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Djevelen i detaljene
Denne uken tapte Dagbladet anken mot tidligere ambu-
lansesjåfør Erik Schenken. Avisen ble av lagmannsretten 
dømt til å betale Schjenken 200 000 i oppreising og én 
million i saksomkostninger. 
 Schjenken-saken, som den nå kalles, begynte som Ali 
Farah-saken: 6. august 2007 ble somalisk-norske Ali 
Farah slått ned i Sofienbergparken. Ambulansepersonel-
let ville ikke ta med seg Farah til sykehuset, de mente 
han var et ordensproblem. Farah ble fraktet til legevakten 
i drosje av sin samboer, artisten Kohinoor Nordberg. I 
ettertid viste det seg at Farah hadde fått hjerneblødning, 
og han ble lagt i kunstig koma. 
 Det var mange øyenvitner og fotografer til stede i 
parken. Flere reagerte kraftig på at Farah ikke fikk være 
med i ambulansen. Allerede samme kveld var saken 
ute på Aftenpostens nettsider. Dagbladet hadde første 
artikkel på trykk dagen etter hendelsen, under overskrif-
ten «R&B-kjæreste brutalt slått ned». Nordberg uttalte 
til avisen at «hvis det hadde vært en hvit dame som lå 
der, hadde dette aldri skjedd». Diskusjonen om hvorvidt 
dette var et utslag av institusjonalisert rasisme, var et 
element i den massive mediedekningen fra første stund. 
Ifølge en artikkel i Aftenposten uttalte daværende finans-
minister Kristin Halvorsen: «Kunne dette skjedd i Frog-
nerparken? Kunne det skjedd med en hvit småbarnsfar? 
Antagelig ikke.»
 Dagbladet dekket saken bredt, både med nyhetssaker 
og leder- og kommentarartikler. I lagmannsrettens dom 
«frikjennes» Dagbladet for nyhetsdekningen frem til 
16. august, en dekning som lignet flere andre mediers: 
«Lagmannsretten er enig med ankende part i at media 
ikke kan la være å publisere nyheter og hendelser før fa-
siten er på bordet, eller alle forhold er klarlagt.» Dagbla-
det skrev ikke rett ut at Schjenken var rasist. Dommen 
slår likevel fast at det at «rasismefokuset» var betydelig 
i Dagbladets dekning gjennom hele perioden. Avisen 
dømmes fordi den ikke rettet opp dette inntrykket da 
den fikk ny informasjon, og den får særlig kritikk for 
kommentarene og lederartiklene. Ingen medier publi-
serte Schjenkens identitet før han sto frem i Aftenposten 
våren 2008, men lagmannsretten mener Dagbladet ikke 
anonymiserte tilstrekkelig. 
 Dette er en sak om ytringsfrihetens grenser. Dagbla-
dets redaktør John Arne Markussen frykter at denne 
dommen kan føre til en såkalt «chilling effect», at medi-
ene ikke tør å diskutere prinsipielle problemstillinger 
ut fra et konkret eksempel. Dersom dommen etterlater 
en usikkerhet om hvor mye informasjon en må ha om 
enkelthendelser før det er mulig å benytte dem til il-
lustrasjon av viktige samfunnsspørsmål, bør Høyesterett 
klargjøre denne grensen, selv om dette vil være en stor 
belastning for Schjenken.
 Dagbladet ble dømt for ikke å nyansere bildet av am-
bulansepersonellets opptreden da de fikk ny informasjon 
om hva som hadde skjedd. «Never check a good story,» 
sier vi i pressen. Men det er jo nettopp det vi må gjøre. 
Djevelen ligger i detaljene.

ABJ

Myke minutter 
med Knut

– Det er slitsomt å være far?
 – Og hyggelig. Vi har hatt et regjerings-
skifte i familien vår. Det er blitt en min-
dretallsregjering, som har all makt.
 – Hvor gammelt er barnet?
 – To uker og fem dager.
 – Hvordan har det vært?
 – Fantastisk. Nå har jeg ikke all verdens 
erfaring med rus, men jeg tror det er noe 
slikt. Jeg har aldri følt meg lenger vekk fra 
norsk politikk enn disse ukene.
 – Og det er deilig.
 – Jeg har jo vært på ferier jeg også, men 
denne avkoblingen, i sin egen boble, sin 
egen verden, der ting får en nærhet … ikke 
bare barnet og meg, men vi tre. Og der, 
på sykehuset, begynner noe nytt. Ikke et 
fireårsprosjekt, men et livsprosjekt.
 – Blir du rørt da?
 – Nesten mer når jeg kommer hjem og 
ting roer seg. Jo, jeg blir rørt, men jeg er 
også opptatt av å ha kontroll, at alt skal gå 
bra. Så selv om det er en lykkefølelse, er 
det også en spenning der. Rørt – nei, det 
er ikke ordet jeg vil bruke.
 – Hvilket ord vil du bruke?
 – Glad. Lettet. Bergtatt.
 – «Bergtatt.»
 – Det var noe i meg, som … som…
 – … løsnet?
 – En opplevelse jeg ikke har hatt før. 
Noe sterkt. Jeg kan bli mer rørt nå, etterpå, 
for eksempel når noen forteller at barna 
deres har vært syke.
 – Selv for oss som har vanlige jobber 
kan det være vanskelig å få tiden til å gå 
opp, men du er partileder i tillegg?
 – Tid er min utfordring. Jeg må si nei 
til mye. Det er ikke min styrke, jeg liker å 
si ja. Så jeg må prioritere, men samtidig 
være tilgjengelig. I denne første arbeidsu-
ken etter fødselen, har jeg ikke hatt en 
eneste kveld hjemme. Slik ble det man-
dag, slik ble det tirsdag, og nå sitter jeg på 
flytoget til landsmøte i Trondheim. Jobben 
min er spennende, men den krever mye 
av tankeprosesser og tid.
 – Vårt land meldte denne uken at du 
kan komme til å si nei til å bli minister i en 
ny regjering, av hensyn til familien.

 – Jeg ønsker å være minister, men ikke 
for enhver pris. Det jeg har tenkt høyt om, 
der jeg satt med Sara på armen denne 
uken, er at familie og barn er viktigere enn 
politikken. Jeg har tatt en runde i KrF og 
diskutert om jeg bør være statsråd hvis vi 
kommer i regjering. Jeg har sagt at andre 
ting kan bli viktigere, blant annet at mitt 
liv skal gå i hop. Jobben min krever 150 
prosents innsats. Jeg har vært statsråd før, 
og det er altoppslukende. 
 – Har du tenkt på dette lenge, eller kom 
det plutselig nå?
 – Lenge. 
 – Hva mener kona di?
 – Det må du spørre henne om. Hun 
mener nok at jeg må velge selv, men at jeg 
må ta ansvar for valgene. Jeg har jobbet 
i næringslivet og sett at gode ledere er 
dyktige på å delegere og prioritere, og det 
må jeg også gjøre. Dessuten tror jeg det 
er viktigere for KrF-velgerne at vi får gjen-
nomslag på familiepolitikk og vinner fram 
på saker som tidlig ultralyd og surrogati, 
enn at det er jeg som er statsråd. 
 – Trekker du deg ikke litt nå?
 – Jeg har fått tekstmeldinger om at «du 
er ikke ambisiøs». Det er feil. Dette kan 
også være et valg jeg tar fordi jeg har en 
ambisiøs, langsiktig plan. Gjør jeg dette, 
vil jeg få en sterk posisjon som partileder. 

Simen Sætre 
Christina Ulriksen (foto) Dette er saken

 • Vårt Land meldte denne uken at KrF-
leder Knut Arild Hareide kan frasi seg en 
statsrådpost i en ny regjering, på grunn 
av familiesituasjonen.

 • Høyre-leder Erna Solberg mener dette 
kan gjøre regjeringssamarbeidet mindre 
effektivt. KrFs parlamentariske leder 
Hans Olav Syversen uttalte at det ville 
være en styrke om partilederen satt i 
regjering. Kommentatorer har kalt Harei-
des vurdering «uklok» og «forvirrende».

 • KrFs har landsmøte i Trondheim 25.–28. 
april. I sin landsmøtetale torsdag sa 
Hareide at det er lite sannsynlig at KrF 
går i regjering med Frp. Han mente KrFs 
største seire har kommet i regjeringspo-
sisjon. Han lanserte Hans Olav Syversen 
som finansministerkandidat, og gikk 
hardt ut mot surrogati.

20 minutter på flytoget med KrF-leder Knut Arild 
Hareide i skvis mellom jobb og familie.

på leDerplaSS

FrAnkrike: President François Hollande 
kommer til Beijing 25. april for første 
gang i sitt liv, og for første gang siden 
han ble valgt for ett år siden. Det er på 
høy tid. 

egypt: Den nåværende politiske ledel-
sen av landet tar oss til kanten av stu-
pet. De lederne tar feil, som tror at ved 
å dytte oss inn i det ukjente, vil de vinne 
alt. De tar feil som tror at det å ikke lytte 
til andre, er til deres fordel. 
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Tidligere Høyre-leder Erling Norvik stod 
utenfor regjeringen, men ble en av de ster-
keste lederne partiet har hatt. Det viktige 
er at jeg er forpliktet på det samarbeidet 
Krf går inn i. Men jeg har ikke landet 
dette, har bare vært pappa i to uker.
 – Audun Lysbakken (SV) valgte å stå 
utenfor regjeringen. Kjetil Solvik-Olsen 
(Frp) har trukket seg fra Stortinget av 
familiehensyn. Er det ikke bekymringsfullt 
at unge menn trekker seg ut?
 – Å være partileder er ikke å trekke seg 
ut.
 – Men at man ikke går fullt og helt inn 
for maktposisjoner?
 – De beste politikerne har en helhet i 
livet. De beste næringslivslederne, slik jeg 
opplevde det, var dem som ikke ristet på 
hodet når noen gikk hjem på fotballtre-
ning. Det som er en endring for meg nå, 
er at da jeg var singel og miljøvernminis-
ter ble veldig mye av mitt liv politikk. De 
som har erfaring med det, sier at man kan 
kombinere en del ting, men at det er få 
som har vært både statsråd og partileder. 
 – I vår generasjon kreves det at menn 
tar større ansvar for familien enn før. Kom-
mer man i en tidsklemme?
 – Mange småbarnsforeldre opplever 
nok det. Tidsklemma er forsterket. Samti-
dig har jeg en kone som har lyst til å være 
i jobb, og det er jeg glad for.
 – Hva gjør kona di?
 – Hun er lærer og trives med jobben. 

Hun gir meg mange impulser fra jobben 
sin. Hun har lyst til å gå tilbake i jobb når 
hun er ferdig med permisjonen. Når hun 
har gjort det valget, må vi finne løsninger. 
 – Kan du kreve at kona di tar mer 
ansvar hjemme, når du har en så viktig 
jobb?
 – Nei. Jeg gjør ikke dette for min kone. 
Jeg gjør det fordi jeg i noen år av livet 
ønsker å være del av noe som er her og nå. 
Da må jeg også gjøre noen valg her og nå.
 – Du har jobbet i næringslivet. Flere 
politikertalenter går dit?
 – Det er bra at politikere får erfaring fra 
næringslivet.
 – Du jobbet i Schibsted.
 – Jeg begynte der i et traineeprogram i 
1997. Siden var jeg prosjektleder og orga-
nisasjonsdirektør. Det var bra for meg, jeg 
fikk noen nye perspektiver og forandret 
til og med politiske meninger. Politikk er 
enda mer tidskrevende enn næringslivet, 
for du kombinerer noe profesjonelt med 
noe idealistisk. En næringslivsleder jobber 
mye, men kan koble av i helgene.
 – I politikken er du «på» hele tiden?
 – Du kan aldri koble helt av, selv ikke i 
ferier. Hvis det skjer noe, må du være der. 
Det er viktig å være synlig.
 – Folk sier du virker livligere nå enn før?
 – Jeg er tryggere. Hadde denne debat-
ten kommet sist jeg var statsråd, ville jeg 
blitt mer urolig, mer utrygg. Nå tenker jeg 
at dette er en storm som går over.

 – Hvorfor er du tryggere?
 – Jeg har fått familie. Lisa Maria har 
gjort meg tryggere. Når valgkampen kom-
mer, vil jeg nok være nervøs for de avgjø-
rende debattene, redd for å ødelegge for 
Krf, men jeg vet samtidig at jeg kommer 
hjem til noe som er viktigere enn politikk. 
Da blir jeg en bedre politiker.
 – Du har vært på kurs i image, sies det?
 – Jeg hadde en person som hjalp meg 
med stemmebruk. Dette var før parodien 
til Harald Eia, det må jeg nevne. Jeg er 
ikke født med en god radiostemme, og når 
jeg blir engasjert blir stemmen lysere, så 
jeg lærte å legge stemmen min ned. Men 
jeg er trygg på imaget mitt. Jeg går inn i 
denne jobben ved å være meg selv.
 – Er du nervøs før landsmøtet?
 – Jeg skulle gjerne sovet litt mer. Det 
jeg er mest spent på, er talen min.
 – Hvilket inntrykk håper du folk sitter 
igjen med?
 – Inntrykket av et parti som vil i 
regjering for å hjelpe de gruppene som 
trenger en håndsrekning: De som står 
utenfor arbeidslivet, funksjonshemmede, 

fattige, barn som blir sortert bort på grunn 
av noen bestemte egenskaper, de som 
står ved slutten av livet og ikke opplever 
verdighet. 
 – Hvilke debatter ser du fram til?
 – Jeg er spent på debatten om bekjen-
nelse. Det er et viktig prinsipielt spørsmål 
for KrF. Vi vil forandre kriteriet om at man 
må være kristen for å være aktiv i partiet. I 
stedet skal man forplikte seg på våre ver-
dier og vår politikk. KrF ble dannet i 1933, 
og jeg tror de som stiftet partiet ville valgt 
den løsningen vi går for nå. Men egentlig 
er jeg mer opptatt av stemningen generelt. 
Det skal være plass for uenighet, og det er 
alltid noe partiet vil sette deg litt på plass 
med, som partileder. Så er jeg opptatt av 
helheten, av festen lørdag kveld, av talen 
min. Det skal ikke bare være de riktige 
ordene, den skal skape engasjement.
 – Hvordan har skrivingen gått?
 – Sara skulle ha kommet to uker før, da 
hadde jeg vært på jobb litt lenger. I en slik 
tale er det noen langsiktige tanker, men så 
er det også den siste finishen. Jeg skulle 
gjerne hatt mer tid til finpussing.
 – Får man ikke også litt ekstra energi 
når man får barn?
 – Det er den rusen jeg snakket om.
 – «Bergtatt»?
 – En forelskelsesfølelse, på en litt 
annen måte.

Pappapolitiker: KrF-leder Knut Arild Hareide ønsker å være minister, men ikke for enhver pris. 

Vi har hatt et regjerings-
skifte i familien vår. Det er 
blitt en mindretallsregje-
ring, som har all makt.

sims@morgenbladet.no

USA: Storbritannia, Frankrike og Israel 
har nå slått fast at det syriske regimet 
sannsynligvis har brukt kjemiske våpen. 
Det betyr at en «rød linje», trukket av 
president Obama, er tråkket over. 

JApAn: Verdens militærutgifter gikk for 
første gang siden 1998 ned i 2011. Men 
ved å se nærmere på tallene, er applau-
sen kortvarig. Verden er fortsatt et utrygt 
sted. 

KenyA: Regjeringen som president 
Uhuru Kenyatta presenterte tirsdag, er 
den minste siden tidlig 80-tall. Vi håper 
det gir seg utslag i en mer effektiv og 
sammenhengende struktur. 

DAnmArK: Hvorfor vendte to brødre 
sig mot det samfunnet som hadde tatt 
vel i mot dem? Vi kan bare se de første 
konturene av svar. Men vi aner hvor 
nært det åndelige slektskapet er mellom 
terroristene som slo til i Boston og en 
mann som Breivik. 
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Politikerboblen

Det var drama på Stortinget tirsdag. Avi-
sen Vårt Land hadde snappet opp at KrFs 
partileder Knut Arild Hareide vurderte å 
si nei til en statsrådstaburett selv om KrF 
skulle komme i regjering. Han ønsket å 
tenke høyt om arbeidsbelastningen som 
følger av å være statsråd, småbarnsfar og 
partileder samtidig. Kommentatorene 
og andre politikere var skjønt enige om 
at Hareides høyttenkning i beste fall var 
risikabel – antagelig direkte ødeleggende.  

Mon tro hva folk utenfor det politiske 
feltet tenkte om hendelsen. Det er vel 
ikke så rart at en som nettopp har vært 
hjemme med sin førstefødte tenker høyt 
om den tidsklemma han vet kan komme. 
Dessuten er det jo lenge til valget, og 
ingen vet om KrF blir med i noen regje-
ring. Saken er ganske liten.
 For oss i det politiske miljøet er det 
annerledes. Vi stiller med en gang spørs-
målet om Hareide og partiet er sultent 
nok. Vi vet at det er skepsis i KrF til å 
samarbeide med et Høyre som blir pres-
set av Frp. Kanskje er Hareide redd for å 
besudle sin sjel – han lar noen andre sitte 
i regjering med Høyre og Frp, så får han 
mindre å svare for når de om et år eller 
tre bytter side og sier ja til Ap.

Dessuten vet vi at det tenkes mye i parti-
ene om medieprofilering foran lands-
møtene. Nå blir mediene bare opptatt av 
lederens tvisyn – andre saker kommer i 
bakgrunnen. Partilederen har antagelig 
gjort en stor tabbe ved å la denne disku-
sjonen komme opp nå. Han kan risikere 
at helgens landsmøtedekning blir domi-
nert av reportasjer om han selv og barnet 
– ikke om partiets debatter og vedtak.
 Vi mediefolk tenker rett når vi gjør 
Hareides høyttenkning større i offentlig-
heten enn den burde være – vurdert ut fra 
et saklighetskriterium. Vi vet at leserne, 
seerne og lytterne er opptatt av personer 
og enkle saker. Alle kan være med på en 
diskusjon om nybakte fedres ansvar for å 
ivareta både jobb og en større familie, alle 
kan diskutere om statsrådsjobben faktisk 

er så krevende at man i noen livsfaser bør 
si nei til den. Og alle vet jo hvem Knut 
Arild Hareide er – han er kjendis.

Annerledes er det med handlingsregelen, 
OPS-finansiering, øremerking, forvalt-
ningsnivåer, konsekvensutredning, 
innsatsstyrt finansiering og alle de andre 
begrepene som politikerne strides om. 
I det politiske ordskiftet må man bruke 
disse ordene – det er rundt slike relativt 
utilgjengelige begreper politikken formes. 
Redaksjonene vet selvfølgelig det og de 
forsøker etter beste evne å skrive også 
om de vanskelig tilgjengelige politiske 
temaene, men da er det om å gjøre å 
popularisere mest mulig.
 Det er i denne prosessen politi-
kerboblen blåses opp. Og det er her 
toppolitikerne og deres kommunikasjons-
eksperter bidrar til å gjøre vondt verre.
 Det startet med journalistene. På 
1980 og -90 tallet endret den politiske 
reportasjen seg radikalt. I takt med at 
partiavisene og folkeopplysnings-NRK 
ble avviklet, forsvant referatene fra de 
politiske debattene og begrunnelsene 
for viktige politiske vedtak. Vi politiske 
journalister begynte å gjøre som andre 
nyhetsjournalister – rapporterte bare 
om de tingene vi kunne finne gode 
nyhetsinnganger til eller vrier på. Vi 
konsentrerte oss om de sakene der det 
var konflikter, eller der kjente personer/
politikere var involvert. Vi ble mer opptatt 
av de sakene der vi kunne vise konkrete 
konsekvenser for folk flest, enn av saker 
der det ble satt i gang prosesser som vi 
ikke kunne forutsi konsekvensene av. 
 De sakene som angikk mange, fikk 
større oppmerksomhet enn de som 
angikk få – selv om det i et samfunns-
perspektiv kan være viktigere å gjøre noe 
politisk for en utsatt og liten gruppe enn 
å gjøre noe som øker eller senker strøm-
prisen med en tiøring eller to.

Etter kort tid lærte partiene seg de nye 
spillereglene, og dermed kom den 
moderne kommunikasjonstenkningen 
inn i politikken. Medieforskeren Martin 
Eide oppsummerte det slik i en bok han 
skrev for den siste maktutredningen: 
«Alle som vil nå frem med et bud-
skap i medieoffentligheten må tenke 

nyhetsjournalistisk.»
 Dagens partiledere og statsråder er i 
praksis akkurat like gode nyhetstenkere 
som journalistene. De vet hvordan de skal 
vinkle en sak for å få den på. De vet hva 
som skal til for å fremstå godt i mediene, 
og de vet hvilke saker de skal være opptatt 
av. I detalj. Når Jens Stoltenberg kommer 
til spontanspørretimen i Stortinget, har 
han alltid med seg en stor ringperm der 
det ligger notater om alle de sakene kom-
munikasjonsrådgiverne i departementene 
mener det kan komme spørsmål om. 
Det er ikke alltid de samme sakene som 
departementets folk mener er viktigst – 
saklig sett.

I første omgang har politikernes kom-
muniasjonstenkning bidratt til at de 
behersker mediene bedre enn før. I neste 
runde – og den er vi antageligvis på vei 
inn i nå – bidrar journalistenes og politi-
kernes felles tenkesett til at det politiske 

ordskiftet blir virkelighetsfjernt, og at det 
som alltid har vært en andedam er i ferd 
med å bli omgjort til en boble der aktø-
rene er nesten uinntagelige for inntrykk 
utenfra.
 Eksemplene på dette er mange. Noe 
av det mest tydelige er overdrivelsene 
og kranglingen. Da Jens Stoltenberg ved 
starten av Ap-landsmøtet forrige helg, sa 
at han var så inderlig lei opposisjonens 
svartmaling, traff han åpenbart mange 
velgere, og helt sikkert sine egne tillits-
valgte. Toppunktet i svartmaling hadde 
kommet i spontanspørretimen tidligere 
den uken der Frps Bente Thorsen spurte 
kirkeminister Rigmor Aasrud om hva 
hun ville gjøre med gravferdskøene. Dette 
er en kø ingen hadde hørt om før. Det 
generelle spørsmålet var basert på ett 
enkelt avisoppslag i Kristiansund.

Det er politikkens natur at man skal være 
kritisk når man er i opposisjon, men det 

Toppolitikerne blir stadig flinkere til å håndtere medi-
ene. Samtidig er det nettopp medietilpasningen som 
gjør det politiske ordskiftet sterilt og virkelighetsfjernt.

Kommentar
aslak Bonde

Illustrasjon: MarvIn Halleraker www.MarvIn.no

rektor-norge på plass
Møt Dag Rune Olsen, ny rektor ved Uni-
versitetet i Bergen. Han fikk 58,9 prosent 
av stemmene mot motstanderen Kuvvet 
Atakan (41,1 prosent) denne uken. Da er 
rektor-Norge på plass: Forrige uke vant 
Ole Petter Ottersen over studentkandi-
daten Torkil Vederhus i Oslo og i august 
setter Gunnar Bovim seg i rektorstolen 
ved NTNU i Trondheim. Valgdeltagelsen 
er bånn i bøtta. I Bergen stemte bare 26 
prosent (mot 39 prosent forrige valg), og i 
Oslo bare 20 prosent. Skjerpings. 

Universitetet: Fremtiden er trist som kald traktekaffe
Så var det den hersens ungdommen da. 
Hva har de gjort nå? De har gjort som 
morra deres sier. De velger fornuftig. 
Årests mest populære studievalg i 
Samordna opptak er økonomi og admi-
nistrasjon. Fornuft er ikke bra, mener 
de kreative gamle grinebiterne. «Disse 
utdanningene skaper folk som nok er 
nyttige i arbeidslivet, men som kanskje 
er litt for lydige for sitt eget beste, 
sier den evinnelige samfunnsgeograf 
Karl Fredrik Tangen til studentavisen 

Universitas. «På universitetet lærer 
du å bli kritisk. Da får du kanskje det 
økonomiskolene kaller endringsfiendt-
lig personlighet, og det vil de ikke ha i 
disse bedriftene», sier Tangen. Gå til 
Universitetet og bli sur, sier Notisloftet. 
Filosofi: Lær å tenke negativt. Religion: 
Nobody expects the Spanish Inquisition! 
Astrofysikk: Snart eksploderer solen. 
Historie: Ungdommen var bedre før. 
Litteraturhistorie: Hva er livet? Et pust i 
sivet. Som synker ned. 
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Det er ikke trygdesnylterne som velter velferds-
staten. Det er de rettferdige.

«6 000 000 000 kroner borte. Slik herjer de verste TRYGDE-
SNYLTERNE»  meldte Dagbladets forside på mandag. «Dag-
bladets svindeltall stammer fra en rapport fra Proba analyse 
som Arbeidsdepartementet fikk i mars. Det er sikkert et tall vi 
vil få høre mer om i valgkampen, men hvor kommer det fra?
Dagbladets skriver at seks milliarder trygdekroner er borte. 
Egentlig er milliardene et anslag fra paneler bestående av 
cirka ni eksperter (nav-ansatte, forskere og leger). Den riktige 
overskriften hadde altså vært: Eksperter tror det trygdesvindles 
for seks millarder. 
«Det er et ufattelig stort beløp» sa høyres sosialpolitiske tals-
mann Torbjørn Røe Isaksen. Og minnet om en her bare har 
undersøkt uføretrygd, arbeidsledighetstrygd, foreldrepenger, 
arbeidsavklaringspenger og overgangsstønad. Legger en til 
sykepenger blir det totale anslaget åtte milliarder.  Det største 
anslaget stammer imidlertid fra SAS Institue som mener Nav 
svindles for ti milliarder kroner. Også da sa Røe Isaksen at det 
var «ufattelig mye penger». Fra dette bragte altså Dagbladet 
oss to milliarder kroner ned. Men la oss se om vi kan spare 
enda litt til. 
Anslaget for svindel på hver trygd er et gjennomsnitt av 
ekspertenes anslag. Men for flere trygder dras gjennomsnittet 
opp av noen få eksperter. På uføretrygd er det én ekspert som 
skiller seg ut og anslår at 15 prosent av den utbetalte trygden 
går til svindlere.  Kutter vi ut denne ene sparer vi 0,7 milliar-
der kroner i anslått svindel. En bedre metode hadde vært å ta 
medianverdien. Det er spådommen som kommer i midten 
når de ekspertenes spådommer rapporteres i stigende rek-
kefølge. Den luker ut de villeste anslagene, og er mye brukt i 
statistikken for å håndtere ekstremverdier. Men fire-fem mil-
liarder ville vel fortsatt vært «ufattelig mye penger»? 
Dagbladet bedt NAV om å få de ti verste svindelsakene. For 
eksempel kvinnen som lot som hun var alvorlig syk og fikk 
både uførepensjon og stønad for fiktive barn. I følge rappor-
ten derimot er den vanligste svindleren en arbeidsløs som 
underrapporterer antallet timer i jobb eller en deltidsufør som 
hevder seg ti prosent sykere enn hun er.
Når arbeidsminister Anniken Huitfeldt kommenterer saken 
er hun tøff mot trygdesnytere, men glemmer det åpenbare: 
I følge Proba tror førti prosent av befolkningen at uføretrygd 
misbrukes i stor eller ganske stor grad. Da er det en nyhet at 
ekspertene ikke tror det svindles mer enn seks prosent.  
Seks milliarder kroner er grunn til moralsk indignasjon, men 
det er bare 0,5 prosent av statsbudsjettet. I den grad trygde-
penger skal spares så det monner holder det ikke å få bukt 
med «naverne», de liksomsyke og småbarnsmødre som later 
som de er alenemødre. Da må man kutte i utbetalingene til de 
94 prosentene som i dag får penger som de i følge regelverket 
har krav på. 

MARIA BERG REINERTSEN

VI SER nærmere på tallene, tilfeldighetene og  
tankene bak ukens aktuelle økonominyheter.

Finansgrisen

er medietenkningen som får politikerne 
til å overdrive så kraftig. Bruker man ikke 
bred pensel, blir det ikke oppslag i avisen. 
Nyansene forsvinner også i regjerings-
partienes svar. Spesielt på helseområdet 
forsøker statsråd og statsminister å si at 
helsevesenet både er bra og dårlig, men 
ettersom valgkampen nærmer seg, legger 
de mer og mer vekt på det som er bra. De 
vet at de er nødt til å kontre kritikken på 
en mediemessig riktig måte, og dermed 
fremstår de som mindre realitetsorien-
terte enn de egentlig er.
 En annen ting som gjør at publikum 
ikke kjenner seg igjen i den verden 
politikerne beskriver, er at de konstruerer 
forskjeller. På skolefeltet for eksempel: 
Alle som kjenner litt til skolehverdagen, 
ser at det er små forskjeller mellom 
politikerne. Det har i det siste tiåret vært 
et sterkt økende læringstrykk i skolen – i 
hvert fall i de fagene som testes. Alle 
partier har ønsket den utviklingen, de er 

også enige om at gode lærere er nøkkelen 
til en bedre skole. Partiene er uenige om 
noen av virkemidlene, og litt om doserin-
gen av dem, og det er disse relativt små 
uenighetene som eksponeres.
 Gode nyhetsjournalister vet jo at det er 
konflikter som selger – så får det heller 
være at de virker litt fjerne for vanlige 
folk. 

Politikerne er blitt mer sterile i språket 
enn noen gang. De har lært seg akkurat 
hvordan de skal si ting, og de har lært seg 
hva de ikke kan si.  For noen tiår siden 
ble det ofte snakket om at politikerne 
sendte opp prøveballonger: De prøvde 
resonnementer i offentligheten for å 
se om de var holdbare. Dette begrepet 
er gått ut av det politiske vokabular. Nå 
vet alle kommunikasjonsfolkene at en 
politiker som tester et argument offentlig 
kan måtte hefte ved det i resten av sin 
karriere.
 Ironi er det heller ingen politiker som 
våger seg på lenger. Nå vet de så alt for 
godt at det kan bli misforstått i medi-
ene. Kjappe slengbemerkninger ble sist 
gang forsøkt av tidligere arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm. Hun ble i hele sin 
statsrådskarriere minnet om at hun på en 
NHO-konferanse omtalte en stressless-
stol som noe gammeldags og satt. En 
ting var at produsenten av den moderne 
stolen protesterte, verre var det at hun 
i mediene ble fremstilt som arrogant 
overfor de velgerne som liker å sitte i 
stressless.
 Aps nestleder Helga Pedersen kan 
tjene som det siste eksemplet. Da hun 
startet arbeidet med Arbeiderpartiets 
stortingsvalgprogram, holdt hun en tale 
for landsstyret der hun eksperimenterte. 
Hun lagde et scenario med seg selv langt 
frem i tid og snakket om hvordan hun 
ville få det da. Det funket ikke. Hun fikk 
kritikk. For en uke siden avsluttet Peder-
sen programprosessen med å holde en 
innledning på Aps landsmøte. Hun fikk 
mye skryt for talen, men den var forutsig-
bar og ingen husker den. Pedersen kunne 
for to år siden ha valgt å forbedre seg på 
det hun eksperimenterte med, men hun 
valgte i stedet noe som var tryggere – sett 
fra en kommunikasjonsrådgivers ståsted.
 Dermed blåste også hun litt luft inn 
i den politikerboblen som ser ut til å bli 
større og større. Mon tro om den blåser 
av gårde. 

De har lært seg akkurat 
hvordan de skal si ting, og 
de har lært seg hva de ikke 
kan si.

Illustrasjon: MarvIn Halleraker www.MarvIn.no

Den rasende notis
«– Han kledde av meg. Han la 
seg over meg», var overskriften 
på Aftenpostens reportasje fra 
Vågå-saken tirsdag. Ingressen 
utdyper: «– Vi sto på dansegulvet. 
Så begynte han å kle av meg. Han 
bar meg inn og la meg på tvers i 
dobbeltsengen.» Aftenposten er inne i en 
kreativ fase og eksperimenterer med titler 
og ingresser. Flotte saker. Men i krimrepor-
tasjene er de tilbake på mellomkrigstidens 
lavmål. Gi oss porno, Aftenposten og gi 

oss juss, men hver for seg. NRK har 
på sin side etablert en krimredaksjon  
og kan fare over utenriks i et sveip, 
for krimreporter Olav Rønneberg 
har et imponerende organ, han 
snakker feilfritt, og fort som bare 
Filmavisen før ham, og vi sitter 

fjetret. Når vi raser, er det mot doseringen 
av Vågå, Dagsrevyens frieri til kikkeren i 
oss, forkledd som nødvendig nærgåenhet. 
Klagen går til krimredaksjonens leder. Det 
viser seg å være den samme Rønneberg. 

Habemus pampam!  sIde 12
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Samfunn Tema

– Betydningen av denne bygningen er 
så stor at den ikke kan beskrives, sier 

bydelsleder Adil Catic.
 Selv om legekontoret er stengt for 
dagen, står han utenfor sammen med 
kameratgjengen, beundrer den skin-
nende bygningen, og bare smiler.  
 Den nye klinikken i den vesle byen 
Hadzici ble bygget på 90 dager, og gitt 

bort i gave fra Tyrkia i fjor høst. Sammen 
med klinikken fikk den fattige småbyen 
en ny park Made in Turkey, med små sit-
tepaviljonger som skygger for den sterke 
sentraleuropeiske sommersolen. Tyrkias 
statlige bistandsorganisasjon Tika sto for 
gjennomføringen av prosjektet, som ble 
innviet med pomp og prakt i oktober i fjor.
 – Det var et fantastisk show for alle, 
sier Catic.
 Folk i Hadzici snakker fortsatt om 
festen. Paraden besto av ballonger, sam-
funnstopper og et dansende tyrkisk orkes-
ter i røde kostymer. De hadde reist helt fra 

Hadzicis vennskapsby Konya, som ligger 
midt i Anatolia, Tyrkias asiatiske del. 
 Ordføreren derfra, Serdar Kalayci, hil-
ste fra Tyrkias statsminister Recep Tayyip 
Erdogan, som visstnok opprinnelig hadde 
planer om å komme, til de 7000 frem-
møtte bosnierne. Mange av dem viftet 
med små tyrkiske flagg. 

