross-over – innlån 
fra ikke-vestlige kjøkken – og mer klassisk
nordisk kokekunst.

Mindre god norsk prosa

Den påtrengende formgivingen og den språk-
lige hjelpeløsheten er dessverre ikke noe unn-
tak, men uttrykk for en mer generell tendens.
Et eksempel på denne tendensen er suppe-
boken Skje din vilje. Også her gjelder det (som
i Fisk og vin) at fotoretorikken overskygger
prosaen. Hvordan, kan man spørre seg, er det
mulig å investere så mye i angivelig sofisti-
kerte matfotografier og samtidig så lite i tek-
sten? Skyldes det at matskribenter og forlags-
folk simpelthen tar det for gitt at dette er
bøker som man skal kikke i, ikke lese?
Skyldes det en forestilling om at det er det vi
ser og ikke det vi leser som vekker appetitten?
Eller skyldes det at forlagshusene ser for seg
en leser hvis polerte smak i matveien kontras-
teres av en gjennomgående upolert smak hva
prosaen angår?

Men det er ikke bare når det gjelder prosa-
en at forlagshusene undervurderer sine
lesere. For, når alt kommer til alt, hvem kjøper
en bok om suppe for å lese om hvite duker og
nødvendigheten av å pusse skoene dersom det
står «mørk dress» på invitasjonen? Hvor rele-
vant er egentlig informasjon om en trendy
Vespa-scooter når det dreier seg om temaet
suppe og suppegarnityr? Her er det ufattelig
mye prat og atskillig mindre suppe. Og, hva
nesten verre er, igjen tvinges man uvegerlig –
hvor smakløst moraliserende det enn måtte
være – til å reise spørsmål ved den typen prat
som presenteres: ikke engang underholdende
og lekkert tomprat. Hvorfor høres det så bra
ut å snakke om «supper av den spicy typen»,
«den siste touch’en» eller «Party-black-bean-
soup»? Det skal så lite til for å få bukt med
den slags pinlig hybridspråk, og det sier bare
så altfor mye om forlagenes satsing at de ikke
tar seg råd til å gjøre det.

Kanskje er kokebøkene blitt til forlagsver-

denens svar på turistrestauranten. Tanken er
ikke å opparbeide et tilfang av faste kunder,
ikke å sikre seg at vi er fornøyde nok til å
komme tilbake, igjen og igjen, men å sørge for
at vi punger ut (og kokebøker er dyre!), finner
noe lekkert innpakningspapir, og så gir fra oss
boken i stedet for en blomsterbukett eller en
flaske vin. Når det gjelder en roman, en dikt-
samling eller en videofilm ville de færreste av
oss gi bort noe de ikke selv har lest eller sett –
og satt pris på. Når det gjelder kokebøker,
later det til at forlagshusene jobber ut fra tan-
ken om at vi kjøper det første og beste vi ser.

Lysten ved maten – og ved teksten

Et unntak i denne forbindelse er Mat & Vin.
Her har Bølgen, Moi og Gyldendal forlag
hyret inn skrivehjelp – Øivind Hånes, som
kanskje er bedre kjent som skjønnlitterær for-
fatter. Ideen er slett ikke dum. Dette er en
anerkjennelse av at en kokebok ikke bare
består av bilder, men også av tekst. Videre er
det en anerkjennelse av at det sansemessige
elementet – som det ørkesløse pratet om «lyst»
og «nytelse» i disse kokebøkene så tragi-
komisk prøver å vekke til live – ikke er
begrenset til utspjåkede fotodekorasjoner,
men like gjerne kan suggereres gjennom
skriftlige midler.

Mat & Vin er et interessant eksperiment
som utforsker forholdet mellom litteratur og
mat. Her står boken innenfor en solid tradi-
sjon, om enn ikke én vi nødvendigvis forbin-
der med kokebokens. Uten sammenligning
for øvrig – matbøker er matbøker, romaner
noe ganske annet – er jo noen av verdenslitte-
raturens aller mest kjente passasjer nettopp
viet mat og drikke. Jeg tenker for eksempel på
den aldrende Marcel Proust, som, idet han
kun såvidt fornemmer Madeleine-kakens
aroma, stilles overfor et helt livs erfaringer, et
uendelig spektrum av smaker, lukter, følelser
og lidenskaper.

For Proust går smak og kunst i ett. De kan
ganske enkelt ikke skilles fra hverandre. I
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begge tilfeller dreier det seg om en helt uvan-
lig kultivert sensitivitet, om en åpenhet,
kunne man si, overfor sanseerfaring i ordets
mest allmenne betydning. Det er altså ingen
tilfeldighet at det jeget som er i stand til å la
en liten formkake vekke til live et så ufattelig
rikt univers av erfaringer og refleksjoner er
det samme som det som i sin ungdom lot seg
beruse av Bergottes prosa, Elstirs malerier og
Vinteuils sonater.

Et annet eksempel, om enn mer infamt, er
Flauberts berømte beskrivelse av bryllupska-
ken i Madame Bovary. Her glir skildringene av
krem og kakepynt nesten umerkelig over i
beskrivelser av det klaustrofobiske universet
som romanens naive heltinne, Emma Bovary,
står i ferd med å gifte seg inn i. (Og man
kunne spørre seg hvorfor det nettopp er
romanen, den mest filmatiske litterære sjang-
eren, som formidler slike smaks- eller mat-
messige inntrykk. Når ser man for eksempel
modernistisk lyrikk ta for seg mat og smak?) 

For å komme tilbake til Moi, Bølgen og
Hånes: Dette er et forsøk som tar på alvor at
smak henger sammen med omgivelser, at mat
er mer enn ren ernæring, men også mer enn
tomme og prefabrikerte livsstilsprosjekter.
Det er en sammenheng mellom det gode mål-
tid og det gode liv, men ikke på den måten at
det ene nødvendigvis følger av eller kan redu-
seres til det andre. Bølgen, Moi og Hånes’ bok
er også svært informativ. Som Fisk og vin kom-
binerer den vininformasjon og oppskrifter, og
gir den interesserte leser gode tips om opp-
bygning av måltider som er satt sammen av
mer enn hovedrett.

Levd og ulevd erfaring

Et eksempel på en matbok som er ute etter å
beskrive mat ut fra minner og personlige
refleksjoner er pseudonymet Kimmeridges
Gazpacho i Cordoba – og andre oppskrifter på det
gode liv. Igjen er budskapet at et måltid ikke
bare er mat, at vi spiser for å leve, ikke bare
for å overleve. Her finner vi digresjoner, ferie-

bilder, betraktninger om dette og hint, men
knapt et eneste matfotografi – befriende nok!
Med dette knytter Kimmeridge an til en trend
som er sterk innenfor det engelskspråklige
kokebokmarkedet. Skribenter – gode skriben-
ter, må det legges til – som Nigel Slater skriver
ekstremt kvalifisert, men også underholdende
om mat, og gjør dette uten et eneste bilde.
Hvorfor er det så få gode matbokskribenter i
Norge? Er det fordi livsstilskokeboksjangeren
selv er så ny? Er det fordi vi rett og slett ikke
har hatt tid til å fylle dette området ennå?
Eller skyldes det også at forlagene ganske
enkelt er altfor ivrige etter å sikre seg sin del
av dette nye markedet, og dét så fort som
mulig?

Mens Kimmeridges bok tar utgangspunkt i
hans egne erfaringer, er det, vil jeg gjette,
knapt noen annen del av bokmarkedet hvor
de tomme livsstilsprofetene, de som formidler
det vi kunne kalle ulevde erfaringer, står så tett
i kø. Her er vi inne på en annen del av koke-
bokfeltet, nemlig kokeboken for dem som
aspirerer mot noe de ikke har: et lekkert og
vellykket middelklasseliv, gjerne et som spil-
les ut i den dynamisk pulserende storbyen.
Kombinasjonen «journalist og matelsker»
dominerer dette feltet, ikke håndverkeren
eller kokken.

Gøril Wiker er en skribent som har gjort
stor suksess på dette markedet. Om det ikke
nødvendigvis skyldes at hennes bøker uteluk-
kende spiller på disse lengslene – det er atskil-
lig mer å hente her – kan en ikke annet enn å
overraskes over at de gjør det på en såpass
utilslørt måte.

Livet er fullt av overraskelser, forteller
Wiker oss, mens hun samtidig skriver om
hvordan man skal foregripe det øyeblikk hvor
overraskelsene måtte banke på døren! Og så
deler hun ut gode råd for alt det som ikke kan
komme som noen overraskelse, som at kon-
firmanten gjerne vil ha pappas nye kone med
når han skal feires. Det, mener Wiker, må han
naturligvis få lov til.

I hvert fall innenfor kokeboksjangeren ser
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det ut til at det gode liv er å forstå som et der
konflikter ikke finnes, et liv med uimotståeli-
ge barn, en utfordrende og meningsfull jobb
og en masse tid til matlaging og hjemlige sys-
ler. Det høres muligens fint ut i teorien, men
når det kommer til stykket tror jeg de fleste av
oss blir kvalme av mindre: årevis med utdan-
nelse, kan hende, to fulle jobber er langt fra
noen sjeldenhet, barn som skal fraktes frem
og tilbake fra skole, barnehage, spilling, fot-
ball og en ulastelig hjemmebane og tid til
hjemmelagde rundstykker, pepperkaker og
julepynt i fleng. Med Alt om Mats 70-talls
rasjonelle matplaner i minnet – ikke videre
avanserte gastronomisk sett, men helt klart
enkle og tidsbesparende – skal det ikke mye til
for å tenke at kravene til vellykkede foreldre
neppe er blitt mindre i kjølvannet av jappetid
og en ny, (sub)urban selvforståelse.

Wiker innser dette, ser det ut til. Hun
minner oss trøstende om at «folk lever ikke så
spennende liv som du tror», og foreslår at
middagsselskapet tidvis kan erstattes med en
lett kombinasjon av vin og parmaskinke eller
endive-snack. En ren provokasjon, skulle jeg
tro, for alle dem som sliter med økonomien
eller må kjøre fire-fem timer for å slippe unna
lokale Rimi-forretninger der en slapp auber-
gin, som min svigerinne en gang opplevde,
noe usikkert passerer kassen som en «squish».
Dette er hva jeg hadde i tankene med at det
var viktigere å velge enn å lage mat: Det hand-
ler simpelthen om å bo i nærheten av et sted
hvor ferdigmat innebærer chorizopølse og
parmaskinke, ikke trøndersodd på boks.

Et annet poeng som vel også hører hjemme
i denne sammenhengen, er at kjerne- eller
satelittfamilien, det selvsagte utgangspunkt
for mange av disse bøkene, ikke er like selv-
sagt ute i verden. Det at et økende andel men-
nesker velger å bo og organisere livene sine på
andre måter er knapt reflektert. Unntaket
måtte i så fall være den økonomisk sterke,
urbane typen som bevisst har valgt å bo for
seg selv. Innenfor kokebøkenes domene synes
forståelsen av hva som er etterstrebelses- og

misunnelsesverdig mer standardisert enn et
hvilket som helst papirark i A4-format.

Det samme tomme livsstilsprosjektet, om
mulig enda mer rendyrket, ligger bak boken
12 måneder. Kalender for livsnytere. Dette er
ikke bare en kokebok, men en slags håndbok
for et gjennomdesignet liv. 12 måltider, 12 for-
skjellige interiører – men så langt jeg kan se
ikke en eneste god grunn til å kjøpe denne
boken i stedet for 12 utgaver av et hvilket som
helst kulørt magasin fra Narvesen.

Hva slags valg, tvinges man til å spørre seg,
er egentlig valget mellom en spansk, en fransk
og en chilensk chardonnay? Eller mellom en
skiferie i Hemsedal og en storbyferie i New
York? Er det ikke heller slik at det som på
overflaten fortoner seg som en ny, kall det
gjerne postmoderne, livsstilsfrihet – den til-
standen som gjør at vi i første omgang får gro-
bunn for et så stort og ekspansivt mat- og
smaksbokmarked – i virkeligheten dekker
over en bunnløs konformisme?

Eksotisk: øst for Finland

Få av kokebokskribentene er fullstendig upå-
virket av denne livsstilsorienteringen, og Aase
Strømstads Cappelens kokebok er det nærmeste
jeg her kan komme noe i nærheten av et unn-
tak – men bare noe i nærheten. Fremdeles
påvirket av tanken om at kokeboken også skal
handle om husstell, leverer Strømstad den
type informasjon som alle en gang trenger,
men som vi ikke lenger vet hvordan vi skal
skaffe oss: bruksområdet for natron og horn-
salt, hvordan tørke eller forvelle sopp, opp-
skrift på barndomsklassikere som havrevel-
ling, semulepudding og blåbærgrøt, for bare å
nevne noe.

Men heller ikke Strømstad er den hun en
gang var. Jeg tviler for eksempel på at opp-
skriften på café au lait var inkludert da boken
opprinnelig utkom. Det eneste som virker
uforandret her, er de komplett utidssvarende
fotografiene. Mens Strømstad lar seg inspi-
rere av italiensk, fransk og spansk raffine-
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ment, ser hennes norske laksemiddag frem-
deles ut som – ganske enkelt den norske 
laksemiddagen slik vi finner den dandert på
veikroer landet over.

Forholdet til andre kulturer, et av de ele-
mentene Strømstad har forsøkt å veve inn i
nyutgivelsen, er et annet av de områdene som
kanskje klarest gjenspeiles innenfor matbo-
klitteraturen. For mens den norske asyl- og
innvandringspolitikken er blitt så streng at en
høykvalitetsavis som The Guardian nå plasse-
rer Norge i tetsjiktet i den nye europeiske
høyrepopulismen, vil vel de færreste benekte
at innflytelsen fra andre kjøkken har gjort
mer for norsk mat enn det man kunne drøm-
me om for bare tyve-tredve år siden. Selv
Pizza Grandiosa er ingen norsk oppfinnelse
(selv om man muligens må lete lenge etter en
italiener som ville gjenkjenne produktet som
pizza). Cross-over, på sitt verste en dårlig unn-
skyldning for ikke å sette seg inn i andre lands
gastronomiske vaner, innebærer på sitt beste
en mulighet for god mat og et utgangspunkt
for en utvidet, kulturell horisont.

Et interessant prosjekt i denne sammen-
hengen er Sissel Keyn Lodding og Lisa
Westgaards Lyst på ... eksotisk. Fra bambus-
skudd til gurkemeie. Den presenterer høyde-
punkter fra en større bok som opprinnelig
kom i 1996. Boken, som fungerer både som en
guide til såkalte innvandrerbutikker og som
en oppskriftsbok, innledes med en talende
advarsel. Forfatteren har faktisk aldri vært i
noe asiatisk land. Sant å si har hun aldri beve-
get seg øst for Finland. Men skrive en koke-
bok om eksotisk mat, det kan hun! Hun kan
eksempelvis fortelle at «Når du går inn i en
innvandrerbutikk, har du mange forskjellige
muligheter når det gjelder krydder.» Videre
kan hun informere den uvitende om at inn-
vandrerbutikker «bugner av grønnsaker og
frukt. Fra eksotiske ting du kanskje aldri har
sett før, til vanlige frukter og grønnsaker som
kan kjøpes i norske butikker.» Intensjonene
er sikkert gode. Kokebøker er uten tvil en
meningsfull måte å formidle andre kulturer

på, i hvert fall hvis de styrer unna den rene
etnokitschen. Likevel gjør uttalelser som at
«chop suey er kinesernes svar på lapskaus»
eller fremstillingen av tyrkiske kofta som «en
‘ny vri på mors kjøttkaker’» at man ikke kan
annet enn å spørre seg om hvorfor Aschehoug
ikke hyrer inn noen som er fra disse «eksotis-
ke» (!) landene til å presentere den eksotiske
maten – og presentere den som annerledes og
eksotisk.

Eksotisk også i Norge

Eksotisk kan være så mangt, ikke bare det
som er hentet øst for Finland. På mange måter
er det mest eksotiske tilfanget til de kokebø-
kene jeg har tatt for meg også det mest nor-
ske. Det dreier seg om et par bøker som så helt
åpenbart avhenger av – ironiserer over og dri-
ver gjøn med – den nyfrelst selvtilfredse, litt
oppstyltede kokeboklitteraturen, og, ikke
minst med min egen (og skribentenes) gene-
rasjons fanatiske opptatthet av mat.

To eksempler er her Jon & Tores Kok uten
bok og Kristopher Schaus Tendenser. Begge
disse bøkene, som ikke kunne eksistert hvis
ikke kokeboken allerede hadde utfylt kunst-
monografien som dekorativ pyntebok, kan
sikkert true saltbøssens stilling som den ulti-
mate tredveårspresangen til en kompromiss-
løs ungkar. Eller de er rettet mot dem som
allerede har hyllene fulle av kokebøker, men
nå begynner å bli lei av alt snobberiet rundt
landkyllinger og organisk bøffelmozarella –
det vil si alle dem som, når alt kommer til alt,
vil fastholde at ikke så rent sjelden spiser vi
først og fremst for å bli mette.

Selve tittelen Kok uten bok er snedig nok.
Dette er hva alle kokebøker – ikke bare de
uttalte antikokebøkene – sikter mot. Hva
hadde vel en Essex boy som Jamie Oliver vært
dersom han ikke, når han tar seg fri fra sine
reklameprosjekter for storkjeden Sainsbury,
kunne slentret rundt og fortalt damer på sin
mors alder at matoppskrifter er ment å skulle
gi inspirasjon (puh!), de er ikke ment å skulle
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følges. En velkommen innsikt, må man anta, i
et land der kokeboklitteraturen delvis vokste
frem gjennom Elizabeth Davids påminnelser
om at dersom en rett så ut som om den var
enkel å lage, så skyldtes dette mest sannsynlig
en grov misforståelse, om ikke ren stupiditet
fra leserens side.

Regler og regelfølging er et velkjent tema
innenfor alle spekulasjoner rundt smak og
smaksbedømmelse. Man behøver ikke være
særlig bevandret i den filosofiske litteraturen
på området for å få med seg Jon & Tore og
Jamie Olivers poeng: Den gode kokken viser
seg ikke gjennom sin slavenatur, men
gjennom sine brudd på reglene, gjennom å
avvike fra oppskriften – kort sagt gjennom sin
dømmekraft. Men dømmekraft er ikke frigjort
fra kunnskap, eller, som man kanskje heller
vil si, fra håndlag og kunnen. Og det Jon &
Tore, med sin maksime om at «det er mer som
passer sammen enn som ikke gjør det», ser ut
til å glemme, er det Bølgen og Moi gjør en dyd
av å minne om: Det å avvike fra reglene kre-
ver mer enn det å følge dem.

Tanken om at skikkelig kok er kok uten
bok er i seg selv ikke nok til å etablere en anti-
kokebok. Både Jon & Tore og Kristopher
Schau har imidlertid mer å tilføye, om enn på
svært forskjellige måter. Jon & Tore minner
om at man bør bruke spesialforretninger – en
påminnelse som begynner å haste, det finnes
knapt slaktere igjen i Oslo, for eksempel –
men fortsetter så med å foreslå retten «lever-
posteikrem på toast». Andre slagere er wie-
nerpølse, makrell i tomat og kroneis med fer-
sken og godteri (ikke akkurat råvarer som
krever veien om Smør-Petersen!). Dette er en
ujålete kokebok, og uansett hva man måtte
tenke om prosjektet som sådant er det en let-
telse å lese en matbok helt renset for utslitte
sjanger-adjektiver.

Om Jon & Tore går et godt skritt til siden 
for den dominerende kokeboklekyren, går
Kristopher Schau minst to. Her må jeg legge til
at jeg ikke har bodd fast i Norge på snart ti år,
og derfor ikke har rukket å bli lei av de for

tiden dominerende mediafjesene. Kristopher
Schaus bok er uten tvil ekkel, og den er ment å
skulle være det. Men den er også morsom, i
hvert fall i passende doser. ( Jeg vet ikke om
det er et godt eller et dårlig tegn, men sønnen
min på fem og et halvt er hysterisk begeistret
for boken, og har slept den med seg på skolen
hver gang anledningen har bydd seg.) Schaus
sjokoladefiskekaker, for eksempel, er ikke
som andre sjokoladefiskekaker. Han bedyrer
på det innstendigste at de er atskillig bedre.
Og om retten «suketter på en seng av tranma-
rinert knekkebrød» vel aldri blir noen gjen-
ganger, fremstår den i hvert fall som en vel-
lykket parodi.

Skal man dømme etter det utvalget koke-
bøker jeg har fått tilsendt fra Samtiden, er
dette et område hvor parodi og humor er
hardt tiltrengt. For hvis det er sant, slik det
innimellom hevdes, at det er forlagene som
må klandres for kokebøkenes på samme tid
monotone og pretensiøse språk; hvis det vir-
kelig sitter redaktører på Sehesteds plass og
andre steder rundt i landet og erstatter en
nyansert og velutviklet prosa med platte utrop
som «lekkert!», «herlig!» og «uimotståelig!» —
da er det vanskelig å forstå hvorfor kokebok-
forfatterene ikke legger ned veto eller går til
samlet boikottaksjon. Hvilken annen forfatter
ville finne seg i at redaktørene gjør boken
mindre god og leselig? Og hvis det, omvendt,
er kokebokforfatterene selv som er blitt helt
oppslukt av sjangerspråk og billig livsstilsko-
deks, ja, da er det vanskelig å forstå hvorfor
ikke forlagshusene, som i utgangspunktet sat-
ser så mye (tykt papir, stiliserte fotografier og
kostbar innbinding) på disse bøkene, ikke kan
følge Gyldendal og Bølgen & Mois eksempel
og forsøke å bidra litt ekstra også når det gjel-
der de språklige finessene.

Bare da kan de norske kokebøkene bli noe
mer enn lekker staffasje. Bare da kan de bli
noe mer enn bøker som i sin overdesignede
form ender opp med ufrivillig å fremsette den
grelle sannheten om den gjennomkommersi-
aliserte smakens egen smakløshet.�
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Araberverdenen trenger desperat en for-
andring. I årenes løp har de samme
spørsmålene og problemene blitt brakt
på bane i diskusjoner jeg har hatt med
mennesker fra Irak, Syria, Saudi-Arabia,
Egypt, Jordan og Palestina. Vi kveles. (...)
Våre politikere er korrupte. Våre folk blir
ignorert. Er det overraskende at noen
svarer med å vende seg til islamistene?
spør Tariq Ali i dette brevet til en ung
muslim han har møtt.

Kjære venn.
Husker du da du kom bort til meg etter det
store fredsmøtet i november 2001 (jeg tror det
var i Glasgow) og spurte meg om jeg var en tro-
ende? Jeg har ikke glemt sjokket du ga uttrykk
for da jeg svarte nei, eller kommentaren fra din
venn («Foreldrene våre advarte oss mot deg.»).
Jeg har heller ikke glemt de hissige spørsmå-
lene dere kastet mot meg som piler.

Alt dette fikk meg til å tenke, og dette er
mitt svar til deg og alle andre som er som deg,
og som har stilt lignende spørsmål i Europa
og Nord-Amerika. Det er et svar ladet med
mye historie, men jeg håper det kan gjøre deg
fornøyd.

Da vi snakket sammen, gjorde jeg opp-
merksom på at min kritikk av religionen og
av dem som bruker religion til politiske for-
mål, ikke innebar et forsøk fra min side på å
være diplomatisk overfor offentligheten.
Undertrykkere og tyranner har alltid brukt

religion på en selvrettferdig måte for å nå
egoistiske mål. Det er riktig at dette ikke er
hele historien. Vi vet at det finnes dypt ærlige
religiøse mennesker i ulike deler av verden
som oppriktig kjemper på de fattiges side.
Men de havner ofte i konflikt med den mer
organiserte religionen. Den katolske kirken
har motarbeidet arbeider- og bondeprester
som har organisert til opprør mot undertryk-
kelse. De iranske ayatollaene innførte strenge
sanksjoner mot muslimer som gjorde seg til
talsmenn for sosial radikalisme.

Hvis jeg oppriktig hadde trodd at det radi-
kale islam kunne tjene som en vei fremover
for menneskeheten, ville jeg ikke ha nølt med
å si dette offentlig, uansett konsekvensene. Jeg
vet at mange av dine venner føler glede ved å
rope «Osama», og jeg vet at mange feiret 11.
september 2001. Og de var ikke alene, det
samme skjedde over hele verden. Men det
hadde ingenting med religion å gjøre. Jeg
kjenner til argentinske studenter som forlot
auditoriet da læreren kritiserte Osama. Jeg
har hørt om en russisk tenåring som sendte
en «gratulasjon» via e-post til noen russiske
venner som hadde bosatt seg med foreldrene
sine utenfor New York. Og de svarte: «Takk,
det var fantastisk.» Jeg husker tilskuerne på
greske fotballkamper som nektet å tie de to
minuttene myndighetene hadde bedt om i
respekt for ofrene, og i stedet brøt stillheten
med å rope anti-amerikanske slagord.

Ingenting av dette rettferdiggjør det som
fant sted. Det som ligger bak dette engasje-
mentet er ikke en følelse av styrke, men en
forferdelig svakhet. Folkene i Indokina er blitt
påført mer lidelse av amerikanske myndig-
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heter enn noe muslimsk land. De ble bombet
i femten år og mistet millioner av sin befolk-
ning. Tenkte de noen gang på å bombe
Amerika? Det tenkte heller ikke folket på
Cuba, i Chile eller Brasil. I de to siste landene
kjempet de mot de USA-støttede militærregi-
mene i eget land, og vant til slutt.

I dag føler folk seg maktesløse. Så når USA
rammes, feirer de. De spør ikke hva man kan
oppnå med en slik handling, hva den vil føre
til eller hvem den vil gagne. Deres respons er,
som hendelsen i seg selv, rent symbolsk.

Jeg tror Osama og gruppen hans har hav-
net i en politisk blindgate. Den 11. september
var et stort skuespill, ingenting mer. Ved å
svare med krig har USA styrket betydningen
av hendelsen, men jeg tviler på om det er nok
til å redde den fra fremtidens glemsel. Den vil
bli en fotnote i dette århundrets historie, intet
mer. I politiske, økonomiske og militære ter-
mer var den en bagatell.

Hva tilbyr islamistene? En vei til en fortid
som heldigvis for folket på 600-tallet aldri har
eksistert. Hvis det «afghanske emiratet» utgjør
modellen de vil tvinge på verden, vil flertallet
av muslimer gjøre opprør. Tro ikke at verken
Osama eller Mulla Omar representerer fremti-
den for islam. Det ville innebære en alvorlig
katastrofe for kulturen vi begge deler hvis det
skulle vise seg å være tilfelle.

Ville du ønske å leve under slike forhold?
Ville du godta at din søster, mor eller kjæreste
ble stengt inne og bare fikk gå ut innhyllet
som et lik? La meg være ærlig med deg. Jeg
gikk imot den siste krigen i Afghanistan. Jeg
aksepterer ikke stormaktenes rett til å bytte ut
regjeringer når og hvis det tjener deres inter-
esser. Men jeg felte ingen tårer for Taliban da
de ble tvunget til å fjerne skjegget og flykte
hjem. Det betyr ikke at de som ble fanget skal
behandles som dyr og nektes sine elementære
rettigheter etter Genèvekonvensjonen. Men
som jeg har argumentert for et annet sted, fin-
nes det i dag ingenting som kan måle seg med
Imperiets [USAs] fundamentalisme. Det bry-
ter med åpne øyne alle lover og konvensjoner.

Grunnen til at amerikanerne åpent mishand-
ler personer fanget i en ulovlig krig i
Afghanistan, er for å demonstrere sin makt for
all verden – dermed ydmyker de også Cuba
ved å gjøre sitt skitne arbeid på deres jord – og
for å advare andre om at hvis de forsøker å
dra løven i halen, vil straffen bli streng. Jeg
husker godt hvordan CIA og deres innfødte
rekrutter under den kalde krigen torturerte og
voldtok politiske fanger i mange deler av
Latin-Amerika. Det var dette som fikk Philip
Agee, en tidligere CIA-medarbeider, til å
vende seg mot dem og skrive Inside the
Company der han avslørte hva som hadde
skjedd. Under Vietnam-krigen brøt USA de
fleste Genèvekonvensjonene. De torturerte og
henrettet fanger, voldtok kvinner, kastet fang-
er ut fra helikoptre for å dø på bakken eller
drukne i havet, og alt dette selvsagt i frihetens
navn. Fordi mange i Vesten tror på tullet de
blir fortalt om «humanitære intervensjoner»,
blir de sjokkert over disse handlingene, selv
om de er forholdsvis milde sammenlignet
med andre forbrytelser som det siste århun-
dret er begått av Imperiet.

Jeg har møtt mange av vårt folk i ulike
deler av verden siden den 11. september, og ett
spørsmål har gjentatt seg: «Tror du vi musli-
mer er dyktige nok til å ha gjort dette?» Jeg
svarer alltid ja. Så spør jeg hvem de tror står
bak, og de svarer alltid Israel. Hvorfor? «For å
sverte oss og få amerikanerne til å angripe
våre land.» Jeg forsøker forsiktig å få dem til å
se sine egen illusjoner, men disse samtalene
gjør meg nedtrykt. Hvorfor har så mange
muslimer sunket ned i denne sløvheten?
Hvorfor vasser de i så mye selvmedlidenhet?
Hvorfor er deres himmel alltid overskyet?
Hvorfor er det alltid noen andre som har skyl-
den? Noen ganger får jeg inntrykk av at det
ikke finnes ett eneste muslimsk land de er vir-
kelig stolte over. De som har innvandret fra
Sør-Asia har det mye bedre i Storbritannia
enn i Saudi-Arabia eller Gulf-statene. Det er
her noe må skje.

Araberverdenen trenger desperat en forand-
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ring. I årenes løp har de samme spørsmålene
og problemene blitt brakt på bane i diskusjo-
ner jeg har hatt med mennesker fra Irak,
Syria, Saudi-Arabia, Egypt, Jordan og
Palestina. Vi kveles. Hvorfor får vi ikke puste?
Alt synes statisk; vår økonomi, vår politikk,
våre intellektuelle og mest av alt vår religion.
Palestina lider hver dag. Vesten gjør ingen-
ting. Våre regjeringer er døde. Våre politikere
er korrupte. Våre folk blir ignorert. Er det
overraskende at noen svarer med å vende seg
til islamistene? Hvem ellers har noe å tilby i
disse dager? De forente stater? Landet ønsker
ikke demokrati, ikke engang i lille Qatar, og
av en meget enkel grunn. Hvis vi fikk velge

vår egen regjering, kunne den komme til å
kreve at USA stengte sine baser. Ville USA
gjøre det? Amerikanerne motarbeider allerede
fjernsynsstasjonen al-Jazira fordi den har et
annet perspektiv enn dem selv. Det var greit så
lenge al-Jazira angrep korrupsjonen i den ara-
biske eliten. Tommy Friedman viet en hel
spalte til sin lovprisning av al-Jazira i New
York Times. Han så stasjonen som et tegn på
en kommende demokratisering i araberverde-
nen. Slik er det ikke lenger. Demokrati betyr
retten til å tenke annerledes, og al-Jazira viste
bilder fra krigen i Afghanistan som ikke ble
vist på amerikansk fjernsyn. Bush og Blair la
press på Qatar for å stoppe den uvennlige
kringkasteren. For Vesten betyr demokrati å
tro på nøyaktig det samme som de tror på. Er
det demokrati?

Hvis vi fikk velge vår egen regjering i ett
eller to land, kunne folket komme til å velge

islamister. Ville Vesten tillate det? Lot
Frankrike de algeriske militære alene? Nei.
De krevde at valgene i 1990 og 1991 skulle
erklæres ugyldige. Franske intellektuelle
beskrev den islamske fronten (FIS) som
islamske fascister og ignorerte det faktum at
de hadde vunnet valget. Hadde de fått lov til å
danne regjering, ville motsetninger som aller-
ede var til stede blant dem, kommet til over-
flaten. Hæren kunne ha advart om at den ville
slå ned på ethvert forsøk på å røre borgernes
konstitusjonelle rettigheter. I stedet ble de
opprinnelige lederne av FIS ryddet av veien.
Etter dem fulgte mer brutale elementer. Skal
vi laste dem for borgerkrigen som oppstod,

eller skal vi laste dem i Alger og Paris som stjal
fra dem seieren? Massakrene i Algerie er gru-
somme. Er bare islamistene skyldige? Hva
hendte i Bentalha ti mil sør for Alger natten til
22. september 1997? Hvem slaktet ned de fem
hundre mennene, kvinnene og barna i byen?
Hvem? Franskmannen som vet alt, Bernhard-
Henri Lévy, er sikker på at det var islamister
som begikk den fryktelige ugjerningen. Hvis
det er tilfelle, hvorfor nektet da hæren lokal-
befolkningen våpen så den kunne forsvare
seg? Hvorfor fikk de lokale militære beskjed
om å holde seg unna den natten? Hvorfor
grep ikke sikkerhetsstyrkene inn da de opp-
daget hva som skjedde?1

Hvorfor tror Lévy at Maghreb må under-
ordnes behovene til den franske republikken,
og hvorfor angriper ingen denne formen for
fundamentalisme? Vi vet hva vi har å gjøre,
sier araberne, men hver gang Vesten blander
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seg inn, settes saken vår mange år tilbake.
Hvis de vil hjelpe, bør de holde seg unna.

Det sier mine arabiske venner, og jeg er
enig i utgangspunktet. Se på Iran.Vesten så på
landet med vennlige øyne under angrepet på
Afghanistan. Iran var viktig for krigen. Men la
Vesten holde oppsikt på avstand. Imperiets
fundamentalister snakker om en ondskapens
akse som inkluderer Iran. En intervensjon der
ville være fatal. En ny generasjon har opplevd
presteskapets undertrykkelse. Den kjenner
ikke noe annet. Historien om sjahen er en del
av landets forhistorie. Disse kvinnene og
mennene er sikre på én ting. De vil ikke leng-
er styres av ayatollaene. Selv om forholdene i
Iran de siste årene ikke har vært så ille som i
Saudi-Arabia eller det forhenværende
«afghanske emiratet», har de ikke vært gode
for folket.

La meg fortelle en historie. For et par år
siden møtte jeg en ung iransk filmprodusent i
Los Angeles. Hans navn var Moslem Mansouri.
Han hadde greid å flykte med flere timers
filmopptak med intervjuer til en dokumentar-
film han ville lage. Han hadde vunnet fortro-
ligheten til tre prostituerte i Teheran som han
hadde filmet i mer enn to år.

Han viste meg noen av opptakene. De hadde
åpnet seg for ham. De fortalte at det var under
de religiøse festivalene de hadde flest kunder.
Filmens atmosfære kommer tydelig frem i en
utskrift han sendte meg.

En av kvinnene forteller:

I dag er alle tvunget til å selge kroppen sin.
Kvinner som oss må være fornøyd om vi kan
selge oss til en mann for 10.000 tomaner. Vi har
ingen ting vi skulle ha sagt ... Unge mennesker
trenger å gå til sengs sammen, om ikke annet så
bare i ti minutter ... Det er et grunnleggende
behov ... Det roer dem ned. Når myndighetene
ikke tillater det, vokser prostitusjonen. Det
trenger ikke en gang handle om prostitusjon.
Bare å snakke med en person av motsatt kjønn
på et offentlig sted er forbudt ... Du kan ikke
snakke med en person du møter i en park, på

kino eller på gaten. Hvis du snakker til en mann
på gaten, blir du sendt til endeløse forhør hos
de islamske vokterne. «Hvem snakket du med?
Hva slags forhold har du til ham? Hvor er doku-
mentene dine?» ... Ingen i landet er fornøyde!
Ingen er trygge! Jeg gikk til et firma for å få
jobb. Sjefen for firmaet, en skjeggete mann, så
på meg og sa: «Jeg vil ansette deg og gi deg 10
000 tomaner mer enn vanlig lønn.» Jeg sa: «Du
kan i det minste teste dataferdighetene mine
for å se om jeg duger eller ikke ...» Han svarte:
«Jeg ansetter deg på grunn av utseendet.» Jeg
visste at hvis jeg ble ansatt der, ville jeg måtte
ha sex med ham minst én gang hver dag. Jeg
tenkte med meg selv at det ikke var verdt det!
Jeg tjener mer penger når jeg jobber for meg
selv. Uansett hvor du går, er det det samme!
Jeg gikk til en spesiell familiedomstol – for
skilsmisse – og ba dommeren, en prest, om å
få foreldreretten til barnet mitt. Jeg ba ham
«Vær så snill! Gi meg foreldreretten til barnet
mitt. Jeg skal være din kaniz ... (Kaniz betyr 
tjener. Uttrykket som ble brukt, betyr på persisk
«Jeg ber deg, jeg er desperat!») Hva tror du
mannen sa? Han sa: «Jeg trenger ingen tjener.
Jeg trenger en kvinne.» Hva skal man vente av
andre når en prest og leder for retten sier
dette? Mannen hadde femti kilo med hår og
skjegg på hodet. Og han sier han trenger en
kvinne! Jeg spurte om han ikke hadde en kone.
Han svarte: «Jeg trenger mange.» Jeg gikk til en
tjenestemann for å få skilsmissepapirene mine
signert. I stedet for å signere foreslo han at jeg
ikke skulle skille meg, men gifte meg igjen ille-
galt, uten å være skilt. Uten en mann ville det
være vanskelig for meg å finne arbeid, sa han.
Han hadde rett, men jeg hadde ikke penger nok
til å betale ham. 

Slike ting får deg til å eldes raskere. Du blir
deprimert. Du lever under et voldsomt press og
det skader deg. Kanskje finnes det en utvei fra
dette ...

I vestlige land finnes det velferdsordninger
for prostituerte, de får medisinsk hjelp og så
videre. Her har vi ikke en gang rett til å eksistere
... Hvorfor? Vi er da også arbeidere. 
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En annen kvinne som var tvunget til å selge
kroppen sin, fortalte:

Mennene som kommer for å kjøpe mine tjenes-
ter, er av alle slag: butikkeiere, studenter, dokto-
rer, gamle, unge og analfabeter ... Alle som har
nok penger, kjøper en kvinne fra tid til annen. De
fleste behandler oss meget dårlig ... Fordi de gir
oss penger, tror de at de kan gjøre alt de vil med
oss ... og vi aksepterer det. 

I dagens samfunn er ingen økonomisk tryg-
ge. Jeg kan ikke betale husleien ... Hva skal jeg
gjøre? Hvis jeg ikke selger kroppen min i kveld,
har jeg ingen penger i morgen ... I et samfunn
uten arbeid, trygghet og rettigheter, hva kan et
menneske gjøre? Du går i gatene, og hvert øye-
blikk frykter du at de islamske vokterne skal
arrestere deg for en bagatell; en hårlokk som
stikker ut av hejaben din, en svak leppestift, hva
som helst ... 

Hvis jeg levde i et samfunn der jeg kunne
arbeide og forsørge meg på egen hånd, ville jeg
aldri ha solgt kroppen min. Kanskje ville jeg ha
følt et fysisk behov for å være sammen med
noen, men jeg kunne ha valgt selv ... Jeg kunne
ha levd med følelsene mine som jeg selv ønsket,
med glede, men slik det er nå, har myndighe-
tene gjort menn til kjøpere og kvinner som meg
til selgere. 

Moslem var bekymret fordi ingen av de 
amerikanske fjernsynsstasjonene ville kjøpe
filmen hans. De ville ikke destabilisere
Khatamis regime! Moslem selv er et barn av
revolusjonen. Uten den ville han ikke ha blitt
filmprodusent. Han kommer fra en fattig
familie. Hans far var muezzin, og han fikk en
ultra-religiøs muslimsk oppdragelse. I dag
hater han religionen med en lidenskap som
selv ikke jeg kan oppvise. Moslem nektet å
kjempe i krigen mot Irak. Han ble arrestert.
Denne erfaringen forvandlet ham:

I 1978-79 begynte jeg å selge aviser på hjørnet
av en travel gate i Sangsar. Hver uke fikk jeg
bøker og aviser fra politiske grupper som jeg

solgte. Etter en stund ble det et samlingssted
for ungdommer som var interessert i å diskutere
politiske spørsmål. 

En kveld ble aviskiosken min angrepet og
brent ned av en gruppe islamske voktere som
kaller seg Hezbollah. Jeg samlet sammen
restene av de brente bøkene og plasserte dem
foran aviskiosken hver dag i en uke. Da ble jeg
arrestert og sendt i fengsel. 

Fengselsoppholdet var en hard, men nyttig,
erfaring. Jeg følte at jeg oppnådde en ny form for
intellektuell modenhet. Jeg gjorde motstand, og
jeg nøt følelsen av styrke som det ga meg. Jeg
hadde reddet meg unna presteskapets korrupte
verden, og dette var prisen jeg måtte betale. Jeg
var stolt over det. Etter ett år i fengsel fikk jeg et
tilbud om å bli frigitt mot at jeg undertegnet et
papir der jeg forpliktet meg til å delta i fredags-
bønnen og andre religiøse aktiviteter. Jeg nektet
å underskrive. Da ble jeg holdt fengslet i ett 
år til. 

Da jeg endelig slapp ut, var hjembyen min
blitt for liten for meg. Jeg fikk ikke puste der. Så
jeg dro til Teheran. Jeg arbeidet om formidda-
gene og gikk på det frie universitetet om etter-
middagene. [Det frie universitetet er et privat
universitet med høye gebyrer.] 

Tidlig på 80-tallet var jeg ikke interessert i
film. Mine indre tanker og konflikter tillot meg
ikke å ha noen slik interesse eller legge langsik-
tige planer. Jeg tenkte at jeg aldri ville kunne til-
passe meg forholdene i Iran. Hele den sosiale
og politiske situasjonen plaget meg. 

Da krigen sluttet [1989], utstedte regjeringen
en lov som krevde at folk byttet sine gamle fød-
selsattester med nye. Jeg forsto at hvis jeg gikk
for å bytte min fødselsattest, ville jeg måtte jeg
legge frem mine falske papirer, og det ville bli
avslørt at jeg var blitt innkalt til krigen men
hadde unnlatt å møte. På den andre siden var
kostnadene ved universitetet svært høye. Så jeg
bestemte meg for å gjøre militærtjeneste. Da
jeg kom tilbake, så jeg meg om etter en jobb, og
tilfeldigvis kom jeg borti et film-magasin som
trengte en reporter. Jeg tok jobben. Selv om jeg
prøvde å intervjue filmprodusenter og litterære
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skikkelser som markerte uavhengighet fra myn-
dighetene, visste jeg at alt jeg skrev – selv når
jeg var kritisk – ville bli brukt av myndighetene til
å fremstille seg selv i et godt lys. De ville si: «Se
her, vi tillater kritikk. Det viser at vi er demokra-
tiske!» Filmindustrien var totalt kontrollert av
staten og filmprodusentene var bundet av
begrensningene i systemet.

Hvis jeg intervjuet filmprodusenter som

Mehrjooyi, Makhmalbaf eller Kiarostami, ville det
i siste instans tjene det politiske systemet. Men
jeg sa til meg selv at jeg var villig til å la regimet
dra nytte av meg midlertidig ... Jeg tenkte at
arbeidet mitt i media kunne tjene som dekke for
mitt eget prosjekt, som var å dokumentere det
politiske regimets avskyelige forbrytelser. Jeg
visste at sensuren ville hindre meg i å lage de fil-
mene jeg virkelig ønsket. Alle mine manus ville
ha blitt avvist av det islamistiske sensurkonto-
ret. Jeg visste at det ville være bortkastet tid og
krefter å prøve. Så jeg bestemte meg for i hem-
melighet å lage åtte dokumentarfilmer. Jeg gjor-
de mine opptak i perioden mellom 1994 og 1998
og smuglet dem ut av Iran. På grunn av økono-
miske problemer har det bare lykkes meg å
gjøre ferdig to av filmene. En av dem er Close
Up, Long Shot og den andre er Shamloo, the
Poet of Liberty. 

Den første filmen handler om livet til Hossein
Sabzian som var en hovedkarakter i Kiarostamis
drama-dokumentar Close Up. Det er en historie
om en mann som ligner på Makhmalbaf og som
forsøker å utgi seg for ham for en familie.
Familien tror på ham og sier seg villig til å finan-
siere en av filmene hans i den tro at han er den
berømte Makhmalbaf. Han bor sammen med

familien i fire dager. I løpet av denne tiden for-
står de at han har ført dem bak lyset og får ham
arrestert. Noen år etter at Kiarostami lagde
denne filmen, reiste jeg for å besøke Sabzian.
Han elsker film så høyt at hans kone og barn til
slutt fikk nok og forlot ham. I dag bor han i en
landsby utenfor Teheran og har kommet til den
konklusjon at hans kjærlighet til film bare har
ført til elendighet. I filmen min sier han:

«Mennesker som meg blir ødelagt i samfunn
som vårt. Vi kan aldri vise oss slik vi er. Det fin-
nes to slags døde, liggende og vandrende. Vi er
vandrende døde.»2

Vi finner historier som dette, og verre, i ethvert
muslimsk land. Én ting til, så skal jeg holde
opp. Det er stor forskjell på muslimene i dias-
pora, barna til dem som utvandret til Vesten, og
de som fremdeles bor i Islams Hus. De siste er
langt mer kritiske, fordi religionen ikke er
grunnleggende for deres identitet. Det blir gan-
ske enkelt tatt for gitt at de er muslimer.

I Europa og Nord-Amerika er det annerle-
des. Her har en offisiell multikulturalisme
understreket forskjeller på bekostning av alt
annet. Fremveksten av denne multikulturalis-
men faller sammen med et forfall i den radi-
kale politikken. Ord som kultur og religion
brukes i dag for på en skånsom måte å dekke
over sosiale og økonomiske ulikheter – som
om det var mangfold og ikke hierarkisk ulik-
het som kjennetegnet dagens nord-amerikan-
ske og europeiske samfunn. Jeg har snakket
med muslimer fra Maghreb (i Frankrike),
Anatolia (i Tyskland), Pakistan og Bangladesh
(i Storbritannia). Jeg har snakket med musli-
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mer fra hele verden i USA og med noen sør-
asiatiske muslimer i Skandinavia. Jeg spør
meg selv hvorfor så mange er som dem.
Sammenlignet med den robuste og livlige
bonden fra Kashmir og Punjab som jeg en
gang kjente så godt, er de ortodokse og tilstiv-
nede. Den britiske statsministeren er tilheng-
er av skoler basert på én religion. Den ameri-
kanske presidenten avslutter alle sine taler
med «God bless America!». Osama begynner
og avslutter ethvert TV-intervju med å lovpri-
se Allah. Alle tre har rett til det. Selv forbehol-
der jeg meg retten til å føle meg forpliktet
overfor de fleste verdiene fra opplysnings-
tiden. Opplysningstiden angrep religionen –
hovedsakelig kristendommen – av to grunner:
Den bestod av et sett ideologiske vrangfore-
stillinger, og den innebar en institusjonell
undertrykkelse koblet til et enormt apparat
for forfølgelse og intoleranse. Hvorfor skulle
jeg avstå fra religiøs kritikk?

Hvorfor skulle vi snu ryggen til denne
arven i dag? Hvem kan innbille seg at religio-
nen er en mindre illusjon i dag enn på
Holbachs og Gibbons’ tid? Jeg har aldri likt
relativisme eller å kjempe for særinteresser.
Det jeg skulle like å vite, er hvorfor muslim-
ske navn aldri nevnes når nobelprisene i
fysikk og kjemi bekjentgjøres hvert år. Er
muslimske gener blottet for anlegg for intelli-
gens, talent og inspirasjon? Slik var det ikke
før. Hva kan forklare denne rigor mortis? 

O søte ironi:Vet du at den eneste muslimen
som har vunnet nobelprisen i fysikk var en jeg
kjenner? En pakistansk borger, professor
Abdus Salam. Men se! Han var et medlem av
Ahmadi-sekten som nå er blitt fratatt status
som muslimer. Mens han var muslim da han
vant prisen, fikk han bekjentgjort noen år
senere at han ikke lenger var å regne som det.
Han pleide å spøke, med et sørgmodig uttrykk
i ansiktet, at mens han ikke lenger var muslim
i Pakistan, var han det fremdeles i India,
Europa og Øst-Afrika.

Jeg vil ikke bli misforstått. Min motvilje
mot religion begrenser seg ikke til islam. Jeg

overser heller ikke hvordan religiøse ideologi-
er i fortiden har brakt verden fremover. Den
ideologiske konflikten mellom to rivalise-
rende tolkninger av kristendommen – den
protestantiske reformasjonen mot den katol-
ske mot-reformasjonen – førte til en vulkansk
eksplosjon i Europa. Teologisk lidenskap ga
næring til en knivskarp intellektuell debatt,
borgerkrig og revolusjon. Nederlendernes
opprør mot Spania på 1500-tallet ble provo-
sert frem av et angrep på hellige bilder i ret-
troenhetens navn. Innføringen av en ny bøn-
nebok i Skottland var en av årsakene til den
puritanske revolusjonen i England på 1600-
tallet, og motstanden mot å tolerere katolisis-
men førte til en ny i 1688. Den intellektuelle
sprengkraften ble ikke borte, og et århundre
senere tente opplysningstidens ideer revolu-
sjonen i Frankrike. Den engelske kirken og
Vatikanet forente krefter for å slå tilbake den
nye trusselen, men ideen om folkets suvere-
nitet og republikk var for sterk til å la seg
viske ut.

Det er nesten som om jeg kan høre spørs-
målet ditt: Hva har alt dette med oss å gjøre?
En god del, min venn. Vest-Europa, som en
gang ble satt i brann av teologisk lidenskap,
var nå i ferd med å ta et skritt videre.
Moderniteten steg opp over horisonten. Den
innebar en dynamikk som Det ottomanske
riket aldri greide å gjenskape. Skillet mellom
sunni- og shiamuslimer oppstod for tidlig. Det
ble et skille mellom to tilstivnede, rivalise-
rende dogmer. Avvikende synspunkter ble
bokstavelig talt utryddet. Sultanen, flankert av
sine religiøse skriftlærde, styrte et rike som
snart kom til å visne bort og dø. Hvis dette var
tilfelle på 1700-tallet, hvor mye mer er det
ikke tilfellet i dag? Kanskje kan muslimer
bare oppdage dette gjennom egen erfaring,
som i Iran? 

Religionens styrkede stilling kan delvis for-
klares med mangelen på noe annet alternativ
til nyliberalismens universelle herredømme.
Du vil oppdage at så lenge islamistiske regje-
ringer åpner sine land for globalisering, vil de
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få lov til å gjøre hva de vil på det sosio-poli-
tiske området. Det amerikanske imperiet har
brukt islam før, og kan gjøre det igjen. Her lig-
ger utfordringen. Vi har et desperat behov for
en islamsk reformasjon som kan feie unna
fundamentalistenes sinnssyke konservatisme
og gammelmodighet. Og enda mer, åpne den
islamske verden for nye ideer mer avanserte
enn dem som for tiden fallbys fra Vesten.
Dette vil kreve et strengt skille mellom stat og
moské, oppløsning av presteskapet, fasthol-
delse av intellektuelle muslimers rett til å
tolke tekstene som utgjør den islamske kultu-

rens felles eiendom, friheten til å tenke fritt og
rasjonelt og friheten til å fantasere. Med min-
dre vi beveger oss i denne retningen, er vi
dømt til å gjenoppleve gamle slag. Da vil tan-
kene våre ikke være rettet mot en rikere og
mer menneskelig fremtid. De vil være rettet
mot hvordan vi kan bevege oss fra vår nåtid til
fortiden. Det er en uakseptabel visjon.

Jeg har latt min penn løpe av med meg og
forkynt mine kjetterier for lenge. Jeg tviler på
at jeg vil forandre meg, men jeg håper at du vil
det.�

Oversatt av Helge Svare

Noter
Teksten er hentet fra Tariq Alis siste bok, The Clash 
of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity,
Verso, London 2002. Trykt i Samtiden med norsk ene-
rett, med tillatelse fra Tariq Ali.

1 Hugh Roberts, «Truths about the dirty war», Times
Literary Supplement, 12.10.01.

2 Moslem Mansouri snakket ikke engelsk eller urdu og
jeg snakket ikke farsi. Vi kommuniserte ved hjelp av
en utvandret iraner av jødisk opprinnelse, Elham
Ghetaynchi. Jeg er svært takknemlig for hennes over-
settelse av utdragene av de aktuelle utskriftene og
intervjuene.
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Slavoj Z� iz�ek

Lykke som

ideologisk begrep
Når du treffer en person som hevder han er kurert for all tro og som er i stand

til å akseptere verden akkurat slik den er, skal du spørre: Hvor er kosedyret

ditt? Hvor er fetisjen som gjør det mulig for deg å late som om du godtar vir-

keligheten som den er? skriver Slavoj Z� iz�ek.

Akkurat når kan et folk sies å være lykkelig? I
et land som Tsjekkoslovakia var folk på en
måte lykkelige i slutten av 1970- og i 1980-åra.
Da var tre fundamentale betingelser for lykke
oppfylt. 1) Folks materielle behov var stort sett
tilfredsstilt – men ikke for tilfredsstilt, siden
overforbruk skaper ulykke. Det er bra å erfare
en viss mangel på en eller annen vare på mar-
kedet fra tid til annen (ingen kaffe på et par
dager, slutt på biff, ingen TV-apparater). Slike
korte perioder med mangel fungerte som
unntak og minnet folk om at de skulle være
glade for at slike varer stort sett var tilgjenge-
lige. Hvis alt er tilgjengelig hele tida tar folk
tilgjengeligheten som et gitt faktum og setter
ikke lenger pris på lykken.

Livet fortsatte dermed på en regulær og
forutsigelig måte uten store anstrengelser

eller sjokk, og man kunne trekke seg tilbake
til sin private nisje. 2) Et annet ekstremt vik-
tig trekk var at det fantes en Annen (Partiet)
som kunne klandres for alt som gikk galt, slik
at man selv ikke følte seg virkelig ansvarlig for
noe. Hvis det var en midlertidig mangel på en
vare, ja, til og med hvis det kom et uvær som
førte til store skader, var det også «partiets»
skyld. 3) Sist, men ikke minst, fantes det et
Annet Sted (Vestens konsumparadis) som
man kunne drømme om, som det til og med
var tillatt å besøke noen ganger. Dette stedet
var akkurat passe langt unna, ikke for langt,
ikke for kort. Denne vaklevorne stabiliteten
ble rokket – av hva? Av nettopp begjær. Begjær
var den kraften som tvang folk til å fortsette,
og ende med et system der den store majo-
riteten definitivt er mindre lykkelig ...
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En hedensk kategori

Lykke har derfor, for å si det i Alain Badious
termer, ikke noe med kategorien sannhet,
men med kategorien ren væren å gjøre. Og
derfor er den forvirrende, ubestemt, inkonsis-
tent.Tenk på svaret til den tyske immigranten
da amerikaneren spurte ham, «Are you
happy?». Han svarte «Yes, yes, I am very
happy, aber glücklich bin ich nicht ...». Lykke
er en hedensk kategori, for hedninger er målet
med livet å leve et lykkelig liv. Og religiøs
erfaring eller politisk aktivitet er ansett for å
være en høyere form for lykke, ifølge
Aristoteles. Det er derfor ikke å undres over at
Dalai Lama har stor suksess for tida, mens
han reiser verden rundt og preker lykkens
evangelium. Det er heller ikke til å undre seg
over at han får størst respons i USA, den abso-
lutte lykkens rike ... Kort sagt, «lykke» er en
kategori for lystprinsippet, og det som under-
minerer det er insisteringen på at det finnes
noe hinsides lystprinsippet.

Ifølge Jacques Lacans presise bestemmelse
av termen skulle man anta at «lykke» beror på
subjektets mangel på evne eller vilje til å ta
konsekvensene av sitt begjær. Prisen på lykke
er at subjektet forblir fanget i begjærets
inkonsekvenser. I våre daglige liv later vi som
om vi begjærer ting som vi ikke virkelig
begjærer, slik at det verste som kan skje er at
vi får det vi «offisielt» begjærer. Derfor hefter
det noe hyklersk ved lykken: Lykken består i
å drømme om ting vi i virkeligheten ikke vil
ha. Når venstresida nå for tida bombarderer
det kapitalistiske systemet med krav som det
opplagt ikke kan oppfylle (Full sysselsetting!
Forsvar velferdsstaten! Alle rettigheter til inn-
vandrerne!) spiller den i hovedsak bare et
spill som består i hysteriske provokasjoner.
Det består i å sende krav til Herren som han
ikke vil være i stand til å oppfylle, og som der-
for vil synliggjøre hans impotens.

Problemet med denne strategien er imid-
lertid ikke bare at systemet ikke kan møte
disse kravene, men at de som fremmer dem

ikke virkelig vil at de skal oppfylles. Når for
eksempel «radikale» akademikere krever alle
rettigheter til innvandrere og åpne grenser –
er de da klar over at gjennomføringen av dette
kravet av opplagte grunner ville oversvømme
de utviklede vestlige landene med millioner
av nykommere, og dermed provosere et vol-
delig og rasistisk kaos som også ville sette i
fare akademikernes egen privilegerte posi-
sjon? Selvfølgelig er de klar over det, men de
tar det for gitt at deres krav ikke vil bli inn-
fridd. Slik kan de på hyklersk maner bevare
sin tydelige radikale bevissthet mens de fort-
setter å nyte sine privilegerte posisjoner.

I 1994, da mange nye emigranter var i ferd
med å forlate Cuba, advarte Fidel Castro USA:
Stoppet de ikke med å oppfordre cubanere til
å emigrere, ville Cuba ikke lenger forhindre
dem i å reise. De cubanske myndighetene fjer-
net virkelig hindringene noen dager seinere,
og USA måtte ta imot en rekke uønskede
nykommere ... Det er som den legendariske
kvinnen som hveste til mannen som la an på
henne: «Hold opp, ellers blir du nødt til å
gjøre det du legger opp til!» I begge tilfeller
har vi å gjøre med en gest som stoler på at den
andre bløffer, og regner med at det den andre
frykter er at ønsket blir helt oppfylt. Og ville
ikke den samme gesten også føre til panikk
blant våre radikale akademikere? Det gamle
68-mottoet «Vær realist, forlang det umulige!»
får her en ny kynisk, hyklersk betydning som
kanskje viser sannheten i parolen: «La oss
være realister: Vi, den akademiske venstresi-
da, vil gjerne framstå som kritiske samtidig
som vi fullt ut nyter de privilegiene systemet
tilbyr oss. Så la oss bombardere systemet med
umulige krav. Vi vet alle at disse kravene ikke
kan bli innfridd, så vi kan være sikre på at
ingenting vil bli virkelig endret og vi vil forbli
i vårt privilegerte status quo.» Hvis man
anklager et stort selskap for bestemte finansi-
elle forbrytelser utsetter man seg selv for risi-
ko helt inntil mordforsøk. Men spør man det
samme selskapet om å finansiere et forsk-
ningsprosjekt om forbindelsen mellom global
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kapitalisme og framveksten av hybride post-
koloniale identiteter, har man gode utsikter til
hundretusenvis av amerikanske dollar ...

Hva vil vi vite?

Konservative er derfor i sin fulle rett når de
begrunner sin motstand mot radikal kunn-
skap med lykke: I siste instans gjør kunnskap
oss ulykkelige. I motsetning til forestillingen
om at nysgjerrighet er en medfødt menneske-
lig egenskap, og at det fins i hver av oss en
Wissenstrieb, en trang til viten, hevder Lacan at
den spontane holdningen til mennesker er:

«Jeg vil ikke vite noe om det»– altså en funda-
mental motstand mot å vite for mye. Virkelige
framskritt i kunnskap må kjøpes gjennom
pinefull kamp mot våre spontane tilbøyelig-
heter.

Leverer ikke bioteknologien det klareste
bevis på disse grensene for hva vi vil vite?
Genet som forårsaker Huntingtons sykdom er
isolert, hver og en av oss kan få rede på ikke
bare om vi vil få Huntingtons sykdom, men
også når den vil bryte ut. Utbruddet av syk-
dommen skyldes en genetisk avskrivningsfeil,
den stammende repetisjonen av «ordet» CAG
midt i genet: Tidspunktet for når sykdommen
vil bryte ut er helt ut determinert av antall
repetisjoner av CAG på ett sted i dette genet
(hvis det er 40 repetisjoner, vil du merke de
første symptomene når du er 59, hvis det er 41
når du er 54 år ... hvis det er 50 når du er 27
år). Et sunt liv, en trent kropp, førsteklasses
medisiner, riktig mat, en kjærlig familie kan
ikke gjøre noen ting med det – det er ren fata-

lisme, som ikke er tynnet ut med miljømessi-
ge variasjoner. Ennå fins det ikke noen
behandling, vi kan ikke gjøre noe med det.1

Så hva skal vi foreta oss når vi vet at vi kan ta
en test og dermed skaffe oss viten? Hvis testen
er positiv, forteller den oss nøyaktig når vi vil
bli gale og dø. Er det mulig å forestille seg en
skarpere konfrontasjon med de meningsløse
tilfeldigheter som bestemmer våre liv? 

Huntingtons sykdom konfronterer oss der-
for med et urovekkende alternativ: Fins
denne sykdommen i min familie? Bør jeg ta
testen som vil gi svar på om (og når) jeg uunn-
gåelig vil få sykdommen eller ikke? Hva er

løsningen? Hvis jeg ikke klarer å bære kunn-
skapen om når jeg kommer til å dø, vil den
(mer fantastiske enn realistiske) ideelle løs-
ningen være denne: Jeg autoriserer en annen
person eller institusjon som jeg stoler helt og
fullt på til å teste meg og ikke fortelle meg resul-
tatet – og til å drepe meg uventet og smertefritt
mens jeg sover like før utbruddet av den fata-
le sykdommen, hvis resultatet var positivt ...
Problemet med denne løsningen er imidlertid
at jeg vet at den Andre vet (sannheten om min
sykdom). Og dette ødelegger alt, det utsetter
meg for en nagende og skrekkelig mistenk-
somhet.

Viten eller lykke?

Jacques Lacan rettet oppmerksomheten mot
den paradoksale status som denne kunnskapen
om den Andres kunnskap har. Tenk på den siste
perspektivendringen i Edith Whartons Age of
Innocence, der mannen som i mange år skjulte
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sin ulovlige, heftige kjærlighet til grevinne
Olenska, får vite at hans unge kone hele tida
kjente til hans hemmelige lidenskap. Kanskje
kaster akkurat dét også et forsonende lys over
Bridges of Madison County hvor den døende
Francesca på slutten av filmen fikk vite at
hennes antatt enkle og jordnære mann hele
tida kjente til hennes korte lidenskapelige
affære med fotografen fra National Geographic
og hvor mye dette betydde for henne. Men
han sa ikke noe om det fordi han ikke ville
såre henne.

Kunnskapens gåte hviler i akkurat dette:
Hvordan er det mulig at hele den psykiske
økonomien i en situasjon blir drastisk endret,
ikke når helten får vite noe (en godt skjult
hemmelighet), men når han får vite at den
andre (som han feilaktig holdt for å være igno-
rant) visste det hele tida og bare lot som om
han ikke visste det av en eller annen grunn –
fins det noe mer ydmykende enn en situasjon
hvor ektemannen etter en lang, hemmelig
kjærlighetsaffære plutselig får vite at kona vis-
ste om det hele tida, men lot være å si noe av
høflighet eller, enda verre, av kjærlighet?

Er den ideelle løsningen den motsatte:
Hvis jeg mistenker at barnet mitt kan ha syk-
dommen tester jeg det uten at barnet vet noe og
dreper det uten smerte like før utbruddet?
Den ultimate lykkefantasien på dette området
ville være en anonym statsinstitusjon som
gjorde dette for oss alle sammen uten at vi vis-
ste om det. Men, igjen, spørsmålet dukker
opp: Kjenner vi til det (altså det faktum at
andre vet) eller ikke? Veien til en perfekt tota-
litær stat er åpen ...

Det er bare én løsning på denne gåten: Det
som er feil her er det underliggende premis-
set, forestillingen om at den ultimate etiske
plikten er å forhindre at den Andre føler
smerte, av å tro at vi beskytter den Andre ved
å la ham/henne være uvitende. Så når
Habermas argumenterer for forbud mot
biogenetisk manipulasjon og referer til trusse-
len det vil øve mot menneskelig autonomi, fri-
het og verdighet,2 begår han et filosofisk

«bedrageri» og skjuler den virkelige grunnen
til at hans argumentasjonskjede virker over-
bevisende. Det han refererer til er ikke auto-
nomi og frihet, men lykke. Det er på vegne av
lykken at han, den store representanten for
opplysningstradisjonen, ender på den samme
sida som de konservative som argumenterer
for den priste uvitenheten.

Den multikulturelle ideologien

Hvilken ideologisk posisjon er det som støtter
«jakten på lykken»? Den velkjente og suksess-
fulle animasjonsserien The Land Before Time,
produsert av Steven Spielberg, viser oss den
tydeligste artikulasjonen av den hegemoniske
liberale, multikulturelle ideologien. Det
samme budskapet er repetert gang på gang:Vi
er alle forskjellige – noen er store, noen er
små, noen kan slåss, andre kan fly– men vi må
lære oss å leve med disse forskjellene, betrak-
te dem som noe som gjør våre liv rikere (tenk
på ekkoet av disse holdningene i rapportene
om al-Qaida- fangene på Guantanamo-basen:
De får mat som er i overensstemmelse med
deres spesielle kultur og religiøse behov, de
får lov til å be ...). Sett fra og på utsiden fram-
trer vi som forskjellige, men inni er vi alle like
– skremte individer som er fortapt i verden og
trenger hjelp av andre. I en av sangene synger
den store, slemme dinosaurusen om at de som
er store kan bryte alle regler, oppføre seg dår-
lig og knuse de små og hjelpeløse:

Når du er stor
Kan du dytte alle
De små rundt omkring.
De ser opp
Mens du ser ned. /.../
Verden er bedre når du er stor. /.../ 
Alle reglene som de voksne lager 
Gjelder ikke for deg.

Svaret fra de undertrykte små dyrene i den
neste sangen er: Ikke slåss mot de store, men
forstå at de under sitt pøbelaktige ytre ikke er
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annerledes enn oss, i hemmelighet er også de
redde og har sine problemer å stri med:

De har følelser akkurat som oss
De har problemer også.
Vi tror at fordi de er store 
Har de ikke det, men de har det.
De høres bedre og de er sterkere,
Og de lager mer oppstuss,
Men langt inne i dem et sted
Tror jeg de er barn som oss.

Den opplagte konklusjonen er derfor en hyl-
lest til forskjellene:

Alle sorter trengs
For å skape en verden
Korte og høye
Store og små
For å fylle denne vakre planeten
Med kjærlighet og latter. 
For å gjøre den flott å leve i 
I morgen og alle dagene etter det.
Det trengs alle slag 
Uten tvil
Dumme og kloke
Alle størrelser
For å gjøre alle ting
Som må bli gjort 
For at våre liv skal bli morsomme.

Det er derfor ikke rart at filmens endelige
budskap er hedensk: Livet er en evig sirkel
hvor eldre generasjoner erstattes av nye gene-
rasjoner, og hvor alt som dukker opp er nødt
til å forsvinne før eller seinere ... Problemet er
selvfølgelig: Hvor langt går vi? Det trengs alle
slag – og også snille og brutale, fattige og rike,
offer og torturister? Referansen til dinosau-
renes kongedømme er ekstremt tvetydig med
sin brutale hverdag med dyrearter som fortæ-
rer hverandre – er det også en av de tingene
som må gjøres «for at våre liv skal bli mor-
somme»? Den iboende inkonsistensen i
denne versjonen av en tilstand før syndefallet,
«landet før tiden» vitner dermed om budska-

pet «samarbeid-med-de-som-er-annerledes»,
som er ideologi av reneste slag. Hvorfor?
Nettopp fordi forestillingen om ethvert
begrep om en «vertikal» motsetning som
skjærer gjennom det sosiale legemet er
strengt sensurert – erstattet av «horisontale»
forskjeller som vi må lære å leve med fordi de
utfyller hverandre. Den underliggende forstå-
elsen av virkeligheten svarer her til ikke-redu-
serbare grupper av enkelte arter, hver av dem
formerer seg og forsvinner inn i seg selv og
kan aldri underordnes et nøytralt, universelt
innhold. I det øyeblikket vi befinner oss på
dette nivået, imøtekommer Hollywood den
mest radikale postkoloniale kritikken av ideo-
logisk universalitet: Det sentrale problemet
oppfattes som det som handler om den umu-
lige universaliteten. I stedet for å pålegge
andre vår forestilling om universalitet (uni-
verselle menneskerettigheter osv.) skulle uni-
versalitet – det felles rommet for forståelse
mellom forskjellige kulturer – forstås som en
umåtelig stor oppgave å oversette, en konti-
nuerlig utarbeidelse om og om igjen av ens
egen partikulære posisjon ...

Er det nødvendig å legge til at denne fore-
stillingen om universalitet som et uendelig
oversettelsesarbeid overhodet ikke har noe
som helst å gjøre med de magiske øyeblik-
kene hvor virkelig universalitet gjør seg vol-
delig gjeldende i form av en knusende etnisk-
politisk handling? Den virkelige universalite-
ten er ikke det aldri vunne nøytrale rom for
oversettelse fra det ene til den andre partiku-
lære kulturen, men heller den voldelige erfa-
ring av hvordan vi på tross av de kulturelle
forskjellene deler de samme antagonismene.

Alle «yter motstand»

På dette punktet gir selvfølgelig det opplagte
motargumentet seg selv: Er ikke denne tole-
rante Hollywood-visdommen bare en karika-
tur av de virkelig radikale postkoloniale studi-
ene? Til dette skulle man svare: virkelig? Hvis
noe, er det mer sannhet i denne enkle, flate
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karikaturen enn i den mest feirede postkolo-
niale teorien. Hollywood destillerer i det min-
ste det aktuelle ideologiske i budskapet fra
denne pseudo-sofistikerte sjargongen. Dagens
hegemoniske attityde er «motstand» – poetik-
ken til alle marginale seksuelle, etniske, livs-
stils«avarter» (homser, mentalt tilbakestå-
ende, innsatte ...) «motstår» den mystiske sen-
trale (kapitaliserte) makt. Alle «yter mot-
stand», fra homser og lesber til høyreorienter-
te. Så hvorfor ikke trekke den logiske konklu-

sjonen og slå fast at denne «motstandens» dis-
kurs er normen i dag, og dermed hovedhin-
dringen for framveksten av en diskurs som
effektivt ville sette spørsmål ved de domine-
rende relasjonene.3 Det første som må gjøres
er å angripe kjernen i denne hegemoniske
holdningen, forestillingen om at «respekt for
Annerledeshet» er det mest elementære etiske
aksiomet:

Jeg må særlig insistere på at formelen «respekt
for den Andre» ikke har noe å gjøre med en seri-
øs definisjon av det Gode og det Onde. Hva
betyr «respekt for den Andre» når man er i krig
med en fiende, når en kvinne brutalt har forlatt
en til fordel for en annen, når man må vurdere
arbeidet til en slett «kunstner», når vitenskapen
konfronteres med obskurantistiske sekter osv.?
Svært ofte er det denne «respekten for Andre»
som er ødeleggende, som er Ond. Spesielt når
det er motstand mot andre, eller til og med
avsky for andre som er drivkraften i rettferdige
handlinger.4

Den opplagte innvendingen er: Angir ikke
Badious egne eksempler grensene for denne

logikken? Jo, avsky for fienden, intoleranse i
forhold til falsk kunnskap, og så videre, og så
videre, men lærte vi ikke av det forrige århun-
dret til og med at spesielt når vi er fanget i en
slik kamp skal man ha respekt for en bestemt
grense – den grensen som angir nettopp den
Andres radikale Annerledeshet. Vi skal aldri
redusere den Andre bare til vår fiende, til en
bærer av falsk kunnskap osv.: Det fins alltid i
ham eller henne, på det ugjennomtrengelige
dypet av en annen person, noe Absolutt. Det

20. århundrets totalitære regimer med sine
millioner av ofre viser hva som kan bli resulta-
tet av å følge det som kan synes å være en «sub-
jektivt rettferdig handling» til den bitre slutt.
Det er derfor ikke rart at Badiou endte opp
med å støtte direkte kommunistisk terror ...

Nettopp dette er en argumentasjonslinje
som man skulle avvise. La oss ta et ekstremt
tilfelle, en dødelig og voldelig kamp mot en
fascistisk fiende. Skal man ta hensyn til
respekten for avgrunnen som skjuler den
radikale Annerledesheten i Hitlers personlig-
het som ligger under alle hans handlinger?
Det er her man skal ty til Jesu velkjente ord
om å gripe til sverdet og splittelsen, ikke
enhet og fred, ut fra kjærlighet til menneske-
heten som også omfatter (det som måtte være
igjen av) humaniteten i nazistene, skal man
bekjempe dem på en absolutt brutal og
respektløs måte. Kort sagt burde det jødiske
ordtaket som ofte siteres i forbindelse med
holocaust («Når noen redder et eneste men-
neske fra døden, reddes hele menneskehe-
ten»), suppleres med «Når et menneske dreper
en sann fiende av menneskeheten, reddes
(ikke drepes) hele menneskeheten.» Den etis-
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ke testen er ikke bare å være rede til å spare
offer, men også – ja, i enda høyere grad, kan-
skje – den nådeløse forpliktelsen til å tilintet-
gjøre dem som skaper ofre.

Frykten for udødelighet

Å legge vekt på mangfold og forskjeller skju-
ler selvfølgelig den underliggende monotoni-
en i dagens globale liv. I sin klarsynte lille bok
om Deleuze,5 trekker Alain Badiou fram et
paradoksalt faktum: Hvordan kan en filosof
som tar opp et hvilket som helst emne fra filo-
sofi til litteratur og film, og det er Deleuze
alene om, igjen og igjen oppdage den samme
begrepsmessige matrisen, slik han gjør?
Ironien i denne innsikten er at dette nettopp
er standardinnvendingen mot Hegel – uansett
hva han skriver eller snakker om klarer Hegel
alltid å presse det inn i den samme formen for
dialektisk bevegelse ... Ligger det ikke en slags
poetisk rettferdighet i den kjensgjerning at
den andre filosofen som denne innvendingen
kan rettes mot, er Deleuze, selveste anti-hege-
lianeren? Og dette er spesielt relevant for hans
analyse av det sosiale: Fins det noe mer mono-
tont enn Deluzes poesi om samtidens liv som
en anstendig formering av mangfoldighet, av
ikke-totaliserende forskjeller? Det som absor-
berer (og dermed støtter) denne monotonien
er den mangfoldige resignasjon og forflytning
som innordnes i den ideologiske veven.

The Unbreakable med Bruce Willis er tids-
typisk for dagens ideologiske situasjon, og
dette tydeliggjøres av kontrasten mellom form
og innhold. Til innholdet: Det kan ikke annet
enn slå oss som tøvete og barnaktig. Helten
oppdager at han i virkeligheten er en tegne-
seriehelt som verken kan skades eller såres og
er uovervinnelig ... Formen derimot er et hel-
ler raffinert psykologisk drama skutt i en
langsom melankolsk sinnsstemning: Heltens
smerte skyldes at han finner det traumatisk å
akseptere det han i virkeligheten er, hans
interpellasjon, hans symbolske mandat.6

Scenen hvor hans egen sønn vil skyte ham

med et gevær er eksemplarisk fordi den bevi-
ser for ham at han er usårbar: Når faren ikke
går med på det, begynner sønnen å gråte, han
er desperat fordi faren ikke er i stand til å
akseptere sannheten om seg selv. Hvorfor vil
ikke Willis la seg skyte? Er han rett og slett
redd for å dø eller er han snarere redd for å få et
håndfast bevis på at han er usårbar? Og er ikke
dette det samme dilemmaet som Kierkegaard
kalte «sykdommen til døden»?

Vi er ikke redde for å oppdage at vi er døde-
lige, men snarere at vi er udødelige. Akkurat her
kan det trekkes en forbindelseslinje mellom
Kierkegaard og Badiou: Det er vanskelig, rett
og slett traumatisk, for et menneskelig dyr å
akseptere at livet hans ikke bare er et dumt for-
løp som består av reproduksjon og nytelse,
men at det også står i sannhetens tjeneste. Og
det er på denne måten ideologi synes å virke i
dag i vårt selvproklamerte postideologiske uni-
vers: Vi framfører vårt symbolske mandat uten
å ta det inn over oss og «ta det alvorlig»:
Samtidig som en far fungerer som en far, lar
han denne funksjonen ledsages av en kontinu-
erlig strøm av ironisk-refleksive kommentarer
om det idiotiske i å være en far osv.

Fra homo sacer til homo sucker

Da produksjonsselskapet Dreamworks nylig
dataanimerte Shrek (Andrew Adamson og
Vicky Jenson, 2001), imøtekom det perfekt
denne framherskende ideologien: Standard-
eventyr-fortellingen (helten og hans sjarme-
rende forvirrede komiske hjelper drar for å
bekjempe dragen og redde prinsessen fra
hans klør), er ledsaget av spøkefulle «henvis-
ninger» à  la Brecht (når det store publikum-
met ser på bryllupet i kirken blir det gitt
instruksjoner om hvordan de skal oppføre
seg, akkurat slik man regisserer den falske
spontaniteten på TV-show: «Le!», «Vær roli-
ge!»), politisk korrekte hint (etter at de to
elskede har kysset hverandre, er det ikke det
stygge uhyret som blir til en vakker prins,
men det er den vakre prinsessen som for-
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vandles til en plump alminnelig jente), ironis-
ke hugg mot feminin forfengelighet (mens
den sovende prinsessen venter på rednings-
mannens kyss skynder hun seg å ordne håret
sitt så hun skal virke vakrere), uventet ombyt-
ting av gode skikkelser til onde (den onde dra-
gen viser seg å være en omsorgsfull kvinne
som seinere hjelper heltene), til anakronistis-
ke referanser til moderne skikker og populær
kultur. I stedet for å prise disse forskyvning-
ene og vridningene som potensielt «overskri-
dende» og vurdere Shrek som enda en «basti-
on for motstand», skulle man rette oppmerk-
somheten mot det opplagte faktum at disse
forskyvningene og omveltningene er å betrak-
te som nøyaktig den tradisjonelle narrative
parabelen som gjelder i vår «postmoderne»
tid. Slik forhindrer den oss i å erstatte den
med en ny fortelling ... Det er ikke rart at det
i slutten av filmen spilles en ironisk versjon
av «I’m a Believer», Monkees’ gamle hit fra
1960-åra.

Det er på denne måte vi er troende i dag –
vi gjør narr av vår tro mens vi fortsetter å
praktisere den, det vil si til å være avhengig av
den som en underliggende struktur i vårt dag-
lige virke. I den gode, gamle tyske demokra-
tiske republikken [Øst-Tyskland] var det umu-
lig for den samme personen å kombinere tre
trekk: overbevisning (tro på den offisielle ide-
ologien), intelligens og ærlighet. Hvis du var
overbevist og intelligent, kunne du ikke være
ærlig; hvis du var intelligent og ærlig, kunne
du ikke være overbevist; hvis du var overbe-
vist og ærlig kunne du ikke være intelligent.