Nytt verdenskart. Bistand var lenge kjent 
som USAs, Japans og Europas bidrag 
til de fattige landene i sør. På 1990-tallet 
sto de rike OECD-landene offisielt for 95 
prosent av den. Nå må kartet tegnes om. 

Maren Næss Olsen  
Ellen Lande Gossner (foto) 
Oslo / Sarajevo og Hadzici,  
Bosnia-Hercegovina 

Tyrkisk bistand: Parken i den bosniske småbyen Hadzici ble gitt i gave fra den tyrkiske vennskapsbyen Konya i fjor høst, og markerer de to landenes tette bånd. Bosnia-Hercegovina – Tyrkia er tittelen på den øverste boken i 
småbyens nye fontene og stolthet.

Muslimske land utfordrer Vestens bistands-
monopol. Nå sender Emiratene en delegasjon 
til Norge for å lære mer.

De nye giverne

6 morgenbladet 26. april–2. mai 2013



Muslimske land er på offensiven.
 Tyrkia, tidligere best kjent som mot-
taker, har 27-doblet bistanden de siste ti 
årene ifølge sine egne tall, og bidrar nå 
i over hundre land – selv om de fortsatt 
også mottar bistand fra EU. Muslimske 
aktører dominerer både bistand og busi-
ness i Somalia. I Syrias naboland, der FN 
på grunn av finanskrisen sliter med pen-
gemangel så akutt at de vurderer å kutte 
i matrasjonene til syriske flyktninger, har 
bidrag fra arabiske land så langt vært 
redningen. 
 Torsdag i forrige uke ga Kuwait 300 
millioner dollar i Syria-nødhjelp, den 
nest høyeste summen en gulfstat har gitt 
via FN-systemet noensinne. Saudi-Arabia 
har gitt det høyeste bidraget. I 2008 ga 
landet 500 millioner dollar til World 
Food Program – det største beløpet noe 
land på kloden har donert. 
 Arabiske giverland rapporterer at de 
har gitt 3,2 milliarder dollar i nødhjelps-
bistand de siste ti årene, noe som utgjør 
73 prosent av de samlede ikke-vestlige 
bidragene, ifølge en rapport fra orga-
nisasjonen Development Initiatives. I 
tillegg kommer gigantsummer til mer 
langsiktig utviklingshjelp – som bygging 
av broer, skoler og sykehus i Bosnia.
 – Det er først de siste få årene 
bistandsverdenen har forstått hvor stort 
skiftet er, sier Erik Solheim. 
 Etter seks år som norsk utviklings-
minister ble han nylig sjef for OECDs 
utviklingskomité DAC, forumet der 
Vestens største giverland koordinerer 
bistandsinnsatsen sin. De nyeste tallene 
derfra viser at OECD-landene kuttet 
bistanden med 4 prosent sammenlignet 
med i fjor. Særlig søreuropeiske land kut-
ter kraftig i bistandsbudsjettene på grunn 
av finanskrisen.
 Inn kommer nye giverland: Tyrkia 
rapporterte nylig om 98 prosent økning 
i bistandsbudsjettet på ett år. I tillegg 
kommer land som Kina og Brasil, men 
ikke minst de pengesterke oljestatene i 
Midtøsten.
 – Da vi så på pengestrømmene til 
Sudan, tippet jeg på forhånd at USA og 
Kina ga mest. Men det viste seg at ara-
biske investorer og donorer var suverent 
størst, sier Solheim. 
 Hva slags fenomen er dette? Hvordan 
skal det forstås at muslimske land blir 
stadig viktigere bistandsaktører? Og hva 
betyr det på bakken? 
 Sikkert er det at Vestens selvbilde som 
verdens godgjører blir kraftig utfordret, 

selv om OECD-landene fortsatt står for 
brorparten av bistanden. 
 – Vi er så Europa-fokuserte i vår tan-
kegang at vi har glemt at det siste tiåret 
har vært det suverent mest vellykkede i 
historien i Asia, Afrika og Latin-Amerika, 
sier Solheim.

Fra Norge til Emiratene. Lagerhallene i 
International Humanitarian City i Dubai 
huser alt fra telt til medisiner. Dette 
er verdens største humanitære logis-
tikksentral, bygget for å hjelpe klodens 
hjelpeorganisasjoner. Nylig åpnet norske 
Flyktninghjelpen kontor her. 
 Dubai er bedre kjent for gull enn 
for gode gjerninger. Men nå satser De 
forente arabiske emirater på å bli en 
humanitær stormakt.
 For noen uker siden sendte Emiratene 
ut pressemelding om at de har nådd 
16.-plassen blant verdens bistandsland, 
etter å ha økt budsjettet med 30,6 pro-
sent det siste året. I mai sender landet 
en delegasjon til Norge for å lære mer. 
Flyktninghjelpen er en av partnerne.
 – Å gi penger til fattige og andre nød-
lidende er en sterk del av den muslimske 
verdens kultur og religion. I tillegg har 
landene i Gulfen masse penger. Alle 
sjeikene har etablert sine egne stiftelser 
som i mange år har gitt penger direkte 
ved ulike typer katastrofer, og til bistand. 
Men dette har skjedd utenfor det vestlige 
bistandsapparatet, og de har ikke deltatt 
i koordineringsmøter. Så de er ikke blitt 
synlige før nå, sier Toril Brekke, funge-
rende generalsekretær i Flyktninghjelpen. 
 Norges største humanitære organisa-
sjon har som uttalt strategi å innhente 
nye donorer og samarbeidspartnere i 

Midtøsten.
 – Emiratene er ganske ferske. De har 
drevet mye veldedighet i form av å gi 
fra seg penger, men ser nå at de bør bli 
flinkere til å drive nødhjelp og bistand på 
en mer gjennomtenkt måte. Derfor er de 
på søken etter partnere som har vært i 
denne businessen lenge, sier Brekke.
 Hun holder tett kontakt med flere 
av de såkalt «nye» giverlandene. Nylig 
inngikk Flyktninghjelpen en intensjons-
avtale med Organisation of Islamic Coo-
peration om å samarbeide om nødhjelp i 
Somalia og Afghanistan. 
 I høst jobbet Flyktninghjelpen 
sammen med Saudi-Arabia, som ville 
dele ut 7000 varmeovner til syriske 
flyktninger i leiren Saatari i Jordan, men 
trengte hjelp til å distribuere dem.
 – Det førte til at 7000 familier fikk et 
varmt telt gjennom vinteren, sier Brekke.
 Hun har dessuten signert en avtale 
verdt 1,5 millioner dollar med stiftelsen 
Education Above All, som tilhører dron-
ning Sheikha Moza Bint Nasser, den 
mest profilerte av emiren av Qatars tre 
koner. Pengene skal gå til et skoleprosjekt 
i Elfenbenskysten.
 – Har det åpnet seg et nytt donormarked 

for dere? 
 – Det vil jeg tro, men foreløpig er vi 
i startfasen. Jeg er temmelig sikker på 
at den humanitære verden vil se helt 
annerledes ut om ti år, med mange flere 
aktører på bakken, sier Brekke. 
 – Hva vil Gulfstatene?
 – For det første vil de ha anerkjennelse. 
Det blir fokusert mye på at humanitært 
arbeid og bistand er et vestlig fenomen, 
og det er det jo egentlig ikke. Det andre 
de ønsker, er antakelig å få innflytelse på 
grunnlag av dette.

Penger fra Kuwait. Sehija Dedovic har 
dypblå hijab og en stor kalkulator på pul-
ten på kontoret. I 2001 grunnla hun den 
trosbaserte bosniske kvinneorganisasjo-
nen Nahla, som er blant Bosnias største.
 Arbeidet favner vidt – fra å hjelpe fat-
tige kvinner ut i arbeidslivet, til å forsvare 
retten til å bruke hijab. 
 Organisasjonens kurslokaler, fors-
kningssenter, kafé, treningssenter og 
psykologtjeneste for krigstraumatiserte 
kvinner får plass i nye lokaler i en av 
Sarajevos slitte forsteder. Mange av pen-
gene til nybygget kom fra Kuwait. 
 – Vi har veldig positivt inntrykk av det 
østlige markedet, fra Tyrkia til Malaysia, 
sier Dedovic.
 Hun jobber aktivt for å skaffe finan-
siering til Nahlas arbeid, og har merket 
endringer i landene i Midtøsten de siste 
årene. 
 – I årevis hadde ikke disse landene 
noen frivillig sektor. Nå er de i ferd med 
å opprette fond man kan søke om midler 
fra. Det er mindre konkurranse, for de 
får ikke så mange søknader fra Balkan, 
sier hun.
 Like etter at krigen tok slutt i 1995, var 
Bosnia oversvømt av bistand, fra både øst 
og vest. Men konkurransen om vestlige 
midler er blitt hardere. I fjor konkurrerte 
Nahla med 300 andre om penger fra den 
amerikanske ambassaden – og tapte i 
siste runde. 

 – Mange avsluttet prosjektene sine 
rundt år 2000. Det er helt åpenbart at 
store deler av det internasjonale samfun-
net ikke prioriterer Bosnia lenger, sier 
Dedovic. 

Islamsk misjon. Saudi-Arabia og Tyrkia 
har begge finansiert gjenoppbygging av 
moskeer i Bosnia etter krigen, da ser-
biske styrker bevisst ødela bygninger av 
kulturell betydning for landets muslimer.
 I det nokså sekulære landet har skepsi-
sen til bistand fra muslimske land, særlig 
Saudi-Arabia, tidvis vært stor. Mange 
mener arabiske NGO-er som etablerte 
seg under krigen på 1990-tallet, brakte 
med seg saudisk wahabbisme, en konser-
vativ form for islam som var fremmed for 
Bosnia – og fortsatt har lite gjennomslag. 
Enkelte organisasjoner ga økonomisk 
støtte til arbeidsledige menn på én betin-
gelse: At de gikk i moskeen. 
 Dedovic mener mye av kritikken mot 
arabiske donorer har vært urettferdig. 
 – Særlig midler fra Saudi-Arabia var 
knyttet til moskeer. Men de arabiske 
organisasjonene her bygget også enormt 
mange skoler og sykehus. Fordi media 
bare skrev om moskeene, ble det skapt 
et inntrykk av at pengene bare gikk til 
religiøse formål. Media skrev at det var 
organisasjonene som brakte med seg 
de nye religiøse ideene, men jeg tror 
ikke nødvendigvis de to tingene henger 
sammen. Vanlige mennesker er dypt 
takknemlige for det de gjorde, sier hun. 
 Dedovic ser Nahla som en brobygger 
mellom øst og vest, og har fått støtte fra 
bidragsytere fra begge sider. Hun merker 
liten forskjell på hvor pengene kommer 
fra. 
 – Donorene våre har aldri bedt oss 
forandre prosjektene våre.

Den hvite manns byrde. Mistro har vært 
et stikkord for forholdet mellom vestlige 

Bistand

Bistand deles ofte inn i to kategorier: 
Humanitær bistand (også kjent som 
nødhjelp) og utviklingssamarbeid.

Humanitær bistand er kortsiktig hjel-
peinnsats for å redde liv, lindre nød og 
beskytte mennesker under og i etterkant 
av akutte krisesituasjoner som kriger og 
naturkatastrofer.

Utviklingssamarbeid (også kalt 
utviklingshjelp) er overføringer fra 
giverland til mottakerland har som mål 
å hjelpe land til langsiktig utvikling og 
fattigdomsreduksjon.

Mange ikke-vestlige donorer skiller 
ikke mellom humanitær bistand og 
utviklingssamarbeid i samme grad som 
vestlige aktører.

 ▶▶▶

Tyrkiske studenter: Tyrkia preger Bosnia på mange vis.  Aslihan Mutlu (til venstre) og Merve Demiroglu 
studerer til arkitekt ved International Burch University, et av to store tyrkiske universiteter i Sarajevo.

Den humanitære 
verden vil se helt 
annerledes ut 
om ti år.

Toril Brekke, fungerende general
sekretær i flyktninghjelpen
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hjelpeorganisasjoner og motparten i den 
muslimske verden, ifølge libanesiske 
Abdel-Rahman Ghandour, forfatter av 
boken Jihad humanitaire – den første 
grundige skildringen av muslimske hjel-
peorganisasjoner i bokform.
 Vestlige aktører ser gjerne sin islam-
ske motpart som styrt av islamske stater 
og skjulte agendaer. De islamske orga-
nisasjonene har på sin side sett vestlige 
aktører som nåtidens svar på tidligere 
tiders kristne misjoner.   
 Fremveksten av bistand var opprinne-
lig en del av kolonitidens pakkeløsning. 
Uttrykket den hvite manns byrde ble brukt 
for å rettferdiggjøre kolonisering: De 
hvite hadde plikt til å oppdra mer primi-
tive folkeslag. 
 Ghandour beskriver hvordan islamske 
hjelpeorganisasjoner først oppsto etter 
oljekrisen i 1973, for å motvirke vestlig 
påvirkning og det som ble oppfattet som 
kristen nykolonialisme, selv om de fleste 
hjelpeorganisasjonene for lengst var blitt 
sekulære.
 – Mange muslimske land følte et 
moralsk behov for å motvirke det de så på 
som vestlig «kulturimperialisme» gjen-
nom humanitær bistand. Etter oljekrisen 
hadde de pengene til å gjøre det gjennom 

sin egen humanitære innsats, sier han.
 Bunnpunktet kom etter 11. september 
2001, da mange islamske hjelpeorga-
nisasjoner ble beskyldt for å støtte opp 
under terrorgrupper og tvilsomme mål. 
Etterpå skjedde det en opprydning – og 
en todeling.

Nærmer seg hverandre. – De islam-
ske hjelpeorganisasjonene som var 
mainstream, ble mer mainstream. De 
tvilsomme ble enda mer tvilsomme, sier 
Ghandour. 
 Han sier de mest radikale i dag opere-
rer i vakuumet som oppstår inne i krigs-
soner, og nevner Syria som eksempel.
 – Hvem hjelper folk der? De radikale 
islamistbevegelsenes veldedighetsgrup-
per, sier han. 
 Radikale islamister driver blant annet 
improviserte sykehus midt inne i Syria, 
der humanitære aktører som Røde halv-
måne ikke slipper til.
 – Disse gruppene blir viktigere når 
befolkningen er mer sårbar. Hvem er 

igjen for å hjelpe befolkningen med 
medisinsk assistanse og andre typer 
bistand? Hardcore-ideologene, gjerne 
backet av militser. Deres jobb er ikke 
bare å hjelpe, men å reislamisere, og 
gjøre «dårlige» muslimer til «gode,» sier 
Ghandour.  
 I andre, mer fredelige deler av verden 
har vestlige og muslimske aktører nær-
met seg hverandre de siste årene. 
 – Det har skjedd store fremskritt. De 
islamske mainstream-hjelpeorganisasjo-
nene har mer innflytelse, mer respekt, og 
mer samarbeid med vestlige aktører enn 
noen gang før. Hjelpeorganisasjonene 
fra Gulfen, særlig de med tette bånd 
til myndighetene, er på vei inn i den 
internasjonale humanitære familien, sier 
Ghandour.
 De nye giverlandene utfordrer vestlige 
lands selvbilde som objektive velgjørere 
som gir av ren altruisme og uten føringer, 
ifølge Erik Solheim. 
 – Vi må venne oss av med tanken om 
at vi er nøytrale. Det har aldri vært nøytral 
bistand fra Vesten, sier han. 
 Solheim beskriver forholdet mellom 
OECD og de nye aktørene som positivt.
 – Kommer Gulfstatene med en religiøs 
agenda?
 – Alle land kommer med sine ideer 
når de kommer med bistand. Norsk 

▶ De nye giverne

Symbolsk statsbesøk: Da Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan landet i Mogadishu i 2011 for å besøke skape oppmerksomhet rundt Somalia og åpne en tyrkisk 
Røde halvmåne-leir,  lyttet han og Somalias daværende president Sharif Sheikh Ahmed til begge landenes nasjonalsanger.  Foto: Stuart Price/NtB ScaNPix

Bistand fra Saudi-Arabia i 2010

Bistand fra Kina i 2010

Bistand motatt av Tyrkia i 2010

Bistand fra Kuwait i 2010

Bistand gitt av Tyrkia i 2010

Bistand fra De forente arabiske 
emirater i 2010

35,

2

412

211

1287

967

milliarder
dollar

milliarder dollar

milliard dollar

millioner
dollar

milliarder
dollar

millioner
dollar

millioner
dollar

Samlet bistand fra vestlige land  
(23 DAC-medlemsland + EU) i 2010

KilDE: DEvElopmEnT iniTiATivES

,

Tyrkias økonomi vokser, vi 
vil dele velstanden.

Zulkuf Oruc, SjeF For  
tyrkiSk BiStaNd i BoSNia
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bistand har vært knyttet til misjon og 
kristne ideer. At Gulfstatene kommer 
med islam, tror jeg bare man må 
erkjenne, sier Erik Solheim.

Familietur til Somalia. I august 2011 ble 
terrorgruppen al-Shabab jaget ut av 
Somalias hovedstad Mogadishu. Inn kom 
Tyrkia med brask, bram og rundt 500 
bistandsarbeidere.
 Noen dager senere dukket Tyrkias 
statsminister Erdogan opp. Han var den 
første ikke-afrikanske statslederen som 
besøkte Mogadishu siden landet kollapset 
i 1991, og tok like godt med seg kona, to 

døtre og pressen på turen. 
 Mange vestlige aktører reagerte med 
forundring.  
 – Da jeg skulle til Somalia som 
statsråd, var det en enorm frykt i PST og 
departementet. Første gang jeg dro, fikk 
jeg bare reise til flyplassen i Mogadishu. 
Så fikk jeg høre at Tyrkias statsminister 
hadde vært der med halve familien og 
regjeringen sin, sier Solheim.
 Han roser landets innsats i Somalia:
 – Tyrkia er den i særklasse største 
giveren i et veldig vanskelig land. 
 Også Toril Brekke i Flyktninghjelpen 

– en av de få vestlige organisasjonene 

som var til stede i Mogadishu også under 
borgerkrigen – roser tyrkerne.
 – De er uten tvil en ny positiv kraft 
innen det humanitære arbeidet. Da 
tyrkerne bestemte seg for å engasjere seg 
i Somalia, var de veldig offensive, kom 
med en masse mennesker, og preget 
bybildet. Folk i Mogadishu synes det 
er stas at folk kommer og oppfører seg 
normalt, sier hun.
 – Men de er ikke så flinke til å koordi-
nere arbeidet med de andre aktørene på 
bakken. Det er ofte veldig dumt, fordi man 
ender opp med å gjøre ting dobbelt opp.  

Erdogans tårer. Sensommeren 2011 
dukket det opp flere nykommere i 
Mogadishu. De hadde sine egne svar 
på sultkatastrofen. Ikke alle var like 
gjennomtenkte. The Saudi National 
Campaign for the Relief of the Somali 
People, et prosjekt kong Abdullah sto 
bak, sendte flylaster med mat – inkludert 
syltetøy og ost. The International Islamic 
Relief Organisation sendte 600 tonn 
med dadler. 
 Men de nye hjelperne kom også med 
pengesummer FN-systemet bare kan 

1. Moskéstøtte: Under krigen i Bosnia på 1990-tallet gikk serbiske styrker målrettet inn for å ødelegge moskeer. Mange er gjenoppbygd med penger fra muslimske land. 2. Travel mann: Zulkuf Oruc er sjef for Bosnia-avde-
lingen til tyrkiske Tika. Kontoret med seks ansatte styrer over 50 årlige bistandsprosjekter. 3. Stor stas: Flere måneder etter åpningen er den Tyrkia-sponsede klinikken i Hadzici fortsatt en stor attraksjon, selv etter stengetid. 
4. Snart ferdig: Tyrkias statlige bistandsorganisasjon Tika står bak nybygget med utsikt over kirkegården i Sarajevo. Huset er reist på 150 dager, og skal bli forskningssenter for Bosnias sufi-islamske dervisjkultur.

1
3

2
4

 ▶▶▶
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Samfunn Bistand

ENKELT OG TRYGT MED

RING KUNDESERVICE PÅ TELEFON 23 33 91 80  
HVIS DU HAR SPØRSMÅL

AVTALEGIRO AKTIVERER DU I NETTBANKEN DIN. 

Betaler du med AvtaleGiro slipper du  
fakturagebyr og regningen  
betales automatisk på forfallsdagen.

drømme om, ifølge FNs humanitære 
nyhetstjeneste IRIN.
 Erdogan skrev sågar til magasinet 
Foreign Policy og oppfordret flere til å 
bidra like mye som Tyrkia. «Tårene som 
nå drypper fra Somalias gyldne sand ned 
i Det indiske hav må stanses», skrev han, 
og lovet søppelkasser, asfalt, sykehus og 
søppelanlegg i Mogadishu.
 Bistand ble fulgt av business. Turkish 
Airlines opprettet den første større kom-
mersielle flyruten til Mogadishu på 20 år.

Osmansk såpeopera. De lave stenbyg-
ningene, moskeene og den kruttsterke, 
grumsete kaffen som serveres i Sarajevos 
gamleby, minner om Istanbul. Bosnia var 
en del av det osmanske riket frem til 1878. 
Også her er Tyrkias tilstedeværelse i dag 
stadig mer synlig – ikke bare på bistands-
fronten. Nylig skrev The Washington 
Post om «Et mildere osmansk imperium» 
på Balkan, ettersom Tyrkias innflytelse 
vokser  – denne gangen med mykere 
metoder enn for 500 år siden.
 Sarajevo har to store tyrkiske univer-
siteter, der undervisningen foregår på 
engelsk, og mange av elevene er tyrkiske. 
Nylig åpnet nyhetsbyrået Andalou 
Agency, som er eid av tyrkiske myndig-
heter, sitt Balkan-hovedkvarter i sentrum 
av byen. En ny, svær ambassade er også 
under bygging – Tyrkia er sterkt til stede 
som diplomatisk kraft i regionen. 
 Dessuten har tyrkiske såpeoperaer 
utkonkurrert de meksikanske på bosnisk 
tv, noe som vitner om landets store 
popularitet. Såpefavoritten denne våren 
handler om livet til Suleiman I den store, 
som var Det osmanske rikes sultan i 
storhetstiden på 1500-tallet. Store deler av 
Balkan lå innenfor grensene til imperiet, 
som hadde sitt hovedsete i dagens Tyrkia.

Gavmild storebror. Zulkuf Oruc er en 
travel mann. Sjefen for tyrkisk bistand 
i Bosnia småløper oppover åssidene 
ved Sarajevos gamleby med sin egen 
fotograf i hælene, for å inspisere et byg-
geprosjekt som skal stå klart om to uker: 
Et forsknings senter og museum viet 

Bosnias sufi-islamske dervisjkultur.
 – Vi skal være ferdige 6. april!
Dervisjhuset er bare ett av mange tyrkiske 
bistandsprosjekter på Balkan der man 
restaurerer arven fra Det osmanske rike. 
 Tika-sjefen forteller om såkorn, 141 
kuer og en svært dyktig birøkter som 
skal hjelpe bosniske bønder å skaffe seg 
nye inntekter. Han ramser opp navn på 
sykehus, moskeer, skoler og broer – noen 
av organisasjonens over femti årlige 
prosjekter i Bosnia. 
 – Inshallah begynner vi å restaurere 
broen over Drina 1. april. Det blir vårt 
største prosjekt på Balkan noensinne, 
sier Oruc.
 Restaureringen av den gamle osman-
ske broen har en prislapp på 40 millioner 
kroner og en tidsfrist på 600 dager, i tråd 
med bistandsorganisasjonens strenge 
krav til tidsbruk. 
 – For oss i Tika er effektivitet viktig. 
Fra 1995 til 2000 fikk dette landet to-tolv 
milliarder euro i bistand, men bare halv-
parten kom frem til mottakerne, sier han. 
 Tika etablerte seg i Bosnia én måned 
før fredsavtalen ble undertegnet i 1995. 
Tyrkia sender i dag bistand til flere land 

på Balkan – inkludert kristne Serbia. 
Oruc forklarer hjemlandets voksende 
bistandsmuskler slik: 
 – Tyrkias økonomi vokser, vi vil dele 
velstanden. Hvis du tjener 500 euro og 
har fem brødre, kan du ikke forsørge 
dem. Hvis du tjener 5000 euro, kan du 
dele med brødrene dine. 

Hjelp og støtte. På Orucs kontor står Tyr-
kias landsfader Kemal Atatürk, kjent for 
å ha innført den sekulære tyrkiske staten, 
øverst på hyllen.
 Bistandssjefen byr på tyrkiske søtsaker, 
og erklærer sin kjærlighet til Sarajevo. 
 – Balkan er spesielt for oss, vi har dype 

historiske og kulturelle bånd. 
 I fjor åpnet Sarajevos nye Srebrenica-
museum, en permanent utstilling av 
svart-hvitt-fotografier som dokumenterer 
folkemordet på 8000 muslimske menn i 
1995 – og en diskret plakett som avslører 
at Tika tok regningen.
 – Vi tenker på Srebrenica ikke bare 
som et angrep på det bosniske folk, men 
også på tyrkerne. Galleriet er vårt svar på 
katastrofen, sier Oruc.
 Til tross for at museer og historiske 
minnesmerker er en viktig del av Tyrkias 
bistandsprofil, er han nøye på én ting:
 – Vi er ikke voktere av kirkegården. 
Tyrkia er et moderne samfunn som vil bli 
EU-medlem. Det osmanske imperiet er 
verdifullt for verden som et eksempel på 
sameksistens, akkurat slik USA er det.
 Selv misliker Oruc ordet «nyosma-
nisme», som iblant brukes av skribenter 
som misliker Tyrkias nye tilstedeværelse 
på Balkan. 
 – Har det vært mye kritikk?
 – Denne måneden har vi ti prosjekter. 
Jeg har ikke engang tid til å lese avisene. 
Men jeg kjenner våre hensikter: Vi er her 
for å hjelpe og støtte Bosnia gjennom 
utviklingshjelp. 

mno@morgenbladet.no

Topp 10 

– ikke-vestlige donorer, humanitær 
bistand 2006–2010:

1. Saudi-Arabia: 1, 247 milliarder dollar

2. De forente arabiske emirater: 588, 9 
millioner dollar

3. Kuwait: 175, 7 millioner dollar

4. Russland: 137, 6 millioner dollar

5. Tyrkia: 97, 9 millioner dollar

6. Kina: 61, 7 millioner dollar

7. India: 54, 7 millioner dollar

8. Thailand: 39, 1 millioner dollar

9. Brasil: 34 millioner dollar

10. Qatar: 22 millioner dollar

Kilde: FN-statistiKK bearbeidet av thomsoN 

reuters FouNdatioN

Sjarmerte Somalia: Tyrkias statsminister Recep Tayyip Erdogan tok med seg kona Emine og halve regjerin-
gen da han dro på sjarmvisitt til Mogadishu, kjent som en livsfarlig by, sommeren 2011. – Det har vært en opp-
fatning om at ingen kan dra til Mogadishu. Vi prøver å knuse den oppfatningen, sa Erdogan under besøket. 
 Foto: umit beKtas/Ntb scaNpix

▶ De nye giverne

Vi har et veldig 
positivt inntrykk 
av det østlige 
markedet, fra Tyrkia til 
Malaysia.

Sehija DeDovic, leder deN bosNisKe 
KviNNeorgaNisasjoNeN Nahla
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Samfunn Aktuelt

En film av Kim Nguyen
OSCAR®-NOMINERT 
Beste fremmedspråklige film

[War witch]

Beste skuespiller
Berlin Filmfestival

SE DEN PÅ KINO

www.arthaus.no
www.facebook./arthaus.no

«En nedtonet, sterk  og 
vakker film» VG

«Gjør uutslettelig 
inntrykk» Aftenposten

CinemaDagbladet

«Hjerteskjærende, nært og 
poetisk om barnesoldater»  BT

NRK P3Klassekampen

Forrige uke skrev Morgenbladet om 
tankesmiene Civita og Manifest. Nå har vi 
fått orden på hvordan Civita i sin tid ble 
til. Det er ikke daværende NHO-direktør 
Finn Bergesen som skal ha æren, slik 
norske medier har skrevet, men Aage 
Figenschou, leder for Liberalt forsknings-
institutt (Lifo), arvtageren til den liberalis-
tiske organisasjonen Libertas. 
 – Jeg skal ikke si at en tankesmie på 
norsk i seg selv var min idé, sier Figen-
schou. – Flere år tidligere hadde Kristin 
Clemet presentert et prosjekt om det 
samme, som ikke ble realisert på grunn 
av problemer med finansiering. Men jeg 
vet hvem som hadde ideen om å starte 
Civita og når den dukket opp. Det var hos 
meg cirka klokken 14.00 i Washington 
DC 21. januar 2001.

Inspirasjon. I 2001 hadde Lifo tapt mye 
av formuen sin på børskrasjet etter IT-
boblen og nedlagt virksomheten for å  ta 
en tenkepause. I januar var Figenschou  
invitert av amerikanske venner til å 
overvære George W. Bushs første innset-
telse som president. Etter innsettelsen 
var de på lunsj hos tankesmien Heritage 
Foundation.
 – Jeg ble fascinert av deres nettverk, 
kompetansen og resultatene av virksom-
heten. Jeg så at dette burde Norge ha, 
men visste at seks-syv millioner kroner 
per år var for meget for Lifo å bidra med 
på egen hånd. Her måtte vi ha allierte.
 Figenschou undrestreker at han ikke 

var ute etter å kopiere ideologien til den 
svært høyreorienterte tankesmien, det 
vesentlige var hvordan den fungerte.
 Hjemme i Norge ble tankesmien 
diskutert videre i en arbeidsgruppe, hvor 
blant annet David Hansen (Kristelig fol-
keparti), Jan Arild Snoen (Høyre, tidligere 
Fremskrittspartiet), Lars Nordbakken 
(Venstre), filosofen Henrik Syse og 
Kristin Clemets statsekretær i Utdan-
ningsdepartementet, Helge Ole Bergesen, 
var med. 

Rederiforbundet og NHO. Arbeidsgrup-
pen kontaktet alle partiene på borgerlig 
side.
 – Vi fikk mye positiv interesse for å 
delta. Men Høyre satte foten ned, ved sin 
formann. 
 Da vendte Figenschou seg til Rolf 
Sæther i Norges Rederiforbund (NR) og 
Jens Ulltveit-Moe i NHO.
 – Det tok en del tid, men til slutt fikk 
vi tilslutning. Første aksjonærer var Lifo, 
NR og NHO, og noen privatpersoner.
 Civita ble etablert i 2003.
 – Det gleder meg uendelig at Civita 
har klart å få en slik innvirkning på en 
offentlig debatt som vi på høyresiden 
i altfor mange år den gangen følte var 
totalt dominert av venstresiden, sier 
Figenschou.

mr@morgenbladet.no

Faksimile: morgenbladet 19. april
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Tankens makt
Frokostmøter til én million og diamant-abonne-
ment på politiske pamfletter. Slik endrer tanke-
smiene norsk politikk. reportasje side 6–9
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Stoltenbergs favoritt
Hilmar Høl fra Ap-bastionen Årdal i 
Sogn og Fjordane vil ha næringstrøkk 
på helgens landsmøte. side 2

saMfunn

Snakk med pasienten!
Norske allmennleger har for 
dårlig tid. Mye er gjort ved 
bare å lytte. side 22

ideer

Breivik-tilhengere 
finnes i dag i de 
fleste store land  
i Europa.

leder

Folkekjær feminist
– Jeg har ingenting å tape på å gå 
imot strømmen, sier forfatter Sofi 
Oksanen. Bøker side 38

Fortellinger om deg
De nye rockumentarene har tatt en 
personlig vending. Knut Schreiner 
går gjennom musikkfilmene på 
årets Kosmorama.  kultur side 30

Hjemmevideo
Egypts kongefamilie laget spillefilm 
om sitt eget fall. Filmrullene er nå 
blitt dokumentar. kultur side 26

Et åpent sår i Texas 
20-årsmarkeringen av beleiringen 
i Waco ripper opp i diskusjonen 

om hva slags hendelse det 
egentlig var.  

 saMfunn side 10

Vondt, men viktig
Norges fremste historikere tar en 
overmoden debatt om krigen og 
antisemittismen. 
 kultur side 28

Aslak Bonde: De rødgrønne har ikke greid å berge norsk treforedlingsindustri. side 5

Sannheten om Civita
Ideen til Civita ble  
unnfanget i Washington 
21. januar 2001.

Maria Berg Reinertsen

Jeg så at dette burde 
Norge ha.

AAge Figenschou, styreleder i liFo

Libertas og Lifo

 • Libertas ble startet i hemmelighet i 
1947, men ble avslørt av Arbeiderbladet i 
1948 – under overskriften: «Millionbeløp 
settes inn i kampen mot regjeringen og 
Arbeiderpartiet».Organisasjonen ga øko-
nomiske bidrag til Høyre og de andre 
borgerlige partier. 

Libertas var for frihandel, fri prisdan-
nelse, skattelette og flytende rente 
mot statlig eierskap i næringslivet. 
Støttet tidsskriftet Farmand, grunnla 
Billedbladet Nå og eide i en periode 
Morgenbladet.

I 1988 ble Libertas omdannet til 
Libertalt forskningsinstitutt (Lifo). Lifo 
har i dag ingen egen aktivitet, men er 
medeier i tankesmien Civita.

 • Kilde: Wikipedia og partileksinkon.
blogspot.no

Navn: Geir Lippestad. 
Aktuell: Er klaget inn for 
Advokatforeningen.
Saken: Klagerne mener Lippestad 
bryter taushetsplikten når han 
beskriver sin klient Anders Behring 
Breivik i boken Det vi kan stå for. 
Advokatforeningen behandler 
saken på sitt hovedstyremøte i 
helgen 

– Advokatforeningen skal vurdere 
om du har brutt god advokatskikk. 
Overrasket?
 –  Jeg registrerer at de som har 
kritisert boken ikke har lest den 
opp mot saken informasjonsom-
fang. Alt jeg har beskrevet i boken 
er offentlig kjent informasjon. 
 – Så du mener du ikke har brutt 
taushetsplikten?
 – Jeg er helt trygg på at jeg ikke 
har brutt taushetsplikten. Selvsagt 
var dette noe jeg vurderte veldig 
grundig da boken ble til. 
 – Advokat Carl Bore har reagert 
blant annet på setningen om at 
diskusjoner med Breivik var “som 
å argumentere med et barn”. Var 
dette var offentlig kjent? 
 – Ja dette var noe Anders 
Behring Breivik flere ganger satt 
ord på under rettssaken, at han 
ble behandlet som et barn. Det er 
offentlig kjent informasjon.
 – Anders Behring Breivik fikk 
ikke fikk lese boken før den ble 
gjort offentlig?
 – Breivik har lest kritikkene. Han 
har tillit til fremstillingen og ingen 
innvendinger. 
 – Er det noen saker som er så 
viktige at offentligheten får innsyn 
i, at advokatskikken kommer i 
andre rekke?
 – Nei, våre etiske regler må føl-
ges uavhengig av sakens karakter. 

LenA Lindgren

På kanten

morgenbladet  1126. april–2. mai 2013



Samfunn LO-kongressen

Den terrormistenkte Dsjokhar 
Tsarnajev (19) blir trolig tiltalt 
etter ny, amerikansk lovgivning 
som skal forhindre bruk av mas-
seødeleggelsesvåpen. Tsarnajev 
sto, ifølge politiet, bak de to bom-
bene som drepte tre mennesker 
på Boston maraton 15. april.
 Det har vekket noe oppsikt 
at loven, som ble vedtatt for å 
forhindre bruk av kjemiske, 
biologiske eller kjernefysiske 
våpen, også kan bli brukt mot en 
hjemmesnekret, konvensjonell 

bombe. Men politijuristene i FBI 
mener kritikerne misforstår.
 – Masseødeleggelsesvå-
pen. Masse + ødeleggelse + 
våpen. Alle de tre avgjørende 

setningsleddene er til stede i 
denne saken, skriver FBI på sine 
hjemmesider.
 Avgjørelsen gir nytt håp til 
mange diskrediterte karrierer.
 – Dette viser at vi hadde rett 
hele tiden. Saddam Hussein 
hadde masseødeleggelsesvåpen. 
Det er funnet både trykkokere, 
spiker og sprengstoff i Irak, sa 
Colin Powell på pressekonferan-
sen han avholdt på et hangarskip 
i går kveld.
 Men for andre har denne nye 

definisjonsutviklingen negative 
konsekvenser. En herr K. Ali, 
talsmann for sikkerhetsavdelin-
gen til Elkjøp Norge skriver i en 
kryptert e-post:
 – Vi gjentar: Vi har ingen 
trykkokere her på Elkjøp. Og vår 
securitasgarde har slått tilbake 
amerikanerne. De er i ferd med å 
gi seg over til oss, eller bli brent i 
sine tanks. Det er de som vil vifte 
med det hvite flagget først!
 Fra Nord-Korea kommer 
urovekkende rapporter om at 

terrorregimet nå er nærmere 
sitt store mål enn noensinne. 
Ifølge etterretningskilder har de 
nå montert våpenet på en rakett 
som kan nå USAs østkyst.
 – Men... lov at du ikke forteller 
det til noen: De har montert en 
riskoker, i stedet for en trykkoker.
 Heldigvis kan vi altså slå fast 
at Nord-Korea stadig ikke har 
kapasitet til å ramme Vesten 
med masseødeleggelsesvåpen.

Masse ødeleggelse

 Ved Sigve indregard

Hipp som happ i LO

Valget av LO-leder er ikke mindre fascine-
rende enn valget av pave. Prosessen i LO 
er nå kommet dit den katolske kirken var 
i mars: Kardinalkollegiet forbereder seg til 
å reise til Youngstorget for å samles i kon-
klave under banneret «Den 33. Ordinære 
LO-kongress». Søndag 5. mars vil hvit 
røyk stige fra Folkets Hus og kardinalkol-
legiets leder, valgkomiteens primas, Hans 
Olav Felix fra EL & It-forbundet vil rope: 
Habemus pampam! Vi har en pamp. 

«Kongressen er suveren». Blir det Gerd 
eller Tor Arne? Hvem er fornyeren, hvem 
har appell hos de nye gruppene? Uansett 
blir det ingen fra andre kontinenter, det 
blir en italiener. Både hjelpepleieren Gerd 
Kristiansen og landbruksmekanikeren 
Tor-Arne Solbakken har nemlig i mange 
år har vært utsendt til Youngstorget fra 
posisjoner høyt oppe i sine respektive 
forbund, og siden forrige LO-kongress, 
for fire år siden, har de sittet i kurien ved 
Roar Flåthens høyre og venstre hånd som 
nestledere i LO begge to.  
 – Pavevalg? I et lukket rom? Det er å 
dra det for langt. Vi har en god og åpen 
prosess, sier Roar Flåthen. 
 Han er inne i nest siste uke av sitt 
pontifikat og Morgenbladet fikk tirsdag 
foretrede i tiende etasje i Folkets Hus. 
Vi passerte portrettgalleriet av tidligere 

LO-ledere og nikket på vegne av oss alle i 
takknemlighet for at vi grovt sagt jobber 
i SAS og ikke i Ryanair. Så bar det inn 
gjennom sekretariatssalen hvor veggene 
er så mørkt brune at de nok er malt med 
levret blod, om vi altså skal ta språket som 
omgir LO på alvor. Det er jo knallhard 
maktkamp nå, skriver alle. Mellom støtte-
troppene til Gerd og Tor-Arne. Eller Hipp 
og Happ som vi inntil videre velger å kalle 
dem.  
 Hadde LO-lederen bare vært den frem-
ste blant likemenn, ville valget mer lignet 
kampen om å bli preses, eller primas, i 
det norske bispekollegiet. Men som vi nok 
har ant, og som historikeren Trond Bergh 
utdyper i sitt siste bind av LOs historie, 
Kollektiv fornuft, er LO-lederen i følge 
tradisjonen helt annerledes dominerende 
enn biskop Byfuglien er i kirken. I det 
vedkommende blir valgt, er vedkom-
mende blitt en annen, med alle tråder 
samlet i sin hånd. Desto mer interessant 
er det fremmedartede fraværet av åpen 
valgkamp. 
 I et kapell innenfor den brune sekreta-
riatssalen satt Flåthen. 
 – Det kan nok være debatt her og der, 
og noe bevegelse før kongressen, men 
kongressen er suveren, minner han om. 
Til disposisjon. «Kongressen er suveren», 
dette er en stadig gjentatt besvergelse, og 
det betyr blant annet at valgkomiteen først 
velges på kongressens første dag. Men 

sekretariatet i LO har da et halvt år tidli-
gere levert forslag til hvem som skal sitte 
der, slik at komiteens leder, altså formelt 
dens foreslåtte leder, i år Hans Olav Felix 
fra El & It, hatt god tid på seg til å føle 
seg frem mellom forbundene. Ettersom 
kandidatene ikke formelt har fått noen 
henvendelse, driver de ikke kampanje for 
egen fortreffelighet, men «stiller seg til 
disposisjon dersom valgkomiteen hen-
vender seg til dem», sier de begge, og det 
er alt de sier. Hva er gevinsten ved denne 
måten å velge leder på? Trond Bergh 
ved Senter for næringslivshistorie ved 
Handelshøyskolen BI, og LOs historiker, 
sier det slik: 
 – Det er enklere å peke på svakhetene. 
Delegatene får ikke i forkant sett hva 
kandidatene står for. Trolig vil en mer 
transparent prosess hvor kandidatene kan 
argumenter for sine saker være bedre. Det 
er jo modellen i andre politiske valg. 
 – Er det god tone å tale for sin egen fortref-
felighet når kongressen er i gang? 
 – Nei, da er det valgkomiteen som 
presenterer dem og salen som debatterer 
dem.

Spillet i kulissene. Det er andre gang 
siden 1934 at det blir kampvotering. Sist 
gang var i 1989 da Yngve Hågensen vant 
mot Nils Totland. De var to allerede kjente 
størrelser, med ulik profil: Hågensen 
som den uvant arbeiderpartikritiske, men 

industribaserte, Totland partilojal leder 
av Statstjenestemannskartellet. Det er 
vanskeligere å si hva som skiller årets 
kandidater.
 – Ja, mye mindre er kommet ut, så hva 
som egentlig foregår vet vi ikke. En tak-
tisk allianse mellom Fellesforbundet og 
Fagforbundet skal være inngått, slik at om 
Fagforbundet får sin Gerd Kristiansen nå, 
så får Fellesforbundet lederen fra neste 
kongress. Det er i så fall typisk for det 
uformelle spillet i kulissene før kongres-
sene, sier Trond Bergh. 

Jurassic Park. Helge Galtrud er kokk i 
Lillehammer kommune og hovedtillits-
valgt for Fagforbundet. Han var frisk i sin 
oppsummering av forrige LO-kongress: 
«Velkommen til Jurassic Park. LOs måte 
å velge sine folk på er forhistorisk. Alle 
andre organisasjoner er langt mer åpne.» 
Det han reagerte på da, var hvordan Gerd 
Kristiansen, altså hun som nå er leder-
kandidat, ble nestleder gjennom et over-
rumplende grep fra Fagforbundets leder 
Jan Davidsen, utført til alles forbløffelse i 

Håkon Gundersen

Fire år siden sist: Årets kongress er den andre siden 1934 hvor det blir kampvotering.

Verden ventet på paven: Som troll av eske kom Frans! Nå rettes våre 
blikk mot LO: Blir det Gerd eller Tor-Arne? 

LO-kongressen

 • Fra 3. til 7. mai holdes LO-kongressen i 
Oslo, den 33 i rekken.

 • Kongressen er LOs høyeste myndighet 
og avholdes hvert fjerde år.

 • I år skal ny LO-leder velges. Lederkan-
didatene som står mot hverandre, er 
hjelpepleieren Gerd Kristiansen og land-
bruksmekanikeren Tor-Arne Solbakken.
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siste sekund. Ut gikk Valla-kritikeren Rita 
Lekang, inn kom Valla-forsvaren Gerd 
Kristiansen. 
 – I ledervalget denne gang er det ørlite 
grann mer åpenhet siden det er to kandi-
dater med sine støttespillere, og dessuten 
utskifting av flere andre i ledelsen, men 
jeg synes fortsatt det er merkelig lukket, 
sier Galtrud.
 – Er det ikke merkelig?
 – Forklaringen kan være at LO er en 
organisasjon av organisasjoner. Da blir 
prosedyren mer komplisert enn om man 
velger direkte på landsmøtet i en organi-
sasjon, sier Galtrud. 

Sammenslutninger. Riktignok finnes ikke 
Sufflørforbundet mer, som lenge var det 
minste forbundet i LO. De ble ikke hørt 
alene, så sufflørene er for lengst gått opp 
i Musikernes Fellesorganisasjon, slik Jern 
og Metall, Bygning, Bekledning, Skog og 
Land, samt Papir, i 1988 gikk sammen i 
Fellesforbundet, slik Kommuneforbundet 
og Helse- og Sosialforbundet i 2003 gikk 
sammen i Fagforbundet og – bemerk den 
forvirrende navnelikheten – slik Felles-
organisasjonen for tyve år siden ble sam-
menslutningen av barnevernpedagoger, 
sosionomer, vernepleiere og en gruppe 
som heter velferdsvitere. 
 Vitsen med LO som én organisasjon 
over alle disse organisasjoner hadde jeg 
ikke mot til å spørre Flåthen om, men 
samfunnsfagboken sa vel noe sånt som at 
det er en måte å unngå kamp yrkesgrup-
per imellom på. Poenget er å kjempe for 
ansattes kår jevnt over, «den generelle 
lønnstakerinteresse i samfunnet», i 
stedet for at yrkesgruppe skal stå mot 
yrkesgruppe, sufflører mot rekvisitører, 
sveisere mot dreiere. Hjelpepleiere – som 
Gerd Kristiansen, mot landsbruksmekani-
kere som Tor-Arne Solbakken.  

Temperamentet. Hvilke bragder har de to 
utført som gjør dem aktuelle for lederver-
vet? Du kan finlese Klassekampen, Dagsa-
visen og hele floraen av LO-forbundenes 
medlemsblader, men sitter igjen som et 
spørsmålstegn. Det sies til Gerd Kristian-
sens fordel at hun har stort gjennomslag 
i media. Det må være innnen Fagforbun-
dets eget Fagbladet. Tor-Arne Solbakken 
er dreven i tarifforhandlinger og kjent for 
å stå på for «utdanningsgruppene», heter 
det. I Norsk Tjenestemannslags NTL-
magasinet. Nå før kongressen kan de 
også observeres på Youtube, noen har lagt 
ut taler. Og de er like gode talere begge to. 
For å si det sånn. Men  alle hjelpepleiere 
fra Harstad er ikke aktuelle som LO-leder. 
Alle landbruksmaskinmekanikere fra 
Rygge ikke heller. Så drivende dyktige 
må de nødvendigvis være. Men til hva? 
Flåthen vil ikke uttale seg om enkeltkan-
didater, kongressen er suveren, men han 
forklarer hva som kreves av en LO-leder. 
 – En LO leder må ha et overordnet 
blikk på samfunnssammenhenger, 
kunne litt om det meste, men også være 
målrettet på resultater. Enten det er tarif-
forhandlinger eller i andre saker hvor vi 
engasjerer oss i samfunnsutviklingen. 
 – Og det er bare tull å henge seg opp i hva 
noen er utdannet som en gang for tretti år 
siden? 
 – Ja, selv begynte jeg å jobbe som 
sekstenåring og har ingen formell utdan-
nelse. Men jeg har lært mye opp igjen-
nom. Du lærer enormt mye av å være del 
av samfunnsmaskineriet, selvsagt. Det er 
god kompetanse det, sier Roar Flåthen.
 Han startet som mekaniker og smed 
på Kongsberg Våpenfabrikk, men har 
vært fulltids tillitsvalgt siden 1978, og 

utmerket seg som såkalt «ryddegutt», 
først som hovedkasserer i Fellesforbundet 
hvor han ryddet opp etter ledernes øko-
nomiske rot, i nyere tid som samlende 
kraft etter striden mellom Gerd-Liv Valla 
og Ingunn Yssen. En så storvokst mann 
trenger kanskje ikke vise temperament, 
men dagens kandidater har ikke samme 
fysiske fordel som Flåthen? 
 – Vi har alle våre måter å være på, 
Yngve hadde sin, jeg min. Men tempera-
ment, det må du ha. Men du må bruke 
det riktig, sier Roar Flåthen. – Jeg var fly 
forbanna på NHO da de brøt forhandlin-
gene i år. Ikke fordi de brøt, men måten 
de beskrev oss på, de mente vi ikke var 
opptatt av moderasjon og arbeidsplasser. 
Det gjorde meg forbanna! Og i forhand-
linger kan det hende du må dra til litt, det 
er del av spillet. Men jeg har erfart at du 
kommer lengst med saklighet. 

Skytterkonge. Saklighet er ingen mangel 
ved noen av årets lederkandidater. Det er 
vanskeligere å si hva som skiller dem. 
 – Siden jeg er tillitsvalgt i samme for-
bund som Gerd Kristiansen, kjenner jeg 
til henne. Solbakken har jeg bare truffet 
på en konferanse en gang. Vi må egentlig 
forholde oss til det vi ser i mediene, sier 
Helge Galtrud, kokken på Lillehammer 
som mente kongressen sist minnet ham 
om Jurassic Park. 
 Men hva har vi sett i mediene? Det 
skrives om Tor-Arne Solbakken at han 
er dreven i tarifforhandlinger. Og at han 

– som gjennom Norsk Tjenestemannslag 
organiserte en rekke univiersitets- og 
departementsansatte – har vært god til 
å tale de såkalte utdanningsgruppenes 
sak. Ellers er det i skytterlagskretser det 
lyser av navnet hans. Det skjedde på 
Landskytterstevnet på Oppdal i 1993. Han 
ble både Norgesmester og skytterkonge i 
samme stevne, noe ingen hadde klart før 
ham. Om forberedelsene sa Solbakken: 
«Jeg har «dressert» familien så jeg kan 
gjøre mesteparten av treningen hjemme 
på kjøkkenet. Der ligger jeg og «tørrtre-
ner». Det er like effektivt som å skyte 
på banen.» Selve bragden forklarte han 
slik: «Jeg var som en trykkoker. I løpet av 
den halve timen som gikk fra jeg skjøt til 
anvisningen kom, bare steg trykket. Det 
var godt å få utløp for følelsene.»
 I 2009 var Solbakken som nyvalgt 
nestleder i LO, invitert som den store 
kanon i paneldebatt under Fagforbundets 
åpne politiske møte i Rådhuskinoen på 
Flisa. Debatten ble avblåst. Bare to perso-
ner kom. Men om Solbakken ikke da, og 
ikke siden, har vært noe ansikt utad, så 
vet vi altså at han er en trykkoker. Kanskje 
har han på vei opp gjennom systemet 
holdt pusten, for så å eksplodere i år den 5 
mai. Som en Yngve Hågensen, men med 
et mer striglet skjegg, slik de stusser det i 
staten.  

Møter og lidenskap. Gerd Kristiansen 
kjenner vi faktisk fra en viktig birolle i 
Yssen og Valla-serien. Hadde Valla skreket 

til Yssen på flyplassen i Helsinki? – Nei, 
jeg hørte ikke noe skrik, sa Kristiansen. 
Forøvrig er hun fra Harstad, tok hjelpe-
pleien og jobbet ved Åsgård psykiatriske 
sykehus i Tromsø – avbrutt av loddefiske 
i Barentshavet – til hun ble tillitsvalgt og 
har vært det siden, stadig mer sentralt 
plassert. Trolig er det talende for hennes 
villighet til å ta på seg oppgaver at hun i 
tillegg til alt annet hun har fore, nylig tok 
på seg vervet som leder i landsrådet for 
Heimevernet. LO har visst tradisjonelt 
hatt den posisjonen, og noen må gjøre det. 
I vinter fortalte hun under spalten «Min 
lidenskap» på Heimevernets nettsider at 
hun «kan det med ledelse og møter. Jeg 
vet hvordan jeg skal gå fram for å drive 
lobbyvirksomhet».
 – Hun har helt siden sykehusreformen 
ble innført frontet kritikken mot helsefor-
etaksmodellen, sier Helge Galtrud, tillits-
valgt i Fagforbundet, som Kristiansen selv. 
 – Derfor er jeg skuffet nå over at Kris-
tiansen og Fagforbundet tydeligvis har 
bestemt seg for ikke å lage trøbbel mer, 
og har inngått et eller annet kompromiss 
med Arbeiderpartiet. Det imponerer meg 
ikke. Men ellers: Joda! 
 Om det er hipp som happ for oss i dag 
hvem som blir valgt, så vet vi det at når  
kongressen er over, vil det ha oppstått en 
ny  «kjempe», en ny «bauta», en  ny «den 
mektige LO-lederen», for kongressen er 
suveren, den kårer og den salver.

hg@morgenbladet.no

Fra venstre mot høyre: Hans Olav Felix leder valgkomiteen, men ennå bare uformelt. Han føler seg frem mellom forbundene. Gerd Kristiansen takker ja når LO spør, 
om så det gjelder ledervervet i Heimevernets råd. Roar Flåthen takker av om som LO-leder om en uke etter å ha ordnet opp etter andre gang på gang. Tor-Arne Solbak-
ken har omtalt seg selv som en trykkoker og kan tenkes å eksplodere 5. mai.
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Samfunn Globalt

EØS til besvær i Brussel

Det er ikke bare Nei til EU som ønsker å 
ta EØS-avtalen opp til ny vurdering. Den 
europeiske union diskuterer nå EØS og 
forholdet til Norge. Spørsmålet både for 
Rådet og Kommisjonen er: Får vi noe 
igjen for avtalen?
 EU har ikke konkludert, men ser på en 
rekke mulige endringer. Av de forandrin-
gene som vurderes, er ikke alle like pro-
blematiske, nye eller overraskende. Det 
overraskende er tonen. I Norge antas det 
som regel at avtalen er godt likt og at EU 
er svært glad for å ha dette rike oljelandet 
med på laget. Nå ser det i stedet ut til at 
Brussel er litt EØS-trett. Enkelte mener 
at avtalen begynner å koste mer enn den 
smaker.

Et økende problem for EU er at Efta-
landene som er med i EØS, Norge, Island 
og Liechtenstein, stadig krever tilpasnin-
ger i EUs lovgivning. Det er vanskelig 
nok å komme til enighet om en lovtekst 
innen alle EUs 27 medlemsstater. Da blir 
det et problem hvis de allerede finslipte 
formuleringene skal justeres enda mer for 
å ta hensyn til én liten og to enda mindre 
stater som selv har valgt å stå utenfor 
unionen. 
 Et annet irritasjonsmoment er 
EØS-Efta-statenes uthalingstaktikk, en 
praksis som brukes når ny lovgivning 
kan være innenrikspolitisk problematisk. 
Dette skaper ulike konkurransevilkår i 
EØS og er dermed i strid med avtalen, 
mener EU. I Brussel mener man å ha 
vært forståelsesfull. Nå renner tålmodig-
heten ut.

Et mer overordnet spørsmål for EU er i 
hvilken grad avtalen kan håndtere dagens 
og fremtidens utfordringer. EU lager 
flere og flere lovgivningspakker som 
visker ut skillet mellom det indre marked, 
som EØS-avtalen skal dekke, og andre 
politikkområder.

 EU mener det er for liten systematikk i 
når slik lovgivning blir definert som EØS-
relevant og når den ikke gjør det, og vur-
derer å styrke kontrollen. Videre har blant 
annet Norge inngått flere tilleggsavtaler 
med EU, spesielt i politi- og justissektoren. 
Da EØS-avtalen ble inngått, var mestepar-
ten av denne politikken utenfor EU. Nå 
håndteres mye av EU-statene i fellesskap.
 For å takle disse nye utfordringene 
vurderer EU blant annet å lage en mer 
overordnet rammeavtale. Den vil kunne 
omfatte Schengen og alle de andre avta-
lene i justissektoren. Ulempen for EU her 
vil være at den såkalte giljotin-klausulen 
da ikke lenger vil kunne brukes. Den 
innebærer at Norge må akseptere nye 
rettsakter i Schengenavtalen betingelses-
løst. Ellers faller hele avtalen. Dette er et 
verktøy EU nødig vil miste. 

Hvis EU-toppene skulle velge å sette hardt 
mot hardt når de mener at ting går for 
tregt eller blir for komplisert, har Norge få 
forhandlingskort. Norge må sannsynlig-
gjøre at avtalen også lønner seg for EU. 
Det er ikke så enkelt. EU er ikke lenger 
lysten på å bruke tid og ressurser til å gå 
inn i det de beskriver som lange og kom-
pliserte forhandlinger med EØS-statene, 
med mindre det finnes en tydelig gevinst.

 Finanskrisen kan delvis forklare det 
som ser ut som et stemningsskifte i Brus-
sel. Det hjelper heller ikke at EØS ikke 
akkurat står øverst på EUs utenrikspoli-
tiske agenda. Der handler det heller om 
å posisjonere seg overfor nye stormakter 
som Kina og India. Mulighetene for en 
mer omfattende frihandelsavtale med 
USA er også blant de spørsmålene som vil 
oppta EU fremover. Da blir EØS-avtalen 
marginal.

Det er ett unntak til Norges avmakt. For 
EU vil det være ønskelig å utvide EØS. Da 
ville avtalen i EUs øyne kunne gå fra å 
være en litt besværlig og tungrodd kon-
struksjon for noen små, ubetydelige land, 
til å bli en løsning på vanskelighetene 
med å trekke EUs grenser. Når statene på 
Balkan er blitt medlemmer, vil EU nøle 
med å inkludere flere land. Spørsmålet 
blir da hvordan unionen skal organisere 
forholdet til de nabostatene i øst som 
ønsker medlemskap? 

 Som en slags løsning har EU utviklet 
en naboskapspolitikk som omfatter sta-
tene langs EUs grenser i sør og øst. Med 
dette har EU søkt å lage et rammeverk for 
tett samarbeid som ikke innebærer med-
lemskap. Politikken har mange svakheter 
og EU leter etter løsninger som minsker 
presset for å ta opp nye medlemsland.

Men EØS kan bare omfatte Efta-stater. 
Hvis EØS og naboskapspolitikken skal 
kobles sammen, må den godkjennes av 
Efta-landene. Det er lite som tyder på at de 
ønsker noe slikt. Dette forhandlingskortet 
er uansett svakt, fordi utfordringene 
ved å forene naboskapspolitikken og 
avtaleverket i EØS er svært mange. Helt 
uavhengig av Efta-statenes syn virker det 
lite realistisk at EU vil klare å løse disse 
med det første.
 Mer sannsynlig er et forsøk på å 
innlemme Sveits, Andorra, Monaco 
og San Marino i EØS-avtalen. Sveits er 
Efta-medlem, men Norge vil måtte god-
kjenne de tre siste landene, som ikke er 
Efta-medlemmer. 
 Tidligere utenriksminister Jonas Gahr 
Støre har tydelig sagt at en slik utvidelse 
ikke er i Norges interesse. Men det er 
et spørsmål hvor langt Norge kan gå i å 
bruke denne formelle retten til å sette 
foten ned. 
 Den norske regjeringen mener seg 
flink til å gjennomføre EUs regelverk og 
har som målsetning for Europapolitikken 
å bedre utnytte handlingsrommet i EØS-
avtalen. Det forutsetter at Norge har noen 
ressurser som andre er interessert i. Mye 
tyder på at Norge ikke har noe å forhandle 
med. Da blir handlingsrommet også en 
fiksjon.

Helene Sjursen er professor ved Arena, Senter 
for europaforskning, ved Universitetet i Oslo.

Statsministerens kontor, 1991: Gro Harlem Brundtland og fiskeriminister Oddrun Pettersen (t.h.) venter på 
resultater fra forhandlingene i Luxembourg om EØS-avtalen. Brundtland skrev under avtalen i 1994. Nå vokser 
motstanden mot avtalen i EU.  Arkivfoto: Morten HvAAl / ntB SCAnPiX

EØS-avtalen

 • Det europeiske økonomiske samar-
beidsområde (EØS) er en avtale som gir 
Efta-landene (Norge, Island og Liech-
tenstein) adgang til EUs indre marked. 
Avtalen ble undertegnet av Norge i 1992 
og trådte i kraft 1994. 

 • Avtalen gir EU en betydelig rolle i lov-
givningen i Efta/EØS-landene.

UTENRIKSANALYSE
Helene Sjursen

Tonen i EU skjerpes mot 
EØS-avtalen. Norge har lite 
å forhandle med. 

I Brussel mener man å ha 
vært forståelsesfull. Nå 
renner tålmodigheten ut.

MORGENBLADETSAMTALEN

Samtalen er gratis og åpen for alle.

RULE, BRITANNIA! 
Hvor godt kjenner vi våre nære allierte på den andre siden av Nordsjøen? 
Storbritannia er midt oppe i store omveltninger. Mange skotter vil ha 
uavhengighet, mange briter vil ut av EU og briter flest er en langt mer 
sammensatt gruppe enn for noen tiår siden. 
Statsviteren Øivind Bratberg er aktuell med boken Skyggebilder av Storbritannia. 
Bratberg samtaler med Morgenbladets Tove Gravdal om myter og sannhet i 
Storbritannia anno 2013.

Tove GravdalØivind Bratberg

Tid: Fredag 26. april kl. 17.00 | Sted: Amalie Skram, Litteraturhuset i Oslo
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Brødrenes mor
De siste postene på bloggen 
til Alyssa Kilzer viser bilder av 
en lekker sofa, og en vakker 
solnedgang, og så 19. april: 
«Jeg har møtt Bostonbom-
berne». Kilzer begynte å gå 
til ansiktsbehandling hos 
brødrenes mor Zubeidat 
Tsarnajeva da hun var 17 år. 
Hun beskriver familiemed-
lemmene som generelt hyg-
gelige. Den nå hardt skadde 
Dsjokhar Tsarnajev var ofte 
hjemme, han flyttet bilen 
for Kilzer og passet nevøen 
sin. Moren beskrives som en 
svært dyktig behandler, men 
Kilzer sluttet å gå til henne da 
Zubeidat Tsarnajeva lanserte 
teorien om at USA selv sto 
bak 11. september for å sverte 
muslimene. «Sønnene mine 
vet alt om dette. Du kan lese 
om det på internett», skal 
hun ha sagt.  mr

En lang ferd mot allmenn ekteskapslov
Paris har en homofil og populær 
borgermester. Byen har et eget 
kvartal, Le Marais, som homofile 
setter sitt sterke preg på. Frank-
rike har i årtier vært et tilfluktsted 
for seksuelle minoriteter. Likevel 
har veien frem til ukens endelige 
vedtak i parlamentet om ny ekte-
skapslov, der heterofile og homo-
file ekteskap likestilles og homo-
file har rett til å adoptere, vært lang og tornefull. Ny ekteskapslov 
var ett av president François Hollandes valgløfter i fjor, og vedtaket 
splitter landet omtrent i to. Parlamentarikere fra høyrepartiet UMP 
har kjempet hardt mot loven, og har nå bragt den inn for Grunnlovs-
rådet, som i slutten av mai avgjør om den er i strid med grunnloven 
eller ikke. Juridiske eksperter regner med at den blir godkjent. Nye 
demonstrasjoner mot loven er varslet, helt frem til Grunnlovsrådets 
vedtak. UMP-politikeren Henri Guaino kaller loven en dyp endring av 
den franske siviliasjon, og «den kan ikke behandles som en lov som 
går ut på å endre momssatsen». En av lovens hissigste motstandere, 
rikssynser og redaktør Elisabeth Lévy, avviser at hun er homofob, 
hun er bare motstander på grunn av de rent faktiske forhold: Homo-
file kan ikke lage barn. «På samme måte kan ikke jeg bli blond og få 
store bryster», sa hun i en tv-debatt. Lévy er mørkhåret, og brystenes 
størrelse har vi bare hennes ord for. Den nye loven ble feiret heftig av 
de homofile utover tirsdagen (bildet).   TG

Letta, heter han
46 år gamle Enrico Letta blir 
etter alle solemerker ny statsmi-
nister i Italia. Han er nestleder i 
Det demokratiske partiet (PD), 
men er nå partiets frontfigur 
etter at lederen Pier Luigi Ber-
sani har gått på trynet flere gan-
ger siden valget i februar. Lettas 
onkel Gianni Letta har vært 
en av Silvio Berlusconis nære 
medarbeidere, og observatører 
mener slektskapet er en fordel 
for Letta den yngre. Skal regjerin-
gen bli styringsdyktig, må PD og 
Berlusconi-fløyen samarbeide. 

TG

bilindusTrien i

10,3 prosent
Nedgangen i bilsalget fra mars 
2012 til mars i år. 

ReuteRs

bilindusTrien ii

3000
Antallet som mister jobben når 
Opel-fabrikken i Bochum legges 
ned i år. Det er første gang på 
flere tiår at en bilfabrikk stenges 
i Tyskland. 

ReuteRs

nærinGsliv

9,5 milliarder dollar
Apples netto overskudd i første 
kvartal i 2013, ned fra 11,6 mil-
liarder dollar i første kvartal i fjor. 

BBC

Turisme i

1040 millioner
Antall feriereiser innbyggerne i 
EU var på i 2011.

euRostat

Turisme ii

5700 millioner 
Antall netter EUs innbyggere 
overnattet på feriereiser i 2011. 

euRostat

Turisme iii

23,7 prosent
Andel av EU-innbyggernes ferie-
reiser som gikk til utlandet.

euRostat

Turisme iv

46 prosent
Andelen av pengene som EU-
innbyggerne brukte på ferier i 
2011, som ble brukt i utlandet.

euRostat

Turisme v

6,5 prosent
Andel av EU-borgernes ferierei-
ser i 2011 som gikk til et land 
utenfor EU.

euRostat

mennesker i verden

7 081 034 528
US Census 25. april kl. 10.25  
Forrige ukes tall: 7 079 576 894

Ukens tall

Ukens bilde: Frivillige helsearbeidere på vei til Dehdaadi i Balkh-provinsen for å tilby polio-vaksinering, Afghanistan 23. april. 
 Foto: FaRshad usyan/ntB sCanpix

Det ble brukt  
dødelige, kjemiske 

våpen. Trolig sarin.
iTai brun, FRemstående 

militæR etteRRetningsa-
gent i isRael, om syRiske 

angRep mot oppRøReRe. 