Gjelder ikke det samme for ideologien i de
liberale demokratiene? Hvis du prøver å ta
alvorlig den hegemoniske liberale ideologien,
er det ikke mulig å være både intelligent og
ærlig: Enten er du dum eller en korrupt kyni-
ker. Så hvis man gir etter for en heller smak-
løs henvisning til Agambens homo sacer, kan
man ta sjansen på påstanden om at den domi-
nerende liberale formen for subjektivitet i dag
er homo sucker [det sugende mennesket]: Mens
man prøver å utbytte og manipulere andre,

ender man opp med selv å bli den ultimate
suger. Når vi tror at vi gjør narr av den her-
skende ideologien, styrker vi bare dens grep
om oss.

Det refleksive individet

Både det marxistiske begrepet om Ideologie-
kritik [ideologikritikk] og det psykoanalytiske
begrepet om fortolkning forutsatte Hegel:
Kunnskap er i seg selv en frigjørende hand-
ling. Ideologiens formel er «sie wissen das
nicht, aber sie tun es» [«de vet det ikke, men
de gjør det»] – som medfører at i det øyeblik-
ket de vet hva de gjør, vil de ikke lenger gjøre
det. Også i psykoanalysen er det antatt at selve
handlingen «å fortolke» skal fjerne sympto-
met: Når vi forstår og kjenner helt ut dets
mening må symptomet forsvinne. Virker
denne logikken ennå, er kunnskapen frigjø-
rende også i dag? 

Det er allerede en sosiologisk klisjé at vi
lever i et «refleksivt» samfunn som omfatter
alle dagliglivets områder fra utdannelse til
seksualitet, og erfares som resultater av reflek-
sive valg: I stedet for bare å ha sex lærer vi
hvordan gjennom håndbøker, vi lærer hvor-
dan vi skal oppdra barn osv., osv. Hegel for-
klarer oss imidlertid at denne globale refleksi-
viteten har en pris – den skaper sin egen bru-
tale umiddelbarhet. Det var Etienne Balibar
som lyktes best i å gripe dens skikkelse med
sitt begrep om en ekspressiv, ikke-funksjonell
grusomhet som et trekk i samtida. Voldelig
grusomhet som strekker seg fra «fundamenta-
listisk» rasistiske eller religiøse slakterier til
«sanseløse» utbrudd av voldeligheter fra ung-
dom og hjemløse i de store byene. Denne vol-
den kan det være fristende å kalle for det
Id[Det]-Onde – en referanse til det freudian-
ske Es [Det] – en vold som verken har en hen-
sikt eller en ideologisk grunn. Alt snakket om
at utlendingen stjeler arbeidet fra oss eller om
den trusselen de representerer mot våre vest-
lige verdier, må ikke føre oss bak lyset: Ved et
nærmere blikk blir det ganske fort klart at
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dette snakket frambringer en heller kunstig
sekundær rasjonalisering. Svaret vi til sist får
av snauskallen er at han føler seg vel når han
har banket opp en utlending, at deres nærvær
forstyrrer ham ... Det vi støter på her er nett-
opp det Id-Onde, det onde strukturert og
motivert av den mest elementære ubalanse i
forholdet mellom Ego og nytelse, av spen-
ningen mellom gleden og nytelsen i den frem-
mede kroppen. For å forstå dette skulle man
gripe til Hegels «uendelige dom» som påstår
at det fins en spekulativ identitet mellom det
«nytteløse» og det «ekspressive» i disse
utbruddene av umiddelbar vold som ikke er
noe annet enn et rent og nakent («ikke-subli-
mert») hat rettet mot Annerledeshet. Kanskje
er det beste eksemplet på den globaliserte
refleksiviteten skjebnen til den psykoanalytis-
ke interpretasjonen. I dag har skikkelsene til
det ubevisste (fra drømmer til hysteriske reak-
sjoner) definitivt mistet sin uskyld og er
gjennomgående refleksive. De «frie assosia-
sjonene» til en vanlig utdannet person som
blir analysert består for det meste av forsøk på
å gi en psykoanalytisk forklaring på sine van-
skeligheter, slik at man meget vel kan si at vi
ikke bare har Jungs, Kleins, Lacans ... forkla-
ringer på symptomene, men symptomene selv
er jungianske osv. ... det vil si at realiteten har
direkte referanser til psykoanalytisk teori. Det
uforutsette resultatet av denne globale reflek-
siviteten til fortolkningen (alt blir fortolk-
ning, det ubevisste fortolker seg selv) er at
analytikerens fortolkning mister sin perfor-
mative «symbolske effekt» og lar symptomet
forbli intakt i umiddelbarheten og i sin egen
idiotiske nytelse av seg selv.

Det som skjer i den psykoanalytiske
behandlingen er nøyaktig det samme som
skjer når den nynazistiske snauskallen skal
svare for seg. Når han virkelig presses til å
oppgi en årsak begynner han plutselig å
snakke som en sosialarbeider, sosiolog eller
sosial psykolog og referere til lav sosial
mobilitet, økende usikkerhet, fravær av
mannlige rollemodeller, mangel på moderlig

kjærlighet i den tidlige barndom – felles-
skapet i handlingene og den iboende ideolo-
giske rettferdiggjøringen som forfaller til rå
vold og en impotent og utilstrekkelig tolk-
ning av den. Denne impotensen til fortolk-
ningen er en av de nødvendige framtre-
delsene av den universaliserte refleksiviteten
som hylles av tilhengerne av teorier og fore-
stillingen om risiko-samfunnet. Det virker
som om vår refleksive makt bare kan utfolde
seg hvis den trekker sin styrke tilbake og for-
holder seg til en minimal «før-refleksiv» sub-
stansiell støtte som glipper unna, slik at uni-
versaliseringen kjøpes for prisen av dens
ineffektivitet, det vil si med en paradoksale
tilbakevendingen av den rå realiteten i den
«irrasjonelle» volden, som er ugjennomtreng-
elig og ufølsom for refleksiv forståelse. Så jo
mer dagens teorier om det sosiale proklame-
rer slutten på naturen eller tradisjonen og
framveksten av «risikosamfunnet», desto mer
gjennomsyrer de iboende referansene til
«natur» vår daglige tale: Selv om vi ikke
snakker om «historiens slutt», setter vi ikke
likevel fram påstanden om dette når vi hev-
der at vi beveger oss inn i en «post-ideolo-
gisk» pragmatisk epoke? Er ikke dét bare en
annen måte å hevde at vi beveger oss inn i en
post-politisk orden der de eneste legitime
konfliktene er etniske eller kulturelle kon-
flikter? Selv om Francis Fukuyamas tese om
«historiens slutt» raskt falt i unåde – er det
ikke slik at vi aksepterer i det stille at den
liberale demokratiske kapitalistiske globale
ordenen på en eller annen måte er det sist
oppdagede «naturlige» sosiale regimet? Vi
oppfatter fremdeles konflikter i land i den
tredje verden som en underart av naturkatas-
trofer, som utbrudd av kvasi-naturlig sans for
vold, eller som konflikter som bunner i fana-
tisk identifikasjon med etniske røtter (og hva
er det «etniske» her om ikke et kodeord for
natur?). Og igjen er nøkkelen til denne alle-
stedsnærværende re-naturaliseringen strengt
forbundet med den globale refleksiviteten i
våre daglige liv.
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Fetisjisme og interpassivitet

Denne situasjonen er ofte beskrevet med ter-
mer som «kynisk fornuft»– dens formel er den
motsatte av Marx’ og ble foreslått for flere tiår
siden av Peter Sloterdijk:«Jeg vet hva jeg gjør,
og likevel gjør jeg det ...» Denne formelen er
imidlertid slett ikke så klar som den kan synes
– den burde suppleres med : «... fordi jeg vet
ikke hva jeg skal tro.» Det er på denne måten
Marx’ teori om Warenfetishismus [varefeti-
sjisme] skal forstås: Det er ikke slik at et bor-
gerlig individ tenker at en vare er et magisk
objekt med overnaturlige egenskaper mens
den i virkeligheten er en knute av sosiale 
relasjoner; et alminnelig borgerlig subjekt vet
veldig godt at det ikke er noe magisk ved en
vare, at penger bare er et tegn på sosiale rela-
sjoner. Det er i sin sosiale aktivitet, når han
handler med varer at han handler som om
(han tror at) penger er et kvasi-magisk objekt.
Så når Marx i sin beskrivelse av universet av
varer i så stor utstrekning benytter Hegels
begreper og får varene til å følge den hegeli-
anske ideens spekulative bevegelse, da be-
skriver han ikke hva det borgerlige individet
tenker, men den aktuelle sosiale funksjonen
til universet av varer. «Sie wissen das nicht,
aber sie tun es» – dette betyr ikke den enkle
kjensgjerning at folk ikke vet hva de gjør, at
de tror en ting (den ideologiske mystifikasjo-
nen de er fanget i) og gjør noe annet. Stedet
for deres illusjon er ikke kunnskapen deres,
men handlingene: De sosiale aktivitetene
deres skaper selv en ideologisk tro som de
ikke er klar over. Man kan også beskrive dette
som framtredelsens dialektikk: Den enkle
motsetningen mellom framtredelse og realitet
må suppleres med den mye mer hemmelig-
hetsfulle motsetningen mellom måten ting
framtrer for oss på og måten ting effektivt
framtrer for oss på. Det et individ som er fang-
et av varefetisjismen ikke er klar over, er hvor-
dan ting (varer) virkelig framtrer for det.

Kanskje er det slik man skulle forstå Marx’
teori om fetisjismen: Ting kan tro for oss. For

å fange slike merkelige fenomener har Robert
Pfaller utviklet et ekte hegeliansk begrep:
interpassivitet. Ifølge en velkjent antropolo-
gisk anekdote, svarer de «primitive» som antas
å ha en bestemt «overtro» (at de stammer fra
en fisk eller fra en fugl, for eksempel) når de
blir spurt direkte: «Selvfølgelig ikke – vi er
ikke så dumme! Men jeg ble fortalt at noen av
våre forfedre trodde det ...» Kort sagt, de over-
fører sin tro på andre. Gjør ikke vi det samme
med våre barn: Vi går gjennom ritualet med
julenissen siden våre barn tror (eller i alle fall
antas å tro) på ham og vi vil ikke skuffe dem.
Og de antas å tro for ikke å skuffe oss, vår tro
på deres naivitet osv., osv. Er ikke dette også
den vanlige unnskyldningen for den skurk-
aktige politikeren som blir ærlig? – «Jeg kan
ikke skuffe de vanlige menneskene som trod-
de på det (eller på meg).»

Denne relasjonen er ikke begrenset til tro:
Det samme gjelder for hver eneste av subjek-
tets innerste følelser og holdninger, også gråt
og latter. Det er nok å minne om det gamle
mysteriet om transport eller overføring av
følelser som settes i sving av såkalte «gråteko-
ner» (kvinner som ble leid for å gråte i begra-
velser) i «primitive» samfunn, og fram til «lat-
ter på boks» på TV-skjermen. Selv om jeg ikke
ler, men bare stirrer på skjermen, sliten etter
en hard dags arbeid, føler jeg meg uansett
oppstemt etter showet ... Ved på en måte å
åpne for mitt innerste, også mine drømmer og
engstelser for den Andre, åpnes et rom hvor
jeg fritt kan puste, når den Andre ler for meg
er jeg fri og kan hvile, når den Andre er ofret
i stedet for meg er jeg fri til å fortsette å leve
med bevisstheten om at jeg betalte for min
skyld, og så videre, og så videre. Effekten av
denne substitusjonen hviler i Hegels refleksi-
ve vending: Når den andre er ofret for meg,
ofrer jeg meg selv gjennom den Andre, når den
Andre handler for meg, handler jeg selv
gjennom den Andre, når den Andre morer seg
for meg, morer jeg meg selv gjennom den Andre.

Det er som i den gode, gamle vitsen om for-
skjellen mellom den sovjetiske byråkratiske
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sosialismen og den jugoslaviske selvstyre sosi-
alsimen: I Russland kjørte medlemmene av
nomenklaturaen, representantene for de van-
lige menneskene i dyre limousiner, mens i
Jugoslavia kjørte vanlige mennesker i limou-
siner gjennom sine representanter.

Taoistisk etikk og 
kapitalismens ånd

Det er der vi står i dag. Den ultimate postmo-
derne ironien fins i det merkelige forholdet
mellom Europa og Asia: Akkurat for øyeblik-
ket triumferer, på den «økonomiske infra-
strukturens» plan, den «europeiske» teknolo-
gien og kapitalismen over hele verden. På det

ideologiske planet er imidlertid den jødisk-
kristne arven i Europa truet av utbredelsen av
det «asiatiske» tankegodset i New Age. I sine
forskjellige skikkelser fra «vestlig buddhisme»
(dagens motsvar til vestlig marxisme, og mot-
satt av «asiatisk» marxisme-leninisme) til for-
skjellige «taoismer», etablerer de seg som den
hegemoniske ideologien for den globale kapi-
talismen. I dette hviler den høyeste spekulati-
ve identitet av motsetninger i dagens globale
sivilisasjon: Selv om «vestlig buddhisme» pre-
senterer seg selv som et middel mot stres-
sende spenninger i den kapitalistiske dyna-
mikken, som tillater oss å kople av og gjen-
vinne indre fred og Gelassenheit [sinnsro], fun-
gerer den som et perfekt ideologisk tilskudd. I
denne forbindelse bør det velkjente temaet
«framtidssjokk» nevnes, det vil si om hvordan
folk i dag ikke lenger er i stand til å mestre
psykologisk den blendende takten i den tek-

nologiske utviklingen og de sosiale foran-
dringene som følger med dem. Ting beveger
seg rett og slett for fort, før man har vent seg
til en nyvinning er den allerede supplert av en
annen slik at man i stadig større utstrekning
mangler selv det mest elementære «kunnskap-
skartet» over omgivelsene.

Tilflukten til taoisme eller buddhisme
åpner en vei ut av denne besværlige situasjo-
nen som definitivt fungerer bedre enn den
desperate tilflukten til gamle tradisjoner: I
stedet for å prøve å holde tritt med den akse-
lererende bevegelsen til den teknologiske
utviklingen og de sosiale forandringene,
burde man heller renonsere på bestrebelsene
på å gjenvinne kontroll over hva som foregår,

og gå imot det som et uttrykk for den moder-
ne logikken som går ut på å dominere. I stedet
skulle man «gå sin egen vei», drive formålsløst
omkring mens man skaper seg en indre dis-
tanse og forholde seg likegyldig til den sinns-
syke dansen som den akselererende prosessen
utgjør. En distanse basert på innsikten om at
hele denne sosiale og teknologiske omvelt-
ningen i siste instans bare er en ikke-substan-
siell kontinuerlig mangfoldiggjørelse av skinn
som i virkeligheten ikke angår den innerste
kjernen av vår væren ... Man er her fristet til å
minne om den gamle beryktede marxistiske
klisjeen om at religionen er«opium for folket»
som et usynlig tilskudd til den jordiske elen-
digheten. Den «vestlige buddhismens» speku-
lative standpunkt er uten tvil den mest effek-
tive måten for oss fullt ut å ta del i den kapi-
talistiske dynamikken samtidig som man
beholder sin mentale helse. Hvis Max Weber
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hadde levd i dag ville han helt sikkert ha
skrevet et supplerende bind to av sin
Protestantismens etikk og kalt det Den taoistiske
etikken og den globale kapitalismens ånd.

Hvor er hamsteren din?

«Vestlig buddhisme» passer perfekt til den
fetisjistiske ideologien i vår antatt «post-ideolo-
giske» tid. Og den står i motsetning til dens
tradisjonelle symptomale sammenheng, der
den ideologiske løgnen som strukturerer vår
oppfatning av virkeligheten er truet av symp-
tomer á la «tilbakevendingen av det under-
trykte» eller et sammenbrudd i fabrikeringen
av den ideologiske løgnen. En fetisj er i en for-
stand symptomets bakside. Det vil si at symp-
tomet er unntaket som forstyrrer overflaten
av falske framtredelser, punktet hvor den
undertrykte Andre dukker opp, mens fetisj er
legemliggjøringen av Løgnen som gjør oss i
stand til å fastholde den utålelige sannheten.

La oss ta et eksempel med dødsfallet til en
kjær person: Når det gjelder symptomet
«undertrykker» jeg denne døden, jeg prøver å
la være å tenke på det, men det undertykte
traumaet vender tilbake som symptom. Når
det gjelder fetisjen forholder det seg stikk
motsatt, jeg aksepterer «rasjonelt» helt ut
denne døden. I et trist tilfelle som rammet en
venn av meg, hans kone døde av brystkreft,

var denne fetisjen en hamster, konas kjæle-
dyr. Han var i stand til å snakke om sin kones
smertefulle død på en kald og ufølsom måte,
mens han hadde hamsteren på fanget, den
legemliggjorte desavueringen av hans kones
død. Da hamsteren døde et halvt år seinere,
falt vennen min sammen og måtte legges inn
på sykehus for suicidale depresjoner ...

På denne måten kan en fetisj spille en kon-
struktiv rolle fordi den gjør oss i stand til å
takle en grell virkelighet: Fetisjister er ikke
drømmere fortapt i sine private verdener, de
er i virkeligheten «realister», i stand til å
akseptere hvordan ting virkelig er – siden de
har sin fetisj som de kan klamre seg til for å
dempe virkningen av realitetene. Nøyaktig på
denne måte er pengene en fetisj for Marx: Jeg
prøver å være et rasjonelt, nytteorientert sub-
jekt som er fullstendig klar over hvordan ting
virkelig forholder seg – men jeg legemliggjør
min desavuerte tro i pengefetisjen ...

Så når vi bombarderes med krav om at i vår
postideologiske, kyniske epoke tror ingen på
de proklamerte idealene, og når vi nærmer oss
en person som hevder at han er kurert for all
tro og aksepterer den sosiale realiteten akkurat
slik den er, skal vi alltid følge opp slike påstan-
der med spørsmålet: OK, men hvor er hamsteren
din? Hvor er fetisjen som gjør deg i stand til å late
som om du aksepterer realiteten «slik den er»?�

Oversatt av Espen Søbye

Noter
1 Matt Ridley, Genome, Perennial, New York 2000, s. 64
2 Jürgen Habermas, Die Zukunft der menschlichen

Natur, Suhrkamp, Frankfurt 2001
3 Dette sporet skulle man følge for å aksentuere det

tvetydige («ubestemmelige» for å bruke en moderne
term) ved den samtidige feminismen i de utviklede
vestlige landene – den dominerende amerikanske
feminismen med sin legalistiske vri á la Catherine
MacKinnon, er i siste instans en dypt reaksjonær ide-
ologisk bevegelse som alltid er rede til å legitimere
USAs militære intervensjoner med feministiske
bekymringer, alltid rede til å gi avvisende patronise-
rende bemerkninger om befolkningen i den tredje
verden (fra sin hysteriske besatthet av kvinne-

lig omskjæring til MacKinnons rasistiske bemerk-
ning om hvordan etnisk rensing og voldtekt er ned-
lagt i serbiske gener ...)

4 «On Evil. An Interview With Alain Badiou», Cabinet,
Issue 5, Winter 2001, s. 72

5 Alain Badiou, Deleuze, Hachette, Paris 1997
6 Vanskeligheten med å komme med innvendinger er

et stort emne i det post-tradisjonelle Hollywood. Det
er også et felles trekk ved Martin Scorseses filmer
The Last Temptations of Christ og Kundun. I begge til-
feller er den menneskelige inkarnasjonen av en gud-
dommelig skikkelse ( Jesus, Dalai Lama) skildret i
den besværlige perioden da skikkelsene påtar seg
oppgaven.
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Ole Johnsen Something is rotten in the state of Denmark

anskene tror at
nordmenn drik-
ker fantastisk
mye. Det er nok
fordi de ikke
ser oss i hver-
dagen. De ser
hvordan vi opp-

fører oss når vi er på tur til det syndige
København, fri fra forpliktelser overfor familie og
arbeidsplass, fri fra naboens kritiske blikk. Og det
er jo noe helt annet.

All statistikk, selv den som tar hjemmeproduk-
sjon og smugling med i beregningen, tyder på at
vi er et av de mest edruelige folk i Europa.
Nordmenn har lignende vrangforestillinger om
danskene, fordi de fleste av oss ikke har fått nok
innblikk i hverdagen i Danmark.

Nordmenns bilde av Danmark og danskene er
ikke langt fra det Danmarks turistkontor presente-
rer i TV-reklamen, et smilende folkeferd som tar
livet med ro og alltid sitter på et vertshus og spiser
og drikker og hygger seg. Nå er det jo riktig at dan-
skene setter stor pris på et godt måltid og bruker
mye tid og krefter på mat, og det er riktig at mange
tilbringer mye tid på vertshus. Og de drikker mye
mer enn nordmenn, som ikke en gang har lært at
Gammel Dansk er en morgendrikk. Det er riktig alt

det der. De nyter sin velstand i fulle drag. Men hvor
kommer velstanden fra?

Arbeid, selvfølgelig. Mye arbeid. Hardt arbeid.
Hva ellers skulle det være, etter at Norge klarte å
kare til seg alle de gode oljefeltene? Danskene
arbeider hardt. Det vet alle som har vært her
lenge nok til å se litt mer enn Tivoli og Nyhavn.
Danskene har ærlig fortjent sin velstand, og nå vil
den innfødte middelklassen ha den for seg selv.

Som alle vet, fikk Danmark ny regjering etter fol-
ketingsvalget høsten 2001, en regjering som er
dominert av Venstre, med deltagelse fra
Konservativt Folkeparti og støtte fra Dansk
Folkeparti. Det danske Venstre må ikke forveks-
les med det norske partiet av samme navn. Det
norske Venstre er fremdeles et liberalt parti,
mens det danske har kastet den siste rest av libe-
ralt arvesølv overbord og viet seg helhjertet til
høyrepopulismen.

Først ut var kirkeministeren, som ville stoppe
arbeidet med en ny salmebok. Den femti år
gamle som er i bruk, er god nok, mente hun. Folk
er jo så glade i de gamle salmene. Da betyr det
mindre at en komité har arbeidet samvittighets-
fullt med boken i ti år, med høringsrunder og det
hele, og skulle legge frem det endelige forslaget
til våren. Biskopene tente selvfølgelig på alle
pluggene, og ministeren lovet å holde kjeft om
saken til komiteen er ferdig. Det løftet har hun
nesten holdt. Men på andre områder er det ikke
alltid selvstendige embetsmenn som kan korri-
gere kursen. Alle kvalifiserte vakthunder står i
fare. Flere hundre råd og utvalg skal legges ned,
til og med Center for menneskerettigheder og
Videnscenter for ligestilling har stått på dødslis-
ten. Finansministeren sier det er for å spare
penger til skattelettelser og avvikling av sykehus-

d
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køene, men kirkeministeren er litt ærligere. Det er
folkets røst man skal lytte til, ikke ekspertene,
lyder omkvedet. Folket, det er selvfølgelig de som
stemte på høyresiden, for det blir ikke foreslått
mye som de andre partiene kan være med på.
Med få unntak går alle frierier mot høyre, til Dansk
Folkeparti. Viktige avgjørelser skal tas av amatø-
rer uten eksperthjelp, og konsensusdemokratiet
erstattes med flertallsdiktatur.

Allerede i valgkampen lovet Venstre at statstil-
skuddet til morsmålsundervisning i folkeskolen
skulle avskaffes. Alle skulle lære dansk, og så får
det være nok. At alle fagfolk er enige om at mors-
målsundervisningen fremmer dansklæringen, har
ingen betydning for regjeringens politikk.

Den nye regjeringen har et medlem som kalles
integrasjonsminister. I det første fjernsynsinterv-
juet jeg hørte med ham, ble han spurt om tiltak
mot voldskriminalitet blant unge nydanskere, som
er den politisk korrekte betegnelsen for innbyg-
gere med fremmed opphav. Problemet har visst-
nok mye med æresbegreper å gjøre. Hvis noen
kaller en jente for ludder, for eksempel, må bro-
ren hennes gi vedkommende en omgang juling
for å gjenopprette familiens ære. Slik tankegang
er ikke helt fremmed for oss. Det er nok å se hvor
ofte en velrettet knyttneve eller en ørefik fremstil-
les som den normale reaksjon på en verbal for-
nærmelse i de amerikanske filmene vi ser, og
norsk straffelov har fremdeles bestemmelser om
rettferdig harme som formildende eller straffefri-
tagende omstendighet. Men denne tankegangen
og dette atferdsmønstret er definitivt sterkt svek-
ket i normsystemet vi lever etter i Norden, ellers
skulle man vente mange flere blødende neser,
når man hører hvor ofte unge dansker kaller hver-
andre ludder eller det som verre er. Problemet
ser ut til å være at nydansk ungdom følger verdi-
systemer som familiene deres hadde med seg
hjemmefra istedenfor dem som gjelder der de
bor. En verdi som danskene er stolte av som
deres nasjonale arv, er det som ofte kalles frisinn,
som for eksempel resulterer i den frihet og de ret-
tigheter som seksuelle minoriteter nyter godt av i
Danmark.

Nydanskene deler ikke alltid disse verdiene. I
august i fjor kastet noen av dem stein på
Mermaid Pride-paraden da den passerte
gjennom Nørrebro, et område i hovedstaden som
er kjent for spenninger mellom etniske grupper. I
desember fikk jeg besøk av en god venn fra
Göteborg og gikk for å møte ham på Hoved-
banegården, under uret, som det heter. Vi var så
glade for å se hverandre at vi kysset hverandre
og gikk ut av stasjonsbygningen hånd i hånd. En
tenåring som så ut til å ha røtter i Middelhavs-
området, likte det så dårlig at han kom løpende
etter oss for å slå oss i hodet. Jeg har hørt at
gamle damer i Bergen også kunne finne på å slå
forelskede guttepar i hodet med paraplyen for
tyve eller tredve år siden, men det hører ikke til
normen i Danmark i det enogtyvende århundre.

Problemet som integrasjonsministeren skulle
komme med løsninger på, er altså lett å få øye på,
og det ser ut til å være enighet om at en del av
årsaken er manglende integrasjon i det danske
samfunnet med dets adferdsnormer. Ministerens
svar var like enkelt som det var sjokkerende: tid-
ligere og strengere straffereaksjoner og kutt i
sosialhjelpen. Det er også troverdige fagfolk som
mener at ungdomskriminalitet kan reduseres ved
å erstatte advarsler med straff, og det er utvil-
somt en hindring for integrasjonen at nydansk
ungdom går på sosialen i stedet for å arbeide for
føden. Men vi kjenner også til hvordan fengsler
kan fungere som forbryterskoler, og alternative
straffemåter vokser ikke på trær. Og det er ikke
noen automatikk som sier at de som ikke får sosi-
alhjelp, får jobb. Det står ikke arbeidsgivere i kø
for å ansette unge Mohammed og Hassan, selv
om næringslivets organisasjoner er positivt inn-
stilt, og de unge slåsskjempene kan like godt
finne ut at de voldelige ferdighetene deres kan
brukes til å rane folk på gaten. Det må finnes helt
andre løsninger. Jeg forstår godt at de unge
nydanskene avviser normene i et samfunn som i
så stor grad avviser dem. De fleste med kunn-
skaper på området ville heller satse på positive
virkemidler enn negative, ikke minst stimulerings-
tiltak i utdannelsessystemet og arbeidslivet for å
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bedre deres muligheter til å få noe positivt fra
samfunnet og dermed få lyst til å gi noe positivt
tilbake. Det ville koste penger, men mange sam-
funn har erfart at det er en god investering, og
organisasjonene i arbeidslivet ønsker seg net-
topp slike tiltak.

Jeg tror ikke integrasjonsministeren er så dum
at han ikke forstår dette. Dessverre er nok sann-
heten mye verre: Han ønsker ikke å løse proble-
met ved å forbedre integreringen av de fremme-
de. Han vil ha dem ut.

Integrasjonsministeren har lovet at tusener
færre skal få oppholdstillatelse i landet, og de
som har bodd i Danmark i mindre enn syv år, skal
få omtrent fire tusen i måneden hvis de ikke får
arbeid, i stedet for omkring syv tusen, som er den
normale satsen for sosialhjelp. Prøv å holde liv i
en familie med det. Muligheten for familiegjenfor-
eninger skal begrenses. Hvis utlendinger vil gifte
seg, får de værsågod finne noen å elske i
Danmark. Arbeidsgiverorganisasjonene spør hvor
de skal få arbeidskraften fra når forgubbingen av
den innfødte danske befolkningen for alvor setter
inn. Industrien er også bekymret over reduksjone-
ne i utdannelses- og forskningsinstitusjonenes
budsjetter, for i mangel av andre betydelige natur-
ressurser enn landbruksarealene og de stadig
magrere fiskeriene er det den høyt kvalifiserte
arbeidsstyrken som er Danmarks viktigste kapital.

Det er også blitt vanskelig for dansker som har
giftet seg utenfor EU, å få ektefellen med når de
vil flytte hjem. Det kan ta år og dag å skaffe opp-
holdstillatelse, og når man er gift, skal man jo
helst være sammen. Mange har funnet den enkle
løsningen å flytte over Øresund, for i Sverige ord-
ner man sånt på dagen, og dessuten er boligene
billigere. Det er slett ikke sikkert at noen av dem
kommer hjem til Danmark, og det er jo ikke de
dummeste i landet som har arbeidet i utlandet en
periode.

Et utvalg nedsatt av regjeringen har nylig lagt
frem flere forslag for å tilpasse militærtjenesten til
flest mulig etniske og religiøse grupper. Dansk
Folkeparti og mange andre er rasende. Skal vi se
soldater med turban eller kalott i paradene? Det
blir jo det reneste kaos, hvis ikke alle har samme

uniform, får vi høre. Forslag om enkle tiltak som
gjør det mulig for soldatene å overholde religiøse
høytider og kostholdsrestriksjoner, har satt sinne-
ne i kok. De som setter religionen høyere enn
Danmark, kan ikke bli lojale soldater, heter det.
Århundrers tilpasning har gjort det mulig for krist-
ne, og tildels for jøder, å gjøre slik tjeneste uten å
komme i konflikt med troen, og hvorfor man ikke
kan gjøre det samme for muslimer, hinduer og
sikher, har jeg vanskelig å forstå. De skal tydelig-
vis hindres i å bli lojale dansker.

For noen år siden hadde de danske avdeling-
ene av IKEA et problem å løse med mange ansat-
te som ville gå med slør på jobben. Jeg vet ikke
om det var fordi virksomheten er svenskeid, men
løsningen ble enkel og effektiv. De fikk simpelt-
hen designet et IKEA-slør som passet til resten
av uniformen og designprofilen. Så mye vanskeli-
gere skulle det ikke være å tilpasse dronningens
klær og det militære kjøkken uten å bryte opp
enheten i Forsvaret. Jeg er sikker på at også
pæredanske soldater ville være glade for å kunne
spise noe annet enn frikadeller. De er sikkert like-
vel ikke så gode som mors.

Regjeringen har bestemt, som Venstre og
Konservativt Folkeparti lovet før valget, at skatte-
nivået skal fryses i år og reduseres fra neste år.
Hvorfor skattene skal reduseres, har jeg ikke hørt
dem forklare. Det er riktig at skattenivået er høyt
i Danmark, men det er også det offentliges
ytelser til borgerne. For eksempel betaler man
ikke egenandel hos legen. Resultatet av skatte-
senkning kan vanskelig bli annet enn større for-
skjeller mellom rike og fattige. Men skatten skal
ned, og statsinstitusjoner har måttet si opp
mange ansatte. Det hadde sikkert vært fornuftig
hvis det hadde vært daukjøtt i statsadministrasjo-
nen, men sannheten er jo at tjenestemennene er
anstendige mennesker som arbeider så effektivt
de kan, og i det store og hele skal institusjonene
utføre det samme arbeidet som før med mindre
bemanning. Dommerne har sagt klart fra at det vil
bli betydelig lengre ventetid ved domstolene når
bemanningen reduseres med fem hundre og
saksmengden sannsynligvis vil øke.
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Like etter at ministeriene var kommet i gang med
oppsigelsene, møtte jeg en bekjent som arbeider
i Kulturministeriet, og da var det naturlig å spørre
om han fikk beholde jobben. Han var trygg i
denne omgang, men mange av kollegene hans
måtte gå. Jeg sa at jeg ikke var sikker på om
regjeringen visste hva de gjorde. «Det tror jeg
ikke, de gør», svarte han. Det kan bli et alvorlig
problem at embedsverk og politisk ledelse ikke
har tillit til hverandre. Forsvarsministeren har ikke
gjort situasjonen bedre, etter at han uttalte seg til
mediene og Folketinget om utgiftene til feiringen
av forsvarssjefens avskjed på grunnlag av
EkstraBladets udokumenterte påstand om at den
kostet førti millioner, uten først å forhøre seg hos
embedsmennene, som mente festen ville koste
tre hundre tusen, og at opplegget var nøyaktig
likt det som hadde vært arrangert for forsvarssje-
fens forgjengere.

Jeg har heller ikke hørt noen ordentlig begrun-
nelse for hvorfor offentlige oppgaver, ikke minst i
omsorgssektoren, skal settes ut til private virk-
somheter, utlicitering som det heter her. Som
kjent har vi ikke hatt udelt gode erfaringer med
denslags i Norge og Sverige, og i den siste tiden
har man fått se hvor galt det er gått i Farum, som
var Venstres mønsterkommune. Men det foran-
drer ingen ting. Den samme oppskriften skal
anvendes i resten av landet. Privatisering skal til,
fordi det er sånn det skal være, det er Venstres
politikk, på samme måte som skattene skal ned
fordi skattene skal ned. Det kan godt være at
denne politikken fører til ønskelige resultater for
borgerne, men om folk får det bedre eller 
dårligere, ser ut til å være et helt underordnet
spørsmål.

Hvordan kan alt dette skje i det liberale
Danmark? Det som er mest ubehagelig, er at det
ikke er så overraskende likevel. Danmark er ikke
så åpent mot verden som man skulle tro om et av
Europas veikryss. Det viser seg blant annet i at
danskene er betydelig dårligere i engelsk enn
nordmenn og svensker. Ifølge Berlingske
Tidende er ambassadene ute i verden fortvilt over
at nesten alle brev fra danske myndigheter er på
dansk, og at tjenestemenn der ute må bruke så

mye av tiden sin på å oversette vedtak for folk
som har bedt om å få bo sammen med ektefellen
eller spurt etter pensjonsrettigheter de har opp-
tjent i Danmark.

En østerriksk venninne forteller at når hun har
besøk hjemmefra, gidder ikke danskene snakke
med dem. Det er for anstrengende å snakke eng-
elsk eller tysk. Det er litt lettere for oss som kan
gjøre oss forstått på vårt eget språk, men jeg
bestemte meg likevel for å lære meg dansk. Det
er nemlig mange dansker som ikke hører forskjell
på norsk og svensk, og hvis de tror det er svensk
man snakker, forstår de ikke et ord og svarer på
sitt elendige engelsk. Merkelig nok forstår de
stockholmsk bedre enn skånsk, men veien fra
København til Malmö er jo mye lenger enn
omvendt. Siden de fleste nordmenn her nede
snakker en eller annen form for fordansket norsk,
blir en dansktalende nordmann gjerne tatt for å
være færing, islending eller bornholmer. Jeg er
også blitt tatt for å være sønderjyde, kanskje fordi
jeg ikke har lært meg den fonologiske eiendom-
melighet som kalles stød, og som ikke finnes i de
sydlige dialektene.

Det danske samfunnet er ikke lett å trenge inn i.
Det skyldes blant annet nepotisme. Gode jobber
og fordelaktige boliger får man i stor utstrekning
gjennom familie og venner. Slikt er det selvfølge-
lig ikke fritt for i andre land, men i Danmark er
nepotismen institusjonalisert. For å komme inn i
en andelsboligforening eller få leilighet i et alment
boligselskap, skal man anbefales av noen som alt
er innenfor. Hvis man ikke kjenner noen som kan
hjelpe en inn i varmen på den måten, er man hen-
vist til det betydelig dyrere selveiermarkedet, eller
til å smøre seg med tålmodighet. De åpne vente-
listene for rimelige leieboliger er så vidt jeg vet på
syv år i Helsingør og tyve i København. Da jeg
selv etter godt og vel et halvt års leting fant et
sted å bo i København, kom tilbudet om en
toroms på fremleie fra en annen utlending, ikke
fra en danske.

Arbeid som står i stil med min utdannelse er
ikke lett å få. Da jeg begynte som postbud i
Charlottenlund, følte jeg meg beslektet med de

samtiden 4  2002 93

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:37  Side 93



russiske ingeniørene som vasker gulv i Norge.
Jeg har en mistanke om at potensielle arbeidsgi-
vere ikke en gang gadd å lese min CV, fordi det
krevdes en liten anstrengelse for å forstå hva nor-
ske akademiske titler betyr, selv om de er på latin,
som de sikkert har lest i gymnasiet.

Arbeidet som postbud var ikke på noen måte
det riktige for meg. Rent fysisk er det hardt og
dårlig innrettet, og jeg fikk alvorlige ryggsmerter,
ikke minst fordi den ganske hurtige opplæringen
ikke inkluderte teknikker som kunne spare ryggen
for feilbelastning når man skal levere brev og ton-
nevis med reklame i brevsprekker som er plassert
nede ved gulvet. Jeg må vel også innrømme at
det var en alvorlig psykisk belastning å bli
behandlet med så lite respekt, både fra ledelse
og kunder, plassert som jeg var på bunnen av et
hierarki, det hadde jeg jo ikke prøvet før. Det har
mer med sosial bakgrunn å gjøre enn hvor i ver-
den man havner, men som utlending får man jo
ikke alltid den posisjon man er vant til, og man
oppdager klasseforskjeller man ikke var opp-
merksom på. 

Lærerikt var det altså, på mange måter, men
jeg endte opp med en langvarig sykmelding, og
istedenfor å tilrettelegge arbeidet så jeg kunne
komme tilbake på jobb, bestemte postmesteren
seg for å sette meg på porten. Det er mye lettere
å bli kvitt ansatte her enn i Norge og Sverige, og
fagbevegelsen er meget svak.

Da jeg ble frisk igjen, fikk jeg etterhvert jobb
hos et av de nye firmaene som tilbyr sykkeltaxi i
København, og det var et arbeid hvor jeg ihvert-
fall kunne ha nytte av språkkunnskaper og almen
dannelse, ettersom de fleste passasjerene var
turister, og litt kvalifisert guiding kunne resultere i
en pen slant drikkepenger. 

Dessverre varte det bare noen få dager, for
drosjesjåfeørene er like dårlige til å vente på
grønt lys som i Norge, og en av dem kjørte på
meg i et kryss da jeg var på vei til byen for å ta en
øl med noen venner. To brudd i kneskålen betyr
et langt opphold i syklingen, men om fagfor-
eningene er dårlige til å stille krav til arbeidsgi-
verne, sørger de for gode forsikringsordninger,
så en gang i fremtiden kommer det noen penger

i kassen, og jeg får sikkert advokathjelp hvis dro-
sjeeierens forsikringsselskap slår seg på vrang-
en. I mellomtiden blir det å fortsette å konkurrere
med 400 andre søkere, hvorav en god del opp-
sagte byråkrater, om hver eneste akademikerjobb
som blir utlyst.

Etter den massive kritikken mot dansk fremmed-
fiendtlighet som kom etter valget, ikke minst fra
de nordiske naboland, har danskene saumfart
internasjonale meningsmålinger og holdnings-
undersøkelser og funnet ut at de fremdeles er
blant de snilleste i Europa. 

Jeg er ikke sikker på om statistikk kan gi det
beste svar på slike spørsmål, og spørsmålet er
uansett stilt på gal måte. Det er egentlig likegyldig
om danskene er verre eller bedre enn andre euro-
peere, poenget er jo at forholdene i Danmark er
utilfredsstillende og at utviklingen ser ut til å gå
den gale veien, ikke minst i det at det er blitt mulig
og akseptabelt å si ting i den offentlige debatten
som høyresiden ikke en gang tør å hviske i andre
land. At det kan være enda vanskeligere å være
utlending i Frankrike eller Tyskland er jo en dårlig
trøst for oss som strever med å finne oss til rette
her i landet.