Om vold, hat og eksplosive reaksjoner

Med Per Isdal, en av stifterne av  
Alternativ til vold (ATV)

RaseRiets psykologi

Litteraturhuset fredag 3. mai kl 17:00  
Wergelandsalen. Gratis adgang

Arrangør: Norsk Psykologforening

BEST PÅ STRIKK

DESIGN FORUM
hamp lin ull silke bomull

19 Fantastiske 

Butikker i Norge

Oslo x 5 Drammen Ålesund  
         Kristiansand Sandnes  
            Stavanger Tønsberg
               Trondheim Bergen
                Haugesund Asker
                     Fredrikstad Bø
                       Tromsø Bodø
                                  
                                                 
                                                 

Klær SkoTilbehør

Besøk oss på facebook! www.designforum.no

JakkerGensereKjolerTunikaer

milieu of norway

Designforum02.indd   1 14-03-13   07:42:59
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Ideer

Kronikk sendes til kronikk@morgenbladet.no. Maks 7000 tegn, inkludert ordmellomrom. Redaksjonen betinger seg retten til å forkorte innsendte manuskripter. Frist for innlevering tirsdag kl. 10.00.

I 2016 skal Dyrenes Rike åpne i Enebakk 
– en moderne og annerledes dyrepark, 
ifølge prosjektlederen Mira Kahn. 
Det rundt 500 millioner kroner dyre 
prosjektet skal bli en kilde for læring og 
naturvern på dyrenes premisser. 
 Vi deler med Kahn et ønske om å 
vekke interesse, begeistring og engasje-
ment for dyr og hele naturen. Vi synes 
derimot at premissene Dyrenes Rike 
bygger på, er feilaktige. Prosjektet inne-
holder økologiske, pedagogiske og etiske 
selvmotsigelser.

Kahn vil unngå ordet zoo i navnet til 
dyreparken fordi begrepet kan fremkalle 
negative assosiasjoner. I stedet beskriver 
hun Dyrenes Rike som en moderne 
dyrepark. Dette er uheldig. Flere forfat-
tere har vist at institusjonen dyrepark 
tilhører fortiden. Dyreparker oppsto 
under Romerriket. De var ment som 
underholdning for en stadig mer urban 
befolkning.
 Med begynnelsen av moderniteten, 
idet europeiske stater søkte ut i verden 
for å øke sin innflytelse over fjerne lands 
ressurser, ble eksotiske dyr betraktet 
som tegn på status i likhet med gull og 
krydder. Ifølge forfatteren John Berger 
økte de nyetablerte dyreparkene i Lon-
don (1793) og Berlin (1844) prestisjen til 
hovedstadene. De ble betraktet som et 
tegn på velstand og makt. Dyreparkene 
representerte det fjerne og eksotiske som 
ble temmet av Europa.
 
Spor av jakten på det eksotiske finnes 
igjen i argumentasjonen for opprettelsen 
av Dyrenes Rike. Hvordan ellers skulle vi 
betrakte ønsket om å få sibirsk tiger inn 
i Østmarka, eller den mongolske snø-
leoparden? I dag kan norske 10-åringer 
google seg frem til live-scener av en rus-
sisk ulveflokk som filmes idet de spiser 
dagens fangst. Tidligere var dyreparker 
den fremste muligheten for urbane 
befolkninger å møte dyr. Den såkalte 
moderne dyreparken Dyrenes Rike skal 
bygges ved Bindingsvannet i Enebakk. 
Med andre ord, en kunstig naturopple-
velse skal skapes midt i naturen. Kahn 
går over bekken etter vann.
 Det ironiske er at Dyrenes Rike 
finnes allerede. I området rundt 

Bindingsvannet finner vi gaupen, reven, 
rådyret, orrhøna, og mange, mange 
flere. Det kryr av liv i marka. Og det tar 
ikke en halv milliard kroner for å møte 
dem – vanligvis tar det ikke mer enn noe 
tålmodighet, nysgjerrighet og litt flaks.

Tendensen i den internasjonale konserve-
ringsbevegelsen går vekk fra etablering 
av nye dyreparker. Det handler mindre 
om å sette dyr i fangenskap og mer om 
å frigjøre dem, om å verne leveområder, 
beskytte økologiske prosesser og om 
å reintrodusere gamle arter. WWFs 
initiativ «Rewilding Europe» har nylig 
reintrodusert villhester i Spania. Det 
jobbes blant annet for å styrke bisonpo-
pulasjonen i Polen og for å reintrodusere 
uroksen i Europa. Også Tyskland får nå 
bisonen tilbake til sine skoger. 
 Da journalist George Monbiot la frem 
noen av idéene bak prosjektet på fjorår-
ets Arne Næss Symposium, avsluttet 
han sitt foredrag slik: «Enhver europeer 
burde kunne ha sin personlige Serengeti 
i nærheten av der de bor.» Vi som er 
hjemme i Oslo og Akershus, er heldige. 
Vi har Serengetien vår allerede. Den 
heter Østmarka.

Uteskoler har en lang nordisk tradisjon, 
og her har Østmarka spilt en sentral 
rolle i flere tiår. Vangen leirskole har 
blitt et populært læringssted for både 
barnehager og skoler. Per i dag har den 
imidlertid flere års venteliste. Det er med 
andre ord et behov for å utvide lærings-
tilbudet i Østmarka. 
 Dyrenes Rike reklamerer med et 
slikt pedagogisk tilbud. Uten tvil kan 
dyreparker bidra til læring om økologi 
og konserveringsspørmsål. Men hva mer 

er det dyreparken lærer ungene våre? 
Barneorganisasjonen Dyredetektivene 
skriver på sin webside: «Dyr oppfører 
seg på måter som de egentlig ikke gjør, 
og vi blir vant med at det er greit at dyr 
holdes innesperret for at mennesker skal 
synes det er gøy å se på dem.» 
 Dyreparker gjenspeiler en motsatt 
verden av den de verver seg for. Ifølge 
filosofen Derrick Jensen forvrenger dyre-
parker vår forståelse av dyr-menneske-
relasjoner. I motsetning til uteskoler 
forsterker de det kunstige skillet mellom 
mennesket og dyr, et maktforhold hvor 
mennesket synes overlegen. Dette er 
ikke minst problematisk fordi dyrepar-
ker forvrenger forståelsen av oss selv, 
hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Dyrenes Rike har ambisjonen om å 
være en annerledes dyrepark. Dette er 
karakteristisk for kommunikasjonen 
av prosjektet som benytter seg av en 
rekke vage floskler. Ord som annerledes 
og moderne forklares med at «dyrene er 
første prioritet og skal ha det så bra at 
de ville ønsket å være hos oss dersom 
de fikk valget.» Det er selvmotsigende å 
hevde at en dyrepark skal fungere etter 
dyrenes premisser. 
 For å hente inspirasjon fra et utsagn 
av Sigmund Freud: Hva er det dyrene 
ønsker? Ønsker de «et rømningssik-
kert anlegg uten store, synlige gjerder 
og sperringer», slik Kahn beskriver 

planene? Eller ønsker de heller å få frihe-
ten til å bestemme selv? En sibirsk tiger 
går gjerne på en utstrakt vandring av opp 
til 1000 kilometer. En snøleopard bebor 
et areal av opptil 1000 km2, omtrent 
80 ganger størrelsen av Østmarkas 
nåværende naturreservat. Et selvbestemt 
liv innebærer for de fleste dyr å leve 
i et landskap av potensielt uendelige 
muligheter.
 Gitt dette er det ikke overraskende 
at kjedsomhet og frustrasjon er blant 
de vanlige adferdsmønstrene av dyr i 
dyreparker, enten de er tradisjonelle eller 
moderne og annerledes. Stereotypisk, 
tvangsaktig adferd er gjerne sluttresul-
tatet av et sterkt forandret sosialliv, for 
liten plass og manglende muligheter for 
artsspesifikk oppførsel. Eksempler på 
stereotypisk adferd er blant annet vand-
ring frem og tilbake eller selvskading. 
Lignende adferd har også blitt beskrevet 
hos mentalt syke mennesker.
 Dyreparker fungerer ikke på dyrenes 
premisser. Det er derfor det bygges 
rømningssikkert anlegg, om enn natur-
skjønne eller ikke. Dyreparker fungerer 
på menneskets premisser.

Storprosjektet er inne i en konkret 
planleggingsfase. Enebakk kommune 
har tidligere regulert området rundt Bin-
dingsvannet med formålet om å bygge 
dyrepark. Nå har Kahn fått opsjon på å 
kjøpe tomten og fått med seg en rekke 
støttespillere. Innovasjon Norge har hjul-
pet under etableringen av Dyrenes Rike 
og deler av konseptet. TV 2 holder på å 
filme arbeidet rundt Dyrenes Rike og 
vurderer å lage en serie om dyreparken. 
Prosjektet har en høy aktualitet og angår 
flere enn private aktører. Vi ønsker der-
for en åpen og kunnskapsbasert debatt.
 Vi spør altså: Hvordan kan en institu-
sjon som fordriver eksisterende natur, 
skrive miljøvern øverst på agendaen sin? 
Hvordan kan en institusjon som utøver 
makt over dyr, appellere for mer balanse 
i dyr-menneske-relasjoner?
 Disse spørsmålene stiller vi ikke bare 
til Mira Kahn, men også til Enebakk 
kommune. Ordfører Tonje Anderson 
Olsen ønsker dyreparken hjertelig 
velkommen som del av en grønn kom-
muneutvikling. Kommunen er derimot 
skeptisk til å etablere en nasjonalpark 
i Østmarka. Ironisk nok vil denne 
oppfylle de formålene Dyrenes Rike 
setter for seg. Og den vil gjøre det uten 
å fremkalle de samme paradoksene som 
dyreparken. 

Martin Lee Mueller er stipendiat ved Senter 
for Utvikling og Miljø (SUM), UiO. Anne-
lie Ott skriver masteroppgave på SUM.

Fattigere dyr
KRONIKK
Annelie Ott
Martin Lee Mueller

Inngjerdet: Ville dyr trenger store areal for å trives. Det får de ikke i en dyrepark, ifølge kronikkforfatterne. 
Her fra Kristiansand dyrepark.  Foto: tor Erik SchrödEr/Scanpix

Dyrenes rike er for rikt til 
å fanges innenfor gjerder. 

Vi har Serengetien vår 
allerede. Den heter  
Østmarka.

Som fersk turnuslege føler jeg på forventningen 
om et produkt. Det er vel noe mer enn en samtale 
pasientene vil ha?

Debatt , SidE 22



Ideer Debatt

Kritikkverdig?
KRIGSHISTORIE

I forbindelse med at Espen Søbye 
ble tildelt Olav Dalgaards kriti-
karpris, sa Inger Østenstad i en 
tale ved utdelingen 6. april 2013 
blant annet følgende:
 «’Nei, Espen Søbye!’ er over-
skriften på det siste motsvar han 
har mottatt. Det er undertegnet 
av hele seks historikere. Når 
et så stort kor av akademikere 
tar til motmæle mot en bokan-
meldelse, kan det bare skyldes 
at kritikken er vektig og tung å 
svelge.»
 Dette er oppsiktsvekkende på 
mange måter. Det er vanskelig 
å vite hvor man skal begynne. 
La oss ta fakta først. Som to i 
«et så stort kor av akademikere» 
kan vi opplyse Østenstad om at 
vi ikke tok til motmæle mot en 
bokanmeldelse. Vi (Knut Einar 
Eriksen, Terje Halvorsen, Ole Kr. 
Grimnes, Olav Riste og under-
tegnede) har overhodet ikke 

uttalt oss om Søbyes omtale av 
Den sorte tråden i Morgenbladet 
1. februar i år. Vi reagerte på en 
beskyldning slengt ut mot verket 
Norge i krig som et tilfeldig side-
spor i en bokanmeldelse. Her 
hevdet Søbye at avdøde professor 
Magne Skodvin, avdøde sjefs-
redaktør og forfatter Tim Greve 

pluss resten av forfatterne bak 
verket sto for en «offisiell anti-
semittisme», noe vi tok avstand 
fra. Det er uklart hvilken kritikk 
som for Østenstad er «vektig og 
tung å svelge», men for de fleste 
er dette lite prisverdig. 
 Søbyes begrunnelse var at 
fakta, som han selv bekrefter som 

fakta, i visse tilfeller ikke kan 
skrives i et historieverk. Han fikk 
i Morgenbladet 5. april støtte fra 
Synne Corell. Men faktiske, kor-
rekte og relevante opplysninger 
kan aldri utelates fra historien av 
taktiske eller politiske hensyn. 
Gjør man det, slår man inn på 
en vei i historiefaget som minner 
oss om regimer vi ikke liker.
 Tilbake til taleren under 
prisoverrekkelsen. Hun kan 
umulig ha satt seg inn i hva 
dette dreier seg om. Det er den 
snille tolkningen. Verre er det at 
hun, som tidligere har mottatt 
denne prisen, automatisk tror 
at når seks akademikere tar til 
motmæle «kan det bare skyldes 
at kritikken er vektig og tung 
å svelge». En slik kortslutning 
kunne nok også Søbye ha slått 
ned på i gode stunder. 

Arnfinn MolAnd  
ivAr KrAglund 

Historikere

En slik kortslutning 
kunne nok også 
Søbye ha slått ned 
på i gode stunder. 

Etikerens kunnskaper
OXFORDBEVEGELSEN

Trond Berg Eriksen har nylig 
omtalt Oxfordbevegelsen to 
ganger i Morgenbladets etiske 
spørrespalte. 14. mars karakteri-
serte han den som «en skrullete, 
halvreligiøs mellomklasselek» 
og hevdet at folk primært gikk 
på oxfordmøter for å «høre hva 
naboer og kolleger hadde å tilstå 
av saftige synder». Etter dette 
spurte Bjørn Sturød hvilke krav 
Etikeren stilte til sitt eget etiske 
nivå når han beskrev andre. Eti-
kerens kunnskaper om Oxford-
bevegelsen overbeviser ikke. Tre 
eksempler: 
 Berg Eriksen hevder at 
Oxfordbevegelsen bare «i betin-
get mening» var en religiøs beve-
gelse, og at den verken hadde 
«noe eget trosgrunnlag eller tros-
innhold». Dette er misvisende. 
Oxfordbevegelsen var en kristen 
vekkelsesbevegelse med tydelige 
borgerlige, liberale, korporative 
og maskuline trekk. Dette skilte 
den fra andre vekkelsesbevegel-
ser i tiden, som de pietistiske 
vekkelsene, Mangs-vekkelsen og 
pinsevekkelsen. Oxfordbevegel-
sen var lite interessert i dogma-
tiske diskusjoner, men hadde like 
fullt et kristent innhold. 
 Den lutherske presten Frank 
Buchman, som grunnla og ledet 
bevegelsen, var eklektisk og 
pragmatisk i lærespørsmål og 
videreutviklet og sammenkoplet 
læreelementer fra flere kristne 
tradisjoner på nye måter i en 
egen «oxfordteologi». 
 Det er også misvisende når 
Berg Eriksen hevder at det var 
«sosiale teknikker og praksisfor-
mer» som preget Oxfordbevegel-
sen. Som andre bevegelser hadde 

den selvsagt verve- og forkynnel-
sesmetoder, og noen av dem var 
utradisjonelle. Hensikten var å 
ansvarliggjøre individet religiøst 
og moralsk, og å engasjere det i 
et kristent fellesskap som arbei-
det for å forandre verden radikalt 
for å hindre krig og revolusjon – 
en ambisiøs målsetting som ikke 
ble nådd. 
 Berg Eriksen skriver dessuten 
misvisende at Oxfordbevegelsen 
og Moralsk Opprustning er 
«usammenlignbare». Som løst 
nettverk var Oxfordbevegelsen 
stadig i endring, og da Buchman 
lanserte moralsk opprustning 
som et slagord i 1938, var det 
ingen nyskapning som plutselig 
oppsto. Bevegelsen utviklet seg 
imidlertid i ideologisk retning og 
holdt samtidig fast på flere meto-
der og deler av læreinnholdet. I 
Norge ble Moralsk Opprustning 
først brukt som navn etter krigen. 
 Berg Eriksen formidler lite 
sakssvarende kunnskap om 
Oxfordbevegelsen, og føyer 
seg inn i en polemisk tradisjon 
som oppsto i mellomkrigstiden, 
anført av forfattere som Sigurd 
Hoel og Helge Krog. De skrev 
polemisk uten å være særlig nøye 
med faktiske forhold. Hva sto 
så Oxfordbevegelsen for? Min 
monografi Norge i brann. Oxford-
bevegelsen 1934–40 kommer ut på 
forsommeren (Cappelen Damm 
Akademisk) og kan gi noen svar. 
Haster det, anbefales professor 
Anders Jarlerts The Oxford Group, 
Group Revivalism, and the Chur-
ches in Northern Europe, 1930–45 
(1995).
 

Helje Kringlebotn SødAl  
Professor i idé- og kristendomshistorie, 

Universitetet i Agder

Tåkeprat i ny tapning
BRUNO LATOUR

I Morgenbladet 19. april refser 
Kristian Bjørkdahl Nina Witos-
zek for hennes angrep på hans 
idol Bruno Latour. Han hevder 
her at Latours prosa er klar og 
slett ikke «ugjennomtrengelig», 
og at problemet er «Witoszeks 
lite velvillige lesning av den». 
 Svært mange vil være uenige 
med Bjørkdahl her. Hans forsøk 
på å forklare en av Latours 
utallige tåkebelagte setninger 
mislykkes totalt. Til gjengjeld 
demonstrerer det at Latours 
disippel ikke ligger langt etter 
mesteren når det gjelder uklar 
og meningsløs prosa. Hans 
tolkningsforsøk kulminerer i 
følgende nonsens: «Videre dreier 
det seg om at ’det naturlige’ inn-
ordnes i et forent hierarki – noe 

sånt som det man en gang kalte 
’The Great Chain of Being’». 
Slik dette begrepet har vært 
benyttet fra antikken til vår tid, 
har det betegnet et syn på uni-
versets natur med fullkommen 
sammenheng og kontinuitet i 
alle naturens former. Hva i all 
verden er relevansen av dette for 
Latours antirealistiske, konstruk-
tivistiske syn på naturen?
 Av en eller annen grunn 
mener Bjørkdahl at Witoszeks 
velkjente kritikk av totalitarisme 
«er implisitt i dette essayet», 
liksom «i mange av Witoszeks 
andre skriverier». Hvilken sam-
menheng Witoszeks skepsis til 
Latours bisarre vitenskapsfilosofi 
har med hennes syn på totalita-
risme, er høyst uklart – bortsett 
fra at totalitære regimers ideo-
logi er basert på usannhet og 

forvrengte begreper.
 Latours vitenskapsstudier har 
brakt svært lite nytt. Noe er selv-
følgeligheter, noe absurditeter, til 
dels preget av en forakt for viten-
skapens rasjonelle spilleregler. 
Jeg ser ikke bort fra at Latours og 
hans åndsfrenders virksomhet 
har bidratt til antivitenskapelige 
og irrasjonelle holdninger som 
dessverre er blitt ganske utbredt 
i de siste tiårene.
 Witoszek lovet Bjørkdahl en 
flaske Amarone-vin hvis han 
kunne forklare Latours oven-
nevnte setning. Det er kanskje 
like bra at stipendiaten ikke får 
denne flasken, siden inntak av 
vin neppe ville ha forbedret hans 
prosa og  resonnement.

Stig S. frølAnd
Professor, dr.med.

Lyttende lege
LEGESAMTALER

Lege, skuespiller og fagbok-
forfatter Anders Danielsen 
Lie skriver etter min mening 
årets viktigste essay for leger i 
Morgenbladet 19. april. Hvor-
for er det så vanskelig å være 
en lyttende lege? Vi har lært 
det på medisinstudiet. Vi har 
utallige undervisningstimer 
om møtet mellom pasient og 
lege. Det avholdes eksamen 
i kommunikasjon hvor vi får 
konstruktive tilbakemeldinger 
på egen innsats. 
 Etter to måneder i all-
mennpraksis har jeg likevel 
merket at verktøykassen føles 
tom når det skal snakkes om 

skilsmissen eller en vanskelig 
sjef. Som fersk turnuslege 
med verken tidspress eller 
økonomiske insentiv føler 

jeg på forventningen om et 
produkt. Det er vel noe mer 
enn en samtale pasientene vil 
ha? En resept, en sykemelding, 
en MR-undersøkelse? Det kan 
være vanskelig å avtale ny time 
for «bare» å snakke. Tanken 
om at andre kan fylle den 
samme rollen gratis, slår meg. 
Men det vet jeg ikke. Kanskje 
det kun er jeg som får høre 
dette. Jeg bør gi både dem og 
meg sjansen til å bygge alli-
anse. Sette opp en ny time om 
noen uker. Så får man heller 
risikere at de avbestiller. 
 

MAri løSet
Turnuslege og stipendiat

Verktøykassen føles 
tom.
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Ideer Helse

Fastlegene har et ansvar for å motvirke medikalise-
ringen av samfunnet. Det er mye man kan gjøre ved 
bare å være en god lytter.

For femte gang ble Norge i fjor kåret til verdens 
beste land å bo i. Men har vi det egentlig så 
bra? Statistisk sett ser det ut som nordmenn får 
stadig dårligere psykisk helse. Forekomsten av 
angst og depresjon øker. Hver tiende konsulta-
sjon hos fastlegen gjelder et eller annet psykisk 
problem. Nesten halvparten av sykefraværet og 
uføretrygdene skyldes psykiske lidelser. 
 Mange kommer også til lege med ulike 
psykosomatiske plager som er i grenseland mel-
lom normale og sykelige reaksjoner. Problemet 
presenteres gjerne som at man har «gått på en 
smell» eller «møtt veggen». Skrekken er å bli 
stemplet som psykisk syk. En ny studie viser at 
én av tre nordmenn har søvnvansker, og tallet er 
trolig økende. Mange lever rastløse liv med kon-
stant tilgjengelighet, flakkende oppmerksomhet 
og dårlig konsentrasjon. Noe av dette kan ses på 
som livsstilssykdommer i moderne velstands-
samfunn med urealistiske forventninger og 
krav. Det betyr ikke at det ikke oppleves som 
reelle problemer for dem det gjelder, eller at 
helsevesenet ikke har noe å tilby. Vi har uansett 
en samfunnsmedisinsk plikt til å sette i verk 
behandlingstiltak når folk blir sykemeldte over 
tid. 

Hva skjer med slike pasienter? De fleste hadde 
utvilsomt hatt nytte av en eller annen form for 
samtalebehandling. Noen er så heldige å ha 
en fastlege som liker å prate med folk. Men 
fastlegene er travle. I gjennomsnitt jobber de 46 
timer i uka, med legevakter i tillegg. Mange liker 
høyt tempo og er selv skyld i tidsklemma. 95 
prosent er selvstendig næringsdrivende. Økono-
misk sett er det fristende å fylle opp timelistene 
med enkle og raske problemstillinger. En vanlig 
fastlege har snaut tretti pasienter per dag. En 
gjennomsnittlig time varer 10-15 minutter. En 
time i samtaleterapi varer minst tre kvarter. 
Studér takstsystemet, så skjønner du hva som 
lønner seg – for legen. 
 Dermed blir pasienten typisk henvist til et 
distriktspsykiatrisk senter (DPS), spesialisthel-
setjenestens tilbud ute i kommunene. Der er 
kapasiteten sprengt. Nedbyggingen av institu-
sjonspsykiatrien har over flere år gitt DPS-ene 
mer ansvar for schizofrene, alvorlig deprimerte 
og andre dårlige pasienter. De med lettere 
psykiske plager får derfor ofte avslag, og faller 
mellom to stoler: for syk for fastlegen, for frisk 
for psykiatrien. En del får time hos psykolog 
med offentlig driftsavtale, men ventelistene er 
ofte svært lange. Privat psykolog til 700-1000 
kroner timen er for de fleste ikke et alternativ. 
 Mange får antidepressiva (SSRI eller «lyk-
kepiller») mens de venter. Forbruket av slike 

medisiner i Norge har de siste årene vært 
høyt og stigende. I 2008 kom det flere store 
oversiktsstudier som viste at de virker dårligere 
enn man først trodde. Preparatene har godt 
dokumentert effekt ved alvorlige depresjoner, 
men ved milde og moderate depresjoner er virk-
ningen marginal sammenlignet med placebo. I 
noen tilfeller kan de kanskje gi forverring og økt 
selvmordsfare. Kliniske studier har vært skred-
dersydd av legemiddelindustrien for å vise effekt 
på kort sikt. Oppmerksomheten om eventuelle 
langtidseffekter og bivirkninger har vært for 
liten. I en mye omtalt kronikk i Tidsskrift for 
Den norske legeforening tidligere i år påpekte 
psykiaterne Arne E. Vaaler og Ole Bernt Fasmer 
at antidepressiva brukes langt mer liberalt i 
Norge enn det er kunnskapsmessig dekning for. 

Har pasientene med lettere psykiske plager i 
praksis noe alternativ? Tja, hva med alternativ 
medisin? Mange «hjemløse» pasienter søker ly 
der, og jeg tror også noen får god hjelp for sine 
nevroser. La meg spekulere litt over hvorfor. For 
ett år siden gikk en interessant debatt i Morgen-
bladets spalter. Spørsmålet var: Hvilken type 
psykoterapi er best? I flere tiår har man prøvd 
å gjøre psykoterapifaget vitenskapelig stuerent. 
Ulike terapiformer har vært testet omtrent som 
om de var legemidler. I prosessen med å lage 
faglige retningslinjer har det vært et press fra 
blant andre helsemyndighetene mot å favorisere 
studiedesign som passer med en biomedisinsk 
sykdomsforståelse. Gullstandarden er randomi-
serte, kontrollerte studier. Kvalitative metoder, 
for eksempel kasuistikker, har vært ansett som 
mindreverdige og lavere i «evidenshierarkiet». 
 I evidensbasert medisin er man på jakt etter 
det objektive og målbare. Man ønsker blant 
annet å korrigere for særegenheter ved forsøks-
personene. En slik reduktiv metode har gitt 
utrolige gevinster i somatikken. Men i samtale-
behandling er det jo nettopp det subjektive og 
individuelle man ønsker å utforske. Kunnskap 
om gjennomsnittsmennesker på gruppenivå 
oppleves som utilstrekkelig, irrelevant og noen 
ganger direkte feilaktig når den anvendes på 
enkeltindividet. Mange forskere taler for en 
nyansering av evidensbegrepet. Viktige aspekter 
ved terapisituasjonen, som det menneskelige 
samspillet mellom terapeut og pasient, må 
fanges opp med andre, kvalitative studiedesign. 
Å forske på effekten av at to mennesker snakker 
sammen, byr på store metodologiske utfordrin-
ger. Metaanalyser av flere hundre studier har 
vist at psykoterapi virker. Man vet fortsatt ikke 
nok om hva som egner seg for hvem. Men fra 
pasientens ståsted er forholdet til terapeuten 
kanskje mer avgjørende for resultatet enn hva 
slags metode som benyttes. 
 Jeg liker ikke å bruke meg selv som eksempel. 
Men jeg gikk selv lenge i terapi hos en psykiater 
som dessverre døde i fjor. Gjennom alle årene 

jeg gikk til ham, prøvde han ut en masse 
forskjellige teknikker på meg: psykodynamisk 
terapi, kognitiv atferdsterapi og tankefeltterapi, 
for å nevne noen. Jeg tror ikke jeg var hans 
enkleste pasient. Grunnen til at jeg kontaktet 
ham igjen og igjen når ting var vanskelig, var 
ikke på grunn av hans metoder, men fordi 
han var et godt menneske. Relasjonen var 
behandlingen.    

Kan god personkjemi også forklare noe av effek-
ten når alternativ behandling virker? Jeg sier 
ikke at å gå til healer er det samme som å gå til 
psykoterapeut. Men hvis man møtes regelmes-
sig, snakker sammen og blir kjent med hveran-
dre, vil det kunne oppstå menneskelige bånd 
med terapeutiske egenskaper. «Mennesket er 
menneskets helsekilde», som Per Fugelli sa på 
Trygdekontoret, fritt etter Håvamål. Over tusen 
år gammel common sense styrkes av studier 
som viser at god personlig kontakt med legen 
ofte er like viktig for pasienten som den medi-
sinske behandlingen. Legens menneskelige 
egenskaper har stor betydning for om pasienter 
våger å ta opp et vanskelig tema. De alternative 
terapeutene har ofte god tid. Noen har den 
magiske evnen til å få folk til å føle seg «sett». 
Slikt skal man ikke kimse av, men mye tyder på 
at det er nettopp det vi gjør: Helsetilsynet mottar 
rundt 2500 klager hvert år fra pasienter, og en 

Essay
anders Danielsen Lie
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av de vanligste årsakene er legers oppførsel og 
dårlige kommunikasjonsstil. Mange synes vi har 
negative holdninger til dem som mennesker. De 
føler de blir behandlet som statistikk.

Hva vet vi forresten om dem som bruker alter-
native helsetjenester? At de også er storforbru-
kere av konvensjonelle helsetjenester. Ifølge tall 
fra Statistisk sentralbyrå hadde 90 prosent av 
dem som benyttet alternativ behandling i 2008, 
også vært til konsultasjon hos allmennlege 
samme år, og 47 prosent hadde vært hos spesia-
list – oftere enn resten av befolkningen. Dette 
kan bety at alternativ medisin er et supplement 
til, ikke en erstatning for, vanlige helsetjenester. 
Jeg synes det er noe smålig og lite konstruktivt 
over debatten om alternativ medisin i Norge. 
Alternativindustriens uvitenskapelighet og 
motvilje mot forskning er et stort problem. Men 
hvis vi virkelig lurer på hvorfor kvakksalverne 
går oss i næringa, bør vi være mer nysgjerrige 
på hvorfor folk føler at noe virker – til tross for 
manglende dokumentasjon på effekten. Vi er 
bare i starten av å forstå mekanismene bak en 
god terapeutisk arbeidsallianse. Et større mang-
fold av metoder trengs for å identifisere dem.

Hvordan kan man legge forholdene bedre 
til rette for samtaler som lavterskeltilbud 
innenfor rammene av dokumentert medisin? 

Noe handler om økonomi: En Sintef-rapport 
fra januar i år viser at tungpsykiatrien legger 
beslag på nesten alt kommunene har å rutte 
med i kampen mot psykiske lidelser. Dette er 
et resultat av Opptrappingsplanen for psykisk 
helse 1999–2008 og Samhandlingsreformen. 
Bevilgningene har ikke økt i takt med utfor-
dringene. Nå trengs en storsatsing på milde og 
moderate psykiske plager. Dette er de psykiske 
folkesykdommene, og de koster samfunnet 
flerfoldige milliarder kroner årlig, mye mer enn 
tungpsykiatrien. 
 Det må bli tydeligere hvem som skal ha 
behandlingsansvaret. Flere politiske partier 
vil innføre en fastpsykologordning. Jeg tror i 
hvert fall psykologene må underlegges en klar 
prioriteringsforskrift. Men etter mitt syn er 
fastlegen hovedpersonen. Han ser pasientene 
først, og kjenner dem best. Noen opplever det 
som belastende å måtte fortelle historien sin til 
stadig nye folk. Dessuten henger sjel og legeme 
sammen. Mange med alvorlige sykdommer, 
særlig kreft, får kraftige psykiske reaksjoner. 
Depresjon er en betydelig risikofaktor for 
tidlig død av hjerte- og karlidelser og enkelte 
luftveissykdommer. Fastlegen er den som har 
de beste forutsetningene for å tilby en helhetlig 
behandling. Kanskje trenger vi flere fastleger 
med ansvar for færre pasienter. 

Til slutt noen ord om bevissthet og innstilling: 
Leger er ofte for opptatt av å helbrede. Samtaler 
som ikke handler om den medisinske behand-
lingen, overlates ofte til andre. Men det er mye 
man kan gjøre ved bare å være en god lytter. 
Ikke bare kan samtalen brukes til å investere i 
den terapeutiske relasjon. Den er også hoved-
verktøyet i ikke-medikamentelle tiltak, som har 
bedre dokumentert effekt enn medisiner ved 
lette psykiske plager. Noen eksempler: En fersk 
metaanalyse utført av Nasjonalt kunnskaps-
senter for helsetjenesten viser at øvelser i opp-
merksomt nærvær (mindfulness) reduserer angst, 
depresjon og stress. Pasienter med søvnvansker 
får vanligvis vanedannende innsovningsmedi-
siner med dårlig dokumentert effekt etter noen 
ukers bruk. Den beste behandlingen er derimot 
ikke-medikamentelle tiltak som søvnhygieniske 
råd og søvndagbok. Rundt 80 prosent sover 
bedre hvis de gjennomfører et slikt opplegg. 
Andre eksempler på gode ikke-medikamentelle 
tiltak er ulike former for løsningsfokusert støt-
teterapi, smerte- og stressmestringskurs, samt 
øvelser i positiv psykologi. Ofte er det en usagt 
forventning både hos pasient og lege om at pro-
blemer løses med resepter og piller. Fastlegene 
har et ansvar for å «oppdra» pasientene sine, 
stå imot presset fra legemiddelindustrien og 
motvirke medikaliseringen av samfunnet. 