Som Oscar Hemer skrev i fjor («Öppna
Danmark!», Sydsvenska Dagbladet, 2.7.01), er
det ikke så mye slik at Öresundsbron knytter
Sverige til Kontinentet – den går jo bare til den
lille øya Sjælland – som at den gir det lukkede og
selvgode Danmark mulighet for nærmere kontakt
med det åpne og moderne Sverige. Jeg håper og
tror det er den veien det vil gå, og det er nok der-
for jeg kan holde ut å bo her i landet, i tillegg til
den fordel jeg har som homse med adgang til et
mye mer inkluderende dansk miljø enn det andre
innvandrere kommer til.

En god venninne som er spesialist i den
athenske republikkens historie, sier at det er for
lite undertrykkelse i Norge, og at det gjør oss
politisk sløve. Det kan være noe i det. Det kan
også gjelde for det Danmark som har vært. Nå er
det så mange dansker som skammer seg over
regjeringens politikk og medborgernes holdning-
er at de er i ferd med å våkne av søvnen.�
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Arthur Danto i samtale med Kristin Gjesdal

– Kunstens avslutning er ennå ikke ført til ende. Jeg tenker fremdeles på hva

denne avslutningen egentlig innebærer, sier den amerikanske filosofen og

kunstkritikeren Arthur Danto.

Danto har publisert arbeider innen historie-
filosofi, erkjennelses- og handlingsteori. Han
har skrevet bøker om Sartre og Nietzsche.
Og siden begynnelsen av 1980-tallet har han i
stadig høyere grad beskjeftiget seg med
kunstfilosofiske spørsmål av typen:«Hva er et
kunstverk?» og «Hvordan – ut fra hvilke ret-
ningslinjer og kriterier– avgrenser vi kunst fra
det som ikke kan omtales som kunst?»

Ifølge Danto har vi ikke lenger noen absolut-
te kriterier eller faststtømrede standarder som
kan hjelpe oss med å skille kunst fra ikke-kunst.
Vårt begrep om kunst har så å si mistet sin gjen-
stand. Det viser ikke lenger til en bestemt og

klart definert type gjenstander som i sin tur kan
skilles fra andre gjenstander, nemlig alt det vi
ikke omtaler som kunst. Dette er, slik Danto ser
det, kunstens avslutning. Vi befinner oss i en
periode som han, noe spissformulert, beskriver
som en periode etter kunsten.

Hva innebærer så denne tanken om kun-
stens avslutning, denne forestillingen om at vi
har entret en fase etter kunsten? Den innebæ-
rer ikke at det ikke lenger produseres kunst-
verk. Heller ikke innebærer den at vi ikke
skulle være i stand til å erfare kunst på noen
tilstrekkelig dyp eller skikkelig måte. Det
Danto har i tankene er snarere at vi ikke leng-

samtaler i samtiden

Ved begynnelsen 

på kunstens
avslutning
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er kan behandle kunst som noen generell
kategori. Dette er en relativt ny situasjon,
mener han. For helt fra renessansen av kunne
man med rimelig sikkerhet påstå å vite hva et
kunstverk var. Så, med 1960-tallet, kom en ny
periode. I og med kunstverk som Andy
Warhols Brillo-bokser – en samling på rundt
300 klosser som, med unntak av størrelsen,
var til forveksling lik de pakkene med Brillo
stålull man kunne få tak i på et hvilket som
helst supermarked – kunne man ikke lenger
hevde at noe måtte se ut på den ene eller
andre måten for å kvalifisere som kunst. I 
stedet er det opp til hvert enkelt verk å rett-
ferdiggjøre sin egen eksistens. Det må frem-
stå, i det minste implisitt, som et forsøk på å
besvare spørsmålet «Hva gjør nettopp meg til
et kunstverk?».

Jeg møtte Arthur Danto i New York for å
snakke om hva som ligger i tanken om kun-
stens avslutning, og jeg startet med å invitere
ham til simpelthen å oppsummere denne
forestillingen i så likefremme og intuitive
ordelag som overhodet mulig.

Kunstens filosofiske side

Når man prøver å oppsummere tanken om
kunstens avslutning, advarer Danto, er dette
ikke så enkelt som man skulle tro. Etter flere
forsøk kommer han frem til følgende:

– Det jeg hadde i tankene er at kunsten nå
har presentert sin filosofiske side. Og når noe
presenterer sin filosofiske side, som den tyske
filosofen Hegel minner oss om, er dets histo-
rie over. Først da begynner man å ane hva et
bestemt fenomen, som kunst, virkelig er, sier
Arthur Danto.

Å presentere sin filosofiske side – med alle
sine teoretiske forutsetninger er dette ordelag
som nok kan klinge forholdsvis abstrakt. Men
for Hegel viste disse vendingene til en helt
konkret side av historien, dens motor eller vir-
kemåte, om man vil. Et fenomen – et kulturelt
fenomen som kunst eller en historisk tilskik-
kelse som den franske revolusjon – oppstår

først i form av en uklar og diffus konstella-
sjon. Etter hvert får man en klarere fornem-
melse av hvordan dette fenomenet er avgren-
set. Man er nær sagt i stand til å ane dets kon-
turer. Til slutt har man fått en så klar forstå-
else av fenomenet at man kan komme frem til
en filosofisk definisjon eller bestemmelse.
Men dette er først mulig når et fenomen – som
kunst – har virkeliggjort alle sine historiske
muligheter. Og da er dets historie allerede
over ifølge Hegel.

For Danto er dette likevel ikke noen rent
teoretisk problemstilling, men en helt konkret
hendelse, en hendelse som innevarslet en
avgjørende dreining i kunsthistorien. Videre
er det, som allerede nevnt, en dreining som
finner sted i løpet av 1960-tallet, det vil si i
løpet av Dantos egen tid.

– Helt frem til 1960-tallet hadde man en
klar forestilling om hva kunst skulle være.
Man kunne peke og vise: «Her er et kunst-
verk», «der er ett», «og så har vi enda et der
borte». Det eksisterte ikke egentlig noe behov
for noen definisjon av kunsten. Man visste
hva som var kunst og hva som ikke var det.
Definisjoner ville være overflødige, og faktisk
ville de også være umulige på samme tid. Men
dette spiller ingen rolle, tenkte man, siden vi
likevel vet hva kunst nå engang er, forklarer
Danto.

For Hegel, som Danto gjerne henviser til,
var kunstens avslutning noe som fant sted en
gang på begynnelsen av 1800-tallet, i Jena-
romantikkens og også hans egen tidsalder.
Hegels tanke var at kunsten, og kanskje sær-
lig poesien, nå hadde blitt så reflektert at den
hadde sluttet å være kunst. På nesten umerke-
lig vis var kunsten selv blitt til filosofi. Hva
skjedde så på 1960-tallet? Hvorfor mener
Danto at akkurat denne perioden, rundt 150
år etter formuleringen av Hegels storslagne
tese, er så avgjørende? 

– I løpet av 1960-tallet begynte man å støte
på verk som så ut som vanlige ting. Det var
ikke lenger noen synlige kjennetegn som
kunne vise oss at noe var kunst og noe annet
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ikke var det. Dette var et stort gjennombrudd:
Hva som helst kunne nå være kunst. Og idet
man, hver gang noen spurte om noe kunne
være kunst, måtte svare «Ja, sikkert», ble man
tvunget til å reise spørsmålet om hva som gjør
kunst til kunst i første omgang, sier Arthur
Danto.

Spørsmålet «Hva er kunst?» er på ingen
måte nytt. Det har engasjert oss helt siden
filosofiens begynnelse. Det må med andre ord
være den måten dette spørsmålet nå formule-
res på som opptar Danto.

– Ja, dette spørsmålet –«Hva er kunst?»– var
nå ikke lenger et generelt spørsmål etter kun-
stens vesen. I stedet sto vi overfor spørsmålet
om hvordan vi kan skille kunst fra ikke-kunst
når vi ikke lenger har noen interne kriterier å
vise til. Først med dette spørsmålet har vi, slik
jeg ser det, nådd et virkelig filosofisk reflek-
sjonsnivå. Dette er kunstens avslutning, slik
jeg forstår den, sier Arthur Danto.

Andy Warhol som filosof

Dantos tanke om kunstens avslutning ble
først formulert i essayet «The End of Art» fra
1984. Essayet ble umiddelbart gjenstand for
både debatt og innvendinger. En av de tingene
som bekymret Dantos kritikere var den måten
han knyttet tanken om kunstens avslutning til
sitt eget møte med Warhols Brillo-bokser som
var utstilt på The Stable Gallery på Manhattan
i 1964. Men Danto avviser at det var noen

nødvendig forbindelse mellom Warhols bok-
ser og tanken om kunstens avslutning. Det
dreide seg snarere om en slags personlig opp-
våkning.

– Det at jeg valgte å fokusere på Warhols
Brillo-bokser har mye å gjøre med min egen
bakgrunn. Dette var et arbeid som fikk meg til
å tenke filosofisk om kunst. Det hadde jeg
ikke gjort før og det var nettopp dette – mulig-
heten til å tenke filosofisk rundt fenomenet
kunst – som var så berusende! Frem til da
hadde jeg tilbrakt mye tid rundt i atelierer og

gallerier, men aldri funnet noen måte å for-
binde min interesse for kunst med min inter-
esse for filosofi.

Det var åpenbart mye filosofisk sjargong-
bruk i kunstverden på 1950-tallet. De abstrakte
ekspresjonistene snakket for eksempel om ting-
en i seg selv og om det kantiansk sublime. Men
jeg visste bedre enn det. Likevel fant jeg ingen
måte å kombinere min interesse for filosofien
med min interesse for kunsten. Jeg kunne sim-
pelthen ikke finne noe forbindelsespunkt.

Så, etter at jeg hadde gitt opp jakten på et
slikt forbindelsespunkt, støtte jeg på Warhols
arbeider. Dette var arbeider som tvang meg til
å spørre: «Hvorfor er dette kunst, når Brillo-
bokser i sin alminnelighet ikke er det?» Dette
er faktisk et spørsmål som har mye til felles
med René Descartes’ tanke om at vi ikke har
noen iboende målestokk som gjør at vi kan
skille virkelighet fra drøm [fordi det vi drøm-
mer fremstår som virkelig i drømmen].
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ARTHUR DANTO
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Det at vi vet hvordan vi nå kan nærme oss
kunsten filosofisk, betyr selvsagt ikke at vi
automatisk er kommet frem til en definisjon –
men det betyr at vi i det minste innser hvor-
dan en definisjon må se ut; hvilket spørsmål
den må besvare. Og idet jeg formulerte dette
spørsmålet spilte jeg kan hende en rolle som
svarer til den Hegel ville kalle bevissthetens:
Jeg artikulerte filosofisk og begrepsmessig en
tanke som allerede lå latent i Warhols arbeid,
sier Arthur Danto.

En av Dantos siste bøker har tittelen
Philosophizing Art, en både åpen og tvetydig
tittel. På spørsmålet om det er kunsten som
filosoferer, filosofien som filosoferer over
kunsten eller begge deler, svarer Danto at det
i aller høyeste grad er begge deler.

– Det er både kunsten som filosoferer og
filosofien som her ser på kunsten. Jeg ønsket
denne ambivalensen i tittelen. Essayene i
denne samlingen er alle filosofiske. Likevel
handler de om kunstnere og arkitekter – fra
Giotto til Warhol, Robert Motherwell og Louis
Kahn. Men i mine øyne er dette kunstnere
som er drevet av filosofiske ideer. Jeg ville
prøve å vise hvordan dette er kunst som for-
holder seg til filosofiske problemstillinger,
bedre, kan hende, enn de fleste filosofer –
bedre enn alle filosofer, kunne man kanskje
si.

– Og det gjaldt også Warhol?
– Det gjaldt Warhol i aller høyeste grad.

Andy Warhol var et filosofisk geni. Han kon-
fronterte oss alltid med det mest kritiske
eksempel, det eksemplet som får oss til å for-
kaste det vi trodde var en vanntett idé eller et
etablert begrep, og som dermed tvinger oss til
å bevege oss videre til et annet. Warhol var så
ufattelig intelligent, så vittig og så frisk!
erklærer Arthur Danto.

For dem som har lest hans bøker fra peri-
oden før han vendte seg mot kunstfilosofien
er det påfallende hvordan hans første bok på
dette området, The Transfiguration of the
Commonplace fra 1984, er skrevet i en mye
ledigere prosa enn hans tidligere arbeider.

Hans tidligere arbeider, samtlige innenfor den
anglo-amerikanske eller såkalt analytiske filo-
sofien, var forholdsvis tradisjonelt akademis-
ke. Nå, derimot, uttrykker han seg gjennom
en mye friere og mer slentrende prosa.
Poengene er illustrert gjennom anekdoter og
vitser. Dette er en forfatter som tillater seg
mer lekenhet, mer spontanitet enn han tidli-
gere har gjort. Danto bekrefter dét, og omtaler
det som en frigjøring.

– Jeg skrev aldri så stivt som tradisjonelle
analytiske filosofer vanligvis gjør, men jeg
tenkte likevel at den analytiske tradisjonen
har næret noen virkelig gode skribenter.
Quine er et eksempel. Wittgenstein et annet –
han var som kjent en fantastisk skribent. Det
Wittgenstein viste oss, var at selv analytisk
filosofi kan skrives som litteratur.

Da jeg skrev The Transfiguration of the
Commonplace hadde jeg allerede holdt på med
analytisk filosofi i årevis. Jeg ville ikke at
denne boken skulle ende opp som «Analytical
Philosophy of Art». Disse problemene, tenkte
jeg, er virkelige problemer. De er problemer
folk forholder seg til og som vi konfronterer
hele tiden. Jeg brydde meg egentlig ikke om
hva fagfilosofer måtte tenke om denne boken.
Kanskje hadde jeg allerede begynt å bevege
meg bort fra filosofien i en viss forstand, selv
om jeg aldri har vært fiendtlig innstilt til den.
Jeg ville at denne boken skulle nå ut i kunst-
verdenen, bli lest. Og verken eksemplene
mine eller stilen for øvrig er representative for
det tyvende århundrets akademiske filosofi,
sier Arthur Danto.

Danto, Kojève og Hegel

Til tross for det han omtaler som sitt ambiva-
lente forhold til filosofien, har Danto, som
nevnt, knyttet sin tanke om kunstbegrepets
krise nettopp til Hegel, som jo er en av filoso-
fihistoriens store klassikere. Dette vil kan
hende forbause noen. For Hegel har langt fra
noe udelt godt rykte i kunstens verden. Med
sin påstand om kunstens avslutning, om at det
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er religionen og til syvende og sist filosofien
som klarest kan artikulere våre verdier, er hans
status mildt sagt tvetydig. Danto, derimot, har
viet mer og mer tid til kunstkritikk. Hvorfor
henviser han så stadig til Hegel? Eller, annerle-
des formulert, hvordan ville han selv beskrive
forskjellen mellom Hegels versjon av tanken
om kunstens avslutning og sin egen?

– Jeg tror Hegel bokstavelig talt mente at
kunsten var over. Han mente at kunsten
kunne erstattes av filosofien. Kunsten, tenkte
han, kunne bare overleve så lenge den kunne
uttrykke de aller dypeste menneskelige pro-
blemene. Og siden han tenkte seg at kunsten
uttrykker disse problemene på en metaforisk
måte, var det mulig for ham å påstå at vi ikke
lenger har behov for disse eksemplene. Vi
behøver ikke bilder lenger, vi trenger ikke
disse sansemessige uttrykkene. Menneske-
heten er endelig blitt voksen.

Min egen generasjon hadde aldri noe så
eksaltert bilde av filosofien. Vi trodde aldri at
filosofien ganske enkelt kunne overta kunstens
domene. Selv tror jeg ikke at det faktum at det er
filosofiens oppgave å besvare spørsmålet om
hva kunst er, skulle innebære at kunsten selv
forsvinner. Filosofien kan aldri erstatte kunsten.
Filosofi er filosofi. Kunst er kunst. Og dette gjel-
der uansett hvor filosofisk kunsten måtte være
og uansett hvilken rolle filosofien og kunsten nå
engang spiller, sier Arthur Danto.

Når Hegel i sine forelesninger om estetikk
og kunstfilosofi utforsket tanken om en kun-
stens avslutning – hvordan man nå ville tolke
den – skrev han den samtidig inn i en enda
mer storstilt forestilling om historiens egen
slutt. Dette var en forestilling som ble plukket
opp av den franske filosofen Alexandre
Kojève, og formidlet til skikkelser som
Merleau-Ponty, Sartre, Blanchot og Bataille
gjennom hans legendariske forelesninger i
Paris på 1930-tallet. Selv om Kojève ikke har
så mye å si om kunst og kunsterfaring, har
Danto likevel funnet hans tanker svært inspi-
rerende. Ja, det var faktisk Kojève som brakte
ham til Hegel i første omgang.

– Da jeg leste Kojèves bok og hans forestil-
ling om historiens avslutning ble jeg ekstremt
interessert i denne tanken. Kojève fikk meg til
å gå tilbake til Hegel, sier Danto.

Om Kojève var viktig for deler av den radi-
kale venstresiden i Frankrike, har han spilt en
minst like stor rolle som premissleverandør
for et heller konservativt segment innenfor
amerikansk akademia. Et navn som kan nev-
nes i denne sammenhengen er Leo Strauss.
For ham fortonet tanken om historiens avslut-
ning seg likevel aldri som noe som fortjente å
feires. Det er snarere en utvikling som påkal-
ler sorgarbeid, en tragisk betingelse som vi er
henvist til å leve under i det moderne. Danto
slutter seg ikke til denne forståelsen av tanken
om historiens avslutning – eller for den saks
skyld kunstens.

– Jeg tenkte alltid på historiens avslutning
som et vakkert øyeblikk, og det tror jeg at
Kojève også gjorde. Her møter vi frihetens
tidsalder. Dette var Kojèves idé, eller i det min-
ste hva jeg fikk ut av hans arbeider, og det var
også en tanke som gjenspeilet den frihetsfø-
lelsen som dominerte min egen tid. 1960-tal-
let var berusende. Det er en av forskjellene på
Strauss og meg: I motsetning til ham var jeg
takknemlig for å leve på 1960-tallet og jeg er
fremdeles glad for å henge med ...

Estetiske og filosofiske interesser

Danto kom imidlertid ikke til 1960-tallet,
Warhol og popkunsten bare som filosof. For
atypisk nok hadde han også bakgrunn som
utøvende maler. Og ifølge ham selv var det
rene tilfeldigheter – en kombinasjon av den
generøse stipendordningen for unge ameri-
kanske soldater som kom hjem fra Europa
etter krigen (slik Danto gjorde), og liberale
inntakskriterier på Columbia University – som
gjorde at han begynte å studere filosofi. I før-
ste omgang var han antatt som student på
prøve. Men Dantos eget område som maler var
aldri den 60-tallskunsten han senere er blitt
kjent for filosofisk å ha omfavnet og gitt verdi.
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– Det jeg holdt på med hadde ingenting
med pop å gjøre. Jeg var en abstrakt kunstner
og var svært opptatt av gester, av å skape figu-
rer ut av gester. Arbeidene mine svarte på
mange måter til de samme impulsene som de
som kommer til uttrykk hos Willem de
Kooning, men jeg arbeidet med trykk, med
store tresnitt. Jeg ville aldri hatt noen tilbøye-
lighet til å drive med pop. Som kunstner ville
det simpelthen ikke være interessant for meg.
Men som filosof var situasjonen en annen.

Som filosof var mitt møte med Warhol beru-
sende. Jeg begynte å interessere meg, å orien-
tere meg innenfor popkunsten, selv om jeg
aldri tok del i popkunsten som livsform. Jeg
var en god venn av Lichtenstein, og jeg traff
Warhol, men kjente ham aldri godt. Og flere av
de studentene jeg hadde som flørtet med kret-
sen rundt Warhol begynte med stoff og kom
sjelden helskinnet fra det, sier Arthur Danto.

Kunsthistorie og kuratorgrep

En av Dantos første bøker er viet historiefilo-
sofiske problemstillinger. Slik han nå ser det,
var dette på mange måter et anti-hegeliansk
prosjekt. Det var også en bok hvor han for-
svarer standpunkter og utforsker problem-
stillinger som han nå antyder at han ville
behandlet på en litt annen måte. Men hva med
kunsthistorien? Hvordan ser den ut betraktet
ut fra dette warholske øyeblikket som for
Danto innevarsler perioden etter kunsten?

– Jeg tror kunsthistorien på mange måter er
kjørt inn i et villspor. Grovt sagt er det to ten-
kemåter, to paradigmer, som dominerer nå.
Det første er en type formalistisk paradigme,
som jeg finner representert hos skikkelser
som [kunstteoretikeren] Rosalind Krauss. Det
andre er et paradigme som er orientert mot
verket som kulturell indeks. Jeg leste nettopp
et intervju med Krauss hvor hun uttaler at det
hun etterstreber er en måte å tenke omkring
kunst på som ikke gir etter for det subjektive,

det poetiske og det romantiske. Det høres nes-
ten positivistisk ut. For meg er dette en fattig
måte å tenke om verket på. Og hva mer er: Det
representerer også en fattigslig tilnærmings-
måte til kunsthistorien. Den kulturelle
indeks-orienteringen er ikke stort bedre. Også
den er altfor reduktiv – uten at det skulle bety
at jeg selv sitter med noe endelig svar på hva
det skulle innebære å ha et rikt forhold til
kunsthistorien, sier Arthur Danto.

Altså: Enten en modell der verkene forstås
ut fra sine ahistoriske kvaliteter, eller en
modell hvor de reduseres til symptom på en
historisk utviklet kultur – dette er to av de fel-
lene kunsthistorien har viklet seg inn i, ifølge
Danto. Hvordan tenker han seg så mulige
alternativer til disse to modellene?

– Selv liker jeg Hegels idé om kunst som
konkret sanseliggjort mening. Denne ideen
åpner for en rikere behandling av kunsten og
også for en mer nyansert forståelse av kunst-
historien, sier Danto.
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Vi må (...) reise spørsmålet om hva Warhol gjør når
han vender seg mot det laveste av det lave, avis-
utklipp og reklamespråk, og hever dette opp til å bli
stor kunst. ARTHUR DANTO
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Rosalind Krauss’ forståelse av kunsthistorien,
og særlig av modernismens historie, er på
mange måter utviklet i samspill med hennes
arbeid som kurator. Best kjent er kanskje
utstillingen «L’informe: mode d’emploi» som
hun kurerte sammen med Yve-Alain Bois på
Pompidou-senteret i Paris i 1996. Men hvor-
dan kan den i seg selv abstrakte tanken om en
sansemessig mening finne konkret uttrykk i
en utstillingssammenheng? 

– Det er et interessant spørsmål: Hvordan
kan man gjøre dette uten samtidig å produ-
sere en hel masse tekst? La meg svare på dette
spørsmålet ved hjelp av et eksempel. Jeg var
nettopp invitert, sammen med en god del
andre, til å velge ut og skrive om et maleri fra
samlingen til Rhode Island School of Design.
Jeg valgte et maleri av Joachim Wtewael,
«Giftemålet mellom Peleus og Thesis» fra
1610. Jeg er fryktelig svak for nederlandsk
manierisme og Wtewael er en av mine favo-
rittmalere. Han er komplett avsindig. Det jeg
forsøkte å gjøre her, var å leve meg inn i hans
situasjon. Hvem malte han for? Hva måtte
hans publikum vite for å kunne verdsette
hans malerier? Jeg forsøkte ganske enkelt å
rekonstruere den opprinnelige erfaringen av
maleriet. Denne prosessen er ikke ulik en
øvelse i filosofihistorien.

Så reiste jeg spørsmålet om hva maleriet betyr
for oss, slik vi lever. Jeg forsøkte å bebo disse to
øyeblikkene på én og samme tid: både det øye-
blikket da maleriet ble malt og vår egen periode.
Jeg ville ikke bare nærme meg dette med histori-
kerens blikk, men også spørre hva jeg kunne få
ut av dette.Til syvende og sist formidler maleriet
virkelig store innsikter om liv, aldring, kjærlighet
og død. Dette kunne man ikke kommet frem til
gjennom den type formalisme jeg nettopp snak-
ket om, og heller ikke gjennom å redusere verket
til et kulturelt symptom.

Jeg skulle gjerne forfulgt dette prinsippet i
en utstillingssammenheng, selv om jeg ikke
helt kan se for meg hvordan en utstilling
basert på denne tanken ville se ut, sier Arthur
Danto.

Subjektiv, romantisk og poetisk
Dette høres ut som en type nærlesning, en
oppfordring til å stoppe opp ved verket som
enkeltverk og forsøke å få det i tale. Ettersom
Danto vier mer og mer tid til kunstkrikk, både
for ukeavisen The Nation og i andre sammen-
henger, er det naturlig å spørre ham: Er det
disse idealene han streber etter også som kri-
tiker? Han bekrefter dette umiddelbart, og set-
ter det i sammenheng med sin tanke om kun-
stens avslutning.

– Etter kunstens avslutning må vi nærme
oss ett verk av gangen.Vi må ta det med ro, vie
tid til verket, komme tilbake til det igjen og
igjen. Man kan naturligvis ikke vie like mye
oppmerksomhet til alle verk. Men det å se på
skoler, generelle tendenser etc. i stedet for
enkeltverk, ender gjerne med å bli uhorvelig
tørt. Da jeg så Krauss’ kommentar, hennes
ønske om å fjerne seg fra det subjektive og det
romantiske, da tenkte jeg med en gang på
Rilke. Hos Rilke er kunsterfaringen så roman-
tisk som den kan bli. Og det er stort ... sier
Arthur Danto.

For et skandinavisk publikum er kanskje
Rilke – som forsvarte tanken om at vi kun
gjennom å gå veien om det subjektive kan
gripe virkeligheten slik den egentlig er – best
kjent gjennom romanskikkelsen Laurits
Malte Brigge. Som Brigge var Rilke nettopp en
forsvarer av det subjektive, det poetiske og det
romantiske. Er dette, mer generelt, å forstå
som Dantos ideal? Er det slik han vil være?

– Ja – det er den eneste måten å være på,
den eneste måten, sier Danto.

For meg er dette overraskende ord fra en
filosof som har viet så mye tid og krefter på et
verk som Warhols Brillo-bokser. Og det er
også en type bemerkning som sikkert ville
glede mange av dem som har bekymret seg
over at Dantos tanke om kunstens avslutning
skulle innebære at han med ett var rede til å
kaste modernismens store pretensjoner over
bord – simpelthen overflødiggjøre tanken om
at kunsten antyder hvordan våre liv kan leves
i forhold til en større (dypere, om man vil)
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meningssammenheng, eller om noen slik
sammenheng ikke gis, så i det minste formid-
le og sørge over dette tapet. Men Danto vil
overhodet ikke ekskludere noen dypere er-
faringsdimensjon fra den tilstanden han
omtaler som kunstens avslutning.

– Nei, dette er ikke poenget. Ingen dimen-
sjoner er her utelatt. Det ville være forfeilet.
Men jeg tror også det er viktig å understreke
at heller ikke Brillo-boksene og Warhols pro-
sjekt er så tomt eller så flatt som mange tror.
Vi må for eksempel reise spørsmålet om hva
Warhol gjør når han vender seg mot det laves-
te av det lave, avisutklipp og reklamespråk, og
hever dette opp til å bli stor kunst. Dette er
ikke noen triviell problemstilling, men et
ytterst viktig spørsmål. Hva ligger egentlig i
denne gesten? Vi står her overfor en nesten
religiøs bevegelse. Det foregår noe hos Warhol
som er av en nesten mystisk natur. Disse bil-
dene som ingen tidligere hadde betraktet som
kunst, er plutselig blitt til nettopp dét.

Warhol røpet aldri hva han tenkte på. Han
fortalte heller aldri hvorfor han plutselig
vendte seg fra tegninger av unge gutter, sko og
kattepuser til ferdigfabrikerte avisutklipp etc.
– disse uttrykkene som vi alle kunne kjenne
oss igjen i, men som likevel ikke kan ledes til-
bake til noen bestemt opphavsmann. Det er
dette vi må forstå når det gjelder Warhol: Hva
fikk ham til å foreta denne vendingen? Dette
er et dypt spørsmål, sier Arthur Danto.

Politikk og demokrati

Om man ser dette som et dypt filosofisk
spørsmål eller ikke er kanskje avhengig av
intellektuelt temperament og tilbøyelighet.
Ikke desto mindre er det vanskelig ikke å se
Dantos feiring av Warhol som en feiring av en
demokratisk impuls i kunsten og kulturen for
øvrig. Kunsten har nå vendt seg mot uttrykk
som er allemannseie. Den låner fra, ja, er tid-
vis til forveksling lik, massemedienes bilde-
retorikk, og den spiller på begjær som tidli-
gere hadde vært forbeholdt den såkalte popu-

lærkulturen: begjær etter rikdom, glamour og
berømmelse, for å nevne tre nærliggende
eksempler.

– Ja, en av de tingene jeg virkelig beundrer
hos Warhol er at han var en ekte demokrat,
sier Danto.

For dem som er fostret opp med
Frankfurterskolens tanker om kunstens kom-
promissløshet, dens elitisme, nær sagt, i et
samfunn hvor demokratiet ikke lenger for-
plikter seg på verdier som rettferdighet eller
solidaritet høres dette – like mye på godt som
på vondt – ut som en ekstremt amerikansk
tankegang. Danto er ikke uenig.

– Ja, jeg tror dette er en veldig amerikansk
tanke. Det fascinerende med Amerika er at
man her kan utarbeide sin egen politikk. Det
er ikke mulig på samme måte i Europa. Se for
eksempel på hvordan Warhol blir oppfattet
der. Jeg var i Wien for ikke lenge siden, og der
ble Warhol betraktet som uttrykk for en dype-
regående kapitalismekritikk. Kritikerne var
bastet og bundet. De tenkte seg at den eneste
måten å behandle Warhol på er som kritiker.
Hva annet kan de tillate? Svært lite. Det endte
opp med enten å dreie seg om en kritikk av
kapitalisme eller en kritikk av noe annet, selv
om jeg antar at det er for sent å se på Warhols
prosjekt som en kritikk av monarkiet ... sier
Danto.

Henvisning til en demokratisk impuls må
likevel ikke nødvendigvis begrenses til poli-
tikk i noen smal forstand. Den kan også knyt-
tes til en feiring av mangfold og forskjeller.
Ikke minst i Dantos kritikk av den amerikan-
ske kunstkritikeren Clement Greenberg – det
dreier seg på alle vis om en respektfull kri-
tikk, men kritikk ikke desto mindre – skinner
dette igjennom. Det Danto er særlig opptatt av
i denne sammenhengen er Greenbergs ten-
dens til å sette opp absolutte skillelinjer
innenfor kunsten mellom det gode og det dår-
lige, mellom det som teller og det som ikke
teller og til syvende og sist mellom kunst og
ikke-kunst, mellom kunst og kitsch.

– Greenberg var en stor kritiker, men sam-
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tidig manglet han bredere sympatier. Han var
altfor formalistisk orientert, tror jeg. Han plei-
de som kjent å holde seg for øynene når han
kom inn i et galleri, for så plutselig å skulle
bedømme maleriet i et spontant der og da. Og
det han fikk inn – i dette nuet som minner om
kameraets knips – var estetisk verdi. Det er alt-
for smalt. Selv om det sikkert kan være noe i
denne tilnærmingsmåten, er den foruroli-
gende trangsynt. Og jeg antar at min reaksjon
mot dette var politisk motivert på en eller
annen måte, selv om jeg ikke helt vet hvordan
den skulle formuleres, sier Danto.

Tanken om at demokrati, mangfold og
spontanitet er knyttet sammen på denne
måten antyder et slektskap, om enn et som det
er vanskelig å sette ord på, med for eksempel
Richard Rortys feiring av den amerikanske
demokrati-ideen, og også til hvordan denne
ideen behandles hos en annen amerikansk
filosof, nemlig Stanley Cavell.

– Jeg liker tanken om at ideen om kunstens
avslutning høres amerikansk ut. Men her i
USA var 1950-tallet en svært repressiv periode
i kunsten. Det var enkelte ting man kunne
gjøre, andre man ikke engang kunne tenke
på. Vi kan fremdeles fornemme gjenlyden av
denne tenkemåten hos mer konservative
kunstkritikere. Dette er en tenkning som ori-
enterer seg ut fra forbud – noe jeg selv har for-
søkt å styre unna. Kanskje er det noe typisk
amerikansk ved denne avsmaken for forbud.
Og for alt jeg vet er det et slags slektskap her
til Rorty, sier Arthur Danto.

Kritikkens utfordringer

Hva skal til, kan man så spørre seg, for å være
en god kritiker, dersom ens praksis er motivert
av ønsket om å feire forskjell og mangfold?
Hva skal til dersom tanken om at vi ikke leng-
er har noen absolutte skiller mellom kunst og
ikke-kunst gjør at man ikke kan operere med
noen fast agenda eller noe låst program?

– Det kreves åpenbart dedikasjon, en vilje
til å gå opp i det man gjør. Jeg tror det er

avgjørende å unngå ethvert forhåndskrav,
enhver a priori oppfatning om hva et kunst-
verk skulle være. Man må møte verket som
det er, tilbringe tid med det – se det, og se det
igjen. Innerst inne må jeg innrømme at jeg
nok er forholdsvis konservativ i mitt forhold
til kunst. Så om jeg lot meg styre bare av det
jeg selv likte, ville jeg vært en elendig kritiker.
Innimellom må jeg håndtere ting jeg misliker.
Men jeg prøver å ikke avvise disse arbeidene
uten videre. Jeg prøver å tenke mer på dem, og
å formulere mine tanker slik at andre kan
tenke sitt. Ikke rent sjelden ender jeg opp med
å like ting jeg aldri trodde jeg ville like.
Arbeidene tar form, bit for bit, i en ny forma-
sjon. Dette betyr likevel ikke at jeg er villig til
å gi slipp på skillet mellom godt og dårlig.
Men, for å komme så langt, må man, ikke
minst, være villig til å investere mye arbeid for
dårlig lønn, sier Arthur Danto.

Vitenskapsteoretikeren Paul Feyerabend
ble kjent gjennom slagordet «anything goes»–
«alt går an». Danto har på mange måter for-
mulert et tilsvarende slagord innenfor kun-
sten. Men det at ingenting i prinsippet kan
utelukkes, betyr ikke at ethvert innfall blir
god samtidskunst. En manglende etisk
ansvarlighet, for eksempel, er noe som får
Danto til å sette foten ned.

– Moralsk kritikk er alltid gyldig, tror jeg.
Dersom jeg føler at verket har moralsk sett
problematiske sider, vil jeg alltid kritisere
dette. Et eksempel er Richard Avedon. Han
behandlet ikke alltid dem han fotograferte
like godt. Ta hans portrett av Candy Darling,
en transvestitt som var del av kretsen rundt
Warhol. Hun er virkelig pen. Men Avedon
fotograferte henne på en grusom måte. «Jeg
skal vise dem sannheten», var hans innstil-
ling,«jeg skal vise dem at Candy Darling i vir-
keligheten er en mann». Det er en avskyelig
holdning. Jeg ville ikke engang vite hva det
skulle bety å kalle dette et godt fotografi. Det
er for ondt, for problematisk.

Paul Morrissey tok imidlertid et helt nyde-
lig bilde av Candy Darling. Det heter «Candy
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Darling on Her Death Bed». Han fotograferte
henne slik hun ville fremstå, som en døende
skjønnhet. Slik klarte han å gripe hennes eget
selvbilde og behandlet henne ut fra dette. Så
langt jeg kan forstå fortalte han dermed sann-
heten. Avedon, derimot, arbeidet ut fra en
annen holdning, sier Arthur Danto.

Danto har gjerne blitt omtalt som en relati-
vist. Men dette moralske orienteringspunktet
kunne neppe befunnet seg lenger unna den
type dagsorden vi gjerne forbinder med den
samtidige relativismens. Og Danto benekter
da også at han har gjort seg til talsmann for
noe relativistisk ståsted innenfor kunstfiloso-
fien, verken med tanke på moral eller kunst-
nerisk kvalitet.

– Jeg vil overhodet ikke tenke på meg selv
som noen relativist. En analyse av et kunst-
verk kan være gal. Relativ er den ikke. Og i
denne forstand er jeg helt klart ingen relati-
vist. Til dét er jeg altfor forpliktet på tanken

om at det eksisterer et rett og et galt. Da vil jeg
heller omtale meg som en pragmatiker. Den
store kunsthistorikeren Giorgio Vasari var en
slags semantiker. Han – og den perioden han
representerer – var opptatt av problemer som
sannhet, representasjon, referanse, beteg-
nelse, alle de relasjonene som egentlig
befinner seg utenfor bildet. Så får vi en perio-
de som er orientert mot syntaks. Her vil jeg
plassere Greenberg og også Krauss, selv om
hun innbiller seg å ha unnsluppet skyggen av
Greenbergs innflytelse. Til slutt har vi den
pragmatiske perioden, og det er her jeg selv
befinner meg. Det jeg driver med er en form
for pragmatisme. Jeg liker ordet «pragmatisk»,
men om jeg kunne funnet et bedre ord for å
betegne min egen posisjon, ville jeg likevel ha
foretrukket dette. Men husk at kunstens avslut-
ning ennå ikke er ført til ende. Jeg tenker stadig
på hva denne avslutningen egentlig innebærer,
sier Arthur Danto.�
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Nicholas H. Møllerhaug

Der arkitektur
er

folkerørsle
Kontrapunkt med eit alpelandskap. Kontrastive fasadar i rytmisk om-pa-pa

med alpetindar. Dette er min plebeiar-karakteristikk av ticinesisk arkitektur –

prega av arkitektar som Mario Botta og Luigi Snozzi. Ticino er eit landskap

med ca. 300 000 menneske sør i Sveits. Heilt på grensa til Italia, ein time frå

Milano. Det er eit landskap der arkitektur er folkerørsle.

Etter fleire hundre år som stad i arkitektur-
soga er den arkitektoniske summen meir enn
synleg. Få stader i verda finn ein fleire døme
på sentral arkitektur på eit så avgrensa – ruralt
og urbant – område.

Ticino er altså ikkje eit utelukkande
moderne fenomen. Heilt sidan barokken har
Ticino vore prega av stor byggekunst.
Arkitektar frå dette området drog tidleg ut.
Dei «gjorde» Sentral-Italia frå barokken og
oppetter. Dei teikna heile den keisarlege delen
av St. Petersburg. Ticino var den gong under
det milanesiske herredømmet. Sforza-famili-
en var herrefolket. Arkitektane frå Ticino var

ei ettertrakta yrkesgruppe og gjorde furore
kor dei enn drog. Francesco Borromini (1599-
1667) er eit døme. I dag er den ticinesiske
arkitekturen meir enn nokonsinne i teten.
Snozzi og Botta har saman med kollegaene
Tita Carloni, Ivano Giannoni, Rino Tami,
Franco Ponti, Aurelio Galfetti osb. ført inn-
ovasjonsgleda i arkitekturen vidare. På kvar
sin raffinerte måte har Botta og Snozzi vore
revolusjonerande – og ikkje minst omdisku-
terte. Arbeida deira er prega av heilt ulike tra-
disjonar og estetisk sans. Like mykje er dei
begge naturlege ledd i ein århundrelang tici-
nesisk byggetradisjon.
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Ikkje berre pittoresk vilje

Forløparen til arkitektskulen Ticino var prega
av rein stein. Den gamle bygningsmassen i dei
smale ticinesiske dalane er bygd med stein.
Metertjukke murar og høge, langstrakte veg-
gar. Veggar mykje høgare enn i Noreg.
Mikroskopiske vindauge. Ein finn spor etter
denne stilen blant enkelte norske steinhus – til
dømes i jærhuset. Den nordlege delen av
Ticino består av usedvanleg karrige dalar der
alle menn emigrerte om vintrane. Dei fór til

Italia og andre stadar. Kvinnene, borna og
dyra sat att i vintermyrkret. Denne røyndo-
men var kledd med hus som framleis gjer inn-
trykk i dag. Det finst smale dalar i Ticino der
alle dei gamle husa er identiske – prega av rein
naud og ikkje berre av pittoresk vilje. Slike
dalar fortel om forferdeleg slitsame liv. Det er
eit indirekte utgangspunkt for dei unge men-
nene som drog til Italia, dei som bygde hus for
rikingar. Det er også forteljinga om kunnska-
pen som mange av desse tileigna seg i møtet
med italiensk stil. Italia var jo staden for dei
store arkitektoniske gullaldrane: romartida,
gotikken, manierismen etc. Denne klassiske
kunnskapen vart kopla med ticinesarane sin
eigen byggjekunst og stilsans.

I dag kjem folk frå heile verda for å opple-
ve arkitekturlandskapet Ticino. Folk vil møte
ultramoderne bygg midt imellom høge fjell, i
fjellsider høgt oppe i Alpane. Side om side
med den opphavlege bygningsmassen står
modernismen. Det gjev eit sterkt inntrykk:
Ein merker eit nært forhold til materialane,

minerala, steintypane. Raffinerte proporsjo-
nar og stileelement finn ein overalt – uansett
epoke. Snozzi sine reinskorne og lette betong-
veggar. Veggar som er lette trass all betongen.
Vide husopningar – vindauge, dører og berre –
opne hol som gjer bygga endå lettare. Flater
utan punkterande effekt på landskapet – vegg-
flatene hans tek ikkje all merksemd. Flatene
innrammar naturen på ein lett måte. Flatene
hans verkar som naturlege stader landskapet
kan vekse frå. Ja, det kan verke som om husa
hans var der før fjella kom. Frå gamalt av har

kvite flater vore best for kontemplasjon.
Difor forstyrrar ikkje Snozzi landskapet. Det
han er kritisert for er den materielle kjølig-
heita.

Mario Botta er tvert imot prega av varme –
i fargevalet. Men ikkje minst av tyngde. Det er
noko urokkeleg med husa hans. Dei verkar
som systre av den kinesiske muren eller noko
liknande. Det er små glugger som fungerer
som vindaugsopningar – ofte med taket som
lyskjelde. Det er brutalt, men med mild varme
som akkompagnement. Medan Snozzi dyrkar
fram ei kjensle av fridom, er eit møte med
overmakta grunnlaget for raffinementet til
Botta.

På lokale barar

Stil er eit sentralt tema i desse dalane. Særleg
stilane som er rulla ut på teiknebord.
Arkitektur og byggestil er eit offentleg tema
her. Diskusjonen og polemikken om arkitek-
tur er difor stor i området. Denne debatten er

Ein bør kanskje definere heilt nye

emne for ein norsk arkitekturdebatt 

– ein debatt som angår oss.

Fo
to

: N
ic

ho
la

s 
H

. M
øl

le
rh

au
g

Snozzis signatur er lett betong.
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langt frå usakleg. Det er eit utruleg faktum: at
ein diskuterer arkitektur ved sida av sykling
(det er ei anna ticinesisk folkeglede) på dei
lokale barane i området. Diskusjonen er entu-
siastisk – arkitektur er eit fellesskap. Dette
inntrykket fekk eg etter å ha vore på ei seter i
dei ticinesiske alpane tidlegare i år.

Til og med på avsidesliggande fjellgardar
er arkitektur eit tema. Alle veit eit eller anna
om arkitektur – menneske i alle aldrar. Alle
meiner noko og seier det. Dei dreg til og med
fram arkitektoniske framandord ein sjeldan
høyrer heime. Kanskje ikkje så rart: Kjensla
av å vere ticinesar er essensiell og viktig for
dei som bur her. Italienarane under den sveit-
siske konføderasjonen utgjer ein minoritet
som ofte blir oversett i Bern. Ticinesarane ser
ikkje på seg sjølve som sveitsarar. Dei heia på
Italia under verdsmeisterskapen i fotball. Dei
har sin eigen identitet. Difor fungerer arkitek-
turen som eit konkret språk for sjølvkjensla.
All arkitektur er jo uttrykk som er konstant
utstilt. Og området manglar ikkje akkurat
arkitektonisk identitet.

Arkitekten som meir enn nokon annan i
moderne tid har kledd Ticino-fjella er Mario
Botta. Han er kjend over heile kloten – som
føredøme. Ein arkitekt som har kjendisstatus.
Botta er ein arkitekt mange i sør har kopiert.
Ideane og tekstane hans om arkitektur er pen-
sum verda over. Han er allikevel veldig omdis-
kutert og usannsynleg produktiv. Han er
elska. Han er hata. Mange arkitekturinteres-
serte rundt om i verda – også i Noreg – fnys
over Botta. I Ticino er han meir enn eit feno-
men – han er identitetsgjevar. Han er også rein
turisme. Kultur-turistar kjem til Ticino berre
for å glo på bygga hans. Difor er mange tici-
nesarar stolte av han – dei tener jo til og med
pengar på gubben. Også arkitektar som er
motstandarar av Botta innrømmer ein del
geniale bygg – før han byrja å repetere seg
sjølv. Motstandarane kommenterer ofte den
ekstreme postmodernismen Botta står for: ei
salig samanblanding. Trass i det har han gjeve
nokre sentrale bidrag til arkitekturhistoria –

mellom anna San Fransisco Museum of
Modern Art og Niki St.Phalle-parken i
Jerusalem. Desse «bygningane» vil han bli
hugsa lenge for. Sjølv sit han som ein konge i
Lugano – i eit rundt, sju etasjars atelier. Herfrå
dirigerer han eit trettitals assistentar som gjer
det han vil. Det trengs – produktiviteten hans
er avhengig av mange medarbeidarar. Blant
kollegaene i Ticino er det ei klar deling:
mellom dei som sympatiserer med Botta og
dei som ikkje gjer det. Snozzi er i den siste
gruppa.

Huslesaren og landskapet

Når eg som ufaglærd huslesar glor ikring er eg
ikkje i tvil: for eit dramatisert landskap. Alt
landskap er dramatisk – men her er det snakk
om eit merkverdig moderne kontrapunkt.
Landskapet med desse innslaga får ein til å
gape eller rope.

Ei anna erfaring er ynsket om å få bygd
fine bygg som ein kan gle andre med. Mange
med enkle lønningar på konto sparar i årevis.
Målet er å få råd til eit fint nytt hus. Ikkje alle
sit med store bankkontoar i Banco Gottardo i
Lugano. Men både dei med mykje og dei med
lite pengar investerer i moderne arkitektur.
Dei rike er naturlegvis majoriteten av dei som
får sett opp dei moderne nybygg. Eit merkeleg
døme på denne gruppa er signore Cattaneo i
Rivera – ei lita bygd i Ticino. På midtvegen
mellom byane Bellinzona og Lugano ligg
Rivera – ei tradisjonell alpebygd. Der bur Luca
Cattaneo som eig eit digert skitrekk og tjue
bensinstasjonar. I Noreg er bensinstasjons- og
skitrekkeigarar menneske som ikkje normalt
blir kopla med god byggeskikk. Ja, dette er ein
fordomskatalog.

Men altså: far hans, Egidio Cattaneo gjorde
noko ingen bensinstasjonseigarar i Noreg
ville ha gjort. Egidio Cattaneo ringde i 1992 til
Mario Botta. Han ville minna kona si som
døydde av kreft. Han ville laga eit monument
over henne. Det skulle vere ei kyrkje utan 
private og melodramatiske tendensar. Bygget
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skulle ligge på ein fjelltopp ikkje langt frå ski-
trekket. Mario Botta kjenner området godt og
vart med på ideen. Telefonen kom blant anna
fordi Botta på den tida fekk ekstremt mykje
kjeft. Uroa gjaldt bygginga av ei anna kyrkje i
ein vanvittig djup og avsidesliggande dal i
Ticino – Mogno. Der gjekk heile bygda imot
Botta og oppdragsgjevarane. Prosessen tok
årevis. Cattaneo ville difor gje Botta ein liten
kompensasjon og kontakta han.

Mykje misunning

Botta-kyrkja på Monte Tamaro er blitt ein
suksess. Egidio Cattaneo som døydde i vinter
tenkte aldri på nett dèt. Fleire folk enn
nokonsinne kjem opp fjellheisen for å sjå kyr-
kja. Mange nøyer seg ikkje med det – nokre vil
til og med gifte seg på toppen og døype borna

sine der. Gleda er ikkje einstemmig, trass den
store entusiasmen. Medan lokalbefolkning og
turistar gler seg over bygget er Botta eit
intenst diskusjonstema i arkitektkrinsar. Også
i Ticino – misunninga mot Botta er stor. Botta
får enormt mykje merksemd og oppdrag i
resten av verda også. Sjølv om så å seie «alle»
engasjerer seg for arkitektur er det ikkje alle
som er Botta-fans. Det er meir enn éin arki-
tekturskule i Ticino. Folk utanfrå kan kanskje
synast at det vesle området er arkitektonisk
samla. Men det er eit langt stykke frå røynda.

– Eg trur ikkje Ticino består av ein enkel

arkitektonisk identitet, fortel Mario Botta.
– Det dreier seg meir om pasjon for tradisjo-
nane som er sterke i området. Eit kulturelt
humus vil eg kalla dette. Her kan arkitekten
koma inn med ein ny og interessant lesenøk-
kel for området. Særleg når tradisjonane er så
sterke må ein ustanseleg forvandle både land-
skap og tradisjonar. Slik kjem ein vidare steg
for steg. For meg er ikkje minst kontakten
med dei store innsjøane våre veldig viktig,
seier Botta.

For Ticino er ikkje berre fjell og tindar, slik
innleiinga mi påstår. Grenseområdet mot
Italia husar også enorme innsjøar: Lago
Maggiore og Lago Locarno er dei viktigaste.
Desse er det Botta siktar til. Det er ikring
desse store delar av fundamentet i hans tici-
nesiske bakgrunn ligg. Kring desse sjøane var
det rikfolk frå Milano la sommarvillaene sine.

Det var utviklinga fram til midten av 1900-
talet. Slike husbyggarar vart ein enorm mark-
nad for lokalbefolkninga. Mange valde å bli
arkitektar på grunn av det utrulege behovet.
Også i dag har desse innsjøane ein viss arki-
tektonisk verdi – sjølv om det er få tomter att.
No er sjøane blitt leikeplass for hollywood-
stjerner, finansfolk og andre. Madonna er
blant dei som held seg der.

Det er dèt som er leikeplassen til Botta –
også han er søkkrik og sit som ein konge i eit
digert arkitekturstudio i Lugano. Ei diametral
motsetning til læremeisteren, asketen Le
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Det er viktig å gjeninnføre

kunsten å rope i arkitektur-
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Bygg av Botta er prega
av steinteksturar.
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Corbusier. Han regjerer over hoffet sitt på nes-
ten tredve nære medarbeidarar. Dei gjer nett
det han vil. Fans med pengar og makt gjev han
oppdrag. Kritikarane hans både i Ticino og i
resten av verda uttrykker derimot stor skepsis
til Botta-industrien. Mange meiner han repete-
rer tidlege geniale idear – ting han kom med i
åttiåra. Etter ei stund blir repetisjonar banale.
Botta er usedvanleg flink til å selje seg sjølv,
seier andre – dermed ligg oppdraga i kø føre
han. At han har digre, runde briller og mykje
krøller gjev Botta den rette look’en. Dessutan
har han alltid hatt dei rette kontaktane i stats-
byråkratiet, seier kritiske stemmer. Nett no er
Botta ansvarleg for ombygginga av La Scala-
operaen i Milano. Det er ei ærefull oppgåve
som dreier seg om total ombygging innvendig.
Operaen er for mange sjølve hjarta i den itali-
enske kulturen. Andre berre fnys og lèt Botta
leike på sin raffinerte måte. Ein av kritikarane
som unngår å polemisere er Luigi Snozzi.
Medan Botta bur og arbeider ved Lago
Maggiore-sjøen sit Snozzi litt inni landet –
tjukt mellom digre fjell. Han er ein like høgt
akta arkitekt på internasjonalt nivå.

Det lette i fjellsidene

Snozzi er professor ved Lausanne-universite-
tet og står bak ein heilt annleis skule enn
Botta. Snozzi satsar på det lette som også fun-
gerer godt i fjellsidene. Medan Botta rir stolt
inn i stjerneeliten innan arkitekturen – er
Snozzi ein frittståande intellektuell med stort
internasjonalt lynne. Samstundes er han i
endå større grad enn kollegaen i Lugano inn-
levd i dei historiske byggetradisjonane. Botta
overbeviser kanskje mest gjennom merittlista
si. Snozzi sin styrke er ein levande estetikk
med sterke etiske sider. Medan Botta satsar på
digre format og kvantitet, er Snozzi oppteken
av det intime. Det ser ein endå tydelegare om
ein samanliknar dei to arkitektskulane Botta
og Snozzi har utvikla.

Den eine, den største, er starta av Mario
Botta og ligg i Mendrisio ved Lago Maggiore-

innsjøen. Det er her han kjem frå. Her har
han samla fleire hundre studentar frå heile
verda for å studere særleg hans eigne idear.
Botta har fordelt undervisninga på arkitektar
som er meiningsfellar. På grunn av denne sku-
len har mykje god framand valuta kome til
området. Luigi Snozzi har derimot knapt vore
invitert på skulen som lærar – trass i at han er
på like skyhøgt nivå som Botta.

– Vi i den ticinesiske arkitektstanden med
internasjonal karriere hadde mykje kontakt i
åra 1975-80, fortel Luigi Snozzi. Både Mario
Botta og eg var med. Etter kvart endra det
heile seg drastisk. Vi vart for ueinige og ret-
ningane sprikte. No snakkest vi berre når vi
møtest tilfeldig – arkitekturen hans bryr eg
meg ikkje lenger om. Skulen hans i Mendrisio
er blitt til eit gjerde oss imellom.Vi har jo gan-
ske ulike idear, seier Snozzi.

Botta kan mure seg inne i sitt studio/slott.
Det passar at Botta sitt studio ligg i eit bank-
sentrum – Lugano. Aktiviteten til Snozzi ligg
ein halvtime unna med bil i Locarno. Om som-
rane er han konstant i det åndelege senteret
bak aktiviteten sin – klosteret i Montecarasso.
Han set av fleire sommarveker kvart år til å
arrangere seminar. Unge arkitektar frå heile
verda kjem. Han har skapt ein stor verkstad
med klassiske prinsipp. Snozzi sjølv er til sta-
des ustanseleg og gler seg stort over kva dei
unge får til. Som i det antikke symposiet tek
Snozzi av innimellom. Foredraga hans kjem
som uventa perler i løpet av seminardagane –
heilt spontant. Då eg var innom, fortalde han
plutseleg om djupnene i den lokale originale
arkitekturen og forholdet sitt til denne. Ein
annan dag forelas han al cuore om høvet
mellom nord og sør innan arkitekturen. Dette
illustrerer ein stor forskjell mellom Botta og
Snozzi.

Den etiske detaljen

– Utdanninga mi er basert på å leve seg inn i
fattigdom. Eg er oppteken av utfordringa med
ei vanskeleg og fattigsleg tomt. Ikkje minst er
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eg oppteken av kva det har hatt å seie for
menneska i Ticino, fortel Snozzi.

– Det er essensielt for meg å tenke på bøn-
dene i dei stupbratte og vêrharde dalane her.
Århundra deira er fylte med slit og naud. Det
er ein tanke som sikkert har råka arkitektar i
Noreg òg. Dei måtte spare på alt dei hadde –
ikkje minst på jorda. Difor brukte dei berre
dei skrinnaste tomtene. I dag, derimot, let ein
tomter rike på jord bli hustomter. Før var dei
vanskelegaste tomtene til husbruk. Jorda var
jo til for å dyrka på. Ein annan viktig faktor
var at mange område ikkje hadde høg tre-
vekst – sånn er det ofte i bratte dalar. Eit godt
døme er landsbyen Corippo i Val Verzasca.
Der var absolutt alle trea fire meter høge.
Tømmer var brukt til taka – og ved å bruke
heile bjelkelengda vart alle husa like store.
Det gjer at heile landsbyen består av like
store hus. 4 meter gonger 4 meter er dei, seier
Snozzi.

Her er den etiske detaljen Snozzi tek med
inn i arbeida sine. Botta kjem frå eit mildare
område i Ticino. Snozzi er påverka av det vèr-
harde og forma av det fattige Nord-Ticino: Det
var i dette området dei store ticinesiske arki-
tektskarane kom frå. I enkelte landsbyar flyk-
ta nesten alle menn frå vinternaud til oppdrag
rundt innsjøane og lenger sør i Italia. Medan
stein og furutre var regelen heime – vart villa-
ene langsmed innsjøane kledd med marmor
og tropiske treslag.

Her kjem kjensla Snozzi har som han og
mange andre meiner at Botta manglar. Botta
har ikkje fundament i det verkelege miljøet
dei store Ticino-byggherrane kom frå. Botta
har ikkje levd seg inn på same måte i den
menneskelege delen av historia. Ticinesarane
drog nemleg ikkje ut fordi dei hadde store
kunstnarkall. Dei hadde same grunn som
hundrevis av menn og born frå andre dalar.
Dei flykta. I enkelte dalar drog alle for å vere
feiarar i Italia om vinteren. I andre var dei
arkitektar. Dette er viktige ledd i estetikken til
Snozzi. Ikkje minst er det ein av grunnane til
at han og Botta er så ueinige.

Kvar strek er naudsynt

– Om somrane kjem tusenvis av turistar til
dalane i Nord-Ticino, fortel Snozzi. – Og dei
syns det er sååå koseleg og sååå vakkert osb.
Dei synest landsbyane med dei ørsmå husa er
pittoreske. Dei skulle berre visst at husa dei
synest er koselege eigentleg er rigide. Ikkje i
seg sjølve – men fordi dei er bygd på naud.
Difor er dei er alle like store. Det er sterkt å
tenke på, syns eg. Eg har det i mente ustanse-
leg når eg teiknar – det er nesten som eit man-
tra. Eg teiknar ikkje ein strek utan at den er
naudsynt, seier Luigi Snozzi.

Eg skal ikkje vere urettvist kritisk mot
Mario Botta. Han har funne fram til viktige
liner i arkitekturen som berre er hans eigne.
Særleg er referansane til Middelhavet og
romanske arkitektur genuine. Med utgangs-
punkt i dette har han skapt ein heilt eigenar-
ta stil. Denne har vore med å forme dagens
Ticino – meir enn nokon annan stil. Ikkje
minst fordi imitatorane og tilhengarane hans
er mange i området. Allikevel er hans eigen
signatur tydeleg. Ein ser langtvegsfrå at det er
Botta sin penn som glimtar i fasaden. Det
mest typiske med Botta er raud tegl og grå
steintypar. Veggane er basert på smårutete
mønster. Det er få vindauge i eit typisk Botta-
bygg. Ofte er ovale formar grunnplanet.
Takkonstruksjonane er ofte heilt utan møne –
ofte basert på ei skrå sirkelflate på rundt 45
grader. Sebramønster er ofte eit element
gjennom bruk av ulike steintypar. Dei store
sirkelvindauga hans er prega av eit lauv-møn-
ster. Dei mange langtrekte bogeformane mei-
ner mange er direkte lån frå den romanske
arkitekturen.

Snozzi er lett gjenkjenneleg i sin bruk av
mykje lettare karakter i veggane sine. Botta
sine murar er tydelege og tunge – Snozzi sine
er derimot lette og nesten fragile. Kanskje er
det kontrapunktet med fjella som gjer dei
skjøre. Snozzi brukar dei bleike og reine fla-
tene som instrumentarium. Altså i utgangs-
punktet diametral i forhold til Botta. Det er
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nemleg ikkje snakk om tunge mursteinar og
småhol som vindauge. Det er meir eit spel til
stades – i veggen kor opningane speler ei vik-
tig rolle. Spelet er tydeleg til stades om ein ser
på bygga i løpet av ein heil dag. Det gjeld også
Botta. Allikevel får ein kjensle av at Snozzi
sine opningar har meir å seie. Dei glanar ut
mot landskapet og har mykje skugge å spele
vidare på. Eit spel basert på reinskap i veg-
gane. Det er ein askese ein kanskje kan ane er
ein påverknad frå Le Corbusier.

Sjukehuset til Le Corbusier 

Både Snozzi og Botta har Le Corbusier som
fellespunkt – som så mange andre. Den fyrste
studerte hjå han. Sistnemnde har hatt han
som fundamental referanse – særleg eit par
ukjende bygg han har teikna. Dette kommen-
terer Snozzi ofte i artiklar og foredrag om
arkitektur. Snozzi har eit bygg Le Corbusier
aldri oppførde som ei referanselinje. Sjuke-
huset i Venezia var det siste han teikna. Med
dette hospitalet legg Corbusier bygget ned i
bakken – og bryt med den tradisjonelle vene-
zianske byggeforma i Venezia. Tradisjonelt
skulle alle sentrale bygg i byen ha minst eit
tårn eller tårnfunksjon. Corbusier gjer altså
det motsette fordi han blir beden om eit tårn.
Samstundes legg han ein merkeleg tråd inn i
framtida. Ein raud tråd teken opp att av
Snozzi. Corbusier grunngav bruken av
romma under jorda – med «det må vere eit hus
for menneske og ikkje eit hus med symbol-
verknad. Eit tårn har slik symbolverknad».
Han tek fram det faktum at Corbusier meinte
det ikkje trengst vindauge for å bli frisk. Det
er det motsette ein treng – dagslys frå hol i
taket. Ingen forstyrrande innslag utanfrå.
Dette er ei stund før TV’ane kom på kvart
einaste sjukehusrom. Bygget skulle ikkje for-
styrre med fallisk symbolisme i landskapet.
Han ville med andre ord at huset nesten 
skulle vere usynleg – han ville viske ut bygg-
verket. Det same har vore ein indirekte regel
for Luigi Snozzi. Heller ikkje han ville fylle 

terrenget med masse og symbolikk. Han 
vil heller fylle terrenget med noko meir – med
poetisk askese. Her er kontrasten enorm til
Botta sine bygg som er prega av grenselaus
«fyllglede». Botta sin signatur er direkte mot-
sett – så massiv at ein får kjensle av at jorda
skal rase ut under byggverket. Særleg dersom
ein samanliknar med byggverka til Snozzi.

Her er sjølve kjernen i den arkitektoniske
usemja mellom Snozzi og Botta. Her spelar
nordmannen Christian Norberg-Schulz ei
viktig rolle. Både Snozzi og Botta har hatt eit
aktivt forhold til den norske arkitekturteoreti-
karen. Botta som nær ven og tilhengar – den
andre som kritikar og lesar.

Norberg-Schulz og Botta

Norberg-Schulz gav meg eit verkeleg stort
referansepunkt med tankane sine. Særleg om
«genius loci» – «stadens ande». Ideane hans
om menneske og landskap har rørt meg vel-
dig, fortel Botta. – Han definerte for meg kor
viktig forholdet til kultur, tradisjon og kon-
tekst er. Det vil eg alltid vere evig takksam for.
Eg er imot mimetisk arkitektur [ein som imi-
terer allereie eksisterande klassiske former.
Det var slik romarane tolka ordet «mimesis»]
– difor passar teorien til Norberg-Schulz meg
ypparleg.

– Norberg-Schulz har skrive ein effektfull
filosofi. Den har vore veldig formidlande og
ikkje vanskeleg tilgjengeleg. Den har bevega
mange – men ikkje meg. Den er altfor roman-
tisk. «Genius loci» er for meg ein romantisk
konstruksjon. Ein spekulasjon om kva som
ligg lagra i natur – ein spekulasjon vi ikkje har
hald for, seier Mario Botta.

Tenk om ein kunne dyrka fram ein slik
arkitektursamtale i Noreg. Tenk om ein lèt
landskapet bli eit ark med spennande romleg-
arkitektonisk potensial. Tenk om arkitektur
blei eit felles – nesten folkeleg – tema.

Tenk om den norske debatten om arkitek-
tur blei allmenn. Tenk om ein fekk skribentar
som fokuserte med fingerspissane og skapte
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engasjement for arkitektur – slik som i Ticino
(det er eit anna faktum: arkitekturjournalis-
tane i Ticino-avisene skriv med stor entusias-
me.) Ei levande norsk meiningsytring. Noreg
er jo landet der det største innanfor nittital-
sarkitekturen var kåringa av den styggaste
tettstaden i landet. Det heile resulterte i ein
programserie som vart kringkasta i beste 
sendetid på NRK. Ingen tok seg nær av resul-
tata. Det var veldig mange kandidatar. Det
verste med heile konkurransen var at mange
vona å få sjå tettstaden sin på TV.Akkurat som
når eit øksemord finn stad i Melbu. Då sit alle
klistra til skjermen mest for å sjå om den nye
bilen, naboen eller ein sjølv kjem på TV.
Så ropar dei «der er jo eg!» Innhaldet i pro-
grammet er det dei færraste som hugsar. Det
veit eg frå samtalar med folk i Ålgård,
Rogaland. Langt frå alle tok seg nær av at

store deler av Noreg fekk eit veldig dårleg
rykte. Særleg fekk hovudentreprenørane på
norske tettstadar mykje av skulda: bensin-
stasjonssjefane. Petroleumskremmarane var
blant dei fyrste som satsa på bruk av bølgje-
blikk. Det er eit langt arkitektonisk steg frå
tredvetalet då bensinstasjonane var sjølve
tidstempelet. Den gongen såg vordande ben-
sinstasjonssjefar foto av stasjonar frå
Amerika. Dette fekk dei til å bygge ameri-
kansk streamline-funkis også i Noreg. Bygg i
solid mur med ovale funksjonalistiske former.
Dette kan ein sjå restar av rundt om i landet –
men diverre er deira tid som pumpestasjonar
over. Mange står tomme, blir brukt som lager

eller solsenter. Om ein går attende til dømet
med Luca Cattaneo og far hans, ser ein fort at
dei er eit unnatak. Det gjeld også Ticino –
lenger nord i Sveits er arkitektur nemleg ei
elitær glede. Og det folkelege arkitektur-
preiket er igjen borte. Nett som i Noreg.

Å raffinere landskap

Denne presentasjonen dreier seg altså ikkje så
mykje om eit skilje mellom Ticino og andre
regionar i verda. Det er mange faktorar som
speler ei rolle i denne samanhengen.
Raffinement og arkitektonisk noblesse ligg
ikkje berre hjå arkitekten. Det ligg også ein
del i ynska oppdragsgjevarane har. I Noreg er
det i stor grad offentlege oppdragsgjevarar
som har raffinert landskapet med flott arki-
tektur. Dei private utgjer nokre få unnatak.

Dei siste åra har fokuset i ein viss grad endra
seg gradvis.Til dømes gledde Tromsø seg over
eit kloster teikna av Lund & Slaatto.
Karmelittklosteret. Eller måten Snøhetta har
kome inn i den offentlege varmen på – dei har
laga to sentrale bygg og blitt velkjende blant
kulturelt interesserte. Det er allikevel eit stort
steg fram til aktiviteten i Ticino.

Referanseapparatet til Snozzi er fundert i
ei intellektuell røynd. Den er prega av stor
leseglede, ei open haldning og interesse for
mykje annan kunst. Særmerkt for han er at
han heller bruker Stravinskij som teoretikar
enn arkitektar. Poetikken til Stravinskij talar
for ei totalt open haldning for kunstartane.

Christian Norberg-Schulz’ 
filosofi er altfor romantisk,
seier Mario Botta.
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Dette er eit kjenneteikn på måten Snozzi
undervisar på. Han opnar heller opp unge
arkitektsinn for det som ikkje har med arki-
tektur å gjere. Alt utanom er viktig.

Botta sitt lærarliv er meir basert på ein total-
arkitektonisk innfallsvinkel der det dreier seg

mykje meir om materialar og handverk.
Snozzi problematiserer heile tida sine eigne
og andre sine bygg. Det gjer han uføreseieleg
– noko Botta ikkje er. Om ein «les» igjennom
alle bygga hans sidan 1970-talet merker ein at
repetisjonane er mange. Botta si styrke er også
at han vanvittig effektiv og ekspanderande.
Det gjer naturlegvis at tida med studentane
blir mindre og mindre. Og studentane er ikkje
så entusiastiske etter ei stund ved skulen.
Hundrevis av Botta-kopiar finn ein rundt om
på lesesalane.

Kunsten å rope (i eit nullpunkt)

Lat oss spegla diskursen i Ticino med arkitek-
turdebatten i Noreg. Kor er kjernen i vanstil-
linga innan norsk arkitektur – viss det er ei
vanstilling? Kanskje har det ikkje berre med
arkitektane og arkitektskulane å gjere. Det
har kanskje like mykje å gjere med dei som
får hus bygd i Noreg. Kva ynskjer oppdrags-
gjevarane? Er det der raffinementet manglar?
Blir norske arkitektar difor understimulert av
oppdraga? Kvifor blir det bygd så lite interes-
sant i Noreg? Er det oppdragsgjevarane som
treng klassisk danning? Kven er privatperso-
nane som får arkitektteikna hus i Noreg? 

Eg veit det er farleg å generalisera for
mykje – men eg spør: Kva bruker pengesterke

mennesker i Noreg huspengar på? Kvifor har
det hovudsakleg berre blitt installert
velstandsvorter (les: karnapp) – limt rett på
rikmannsbungalowar og kitsjslott? Her ser ein
døme på den norske byggekulturen. Ticino er
her eit føredøme for alle som vil dyrke fram

ein levande arkitekturkultur. No er også
Ticino eit stort unnatak. Eg vil påstå ein regi-
on som Ticino er sjeldan. Kanskje er det berre
Malibu i USA som når opp i dag med sine
Gehry-hus og David Hockney-aktige villaer.
Det er allikevel ein enorm forskjell mellom
Malibu og Ticino – Alt i Malibu er retta mot ei
superoverklasse. Det gjeld ikkje Ticino.
Snozzi brukar som nemnt fattigdomen og
lidinga i lokalhistoria som utgongspunkt. Det
dreier seg ikkje om ei romantiserande sver-
ming over historia. Det dreier seg om etikk og
real life. Her vil eg trekke fram eit norsk
unnatak og parallell til Snozzi – i Bergen.

Arkitekt Tor Helge Valen er ein arkitekt
med stor kjennskap og innsikt i tenkemåten
til Snozzi. Han er ikkje kopist, men ein inter-
essant vidareførar av Snozzi sine idéar. Valen
si arkitektoniske innsikt har vore studia og
innlevinga i naust og seterbygg på Vestlandet.
Ein poetikk basert på ei hard fortid. Bygge-
mønster i djupe sognefjordar og sognefjell. Eit
tydeleg døme er grunnmurane til Valen. Han
nektar å sprenge bort fjell og lèt murane bli
eit leiemotiv av hovudmotivet, fjellet som
ikkje skal sprengast bort.

Dette leier rett til spørsmålet bak Snozzi
sin poetikk: Har du noko å erstatte denne
fruktbare jordflekken med? Kva grunn har du
til å sprenge her? Valen har i motsetning til

114 samtiden 4  2002

Utdanninga mi er basert på 

å leve seg inn i fattigdom, 

seier Luigi Snozzi.
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mange kollegaer late all postmodernisme
vere. Han har sett seg inn i forfedrane sitt
kappløp med årstidene. Dette er eit viktig fak-
tum i all arkitektur og særleg vår eigen – den
vêrharde fortida var lang. Særleg fordi den
kontinentale halvurbane strøyminga frå
metropolar som Zürich, Milano eller Los
Angeles blir nesten harry i vår meteorologiske
setting. Særleg viss ein bruker Snozzi som
kompanjong. Dette er eit utgangspunkt for
ein diskusjon som er lang og kan bli vond.

Det må ein realistisk diskusjon om norsk
arkitektur til – ein må unngå klisjear og repe-
tisjonar av kontinentaleuropeiske diskusjo-
nar. Sjølv om strøymingane på kontinentet er
viktige bør ein halda seg i skinnet. Det kan bli
fort ein diskusjon med flau smak i munnen.
Ein må skifta toneart på den kontinentale
debatten med eit raffinert val av norske emne
innan arkitekturen. Ein bør kanskje definere
heilt nye emne for ein norsk arkitekturdebatt
– ein debatt som angår oss. Debatten kan godt

kombinerast med modernitetane i Amsterdam
eller Milano – berre den ikkje blir overkøyrd.
Her kan Ticino vere eit døme – som eit lite
miljø med ein levande og genuin arkitektur-
debatt. Her er Snozzi sin poetikk viktig: at ein
kombinerer eit intellektuelt/lokalt/klassisk
tankegods med ansvarskjensle.

Denne poetikken gjeld langt fleire enn
arkitektane. Den gjeld også dei som vil byggje
her til lands. Men, mest av alt dei som i dag
ropar høgast og tommast om arkitektur i dag:
skribentane. Og jo, eg sit i glashus og veit at
glas er skarpt. Eg meiner allikevel at det er
viktig å gjeninnføre kunsten å rope i
arkitektursamtalane. Her er eit enormt ansvar
– nemleg å løfte ordskiftet vidare. Ein kan
ikkje la debatten stagnere i høge avisspalter
med kortversjonar av hovudfagsoppgåver. Dei
kan kanskje gje gode karakterar i kunsthisto-
rie. Som arkitektoniske rop er dei derimot
håplause og gjer Noreg til eit arkitektonisk
nullpunkt.�
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Som psykolog og psykoterapeut er jeg ond-
skapsarbeider i store deler av min arbeidstid.
Jeg arbeider mye med å lindre plager som
skyldes onde handlinger – handlinger som kli-
entene har vært utsatt for eller selv har utført.
Og jeg prøver å bidra til å forebygge slike
handlinger. Ondskap er dagligdags materie
for psykoterapeuter. Debatten kan trenge inn-
spill fra denne gruppen, beskrivelser fra offer-
synspunkt og beskrivelser av skjult ondskap.

Debatten om ondskap omfatter i norsk
offentlighet blant annet Arne Johan Vetlesens
bokessay i Samtiden 1/2002, «Inn i mørket»,
samme forfatters artikkel «Det er ofrene som

skammer seg» i Trygve Wyllers antologi Skam,
Lars Fr. H. Svendsens bok Ondskapens filosofi
og nå nylig Barbro Sætersdal og Kristin
Heggens I den beste hensikt? «Ondskap» i
behandlingssamfunnet.

Definisjoner av ondskap

Svendsen opererer i Ondskapens filosofi med
en ondskapstypologi. De fire typene er kort
gjengitt: 1) Demonisk ondskap, der aktøren
gjør noe ondt fordi det er ondt, og man ikke
finner andre typer motiver. 2) Instrumentell
ondskap, der aktøren gjør noe vel vitende at

Den fornyede interessen for fenomenet ondskap i Samtiden og andre fora

har i liten grad tatt opp småskalaondskapen. Denne ondskapen – daglig-

livets ondskap i det små – må ikke undervurderes.

debatt

Eva Tryti

Dagliglivets

ondskap
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det er ondt, men for å oppnå noe annet. 3)
Idealistisk ondskap, der aktøren gjør noe ondt
i den tro at det er godt. 4) Dum ondskap, der
aktøren handler uten å tenke over hvorvidt
handlingen er ond eller god.

Svendsen tror ikke på demonisk ondskap;
Vetlesen gjør det, og refortolker visse nazifor-
bryteres handlinger og utsagn for å vise at det
her er snakk om demonisk ondskap.

Vetlesen definerer i boka Skam ondskap
som «villet påførelse av smerte på en annen».1

Svendsens generelle ondskapsdefinisjon
lyder: «En moralsk ond aktør er en fri aktør
som påfører andre lidelse mot deres vilje og
uten å ta hensyn til deres menneskeverd.»2

Både Svendsen og Vetlesen holder seg mest til
ondskap i stor skala (Bosnia, Holocaust), og
ser ondskap mest fra utøverens synspunkt.
Sætersdal og Heggens «småskalaondskap» i
behandlingssamfunnet defineres som «den
som ikke er livstruende, men som krenker
menneskers verdighet i hverdagen og gir
mennesker følelsen av å være betydningsløse
og uverdige».3

Jeg overtar gjerne Svendsens generelle
ondskapsdefinisjon. Vi kommer vanskelig
forbi at ondskap generelt må defineres ut fra
de virkninger en handling har, siden aktørens
reelle motiver, grad av innsikt, eventuelle løg-
ner, fordreininger, bagatellisering og fortreng-
ninger gjør motivsiden til vanskelig farvann.
Svendsens ondskapstypologi, som sorterer
etter antatte motiver bak ondskapen, er imid-
lertid interessant som tankeredskap så lenge
det holder å sannsynliggjøre motivene.

Den destruktive misunnelsen

Jeg vil hevde at demonisk ondskap fins, og at
den er mer skremmende og destruktiv enn de
andre typene ondskap. Selv om motiver for
ondskap er vanskelig farvann, vil ikke sjelden
både klient og terapeut oppfatte at de har
«indisier» med hensyn til motiver bak ond-
skapen. Klienter skremmes og forstyrres sær-
lig av slike onde handlinger de ikke klarer å

finne rasjonelle motiver bak. En del mobbing
fremstår slik.

Arne Johan Vetlesen er en av mange som
trekker frem misunnelse som en mulig driv-
kraft bak onde handlinger. Misunnelse er et
interessant psykisk fenomen, blant annet
fordi den ser ut til å kunne anta både byg-
gende og destruktive former.Å misunne andre
er ofte en spore til positiv handling, men ser
også ut til å stå bak når vi er på vårt mest
destruktive, når vi er demonisk onde. I psyko-
logisk teori strides man om hvorvidt misun-
nelse er en medfødt følelse eller ervervet som
følge av deprivasjon [berøvelse]. Melanie
Klein, som Vetlesen trekker frem, er av de sen-
trale teoretikerne på medfødt-siden.

I boken Cinderella and Her Sisters. The Envied
and the Envying beskriver Ann og Barry Ulanov
den destruktivt misunneliges ønske om å øde-
legge det gode i den misunte, i verste fall om å
ødelegge selve personen. Og de beskriver offe-
rets opplevelse av en slik psykisk heksejakt. Et
sentralt element ved destruktiv misunnelse
omsatt i handling er at det ikke er goder eller
handlinger som angripes av den misunnelige,
men personen selv, personens væren.
Likeledes er det tilsynelatende umulig å
komme av kroken: Motangrep fra den misunte
blir gjerne møtt med bakvaskelse og tildeling
av skyld, vennlighet blir møtt med mer aggre-
sjon, siden evnen til vennlighet i en slik situa-
sjon gjerne anses som forsøk på å fremstå som
bedre enn andre. Trekker man seg tilbake, blir
man sjelden latt i fred, for destruktiv misun-
nelse er forfølgende. Når alle veier er stengt,
sitter man «in the position of hostages being
held by terrorists».4

Det er lett å forstå at denne typen opp-
levelse kan gi offeret psykiske plager. Og net-
topp fordi den demoniske ondskapen og den
destruktive misunnelsen er så antirasjonelle,
vil klienter som sannsynligvis står overfor slik
ondskap, ofte bli mistrodd når de beskriver
det de har opplevd. Både isolasjonen ofre gjer-
ne opplever og mistroen fra andre, ser ut til å
bidra ytterligere til psykiske plager.
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Særlig talentfulle personer står utsatt til for
destruktiv misunnelse. En unggutt kan tjene
som eksempel: Han var en fredelig og vennlig
fyr, spesielt skoleflink, med foreldre som gjor-
de sitt for å dyrke frem denne sjeldne planten.
Flere lærere uttrykte irritasjon over forel-
drenes «innblanding» og ønske om særbe-
handling. Gutten var også god i sport, og hen-
delsen som utløste ondskapen mot ham, ser ut
til å være da han en gang slo ut en domine-
rende klassekamerat i en skikonkurranse.
Plagingen begynte, drevet av den domine-
rende gutten og et par til, men tilsynelatende
godtatt av alle. Dels var den subtil og psykisk,
dels åpenbar og fysisk, og så systematisk og
langvarig at han mistet alle sjanser til å behol-
de noen venner på skolen. Foreldrene oppfor-
dret ham til å «heve seg over det». Adskillig
senere gjorde de anskrik til lærer og rektor,
som stort sett fremstilte problemet som gut-
tens og familiens «dårlige sosiale tilpasning»,
og den fysiske mobbingen som «vanlig knuf-
fing». Også en idrettsleder sviktet, ved å utøve
«skjønn» og utelate gutten fra et idrettslag han
åpenbart var mer enn god nok for. Alle veier
var stengt. I sin skrekk og fortvilelse tenkte
gutten mye på selvmord, som om han ville
fullbyrde det «sosiale drapet» omgivelsene
begikk mot ham med sin totale utestenging og
plaging, og med bagatelliseringen av hans
smerte. Etter hvert sa han minst mulig hjem-
me for å skåne foreldrenes følelser, og ble
enda mer ensom. Et senere skolebytte lettet
situasjonen noe.