22. juli-rettssaken viste at tiden er inne for en 
stor tverrfaglig debatt om psykiske lidelser. 
Biomedisinske årsaksforklaringer, kriteriebasert 
diagnostikk og farmakologiske løsninger har 
gitt psykiatrien en aura av hard vitenskap. Kan-
skje har noen ønsket denne utviklingen for å 
øke fagets status: Psykiatri har lenge vært en av 
de medisinske spesialitetene med lavest anse-
else blant legestudenter. Medisin som fag blir 
stadig mer molekylærbiologisk og teknokratisk. 
I kontrast til dette står legehverdagen, med dens 
menneskelige kaos og etiske dilemmaer. Psy-
kiske symptomer formes sterkt av blant andre 
psykologiske, sosiale, kulturelle og historiske 
faktorer. Disse må tas i betraktning i behandlin-
gen. Symptomer kan ikke bare medisineres, de 
må tolkes og forstås. 
 I boken The Use and Misuse of Psychiatric 
Drugs – An Evidence-Based Critique (2010) tar 
den kanadiske psykiatriprofessoren Joel Paris 
et grundig oppgjør med moderne psykiatri. Det 
var en revolusjon da de antipsykotiske medisi-
nene kom på 1950-tallet. Pasienter som tidligere 
hadde vært stuet vekk på institusjoner, fikk nye 
liv. Siden den gang har det skjedd langt mindre 
enn legemiddelindustrien vil ha det til. Særlig 
for lette psykiske lidelser har psykofarmaka 
de siste tiårene vært en sovepute. En av Paris’ 
hovedkonklusjoner er at samtalebehandling må 
spille en langt større rolle i fremtidens psykiatri.

Anders Danielsen Lie er lege, skuespiller og fagbok-
forfatter. ideer@morgenbladet.no 
ideer@morgenbladet.no

Leger er ofte 
for opptatt av 
å helbrede. 
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Politikernes helsevalg
HELSEAKSJONEN

Jeg er glad for at Morgenbladet 
omtaler Helsetjenesteaksjo-
nen, men mindre glad for at 
avisen i intervjuet med Rune 
Heggedal (19. april) tillegger 
meg meninger jeg ikke har. 
 Om helsebudsjettet: Helse-
tjenesteaksjonen har aldri sagt 
noe om hva helsebudsjettet bør 
være. Men vi har understreket 
at budsjettets størrelse er et 
resultat av politiske valg. Nå er 
Norges helsebudsjett på gjen-
nomsnittlig europeisk nivå. 
Politikerne kan selvsagt – hvis 
de vil – gi mye større bevilg-
ninger, mot å bevilge mindre 
til andre samfunnssektorer. 
 Om kontroll og byråkrati: 
Helsetjenesteaksjonen ønsker 
naturligvis ingen avskaffelse 
av regelverk og byråkrati. Men 
kvaliteten i helsetjenesten 
er først og fremst avhengig 
av helsearbeidernes eget 

verdigrunnlag. God pasientbe-
handling skyldes ikke påbud 
ovenfra, men våre egne faglige 
normer. Nå er målstyringen 
og rapporteringskravene full-
stendig ute av proporsjoner, og 
virker dermed mot sin hensikt: 
De stjeler tid og oppmerksom-
het fra pasientene, de forskyver 
perspektivet (det blir viktigere 
å rapportere enn å gjøre 
pasienten frisk), de skaper en 
atmosfære av mistillit,  og de 
bidrar til kostandsvekst. 
 Vårt overordnede budskap 
er at politikerne kan gjøre noe 
med alt dette. Stortinget står 
fritt til å endre både bevilgnin-
ger og regelverk, men må ta 
tilbake den politiske makten. 
Helsearbeiderne må – på sin 
side – gjenerobre sitt eget 
verdigrunnlag. Sammen kan vi 
skape bedre helsetjenester. 

vegArd bruun Wyller 
Overlege/Professor, Oslo
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Psykologutdanningens grunnpilar
PSYKOLOGUTDANNING

Professor i samfunnsøkonomi 
og psykologstudent Kai Leitemo 
fremsetter i en kronikk i Mor-
genbladet 5. april at psykologut-
dannelsen i Norge er lite egnet 
til å skape effektive behandlere, 
primært fordi det i studieforløpet 
fokuseres for mye på basalfag 
og en «skjev prioritering mot 
forskning». 
 Vitenskapelig skolering i 
psykologutdannelsen er avgjø-
rende for å utdanne psykologer 
med tilstrekkelig vitenskapelig 
kompetanse. Dette er viktig av to 
hovedgrunner. For det første er 
det et stort behov for å rekruttere 
psykologer til forskerstillinger. 
Den største utfordringen fagfel-
tet står ovenfor er ikke en «inef-
fektiv psykologutdannelse», men 
vår begrensede kunnskap og 
forståelse om flere aspekter ved 
psykiske lidelser. Dette medfører 
at kvaliteten på psykiske helsetje-
nester, det være seg diagnostiske 
metoder eller behandlingsresul-
tater, ikke er tilfredsstillende. 
Det er et presserende behov 
for mer og bedre psykologisk 
behandlingsforskning, og 
følgelig også psykologer med 
forskningskompetanse som kan 
bidra til utvikling av fagfeltet. 

 For det andre må praktise-
rende psykologer ha en tilstrek-
kelig vitenskapelig kompetanse 
for å kunne holde seg faglig opp-
datert etter endt utdannelse, slik 
at man kan bidra til implemente-
ring av kunnskapsbasert klinisk 
praksis. Vitenskapelig skolering i 
psykologutdannelsen er dermed 
en grunnleggende forutsetning 
for å opprettholde og styrke 
kvaliteten i helsetjenesten. 
 Om basalfagene i psykologut-
dannelsen fremholder Leitemo 
videre at mange av fagene virker 
irrelevante med tanke på å 
utvikle gode behandlere, og at 
disse emnene sliter med å beret-
tige sin eksistens i utdannelsen. 
Vår erfaring tilsier tvert imot at 
basale og teoretisk funderte fag 
fra psykologutdannelsen danner 
et nødvendig bakteppe og er en 
vesentlig forutsetning for klinisk 
profesjonsutøvelse. Psykologer 
må daglig forholde seg til ulike 
testverktøy og psykometriske tes-
ter i diagnostisering av barn og 
voksne, noe som fordrer en basal 
metodisk kunnskap. Statistisk 
og metodisk kunnskap er også 
av avgjørende betydning for å 
kunne forstå overføringsverdien 
og de praktiske implikasjoner, 
som fremgår av vitenskapelige 
publikasjoner. Grunnleggende 
kunnskap om normal variasjon 

og normale psykologiske proses-
ser er avgjørende for tilegnelse 
av en nyansert forståelse av ulike 
aspekter ved psykiske lidelser. 
 Leitemo seiler under falskt 
flagg når han postulerer at den 
største svakheten ved psyko-
logutdannelsen er at det ikke 
er pålagt egenterapi i løpet av 
utdannelsesforløpet, samtidig 
som han argumenterer for at 
utdannelsen har for lite fokus på 
å utvikle effektive behandlere. 
Det finnes imidlertid svært lite 
eller nesten ingen metodisk 
stringent og rigorøs behand-
lingsforskning som støtter anta-
kelsen om at egenterapi fører til 
mer effektive eller bedre tera-
peuter. At universitetene skulle 
betale for studenters egenterapi 
ville gjort utdannelsen betydelig 
mer kostnadsdrivende, uten at 
man har kunnskap om hvilken 
effekt det ville ført med seg. 
 Det hevdes at utøvelsen av 
samtidens kliniske psykologi 
ligner utøvelsen av somatisk 
medisin på begynnelsen av 
1900-tallet, da leger utøvde såkalt 
før-vitenskapelig medisin og la 
mer vekt på egen klinisk erfaring 
enn systematisk forskning. 
Leitemos synspunkter viser at 
det er mer i denne antakelsen 
enn det vi liker å tro. Hvis Lei-
temos synspunkter er rådende 
blant dagens psykologstudenter, 
bør andre yrkesgrupper enn 
psykologene stå som premis-
sleverandører for utviklingen av 
fremtidens behandlingstilbud 
i psykisk helsevern. Vår tids 
helseutfordringer løses ikke ved 
å nedprioritere forskning som 
en del av psykologutdannelsen. 
Integrasjon av forskning og 
klinikk er nøkkelen til å gjøre 
psykologstudiet relevant. I mot-
setning til hva Leitemo synes å 
tro, er forskning både psykolog-
utdannelsens og helsetjenestens 
grunnpilar.

Sverre UrneS JohnSon 
Psykolog og dobbeltkompetansestipen-
diat, Modum Bad/Psykologisk institutt 

UiO
Joar ØveraaS halvorSen 

Psykolog og stipendiat i klinisk voksen-
psykologi, Psykologisk institutt, NTNU

MiriaM SinkerUd 
Psykolog og stipendiat, Psykologisk 

institutt, UiO
Jan-ole heSSelberg 

Privatpraktiserende psykologspesialist
roger hagen 

Psykologspesialist og førsteamanuen-
sis, Psykologisk institutt, NTNU

Leitemo seiler under 
falskt flagg.
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Både finansministeren og sentralbank-
sjefen har understreket betydningen 
av at Norge kommer til å mangle 
arbeidskraft i årene som kommer. Når 
eldrebølgen skyller inn over Norge om 
ikke lenge, blir både arbeidskraftens 
størrelse og produktivitet viktig for at det 
samfunnsøkonomiske regnskapet skal 
gå opp. Det har vært stor vekst i antal-
let uføretrygdede de siste årene, hvor 
en viktig faktor trolig er dårlig psykisk 
helse. NHO er i så måte også bekymret 
over at det snart er kun en tredjedel av 
befolkningen som jobber, de to andre 
tredjedelene er enten under utdannelse 
eller pensjonister/uføretrygdede. Å mot-
virke veksten i antallet uføretrygdede og 
sikre landet arbeidskraft er i så måte den 
kanskje største samfunnsøkonomiske 
utfordringen Norge står overfor. Har vi 
ressurser til å møte denne utfordringen?
 Det er bred enighet om at en effektiv 
psykologstand er viktig for å motvirke 
økningen i antallet uføre, spesielt med 
tanke på at det ofte er psykologiske 
grunner for at uføretrygd søkes. Det 
er viktig med en psykologstand som 
kan jobbe kurativt, forebyggende og 
med selvutvikling for de som ønsker å 
fungere enda bedre i relasjon til andre. 
Psykologutdannelsen i Norge er derfor 
en svært sentral brikke i å få løst et 
stort samfunnsproblem, og det er mye 
som tyder på at den per i dag er for 
mangelfull til å bidra effektivt til denne 
oppgaven. 
 Jeg vil hevde at utdannelsen i for liten 
grad har fokus på å utvikle effektive 
behandlere. Dette til tross for at utdan-
nelsen er lang – seks år. Grunnen er 
trolig at utdannelsen har vel mange 
andre hensyn og målsettinger utover det 
profesjonsmessige. De første tre årene 
går i stor grad med til å tilby studentene 
en allmennfaglig utdannelse i psykologi, 
mens de siste tre har et klinisk fokus. 
Mange av fagene virker irrelevante med 

tanke på å utvikle gode behandlere og 
sliter med å berettige sin eksistens. Det 
er ikke bare frustrerende for mange 
profesjonsrettede psykologstudenter, 
men er trolig også i strid med de over-
ordnede intensjonene som bør legges 
til grunn for en profesjonsutdannelse: 
at den bidrar til en effektiv profesjons-
utøvelse. Psykologtittelen er beskyttet i 
Helsepersonelloven nettopp for å ivareta 
pasientenes sikkerhet og bidra til at 
befolkningen har tillit til det arbeidet 
psykologen utfører. Da synes det viktig 
at profesjonsutdannelsen nettopp under-
støtter slike hensyn. 

Ut fra fagkombinasjonene i studiet å 
dømme kan det virke som om pro-
fesjonsutdannelsen i stor grad er en 
allmenn utdannelse i psykologi samt 
en utdannelse for å sikre universitetet 
dyktige forskerkandidater. Psykologstu-
diet gir en bred innføring i metoder og 
allmenne psykologiske fag som kommer 
godt med før en eventuelt begynner 
på en forskerutdannelse. Så mener da 
også flere forskere at profesjonsutdan-
nelsen nettopp er den beste veien å gå 
for å bli en fremtidig forsker i faget. Det 
er bra for et universitet som ønsker å 

rekruttere gode forskerkandidater med 
tanke på å skaffe seg høyere prestisje og 
flere forskningsmidler, men er i grun-
nen mindre egnet for majoriteten av 
psykologstudentene, hvis interesse og 
fremtidig yrkesutøvelse først og fremst 
handler om å forholde seg kompetent, 
terapeutisk og utviklende til andre 
mennesker. 
 Dette fremstår som ressurssløsing 
fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 
Dersom psykologer ønsker å gå veien til 
å bli forsker, hadde det vært mer naturlig 
at de interesserte tok en forberedende 
utdannelse etter å ha tatt profesjonsut-
dannelsen – altså at dette legges inn en 
separat forskerlinje. En slik endring ville 
også trolig medføre at selve profesjons-
utdannelsen kunne forkortes noe. For 
de studentene som ønsker å bli forskere, 
bør det også være mer effektivt å ta en 
masterutdannelse. 
 Denne skjeve prioriteringen mot fors-
kning er nok enklere å opprettholde i et 
utdannelsesopplegg som delvis er mono-
polisert enn den ville vært i konkurranse 
med andre utdannelsesinstitusjoner, 
der kravene fra arbeidslivet og dermed 
studentene vil stå sterkere: Det er de 
institusjonene som gir de mest effektive 
profesjonsutøverne, som vinner frem i 
lengden. Tilsvarende effekter finnes kun 
i mindre grad i psykologprofesjonen. 
Dette bør myndighetene tenke på i tilsy-
net av profesjonsutdannelsene.

Ikke bare kan det stilles spørsmål ved 
relevansen av mange av fagene på 

studiet. Det spørs også om studentene 
ikke får for lite av det de trenger mer av, 
først og fremst praksis og egenutvikling. 
Det å bli god i noe innebærer å trene 
og få tett oppfølging av en veileder som 
gir presis tilbakemelding. Dette gjøres 
i dag i noen grad i profesjonsstudiet, 
men utgjør likevel en forbausende liten 
del. I utdannelsesopplegget for gestalt-
terapeuter og andre psykoterapeuter står 
nettopp praksisen helt sentralt. Store 
deler av den praksisen som tilbys, er 
også lagt utenfor universitetet. Det kan 
virke som om Universitetet i Oslo hen-
viser den dedikerte student til etter- og 
videreutdannelsen. Handler dette rett og 
slett om at fokus på praksis ikke gir til-
svarende forskningsmidler og prestisje? 
 
Det mest alvorlige svakhetstegnet ved 
profesjonsutdannelsen er imidlertid 
manglende krav til egenterapi og utvik-
ling blant studentene. Etter min mening 
er det nettopp gjennom egenterapien at 
en på en effektiv måte kan lære om seg 
selv og sin virkning på andre – sentral 
kunnskap i møte med andre mennesker. 
Men det er også i egenterapien at en kan 
oppleve dyktige og erfarne terapeuter i 
arbeid og ikke minst lære av det. 
 I min utdannelse som grup-
peanalytiker (gruppeterapeut) utgjør 
egenarbeidet i grupper omtrent 40(!) 
prosent av undervisningsopplegget. 
Foruten å la deltakerne oppleve på krop-
pen hvordan en erfaren gruppeterapeut 
arbeider, er gruppen en utviklende arena 
for å komme i kontakt med, utvikle 
og uttrykke empati og forståelse for 
andres situasjon. Det er nettopp slike 
egenskaper som forskningen hevder at 
kjennetegner gode behandlere. I Sverige 
er det krav til psykologstudenter om 
egenterapi. Universitetet i Oslo reduse-
res dette til en oppfordring om å danne 
selvhjelpsgrupper! Dette er rett og slett 
en uforsvarlig posisjon.

Ineffektivitet i profesjonsutdannelsen 
kan ha negative konsekvenser for 
landets økonomi, nettopp fordi effektiv 
behandling og forebygging av psykiske 
lidelser er god økonomi. Dersom det 
innføres en ordning med fastpsykologer 
– en ordning som landet trolig trenger 
– vil det være viktig å kunne ta for gitt 
at psykologutdannelsen gir det beste 
bidraget til å styrke den psykiske helsen. 
Det gjør den ikke i dag.

Ineffektiv psykologutdannelse

KroniKK
Kai Leitemo

Helsevesenet trenger gode 
terapeuter for å motvirke 
eksplosjonen i antallet 
uføretrygdede, men psy-
kologutdannelsen er lite 
egnet til å skape effektive 
behandlere. 

Handler dette rett og slett 
om at fokus på praksis 
ikke gir tilsvarende fors-
kningsmidler og prestisje?

Kai Leitemo er professor i samfunnsøko-
nomi ved Handelshøyskolen BI, og student 
ved profesjonsstudiet i psykologi ved Uni-
versitetet i Oslo og gruppeanalytikerutdan-
nelsen ved Oxford Brooks University.
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Samfunnsverdien av et gruppeperspektiv
PSYKOLOGUTDANNING

I en kronikk i Morgenbladet 
5. april hevder Kai Leitemo, 
professor i samfunnsøkonomi 
og psykologistudent, at dagens 
psykologutdanning er ineffek-
tiv. Han hevder det legges for 
mye vekt på temaer han finner 
irrelevante for den konkrete 
behandlingen av pasienter, 
og vil overlate disse temaene 
til de forskningsinteresserte 
for dermed å gi mer plass til 
praksis og egenutvikling i selve 
profesjonsstudiet. 
 Ikke uventet går insti-
tuttleder Kjetil Sundet ved 
Psykologisk institutt UiO i rette 
med dette synet (Morgenbladet 
12. april). Han understreker 
universitetets ansvar for å 
utdanne selvstendig tenkende 
psykologer, som kan tilby 
kunnskapsbasert behandling 
basert på en helhetsforståelse 
av menneskesinnet (i samspill 
med samfunnet), og vektlegger 
betydningen av at forskning 
må gå hånd i hanske med 
ferdighetstrening. Psykologer 
bør også ha en bred grunnleg-
gende kvalitetssikret teoretisk 
utdanning.
 I Norge, som i mange andre 
land, har utdanningen i spesi-
fikke terapimetoder vært spe-
sialiserte etterutdanninger som 
har vært ivaretatt av frittstående 
institutter utenfor universite-
tene. Institutt for psykoterapi, 
Psykoanalytisk institutt og 
Institutt for gruppeanalyse er 
eksempler. Disse utdanningene 
er praksisnære, klinisk rettet og 

vektlegger integrert opplæring 
der veiledning på eget arbeid 
går parallelt med læring av 
teori, og ikke minst parallelt 
med egenterapi/egenerfaring. 
 Vi synes Leitemo i sin 
kronikk har et viktig poeng 
når han fremhever nettopp 
egenterapi som en effektiv (i 
betydningen «med stor effekt») 
måte å lære om seg selv og sin 
virkning på andre, kunnskap 
som er sentral i møtet med 
andre mennesker. 

På samme måte som han, når 
han beskriver sin egen utdan-
ning til gruppepsykoterapeut/ 
gruppeanalytiker, peker på 
hvordan egenerfaring/egen-
terapi i en gruppe tilbyr en 
særskilt arena for å komme 
i kontakt med, utvikle og 
uttrykke empati og forståelse 
for andres situasjon. 
 Han trekker dermed inn 
gruppeperspektivet i debatten 
om utdanning av terapeuter 
og effektiv behandling. Et 
perspektiv som lett blir glemt 
i vår opptatthet av individet. 
Gruppedynamisk teori og 
forståelse minner oss på at 
«human living has always been 
in groups» – alle mennesker 

fødes inn i en familiegruppe, 
og gjennom hele livet inngår 
vi i forskjellige gruppesam-
menhenger; i private sammen-
henger, under utdanning og på 
forskjellige måter i yrkeslivet. 
Våre tilhørighetsgrupper 
inngår dertil i andre og større 
gruppesammenhenger, som 
samfunnet til syvende og sist 
er bygget på. Mange, enten vi 
er pasienter eller behandlere, 
strever med relasjoner og med 
vår tilpasning til og funksjon i 
de gruppesammenhengene vi 
er en del av. 
 Gruppeanalysen (som 
kunnskapssøkende praksis) 
søker dypere forståelse for 
og innsikt i dette samspillet 
mellom individ, gruppe og 
samfunn – et samspill preget 
av uoversiktlige, komplekse 
og ofte irrasjonelle prosesser. 
Effektiv behandling finner sted 
innen gode organisatoriske – 
gruppebaserte – rammer, enten 
«samhandlingen» gjelder fami-
lierelasjoner, mellom kolleger i 
team, eller mellom forskjellige 
helseinstanser. Kompetanse 
i, forståelse for og vedvarende 
undersøkende holdning til hva 
som hemmer eller fremmer 
konstruktive gruppeprosesser 
(og derigjennom enkeltindi-
videts fungering) kan dermed 
ha stor samfunnsøkonomisk 
betydning!

Thor kriSTian iSland 
Psykiater

kJerSTi S. lyngSTad 
Psykiater, undervisningsleder Institutt 

for gruppeanalyse

Psykologer bør  
også ha en bred 
grunnleggende  
kvalitetssikret  
teoretisk utdanning.
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Ideer Arv og miljø

Mange barn har hatt en fryktelig oppvekst. 
Kanskje har de opplevd omsorgssvikt, fått 
juling, blitt misbrukt eller utsatt for annen 
traumatiserende behandling. Men der 
noen bukker under for det som har skjedd 
og får et voksenliv preget av psykiske 
sykdommer, klarer andre seg uten varige 
mén. Hva utgjør forskjellen? Egentlig 
forventer man at det er psykologene som 
skal gi oss svar, men det virker som om 
molekylærbiologene har størst hell med å 
avdekke de mekanismene som skiller de 
sårbare fra de mer robuste.
 – Ja, konstaterer Torsten Klengel, post.
doc. ved Max-Planck-Institut für Psychia-
trie i München.
 – Og det skyldes i høy grad utfor-
skingen av epigenetikk. Om man ikke 
kjenner begrepet, kan man like gjerne 
lære seg det. Det kommer til å åpne for 
en dypere forståelse i både psykiatrien og 
psykologien.
 Epigenetikken er nok det nærmeste 
den moderne biologien kommer en hellig 
gral, mener den unge Klengel.
 – For det er akkurat her selve møtet 
mellom arv og miljø finner sted. Rent 
fysisk.
 Og rent fysisk handler det om å skru på 
og skru av nøye utvalgte gener. Det lyder 
svært subtilt, men er helt avgjørende fordi 
det er cellens repertoar av aktive gener 
som dikterer dens identitet og biokje-
miske muligheter. Man kan sammenligne 
med et orkester som i løpet av konserten 
får satt streker i partituret eller lagt til nye 
noter. Om førstefiolinen blir tatt ut eller 
man legger til en harmonika til høyre, blir 
stykket et annet.
 – Hva har så det å gjøre med mishand-
lede barn, spør Klengel retorisk. 
 Svaret gir han i en artikkel som han, 
sammen med sin sjef Elisabeth Binder 
og en rekke andre internasjonale samar-
beidspartnere, offentliggjorde i Nature 
Neuroscience på tampen av fjoråret. Her 
befinner forskerne seg helt nede for å 
granske arkitekturen til enkelte gener hos 
et par tusen amerikanere som bor og er 
vokst opp i et hardt belastet ghetto-område 
i Atlanta. Et slikt område som pene 
middelklassemennesker «kjenner» fra 
tv-serier som The Wire, og som så avgjort 
ikke er noe for barn.
 – Man har selvsagt studert utsatte 
befolkningsgrupper før. Men undersøkel-
sen vår er den første som er helt nede på 
molekylplan og avdekker hvordan barn-
domstraumer og en medfødt, genetisk 
sårbarhet inngår i en giftig cocktail og blir 
til psykiske sykdommer.

Kronisk alarmberedskap. Selve det gene-
tiske kan være ganske komplisert å følge. 
Litt av en utgreiing, innrømmer Klengel.
 – Men det overordnede er enkelt nok: 
Ekstremt stress som rammer i en følsom 
periode av barndommen, kan forstyrre et 
menneskes stressfysiologi for resten av 
livet. Og det skjer fordi det tidlige stresset 
skrur på et bestemt gen.
 Fra dette genet dannes et protein som 
skaper en kronisk forhøyet alarmbered-
skap i kroppen. Alminnelige belastninger 
vil som en følge av dette, resultere i ufor-
holdsmessig kraftige reaksjoner i form 
av langvarige og økte konsentrasjoner 
av stresshormoner som kortisol. Og all 
denne kortisolen steller i stand mye skade. 
På den ene siden demper den immunfor-
svaret mot infeksjoner, på den andre skrur 
den på en betennelse som øker risikoen 
for alle mulige livsstilssykdommer. I 
hjernen dreper kortisolen celler i hele det 
viktige hippocampus-området.
 – Men alt dette skjer bare hos noen av 
barna, fordi mekanismen kun utløses hos 
personer som har arvet en spesiell variant 
av FKBP5-genet.

Risikovarianten. Her kommer utgreiingen: 
Genet med det kronglete navnet produse-
rer et protein som er med på å kontrollere 
reaksjonen vår på stress. FKBP5 eksisterer 
i forskjellige, lett muterte utgaver, hvorav 
én går under navnet rs1360780. For enkel-
hets skyld kaller Klengel og hans kolleger 
den også for «risikovarianten», fordi de 
tidligere har kunnet konstatere at den 
øker risikoen for å utvikle posttraumatisk 
stress senere i livet om man har opplevd 
traumer i barndommen.
 Nå oppdager de hvorfor. Risikovarian-
ten reagerer nemlig annerledes enn alle 
de andre variantene på den altfor høye 
mengden kortisol som strømmer rundt 
i blodet til mishandlede barn. Stresshor-
monet sender signaler som når helt inn 

Løvetann  
eller orkidé?
Molekylærbiologene har endelig fått tak det fysiske 
møtet mellom arv og miljø. Her avgjøres det hvordan vi 
kommer ut på den andre siden av barndommen.

Lone Frank
Epigenetikk

Kjemiske endringer i kroppen, følel-
sesmessige endringer, forurensning, 
kosthold og stress er blant en lang rekke 
faktorer som kan påvirke genene våre. 

Epigenetikere studerer sammenhengen 
mellom ulike faktorer og hvilke gener 
som er skrudd av eller på, hvor aktive de 
er og hvordan kroppen leser av genene 
til enhver tid.

Epigenetiske endringer kan skje allerede 
fra fosterlivet og gjennom hele vårt 
voksne liv.

Kilde: UiO, FOrsKning.nO
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i cellenes kjerner, der arvemassen ligger. 
Signalene regulerer en lang rekke gener, 
og girer cellen opp til de nye forholdene.
 Man kan forestille seg en dans der de 
lange, tynne kromosomene lager sløyfer 
og tvinner seg inn i hverandre, slik at 
fjerne regioner kommer i kontakt. Sti-
mulert av kortisol lager risikovarianten av 
FKBP5 en helt spesiell sløyfe som gjør det 
mulig for spesialiserte proteiner å fjerne 
en kjemisk brems – små methyl-grupper 
– som sitter lengre ned på DNA-strengen. 
Uten denne bremsen er FKBP5-genet 
mer tilgjengelig, og det kan bli avlest og 
få lov til å danne protein. Mengden av 
FKBP5-protein stiger altså, og det sørger 
for å dempe aktiviteten til et annet protein 
som har til oppgave å skru ned kroppens 
stressreaksjon når den er satt i gang. 
Resultatet er at det skal lite til før perso-
nen føler kraftig stress, og at tilstanden 
varer lengre enn normalt.

Grady-gruppen. – Skal jeg være ærlig, 
har denne forskningen … ja, rystet meg, 
sier Klengel uoppfordret og med tynn 
stemme.
 – Jeg forestilte meg at barnemishand-
ling var noe ytterst sjeldent, et unntak, 
men i dag har jeg en klar fornemmelse av 
at det foregår langt mer hyppig enn vi tror. 
Selv om jeg understreker at forsøksgrup-
pen vår selvfølgelig er ekstrem.
 Det må man si. Det såkalte Grady 
Trauma Project, som gjennomføres i et 
samarbeid mellom Elisabeth Binders 
gruppe i München og forskere ved Emory 
University i Atlanta, har hittil rekruttert 
knapt 5000 frivillige. De er folk som bor i 
området rundt det offentlige Grady Hos-
pital, og man finner dem ved å gå rundt i 
sykehusets ganger og spørre de ventende 
om de muligens kunne ha lyst til å være 
med på noen akademiske traumestudier.
 – De skal ikke være psykiatriske 

pasienter, og de skal ikke ha en psykiatrisk 
diagnose fra før av, presiserer Klengel. Til 
gjengjeld blir de frivillige dratt gjennom 
et større program med spørreskjemaer 
som skal kartlegge nettopp deres psykiske 
tilstand som voksne, samt deres forhold 
både nå og som barn. Mens forekomsten 
av posttraumatisk stress ligger på et par 
prosent i den vanlige, amerikanske befolk-
ningen, ligger den i Grady-gruppen på 
nesten 50 prosent. Dessuten er forekom-
stene av både angstlidelser og depresjoner 
flere ganger den normale.
 Omkring 30 prosent av de frivillige 
oppfyller standardiserte kriterier for 
mishandling, eller det man kaller «trau-
matisering», i barndommen, hvilket vil si 
de 13 første leveårene.
 – Og la meg understreke at det ikke 
er snakk om småting, som en grundig 
utskjelling eller en lusing nå og da. Vi 
snakker om barn som er blitt banket opp 
jevnlig, som er blitt voldtatt én eller flere 
ganger, eller blitt utsatt for både vold og 
sexmisbruk.
 I telefonen kan man nesten høre hvor-
dan Klengel rister på hodet.
 – Jeg kan fortelle deg at noen av disse 
menneskene har opplevd å bli skutt – som 
barn.

Nyansert bilde. Man legger merke til noe 
i Klengel og hans kollegers studie: Det ser 
ut til å være en følsom periode i barndom-
men. Om man kommer seg gjennom 
de tidlige årene uten traumatiserende 
opplevelser, kan man støte på alt mulig 
forferdelig i voksen alder uten at det skjer 
epigenetiske forandringer i FKBP5. Beva-
res, man kan fremdeles få posttraumatisk 
stress om verden er voldsom nok, men da 
skyldes det etter alt å dømme en annen 
biologisk mekanisme.
 – Vi kan ikke forklare den forskjel-
len. Antageligvis skjer det noe spesielt i 

barnehjernen fordi den er under utvikling, 
sier Klengel.
 – Men det blir faktisk enda mer interes-
sant om du ser nærmere på dataene.
 Nærlesning avslører at den genetiske 
sårbarheten slett ikke er ensidig. Om 
man sammenligner alle de frivillige fra 
Grady Project som ikke har vært utsatt 
for en traumatisert barndom, ja, så greier 
de med «risikovarianten» av FKBP5 seg 
faktisk bedre enn de genetisk robuste. For-
stått på den måten at færre blant dem har 
psykiske problemer som voksne. Til tross 
for at forholdene i voksenlivene deres er 
sammenlignbare.
 – Det virker kontraintuitivt, men det er 
en iakttagelse som viser seg gyldig i flere 
og flere tilfeller, sier Klengel.
 I dag kjenner man til en liten håndfull 
gener som alle er definert som risiko-
varianter, og som i kombinasjon med 
mishandling i barndommen øker risikoen 
for at bærerne utvikler henholdsvis 
depresjon, angst og aggressiv adferd som 
voksne. I løpet av de siste årene har man 
imidlertid fått et mer nyansert bilde av 
samtlige gener og en helt ny tenkning når 
det gjelder genetisk sårbarhet.
 Det kan godt hende at den sårbare, 
genetiske varianten ikke utelukkende er 
sårbar. Det kan være at den dypest sett 
gjør individet mer påvirkelig for miljøet, 
hvilket vil si at man lider mer i et negativt 
miljø, men på den annen side også får 
mer ut av et positivt miljø.

Jordsmonn. Nærmest poetisk snakker 
man om løvetann og orkideer. Løvetann, 
de genetisk robuste, lar seg vanskelig 
påvirke av de ytre omstendighetene, og 
er omtrent de samme uansett hva slags 
oppvekst de har hatt. Orkideene, derimot, 
kan ende opp svært forskjellig alt etter 
omgivelsene. Vokser de opp i et dårlig 
jordsmonn og i stiv kuling fra nordvest, 

visner de bort, men får de være i et deilig 
og varmt drivhus, folder de seg ut i all sin 
orkidéprakt.
 – Det er antageligvis på grunn av dette 
potensialet at de såkalte risikovariantene 
ikke er luket ut av evolusjonen for lenge 
siden, men i stedet er ganske alminnelige. 
Om vi tar FKBP5, finnes risikovarianten 
hos mellom 20 og 60 prosent av oss, 
avhengig av hvilken befolkningsgruppe 
man tester. I befolkningen av afrikansk 
avstamning som vi har studert gjelder det 
rundt 60 prosent, sier Klengel.
 Bildet av løvetann og orkideer er 
vakkert, og selve den nye forståelsen av 
de underliggende epigenetiske sammen-
hengene er akademisk sett veldig interes-
sante. Men kan man også bruke det til noe 
praktisk?
 – Betydningen av epigenetikken lig-
ger særlig i mulighetene til å forebygge 
livslange virkninger av forandringene, 
sier Klengel. – Kjennskapen til epigenetik-
ken gir ytterlige gode argumenter for å 
oppspore mishandlede barn og gi dem 
behandling så tidlig som mulig.
 Forskerne vet riktignok ikke nøyaktig 
hvor lang tids mishandling eller hvor store 
traumer som må til for å utløse den epige-
netiske effekten, men de tror det finnes et 
vindu.
 – Forandringene skjer ikke fra én 
dag til den neste. Det skal sikkert en 
viss påvirkning til. Så dersom vi raskt 
kan fange opp barna og sette i verk både 
psykoterapi og antidepressive midler, kan 
vi forhindre at stressfysiologien deres blir 
forstyrret. Barn i risikogruppen er jo sær-
lig påvirkelige for miljøet, så la oss sette 
inn en massiv innsats der.
 