Som voksen sliter han med angst og en
følelse av å være fjern. Han fikk sent kontakt
med jenter, og har i dag problemer med å knyt-
te seg til en jente over tid. Han har vanskelig-
heter med vennskap, og er sterkt underytende
i forhold til sin kapasitet. Han klandrer seg
selv for at han ikke får til mer, og mener mob-
bingen er fortid og uten interesse nå.

Hva kunne han alene ha gjort i situasjo-
nen? Det mest fortvilende var kanskje de pas-
sive vitnene, medelever og lærere, som insis-
terte på at han selv og familien var årsaken til

problemet, og deres og foreldrenes bagatelli-
sering av ondskapen han opplevde. Skulle
han gått fri, måtte han vel byttet skole, og fra
første dag fremstått som en annen enn han
var. Og det er som kjent verken lett eller psy-
kisk helsebringende å fornekte seg selv – sine
talenter, sin legning, sin moral, sin vitalitet.
Det er valget mellom pest og kolera.

En ganske vanlig opplevelse? Slett ikke
uvanlig. Ett hovedpoeng blir følgelig at vi
undervurderer skadene:Vi overser for lett den
subtile psykiske ondskapen mot andre, baga-
telliserer den fysiske ondskapen i barneårene.
Ofrene begynner å bagatellisere det hele selv,
og får på et tidspunkt «uforklarlige» sympto-
mer som tilsynelatende lever sitt eget liv.

Psykisk lidelse og ondskap

Ut fra klinisk erfaring anser jeg at onde hand-
linger er en meget viktig årsak til psykiske
plager. Hvordan kan jeg være så sikker på det?
Jeg står uten annet enn «indisier» og erfaring
fra mange og til dels lange psykoterapier. Jeg
har for eksempel arbeidet med psykoterapi-
teknikker som konsentrerer seg mer om res-
surser, friske sider hos klientene, muligheter
og fremtid enn om plager, lite fungerende
sider, smerte og fortid. Jeg har hatt tro på tek-
nikkene, og likevel var det så mange som ikke
så ut til å føle seg møtt, som ikke opplevde
bedring. Dermed valgte jeg å satse på å arbei-
de både med ressurssiden og ta smerte og
erfaring av ondskap på alvor – også der klien-
tene selv ikke ba spesifikt om dette. Nå har jeg
inntrykk av at bildet er endret: Psyko-
terapiene tar ofte lengre tid, de dreier seg mye
(men ikke bare) om de smertefulle opple-
velsene, ikke minst om opplevd eller utøvd
ondskap, men nærmest alle opplever bedring.
Og på mange måter får jeg bekreftet at klien-
ter føler seg sett ved denne vinklingen.

Et annet «indisium» er de tilfeller der kli-
entene ber om å slippe å arbeide med opplevd
ondskap. Dette respekterer jeg, men mitt
generelle inntrykk er at det er mye stillstand i
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disse terapiene. Iblant ombestemmer de seg,
og inntrykket er at vi da opplever større
endring og bedring.

La meg til sist understreke at psykoterapi
selvsagt dreier seg om mye mer enn bearbei-
delse av opplevd eller utøvd ondskap. Når
temaet likevel er blitt sentralt for meg, er det
fordi jeg har blitt overrasket over hvor viktig
det ser ut til å være for utviklingen av psykiske
plager – i hvor høy grad psykiske plager ser ut
til å være mellommenneskelig skapt. Det blir

særlig viktig å understreke dette i det offentli-
ge rom, siden både fagdebatt og allmenne opp-
fatninger for tiden vektlegger forhold innen
individet som årsak til psykiske plager, særlig
biologiske/genetiske årsaker. For å spissfor-
mulere: Den som opplever subtil ondskap over
tid, og som får sine opplevelser så lite bekreftet
av andre at forståelsen for hva som foregår, går
tapt, står i en psykisk farlig situasjon som
ingen «lykkepille» kan bedre.

Skjult psykisk ondskap

I vår offentlighet er de fleste forholdsvis enige
om hva som kan kalles fysiske overgrep, eller
fysisk ondskap, og vi begynner å få en offentlig-
het hvor mange er enige om hva som kan kalles
seksuelle overgrep eller seksuell ondskap.
Ondskap på disse områdene er forholdsvis syn-
lig, entydig og åpenbar hvis ofrene beskriver
den. Et helt annet spørsmål er rettsapparatets
behandling av slike saker. Vanskeligere blir det
når vi snakker om psykisk ondskap – ondskap
hvor man med verbale eller andre mellommen-
neskelige midler påfører andre lidelse. Vil man
skjule onde handlinger, velger man oftest subtil

psykisk ondskap, selv om psykisk ondskap selv-
sagt kan være åpenbar også. Etter min erfaring
er denne typen ondskap særlig virkningsfull,
formodentlig fordi den ikke så lett stoppes:
Ofrene for den bruker ofte lang tid på å forstå
hva som foregår, i verste fall aldri forstår de det
aldri, og ofrene opplever sjelden støtte og hjelp
fra tilskuere. Jeg har møtt psykoterapeuter som
betrakter denne ondskapen som så ødeleggende
og sentral at de mener det er et definitorisk
kjennetegn ved ondskap at den skjuler seg.

Iallfall er denne typen ondskap særlig vanskelig
å få øye på og grep på, og den kan lett skifte
ham, bortforklares og benektes. Også som utø-
vere av slik ondskap mister vi lett av syne hva vi
driver med.

Det er nylig kommet en bok på norsk av
den franske psykoterapeuten og viktimologen
Marie-France Hirigoyen om skjult hverdags-
ondskap. Den er betimelig, men konsentrerer
beskrivelsene om såkalt psykopatiske indivi-
der (oversetters valg av term), mens resten av
oss tilsynelatende går skyldfri. Dette er etter
mitt syn en forenkling, som ikke viser i hvil-
ket omfang skjult ondskap utøves også av
mennesker som knapt kan kalles psykopater,
eller i hvilket omfang vi passivt godtar slik
ondskap mot andre.

Så hvordan kan vi se denne typen ondskap
og holde den fast? Nok en gang: Et plaget
individ, «indisier» og erfaring gjør at vi våger
å konkludere fra gang til gang. Psykisk ond-
skap er langt mindre og dårligere beskrevet i
faglitteraturen enn fysisk og seksuell ond-
skap. Den virker mer dagligdags og mindre
spektakulær, men er nok langt mer utbredt.
Utsettes et individ for denne typen ondskap
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– systematisk, i store doser og/eller over tid
– gjør den i høy grad skade. Det er viktig å
rette fokus mot denne lett skjulte, mangeho-
dede, ofte subtile psykiske ondskapen. Det er
særlig her vi er blinde. Jeg antar at skjulte
onde handlinger omfatter alle typer i
Svendsens ondskapstypologi: demonisk, dum,
instrumentell og idealistisk.

Det er den psykiske ondskapen vi har
størst risiko for å møte også i nærmiljøet – i
familien, i parforholdet, på arbeidsplassen, i
vennegruppen. Når ondskap på den måten
opptrer godt skjult og der det skulle være trygt,
blir den særlig uhyggelig, særlig lite synlig
både for en selv og andre og vanskelig å slip-
pe unna. Eksempler på dette fremstår som
rene eventyrene:

En jente opplevde at moren var systema-
tisk ond og hatefull mot akkurat henne i alle
år. Mot de andre var hun bare streng og kre-
vende, men jenta ble kritisert ustoppelig, fikk
rippet opp i gamle feil, ble fremstilt som fæl,
umoralsk, umulig, upålitelig, og mors spå-
dommer for jentas fremtid var dystre.
Samtidig hindret mor henne i å få særlig
mange alternative gode opplevelser, ved å
gjøre det nesten umulig å ha med venner
hjem, nekte henne vanlig vennesamvær hos
andre og baktale henne på subtile måter over-
for slektninger. Hun krevde ekstrem lydighet
siden jenta var så «umulig», nektet å rose
henne «så ikke broren skulle bli misunnelig»,
og signaliserte tydelig at hun ikke ønsket
fysisk kontakt med datteren. Jenta overlevde
psykisk ved litt kontakt med faren, god kon-
takt med enkelte lærere og særlig ved å dyrke
vennskap i skoletiden.Tenårene er gjerne eks-
tra kritiske for unge i en slik posisjon, og ikke
utypisk ved subtil ondskap opptrådte moren
dobbelt i denne fasen: Dels beholdt hun de
strenge barndomskravene, som nå gjorde
vennskapsforhold enda vanskeligere, dels ble
hun som ellers var så skarpsynt, fullstendig
blind for faresignaler hos jenta. Som ofte i
slike situasjoner snublet jenta ut i rusmisbruk
og vonde seksuelle erfaringer i svært ung

alder, moralsk fullstendig alene, uten infor-
masjon og med minimal evne til å passe på
seg selv og se sin egen verdi. Opplevelsene
overbeviste henne om at hun var fæl og 
umoralsk, slik moren alltid hadde sagt.
Situasjonen tok av, og ganske snart satt hun
vettskremt med «hore»-stempelet på seg, uten
å ha ant at dette kunne komme. Vel ferdig
med skolen flyttet hun til en større by for å
slippe unna familien. Studier greide hun bra,
men etter et par år var angsten, selvforakten
og tendensen til selvskadende oppførsel så
sterk at hun bare ville dø. Forsøk på kontakt
med faren, slekten og søskenene førte til lite
annet enn kritikk over at hun hadde slått
hånden av sin mor. I voksen alder kunne jenta
klart se at mor hadde vært ille, men med den
intellektuelles logikk mente hun at når hun
vel hadde tenkt igjennom dette, burde det
ikke lenger ha betydning for henne. Hennes
voldsomme symptomer fortvilte og forvirret
henne og styrket ønsket om å dø.

Til denne dag har ingen i slekten eller
omgivelsene for øvrig funnet grunn til å sette
fingeren på noe ved mor eller familiens fun-
gering. Bare jentas venner er villige til å se
baksiden.

I min arbeidshverdag er ikke dette en
uvanlig historie.

De asiatiske apene

Som ondskapsarbeider frustreres jeg av hvor-
dan vi tilsynelatende alle i noen grad er blin-
de, døve, stumme og handlingslammede når vi
møter ondskap, ikke minst psykisk ondskap.
Det er så slående at jeg har begynt å se likhe-
ten med de asiatiske apene: en som ikke skal
tale, en som ikke skal høre, en som ikke skal
se, og iblant fins en fjerde ape, en som ikke
skal handle.

Apene antas å være japanske. I Japan var
apefigurer ansett som sendebud mellom 
menneskene og gudene, som skulle lære men-
neskene å leve moralsk rett: «Se intet ondt,
hør intet ondt, tal intet ondt, handle ikke
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ondt.» Man skal selvsagt unnlate å bidra til
ondskap. Verre er det å oppfordres til ikke å
se, høre eller tale om den ondskapen som fins,
ikke handle for å stoppe den. Få er enige i et
slikt standpunkt – likevel fungerer vi ofte som
apene. Hvorfor?

Sett psykologisk er det sannsynligvis
mange hindre for synet hos alle parter.
Utøveren av ondskap vil ofte bevisst eller ube-
visst søke å skjule sine handlinger, ved å lyve,
ved å bagatellisere, ved eufemistiske beskri-
velser, ved alle typer forsvarsmekanismer som
kan bidra med glemsel eller følelsesflathet,
ved å fremstå smilende og vennlig. Over tid
endres det gjerne hvordan utøveren forholder
seg til, oppfatter og beskriver hendelsene.
Dette er også et spørsmål om å greie å leve
med truende skyld. Men den virkelige usyn-
lighetskappen får utøveren først på hvis skyl-
den kan legges på offeret. «Blaming the vic-
tim»-tendensen er uhyre sentral for å forstå
hvordan ondskap kan fortsette, og hvordan
den usynliggjøres.

Ofte virker det som om alle parter faller til
ro hvis man legger skylden på offeret:
Utøveren blir skyldfri, og tilskuerne kan forbli
passive med god samvittighet. Offeret kan i
det minste opprettholde en idé om en forståe-
lig og rettferdig verden, og slipper å kjenne på
sin skrekk, ensomhet og fortvilelse stilt alene
overfor ondskap og personen(e) som utøver
denne. Denne mekanismen er så sterk at den
ses også ved åpenbar ondskap som vedva-
rende fysisk vold.

Får offeret skylden, unnflyr man også ube-
haget med å erkjenne at den irrasjonelle ond-
skapen fins. Offeret sitter igjen med svarteper
– «irrasjonelle» symptomer. Sirkelen av blind-
het, døvhet, taushet og handlingslammelse
sluttes perfekt hvis vi så velger rent biologiske
(genetiske, hjernekjemiske) forklaringer på
de psykiske symptomene. Og nettopp dette
har det psykiske helsevesen en sterk tendens
til å gjøre for tiden. Bare for å gjøre det klart:
Jeg vil ikke benekte at former for biologisk
sårbarhet kan spille inn like mye ved psykis-

ke plager som ved somatiske, men hevde ut
fra erfaring og «indisier» at vi er på gale og
farlige veier hvis vi underkjenner betydning-
en av mellommenneskelige forhold for utvik-
ling av psykiske plager.

Kamp mot alle parter

Som psykoterapeut – som iallfall ideelt sett
skal være en både empatisk og kritisk-
tenkende tilskuer – kan man altså måtte kjem-
pe mot alle parter om virkelighetsforståelsen 
– mot utøveren, offeret, tilskuere, andre fag-
folk. Da blir det kritisk å kunne se ondskap
klart. Det klarner gjerne blikket å ha opplevd
ondskap i flere fasonger, å ha bearbeidet slike
opplevelser, å ha blitt møtt i opplevelsene før
eller senere, å ha utviklet sosialt mot til og
vilje til å gå på tvers av gruppen. Det er heller
ingen ulempe å ha sett sin egen kapasitet for
ondskap i hvitøyet.

«Identification with the aggressor» er også
et sentralt fenomen for å forstå hvordan ofre
orker å leve med ondskap mot dem over tid,
og med overgriperen, uten å gå i stykker psy-
kisk. Dette har også vært kalt «Stockholm-
syndromet», og assosierer til hvordan gisler
etter hvert kan søke seg mot gisseltakeren og
oppfatte denne som trygg og rettferdig.
Offeret gjør overgriperens virkelighets- og
selvforståelse til sin, og opplever at verden ser
tryggere og mer forståelig ut. Denne identifi-
seringsprosessen antas å stå sentralt i de til-
feller der ofre senere blir overgripere, og der-
igjennom sender sin utrygghet, angst og smer-
te videre til andre.

Mest forstemmende er det likevel at vi som
tilskuere – til og med som presumptivt kri-
tisktenkende fagfolk, som førskolelærere,
lærere, helsearbeidere, ledere, pressefolk, aka-
demikere – så ofte er blinde, især stilt overfor
psykisk ondskap. Vi ser alle ut til å mislike så
sterkt å ha befatning med ofre – og med psy-
kisk ondskap – at vi har mer enn nok med å
komme oss raskt unna og toe våre hender. Det
er etter mitt syn ofte snakk om en halvblind-
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het, en tilstand hvor vi egentlig vet, men ikke
vil vite av det vi vet.

Det er lett å anta at det dreier seg om angst
for å bli like utsatt, hjelpeløs og uverdig. Iblant
dreier det seg om konkret redsel for å bli neste
offer. Dette er vanlig ved mobbing, i alle alders-
grupper og sammenhenger. For det mobbes
som kjent mye blant voksne også, selv om vi
liker å tenke på det som et skolefenomen. Ofte
vet vi utmerket godt hva som foregår, men
oppfatter det som sosialt «livsfarlig» å stikke
hodet frem. Og vedvarende mobbing – også i
voksen alder – kan i verste fall være livsfarlig,
og stjeler helse og arbeidskraft fra folk.

Men ofte ville det ikke være farlig for til-

skuere å se og si fra om hva som foregår.
Iallfall da vil ofre i etterhånd oppfatte det som
svikefullt at ingen sa noe. Iblant kan den beste
støtten for et offer for ondskap være at noen
overhodet er villige til å dele virkelighetsopp-
fatning med dem. Å være alene, i fare og opp-
leve at ingen bekrefter ens opplevelser, kan gå
på forstanden løs. Og hvis det er riktig at vi
ofte med en viljesakt både kan se og vite, fordi
vi halvbevisst vet allerede, blir ikke vår tilsku-
erpassivitet uskyldig.

I tilfeller der enkeltpersoner utsettes for
ondskap av en gruppe, opptrer ofte det sosial-
psykologien kaller «den grunnleggende attri-
busjonsfeil», både hos tilskuere, utøvere og
ofre. Ifølge denne teorien har vi alle en 
tendens til å bruke personen som grunn-
leggende kategori når vi skal legge mening til
og årsaksforklare hendelser; gruppen,
systemet, interaksjonene, kommunikasjonen
blir til hverdags langt mer teoretiske, usynlige

og ikke-gripbare størrelser, også for akademi-
kere. Så enkeltpersoner utsatt for ondskap av
flere står lagelig til når skyld skal fordeles.
Gruppens del i hendelsene er behagelig usyn-
lig, ansvar pulveriseres – og det er jo så enkelt
å konstruere nye beskrivelser av hva som skjer.

Relativisering av ondskap

En særlig type psykoterapeutisk blindhet
overfor ondskap er verdt å nevne. Deler av
psykoterapifeltet har i 10-15 år moteriktig
vært preget av en forholdsvis sterk versjon av
sosialkonstruktivisme, av typen «verden kon-
stitueres ved våre ideer om den». Her så det ut

til å ligge et stort psykoterapeutisk potensial:
Våre psykiske plager erkonstruert av våre
ideer, og vi kan konstruere nye historier med
folk som gjør dem mer tilfredse, som nærmest
får intrapsykiske og mellommenneskelige
plager til å forsvinne. Mye kreativ psykoterapi
har kommet ut av denne vendingen, som især
har vært merkbar innen familie- og parterapi.
Men to vesentlige etiske problemer dukket
raskt opp: Folk ønsker oftest ikke å se sine
verste smertepunkter «tryllet bort», særlig
ikke når det borttryllede har en lei tendens til
å dukke opp igjen når man er ute av terapi-
rommets magiske atmosfære. Man ønsker å få
tatt sin smerte på alvor. Dessuten havarerer
prosjektet når man nærmest med nødvendig-
het går fra konstruktivisme til kognitiv og
moralsk relativisme: Når enhver klients
beskrivelse av forholdene er like gyldig som
enhver annens, og terapeuten ikke lenger kan
påberope seg å være i noen bedre observatør-
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posisjon, blir terapeuten farlig hjelpeløs stilt
overfor virkelig maktskjeve relasjoner, over-
for ondskap. Og beskrivelser av ondt og godt
er jo i grunnen også konstruksjoner. Dessuten
skal terapeuten vokte seg vel for å foretrekke
én parts versjon ... Hvis terapeuten faktisk tvi-
holder på denne typen tankegang, eller har
problemer med å vurdere når den midlertidig
må forlates, vil ofrene for ondskap og makt-
skjevhet være ille ute, og ha liten mulighet til
å kurere terapeutens naivitet. Både blant kli-
enter og terapeuter har jeg møtt mange som
fortvilet har beskrevet slike resultater.

Mye kritikk har fulgt i kjølvannet av
denne vendingen innen deler av psykoterapi-
feltet, og alternativ terapitenkning er i ferd
med å oppstå. Men om noe etter mitt syn har
blitt klart av dette eksperimentet, så er det at
vi må våge å hevde at det fins gyldige beskri-
velser av visse forhold; ut fra erfaring, kunn-
skap og intersubjektiv enighet blant gode
observatører må vi våge å skjelne mellom
ondt og godt, mellom tilfeldige hendelser og
systematisk ondskap.

Bagatellisering er også en del av vårt kol-
lektive forsvar mot å se den nære ondskapen,
og særlig psykisk ondskap overses lett på
denne måten. Psykisk smerte syns ikke, og
hvis offeret overdriver, er kanskje ikke hen-
delsen noe spesielt, bare litt røff behandling?
Bagatelliseringen av andres smerte har tusen
veier. En måte å bagatellisere psykisk ond-
skap på er ved å sammenligne smerte. Hvem
føler at de har noe å klage over her og nå
sammenlignet med Bosnia? Holocaust? Og
hva er psykisk eller seksuell krenkelse stilt
opp mot fysisk vold? 

Derfor er jeg skeptisk når Arne Johan
Vetlesen sier om ondskap at «ordet utvannes
og fenomenet mister sin brodd i påstanden
om at dette er noe vi ofte bedriver, i alle fall
oftere enn det gode».5 Jeg vil ikke delta i
Vetlesens og Svendsens diskusjon om hvor-
vidt ondskap eller godhet er vanligst, bare
påpeke at om ikke «ondskap» defineres vidt,
mister vi store deler av de hendelsene som gir

mennesker her og nå psykisk smerte og psy-
kiske lidelser. Blir vi for fjetret av det spekta-
kulære, av «den store ondskapen», blir vi ape-
blinde i forhold til småskalaondskapen. Og
det er vel strengt tatt bare den vi kan gjøre noe
med i det daglige?

Vi mister i så fall også av syne hvor mye
den store og den lille ondskapen ligner hver-
andre. Det er ikke bare mennesker med krigs-
opplevelser som lider av diagnosebøkenes
posttraumatiske stresslidelse: Slike lidelser
oppstår her og nå, av fysiske, seksuelle og psy-
kiske krenkelser som oppleves som livstru-
ende i direkte eller symbolsk forstand. Lytter
vi til folks opplevelser, subjektivt beskrevet,
forstår vi gjerne sammenhengene. Et ekstrem-
eksempel kan illustrere:

En jente under 20 år, med lite støttende
familiemiljø, blir stengt inne i ett år av en
«kjæreste», isolert, utsatt for stadige seksuelle
overgrep og trusler. Hun blir truet på livet før
sine få «uteturer», hvis hun skulle melde ham
osv. Til slutt kommer hun seg ut og i sikker-
het, og han finner etterhvert et annet offer.
Har hun ikke opplevd sitt «Bosnia», vegg i
vegg med fredelige TV-liv? Er hun ikke vel så
ensom og usynlig i sin skrekk som et men-
neske midt i en krig? Er det ikke ufattelig at
det kan foregå vegg i vegg?

I motsetning til de fleste med slike opple-
velser bak seg, begynte ikke denne jenta å
ruse seg, så denne «krigsopplevelsen» forsvant
ikke i det store havet vi aldri dykker i. Hun
kom til og med i terapi, hun klarte å snakke,
hun klarte å leve livet sitt, riktignok med vold-
som angst og «uforklarlige» kroppssmerter
som hun selv ikke så noen mening i. «Nei, det
der er jeg da ferdig med!»

Skjult ondskap i arbeidslivet

Mye skjult ondskap foregår i organisasjons-
sammenhenger, i arbeidsliv og foreninger.
Mange mobbes og får helse og liv ødelagt på
disse arenaene, og de blir ofte stående alene.6

Maktmisbruk er selvsagt et videre begrep
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enn ondskap, og interessant å studere av flere
grunner. Men når maktmisbruket går på helsa
løs, bør det etter mitt syn kalles ondskap.
Likedan bør det kalles ondskap når det fore-
går systematisk underminering av enkeltper-
soners bestrebelser, arbeid, sosiale relasjoner,
muligheter eller ytringsfrihet.

Motivene bak skjult ondskap i organisasjo-
ner kan være mange og sammensatte. Jeg vil
tro at både instrumentell og demonisk ond-
skap er til stede. Når man lytter til eller leser
om enkeltofres beskrivelser, støter man ofte
på forklaringer som antyder at det kan dreie
seg om hevnmotiver, nepotisme, misunnelse
og straffing av kritikk.

Ondskap mot klienter er et tema for seg.
Min egen arbeidsarena – behandlingssamfun-
net – er av dem som har stort behov for å feie
for egen dør. Sætersdal og Heggen tar prisver-
dig opp skjult ondskap i behandlingssamfun-
net, hvor ondskap på grunn av maktasymme-
tri mellom behandler og pasient, ikke minst
med hensyn til definisjonsmakt, blir særlig
vanskelig å se. Det er åpenbart at vi som hel-
searbeidere har et stort og ubehagelig arbeid å
gjøre med å gå oss selv og hverandre etter i
sømmene for å røyke ut skjult ondskap på
våre egne arenaer. I dag vil jeg hevde at vi fun-
gerer omtrent like blindt benektende og selv-
opprettholdende som andre maktsterke insti-
tusjoner hvis oppgave det er å forholde seg til
maktsvake individer: undervisningsinstitusjo-
ner, fengselsvesen, politi.

Mange arenaer burde altså studeres grundig
med tanke på maktmisbruk, ondskap og hel-
seskader som følge av dette. Alternative makt-
utredninger måtte formodentlig til.

Fins det botemidler?

De asiatiske apene er først og fremst et godt
bilde på vårt forhold til ondskap her og nå.
Ape-blinde, ape-døve, ape-stumme, ape-passi-
ve sitter vi gjerne langs sidelinjen.Vi gjør som
de andre tilskuerne, stikker oss ikke frem, lar
ikke følelsene løpe av med oss, blander oss
ikke i andres affærer, har en dempet fremferd,
skyr avvikere, unnlater å fremstå som naive,
geskjeftige godfjotter – kort sagt: Vi ligger lavt
og gjør som de andre så vi får leve lenge i lan-
det. Og vi har ikke tenkt å unnskylde oss for
det, for vi er i flertall.

I sosialpsykologien lærer studentene om
«the tragedy of the commons», hvor hver
enkelt bondes overbruk av fellesbeitet til slutt
skapte tragedie for alle. Selv om hver enkelt
som tyr til instrumentell ondskap, kan opple-
ve det som smart, sitter vi alle utsatt til hvis
våre interaksjoner og institusjoner preges
mye av slike handlinger.

Med litt vilje til innsikt i den misunnelsespre-
gede demoniske ondskapen ser man hvordan
den legger liv øde både hos utøver og offer. Å se
den og stanse den i oss og rundt oss er å bidra til
liv og kreativitet. For å greie det må man i det
minste innse at denne typen ondskap fins.�

Noter
1 Vetlesen 2001, s. 106
2 Svendsen, s.80
3 Sætersdal og Heggen, s.9
4 Ulanov og Ulanov
5 Vetlesen 2002, s. 49
6 Hirigoyen
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Gard Lindseth og Trygve Bjørnæs

Unyansert om miljøpolitikken

Ingerid Straume fremmer en rekke ster-
ke påstander om «det nye miljøvernet» i
Samtiden 2/2002. Under tittelen «Den
avpolitiserende miljøpolitikken» skriver
hun at «Miljøpolitikkens fremvekst i
Norge har medført en svekkelse av
demokratiets generelle tilstand».

Skylden for dette, mener Straume, har miljø-
vernmyndigheter, organisasjoner og forsk-
ning, som individualiserer ansvaret for miljø-
spørsmål og plasserer det hos individene og
ikke på system-/markedsnivå, der det hører
hjemme. Slik avpolitiseres miljøpolitikken og
innbyggerne infantiliseres og overbelastes med
ansvar for problemer de ikke har forutsetning-
er for å løse. Resultatet blir at «offentligheten
avpolitiseres».

Teoretisk er Straumes analyse interessant
og tankevekkende, men i møte med miljøpoli-
tisk praksis har resonnementene flere svakhe-
ter. For det første skyter hun over mål når hun
gir miljøvernmyndigheter, organisasjoner og
forskningsmiljøer skylden for en avpolitise-
ring av offentligheten. Miljøpolitikken er del
av en større helhet, hvor prosesser som globa-
lisering, markedsretting og forbruksoriente-
ring utgjør bakteppet. Disse prosessene drives
ikke frem av «miljøsektoren». Straume tilleg-
ger miljøsektoren en makt som miljøengasjer-
te folk neppe kjenner seg igjen i. Ifølge

Straume har «den nye miljøpolitikken» – som
kjennetegnes av konsultasjon, økt fokus på
deltakelse, individualisering av ansvar, tro på
markedsløsninger m.m. – som funksjon å gi
en illusjon av handling og dekke over det fak-
tum at lite faktisk blir gjort. Denne symbolpo-
litikk-tankegangen er ikke ny og er gitt sitt
mest kjente uttrykk i Murray Edelmans bok
The Symbolic Uses of Politics fra 1964. Det er
opplagt at politiske handlinger kan ha et sym-
bolsk aspekt, og det ville være naivt å tro at vi
ikke finner eksempler på dette innen miljøpo-
litikken. Vi kjenner oss likevel ikke igjen i
Straumes virkelighetsbeskrivelse når hun
betrakter arbeidet for en bærekraftig utvikling
som en «avpolitiserende ulv ikledd demokra-
tiske fåreklær» og når holdnings- og atferds-
forskningen beskrives som «administrasjons-
statens forlengede arm» i en virksomhet
som «moralsk overbelaster og infantiliserer
individet».

Miljøpolitikk mer enn holdningsarbeid
Straume gir en fremstilling av miljøpolitikken
i Norge hvor det virker som den stort sett
handler om å påvirke dine og mine holdninger
til forbruk: «arbeidet med å oppdra befolk-
ningen settes i høysetet». I iveren etter å påvise
en tendens kommer Straume i skade for å over-
se at det aller meste av miljøpolitikken fortsatt
handler om helt andre ting enn holdnings-
kampanjer mot individuelt for-bruk. Hva med
klimaforhandlinger? Naturforvaltning? For-
urensningskontroll? Statens forurensnings-
tilsyn har i dag flere ansatte enn Miljøvern-
departementet, og er vel ikke mest kjent for sine
forsøk på å påvirke individuelle holdninger?  

debatt
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Også brorparten av den samfunnsfaglige mil-
jøforskningen bidrar ifølge Straume til elen-
digheten ved at den primært fokuserer på
individenes forbruk. Dette er feil. Ved å ta et
blikk på virksomheten til miljøforskningsin-
stituttene kan argumentet tilbakevises. Et
annet spørsmål er om et fokus på individers
forbruk er uinteressant i en miljøsammen-
heng, mens bare de overordnede spørsmålene
om strukturer og samfunnssystem er interes-
sante. Her er et viktig moment at oppmerk-
somhet rettet mot økt forbruk som miljøpro-
blem, reflekterer de faktiske endringer i mil-
jøproblematikken som har skjedd i takt med
reduserte utslipp fra industrien.

Dessuten kan man hevde at det i enkelte
sammenhenger er for lite fokus på individuelt
forbruk. Industriens og husholdningenes for-
bruk av energi er en av de viktigste utslipp-
skildene for klimagasser, og et av de vanske-
ligste områdene for Norges politikk i årene
fremover. Hovedtyngden av klima- og energi-
debatten har imidlertid foregått på struktur-
nivå – ved at man har diskutert gasskraftverk,
ilandføring av gass, elektrifisering av sokke-
len m.m. Det forbruksorienterte alternativet
energiøkonomisering (strømsparing) har vært
så godt som fraværende i debatten; dette til
tross for at det kan konkurrere med de fleste
andre energialternativer, uten negative miljø-
konsekvenser. Norge har det høyeste strøm-
forbruket i Europa og de laveste prisene.
Opplever vi på dette området noe utidig press
fra myndighetene om å forandre holdninger
og oppføre oss annerledes? Neppe. Snarere vil
vi hevde at både fraværet av forsøk på å endre
holdninger og fraværet av energiprising, sen-
der et signal til oss både som «borgere» og
«forbrukere» om at våre holdninger er lite vik-
tige. Til sammenlikning slår europeeren på
kontinentet av lyset etter seg når hun går fra
et rom til et annet.

Behov for samspill
Ofte er løsninger på miljøspørsmål som ener-
gi, avfall, transport m.m. avhengig av et sam-

spill mellom individuelle holdninger og hand-
linger og tilrettelegging fra myndighetenes
side. Da blir informasjon og holdningsen-
dring en nødvendig del av bildet, men må
selvfølgelig ikke skje på bekostning av miljø-
politikken ellers. Straume bruker kommu-
nenes arbeid med «Lokal Agenda 21» som
eksempel på det nye individ- og hushold-
ningsrettede miljøvernet. Hun overser derved
at det meste av «Lokal Agenda 21»-arbeidet
har handlet om at lokale myndigheter tar på
seg større ansvar for miljøspørsmål. Dessuten
har arbeidet med «Lokal Agenda 21» gjennom
forsøk på en bredere dialog med innbyggerne
åpnet for nettopp den type langsiktig reflek-
sjon om samfunnets mål og retning som
Straume etterlyser. En annen side av saken er
at å få innbyggere til å engasjere seg i denne
dialogen har vist seg vanskelig; det finnes for
få «borgere» som vil delta i en slik diskusjon.

Problemet med Straumes innlegg er i høy
grad at hun bygger sine teser med utgangs-
punkt i forsøksprosjekter på lokalt nivå. Hun
skiller i liten grad mellom disse prosjektene
og den politikken som føres på nasjonalt nivå.
Eller også bruker hun lokale prosesser og
utkastet til en nasjonal strategi for bærekraf-
tig utvikling – som knapt noen har hørt om og
som er blitt sterkt kritisert – til å underbygge
påstander om en generell individualisering av
miljøpolitikken. Straume studerer lokale pro-
sjekter og forsøksordninger, der holdningsen-
dringer bare har utgjort en del av virksomhe-
ten, for deretter å kritisere hele systemet for
«bare» å drive med dette.

Ingerid Straume har rett i at det på enkelte
områder er utviklet en politikk som legger
større ansvar på individnivå og individuelt
forbruk – hun nevner selv avfallsproblemer. I
Straumes øyne er dette et resultat av at myn-
dighetene prøver å skjule sin egen miljømes-
sige impotens bak relativt uviktige tiltak, slik
at de store spørsmålene om samfunnsutvik-
lingen og markedskreftene forblir udiskutert.
Vi er enige i at ikke alle miljøspørsmål bør
reduseres til å handle om hver enkelts 
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personlige ansvar som forbruker. Likevel er
endringer i atferd nødvendig for å oppnå
nasjonale miljømål. Straume er selv inne på
økonomiske virkemidler som avgifter, men
avviser langt på vei disse som del av den
samme kritikkverdige forbruksorienteringen.

Vi har vanskelig for å se hvordan man politisk
skal få til å redusere for eksempel bilkjøring
eller antall flyreiser uten å gå veien om hold-
ningsendring eller bruk av økonomiske virke-
midler.

Problematisk om borgerrollen
Ingerid Straume gir en interessant analyse av
borgerrollen og forholdet mellom individ og
myndigheter når det gjelder spørsmålet om
meningsdannelse. Men også her kommer hun
med påstander som kan diskuteres. Straume
opererer med vanntette skott mellom rollen
som borger og rollen som forbruker eller mar-
kedsaktør. Mens borgerrollen innebærer
«langsiktige vurderinger på fellesskapets
vegne», er forbrukerrollen definert som en
endimensjonal rolle hvor lommeboken styrer
handlingene. Resultatet av for stor vekt på for-
brukerrollen blir dermed at de store spørsmå-
lene om målene for samfunnsutviklingen og
markedskreftenes funksjon ties i hjel mens
man sorterer sitt avfall i ulike dunker.
Straume er imidlertid lite utfyllende når det
gjelder å definere hva «borgerrollen» egentlig
innebærer eller hva det vil si å handle «sam-
funnsbyggende». Med utgangspunkt i forstå-
elsen som er blitt vanlig gjennom teoretikere
som Arendt, Habermas og Bauman, er det
naturlig å forstå dette som å engasjere seg i

politikk som en dannende virksomhet og
handle politisk ut fra en idé om at dette er vik-
tig også ut over økonomisk egeninteresse.
Dette krever mer direkte demokrati og min-
dre statlig kontroll og styring. Hos Straume
forblir det derimot et ubesvart spørsmål hvor-

dan hun ser for seg at borgerrollen skal styr-
kes og offentligheten politiseres. Det Straume
peker på er først og fremst at politikere skal
slutte å handle på borgernes vegne. Hun skri-
ver:«(...) bør det ikke egentlig være omvendt i
det parlamentariske demokratiet; at politikere
re-presenterer standpunkter som først utvik-
les i en politisk offentlighet?».

Vi undres over hvilket syn dette innebærer
i forhold til miljøproblematikken. Ligger det
ikke i dette synet nettopp en individualisering
og «overlate det til folk flest»-holdning i stedet
for å gå foran? Vi blir dermed usikre på hvil-
ken rolle Straume reserverer for politikerne.
Skal politikere gå foran – eller skal de sitte på
gjerdet? Blir det viktigste for Straume idealet
om ikke å behandle folk som «barn» eller å
løse miljøproblemene? Er det (deltaker-)
demokrati eller miljø som står i sentrum? 

Straume synes å tro at bare «borgerne» får
være i fred fra innblanding i form av styring
eller holdningskampanjer, vil miljøet tjene på
det: «er det ikke gode grunner til å tro at de
«rette holdninger» allerede er til stede i befolk-
ningen? Det har for eksempel ikke vært van-
skelig å få husstandene med på avfallssortering
og lignende når mottakerapparatet er etablert.
Problemet er at vi har svært liten innvirkning
på utformingen av samfunnets infrastruktur».
Straume selv ser ikke at eksemplet hun bruker
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nettopp handler om staten som «paternalis-
tisk» aktør som trer en løsning ned over hodet
på innbyggerne – med godt resultat.

Hvem skal «redde» borgeren?
Straume ender med et paradoks med hensyn
til hovedtesen om at en styrking av borgerrol-
len vil føre til en bedre miljøpolitikk. Hun
viser nemlig liten tiltro til den borgerrollen
hun selv mener har i seg kimen til løsning.
Dersom det er riktig at ansvarlige «borgere»
nå blir forledet til å involvere seg i prosesser
som bare gir et skinn av demokratisk innfly-
telse, må man vel også kunne forvente at disse
oppegående «borgerne» (for de fins vel fort-
satt – eller er også borgerrollen avhengig av
statsstøtte?) vil avsløre dette? 

Til slutt er vi derfor svært usikre på hva
som egentlig er Straumes konklusjon. Det er
tydelig at borgerrollen må styrkes, men er det
staten som skal ha ansvaret for å gjenreise en
politisk debatt som er grunnleggende kritisk
til statens politikk? 