Lone Frank er vitenskapsjournalist i Week-
endavisen. Norsk enerett: Morgenbladet. 
ideer@morgenbladet.no

Illustrasjon: lInn Ballsrud Gravdahl
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by som er delt i to. En settler spurte meg en dag 
om hva jeg syntes om han som drepte alle de 
folka på den øya i Norge. Selv sa han at «I think 
he did a pretty good job».
 – Jensen ble ikke Palestina-venn av å være i 
Hebron?
 – Han mislikte jødiske settlere, de kastet 
stein på ham. Men det gjorde også palestinerne. 
Og to av hans kolleger ble drept, trolig av 
Islamic Jihad, da de var på vei til en ferie i Tel 
Aviv. Jensen selv var i Tel Aviv under den mye 
omtalte selvmordsaksjonen på Mike’s Place. To 
muslimske, britiske statsborgere gikk inn på et 
utested som stort sett var frekventert av vestlige. 
Den ene sprengte seg i lufta, den andre mislyk-
tes med å utløse bomben. Jensen hadde forlatt 
området cirka 20 minutter tidligere. Denne 
erfaringen legger han stor vekt på. Tel Aviv er 
veldig europeisk, og de som sprengte seg var 
europeiske muslimer. Det kom nært innpå.
 – Omtrent på denne tiden, i 2003, dukker 
Jensens alias «Norwegian Kafir» opp på internasjo-
nale blogger om den islamske fare?
 – Jensen var pressesekretær i TIPH og 
briefet de andre om dagens nyheter. Han fulgte 
mye med på nett. Da han sluttet i jobben, duk-
ket han opp på antiislamske nettsteder. Og da 
han flyttet hjem til Norge, skrev han en kronikk 
i VG som var sterkt islamkritisk.
 – Under fullt navn?
 – Peder Jensen, student, Oslo.
 – Han er i Norge. Han er fortsatt ung. Hvorfor 
ikke skrive seg inn i norsk offentlighet?
 – Dette er noe jeg ikke helt kommer til 
bunns i. Han var velutdannet og smart, men det 
var ingenting som ventet på ham i Oslo. Han 
kunne nok fått en fin jobb og etablert seg. Han 
har selv beskrevet en følelse av ikke å slippe til 
i mediene. Det er andre – innvandrere, kvinner 

– som får mulighetene. Kanskje kan man kan 
føle seg avvist …
 – Av konsesuskulturen.
 – Man møter den, og blir ikke tatt inn i var-
men hvis man har meninger som er annerledes.
 – Så han begynner å skrive under pseudonym 
på nett.
 – Han skrev en masteroppgave om blog-
ging, som på det tidspunktet var et ganske nytt 
fenomen. Han lærte hvordan man kan påvirke 
politisk gjennom en blogg. Da ble han en del av 
et nettmiljø, og begynte å blogge. Han fikk en 
tilhengerskare. Det må ha vært tilfredsstillende 
for ham. Der han hadde problemer med å bli 
verdsatt for kunnskapen sin gjennom kronikker 
i VG og i Midtøsten-miljøet, fant han et miljø 
som verdsatte kunnskapen og skriveferdighe-
tene hans.

Hvordan havnet vi her?

– Hvorfor en bok om Fjordman, Anders Behring 
Breiviks ideologiske idol?
 – Vi vet mye om alle de tekniske tingene 
rundt Utøya-tragedien, men vi har ikke kom-
met til bunns i hvordan Utøya kunne skje. Hva 
skjedde da en vanlig, eller, ganske vanlig, nord-
man bevæpnet seg? Det førte meg til Fjordman.
 – «Fjordman. Portrett av en antiislamist». Hva 
er dette?
 – Det er et forsøk på en casestudie av en 
radikaliseringsprosess. Det begynte som en 
reportasje, og så ble det lengre og lengre, helt til 
det var en kort bok, en slags Kindle Single. Det 
er noe jeg er opptatt av: Man kan gå inn i samti-
den og skrive om aktuelle ting. Det trenger ikke 
være en fyllestgjørende biografi på 900 sider, 
men noe som er viktig her og nå.
 – Kjente du til Fjordman før 22. juli?
 – Nei. Jeg stilte meg det samme spørsmålet 
som alle andre: Her dukker det opp en person, 
en nordmann, som har skrevet så sterke ting at 
det for Breivik kunne begrunne Utøya. Og så er 
det ingen av oss som har hørt om ham. Det blir 
en irritasjon. Denne fyren er berømt på inter-
nett og har dedikerte fans – han er en profet, 
nærmest – men vi aner ikke noe om ham. Det 
begynte med den frustrasjonen, nysgjerrighe-
ten. Og så kom avsløringen av hvem han er: 
Peder Jensen. En person som er like gammel 
som meg, en stillferdig radikalersønn som har 
studert på universitet og snakker arabisk.

– Han nekter å møte deg, så du bestemmer deg for å 
bli kjent med Fjordman – Peder Jensen – på andre 
måter. Du går i hans fotspor, fra Ålesund og ut i 
verden.
 – Det var kaldt og surt da jeg kom til Ålesund, 
og folk var sure da jeg tok kontakt. Foreldrene 
til Fjordman er kulturpersonligheter i byen, 
som alle ville beskytte. Men samtidig fantes det 
en interesse. Folk ville snakke om at de ikke 
ville snakke om dette, og etter hvert fikk jeg et 

inntrykk av hvem Peder Jensen hadde vært i 
Ålesund.
 – Hvem hadde han vært?
 – De fleste jeg snakket med sa at han var 
anonym. En skoleflink fyr som ikke var i sen-
trum av begivenhetene.
 – Men Peder Jensen ble spektakulær etter 
hvert – som The Dark Prophet of Norway. Selv 
mener han at hans anstrengte forhold til islam 
begynte med lærebøker om islam ved Universitetet i 
Bergen?
 – Han synes undervisningen ble for ukritisk. 
Dette kan være farget av det som har skjedd 
etterpå, selvsagt, men han sier selv at han 
reagerte på at lærebøkene om islam var kultur-
relativiske. Han følte at de skjulte noe.
 – Samtidig som han føler dette, bestemmer han 
seg for å lære arabisk?
 – Han studerer i Kairo som 25-åring. Før 
avreise intervjues han i lokalavisen, og snakker 
om å komme under huden på byen og røyke 
vannpipe med lokalbefolkningen. Men det er 
klart: Han kommer dit med en skepsis – som 
raskt utvikler seg videre.
 – Du finner flere årsaker til at skepsisen øker. 
Hva er «å lute»?
 – Jeg snakket med studenter på AUC i Kairo, 
der Fjordman gikk. En av dem hadde en teori 
om radikaliseringsprosesser: Uavhengig av hva 
man måtte oppleve av jødehat, antiamerika-
nisme og kvinneundertrykkelse, har prosessen 
et element av luting. Luting, forklarte han, 
handler om å ikke få kontakt med samfunnet 
man lever i. Man blir sittende på sidelinjen med 
negative tanker. Man antar ofte at man får en 
nyansert forståelse av et land bare ved å reise 
dit, at man utvikler en kjærlighet til landet. Men 
man kan også utvikle et mishag mot landet, og 
begynne å hate det.
 – Heller ikke i Kairo var Jensen i begivenhetenes 
sentrum?
 – Studentene som var der samtidig med ham, 
fikk ikke helt taket på ham. Luting kan være en 
del av det.

– Peder Jensen var i Kairo 11. september 2001.
 – Den datoen er viktig i vår generasjon. 
Mange ble vekket politisk. Det kom inn et alvor 
som ikke hadde vært der før. Vi hadde vokst 
opp med globalisering. Mange av oss mente 
det var en bra ting. Vi ønsket oss flere overord-
nede, globale institusjoner. Jeg selv studerte 
internasjonal politikk og jobbet i FN i New York 
og hadde stor tro på videre globalisering, inter-
nasjonalisme. Jensen ville gå den andre veien. 
Han ville bygge opp nasjonalstaten og stoppe 
innvandringsstrømmene. Jeg var i New York, og 
så jøder og muslimer leke på samme lekeplas-
ser, Peder Jensen var i den tiden i Hebron, der 
byen var delt mellom jødiske settlere og palesti-
nere som stort sett ikke kunne møtes.
 – Han ble en del av det internasjonale observa-
tørkorpset TIPH i Hebron etter oppholdet i Kairo. 
Og møtte denne segregerte virkeligheten.
 – Jeg dro til Hebron under arbeidet med 
boken, og hadde nesten ikke forestilt meg at 
et slikt sted kunne finnes, at to folkegrupper 
som tross alt ikke er så forskjellige – som begge 
besøker Abrahams gravsted i byen – lever i en 

Jo Moen Bredeveien 
Christina Ulriksen (foto)

Det er mulig han nesten ikke merket det selv  
engang, for det gikk gradvis, år for år, sier Simen 
Sætre om radikaliseringen av bloggeren Fjordman.

Å gå langs 
veien som en 
vanlig mann… 
Den mannen 
finnes ikke.

Morgenbladetsamtalen

En forfatter møter en av Morgenbladets 
journalister til samtale foran publikum. Et sam-
mendrag blir deretter gjengitt i avisen.

19. april: Journalistene Jo Moen Bredeveien og 
Simen Sætre snakket om Sætres bok Fjordman. 
Portrett av en antiislamist.

26. april: Statsviteren Øivind Bratberg møter 
journalist Tove Gravdal til samtale om Skyg-
gebilder av Storbritannia, på Litteraturhuset i 
Oslo. 
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– Fjordman dukker opp på egen blogg i februar 
2005. Hvordan så hans verden ut?
 – Han ser en stor, kommende trussel. Men 
siden Fjordman ikke er til stede under dette 
intervjuet, må jeg ta et forbehold: Han er trolig 
uenig i alt jeg sier om dette.
 – Han svarte meg følgende på e-post før denne 
samtalen: «Jeg er også skuffet over det faktum at 
Sætre kort og godt ikke skjønner noe som helst av 
temaer som har med islam å gjøre, og knapt nok 
forsøker.»
 – Jeg forsøker jo … Men jeg tror det var en 
fordel for meg i dette prosjektet at jeg ikke har 
vært helt oppslukt av islam.
 – De du skriver om er oppslukte.
 – De ser en trussel. Den virkelighetsforståel-
sen må forstås i lys av det som har skjedd: Tvil-
lingtårnene i New York, Bali, Madrid, London … 
De ser det eskalere, Clash of civilizations. Fjord-
man er blant dem som går lengst. Han mener 
dette kan føre til en ødeleggende verdenskrig.
 – Og Eurabia-konspirasjonen?
 – Det kommer etter hvert. I 2006 og 2007 
skrev Fjordman mye om Eurabia, som han for-
står som en byttehandel mellom den arabiske 
verden og Europa, på elitenivå, som folket ikke 
er informert om.

– Han blir en del av et broket miljø. Fellesnevneren 
er antiislamisme?
 – Det er et internasjonalt miljø som består 
av skribenter og aktivister som gjerne er aktive 
på nett og til dels i tankesmier. De har kontakt 
med hverandre, retweeter hverandre, skriver på 
hverandres nettsider. De krangler, og blir ven-
ner igjen.
 – Og Fjordman holder alltid med de radikale 
ytterpunktene i disse kranglene?
 – Det er karakteristisk for veien han går 
fra 2005 til 2011. Hver gang han kunne ha 
støttet en moderat linje, velger han å støtte de 
mest radikale. Han konfronteres stadig med 
at tankene hans er farlige. Hans Rustad på 
document.no brukte tittelen «Lek med ilden» 
på et innlegg om Fjordman i 2007. Han advares 
av andre debattanter, men velger den ekstreme 
varianten hver gang.
 – Hva er dette ekstreme han skriver?
 – At alle muslimer må ut av Vesten, for 
eksempel. Jeg har forsøkt å presse ham: Hva 
mener han med det? Hvordan skal det skje? 
Er det en lek med tanker, skal det forstås sym-
bolsk? Eller skal disse folka faktisk fjernes? Men 
jeg får ikke noe klart svar.
 – Han begynner etter hvert å lefle med 
rasebegrepet?
 – Han begynner med å si at det finnes en 

rasisme mot hvite, og derfor må man snakke 
om rasisme. Og så går han gradvis videre til 
han sier at måten å skape gode, harmoniske 
samfunn i vesten på, er at man har egne sam-
funn for hvite europeere.
 – Han vil bevare den europeiske, genetiske arven.
 – Det er en gradvis radikalisering. Det er 
mulig han nesten ikke merker det selv engang, 
for det går gradvis, år for år. 
 – Han skriver om elver av blod, at gode menn 
må slåss, at våre forfedre var mye bedre menn enn 
oss …
 – Det finnes en følelse i tekstene av at ingen-
ting er viktig lenger, vi må tilbake til en tid der 
menn var menn og det fantes noe å tro på, noe 
å kjempe for. Vår generasjon er på søken etter 
en verden som ikke er flat, tror jeg. Breivik var 
også det. Bort fra kjedsomheten! Våre forfedre 
kjempet for noe.
 – Mange kaller Fjordman fascist. Hvorfor gjør 
ikke du det?
 – Jeg er veldig bevisst på ikke å bruke merke-
lapper, det er ikke fruktbart. De skygger for reell 
debatt og reell innsikt. 

– Var han farlig før 22. juli 2011?
 – Han hadde en påvirkningskraft. Og det er 
jo en kompliment til skribenten Fjordman. Han 
klarte å fenge leserne sine. Han hadde fått en 
posisjon der han kunne gå ned i kommentarfel-
tene og henge ut folk og få dem kastet ut. Han 
var suveren på det tidspunktet. Da hadde han 
i flere år levd et dobbeltliv. Han var en helt på 
nettet, berømt. Men det var det nesten ingen 
som visste, ikke familien hans engang. Peder 
Jensen jobbet som nattevakt på et hjem for folk 
med Aspergers syndrom og autisme.
 – Og så kom 22. juli.
 – Hans første reaksjon var at nå har det 
skjedd, det han har advart mot. Men så går det 
gradvis opp for ham at det er snakk om en hvit 
mann, og at dette kan slå tilbake på ham og 
meningsfellene. Det løper rykter på nett om at 
det er Fjordman som står bak skytingen. Og så 
kommer dette med kompendiet, gradvis, i løpet 
av det første døgnet. Breivik har sitert essayene 
til Fjordman, som forstår at han har en forbin-
delse med Breivik. Han søker i innboksen sin, 
og skjønner at han har hatt en korrespondanse 
med ham. At Breivik var en fan. 
 – Så han går til politiet?
 – Det er et eksempel på anstendigheten til 
Peder Jensen. Meningsfeller oppfordrer ham 
om å rømme landet, men han går til politiet. 
Han står også frem offentlig i VG. Så rømmer 
han landet.
 – Da er vi tilbake der din interesse ble vekket. 

Mot slutten av arbeidet med boken, etter ett år, får 
du endelig møte han du skriver om, på julemarke-
det i Stuttgart. Hvem møtte du der? Fjordman eller 
Peder Jensen?
 – Jeg hadde samtale med Peder Jensen i 
to dager. Den siste kvelden, på svinemuseet i 
Stuttgart, hadde jeg en rad med spørsmål som 
han hadde unnveket i et år. Jeg lurte på om vi 
kunne sette oss ned og gå gjennom dem. Da 
spurte jeg Peder om ting som Fjordman hadde 
skrevet. Og plutselig ble han Fjordman. Det ble 
veldig kaldt.
 – Det er dette intervjuet han reagerer på i 
ettertid?
 – Jeg forklarte rutinene for sitatsjekk for ham, 
og skrev hele intervjuet ord for ord direkte på 
laptopen. Jeg sendte det til ham så han kunne 
lese gjennom og rette eventuell feil. Etter noen 
dager sa han at han ikke ville rette feil, og 
krevde at ingenting av intervjuet skulle komme 
med i boken. Vi gikk flere runder, men han ville 
ikke si hva han reagerer på. Da mener jeg det 
er riktig å trykke det – det var dette han hadde 
unnveket så lenge, og nektet å svare på.

– Er det en forskjell på Peder Jensen og Fjordman?
 – Nettet er en sosial kontekst der man gå 
inn med en annen personlighet. For å forklare 
radikalisering, kan det være relevant å snakke 
om at nettpersonlighet er en egen personlighet. 
Det samme kan man si om en skribentperson-
lighet – man er en stemme. Men det er mulig 
at internett har gjort det lettere i enda større 
grad å skape en persona, «on the internet no one 
knows you’re a dog».
 – Og den stille gutten ble en helt …
 – Og når han ble avslørt, møttes disse to 
personlighetene, og han fikk et svare strev med 
å lime dem sammen. Han fikk ikke verden til å 
henge sammen. 
 – Peder Jensen er velutdannet, bereist, kjenner 
den kulturen han er rabiat motstander av … Er 
han typisk for antiislamistene? Hva kan denne 
historien fortelle oss om hvordan vi unngår at 22. 
juli skjer igjen?
 – Tankematerialet er jo det samme. Man 
kan gå inn i dette gjennom han. Men det er en 
avveining. Jeg kunne ha funnet en representativ 
antiislamist. Men når man går ned på det 
nivået, finner man jo at det representative men-
nesket finnes ikke. Å gå langs veien som en 
vanlig mann … Den mannen finnes ikke. 

 
Jo Moen Bredeveien er redaktør i magasinet Plot. 
Les også Pål Norheims bokessay side 42.  
samfunn@morgenbladet.no

Dobbeltliv: Da Peder 
Jensen ble avslørt som blog-
geren Fjordman, fikk han et 
svare strev med å lime de 
to personlighetene sammen, 
sier Simen Sætre i samtale 
med Jo Moen Bredeveien. 
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– Du har funnet at det er forskjell på etikken i to av de 
største suksessene innen fantasy-litteraturen. Mens 
Ringenes herre promoterer kontinuitet, er Harry Potter 
mer endringsorientert?
 – I Ringenes herre er treet et sentralt symbol. Røtter 
og kontinuitet holdes frem som noe positivt. Trådene 
trekkes stadig bakover til en mytisk fortid. Kampen 
om ringen er bare en fase i en større historie, og det 
å kjenne sine røtter er et ideal. Dette henger også 
sammen med fortellerformen. Fortellingen er bygd 
opp som en stamme, og så skjer det en forgrening. I 
fortellerformen trekkes også paralleller til Yggdrasil, 
livstreet i norrøn mytologi. Man kan si at forfatteren J. 
R. R. Tolkien i Ringenes herre arbeider med en fusjon 
av bilder fra norrøn mytologi og katolisisme. Det re-
ligiøse ligger dypt begravet, 
mange kan lese Ringenes 
herre uten å tenke så mye 
over dette aspektet. Men 
holder jeg karakterenes mo-
ralske argumentasjon opp 
mot etisk teori, finner jeg et 
samsvar her med Tolkiens 
katolske verdisyn.
 – Du har funnet en sam-
menheng mellom etikk og 
estetikk også hos Harry 
Potter?
 – Ja. Her er etikken mer 
mangefasettert enn i Rin-
genes herre. Endring frem-
stilles som noe positivt. Harry Potter går gjennom 
en alkymystisk prosess, gjennom hamskifter. Harry 
reiser til trollmannskolen og gjennomgår forandring 
på flere måter. For eksempel drikker han, som et ledd 
i kampen mot det onde, en magisk drikk som gjør 
at han kan endre form. I teksten insisteres det på at 
det ikke nødvendigvis er en sammenheng mellom 
karakterenes indre kvaliteter og deres ytre form eller 
«type». Dette er tydelig for eksempel i professor Slur, 
som har utseende som en skurk, mens det i siste bok 
viser seg at han er en moralsk helt. Også formmessig 
gjennomgår fortellingen en alkymystisk prosess. Den 
starter som fantasy for barn, men endrer form under-
veis, og i den sjuende boka er det blitt en roman for 
voksne. Karakterene argumenterer for ulike verdisett. 
Karakteren Humlesnurr bruker andre karakterer som 
et middel, som sjakkbrikker i spillet mot den onde 
Voldemort, altså konsekvensetikk. Harry Potter fram-
stilles som en kristus-figur, han må ofre livet for å 
vinne over det onde. I dag er det mange som plukker 
litt herfra og derfra, og lager sin egen religion. Man 
kan si at dette gjenspeiles i Harry Potter.
 – Tidligere har fantasy mest vært analysert som 
eventyr?
 – Ja, mange analyser har vært forankret i struktu-
ralisme, og man har funnet de samme fortellerstruk-
turene som i eventyrene: Helten legger ut på en reise. 
Dette er også likt i tekstene jeg har sett på. Men jeg 
har i stedet brukt verktøy som er utviklet for litteratur 
som har en høyere akademisk stjerne. Fantasy-littera-
turen har vært relativt uglesett i akademiske kretser 
tidligere. Men hvis du leter etter kompleksitet finner 
du det også i disse tekstene. Jeg ønsket å ta denne 
litteraturen mer på alvor, og undersøke den på sine 
egne premisser.
 – Til slutt: Du har et uvanlig flott navn, er det også 
hentet fra skjønnlitteraturen?
 – Nei, men det kunne nok passet godt inn der.

Kaare M. Bilden

Doktoren svarer

lyKKe HarMony ala-
ra Guanio-uluru 
disputerte 15. mars ved 
Universitetet i Oslo med 
en avhandling om fantas-
tiske verdipresmisser, etikk 
og estetikk i Ringenes herre 
og Harry Potter.

Ringenes herre promoterer kontinuitet. 
Harry Potter er mer endringsorientert.

Et tre blåser overende og synker 
ned i det bløte bunnslammet. 
Da en forsker heiste opp treet 
fra innsjøen mer enn tusen år 
senere, så stammen forbausende 
frisk ut. Et kjernebor ble hentet 
fra ryggsekken og en sylinder 
boret ut av den harde stammen. 
Med det blotte øyet så hun 
hvordan rekkefølgen av de tykke 
årringene ble avbrutt av tynne og 
knapt synlige soner. Forskeren 
kunne ikke vente lenger, og tok 
av seg hanskene. Hun måtte 
kjenne på det ru og våte trever-
ket, telle årringene, trekke de 
eldgamle molekylene opp gjen-
nom nesen og ned i lungene. 
 Lignende historier gjentar 
seg over hele verden. Gamle 
trær oppdages og analyseres. 
Noen fra innsjøer, andre fra 
gamle, laftede tømmerhus. Fra 
analysene får man informasjon 
om lengden på vekstsesongene 
og dermed indirekte forståelse 
av fortidens klima. Trærne 
har gitt oss kunnskap om 
varmeperioder, den lille istid og 
året da sommeren aldri slo ut 
i full blomst. Men det er mer å 
undersøke: iskjerner fra Arktis, 
Sør-Amerika og Antarktis, gam-
melt slam fra hav og innsjøer, 
stalagmitter fra kalksteinsgrotter 
i Nordland. Dette er fragmenter 
av Jordens enorme arkiv, og de 
fungerer som våre termometre 
fra tider da termometre ikke 
fantes. 
 Samler man arkivene fra 
alle kontinenter og klimasoner, 
kan Jordens temperaturhistorie 
rekonstrueres i stor detalj. Da 
kan man forstå variasjonene 
mellom kontinentene og hva 
som ligger bak både kalde og 
varme perioder. Denne uken ble 
en slik rekonstruksjon av tempe-
raturer de siste to tusen år pre-
sentert. Studien har 78 forfattere 
og ble utgitt i tidsskriftet Nature 
Geoscience som en del av 
aktivitetene til nettverket Inter-
national Geosphere-Biosphere 
Programme. 
 Hvordan ser klimameldingen 
ut for de siste to tusen årene? 
Vil man forstå fremtidens 
klima, er det et viktig spørsmål å 
stille. Man er nødt til å forstå de 

naturlige variasjonene. 
 Her er kortversjonen: Et 
varmt klima dominerte de første 
århundrene etter Kristus, en 
varm periode startet tidlig i 
Middelalderen (år 830–1100), 
en nedkjølingstrend er synlig 
fra 1200–1500 og går over i en 
kald periode som varte frem 
til midten av 1800-tallet, og til 
slutt, en oppvarming gjennom 
hele 1900-tallet. Noe av det 
interessante er at den kalde 
perioden fra 1200 til 1850, som 
ofte omtales som den lille istid, 
var et globalt fenomen med store 
regionale forskjeller. I Sør- og 
Nord-Amerika og Australasia 
var nedkjølingen forsinket til 
ut på 1400- og 1500-tallet. Dette 
illustrerer kompleksiteten i 
klimasystemet. 
 Selve årsaken til nedkjølingen 
kan ligge i en kombinasjon 
av lav solaktivitet og store 
vulkanutbrudd. Det kraftigste 
vulkanutbruddet de siste 2000 
årene fant sted i 1258 eller 1259, 
men man aner ikke hvilken vul-
kan det dreier seg om. Iskjerner 
viser at mye svovel ble sluppet ut 
i stratosfæren, noe som forklarer 
starten på avkjølingen. Det siste 
store utbruddet i kuldeperioden, 
det fra Tambora i Indonesia i 
1815, ga store problemer i Europa 

på grunn av en svært kald som-
mer året etter. Man kjenner også 
til avkjølingseffekter fra vulkaner 
på 1900-tallet, som utbruddet 
fra Pinatubo i 1991. Men trenden 
er at Jorden ble varmere utover 
hele 1900-tallet, med unntak av 
i Antarktis. Man må tilbake til 
enkelte tiår på 100- og 700-tallet 
for å finne temperaturer som 
kan måle seg med de vi har i 
dag. Oppvarmingen i Arktis er 
nå tre ganger høyere enn i de 
andre områdene.
 De nye resultatene gjør det 
lettere å forstå de regionale 
forskjellene i et klima i endring. 
Her er det mer å hente. Fra 
årringer i trær får man informa-
sjon om sommertemperaturer, 
men hva med sesongvariasjoner 
og vintertemperaturer? 
 En studie fra Universitetet 
i Bergen har for eksempel vist 
at veksten av isbreer i Norge 
frem til 1750 var kontrollert av 
milde og våte vintre – ikke kalde 
somre. Dette gir nye vinklinger 
til å forstå den lille istid. 
 Kanskje kan man på sikt få 
like god kontroll på sesongvaria-
sjonene langt tilbake i tid som 
man har i dag. Løsningen kan 
ligge innkapslet i slam.

ideer@morgenbladet.no

Trærne forteller

HenriK H. SvenSen Seniorforsker ved Senter for  
geologiske prosessers fysikk, Universitetet i Oslo 

Forskningsfronten Klima

Hva: Temperaturen til kontinentene de siste to tusen årene.  
Hvem: Et stort internasjonalt prosjekt for å sette fortidens klima i 
system. Betydning: Viktig for å forstå naturlige klimavariasjoner 
og regionale forskjeller.

Kunnskapsbase: Trærne har gitt oss kunnskap om varmeperioder, den lille istid og 
året da sommeren aldri slo ut i full blomst.  Foto: Henrik H. SvenSen
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Boklov  
splitter
Sprikende løfter: Mens 
forlag og bokhandlere 

dikterer boklovens  
betingelser, blir  
forfatterne sendt  

på gangen.

side 36

fo
to

: C
h

ri
st

in
a 

U
lr

ik
se

n

film

Bislett, Budapest
Norsk filmbransje drømmer om å tiltrekke seg all verdens 
film produsenter, men drar selv til Budapest for å spille inn 
adaptasjonen av Lars Saabye-Christensens Beatles. side 32

mUsikk

Han er fri
Snoop Dogg dro til Jamaica, og 
kom tilbake med ny energi, ny 
musikk og nytt navn.  side 34

Bok

Mus og mann
Har Simen Sætre i sitt dobbeltportrett etablert et 
litt for krasst skille mellom vennlige og harmløse 
Peder og hans demoniserte pseudonym? side 42

Oslo er fortsatt folkets by, 
om man kan bruke slike ord. 

Gaute Brochmann, side 26



Tips? Inn spill? Re spons?  
Send e-post:  
kultur@morgenbladet.nokultur

Da jeg var på skoletur til Oslo som barn, 
var aksjonsradiusen begrenset til Karl 
Johan med sidegater. Aker Brygge mot 
sør, Youngstorget mot nordøst. Dette var 
byen, det var det ingen som behøvde å 
fortelle oss. Selv om husene sto like tett 
på Grønland og Majorstuen.
 Slik korresponderte vår intuitive opp-
levelse med en plan vi ikke ante noe som 
helst om, men som Oslo er bygget, eller i 
det minste tenkt bygget, etter. Der aksene 
fra Slottet til henholdsvis Stortinget, 
Trefoldighetskirken og Akershus festning 
utgjør kjernen ikke bare i hovedstaden, 
men selve nasjonen. Og det er ikke 
bare 6. klasse ved Brøttum skole i 1992 
som har erfart dette. Rosetog, fakkeltog, 
demonstrasjoner, 17. mai og medaljesere-
monier under Ski-VM; denne lille sneien 
av Oslos historiske sentrum er i praksis 
vår felles, nasjonale hovedarena.

Årsaken er langt på vei at brorparten av 
de store kulturinstitusjonene i landet er 
blitt kilt inn her. Nasjonalteater, -museum 
og -galleri. Universitet. Hovedbibliotek. 
Kunstindustrimuseum, Kunst- og hånd-
verkskole og Kunstakademiet. I tillegg 
til slott og regjeringsbygg, Storting og 
rådhus. Hvis du strekker på bena, rekker 
du en tur innom samtlige noder i landets 
kulturelle og administrative kraftsenter i 
løpet av et lite kvarter.
 Enn så lenge. Med utbyggingen av 
havnefronten er «kulturaksen» blitt et 
begrep som refererer til en konsentrasjon 
langs fjorden, ikke Karl Johan. Museene 
og biblioteket flytter ned til vannet. Uni-
versitetet har for lengst fått hjemadresse 
på Blindern. Kunstskolene er samloka-
lisert på Grünerløkka. Noe som fører til 
at en hel haug kulturbygg er i ferd med 

å tømmes eller allerede står tomme. I et 
innlegg i Aftenposten 8. mars i år peker 
leder for Oslo Arkitektforening, Erik Col-
lett, på at dette ikke automatisk er en god 
idé. Nasjonalgalleriet i Stockholm, et bygg 
ganske likt vårt eget museum, restaureres 
og fortsetter som før. Hvorfor tenker vi 
annerledes i Norge? Og om vi først skal 
tømme Nasjonalgalleriet, burde det ikke 
i det minste skje med en klar idé om 
gjenbruk? spør Collett.
 Han mener at både husene og byen de 
ligger i, hadde fortjent en bedre skjebne. 
Jeg kunne ikke vært mer enig. Og tror 
samtidig at denne observasjonen kaster 
lys på et mer grunnleggende spørsmål 
om utviklingen av Oslo som hovedstad. 
Spredningene av kulturinstitusjoner er 
ikke nødvendigvis en uting. Men det 
virker opplagt at vi i iveren etter å skape 
en polert fasade mot fjorden, tapper 
sentrum i et kulturpolitisk nullspill. Vi 
får jo ikke mer kulturbygg. Akkurat som 
Tjuvholmen ikke ga byen et nytt museum 
slik den var lovet, bare Astrup Fearnley i 
mer fancy innpakning.
 Dermed tømmes de historiske prakt-
byggene i Oslo sentrum og blir nye løse 
tråder i en byvev som allerede er ganske 
loslitt. For det er ikke bare museene som 
flytter. Hus og kvartaler bærer preg av 
at næringsliv, handel og administrasjon 
også søker mer attraktive husvær andre 
steder. Og det er jo greit at byen er i end-
ring. Poenget er at det ligger et i norsk 
sammenheng helt unikt potensial i denne 
delen av byen, en sosial infrastruktur 
med en helt spesiell plass i vår kollektive 
bevissthet.

Dette er langt fra mine ideer alene. Jeg 
har møtt argumentene hos både utbyg-
gere og arkitekter som aktivt arbeider for 
å blåse liv i det historiske sentrum. Min 
opplevelse er også at både politikere og 
offentlige myndigheter er problemstil-
lingen bevisst, men at byutvikling her 
som alle andre steder er prisgitt isolerte 
initiativer – energien rundt aktiv hel-
hetsplanlegging, i den grad den finnes, 
konsumeres av Fjordbyen. Dermed er 
det heller ingen som har mandat til å 
reformulere det spørsmålet jeg tror ble 
drøftet da sentrum slik vi kjenner det ble 
bygget for 150 år siden: «Dette er hjertet 
av Norges hovedstad. Hvordan kan den 

best uttrykke de verdiene som definerer 
nasjonen»?
 Formuleringen leder kanskje tankene 
mot den ganske emne debatten om norsk 

identitet den siste tiden, men svarene 
behøver på ingen måte å være oppstyl-
tede nasjonalmonumenter, tvert imot. 
I forbindelse med et intervju forleden, 

Nærmere fjorden: Deichmanske bibliotek skal flytte fra Hammersborg til Bjørvika, der nytt bygg etter planen skal være klart innen utgangen av 2016.  Foto: EllEn landE GossnEr

Oslo hadde fortjent en bedre skjebne
Fraflyttede kulturbygg i Oslo sentrum er bare nye, løse 
tråder i en byvev som for lengst har begynt å rakne.

I iveren etter å skape en 
polert fasade mot fjorden, 
tapper vi sentrum i et kul-
turpolitisk nullspill.

KommeNtar
Gaute Brochmann

Hunden hjalp ikke
To forskere ved University of New Orleans har studert 
den mulige effekten Obama-familiens hund Bo hadde 
på valget i USA i 2012. Forskernes analyse? Han er 
jo veldig søt, og han er både svart og hvit, men han 
fikk ikke folk til å stemme Obama. Med bakgrunn 
i seriøse velgerundersøkelser påpeker forskerne at 
gruppen som statistisk sett har høyest hundehold, 
«konservative, rurale, hvite velgere», var en gruppe 
Obama hadde trøbbel med fra før. Fra spøk til alvor 
påpeker forfatterne at det er viktig å inkludere alle de 
betydningsfulle faktorene i slike undersøkelser – ikke 
bare de som tigger om å bli inkludert.   

Pompei dukker under – nå for mafiaen
«Pompei er en metafor for 
Italia», sukker en italiensk jour-
nalist til The New York Times. 
«Det er et nydelig sted, som 
ethvert land vil ønske å ha. Men 
det viser dessverre også frem 
kaoset i samfunnet vårt.» I 2010 
raste én av bygningene i den 
antikke ruinbyen sammen etter 
en langvarig regnperiode. Det 
var det så langt synligste forfalls-
tegnet i én av verdens største 

turistattraksjoner, som dessverre 
er lokalisert i et område tungt 
dominert av den napolitanske 
mafiaen. EU har spyttet inn mil-
lioner av euro i bevaringsarbeid, 
men i forrige uke ble sjefen for et 
av restaureringsskjemaene arres-
tert, mistenkt for korrupsjon. 
«Hvis vi ikke klarer å bevare 
Pompei, er vi en mislykket stat», 
uttaler en representant for den 
italienske regjeringen.   
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angrep Snøhettas Kjetil Trædal Thorsen  
problemstillingen ved å påpeke at vi ser 
oss selv først og fremst som et åpent 
demokrati. Men i motsetning til tidligere 

ideologier, fra hellenske idealer til viktori-
ansk imperialisme, har demokratiet ennå 
ikke funnet noe godt, bygget tilsvar.
 Thorsen mener kanskje at Snøhetta 
er på sporet av noe slikt, og jeg er i så fall 
tilbøyelig til å være enig. I alle fall i den 
grunnleggende tanken deres om at arki-
tektur skal gjøre goder tilgjengelig for så 
mange mennesker som mulig. Begreper 
som «kunnskapssamfunnet» eller «den 
kreative klassen», der åpenhet, valgfri-
het og pluralisme definerer fremtidens 
Norge, dukker jevnlig opp i det offentlige 
ordskiftet. Der fremstår det ofte som gan-
ske abstrakt. Og hvilken bedre metode til 
å la ordene finne fysisk form, enn ved en 
helhetlig revitalisering av det uthulede 
sentrum der rammeverket for et nasjonalt 
prosjekt ligger klart og venter? For som 
sagt innledningsvis: Dette er fortsatt 
folkets by, om man kan bruke slike ord.

En by som ble bygget den gang «folket» 
var en liten gruppe privilegerte borgere. 
Mens begrepet i dag omfatter alle. På 
bakgrunn av dette tror jeg at disse offent-
lig eide, lett falmede praktbyggene er 
ideelle for en koordinert gjenbruk med 
fokus på kunnskap, kultur og innovasjon. 
Husene kan åpnes mot gatene og settes i 
sammenheng med byen og de offentlige 
rommene de ligger i direkte tilknytning 
til. Og ikke minst: De må være del av en 
helhetlig, offentlig satsing som gjør det 
klart at det er et prioritert ønske at også 
kommersielle kunnskaps-, forsknings- 
og medienæringer kommer tilbake til 
sentrum. Det finnes plass og muligheter 
til moderne, plasskrevende kunnskaps-
bedrifter i området så lenge det legges til 
rette for det.
 Slik går diskusjonen om museene 
inn i en større debatt som handler om 
å føre mennesker og miljøer tilbake til 
et levende og vitalt sentrum. Og mulig-
hetene er der beviselig. Til høsten åpner 
Oslos største videregående skole for 
kulturfag i de gamle lokalene til Kunst- og 
håndverksskolen. Bygget må selvsagt 
renoveres, men kan ta oppgaven uten 
større modifikasjoner. Og enda viktigere: 
Skolen bærer i seg hundre år med 
tradisjon som føres videre av et snaut 
tusentalls studenter, som i sin tur føres 
tilbake til Oslo sentrum. En utvikling 
jeg tror studentene og byen, så vel som 
tilreisende elever fra Brøttum barneskole, 
vil ha gjensidig glede av.

kultur@morgenbladet.no

Nærmere fjorden: Deichmanske bibliotek skal flytte fra Hammersborg til Bjørvika, der nytt bygg etter planen skal være klart innen utgangen av 2016.  Foto: EllEn landE GossnEr

Oslo hadde fortjent en bedre skjebne

Kina sensurerer sensur
Al Jazeera melder at da en kinesisk filmre-
gissør i en takketale refererte til det som 
gjorde arbeidet hans vanskelig, overdøvet 
sensuren hva det var. Feng Xiaogang, kjent 
som «Kinas Spielberg», sa til publikum da 
han mottok prisen som «Årets Regissør», at 
«i de siste 20 årene har kinesiske regissører 
stått overfor en stor pine. Og den pinen er 
[biiiip]». Xiaogangs film Aftershock, som 
handlet om jordskjelvet i Tangshan i 1976, 
ble i 2010 nominert til Oscar for beste uten-
landske film. 

Thurston var utro
Det er ufattelig, og utrolig trist. Men 
sannheten kom for en dag da Kim Gordon, 
bassist i Sonic Youth, snakket ut i Elle. Gor-
don og bandkompis Thurston Moore giftet 
seg i 1984, men ble separert i 2011. Grunn: 
Gordon fant en dag en sms som tydet på at 
Moore hadde dame på si’. Han innrømmet 
dobbeltspillet. Kvinnen var ung og fan. Hun 
hadde tidligere både vært kjæreste med et 
annet bandmedlem, og samarbeidet med 
Moore i et – huff, huff og huff! – «litteratur-
prosjekt». The horror! The horror!

Ungdom vil ha kunsten gratis
Ikke bare medier, forlag, klesbutikker, banker 
og sjampoprodusenter vil ha ungdom som 
kunder. Også kunstmuseene gjør seg lekre i 
håp om å tiltrekke seg 20-åringer med strikke-
luer. Og se, til Danmark: Der har besøksgrup-
pen 14–29 år økt fra 12 til 15 prosent på ett år, 
viser nye tall fra 188 utstillingssteder. Én av 
vinnerne er Statens Museum for Kunst, som 
overfor Politiken antyder at revolusjonen har 
en nøktern årsak: gratis inngang. «Vi har gjort 
undersøkelser som viser at unge er svært 
opptatt av pris.» Aha!

En salig blanding av nasjonalromantisk patriotisme, drømmen 
om Hollywood-glamour, og ukritisk tiltro til tallene. sidE 32

«Jeg glemmer aldri første gang 
de kjørte sonden opp nesen på 
meg. Det er ubeskrivelig smerte-
fullt å bli tvangsmatet på denne 
måten. Idet den ble tvunget inn 
måtte jeg spy. Jeg ville kaste opp, 
men kunne ikke. Det var forfer-
delig vondt i brystet, halsen og 
magen. Jeg hadde aldri før opp-
levd slik smerte. Jeg ville ikke 
unne noen denne ondskapsfulle 
behandlingen.» 
 Slik beskrev Samir Naji al 
Hasan Moqbel behandlingen sin 
i et leserinnlegg publisert i The 
New York Times forrige uke.  
Det var advokatene som mottok 
en telefon fra Moqbel der han 
dikterte leserbrevet, som akkurat 
rakk å bli den mest omtalte 
nyheten i USA før Boston mara-
ton ble bombet. 

Unikt. At en krigsfange i et åpent 
leserbrev beskriver hvordan han 
blir utsatt for tortur-lignende 
behandling har aldri før hendt i 
amerikansk pressehistorie. «Et 
av de sterkeste brevene jeg noen-
sinne har lest,» skriver Glenn 
Greenwald på The Guardian. 
Jemenske, pakistanske og iran-
ske aviser har i ettertid publisert 
brevet. 
 Moqbel, opprinnelig fra 
Jemen, ble ifølge sine advokater 
fra den britiske organisasjonen 
Reprieve plukket opp på grensen 
mellom Pakistan og Afghanistan 
og feilaktig beskyldt for å ha vært 

livvakt for Osama bin Laden. 
Direktør for Reprieve, Clive 
Stafford Smith, sa til Wired at 
han håper tilgangen til klienten 
ikke begrenses på grunn av 
leserbrevet. «Adgang til fangene 
er nå livsviktig på grunn av den 
overhengende faren noen av 
dem befinner seg i som følge av 
sultestreiken.»

Nok mat. Ifølge Associated 
Press nekter nå 92 av de 166 
Guantanamo-fangene å spise, 
mens advokatene deres sier flere 
fanger deltar i sultestreiken. 
Siden 13. april har opprør preget 
fengselet, skriver nyhetsbyrået 
videre. Grunnene er «usik-
kerhet» og «fortvilelse» blant 
fangene, som ikke aner når 
situasjonen deres skal endre seg. 
«Situasjonen er desperat,» skri-
ver Moqbel i sitt leserinnlegg. 
«Og det er ingen avslutning i 
sikte på vårt fangenskap. Å nekte 
oss selv mat, og risikere døden 
hver dag er valget vi har tatt.»
 Avisen Miami Herald, 
som rapporterer direkte fra 
fangeleiren, melder at to fanger 
er innlagt på leirens sykehus. 
Journalisten har snakket med en 
talsmann for fengselet, oberst-
løytnant Samuel House, som 
underdramatiserer situasjonen: 
Fengselsledelsen har store lagre 
med erstatningsmat som kan 
tvangsfores fangene, og ytterli-
gere helikoptertransporter med 
mat fra fastlandet var derfor ikke 
nødvendig.

Protest: Demonstranter fra Jemen krever 
at sultestreikende fanger på Guantanamo 
settes fri.  
 Foto: MoHaMMEd HUWais/ntB scanpix

Guantanamo-fange  
gjør brevopprør

Julia Grønnevet

Jeg hadde aldri før 
opplevd slik smerte. 
Jeg ville ikke unne 
noen denne ond-
skapsfulle behand-
lingen.

Samir Naji al HaSaN moqbel, 
GUantanaMo

jgr@morgenbladet.no

Et leserbrev fra en krigs-
fange har satt fart i den 
amerikanske diskusjonen 
om fengselet
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Det er sen vårkveld på Armémuseet 
i Stockholm. Et 60-talls svenske 

akademikere og studenter er samlet i 
fjerde etasje av det enorme og ærverdige 
museet, en bygning på størrelse med 
det norske slottet, like bak Dramaten. 
Journalist og forfatter Henrik Arnstad har 

presentert sin nye bok Älskade fascism, 
salen har lyttet intenst og interessert og 
velvillig.
 I spørsmålsrunden etter foredraget 
dreier samtalen seg over på Norge, et 
av omtrent 20 europeiske land Arnstad 
har skrevet om. Arnstad sier Norge er et 
uhyre interessant eksempel når europeisk 
fascisme skal diskuteres.
 – Det er vanskelig å definere om det 
norske Fremskrittspartiet er et fascistisk 
parti med populistiske innslag eller et 

populistisk parti med fascistiske innslag. 
Men uansett hvordan man definerer det, 
har vi de døde på Utøya som en kvittering 
på den farlige norske nasjonalismen, en 
nasjonalisme jeg ikke tror nordmennene 
selv er bevisste, sier Arnstad til en nik-
kende forsamling og legger til: 
 – Det kommer faktisk en norsk jour-
nalist som skal intervjue meg om dette i 
morgen.

Nok nå. OK, det begynner å bli nok nå. 

Farlig nasjonalisme: Henrik Arnstad har skrevet bok om fascisme i 20 europeiske land. Han mener norsk nasjonalisme er mindre uskyldig enn vi liker å tro, og underbygger påstanden med Fremskrittspartiet så vel som Anders Behring Breivik.

Sinte, söta bror
Det går en rød tråd fra Ivar Aasen via politimester Bas-
tian til Anders Behring Breivik, mener svenskene. Mor-
genbladet dro til Sverige for å finne ut om det er oss 
eller dem det har klikket for.

Alfred Fidjestøl og Elin Strömberg 
(foto) Stockholm

Kultur Nasjonalisme
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Henrik Arnstad er langt fra alene. Den 9. 
januar i år skrev den svenske teaterregis-
søren Sofia Jupither en kronikk i Aften-
posten om Nationaltheatrets oppsettning 
av Folk og røvere i Kardemomme By. 
Kardemommeloven var «skremmende 
likt den høyreekstreme retorikken», skrev 
Jupither, og oppfordret det norske folk til 
å begrave Egner for alltid. 
 Ni dager senere hadde kommentator 
Martin Aagård et hatefullt oppgjør med 
norsk kultur generelt på trykk i Sveriges 

største avis Aftonbladet. Aagård tok 
utgangspunkt i debatten som gikk i nor-
ske aviser i vinter, der Fremskrittpartiets 
Christian Tybring-Gjedde og journalist 
Jon Hustad avkrevde en definisjon på 
norsk kultur fra kulturminister Hadia 
Tajik. Martin Aagård ble provosert 
av kravet og gikk til frontalangrep på 
nynorsken, fra Ivar Aasen til den norske 
Black Metal-bølgen. Det siste definerte 
Aagård som et nynorsk kulturuttrykk 
fordi mange av bandene kom fra Ber-
gen, og Aagård antok Bergen var en 
nynorsk-kommune.
 Og da forfatteren Anita Goldman 
anmeldte Henrik Arnstad-boken Älskade 
fascism svært positivt i avisen Expressen, 
mente hun at den europeiske fascismens 
fødselsdato var feildatert. Fascismen opp-
sto ikke i Milano den 23. mars 1919. Den 
oppsto i Norge den dagen Fridtjof Nansen 
ble kalt inn for å lære kronprins Olav 
å gå på ski. Expressen illustrerte saken 
med bilde av en bunadskledd kvinne med 
norsk flagg og satte «Ett renat folk» som 
overskrift.

Inte trävlig. Morgenen etter Arnstads 
foredrag på Armémuseet, tar vi taxi til 
Södermalm i Stockholm. I en lekker 
ungkarsleilighet driver skribent Henrik 
Arnstad enmannsforetaket tricorder, med 
journalistikk, kommentarer og bøker 
som næringsvei. Han serverer espresso 
i mummi-kopp, tripper rundt i slips og 
seksfargede nylonsokker og er i inter-
vjumodus før vi rekker å si god morgon.
 – Jeg skriver om fascismen i 20 land 
altså, ikke spesifikt om Norge eller 
Norden. Men vi har så lett for å tenke at 
fascismen er noe som tilhører andre land, 
som Ungarn og Hellas. Det er vanskelig, 
også for omverden, å tenke seg at fascis-
men skulle finnes i disse trivelige nor-
diske demokratiene, begynner Arnstad, 
før vi har rukket å sette oss.
 – Ja, jeg vet det, jeg var tilstede på foredra-
get ditt i går kveld.
 – Oi, var du det?
 – Ja, det var veldig interessant, altså. 
Men hva mente du egentlig med at ofrene 
på Utøya var en kvittering på norsk 
nasjonalisme?
 – Ja, men 22. juli skjedde nettopp i 
Norge. Hvorfor gjorde det det? Norge har 
en selvforståelse om at landet har en slags 
hyggelig nasjonalisme, og i Sverige blir 
alltid norsk nasjonalisme trukket frem 
som et forbilde. Men det er i Norge vi fin-
ner Breivik og Fremskrittspartiet. Hadde 
den norske nasjonalismen vært bare träv-
lig, så ville man ikke hatt Fremskrittspar-
tiet. Jeg er ikke ute etter å kritisere Norge, 
men jeg har undersøkt mange land. Og 
sammenliknet med andre land, skiller 
Norge seg ut, sier Arnstad og er rask med 
å presisere at han var like sjokkert og 
opprevet og fortvilt som alle andre natten 
til 23. juli:
 – Også i Sverige var 22. juli et sjokk. 
Jeg sov ikke et sekund den natten. Men 
terror av den typen fungerer. Da man 
skjøt Yitzhak Rabin, Palme og Gandhi, 
ble man kvitt dem. Breivik lyktes. Sann-
synligvis ligger en fremtidig norsk stats-
minister i sin grav. Breivik lo i retten fordi 
han hadde lyktes. Får vi Fremskrittspar-
tiet i regjering, er det enda en kvittering 
for det.

Overrasket selv. Arnstad er etter eget 

utsagn en «fascist-nerd». Han har 
infiltrert høyreekstreme miljøer for en 
svensk avis på 1990-tallet. Han har skre-
vet biografi om Christian Günther, den 
tyskvennlige utenriksministeren i Sverige 
under krigen, og han har de siste årene 
samlet alt han har kunnet komme over 
av stoff om europeisk fascisme. Over-
raskende for ham selv, innså han tidlig at 
han måtte vie de nordiske landene mye 
plass i denne boken:
 – Utgangspunktet for at jeg i det hele 
tatt ble interessert i Norden var en artik-
kel i Foreign Policy som analyserte gra-
den av nasjonalisme i forhold til velstand, 
og som viste at Norge og Danmark og 
Finland var ekstremt nasjonalistiske land. 
Jeg hadde aldri tenkt på Norden som 
spesielt nasjonalistisk. 
 – Samtidig kom jeg over undersøkelser 
som viste at Norge var det mest rasistiske 
landet i Norden og det overrasket meg 
også. Jeg trodde faktisk det skulle være 
Finland. Forskningen viser altså at Norge 
både er et nasjonalistisk og rasistisk 
land, og da blir ikke dette med Breivik og 
Fremskrittspartiet så merkelig.
 – Men er ikke den folkelige norske nasjo-
nalismen helt ufarlig?
 – Det diskuteres i forskningsmiljøet, 
men konsensus ligger på den andre 
siden, at en sterk nasjonalisme alltid 
leder til rasisme og ekskludering. Når 
jeg leser om Norge finnes det tydelige 
regler for hvordan man skal oppføre seg 
for å være norsk. Jeg leste for eksempel et 
intervju med en gammel dame om hvor-
dan man kunne kle seg på 17. mai, der det 
ble spurt om en kunne bære hijab. Og 
hun var helt avvisende. Jeg aner ikke hvor 
representativ hun var, men slike tanker 
sirkulerer altså.

Må ekskludere. Det historiske og prinsi-
pielle poenget til Arnstad er at det norske 
nasjonsbyggingsprosjektet fra slutten av 
1800-tallet, nødvendigvis har en farlig 
bakside, fordi all identitetskonstruksjon 
forutsetter en grense mellom oss og 
dem, som alltid vil være åpen for politisk 
misbruk:
 – Det er i denne konteksten formule-
ringen om skigåingen kommer inn. Jeg 
vil ikke kritisere Goldmans anmeldelse 
i Expressen, hun var jo positiv til boken 
min, hehe. Og jeg skjønner hva hun 
mener. Skigåing er viktig for konstruksjo-
nen av den nasjonale identiteten i Norge, 
det finnes masse god forskning på det. 
Og vi vet hvordan representanter for den 
urbane middelklassen reiste rundt på 
landsbygda og lette frem tradisjoner og 
gjenstander som skulle symbolisere den 
norske nasjonale identiteten på slutten 
av 1800-tallet. Som man gjorde i andre 
europeiske land.
 – Og hva var galt med det? I Norge 
handlet ikke dette om rasisme, men om å 
løsrive seg fra svenskene.
 – Ja, men alle identiteter skapes som 
anti-identiteter.

 – Men hva er den konkrete forbindelsen 
mellom Breivik, fascisme og den folkelige 
glade nasjonalismen vi ser på 17. mai?
 – Det finnes en veldig sterk link. All 
flaggvifting har en mørk bakside. Det går 
ikke an å konstruere en nasjonalisme 
som ikke er ekskluderende. Den forutset-
ter en idé om noe som ikke hører til. Og 
ut fra denne eksklusjonen er det lett å 
konstruere rasistiske oppfatninger for 
dem som vil det. Nazistene valgte seg 
jødene. I Norge er det muslimene. Siv 
Jensen snakker om snikislamisering av 
Norge.
 – Men vi har muslimsk kulturminister, 
muslimsk visepresident på Stortinget og en 
muslimsk leder i 17. mai-komitéen i Oslo?
 – Ja, dette er en pågående politisk 
kamp. Visse grupper forsøker å konstru-
ere den politiske ideen rasisme, andre 
kjemper mot. Om det ikke ble ført en 
slik kamp, ville man i prinsippet hatt den 
situasjonen man hadde i de amerikanske 
sørstatene på første halvdel av 1800-tallet 
hvor man tok det for gitt at en skulle ha 
slaver. Men i alle de nordiske landene er 
dette et diskursivt slagfelt. Språket er en 
viktig kamparena. 
 – Men kan ikke flagget være et inklude-
rende symbol?
 – Det finnes en slik holdning, men jeg 
vil avvise den som uvitenskapelig. For 
at det skal finnes et vi, må det finnes et 
dem. Og det finnes sterke krefter som vil 
konstruere dette skillet rasistisk. 

Politisk korrekt. I norske aviser blir alltid 
svensk kritikk av norsk selvgodhet avvist 
som utslag av den intense svenske poli-
tiske korrektheten. «Svenskene er klin 
sprø!» skrev Anders Giæver i VG i vinter. 
«Sverige er så politisk korrekt, at du ikke 
tror det er sant,» utalte Erlend Loe. 
 Arnstad er klar over denne refleksen i 
norsk debattkultur, og blir selv litt irritert 
og svakt rødmusset i kinnene når samta-
len dreier seg over på emnet:
 – Om politisk korrekthet tolkes som 
typisk svensk, blir jeg litt nasjonalistisk, 
merker jeg, sier Arnstad og ler litt påtatt:
 – Jeg verdsetter min politiske korrekt-
het, til tross for at den er avskydd. Man 
vet hvordan det går om man slipper den. 
Dette handler om anstendighet.
 – Men svensk kritikk av norsk nasjo-
nalisme styrker vel bare den norske nasjo-
nalismen? Du latterliggjøres jo på norske 
ytre-høyre sider.
 – Ja, basically I’m fucked, er jeg ikke?
 – Jo, du er vel det. 
 – Men egentlig tror jeg det finnes en 
lydhørhet for kritikk og internasjonale 
røster i Norge. Finsk tv var for eksempel 
her og intervjuet meg om denne boken. 
Men da de sendte intervjuet, måtte de 
først klippe inn en finsk historiker som 
presiserte at jeg var en total idiot.
 –  Gjorde de virkelig det. Hehe. Fin-
nene altså, sier vi, takker høflig for kaffe 
og prat, forlater Södermalm, og drar 
direkte til Universitetet i Stockholm på 
professorjakt.

Forstår det ikke. På Frescati, som universi-
tetscampus heter, 15 minutter med t-bane 
fra sentrum, finner vi historiker Klas 
Åmark. Han er professor emeritus, men 
fortsatt i fullt arbeid. Han har skrevet 
mye om svensk arbeiderbevegelse og 

Farlig nasjonalisme: Henrik Arnstad har skrevet bok om fascisme i 20 europeiske land. Han mener norsk nasjonalisme er mindre uskyldig enn vi liker å tro, og underbygger påstanden med Fremskrittspartiet så vel som Anders Behring Breivik.

Sinte, söta bror

Nasjonalismen i Norge er 
først og fremst et venstre-
prosjekt, mens det i Sve-
rige er et høyreprosjekt. 

Klas ÅmarK, HISTORIKER

 ▶▶▶
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var involvert i noen av de svensk-norske 
forskningsprosjektene som ble initiert i 
forbindelse med 2005. 
 Han sitter og vipper i en brun stres-
sless når Morgenbladet banker på døren. 
Når han får høre om den svenske tiraden 
vi har vært utsatt for i Norge de siste 
månedene, med Ivar Aasen, Politimester 
Bastian, Nansens skikurs og Arnstads 
metafor om Utøya som en kvittering for 
norsk nasjonalisme, blir han sittende å 
rynke pannen i stadig nye folder.
 – Jeg blir litt overrasket, jeg blir det, 
åpner han og lover å hjelpe oss med en 
forklaring:
 – Svensker som ikke kjenner så mye 
til Norge, møter stort sett norsk nasjona-
lisme enten i sammenheng med at Norge 
vinner skikonkurranser eller den store 17. 
mai-feiringen. Og for en svenske er det 
lett å oppfatte dette som orgier i nasjona-
lisme. Men den norske nasjonalismen er 
mye mer folkelig forankret enn den sven-
ske. Nasjonalismen i Norge er først og 
fremst et venstreprosjekt, mens det i Sve-
rige er et høyreprosjekt. I Norge har det 
vært et frigjøringsprosjekt, det befinner 
seg på en annen plass på skalaen enn i 
Sverige. Den svenske nasjonalismen har 
aldri vært sterk eller folkelig. 
 – Så Arnstads ambisjon om å forstå 
nasjonalismen i alle de europeiske landene er 
et for stort prosjekt?
 – Ja, hehe, det er et vanskelig prosjekt. 
I Sverige tar man for gitt at en vet hva 
nasjonalisme er og tolker alt inn i en høy-
retenkning som ikke er der. Og dermed 
forstår man ikke i det hele tatt hva det 

handler om.

Uten historie. Historisk betraktet er 
norsk nasjonalisme tett forbundet med 
unionsoppløsningen i 1905. I Norge er 
unionsoppløsningen en sentral historisk 
hendelse, som alle borgere med fullført 
grunnskole kjenner til. I Sverige er det 
fullstendig glemt, forteller Åmark:
 – 1905 er betydningsløst i svensk his-
torieskriving. I svensk 1800-tallshistorie 
står det ingenting om Norge, 1905 er en 
liten, men forbigående politisk krise. 
Svenske historikere har gitt blaffen i 
unionen. I dag vet folk knapt at Norge 
har vært i union med Sverige. Det er 
bemerkelsesverdig. 
 Men de svensk-norske forskjellene i 
historiesyn stikker dypere enn som så. 
Svenskene er rett og slett ikke interes-
serte i sin egen historie, forklarer Åmark:
 – En ser dette i historieundervisnin-
gen. Når man tar grunnfag i historie i 
Oslo er omtrent halvparten norsk historie 
og halvparten internasjonal. I Stockholm 
er en fjerdedel nasjonal og tre fjerdedeler 
internasjonal. I mange andre europeiske 
land er andelen nasjonal historie enda 
større enn i Norge. 
 – Historie er ikke en del av det nasjonale 
prosjektet i Sverige?
 – Nettopp, det er det moderne sosial-
demokratiske Sverige som står sentralt i 
det nasjonale prosjektet, ikke historien. 
Det moderne Sverige er det som gjør 
Sverige bra.
 – Dere er rett og slett et mindre historiebe-
visst folk?
 – Ja, ja, det er helt slående. Det er en 
trend i historiefaget nå for tiden at en 
skal skrive om bruken av historien. Det 

skjer i mange land, men her i Sverige 
fører det til lite interessant forskning, 
nettopp fordi historien blir så lite brukt. 
Historie spiller liten rolle for Sverige. I 
England har man fortsatt minnemarke-
ringer for første verdenskrig, i Sverige 
er den borte. I Norge spiller både 1814 og 
1905 en sentral rolle i folks bevissthet. I 
Sverige er tiden før 1920 forsvunnet. 1910 
kunne like gjerne vært 1810. 
 – Skiller Sverige seg ut i hele Europa her?
 – Ja, og det har å gjøre med landets 
historie. De fleste lands historie er veldig 
mye mer dramatisk. Svensk historie er de 
langsomme, kvantitative endringers his-
torie, mens andre land har de dramatiske 
omveltningers historie. 1718 markerte 
slutten på den dramatiske historien i 
Sverige. 

Svensk mentalitet. Altså: Sverige har 
ingen tradisjon for en nasjonalisme fra 
venstre, slik vi har i Norge. Og vanlige 
svensker oppfatter heller ikke den nasjo-
nale historien som viktig eller relevant, 
for å forstå seg selv. Dette har Åmark lært 
oss, og det er allerede lettere å forstå de 
mange anklagene fra Arnstad og hans 
likesinnede. Men kan kritikken og de 
svensk-norske misforståelsene også ha 
etnologiske årsaker? Kan det ha noe å 
gjøre med den svenske mentaliteten?
 Svensk mentalitet, er nettopp tittelen på 
en klassisk svensk sakprosabok. Den kom 
første gang ut i 1989, siden i stadig nye 
opplag, på stadig nye språk, fra persisk og 
rumensk til armensk og swahili.
 Forfatteren Åke Daun, også han pen-
sjonert professor, er hjemme i leiligheten 
sin i Folkungagatan, et klassisk akademi-
kerhjem med bokhyller på alle veggene, 
og vil gjerne hjelpe oss. Om vi vil forstå 
svenskene, burde han være rette mannen 
å snakke med. Han innrømmer det. Og 
han bekrefter straks Åmarks påstander 
om at svenskene er moderne og lite opp-
tatt av historie:
 – Ja visst, ja visst. Om vi overdriver litt 
kan vi si at det eneste interessante ved 
svensk historie er at Sverige i etterkrigsti-
den ble verdens mest moderne samfunn. 
Den viktigste bestanddelen i en svensk 
identitet er at vi er moderne. Og vi tenker 
gjerne at andre land henger igjen i sine 
gamle seder og livsstiler, forklarer Daun.
 Norsk nasjonalisme, flaggvifting på 17. 
mai, bunader og nynorsk blir dermed før-
moderne og gammeldags, for det typisk 
svenske blikket:
 – Det mest slående for mange sven-
sker er at nordmenn er mer rurale enn 
vi er, det gamle Norge lever videre, ikke 
minst språklig med nynorsk og bokmål. 
Vi har ikke noe tilsvarende skille.
 – Og vi tenker altså mer historisk enn 
dere?
 – Ja, det gjelder nok både Finland, 
Norge og Danmark. I Sverige tenker man 
på historie, som det man måtte ha lært 
i faget «historie» på skolen, altså et eller 
annet om den svenske stormaktstiden og 
1600-tallet. Men det hele blir så abstrakt. 
Man identifiserer seg ikke med Gustav 
Vasa. Det er litt diffust for oss at vi skulle 
ha en felles nasjonal tilhørighet. Det er et 
faktum, men det er ikke akkurat noe en 
kan ta og føle på.
 – Som en kan i Norge?
 – Ja. I de andre nordiske landene er 
det ikke selvsagt at man er politisk fri. 
Men i Sverige er det ingen som tenker på 

det. Hadde også vi vært politisk under-
kuet og blitt befridd, hadde selvsagt også 
vi feiret det.

Konfliktsky. Det opprinnelige utgangs-
punktet for Dauns internasjonale bok-
suksess, var et intervju som ble gjort med 
ham for over 30 år siden av en britisk 
journalist. Journalisten spurte etnologen 
Daun hva som var typisk svensk. Og 
Daun kunne ikke svare. Han hadde aldri 
tenkt på det, enda mindre vurdert å for-
ske på det. Og han skammet seg når det 
slo ham, at han som professor i etnologi, 
ikke kunne svare på et slikt spørsmål. 
Mens kollegaene ristet på hodet, dels 
fordi det neppe var mulig å finne ut av 
dette spørsmålet på en vitenskapelig måte 
og dels fordi de benektet at det kunne 
finnes noe slikt som en svensk identitet, 
gikk Daun sammen med internasjonale 
forskere om et stort, kvantitativt fors-
kningsprosjekt, der befolkningene i ulike 
land ble sammenliknet. Og kvantitative 
forskjeller ble analysert:
 – Vi fant noen nasjonale særtrekk. Vi 
fant for eksempel at svensker i omgang 
med andre mennesker gjerne vil bli 
bekreftet. Det beste i en diskusjon mel-
lom to svensker er at de er enige med 
hverandre, det beste svaret vi kan få er 
«det tycker jag också», ler Daun.