Oppfølging av vedtatte mål
Man kan godt være uenig om hvor mye
ansvar for miljøspørsmål som skal legges på
individnivå versus systemnivå, men å se for-
søk på å endre miljøholdninger som under-
gravende for demokratiet, er malplassert.
Ingerid Straume kritiserer norsk miljøpoli-
tikk for å dreie seg om virkemidler og ikke om

grunnleggende mål. Vi kan dele Straumes
oppfatning om at også de overordnede
målene for samfunnsutviklingen bør settes
under debatt. I en tid hvor de store ideologis-
ke diskusjonene ligger døde, kan man ønske
seg en slik samtale tilbake. Miljøpolitikk
handler imidlertid ikke bare om «den store
samtalen», men om konkrete saker som gass-
kraft, vannkraftutbygging og om vi skal åpne
Barentshavet for petroleumsvirksomhet. I
slike saker blir miljøpolitikken til ved at aktø-
rer støter sammen og argumenter brytes.Vi vil
også minne om at en rekke mål allerede ligger
fast og at miljø sto sentralt i den offentlige
meningsutvekslingen da Norge forpliktet seg i
forhold til en rekke av våre miljøpolitiske
mål. I en kritikk av norsk miljøpolitikk bør
første skritt være å minne politikerne om
ansvaret for de målene de allerede har for-
pliktet seg til.

I et demokratisk samfunn må det være rom
for individet til selv å velge hvor opptatt man
vil være av et spørsmål som miljø. Likevel må
det være legitimt – ut fra alvoret i miljøproble-
mene og hensynet til de som kommer etter oss
– å forsøke å påvirke hver enkelt til å bidra
med sitt. Vi har valgt politikere for at de skal
forvalte et helhetssyn vi som borgere ikke all-
tid evner. En bærekraftig utvikling vil kreve
politikere som tør å stå rakrygget når kravet
om lavere strøm- og bensinpriser herjer i den
offentlige debatten.�
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Brit Mæhlum

Engelsk eller norsk?

At norske akademikere må beherske ett
eller flere fremmedspråk, er gammelt
nytt. Kravet om stadig mer bruk av eng-
elsk er like fullt i ferd med å forandre
hverdagen for mange. Men har vi virkelig
vurdert konsekvensene av denne tidsrik-
tige iveren etter å besverge engelsk-
mantraet? 

En av de mange nyvinningene innenfor norsk
akademia den siste tida ble satt ut i livet ved
begynnelsen av vårsemesteret 2002. Medisin-
studiet ved Universitetet i Oslo innførte da
engelsk som obligatorisk og eneste språk for
studentene på 9. semester. I praksis betyr
dette at all undervisning, all faglig kommuni-
kasjon – både skriftlig og muntlig – skal fore-
gå på engelsk, selv om de aller fleste studen-
tene og foreleserne er norske.

Presentasjonen i mediene av denne akade-
miske nyheten like før ordningen skulle tre i
kraft, viste en noe avventende skepsis både
blant ansatte og studenter.1 En av professo-
rene uttalte at «De færreste av studentene
kommer til å snakke engelsk når de blir leger.
De skal snakke norsk. Jeg mener også at vi bør
forelese med sjel og temperament. For en
norsk foreleser er dette lettere å få til på
norsk.» Den faglig-administrative ledelsen
ved Det medisinske fakultet begrunner imid-
lertid innføringen av engelsk med at dette er
en viktig del av «globaliseringen» av medisin-
studiet. Engelsk er det internasjonale medi-
sinske fagspråket, og med engelsk som under-

visningsspråk vil det også bli lettere å ta imot
utenlandske studenter. At nettopp 9. semester
på medisinstudiet tar i bruk engelsk, blir like-
vel motivert ut fra litt andre grunner. Dette
semesteret omhandler kvinnesykdommer,
fødselshjelp og barnesykdommer. Og siden 25
prosent av alle som føder i Oslo, kommer fra
et annet land,«(...) trenger man engelsk», som
«chairman of the semester committee» formu-
lerte det.2

Uttalelsen får stå for chairman’ens egen
regning. Eksemplet fra medisinstudiet i Oslo
kan uansett tjene som innfallsport til en mer
prinsipiell drøfting av forholdet mellom
norsk og engelsk som akademisk språk. Dette
er et spørsmål som har blitt stadig mer
påtrengende innenfor utdannings- og forsk-
ningsmiljøene her i landet, og språkreformen
fra det medisinske fagmiljøet ved
Universitetet i Oslo er på flere måter sympto-
matisk for en generelt akselererende utvik-
lingstendens ved våre akademiske institusjo-
ner. Riktignok ligger medisinerne i hovedsta-
den her et lite hestehode foran sine kolleger.
Men slik utviklingsspiralen har fortonet seg
de siste årene i det som gjerne omtales som
«internasjonaliseringen» av høyere utdan-
ning, er det all grunn til å tro at flere snart vil
følge etter. Faktum er at det på dette området
nå foregår et intenst kappløp institusjonene
imellom, der det ikke bare er viktig å være tid-
lig ute, men der en helst bør ligge litt i forkant
av utviklingen. Slik skaffer en seg konkurran-
sefortrinn framfor kolleger ved andre institu-
sjoner, både når det gjelder rekruttering av
studenter og av vitenskapelig ansatte. På et
overordnet politisk plan blir også grunnen
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kontinuerlig beredt, ikke minst gjennom
ulike symbolske utdanningspolitiske tiltak:
De akademiske gradsbetegnelsene skal heret-
ter være engelske –«bachelor» og «master». Og
den paragrafen i Universitetsloven som sier at
«Undervisningsspråket er til vanlig norsk», er
nylig blitt opphevet.

«Og hva så?», er det mange som spør. «Hva
er egentlig problemet? Det vil jo uansett gå slik
at norsk blir erstattet av engelsk, og dét er for-
såvidt like greitt. Vi kan jo ikke bare sitte her
på knausen vår og se på at toget går, heller?»

Ja, er det virkelig et problem her? La meg
bare presisere at jeg selvsagt ikke er motstan-
der av at norske akademikere i gitte sammen-
henger bruker et språk som når ut over et sne-
vert norsk eller nordisk publikum.
Universitetene har alltid vært internasjonale
institusjoner, og å framheve bare norsk som
det eneste språklige alternativet for norske
akademikere ville bare være fordummende og
avspore enhver seriøs debatt. Det jeg er kritisk
til, er den uforbeholdne og ureflekterte
applauderingen av engelsk språk innenfor
våre høyere utdannings- og forskningsinstitu-
sjoner, der bruk av engelsk åpenbart blir opp-
fattet som tilnærmet synonymt med begrepet
«internasjonalisering». Hvordan kan en så
vidt gjennomgripende endring i utdanningss-
systemet bli promotert på dette viset uten at
det stilles spørsmål ved eller utredes noe om
konsekvensene? Hvordan kan akademikere
avfinne seg med en utvikling som så til de
grader angår deres viktigste og for manges
vedkommende eneste arbeidsredskap – nem-
lig språket? 

Min foreløpige påstand er at vi har blitt en
slags ofre for omstendighetenes diktatur, der en
akselererende og tilsynelatende autonom
samfunnsutvikling har ført oss inn i en
avmaktens optimisme, for å låne noen beteg-
nende uttrykk fra den finske filosofen Georg
Henrik von Wright.3 Derfor er det knapt noen
som stiller de fundamentale spørsmålene om
når og ikke minst hvor det omtalte toget går,
eller om det i det hele tatt går noe tog. Og hvis

en drister seg til å stille den typen imperti-
nente spørsmål, står en i overhengende fare
for å bli møtt med argumenter om bakstre-
verskhet, utidig nasjonalisme, proteksjonisme
og museumsvokting. Å framheve norsk i
dagens globale, internasjonale, «vi er alle én
verden»-ideologi, blir derfor ofte tolket som
den optimale demonstrasjonen på at en ikke
er helt med, ja, at en er en skikkelig «has
been».

La meg forsøke å konkretisere noen av de
mange spørsmålene og dilemmaene som
aktualiseres i forbindelse med at norsk i sta-
dig høyere grad fortrenges av engelsk som
akademisk språk. Det være seg engelskspråk-
lig pensumlitteratur, oppgaveskriving på eng-
elsk, forelesninger på engelsk av norskspråk-
lige lærere, doktoravhandlinger på engelsk, en
meriteringspraksis som etter sigende favorise-
rer engelskspråklig publisering osv., osv. Hva
er de mulige eller også sannsynlige konse-
kvensene av det påtrykket som nå hviler over
all høyere utdannings- og forskningssaktivitet
her i landet – et krav som til sjuende og sist
dreier seg om å tilpasse seg en engelskspråk-
lig hverdag? Og hvor kommer dette presset
fra; hva slags krefter er det som virker her?

Framstillingen vil gå nærmere inn på tre
nivåer – fra det individuelle, over til det sam-
funnsmessige og til slutt et overordnet ideolo-
gisk nivå. Samtidig er det viktig å ha i mente
også andre sektorer av norsk samfunnsliv der
engelskpåtrykket og etter hvert engelskdomi-
nansen er minst like sterk som i akademia.
Den språklige virkeligheten som i dag avteg-
ner seg innenfor særlig norsk næringsliv og
datateknologi, bidrar selvsagt til både å
bekrefte og forsterke de tendensene som pre-
ger den akademiske verden.

Messingen av engelsk-mantraet
Hvilken praktisk og teoretisk betydning vil
engelsk som mer eller mindre enerådende fag-
språk kunne tenkes å ha for norskspråklige
studenter og vitenskapelig ansatte? Noen av
de kritiske aspektene på dette planet vil jeg
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formulere som en rekke spørsmål. Disse
spørsmålene ser det imidlertid ut til at både
utdanningspolitikere og fagmiljøer har
«glemt» å stille under sin messing av engelsk-
mantraet.

Kanskje nordmenn ikke er så gode i engelsk
som vi liker å tro? Denne formastelige tanken
blir tidvis artikulert offentlig.4 Hvis den er rik-
tig, enten det er snakk om nordmenn i eller
utenfor det akademiske systemet, forsterker
det i så fall bare ytterligere punktene neden-
for.

Er det virkelig uproblematisk for nordmenn å
snakke og skrive, det vil si tenke og erkjenne, på
et språk som ikke er morsmålet deres? Alle som
har erfaring med dette, vet at svaret definitivt
er nei. Det blir ofte en «(...) blodfattig, nokså
endimensjonal utgave» av det en ville ville ha
sagt på norsk.5 Likevel blir altså dette erkjen-
nelsesteoretiske og dermed essensielt akade-
miske problemet forbigått med rungende
taushet. Er det for eksempel så sikkert at det
«lønner seg» å skrive doktoravhandlingen sin
på engelsk? Blir det tatt tilstrekkelig høyde for
det som nødvendigvis må ofres av språkbe-
herskelse, faglig kreativitet og tankekraft ved
å skrive på et fremmed språk? Så langt min
erfaring strekker seg, er svaret også her defi-
nitivt nei. Drømmen om å få en internasjonal
kapasitet i kommisjonen og håpet om å bli
lest utenlands, er ofte langt viktigere. Og hva
med professoren som blir tvunget til å fore-
lese på engelsk? Noen særskilt engelskkompe-
tanse inngår normalt ikke i de vitenskapelige
ansettelsesvilkårene, men nå bør altså ved-
kommende kunne forelese på engelsk med
«(...) sjel og engasjement».6

Har vi tilstrekkelig kunnskap om læringseffek-
ten av fremmedspråklig fagstoff ? Spørsmålet er
spesielt aktuelt for grunnivåene innenfor høy-
ere utdanning, der den faglige basisforstå-
elsen normalt blir lagt. Det finnes lite forsk-
ning på dette området, og få helt entydige
resultater. Samtidig er det liten tvil om at
lesing av fagstoff på et fremmedspråk har
konsekvenser for ulike kognitive prosesser, og

at dette derfor med stor sannsynlighet også
influerer på selve læringsprosessen.

Er vi i stand til å overskue hvilke konsekvenser
en dominerende bruk av engelsk i studiet har for
den norskspråklige kompetansen? Det er et fak-
tum at størsteparten av de som forlater våre
høyere utdanningsinstitusjoner, blir yrkesakti-
ve i Norge og for det meste kommer til å for-
holde seg til en norskspråklig kontekst.
Hvilken kompetanse får disse studentene i å
kommunisere på det framtidige profesjons-
språket sitt, når den faglige opplæringen fore-
går på et fremmedspråk? 

Har det vært noen refleksjon over de pedago-
giske konsekvensene av engelskspråklig under-
visning? Erfaringer fra Sverige i den videregå-
ende skolen, jf. SPRINT-rapporten fra 2001,
viser helt entydig at slik undervisning fører til
gjennomgående mer lærerstyrt virksomhet,
og ditto mindre aktivitet fra elevenes side.
Dette er utvilsomt et tankekors, ikke minst
med tanke på flere av de føringene som ligger
i den såkalte «kvalitetsreformen» som nå skal
settes ut i livet, der større egenaktivitet fra stu-
dentenes side representerer en av de
gjennomgripende endringene. For øvrig er det
en velkjent erfaring fra høyere norsk utdan-
ning at studentene ikke har tilfredsstillende
skrivetrening, og dermed heller ikke er til-
strekkelig kompetente i faglig skriving – på
norsk. At de med et slikt utgangspunkt skal
kunne forventes å skrive godt på engelsk, for-
blir da temmelig gåtefullt.

Norsk – et degenerert språk? 
Hvilke kulturpolitiske og sosiopolitiske kon-
sekvenser er det så mulig å overskue som
resultat av engelskens økende innflytelse? La
meg her ta utgangspunkt i én bestemt sektor
innenfor norsk akademisk virksomhet, nem-
lig forskningspubliseringen, og utlede noen
sentrale perspektiver herfra.

En rapport om publiseringsvirksomheten i
år 2000 ved alle de fire universitetene pluss
tre vitenskapelige høyskoler (jf. Kyvik, se lit-
teraturlisten), viser at i alt 70 prosent av alle

132 samtiden 4  2002

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:38  Side 132



publiserte bidrag dette året var skrevet på et
ikke-nordisk språk, i praksis stort sett eng-
elsk. Og denne andelen var klart stigende
sammenliknet med tjue år tidligere. Bak dette
tallet skjuler det seg en vitenskapelig hverdag
der det på flere fagområder overhodet ikke blir
publisert norskspråklig forskningslitteratur,
eventuelt bare i minimal grad. En konkret
følge av dette faktum er at det på ulike viten-

skapelige felter ikke foregår noen utvikling av
norsk fagterminologi; det er tvert imot de eng-
elske termene som overtar.

Fraværet av en særskilt norsk fagtermino-
logi innenfor et gitt felt trenger ikke nødven-
digvis oppleves som så dramatisk av de aktu-
elle fagpersonene selv, men kan snarere ha
karakter av «uskyldig» lånordsproblematikk. I
mange tilfeller viser det seg likevel at når hele
det terminologiske apparatet er på engelsk,
utløser dette gjerne full bruk av engelsk. Det
oppleves både kunstig og utilfredsstillende å
snakke og skrive norsk med en fagterminolo-
gi hentet fra et annet språk. Slik kan de ulike
argumentene for å gå over til engelsk bite
både seg selv og andre argumenter i halen,
med dét som resultat at norsk som fagspråk
blir generelt svekket. Dette er ikke bare et
nasjonalt kulturpolitisk problem; det er også
et dilemma i forhold til generelle demokratis-
ke prinsipper.

Bekymring over denne utviklingen har den
siste tida kommet både fra Norsk faglitterær
forfatter- og oversetterforening og fra norske
forleggere; jf. følgende uttalelse fra forlagssjef
Arne Magnus i Universitetsforlaget: «For å
opprettholde et vitalt kultur- og samfunnsliv
er det helt avgjørende at de akademiske fag-

miljøene utvikler norske vitenskapelige
begreper om omverdenen».7 Forlagsverdenen
opplever norsk språks svekkede stilling som
et problem blant annet med å få utgitt gode
norskspråklige lærebøker. På dette området
møtes for øvrig argumentene om mangelfull
norsk fagterminologi og erfaringen med at
lærebokskriving ikke er spesielt vitenskapelig
meriterende. Innenfor enkelte fagområder er

det derfor all grunn til å frykte at vanskelig-
hetene med å få produsert norskspråklige
lærebøker vil forplante seg fra høyskole- og
universitetsnivået og videre nedover i utdan-
ningssystemet.

Det bildet som her begynner å avtegne seg,
er i samsvar med det som gjerne omtales som
«domenetap», det vil si at et gitt språk mister
posisjonen sin som allment bruksspråk
innenfor visse samfunnsområder. Når aktø-
rene på dette samfunnsområdet unnlater å
videreutvikle og slik forvalte det aktuelle
språket, er kanskje «domenefraskrivelse» en
like betegnende karakteristikk (jf. Ellingsve i
litteraturlisten). I tillegg til akademia er det
framfor alt innenfor norsk næringsliv samt i
informasjons- og kommunikasjonsteknologi-
en at en har fraskrevet seg bruken av norsk til
fordel for engelsk.Vi står altså overfor en situ-
asjon hvor det på flere av de mest prestisje-
tunge og framskutte områdene av norsk sam-
funnsliv har foregått en form for «degenere-
ring» av norsk som fullverdig språk. Norsk er
rett og slett ikke lenger et komplett, samfunns-
bærende språk.

Med utgangspunkt i denne tilstanden av
åpenbare domenetapssymptomer er det fullt
mulig å skissere andre og langt mer bekym-
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ringsfulle framtidsscenarier for det norske
språksamfunnet. Veien trenger nemlig verken
å være spesielt kronglete eller lang fram til en
fullt utviklet diglossisk situasjon, der norsk er
blitt devaluert til Lav-språket, og der engelsk
er Høy-språket. En slik funksjonell fordeling
mellom to språk, det ene gjerne knyttet til
mer avgrensete og private sosiale sfærer, det
andre med videre og mer autoritative bruks-
områder, finner vi i en rekke språksamfunn

verden over. «Så da er det vel ikke så farlig?»,
vil enkelte si. «Vi må jo bare avfinne oss med
den globale virkeligheten.» Her er det imidler-
tid viktig å minne om et ikke uvesentlig
aspekt ved denne globale realiteten, nemlig at
diglossiske språksamfunn primært forekom-
mer i Afrika, Asia og Sør-Amerika, og at feno-
menet har oppstått som en konsekvens av
kolonialistiske eller post-koloniale tilstander,
der et europeisk, tidligere kolonisatorspråk
fungerer som det dominerende Høy-språket,
mens den lokale språkvarianten er Lav-språ-
ket. All høyere utdanning foregår vanligvis på
Høy-språket, men er gjerne forbeholdt en
liten sosial elite. Det er i det hele tatt ikke det
vi forbinder med demokratiske rettigheter
som først og fremst preger disse språksam-
funnene.

Dermed har jeg beveget meg over i de fun-
damentale, men også mer subtile aspektene
knyttet til valg av språk: de ideologiske, hold-
ningsmessige og strategiske dimensjonene
som uvegerlig er knyttet til ethvert språksy-
stem, og som dermed er styrende for de val-
gene som blir gjort – på individnivå såvel som
på samfunnsnivå.

Myten om framskrittet
Visse sider ved en slik ideologi-problematikk
ble antydet innledningsvis, der jeg viste til
hvordan en står i fare for å bli oppfattet som
bakstreversk om en våger å være kritisk til
dagens engelsk-panegyrikk. Derimot er det
altså et tegn på at en er både tidsmessig og
offensiv om en hopper på engelsk-toget. Helt
parallelle tendenser er dokumentert i en
rekke språksamfunn, og de siste årene har det

kommet flere publikasjoner som har satt
fenomenet «English as an international lang-
uage» inn i et kulturkritisk, sosioøkonomisk
og utpreget politiserende perspektiv.
Følgende sitat fra Pennycook (s. 13), kan tjene
som ingress, før jeg går litt nærmere inn i
denne tematikken:

(...) a number of writers have pointed to a far
broader range of cultural and political effects of
the spread of English: its widespread use threa-
tens other languages; it has become the lang-
uage of power and prestige in many countries,
thus acting as a crucial gatekeeper to social and
economic progress (...) and it is also bound up
with aspects of global relations, such as the
spread of capitalism, development aid and the
dominance particularly of North American
media. 

Det sentrale med denne perspektiveringen er
ikke først og fremst hvorvidt engelsk i gitte
tilfeller har fungert som en døråpner til gene-
rell sosial og økonomisk framgang, men like
mye forventningen og forhåpningen om at så
skal skje. Innenfor denne forståelsesrammen
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har det utviklet seg ulike myter; myter som
setter likhetstegn mellom menneskelig fram-
gang, utvikling, modernisering, vestliggjø-
ring, globalisering – og bruk av engelsk.

Med tanke på hvor framherskende overbe-
visningen om det ubegrensede og evige fram-
skritt har vært og fortsatt er innenfor vestlig
sivilisasjon, vil en også kunne ane noen av de
kreftene som støtter oppunder engelskens
ekspansjon. Forestillingen om økonomisk
vekst som en forutsetning for modernisering,
og modernisering som en forutsetning for
utvikling og framskritt, fungerer som et inci-
tament for engelsk språk såvel i den 1., 2. som
i den 3. verden. Spesielt interessant er det å
registrere at på liknende måte som det men-
neskelige framskritt har hatt en tendens til å
bli betraktet som naturlig og dermed nødven-
dig, slik har også spredningen av engelsk som
globalt språk blitt pakket inn i en nøytralitets-
pakke. Engelsk blir, som Pennycook formule-
rer det (s. 9): «(...) considered natural, neutral
and beneficial (...) detached from its original
cultural contexts» (mine uthevinger). Bruk av
engelsk blir mao. vurdert ut fra utelukkende
instrumentelle hensyn; hva bruken av engelsk
kan gi oss tilgang til. Det er ikke minst innen-
for den politiske og akademiske diskursen at
en har vektlagt disse instrumentelle argumen-
tene, og slik legitimert økt bruk av engelsk. At
det engelske språket også kan oppvise et høyt
utviklet vitenskapelig begrepsapparat, inklu-
dert betydelige materielle ressurser i form av
for eksempel lærebøker og vitenskapelig litte-
ratur, gir selvsagt ytterligere støtte til denne
instrumentelle argumentasjonen.

Det faktum at disse ulike delargumentene
biter hverandre i halen og slik inngår i en sir-
kulær retorikk, skal jeg la ligge. Det viktige er
hvordan bruk av engelsk innenfor denne reto-
riske diskursen framstår som et udelt gode;
som et middel til å oppnå framgang og vekst
på ulike spesialiserte områder, framfor alt
innenfor vitenskapen. Slik har engelsk utvik-
let seg til å bli oppfattet som et symbol på alt
det som gjerne forbindes med troen på fram-

skrittet – «(...) science and technology, moder-
nity, efficiency, rationality, progress, a great
sivilization».8

Til sammenlikning vil følgelig andre språk,
som norsk, tendere å bli forbundet med tilnær-
met motsatte verdier og slik fungere som et hin-
der i realiseringen av framskrittet. Og i motset-
ning til engelskens symbolverdi som nøytralt og
globalt, vil andre språk, for eksempel norsk,
gjerne framstå som ideologiske og nasjonalistis-
ke. Innenfor denne forståelsesrammen oppleves
det følgelig som ytterst påtrengende å være med
«når toget går», og tilsvarende fatalt å bli «stå-
ende igjen på perrongen».

Det spørsmålet vi da må stille oss, er om vi
fortsatt vil la oss underordne dette «omsten-
dighetenes diktatur», og bare taust avfinne
oss med den tilsynelatende ukontrollerbare
verdensorden som disse omstendighetene har
ført oss inn i? At politikere eller andre som
står i nærkontakt med «framskrittet», ikke er
villige til å bryte denne sirkelen, er knapt
overraskende. Men hva med akademia; er det
ikke nettopp den intellektuelles rolle «(...) to
raise embarrassing questions, to confront
orthodoxy and dogma (...) someone whose
whole being is staked on a critical sense, a
sense of being unwilling to accept easy for-
mulas (?)».9 En nærliggende forklaring på
hvorfor den akademiske verden har vist så
liten immunitet overfor «engelsksyken», kan
rett og slett være det faktum at utdannings- og
forskningssystemet i stadig høyere grad har
blitt dominert av økonomiske interesser, av
vekst og konkurransehensyn. Slik er akade-
mia selv blitt en integrert del av de kreftene
som forvalter framskrittsideologien. Og
innenfor denne ideologien er økonomi og
marked overordnet de fleste politiske hensyn,
også de kulturpolitiske.

Engelsk – en kulturell 
tyrannosaurus rex
La meg bare kort minne om noen av av de
kulturelle omkostningene vi har sett i kjøl-
vannet av engelsk-ekspansjonen rundt om i

samtiden 4  2002 135

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:38  Side 135



verden, der bruken av engelsk språk altså
framstår som det fremste symbolet på moder-
nitet og framskritt, internasjonalisering og 
globalisering.

Et av de mest påtakelige resultatene av disse
gjennomgripende prosessene er et dramatisk
tap av kulturelt mangfold. Den globale utvik-
lingen har resultert i en generell homogenise-
ring av kulturell forskjellighet, der ulikheter
nivelleres til fordel for elementer som inngår i
en form for global monokultur. Innenfor
denne tendensen til kulturell synkronisering
er en globalt akselererende språkdød det kan-
skje mest iøynefallende symptomet. Ifølge
noen av de mest pessimistiske prognosene vil
opp mot 90 prosent av verdens språk rett og
slett kunne dø ut i dette hundreåret.10 Og det er
liten tvil om at det nettopp er den økonomiske
globaliseringen som – direkte og indirekte –
endrer på og ofte ødelegger forutsetningene for
språklig og generelt kulturelt mangfold. I et
slikt perspektiv framstår engelsk språk, ved
siden av enkelte andre dominerende språk
rundt omkring i verden, som en kulturens
tyrannosaurus rex, en lingvistisk kannibal som
«(...) gobbles up others and eliminates local
cultural practices».11

Selv om det norske språket på ingen måte
er truet av regulær språkdød, er det likevel all
grunn til å påpeke at det er nøyaktig de
samme kreftene som har resultert i et drama-
tisk tap av språklig mangfold verden over,
som nå har ført Norge inn i en situasjon med
pågående domenetap. Rent bortsett fra at
disse kreftene representerer det som ovenfor
er omtalt som en generell framskrittsideologi,
er det også andre merkelapper vi kan sette på
denne utviklingen.Vi kan for eksempel rett og
slett kalle den kulturell imperialisme.

En generell anglosentrisme representerer
den vitale drivkraften i disse kulturimperialis-
tiske strømningene, der England og ikke
minst USA har inntatt en hegemonisk posi-
sjon. Vesentlige aspekter ved denne kulturim-
perialismen er det som har blitt omtalt som
vitenskapelig imperialisme, utdanningsimpe-

rialisme, og likeså medieimperialisme. I samt-
lige av disse imperialistiske uttrykkene inngår
det vi kan kalle «lingvistisk imperialisme»
som en helt avgjørende komponent. Ettersom
dette er et begrep som fanger opp selve essen-
sen i den foregående framstillingen, la meg
derfor runde av med en definisjon av nettopp
denne termen:

The phenomenon in which the minds and lives
of the speakers of a language are dominated by
another language to the point where they belie-
ve that they can and should use only that fore-
ign language when it comes to transactions
dealing with the more advanced aspects of life
such as education, philosophy, literature,
governments (...) etc. (...) Linguistic imperialism
has a subtle way of warping the minds, attitu-
des, and aspirations of even the most noble in a
society and of preventing him from appreciating
and realizing the full potentialities of his indige-
nous languages.12

Kan noe gjøres? 
Hva kan vi så gjøre for å forhindre ytterligere
ekspansjon av engelsk som akademisk språk i
Norge, og samtidig rehabilitere norsk som et
fullverdig samfunnsbærende språk? Er det
egentlig noe å gjøre? Som antydet i det fore-
gående, er det liten tvil om at vi her står over-
for en gordisk knute, der alt virkelig henger
sammen med alt.

At knuten likevel kan og bør hogges over,
er det imidlertid også liten tvil om. Fra flere
språkvitenskapelige og politiske hold både i
Norge og ellers i Norden er det den siste tida
blitt lansert storstilte og ambisiøse planer som
generelle styrkingstiltak av de nordiske språ-
kene.13 For det akademiske Norge er likevel
første punkt på agendaen å innse at vi faktisk
har et problem. Deretter gjenstår å gjøre noe
med det.Til dét trenger vi støtte fra ulike poli-
tiske og departementale instanser. Men den
viktigste delen av jobben må vi nok gjøre
selv.�
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1 Aftenposten 27.1.02
2 Samme sted
3 Se von Wright, s. 8
4 Se f.eks. Materstvedt 2002
5 Materstvedt 2002, s. 1913
6 Aftenposten 27.1.02
7 Se Myking
8 Phillipson 1992, s. 284
9 Said, s. 9 og 17
10 Se f.eks. Krauss, s. 7
11 Phillipson 2001, s. 2
12 Etter Ansre, s. 12-13
13 Se særlig Norsk språkråds Plan for styrking av norsk.
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Inge Eidsvåg Dialog eller debatt?

ialog er et ord
som ofte brukes.
Slik ligner det
«moral». Alle er
for det. Alle sier
at de ønsker dia-
log – med sine
barn, elever, an-

satte, kunder, motstandere. Dialog er en god
ting. Når krisen oppstår og forbindelsen er brutt,
ligger det eneste håpet om forsoning i en framti-
dig dialog. 

Ordet kommer av det greske dialegomai, som
betyr «å samtale» (dia = gjennom; logos = ord,
fornuft). I vår tradisjon har dialogen sine røtter
hos Sokrates og Platon, hvor den betegnet en
metode for å vinne innsikt om sannheten.
Gjennom spørsmål og svar ville Sokrates forløse
den sannhet som ligger som en mulighet i hvert
menneske. I dialogen Menon samtaler Sokrates
og Menon om hva godhet er – om den kan
erkjennes, oppøves eller læres. For å vise at
erkjennelse er å kalle fram i bevisstheten en
kunnskap som allerede er der når vi fødes,
begynner Sokrates å stille spørsmål til en slave
om en geometrisk figur. Ved å spørre lokker han
fram i slavens bevissthet en innsikt om geometri
som slaven selv ikke visste at han hadde. Det vil

si: Han hadde den i seg, men hadde glemt den
ved fødselen. Å lære gjennom spørsmål og svar,
gjennom dialog, ble for Sokrates en måte å huske
fram en sannhet som vi alle bærer i oss, men i en
glemt form. Dette er senere blitt kalt jordmor-
kunst, fordi det ligner jordmorens bistand til det
ufødte barnet.

Dialogfilosofien brøt for alvor gjennom i Europa i
årene etter første verdenskrig, med navn som
Franz Rosenzweig, Martin Buber og Gabriel
Marcel. De så alle på dialogen som en metode til
å vinne innsikt både om seg selv, verden og Gud.
Mennesket blir et virkelig «selv» først i møtet med
andre mennesker. «I begynnelsen er forholdet»,
sier Martin Buber i sitt hovedverk Jeg og Du
(1923). (Den vanlige oppfatningen blant tilheng-
ere av de abrahamittiske religionene jødedom,
kristendom og islam, er vel at sannheten verken
er relasjonell eller nedlagt i oss, men noe som
åpenbares gjennom Jahve, Jesus Kristus eller
ordene i Koranen.)

Bakgrunnen for den økende opptattheten av
dialog i det 20. århundre må søkes i blant annet
massekommunikasjon og masseutdannelse, kri-
genes herjinger, samt en endret oppfatning av
begrepene «erkjennelse» og «sannhet». 

Det 20. århundret var i Europa århundret for
offentlig og obligatorisk skolegang, moderne avi-
ser og masseproduksjon av bøker, radio og fjern-
syn. Men det var også voldens århundre. Vold er
ofte dialogen som aldri kom i gang – eller som
sluttet før den burde. På høyden av vår økono-
miske og teknologiske utvikling drepte mennes-
kene i det 20. århundre flere av sine artsfrender i
krig enn man har gjort i alle tidligere århundrer til-
sammen. Rikere, mer opplyste og bedre i stand
til å kommunisere, gikk vi forblindet av hat løs på

d
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hverandre. Med økser og kniver, gass og gevæ-
rer, bomber og raketter. Framskritt, humanitet og
barbari eksisterte side om side. 

Sannhetsbegrepet har på mange måter endret
karakter siden 1700-tallet. Historikerne begynte å
hevde at bare ved å plassere et utsagn i en his-
torisk sammenheng kan det forstås rett. Det som
ble holdt for sant i går, kunne kanskje begrunnes
ut fra gårsdagens virkelighetsoppfatning. Jorda
sto en gang stille i Universets sentrum. Slaveriet
var en gudvillet og naturlig ordning. Kvinner 
skulle ikke ha stemmerett. Men i dag er det
annerledes, og vi må derfor vedkjenne oss nye
sannheter.

Sosiologien fortalte oss at våre «sannheter»
ofte avhenger av våre ulike ståsteder i tilvæ-
relsen. Våre perspektiver bestemmes av vår kul-
turelle og sosiale bakgrunn, alder, kjønn, utdan-
nelse osv. «Kritiser ikke en annen før du har gått
to dager i hans mokkasiner,» sier et gammelt indi-
ansk ordtak. Etter to dager kan det hende at vår
oppfatning er forandret.

Språkfilosofene lærte oss at enhver beskri-
velse av virkeligheten er en beskrivelse i et språk.
«Grensene for mitt språk er grensene for min ver-
den», sa Ludvig Wittgenstein og understreket at
vi lever i språket, med de begrensningene det gir.

Vår forståelse av virkeligheten blir derfor i en
fundamental forstand fortolkning. De svar vi får
avhenger av de spørsmål vi stiller, og virkelighe-
ten framtrer for oss gjennom de kulturbriller vi ser
med. Men vi selv står ikke utenfor. Vi er en del av
den virkeligheten vi skal fortolke, og vi deltar med
en underforstått oppfatning av hvordan verden
og menneskene er. Sannheten framtrer gjennom
en kontinuerlig dialog med den omverden vi vil
gripe og begripe. 

Dette har mange likhetstrekk med Mahatma
Gandhis sannhetsbegrep. For ham var sannhet
(satya) den viktigste realitet i tilværelsen. Derfor
mente han at «Sannhet er Gud». I et brev til Bhai
Vamanrao (7.11.45) skriver han blant annet:
«Absolutt sannhet er Gud. Det er bortenfor vår
rekkevidde. Det meste vi kan si er neti, neti (ikke
dette, ikke dette). Den sannhet vi ser er relativ,

mangesidig og tidsavhengig. Det er ikke noen
plass for forfengelighet i den, og den eneste
måten å nå den på er gjennom ikkevold (ahimsa).
Ren og absolutt sannhet skulle være vårt mål. Vi
kan nå dette idealet bare gjennom vedvarende
meditasjon, og i det øyeblikket vi når det, vil vi
forenes med Gud. Jeg har eksperimentert med
dette i 60 år, og jeg eksperimenterer fremdeles.»
Den eneste selvbiografien Gandhi skrev fikk da
også tittelen Historien om mine eksperimenter
med sannheten. Den kom i 1927.

Dikteren Aksel Sandemose har sett noe av
det samme når han mot slutten av romanen 
En flyktning krysser sitt spor fra 1933 beskriver
fjellet Halfway Mountain i det indre av
Newfoundland. Han har vært rundt det på en jakt-
tur, og da la han merke til at fjellet forandret seg
etterhvert som han beveget seg: «Du kan få
tusen beskrivelser av Halfway Mountain, og alle
er like riktige. Jeg kjenner en sterk trang til å si
deg dette nu, at fjellet er stort, og det er mange-
sidet, men den som lå i lenker på jorden så bare
Halfway Mountain fra det stedet der han lå.»

Dette betyr ikke det samme som lettvint relati-
visme eller at vi senker kursen på våre egne 
verdier. Men det betyr en innsikt om at mine 
erfaringer og min kultur er en av flere. Jeg vil tål-
modig anstrenge meg for å forstå de andre – og
derved meg selv bedre. Jeg oppgir ikke det jeg
holder for sant og rett, hvis ikke sterke grunner
overbeviser meg.

I sitt store og banebrytende verk Diskursetikk
(1983), redegjør den tyske filosofen Jürgen
Habermas for de forutsetninger som må være til
stede hvis gyldige normer skal kunne etableres
gjennom dialog. Han framholder blant annet at
dialogen må være herredømmefri, det vil si at alle
parter må være likeverdige. Den må være univer-
sell. Alle berørte parter må bli tatt hensyn til –
også kommende generasjoner. Og dialogen må
være oppriktig. Ingenting må fordreies eller skju-
les av taktiske årsaker. 

Men er dialog egentlig noe annet enn debatt? Er
det ikke bare et finere ord for det som skjer flere
kvelder i uken i «Holmgang» eller «Redaksjon EN»?
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Mine erfaringer fra flere dialogprosjekter har vist
meg at det er forskjeller. La meg peke på noen:

1) Vi møtes til dialog med en ærlig vilje til gjen-
sidig forståelse. Enighet er altså ikke målet.
Dialogen er et partnerskap, der vi anerkjenner de
andre som likeverdige mennesker. Med anerkjen-
nelse følger respekt. Vår eneste hensikt er å bely-
se en sak og forøke vår innsikt. Til debatten
møtes vi derimot som til kamp, der vår oppgave
er å beseire motstanderen. 

2) I dialogen forsøker vi å møte andre med
åpenhet, vennlighet og omtanke. Dialogen både
forutsetter og bidrar til å skape et trygt og inklu-
derende rom. I debatten har vi ofte et kjølig for-
hold til andre. Atmosfæren er preget av avstand
og konfrontasjon.

3) I dialogen er det viktigere å forstå de andre
enn selv å bli forstått. Det er viktigere å lytte enn
å snakke. En innlevende og sympatisk lytting som
springer ut av en ærlig vilje til å finne mening i de
andres utsagn. En dypere forståelse ikke bare for
deres synspunkter, men også for deres interes-
ser og eksistensielle situasjon. I debatten lytter vi
nok også, men da ofte for å finne svakheter og
feil – for deretter å kunne angripe. 

4) Dialogen tydeliggjør – debatten forvrenger.
I dialogen skal den enkelte få tid og anledning til
å forklare og begrunne sine standpunkt. Ingen
skal måtte sprelle i den andres definisjonsnett. I
debatten er det ofte den mest taleføre som både
setter premissene og utlegger hva de andre
egentlig mener. Nyansene forsvinner, og man kle-
bes til synspunkter og holdninger man selv ikke
står inne for. 

5) I dialogen er vi prøvende, letende, etter-
tenksomme, selvkritiske. Samtidig søker vi å løfte
fram og berømme de sterke sidene i de andres
argumentasjon. I debatten er vi absolutte og ofte
manipulerende. Vi utsteder skråsikre dommer,
tendensiøse generaliseringer, urimelige beskyld-
ninger. 

6) Gjennom å lytte til de andre utvides vår
horisont. Vi får et mer nyansert bilde av virkelig-
heten. Ved å lære mer kommer vi kanskje til å
tenke annerledes. Vi kan til og med la oss over-
bevise om at vi har tatt feil, og våger å innrømme

det. Det koster oss ingenting, for erkjennelses-
gleden og respekten for det bedre argument er
større enn forfengeligheten. I debatten blir vi sta-
dig mer skråsikre på egne standpunkter. Alt som
kan svekke dem avvises. Lydhørhet og innrøm-
melser forveksles med svakhet.

7) Dialog betyr ikke at vi skjuler eller oppgir vår
egen identitet – eller at vi ukritisk godtar alt det
de andre sier. Å gå rundt forkledt som hverandre
er ikke noe ideal. Vi må være ærlige og tydelige,
og vi må åpent våge å utfordre synspunkter vi
ikke skjønner eller godtar. Men vi skal gjøre det
på en måte som ikke skader andres integritet
som mennesker. Det er meningene – ikke 
menneskene – vi skal kunne kritisere og ta
avstand fra. Dette betyr at den ærlige og klar-
gjørende dialogen ofte kan avdekke en avstand
mellom synspunkter, som den uforpliktende
«smalltalk» skjuler.

8) I dialogen søker vi alltid bedre løsninger –
felles løsninger, hvis mulig. Det er alles ansvar å
bidra til dette. Den svenske forfatteren Göran
Tunström skriver et sted at hans bilde av en god
dialog er bildet av hans mor når hun flettet loff i
tre lange deigremser, som ble kastet ut og inn i
hverandre. Et vakkert bilde! I debatten er vi der-
imot opptatt av å forsvare en løsning. Min egen.

9) Dialogen er en prosess som forutsetter god
tid. I rommet mellom spørsmål og svar må det
være plass for refleksjon. Det som er blitt sagt
må få tid til å synke ned, berøre oss, bli gjennom-
tenkt. Å være gjester i hverandres sinn betyr at vi
må trå varsomt. Debatten er ofte en «happening»
med knappe tidsrammer. Der publikum er til
stede, skjeles det til underholdningsverdien.
Dess mer ekstreme synspunkter, dess kjappere
og mer bombastiske utsagn – dess bedre under-
holdning. Og hvem vant?

10) Når dialogen stanser er vi alltid villige til å
fortsette ved en senere anledning. Når debatten
stanser, betyr det ofte slutten på videre kommu-
nikasjon. 

Disse synspunktene er verken nye eller originale.
I Platons dialog Gorgias, skrevet for ca. 2400 år
siden, drøfter Sokrates spørsmålet om tale-
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kunsten – og hva dens makt grunner i. Han sier
at det er to slags overtalelse, «en som bringer
mening uten viten – og en annen som bringer
innsikt». Den som bringer innsikt handler om
overbevisning og streben etter sannhet og rett-
ferdighet. Bare den har krav på vår aktelse. 

Gorgias er talsmann for en talekunst som kan
gå i en hvilken som helst saks tjeneste: « – for det
finnes ikke den sak som ikke taleren kan ytre seg
med større overtalende virkning overfor en men-
neskemengde enn hvilken som helst fagmann.
Så stor og forunderlig er denne kunstens makt.»
Sokrates nekter å godta dette. Han nekter å løs-
rive talekunsten fra moralen. «Talekunsten bør,
som enhver annen ferdighet, alltid stilles i rettfer-
dighetens tjeneste», sier han. En folketaler må ha
«omsorg for at borgernes sjeler kan forbedres» –
og uforferdet ha mot til å si dette «enten tilhører-
ne liker det eller ei».

I et levende samfunn trenger vi både overtalelsen
og overbevisningen, både debatten og dialogen.
Problemet er at det i dag bare er den tabloidiser-
te debatten som dominerer TV-mediene. To eks-
treme synspunkter settes opp mot hverandre.
Regien er dramatisk – med høy stemmeføring og
store bokstaver. Dertil inngår grove påstander,
kvikke svar, harselerende karakteristikker og en
provoserende programleder. Det blir frisk under-
holdning. Men blir vi klokere?

Kan dialogen brukes i et TV-program? Kan vi
se for oss en gruppe forstandige mennesker som
møtes i ærlig søken etter større innsikt om et
tema? De har god tid, atmosfæren er trygg og
fordragelig, tonen preget av saklighet og grun-
dighet, innlevelse og engasjement, humor og
varme. Samtalen ledes av en kunnskapsrik, dem-
pet og spørrende programleder. 

Er et slikt program mulig? Ville det fått seere?�
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Thorbjørn Jagland

Slik jeg
ser det

«Ekspertene» erstatter mer og mer politikerne i det økonomiske spillet. Gjennom
sine nettverk til markedet og mediene kontroller «ekspertene» de politiske proses-
sene som gjelder norsk økonomi. Fundamentale avgjørelser som tidligere ble tatt på
regjeringsplan og på Stortinget, tas nå stadig oftere i et diffust samspill med lobby-
grupper, konsulentfirmaer, reklame- og mediefolk. De folkevalgte blir mer og mer nik-
kedukker. De politiske lederne blir gisler som kan knuses utenfra med et lite finger-
knips så snart de stiller seg i veien for denne utviklingen. 

Dette skriver Thorbjørn Jagland, leder for Det norske Arbeiderparti og leder i uten-
rikskomiteen på Stortinget. Jagland går av som partileder akkurat i disse dager, etter
ti år i toppvervet. Denne artikkelen er Thorbjørn Jaglands analyse av den politiske
situasjon i Norge slik han ser den i dag.

[1]
Da jeg gikk inn i AUF på begynnelsen av sek-
stitallet var klassekampen fortsatt reell, for-
skjellene på folk var store. Mine foreldre var
arbeidere, som mine besteforeldre, og de poli-
tiske frontene var klare: Mange snakket nå de
fattiges sak, men for meg var det bare ett parti
som hadde gitt folk som oss menneskelig ver-

dighet, og det var Arbeiderpartiet. Jeg visste
hvor jeg hørte hjemme.

Den politiske retorikken som lå til grunn
for klassekampen var en naturlig del av den
store ideen om sosialisme og demokrati på
denne tiden. Klassemotsetningene var reelle.
Borgerskapet nektet å dele overskuddene i
industrisamfunnet med arbeiderklassen.
Materialismen, deres skjellsord for sosialisme,
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ville undergrave sivilisasjonens grunnvoll og
styrte oss alle i avgrunnen.

Og vi ville fortsatt stått der, med lua i handa,
hadde det ikke vært for at arbeiderklassen som
demografisk størrelse åpnet veien til rent fler-
tall for Arbeiderpartiet, med alminnelige stem-
mesedler. Makten brukte partiet til å stille klas-
sesamfunnet til side og bevise for verden at
sosial utvikling, utover det å gi vanlige men-
nesker et verdig liv, også er en forutsetning for
vekst i samfunnsøkonomien.

I løpet av de førti år som har gått siden jeg
begynte å engasjere meg politisk, er alt dette
forandret. Norge har hatt en helt eventyrlig
vekst, de historiske klassemotsetningene er
borte. Arbeiderklassen er – som følge av opp-
løsningen av det gamle industrisamfunnet –
om ikke utradert som historisk kraft, så split-
tet i grupper som ikke lenger framstår enhet-
lig i politikken. Derfor makter vi ikke lenger å
dele denne veksten rettferdig.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har disse rikdom-
mene på få år gitt oss et Forskjells-Norge med
over 60 000 nyfattige og mellom 90 000 og 180
000 medmennesker med vedvarende lav inn-
tekt, i tillegg til skoler i fysisk forfall, sykehuskø-
er og korridorpasienter, for bare å nevne noe.

Og det skjer på tross av at landet blir rikere
og rikere. Misforholdet mellom veksten i de
private formuene her i landet og utarmingen
av velferdsstaten, er synlig for alle. Det er
imidlertid blitt politisk umulig å stanse den
parlamentariske prosessen som gjør en slik
sosial urettferdighet mulig.

Jeg elsker å slåss for friheten, sa Henrik
Ibsen, men frihet liker jeg ikke. Dette merkelige
paradokset har også rammet Arbeiderpartiet. Vi
sto samlet i flokk så lenge arbeidet med å bygge
det sosialdemokratiske kompromisset pågikk,
men vi klarte ikke å forsvare det da det etter
hundre års strid var et faktum. I dag står
Arbeiderpartiet hjelpeløst og ser på at den nors-
ke velferdsmodellen plukkes fra hverandre.

Hva er årsaken til denne selvmotsigelsen?
Denne artikkelen er mitt forsøk på å gi et
svar, slik jeg ser det.

[2]
Den politiske oppløsningen av velferdsstatens
prinsipper begynte ikke, slik venstresiden gjer-
ne ønsker å framstille det, som en entydig bor-
gerlig reaksjon på Arbeiderpartiets politikk.
Oppløsningen kom i form av et indre opprør
som i 1961 endte med det sosialdemokratiske
skismaet og Sosialistisk Folkepartis fødsel.

Bakgrunnen for skismaet var i utgangs-
punktet reell: Det er sant at USA drev et sterkt
press på Norge for å få Arbeiderpartiet til å
endre sin holdning til atomvåpen, og det fore-
gikk kommunistjakt i Norge i regi av CIA med
det mål å isolere ekstremistene i og utenfor
partiet. Men det er også sant at Sovjetunionen
og KGB drev på samme måte.

Saken var imidlertid den at Arbeiderpartiet
hadde oppgitt revolusjonen til fordel for den
demokratiske sosialismen så tidlig som i 1921,
da partiet gikk ut av Komintern. Det var der-
for naturlig for oss å følge det øvrige demo-
kratiske Europa inn i NATO – uten tvil for å
sikre landets grenser militært, men like mye
for å få spillerom til å sette den sosialdemo-
kratiske planen for det nye Norge ut i livet.
Selvfølgelig betalte partiet en høy pris for
dette, med splittelse og indre rivninger. Men
den var ikke høyere enn konsekvensene for
landet ville vært dersom vi var blitt stående
utenfor Atlanterhavspakten.

På bakgrunn av dette gjennomførte Arbeider-
partiet en stille revolusjon i Norge. Det partiet
brukte makten til, var å løfte det norske folk opp
til likeverdighet, i et egalitært samfunn så nær
kommunismen som noe land har kommet, uten
at det krevde ofre av noe slag. Ved å rive det
patriarkalske klassesamfunnet ned ved hjelp av
stemmesedler, frigjorde vi enorme rikdommer
ingen trodde eksisterte i det norske industrisam-
funnet, rikdommer vanlige mennesker nå kunne
ta ut i form av alminnelig kjøpekraft.

Men den intellektuelle eliten på venstre-
siden, som ikke var berørt av den sosiale vir-
keligheten arbeiderklassen levde under på
denne tiden, og derfor heller ikke kunne for-
stå hvor mye som sto på spill for det vanlige
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menneske, satte sine egne kjepphester foran
det viktige arbeidet med å gi fattige mennes-
ker et verdig liv. Å få Norge ut av NATO ble,
sammen med den generelle antikapitalismen
blant tidens sosialradikale elite, raskt og effek-
tivt påskuddet til å bryte med Arbeiderpartiet.

Et slikt utenrikspolitisk korreks til moderpar-
tiet kunne venstresiden godt leve med. På mange
måter gjorde skismaet det lettere for Arbeider-
partiet fordi den grove,men berettigede kritikken
av USAs utenrikspolitikk nå kom fra Sosialistisk
Folkeparti, en viktig systemkritikk som AUF tok
opp i seg og fortsatt forholder seg til.

Problemet kom da Sosialistisk Folkeparti,

av mangel på stemmer, fornektet det norske
industrisamfunnet til fordel for det borgerlige
sentrum. I kraft av antikapitalistisk retorikk
klarte SF å overbevise store deler av arbeider-
klassen om at det var riktig av Norge å stille
seg utenfor det europeiske fellesskapet.
Effekten var enorm: Venstre, Kristelig
Folkeparti og Senterpartiet, som i hele etter-
krigstiden hadde kjempet mot vår økonomis-
ke politikk, framsto nå som stuerene i striden
om sosialdemokratiets sjel, i motsetning til
Arbeiderpartiet. Nær sagt fra alle hold ble Ap
nå anklaget for å ville svike arbeiderklassens
sak med sitt krav om EF-medlemskap.

Men ikke før var folkeavstemmingen i 1972
over, så allierte de tre partiene seg med Høyre,
som overtok makten alene i 1981.To år senere
ble Senterpartiet og Kristelig Folkeparti med i
regjeringen. Det ble en uhellig allianse for
landet, for mens sentrumspartiene økte sta-
tens utgifter, reduserte Høyre skattene. Da
oljeprisen i 1986 falt til det halve, ble det raskt
klart at velferdsstaten var forvandlet til et
korthus som nå raste sammen.

Da Arbeiderpartiet overtok regjeringsmak-

ten måtte derfor kronen devalueres og den
offentlige forvaltningen skjæres ned. Men det
var ikke nok: Staten måtte beskatte og avgifts-
føre alt og alle på en helt ny måte for å få
statsbudsjettet til å gå opp. Og den sosiale
boligpolitikken vi var så stolte av, brøt sam-
men fordi finansieringen nå sviktet.

[3]
En snuoperasjon måtte altså til. Og den kom:
Under Gro Harlems Brundtlands lederskap
skapte Arbeiderpartiet de etterfølgende år en ny
industrimodell, et kapitalistisk forbilde unikt i
verden – bygd på et tungt og avgjørende statlig

eierskap. Vi kan kalle det sosial kapitalisme.
Denne statskapitalismen var skapt på mål for

en moderne sosialøkonomisk velferdsstat, inte-
grert i den globaliserte økonomien for å sikre den
sosiale likevekten i landet: Det synlige beviset på
at oljeeventyret i sosialismens navn var blitt det
norske folkets arvesølv med Statoil, Norsk
Hydro, Telenor, Kongsberg Gruppen og bankene
i spissen. Resultatet er blant annet et oljefond
som i dag er på ca. 700 milliarder kroner.

Vi ventet selvfølgelig ikke at opposisjonen
ville takke oss for dette.Vi var imidlertid ufor-
beredt på at kampen om dette arvesølvet skul-
le bli et være eller ikke være for Arbeider-
partiet. Men slik ble det: Folk påsto nå at de
ikke lenger kunne se forskjell på Gro Harlem
Brundtland og Kåre Willoch. Til høyresidens
stående applaus ble vi nå anklaget for å ha
sveket sosialdemokratiet.

Angrepet denne gang var ikke koordinert
eller på noen måte gjennomtenkt. Snarere
tvert imot: Det faktum at staten framsto som
rikets største kapitalist og forvalter av en raskt
voksende oljeformue gjorde alle til grådige
sosialdemokrater. Anført av Fremskrittspartiet,
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som utbasunerte seg selv til Einar Gerhardsens
etterfølgere, plasserte opposisjonen oss på
sidelinjen med lettkjøpte populistiske overbud
som på få år pantsatte dette arvesølvet i privat
forbruk og kommunal gjeld.

Et typisk eksempel på et slikt overbud var
kontantstøtten.Vi regnet på det og fant at peng-
ene Bondevik-regjeringen ville dele ut til privat
forbruk,var nok til å sanere den daværende nor-
ske kommunegjelden på femten til tjue år.

I dag er tusenvis av norske sjuåringer for-
muende takket være kontantstøtten, mens
enslige mødre fortsatt får ferien ødelagt for
ungene sine hvis de kommer fem minutter for
sent til parkometeret på RIMI. De samme
barna mangler fortsatt et skikkelig skoletil-
bud, mens de rike, mer enn glade for å slippe
unna, sender ungene sine på privatskoler.

[4]
Vårt motiv for å sette det statlige eierskapet i
den økonomiske helhetens lys, bygde på reel-
le bekymringer for norsk økonomi: Etter den
internasjonale valutakrisen i 1992 ble det
klart at det ikke lenger kunne forsvares poli-
tisk å opprettholde nasjonale valutaer som
spekulantene når som helst kan tvinge dem i
kne, rett og slett ved å stille dem opp mot
hverandre. For å sikre den statlige industri-
modellen bestemte Arbeiderpartiet seg for to
ting. Det ene var å bli fullt medlem av EU, for
slik å kunne trekke nytte av valutasamarbei-
det. Det andre var å skape solidaritetsalterna-
tivet her hjemme, for å kunne fronte denne
nye økonomiske utfordringen.

Og for å ta det siste først: Solidaritets-
alternativet gikk kort og greit ut på at lønnsta-
kerne skulle vise måtehold i sine krav,og arbeids-
giverne det samme, for at den landbaserte indus-
trien igjen skulle gjenvinne konkurranseevnen.
Staten på sin side forpliktet seg til å redusere de

statlige overføringene til private, og isteden
bruke disse pengene til offentlige tjenester.

På utrolig kort tid, fra 1992 til 1996, skapte
vi – gjennom politisk enighet om hvor over-
skuddene i økonomien skulle settes inn – 40
000 nye industriarbeidsplasser, og ikke minst
100 000 nye arbeidsplasser i offentlig sektor.

Veksten som disse arbeidsplassene skapte,
gjorde ikke bare opp for underskuddet på
statsbudsjettet, de gjorde det mulig å gi de

lavtlønnede en hjelpende hånd ved å senke
renten. Og for å gjøre en lang historie kort:
Statsfinansene falt på plass, og gjeldskrisa
som truet så mange norske familier med
tvangsauksjon, ble med vekst i industrisam-
funnet til reallønnsvekst for alle.

[5]
Med EU-spørsmålet gikk det verre: Foran fol-
keavstemmingen i 1994 klarte vi å få 65 % av
partiets velgere til å stemme ja. Det var en stør-
re tilslutning enn i noe annet europeisk sosial-
demokratisk parti på denne tiden. Årsaken til
at folket som helhet sa nei, var at de resterende
35 % nok en gang allierte seg med SV,
Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Men som
sagt, ikke før var EU-slaget, som Berge Furre
heroisk kalte det i en kronikk i Aftenposten,
vunnet, så allierte de samme sentrumspartiene
seg med høyresiden om en politikk som raskt
førte til solidaritetsalternativets død.

Som i 1972 endte folkeavstemmingen med
en høyrebølge fordi nei-folket som helhet
ikke hadde noe politisk prosjekt utover det å
hindre EU-medlemskap og stanse Arbeider-
partiet. Og fordi partiet også denne gangen
var lammet av indre stridigheter, klarte vi ikke
å ta de nødvendige grepene som skulle til for
å stanse en slik høyrebølge.

Som ung EF-motstander i 1972 så jeg rett
og slett ikke hvor viktig Europa egentlig er for
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Norge. Som leder av Arbeiderpartiet i 1994 så
jeg – kanskje klarere enn noen annen politi-
ker– hvor store økonomiske konsekvenser det
ville få for landet at vi igjen ble stående uten-
for, på bakgrunn av de sosiale omveltningene
Norge hadde vært igjennom siden sist.

Og dette vil jeg nå si, for det har ligget meg
på hjertet lenge: Da jeg aksepterte å danne
regjering i 1996, så jeg det som nødvendig å
skape et tverrpolitisk prosjekt som kunne sikre
og videreføre solidaritetsalternativet. For å
markere at vi på Stortinget faktisk sto samlet
om det kollektive ansvaret for norsk økonomi,
kalte jeg det Det norske hus. Det jeg ikke
skjønte, og derfor forregnet meg på, var at de
øvrige partiene ikke så det på samme måte. Er
det noe jeg angrer på i dag, er det at jeg dannet
regjering uten først å ha klarlagt det parla-
mentariske grunnlaget for et slikt tverrpolitisk
forsvar av solidaritetsalternativet.

Ved å ta det for gitt at et flertall på Stor-
tinget støttet en ansvarlig økonomisk politikk,
begikk jeg en alvorlig feil som kom til å koste
landet dyrt. For den ga opposisjonen på
Stortinget rett til å bruke solidaritetsalternati-
vets fall som bevis på Arbeiderpartiets mislyk-
kede økonomiske politikk.

[6]
Blant de konservative i Storbritannia er det et
ordspråk som sier: «Let Labour do it!» I kort-
het stadfester det toryenes rett til å plyndre
det Arbeiderpartiet bygger opp. Ordspråket
gjelder også for Norge. Ikke før var solidari-
tetsalternativet blitt strålende butikk for lan-
det, så vendte hele Stortinget – høyre- som
venstresiden, og med dem lederne i nærings-
livet og det private eierskapet – solidaritetsal-
ternativet ryggen, for på hver sin kant å få
kloa i de nye overskuddene.

Arbeiderpartiet led stort, men prisen for
alle er høy: Det økonomiske sentrum som
solidaritetsalternativet etablerte som ansvar-
lig og balansert knutepunkt mellom fag-
bevegelsen, eierskapet og staten, brøt sam-
men. Som direkte følge av dette er Fremskritts-

partiet i dag det politiske sentrum i landet.

[7]
Oppløsningen av velferdsstaten henger sammen
med begrensningene i demokratiet selv. «Parti»
kommer som navnet sier av «part», altså del av
helheten. Men én part får som sagt opptre på
vegne av oss alle. Flertallet kan uten konsekven-
ser legge mindretallet dødt fordi det demokra-
tiske spillet åpner for det. Klarest husker vi
denne bristen fra Storbritannia under Margaret
Thatcher, hvor et lite flertall overkjørte et stort
mindretall med en reaksjonær revolusjon.

Likevel, det var på bakgrunn av dette fler-
tallsveldet at Arbeiderpartiet i sin tid stemte
klassesystemet ut. I dag plasserer nye politiske
allianser Arbeiderpartiet utenfor med samme
flertallsvedtak. Med dette legges også vår poli-
tikk død.

Flertallet kan, som vi ser, brukes begge
veier – til å utvide folks rettigheter slik vi gjor-
de da vi bygde landet, eller begrense dem som
nå. Sagt på en annen måte: Mens ofrene for
vårt flertallsregime var de rike, er ofrene for
dagens majoritære allianser de nyfattige.
Denne vinklingen åpner også for å forstå en
annen pussighet: Det var faktisk enklere å
dele godene mellom oss da landet var fattig,
enn det er å dele de enorme overskuddene i
dag. Dette ser vi klarere nå som kommune-
økonomien i pengeveldets navn sultefôres,
privatskolene øker i antall, helsevesenet tode-
les og arbeidsledigheten igjen vokser.

[8]
Dette er spesielt farlig i en økonomi med så
store overskudd som våre: Det forfører politi-
kerne til å utnytte den innebygde politiske
avmakten i systemet til å sprenge grensene for
den økonomiske virkeligheten, uten at noen
kan stille dem til ansvar for det.

Oljeeventyret skaper så store overskudd at
dersom vi sprøyter dem rett inn i samfunns-
økonomien, vil vi simpelthen ikke ha kapasitet
og ressurser i form av arbeidskraft til å sette
dem i omløp. Overskuddene overskrider para-
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doksalt nok den økonomiske virkeligheten.
Det forklarer kanskje mer enn noe annet hvor-
for oljeformuen er selve utgangspunktet for
overbudene i stortingssalen, og hvorfor over-
budene i sin tur raserer samfunnsøkonomien
med privat forbruk/høyt kostnadsnivå/høy
rente/sterk krone, i stedet for å skape vekst.

Historien lærer oss noe om dette: Ingen
har noensinne har klart å håndtere rikdom-
mer av en slik størrelse som Norge nå har fått
i fanget. Riker, nasjoner og klasser har opp
gjennom historien gått under som følge av sitt
overforbruk. Det jeg som partileder og stats-
minister ville med Det norske hus, var følgelig
å skape enighet om hvilke rammer vi må ope-
rere innenfor for ikke å gå i samme felle:

For å kunne forsvare alt den sosiale utvik-
lingen hadde skapt, og forsikre oss mot at den
norske oljeøkonomien ikke skulle gå over styr,
trengte vi en utvidet politisk plattform som var
i stand til å forsvare den parlamentariske hel-
heten som prosjektet selv representerte. Derfor
appellerte jeg til de øvrige partiene på
Stortinget om å slå ring om «Det norske hus».
Og jeg gjorde det fordi jeg så at landet gjennom
en slik konsensus hadde en unik sjanse til å
gjenskape de materielle forholdene for alle og
sikre velferden også i framtida.

Men ideen ble blankt avvist av alle, fordi
uenigheten partiene mellom i vår form for
oljeøkonomi, er selve påskuddet for å kunne
stille krav:

Å fremme forslaget om en slik consensus
norvegicum var det samme som å be partiene
om å gi fra seg retten til å kreve staten for
penger på bakgrunn av dissens med
Arbeiderpartiet. Med andre ord, jeg ville frata
partiene livets rett og politikerne deres leve-
brød. Umulig!

Alternativet til Det norske hus ble det jeg
vil kalle partitokratur, et plagiat av klasse-
kampen bygd på falsk misnøye som under-
graver demokratiet: Uenigheten mellom parti-
ene, den generelle misnøyen og kritikken av
Arbeiderpartiet, er en simpel tabloid kons-
truksjon. Det politiske paradokset her er at

dette samtidig er blitt selve forutsetningen for
å kunne fremme krav som overskrider den
økonomiske virkeligheten i landet.

Når forskjellene altså øker og øker, er det
ganske enkelt fordi de fattige faktisk ikke
lenger står på partienes «lønningslister». Når
de dårligst stilte etter hver bidige finansdebatt
sitter tomhendte tilbake, er det fordi pengene
som partiene hever i deres navn går med til å
toppfinansiere det nye Forskjells-Norge.

Det er en himmelvid forskjell mellom
Arbeiderpartiet og opposisjonen i dette. Vi
brukte stemmeveldet til å gi fattige mennes-
ker et verdig liv, våre motstandere bruker sine
politiske allianser til å ta dette livet fra dem.
Ingen skal få meg til å si noe annet: Pengene
er der, men de brukes til å gjenreise det nor-
ske klassesamfunnet. Fordi det ikke lenger
eksisterer et sosialdemokratisk prosjekt, går
den politiske gevinsten for misnøyen dette
naturlig nok skaper, til Fremskrittspartiet.

[9]
Det statlige eierskapet, arvesølvet som i dag,
etter Statoil-privatiseringen, utgjør 35 % av ver-
diene på Oslo Børs, måtte forvaltes på linje med
det private. Men som følge av den negative hold-
ningen til det statlige eierskapet på Stortinget,
hvor opposisjonen så det som sitt eneste formål
å bruke disse overskuddene til å dekke egne
utgifter i stedet for å utvikle de samme statsbe-
driftene, ble styringen satt bort til direktørene
med sine «profesjonelle» rådgivere, analytikere
og konsulentfirmaer. Fra sine plasser utenfor de
demokratiske institusjonene, flytter de beslut-
ningsprosessene så langt fra den norske staten
at vi politikere blir overflødige.

«Ekspertene» erstatter mer og mer politi-
kerne i det økonomiske spillet. Gjennom sine
nettverk til markedet og mediene kontrollerer
«ekspertene» de politiske prosessene som
gjelder norsk økonomi. Fundamentale avgjø-
relser som tidligere ble tatt på regjeringsplan
og på Stortinget, tas nå stadig oftere i et dif-
fust samspill med lobbygrupper, konsulentfir-
maer, reklame- og mediefolk. De folkevalgte

148 samtiden 4  2002

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:38  Side 148



blir mer og mer nikkedukker. De politiske
lederne blir gisler som kan knuses utenfra
med et lite fingerknips så snart de stiller seg i
veien for denne utviklingen.

Den økonomiske politikken blir følgelig,
som mange den siste tiden har påpekt, diffus,
og styringen av den umulig. Det offentlige
rommet er blitt teknokratiets forværelse, de
store linjene er borte, lederne tvinges av
mangel på virkelig politikk til å profilere seg i

pressen på opinionsdannende selvfølgelighe-
ter. Vi beveger oss med raske skritt mot et
skinndemokrati hvor de folkevalgte mer enn å
representere velgerne, representerer sine egne
rådgivere. Dette er en fremmedgjøring av den
folkevalgte politikeren som undergraver den
generelle politiske interessen for å delta i de
demokratiske beslutningsprosessene.

I tillegg kommer krisen i kommuneøkono-
mien, som gjør det stadig vanskeligere å
rekruttere folk til vervene i lokalpolitikken.
Når vi samtidig vet at partiene mer og mer
aksepterer at beslutningene flyttes over fra
deres egne forsamlinger til «møter» som medi-
ene arrangerer gjennom oppringninger til til-
litsvalgte en sen nattetime, er det ikke så mer-
kelig at både deltakelsen i valg og partipoli-
tikk forsvinner.

[10]
Slik jeg ser det, er det en forutsetning for
Arbeiderpartiets videre rolle som leverandør
av store politiske løsninger at Norge er med i
det europeiske fellesskapet. Landets økono-
miske handlefrihet innskrenkes år for år ved
at vi står alene. Prisen de lavtlønnede og unge
i etableringsfasen betaler, er rundt 4 % høyere
bankrente enn i det øvrige Europa, og en kro-
nekurs så høy at utlendingene ikke har råd til
å kjøpe våre varer. Industrien flagger ut.

Ved å stå utenfor EU er vi avskåret fra å føre

Norges utenrikspolitiske linje videre, og det i en
tid hvor vår utenrikspolitikk paradoksalt nok er
blitt mer aktuell enn noensinne, med konflikter
som krever våre løsninger. Denne lammelsen
setter Norge i skvis mellom Europa og USA. Vi
kan verken påvirke europeisk eller amerikansk
politikk slik vi ønsker det. Utenrikspolitikken
faller rett og slett mellom to stoler. Konse-
kvensen er at vi brenner inne med våre prosjek-
ter av ren mangel på politisk innflytelse.

EU er i dag en sterk forkjemper for inter-
nasjonale løsninger, mens vi ser et USA som
synes å gå i motsatt retning. Dette må vi endre
på, og vi kan bare gjøre det sammen med de
øvrige europeiske landene. EU-systemet har
bruk for den norske erfaringen, og Norge
trenger EU som arena for at vår utenrikspoli-
tikk skal kunne ha noen innflytelse på verden
også i framtida.

Med den kommende utvidelsen vil EU ikke
bare bestå av fem hundre millioner mennesker,
men også representere et Europa som endelig
har kastet av seg krigens åk og i sivilisasjonens
navn kan framstå i verdenspolitikken med en
troverdighet og tyngde USA mangler. For jeg er
ikke blant dem som tror USA i framtiden vil
kunne opptre så egenmektig som den nåvæ-
rende regjeringen legger opp til. Dette har hel-
ler ikke vært den amerikanske tradisjonen. Det
var tross alt USA som tok initiativet til å opp-
rette FN, for at verdenspolitikken skulle kunne
styres gjennom demokratiske institusjoner.
USA vil, som alle tidligere verdensriker, måtte
bøye seg for den sosiale utviklingen – fattige
menneskers vei til likeverd og rettferdighet i
sivilisasjonens historie.

[11]
Grunnvollen i Arbeiderpartiets utenrikspoli-
tikk har alltid vært å sette det sosialdemokra-
tiske kompromisset i globalt perspektiv. Dette

samtiden 4  2002 149

Giften som har gått det norske folket i blodet, er en hensynsløs kravmentalitet.

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:38  Side 149



synet på verden bygger direkte på vår egen
historie: Ved å sette det norske proletariatet i
sentrum av den økonomiske virkeligheten,
frigjorde vi den verdiskapningen som senere
ble grunnlaget for velferdsstaten. Denne erfa-
ringen tilsier at alle andre fattige nasjoner kan
gjøre det samme så snart de politiske beting-
elsene legges til rette for det.

I dette bildet trer det europeiske fellesska-

pet stadig klarere fram som en helt nødvendig
aktør i kampen for å bedre folks liv verden
over. Det var – for å nevne noe – Frankrikes
president Jacques Chirac som på toppmøtet i
Johannesburg tok til orde for beskatning av
pengeflyttingen, slik at også de fattige landene
skal få sin del av overskuddene i den globali-
serte økonomien. EU-landene gikk lengst i
forsøket på å få til en anstendig Kyoto-avtale.
Det er de fattige i verden som lider mest under
klimaforandringene, og en god avtale ville satt
deres liv på dagsorden. USA står alene for 25
% av de totale utslippene av CO2. Vi kan ikke
vente at utviklingslandene, med gigantene
Kina og India i spissen, skal gjøre det verdens
rikeste land ikke er villig til.

På samme måte er det EU-landene som har
gått i bresjen for den internasjonale straffedom-
stolen, forutsetningen for å komme forbrytelser
mot menneskeheten til livs. Som sosialist kan
jeg ikke si nei til å delta direkte i utformingen av
det som vil sette den juridiske bekreftelsen av
menneskerettighetene i universalt perspektiv, så
lenge jeg vet at alternativet til samlingen av
Europa er krig mellom fattige og rike nasjoner,
slik vi kjenner den fra Balkan, det tidligere
Sovjetunionen og Midtøsten.

Men for de aller fleste nordmenn er Norge
fortsatt hele verden. Vi er best i det meste, og

det forklarer enkelt og greit hvorfor vi har det
så godt. Sannheten er at vi tar friheten for gitt,
uten å se at vi også er blitt likegyldige: Det er
en farlig politisk utvikling fordi også vår egen
økonomiske virkelighet nå drukner i den poli-
tiske fiksjonen om at vi med USA i ryggen kla-
rer oss alene i verden.

For vi kan fortelle hverandre skrøner ved
valgene og skryte av pengene vi klarer å håve

inn, til krampa tar oss. Men tallene kan vi ikke
flykte fra: Halvparten av kommunene må
kommende år redusere skolebudsjettet, elde-
omsorgen og bevilgningene til kultur.
Skolehelsetjenesten bygges ned på tross av at
25 % av elevene våre har problemer. Barne-
psykiatrien bryter sammen på tross av vid-
løftige løfter, mens ordføreren i Flatanger i
Nord-Trøndelag som den siste i rekken av 78
kommuner ber om å bli satt under statlig
administrasjon – til tross for at kommunen
har et slakteri for oppdrettslaks med en årlig
omsetning på 60 millioner kroner. For bare å
nevne noen av overskriftene den siste tiden.

Ved å foredle norsk fisk for eksport til EU
helt fra begynnelsen, ville vi hatt en bærekraf-
tig utvikling i distriktene i form av arbeids-
plasser, fortjeneste på salg og skatt til å berge
både bosetning og kommuneøkonomi. Ved å si
nei til EU i 1972, sa vi nei til en verdiskapning
knyttet til norsk fisk som i dag langt på vei
ville vært like stort som oljefondet. Utgiftene
dette tapet påfører oss, deles på fire millioner
nordmenn i stedet for 350 millioner europeere.

Det markedsøkonomiske samspillet vi har
fornektet to ganger med vårt nei til EU, er en
vesentlig årsak til at bygdene tømmes for folk
og kommunekassene for penger.

Jeg fatter ikke at det skal være så vanskelig
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Jeg satset mitt politiske liv på at vi på bakgrunn av våre
rikdommer – sammen – skulle videreføre den moralske
bevisstheten om fellesskapet i norsk politikk. Jeg tapte.

Samtiden materie 4_2002   10.06.2005  09:38  Side 150



å forstå at frihet koster penger, og at vi ved å
si nei til Europa også sier nei til overskuddene
det markedsøkonomiske spillet gir oss rett til
å innkassere. Nasjonaløkonomiens tid er
forbi, med den følge at heller ikke nasjonali-
smen lenger er gangbar politisk mynt:

Den sosiale utviklingen i verden, på samme
måte som den sosiale utviklingen i landet,
koker ned til spørsmålet om bærekraftig øko-
nomisk utvikling for alle. Det er fordi vi sier
nei til det integrerte økonomiske samspillet i
Europa at vi brenner inne med vår entydig
råvarebaserte samfunnsøkonomi. Når det
ikke lenger eksisterer priser på olje, gass og
fisk som kan betale regningene våre, skyldes
det politiske avgjørelser Arbeiderpartiet på
det sterkeste gikk imot, avgjørelser ingen
lenger vil påta seg ansvaret for.

Med tanke på det fattige utgangspunkt
Arbeiderpartiet hadde for bare femti år siden,
er dette spørsmålet et være eller ikke være for
landet: Det sosialdemokratiske kompromisset
var et unikt eksempel på et balansert politisk
samliv med kapitalkreftene, et forbilde for ver-
den, som krever EU-medlemskap for å kunne
utvikle seg videre. Stadig flere internasjonalt
anerkjente økonomer gir oss rett i dette.

[12]
Jeg gikk med i politikken da jeg var tretten år.
Mitt forhold til Arbeiderpartiet, med besteforel-
dre og foreldre som var anleggs-, skogs- og
industriarbeidere, var praktisk talt organisk.
Sosialismen var som sådan like mye en levemå-
te som et politisk prosjekt i verden med det
klare mål å fjerne undertrykkelsen av de svake.

Og det er dét denne artikkelen koker ned
til, når alt kommer til alt: Jeg har alltid sett på
sosialismen på den ene siden og kristendom-
mens etiske imperativ om nestekjærlighet på
den andre, som to sider av samme sak – men
med den forskjell at der den kristne neste-
kjærligheten sluttet, tok sosialismen over. Vi
vil at ansvaret for mennesket skal være inne-
bygd i selve samfunnsstrukturen. Individets
skjebne skal ikke alene være avhengig av

medmenneskets vilje til å gi. Solidariteten
skal manifestere seg i institusjoner og lover
som garanterer rettferdighet for alle.

Sosialister har også det til felles med de
kristne, at vår politiske troverdighet bygger på
evnen til å sette likhetstegn mellom liv og lære.

Denne evnen har vi nordmenn mistet.
Giften som har gått det norske folket i blodet,
er en hensynsløs kravmentalitet som i løpet av
mine førti år som politiker sakte, men sikkert
har undergravd det moralske rammeverket
som har holdt den kollektive enheten i live.

Norge står sammen med Europa i NATO
for å kunne forsvare våre grenser militært,
men vi avviser Europa for å stå alene med
USA foran fattigdommen i verden – stinne av
penger, men uten noe politisk prosjekt for en
bedre verden hjemme som ute, utover det å
drive veldedighet i form av bistand.

Hva har skjedd med oss?
«Det er bare en eneste sykdom som kan

knekke Arbeiderpartiet som den førende kraft
i norsk samfunnsliv, og det er unnfallenhet og
mangel på vilje til å stå opp og slåss for det
som er sant og rett. Den mangelsykdommen
har fått bre seg litt for lenge», sier Haakon Lie
på siste side i ...slik jeg ser det, boken som kom
ut i 1975. Deretter stiller han den kristne nes-
tekjærligheten opp mot det sosialistiske pro-
sjektet gjennom et svensk dikt og sier: «Visst
skal vi ‘göra en annan människa väl’. Men det
betyr ikke at sosialister ‘inte vill göra om jor-
den’. De må i hvert fall bevare visjonen om en
bedre verden og slåss for den slik at de får
andre til å tro. Og så må de ha viljen til å ta
huggene når de kommer.»

Slik jeg ser det er denne viljen borte. Jeg
satset mitt politiske liv på at vi på bakgrunn
av våre rikdommer – sammen – skulle videre-
føre den moralske bevisstheten om fellesska-
pet i norsk politikk. Jeg tapte. Det betyr ikke
at slaget er tapt. Jeg kommer aldri til å gi meg.
Jeg vil fortsette å slåss for at solidaritetsalter-
nativet skal gjenreise et nytt, moderne norsk
industrisamfunn, denne gang integrert i
Europa. Sosialdemokratiet krever det av oss.
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Lagunen, Kilden og Oasen.  Asfalt og neonlys, Rema 1000 og 1000 biloppstillings-

plasser. Rullings og svart kaffe, villmarkspanel og tebrød. Og for all del: kom kjørende!

Parkering er gratis på kjøpesentrene som ligger noen kilometer utenfor Bergen sen-

trum – i forlengelsen av bilbutikkene og Elkjøp, veistasjonen og traktorredskapene.

Det var denne verdenen jeg lot meg fascinere av for en tid siden.  Ikke først og

fremst av handelen, men av livet rundt: Av lokkemidlene som får folk ut i bilen, inn i

parkeringshuset og ut igjen med velfylte Bikbok-poser, Coop-poser, H&M-poser og

Dressmann-poser. Av Jahn Teigen og Ramsey, missekonkurranser og Berlevåg

mannssangforening. Ti minutters opptreden, en halvtime til autografskriving, og helst

boksignering. Et lite avbrekk, og  posene kan igjen fylles.

Dette er også Norge: hundeutstilling på Lagunen. Kundene kan ta med sine egne

kjeledyr og få dem bedømt. Ingen elegante afghanske mynder møter opp. Men slitne

Golden Retrievere, hissige pudler og småskabbete schäfere. Hverdagshunder. Og

kjærlige eiere som etter beste evne forsøker å rette opp skavankene for juryfor-

mannen. 

Det er i disse øyeblikkene, tilsynelatende så ordinære, at det oppstår bilder jeg

aldri kunne ha tenkt meg på forhånd. Derfor fotograferer jeg.

Om fotografen

Eirik Brekke
(f. 1966) er fotograf i Bergens Tidende.
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