 Denne konsensuskulturen har et 
element av konfliktskyhet, innrømmer 
Daun, og er helt uten det innslaget av 
diskusjonsglede og krangleglede som en 
kan finne i Sør-Europa:
 – I Sør-Europa generelt er det å snakke 
sammen det sentrale i livet. Livet går ut 
på å prate med folk. Grunnen til at man 
er så verbal i Sør-Europa, er at de har 
levd i bykulturer i over 2000 år. Ikke en 
gang bøndene bodde der man dyrket 
jorda, men bodde i byen og dro ut på 
jordene om dagen, og kom tilbake og satt 
på kafeen om kvelden. I Norden var det 
lengre mellom folk, og på vintrene var det 
totalt mørkt. Gikk man ut på kvelden om 
vinteren, kunne man snuble, brekke bena 
og fryse i hel. 
 – Stemmer forestillingen om at Sverige er 
mer politisk korrekt?
 – Vi synes konflikter er ubehagelige. 
Vi er ikke trent i det. En politiker er trent 
opp til å diskutere, og er trygg og sikker 
som en idrettsmann er trygg i sin idrett. 
Men om man ikke er vant til å diskutere 
ting, oppleves det bare som mislykket 
samvær. Vi er liberale i seksuelle spørs-
mål, vi er liberale i innvandringspolitik-
ken, men vi er ikke spesielt nysgjerrige 
på innvandrerne, vi får ikke alltid til å 
prate med folk fra andre kulturer, vi er 
ikke spesielt opptatt av å skulle blande 
folk.
 – Hva er forskjellene mellom svensk og 
norsk mentalitet?
 – Generelt er nordmenn mer prat-
somme enn oss, dere er inte så stäle. Jeg 
studerte et år i Bergen og da ville de nor-
ske studentene skjenke meg full fordi de 

Svensk mentalitet: Nordmenn er mer rurale enn svenskene, sier etnograf Åke Daun, som har skrevet best-
selgeren Svensk mentalitet.

▶ Sinta, söta bror

Det beste i en diskusjon 
mellom to svensker er at 
de er enige med hveran-
dre. 

ÅKE DAUN, ETNOLOG
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skulle supe svenskheten ut av mig. Jeg fikk 
masse Løiten akevitt og gikk og ranglet 
meg hjem til Hatleberg studenthjem, 
men det hjalp ikke mye, smiler Daun og 
blir igjen stille og beskjeden, som den 
svensken han er.

Tante Sofia. Vi må haste videre, snart 
skal et Norwegian-fly med «resistance 
hero Max Manus» på halevingen ta oss 
til tilbake til den politiske ukorrektheten. 
Men på en café ved flytoget treffer vi 
Sofia Jupither, med tax free-pose og tril-
lekoffert direkte fra en teaterforestilling 
i Brüssel. Selveste Tante Sofia Jupither, 
teaterregissøren som var innom landet 
vårt i vinter for å sette opp et stykke på 
Nationaltheatret, og var frekk nok til å kri-
tisere det samme teaterets Folk og røvere 
i Kardemomme by. Etter at historiker 
Åmark og etnolog Daun har gitt oss grønt 
kort til å feire 17. mai med rak rygg, har vi 
behov for en dose nasjonal selvpisking. 
Var ikke reaksjonen på Jupithers kronikk 
i overkant hårsår?
 Sofia Jupither skrev i Aftenposten 
at Egner-stykket uttrykte en merkelig 
kjønnsideologi, at Kardemommeloven 
minnet om høyreekstrem ideologi og 
at moderne barn kanskje fortjente noe 
annet enn enda en drøvtygget versjon 

av en 60 år gammel klassiker. Allerede 
kvelden før kronikken sto på trykk, slapp 
debattredaktør i Aftenposten Knut Olav 
Åmås den på nettet for å fyre opp de 
sosiale mediene. Åmås er en rutinert 
brannstifter. Før Sofia Jupither hadde 
rukket å spise frokost, sto debatt-Norge i 
brann.
 – Jeg ble helt overveldet. Det verste 
var at dette kom to dager før premieren 
på stykket mitt og jeg hadde egentlig 
ikke tid til å stille opp på noe. Jeg var 
helt uforeberedt, det kom henvendelser 
hele tiden gjennom presseavdelingen på 
teateret. Privat ble jeg skånet, jeg er ikke 
på Facebook og telefonnummeret mitt er 
ikke tilgjengelig, men venner av meg har 
vært innom noen nettsider og fortalt om 
litt av det. 

Drapstrusler. Teatersjef ved Hålogaland 
Teater, Nina Wester, var en av få som 
offentlig støttet Jupithers kritikk. Wester 
mente kvinnesynet i Kardemomme var 
utdatert, og avslørte at stykket ikke skulle 
spilles på Hålogaland Teater i hennes 
sjefsperiode. Bare timer senere tikket 
de første drapstruslene inn i Westers 
innboks. «Du er ei AKP-ml fitte som ikke 
burde få leve», sto det i en av dem. 
 Jupither var fullstendig sjokkert over 

intensiteten i debatten:
 – Jeg ble veldig overrasket. Jeg trodde 
jeg skrev en debattartikkel om barnekul-
tur, men plutselig handlet debatten om 
at jeg var svensk og jeg fikk spørsmål om 
svensk innvandringsdebatt. Det tok litt 
tid før jeg forstod hva dette handlet om. 
Det var vanskelig å skille mellom hva 
som var saksdebatt og hva som var alt 
annet. Det var vanskelig å dechiffrere, til 
og med forfattere og professorer gjorde et 
poeng av at jeg var svensk. 
 – Fikk du ingen innvendinger som var 
relevante?
 – Jo, selvfølgelig, men det var vanske-
lig for meg å sortere. Nationaltheatret er 
en åpen arbeidsplass med stor takhøyde 
og det ble livlig drøftet. Jeg fikk masse 
støtte fra folk i teaterbransjen, men ikke 
utad. Mange ser at dette er en melkeku 
for teatrene, som man ureflektert trykker 
ned i de åpne munnene til barna. Men 
offentlig ble det en pseudodebatt.
 – Hvordan forstår du oppstyret i ettertid?
 – Jeg tror det er så enkelt som at jeg 
ikke visste at dette med Thorbjørn Egner 
var så emosjonelt. Jeg tror ikke det hadde 
utløst like mye debatt om jeg hadde skre-
vet om Ibsen. Noen innvendte mot meg 
at jeg skulle være en slags moraltante, 
men jeg mente jo det motsatte. Jeg ville 

heller at røverne skulle få være skitne og 
annerledes, i stedet for å vaske seg og få 
seg kone. Det var Egner som var moralist 
i mine øyne.
 – Hva med reaksjonene om at dette var 
typisk svensk politisk korrekthet?
 – Mange sa det, men jeg var ikke klar 
over at vi hadde ord på oss for å være 
politisk korrekte.
 – Og så handler det kanskje bittelitt om et 
norsk mindreverdighetskompleks?
 – Ja, mange har sagt det også, men 
bare nordmenn altså. Jeg var ikke klar 
over det heller. Innen teaterkunsten har 
det aldri falt meg inn å tenke på Norge 
som en lillebror. Absolutt ikke. Derfor ble 
jeg så overrasket over den reaksjonen.
 – Og så var du uheldig med timingen og 
flere andre svenske utspill?
 – Ja, det forstod jeg også senere. Men 
jeg ante ikke da hvor i dette jeg kom. Jeg 
hadde ingen større agenda.
 – Kan du le av det i dag?
 – Ja, både òg.
 – Klarer du å forklare dine svenske venner 
hva du har opplevd?
 – Hehe, jeg prøver, men det er ikke lett.

alf@morgenbladet.no

Nasjonale forskjeller: Historiker Klas Åmark tror svenskene lett misoppfatter norsk 17. mai-feiring og Kol-
lenbrøl fordi den norske nasjonalismen er mye mer folkelig forankret enn den svenske.  Foto: Paul Quant

Skapte mediestorm: Teaterregissør Sofia Jupither var helt uforberedt på de voldsomme reaksjonene hun 
utløste med sin kritikk av Folk og røvere i Kardemommeby.
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Snart legger regjeringen frem sin 
handlingsplan for kultur og næring. Til 
tross for lekkasjer om å sette av 300 000 
kroner for å kartlegge mulige løsninger 
for en norsk incentivordning, inneholder 
planen trolig ingen konkrete løfter om 
å innføre særskilte skattefordeler for å 
trekke utenlandske filmproduksjoner til 
Norge. Til store deler av filmbransjens, 
distrikts-Norges og norsk presses for-
tvilelse. I mellomtiden rømmer i stedet 
norske filmproduksjoner landet. I som-
mer starter etter planen innspillingen 
av osloromanen over alle osloromaner, 
Beatles. I Budapest. For tiden skytes deler 
av barnefilmen Doktor Proktors prompepul-
ver, basert på Jo Nesbøs bok, i den tyske 
regionen Thüringen – til tross for at Prok-
tor ikke har noen verifiserte germanske 
røtter. Samtidig begynte nylig opptakene 
på Liv Ullmanns filmatisering av August 
Strindbergs Frøken Julie med Jessica 
Chastain i hovedrollen. Ikke i Sverige, 
der handlingen opprinnelig finner sted, 
ikke i Norge, der regissøren, hovedprodu-
senten og mesteparten av finansieringen 

kommer fra, men i Nord-Irland. Dette er 
bare tre av en rekke norske filmer de siste 
par årene som helt eller delvis spilles inn 
i andre europeiske land med gunstige 
skattefradrag.

Slike filmincentiver er sentrale i en stadig 
mer intens internasjonal kamp om å 
tiltrekke seg filmproduksjoner. Både 
Ungarn, Storbritannia og Tyskland tilbyr 
sammen med en lang rekke land i både 
Europa, Amerika og Oceania skattefor-
deler til filminnspillinger. Ungarn kan 
sammen med østeuropeiske nasjoner 
som Romania og Tsjekkia i tillegg friste 
med lavt lønnsnivå og få faglige rettighe-
ter, mens Nord-Irlands filmfond og den 
tyske regionledelsen i Thüringen spytter 
inn støttemidler for at de norske filmene 
skal spilles inn i området. Slik er de 
mange emigrerende produksjonene film-
verdenens svar på utflaggingsselskaper 
og skatteflyktninger. For tiden finnes det 
en enorm mengde lavkost- og avgiftspara-
diser å velge mellom. 
 Norsk filmforbund har lenge ropt var-
sku om at norske filmarbeidere skvises ut 
i lediggang av den utenlandske konkur-
ransen. Filminstituttet stiller ingen krav 
til innspillingssted for å gi filmstøtte. 
Utviklingen er et resultat av en villet 

politikk over mange år fra Filminstituttet 
og politisk ledelse: Mer samproduksjon 
med utenlandske produsenter er man-
traet. For Filmforbundet – og for mange 
andre sterke krefter i norsk filmbransje 
– er løsningen på problemet å møte 
konkurransen med samme mynt: Innfør 
skatteincentiver for filmproduksjon også i 
Norge. Nå. 
 Men burde vi det? Ville det være en 
løsning på problemet? 

Ringenes herres betydning for New Zea-
land dukker opp i norske medier med 
jevne mellomrom, særlig når en uten-
landsk produksjon snuser på Norge som 
innspillingssted. Det er tydeligvis ikke 
måte på hvor mye kiwiene har tjent på å 
være vertskap for Midgard, og det samme 
kan vitterlig skje i Norge! Da Martin 
Scorsese annonserte at han ville regis-
sere Jo Nesbøs Snømannen i november 
2011, skrev både Bergens Tidende og VG 
utførlige reportasjer der det ble hevdet at 
vi kunne se langt etter å bli vertskap for 
innspillingen, og at problemet skyldtes 
våre manglende skattefordeler. I fjor som-
mer skrev Aftenposten at produsentene 
bak tv-serien Vikings valgte Irland fremfor 
norske fjorder av samme grunn. Felles 
for all omtale av skatteincentiver i norske 
medier – senest i Dagbladet – er at de 
er udelt positive på vegne av ordningen. 
Her kokes det opp en salig blanding av 
nasjonalromantisk patriotisme, drøm-
men om en dose Hollywood-glamour, 
og ukritisk tiltro til tallene og faktaene 
som blir servert. Lenge var den politiske 

ledelsen også på gli. Ifølge den vedtatte 
stortingsmeldingen «Veiviseren for 
det norske filmløftet» (2007) skulle en 
prøveordning på 15 prosent skatterabatt 
innføres snarest. 
 Seks år senere har ingenting skjedd. 
Kulturdepartementet signaliserte at pen-
gene til å finansiere en slik ordning måtte 
tas fra støttebevilgningene til norsk film-
produksjon. Dermed stoppet fremdriften 
i saken opp.

I de siste årene har kampen for incentiver 
gått fra å være en nasjonal fanesak til å bli 
en lokal. Flere høylytte regionale filmsen-
tre rundt om i landet vurderer incentiver 
som utmerket distriktspolitikk og en unik 
mulighet til å skape filmarbeidsplasser i 
regionene. Særlig aktive er Western Nor-
way Film Commission. De regionale film-
sentrene har i tillegg fått gjennomslag i 
bransjen – ikke minst hos Filmforbundet 
– for sitt krav om filmincentiver. I et bran-
sjeutvalg nedsatt av Kulturdepartementet 
for å se på mangfold i norsk film nylig, 
ble skatteincentiver trukket frem som et 
sentralt moment for å styrke filmmiljø-
ene i distriktene. 
 Når man hører lovnadene til for-
kjemperne for fradragsordninger for 
utenlandske filmproduksjoner, kan man 
få inntrykk av at praksisen er en kur for 
det meste. Bevisføringen følger fire spor, 
som vi litt uhøytidelig kan kalle: 
 1. Hollywood-argumentet (ordningen 
vil bringe store amerikanske produksjoner 
til lille Norge, skape større profesjonalitet i 
bransjen og mer glamour for mediene). 

Film som vidundermedisin
Nasjoner og regioner overbyr hverandre for å lokke  
til seg filminnspillinger. Mange land fantaserer om  
Ringenes herre-effekten New Zealand opplevde.  
Burde Norge kaste seg på karusellen? 

kommentar
Ulrik eriksen

Kultur Film

Støttet av: Eckbos Legater, 
Bergesens Almennyttige Stiftelse, 
Fritt Ord og Norsk Kulturråd. 
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Rosanne Cash
KULTURKIRKEN JAKOB
3.5 KL 20

Live Nation presenterer
Rosanne Cash. Hennes
siste album The List
mottok Americana Music
Association “Album of
the Year Award”.

7 nye tekster 
OSLO DOMKIRKE
6.5 KL 1930

Aasne Linnestå, Mazdak
Shafieian, Ole Robert
Sunde, Gine Cornelia
Pedersen, Dan A. 
Andersen, Ida H. Høyer, 
Nils-Øivind Haagensen.64 dager 

– med påske og pasjon

17.3 – 19.5.13

Flere opplevelser på www.paskeogpasjon.no

Lysvesper
SAGENE KIRKE
2.5 KL 19

Jazzpianist Tord
Gustavsen og trompetist
Per Willy Aaserud i møte
med den eldgamle
tidebønnen vesper.
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Kunne dette ha vært Norge: Ringenes herre ble spilt inn på New Zealand og førte til en voldsom interesse for landet. Det kan virke fristende for Norge å lokke til seg store filminnspillinger.  Foto: Filmweb

 2. OL-argumentet (Norge og den 
spektakulære naturen bli mer synlig 
internasjonalt, noe som igjen vil gi et 
push til turistnæringen). 
 3. SP-argumentet (Norges mest 
avsidesliggende kroker får besøk av film-
innspillinger på jakt etter de unike sidene 
ved Norge som location: det urørte og 
ville). 
 4. Proveny-argumentet (selv om 
skattefradragene vil utgjøre flere titalls 
millioner kroner i tilbakebetaling til uten-
landske produsenter, blir nettoeffekten 
positiv ved at produksjonene handler 
norske varer og tjenester).
 Alle disse fire antakelsene har trolig 
noe for seg. Men det er likevel god grunn 
til å ta dem med en klype salt. Muligens 
finnes det en og annen Hollywood-film 
som hadde tatt turen nordover hvis 
det fantes skattefordeler her. Men hvor 
mange er det egentlig snakk om? Norge 
er verdens dyreste land, og det skal følge-
lig langt mer til enn litt skatterabatt for 
at vi skal kunne konkurrere med lavkost-
land. De ekstremt få tilfellene der norsk 
landskap er essensielt for fortellingen – 
som for eksempel Nesbø-filmatiseringen 
– vil trolig bli spilt inn her uansett. 
Opptakene til David Finchers The Girl 
With the Dragon Tattoo foregikk i Sverige, 
til tross for at nabolandet vårt ikke har en 
incentivordning.
 OL-argumentet er mer tvilsomt, noe 
Mjøsregionen kan skrive under på. De 
har sett lite til den voldsomme internasjo-
nale veksten i turistnæringen som var en 
forespeilet konsekvens av eksponeringen 

under Lillehammer-OL i 1994. Eksempe-
let med New Zealands økende turisttil-
strømning etter Ringenes herre-trilogien 
trekkes ofte frem av forkjemperne for 
dette tankesettet. Men her er det snakk 
om et ekstremt sammentreff av spektaku-
lær natur, dedikert tilhengerskare og en 
av tidenes største filmsuksesser. Det fin-
nes få andre eksempler på at spillefilmer 
eller tv-serier fører til sterk og varig vekst 
for reiselivsnæringen. 
 SP-argumentet har fått vind i seilene 
de siste årene. Filmpolitikken har 
ved hjelp av nye regionsentre dreid 
noen brøkdeler av støtteressursene 
ut til regionene, i et forsøk på å skape 
levedyktige filmmiljøer også utenfor 
hovedstaden. Det viser seg imidlertid å 
være utfordrende. Befolkningsgrunnlaget 
er i tynneste laget og det er langt mellom 
filmtalentene. Tanken er at incentiv-
ordninger vil føre til et jevnt tilsig av 
filmressurser fra utlandet til distriktene, 
og slik skape oppdrag og levebrød for 
lokale filmarbeidere. Man ser dessuten 
for seg en «trickle down»-effekt der 
tilstrømningen utenifra også vil ha heldig 
effekt på hele den regionale vare- og 
tjenestesektoren. Særlig denne siste 
argumentasjonsrekken har åpnet øynene 
til lokalpolitikere. Men den likner farlig 
mye på hvordan delstatspolitikere i USA 
har argumentert de siste ti årene. Der er 
konkurransen mellom de ulike delstatene 
knallhard for å tiltrekke seg innspillinger. 
Lutfattige Michigan har utmerket seg 
med å ha de gunstigste ordningene. 
 Men en kritisk gjennomgang av 

ordningen i New York Times nylig viste 
at delstatens innbyggere sitter igjen med 
mer utgifter enn inntekter, og minimalt 
med nye arbeidsplasser. 

Dette leder an til det siste og avgjørende 
poenget til incentivforkjemperne: Pro-
veny-argumentet. Tankegangen er at til 
tross for at skatterabatten i utgangspunk-
tet skaper et minus i statskassen, vil det 
når alt kommer til alt gå i pluss på fordi 
den samlede nasjonale verdiskapingen 
blir høyere enn verdien av de avgiftene 
staten vil tape. 
 Her er Finansdepartementets øko-
nomer uenige. I «Stortingsmelding for 
Kultur og næring» fra 2005 påpeker de at 
utgiftene til ordningen uansett vil måtte 
tas fra ett sted: gunstige skatteordninger 
for filmproduksjon vil derfor føre til 
høyere skattenivå for andre grupper. Slik 
kan det skapes samfunnsøkonomisk 
uheldige vridninger av landets ressurser. 
I stortingsmeldingen hevdes det dessuten 
at det ikke er mulig å operere med en 
«trickle down»-effekt: «Det er ikkje 
relevant at det vert skapt arbeidsplassar 
i samfunnet i kjølvatnet av auka aktivitet 
i ein sektor. Motposten vil vere at anna 
verksemd som er lønnsam utan offentleg 
støtte, mistar tilsvarande arbeidskraft». 
 Skatteincentiver for filmproduksjon 
har bredt om seg som en farsott de siste 
årene. I dag har elleve europeiske land 
innført en variant. Den enorme utbredel-
sen fører til innbyrdes konkurranse. Det 
er ikke lenger nok å ha en incentivord-
ning for å få besøk av filminnspillinger, 

man må ha den gunstigste. Incentivene 
blir ofte kombinert med ulike støtteord-
ninger, som i Thüringen og Nord-Irland. 
Hvor galt det kan gå når alle konkurrerer 
mot alle om å ha høyest skattefradrag, 
er tydelig i USA der incentivkampen har 
ført til en kannibalistisk utarming av 
delstatenes ressurser. Den eneste virke-
lige seierherren er de store studioene i 
Hollywood som kan velge og vrake blant 
rundhåndede vilkår.
 I tillegg finnes det en estetisk dimen-
sjon ved skatteincentiver som sjelden 
problematiseres. Ordningen fører til at 
valget av innspillingssted ikke lenger 
blir en kunstnerisk vurdering, men 
en økonomisk. I jakten på billigste 
location blir steder maskert og forsøkt 
transformert for å tekkes historien. Her 
ligger en devaluering av en av filmfortel-
lingens viktigste kvaliteter: følelsen og 
bevisstheten knyttet til sted. Geografi blir 
enten en uviktig rekvisitt (så godt som 
alle Hollywood-filmer de siste årene), en 
mulighet til å hente inn finanser (Paris, 
je t’aime-serien og Woody Allens postkort 
fra Europa), eller en hindring som må 
overvinnes gjennom filmtriks.  
 Hvordan produsentene av Beatles vil 
gjenskape Bislett på 1960-tallet i dagens 
Budapest er uklart. Hva hardt prøvde 
ungarere får igjen i form av reiselivsre-
klame? Absolutt ingenting.

ue@morgenbladet.no 
En lengre versjon av artikkelen står på trykk i 
kommende utgave av filmmagasinet Wuxia 
–  tema film og kapital –  lanseres 28. april.
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«… dokumenterer hva Høyres søsterparti i 
Sverige, Moderaterna gjorde for å vinne valget 
og siden har utrettet i seks år i regjering. Det 
har ikke vært så bra, verken for skolesektoren 
eller de svakeste. Men norske velgere har knapt 
fått det med seg.»  STEIN AABØ, DAGBLADET

«… beviser hvordan Høyre har 
forsynt seg av Moderaternas 
smörgåsbord.»
KJETIL BRAGLI ALSTADHEIM, 
DAGENS NÆRINGSLIV

«…godt dokumentert. Wegard 
Harsviks bok anbefales.»
FRANK ROSSAVIK, BERGENS TIDENDE

morgenbladet  3326. april–2. mai 2013



Kultur Musikk

Det Oslo-baserte tidligmusikkensemblet 
Barokkanerne har siden debuten i 1989 
vært aktive på konsertfronten. Diskogra-
fien er derimot mer beskjeden, med én 
tidligere plateutgivelse (2008). Når de nå 
er aktuelle med platen Empfindsamkeit! 

– symfonier og konserter av Carl Philipp 
Emanuel Bach, er det all grunn til å juble: 
Det jeg hører her, får meg til å danse som 
en tenåring!
 Carl Philipp Emanuel Bach er 
kanskje den av Johann Sebastians tre 
komponistsønner som er best kjent i dag. 
Barokkanerne har valgt to symfonier og to 
konserter, henholdvis for obo og cembalo. 
Musikalsk befinner vi oss i overgangen fra 
senbarokkens snirklete kontrapunkt og 
pompøse stil, til et lettere, mer melodisk 
orientert og umiddelbart uttrykk. Musik-
ken er slagferdig, rapp, men også elegant 
og følsom (empfindsam). Samtidig trekker 
den med seg en barokk skygge; det gløder 

fortsatt i den dristige harmonikken, for vi 
har ennå ikke nådd klassisimens pudder-
aktige høflighet.

Autentisk. Musikken er i det hele tatt lett 
å like – men vanskelig å spille. Likevel, 
Barokkanerne er under oboist Alfredo 
Bernardinis ledelse helt på høyden, og 
nettopp derfor fortjener platen en særlig 
kritisk oppmerksomhet. Hva kjennetegner 
Barokkanernes tolkninger?
 Generelt vil jeg si at det gjennomgå-
ende låter både inspirert og reflektert. 
Ansatsen er markert og samlet, fraserin-
gen bevisst, men også levende og umid-
delbar. Ensemblet er for det meste godt 
balansert, og tilstrekkelig transparens 
åpner for friske initiativ fra de enkelte 
gruppene.
 Solistene i de to konsertene, Alfredo 
Bernardini i obokonserten i Ess-dur (Wq 
165) og cembalisten Christian Kjos i kon-
serten i d-moll (Wq 17), gjør en fin jobb. 
Kjos, som også tar hånd om continuo-
stemmen i de øvrige verkene, har i tillegg 
skrevet en fin introduksjonstekst, blant 
annet med fascinerende sitater fra Charles 

Inspirert
Barokkanerne spiller Carl 
Philipp Emanuel Bach med 
imponerende overskudd.

Stilt overfor Reincarnated, det nye albumet 
til Snoop Lion, alias Snoop Dogg, alias 
Snoop Doggy Dogg, er det så altfor lett 
å slippe til sin indre kyniker. Den gamle 
bikkja har nemlig reist til Jamaica, latt 
seg inspirere av rastafaribevegelsen, 
blitt «gjenfødt» som løve, og begått et 
reggae-album der han i hovedsak synger, 
sammen med hipsterdemonen Diplo 
fra Major Lazer, og han har latt Vice 
Magazine filme prosessen. Det hjelper 
neppe heller at reggaelegenden Bunny 
Wailer, mannen som ga Snoop løvenavnet, 
har fordømt «gjenfødselen» som et rent 
PR-stunt, eller at «uavhengige» jamaican-
ske rastafarigrupper visstnok allerede 
har rukket å true Snoop på livet hvis han 
noen gang setter sine ben på øya igjen.  
 Ser man litt større på det, kan man 
innvende at Snoop, enten han nå er 
bikkje eller løve, faktisk trengte en slags 
gjenfødelse nå. 20 år og 13 album inn i 
solokarrieren er det klassiske debutalbu-
met Doggystyle (1993) fortsatt referanse-
punkt for alt han har gjort senere. Særlig 
på de siste albumene har vi sett en artist 
som rastløst har gått fra én sjanger til en 
annen, fra country til hyphy til Damon 
Albarn-samarbeid til gammeldags g-funk, 
men uten å forplikte seg, uten å finne det 
han leter etter. 

Rastløs og slapp. De siste årene har vi 
møtt ham som hallik, realitystjerne, fot-
balltrener og DJ. Og i februar kom nyhe-
ten om at han jobber med en barnebok 
om marihuanarøykingens gleder. Snoop 
finner seg til rette i alle disse rollene, men 
på plate har han ikke helt klart å skape 
noe rom der han også kan være noe annet 
enn Snoop Dogg, mannen bak Doggystyle, 
en av historiens beste rapskiver, samt en 
imponerende rekke enkeltstående hits. 

 Det er neppe tilfeldig at det eneste 
albumet Snoop har virket relativt skjerpet 
på de siste, tja, syv årene, er samarbeidet 
med Wiz Khalifa på soundtracket til 
stonerkomedien Mac & Devin Go To High-
School (2011). Der spiller Snoop en rolle 
som riktignok er basert på ham selv, men 
som like fullt er definert som en rolle, 
noe han er forpliktet på. Når Snoop har 
prøvd å finne seg selv på ordinære studio-
album, har han vendt tilbake med total 
likegyldighet utover den obligatoriske 
ene hiten per album som har holdt ham 
flytende siden 2006. 
 Reincarnateds beste spor, Akon-cover-
versjonen «Tired of Running», handler 

symptomatisk nok om å rømme fra loven 
og om hvor slitsomt det er, alt sammen. 
«And I’m tired of the runnin’, tired of the 
runnin’ / Tired of the runnin’, runnin’ 
from the law / Baby you gotta believe 
me», synger Snoop. Og jeg tror ham. 
Men Snoop høres egentlig ikke trøtt ut på 
dette albumet. For første gang på lenge 
har han det gøy på plate.  

Lykkelig. Vi trenger selvsagt ikke overdrive 
likevel. For nei, Snoop er ingen stor 
sanger, og prøver ikke engang å konkur-
rere med de jamaicanske gjestene, som 
overtar showet så snart de får sjansen. 
Snoops patois er absolutt latterlig, og 
ofte blir han så entusiastisk på vegne av 
fred, reggae og fruktjuice at det hele blir 
parodisk. Etter en stund tar man seg i 
å savne sexpraten fra de vanlige Snoop 
Dogg-utgivelsene. Men han går ikke på 
tomgang. Han virker lykkelig og fri. Og 
det er befriende å høre ham over én type 
produksjon gjennom et helt album, noe 
som ikke har skjedd siden Snoop forlot 
plateselskapet No Limit i 2000.  
 Hovedprodusent Diplo har gitt 
albumet en stor, åpen og poppete lyd, og 
passer på å variere det musikalske uttryk-
ket fra låt til låt. Stadig legger han inn 
referanser til Jamaicas mange æraer og 
stilarter, fra Lovers Rock til moderne dan-
cehall. Man er aldri i tvil om at dette er en 
«hvit» gjenskaping av den rike jamaican-
ske musikalske arven, men det er en kjær-
lig og kunnskapsrik gjenskaping like fullt, 
rik på detaljer, nyanser og bass. Man kan 

godt kalle albumet tannløst, og påpeke at 
ingenting på Reincarnated egentlig tilfører 
den jamaicanske musikken noe som helst, 
eller verre, at få, om noen, av disse låtene 

Død hund, levende løve

Anmeldelse
Snoop Lion
Reincarnated 
Mad Decent, RCA. 2013

Han er fri: For første gang på lenge høres Snoop Dogg lykkelig ut på plate.   Foto: Jordan StrauSS/inviSion/ap/ntB Scanpix

Snoop Dogg blir av og til så entusiastisk på vegne av 
fred, reggae og fruktjuice at det nesten blir parodisk. 

Snoop er ikke interessert i 
å tilføre reggaesjangeren 
noe nytt. Han er interes-
sert i hva reggaesjangeren 
kan tilføre ham.

Henrik Ibsens gate 110, Solli plass, 0255 Oslo        www.nb.no

A. Rodtsjenko, V. Majakovskij: Les bladet «Den unge garde»! [1924], 
Russlands nasjonalbibliotek, St. Petersburg

Seminar om plakatkunst
i Nasjonalbiblioteket

Tirsdag 7. mai kl. 12.00–15.30

Propaganda, fi lm, design: 
Arven etter den russiske plakaten
«For moderne propaganda er ingenting umulig!»
Seminar i forbindelse med utstillingen Propaganda! 
Russiske og norske plakater 1920–1939. 
Russisk plakatkunst var revolusjonær for sin tid. Hvordan ble 
designere og fi lmskapere påvirket av russiske forbilder? Kan 
bruken av fotomontasje og typografi  lære oss noe i dag?
Omvisning, lunsj og foredrag – mer informasjon og program i 
kalenderen på www.nb.no.
Påmelding til propaganda@nb.no innen 3. mai.
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Fra platehylla

Lyd gjennom ørkenen

«Sigøynerkulturen», eller de 
første tegn av denne kulturen 
som i dag gjerne kalles «rom», 
blomstret opp i det som i dag er 
Rajahstan og Sindh-områdene, 
delt mellom India og Pakistan.  
Reshma har i dag den vakreste 
og mest legendariske stemmen 
i romtradisjonen fra det områ-
det. Men stemmen hennes er 
så fremmed fra det våre ører er 
kjent med, at det lett kan ta man-
ge tiår før man blir vant til den. 
Du kan oppleve henne på YouTube: «Reshma lambi judai» fra 
filmen Hero, eller platen Reshma (Tips Music 2000).
 «Vi banjare, gypsys, sigøynere, romani eller hva du kaller 
oss i dag, vi var folk som reiste lange strekninger med byt-
tehandel som mål. Reisene ble lengre og lengre, ofte tok det 
flere år før vi vendte tilbake», fortalte Reeshma meg for noen 
år siden. 
 Slik utviklet kulturen seg; plukket opp lokale elementer 
fra utenfor ørkenen, fra silkeveien og videre fra Midtøsten 
og til Europa. At man hører gjenklang av denne utviklingen i 
flamencomusikk er bare én del av fortellingen. 
 Som 13-åring reiste Reshma alene gjennom ørkenen i Sindh 
for å komme seg til et hellig sted. Der ble hun oppdaget av en 
radioprodusent mens hun sto og sang. Han brakte henne inn 
i studioet i Karachi hvor det første opptaket ble gjort. Resten 
er ikke bare historie – det er Reshma. Få produksjoner, men 
så mange radioopptredener at stemmen er kjent langt utover 
Sør-Asia.
 Språk har hun aldri jobbet med, hun kan verken lese eller 
skrive. Hvordan hun har laget lyrikken og ikke minst hvem 
som har påvirket, tekstene er et mysterium. Hun har ingen 
svar på dette. Likevel har låtene blitt superhits på alle språk 
hun synger – enten det er hindi, urdu eller punjabi.
 Reshmas stemme er en smeltedigel av fargene og duftene 
til kulturene som er samlet i den rike Indusdal-sivilsasjonen. 
En blomst som har vokst fram i en ekte ørken, sprunget opp 
fra sand. Rusket i stemmen minner om når du gnisser sand 
mellom fingrene. Stemmen er filtrert gjennom sand slik at 
ørkenens renhet kommer gjennom med full styrke. 
 Flere hundre år. Lange strekninger. Store avstander. Dette 
er rammen for rommusikkens historie. Spillestilen, enten den 
er fra India, Romania, Russland eller Andalusia, er ikke bare 
variert. De har et hav av forskjell mellom seg. 
 Men en ting er felles, og det kommer frem gjennom lyrik-
kens innhold. Det er lengsel, og særlig lengsel etter det tapte, 
som går igjen. Og når det tapte er et tema, kan man ta det for 
gitt at det å gjenvinne det tapte er det du hører, uansett hvor 
ensemblet kommer fra.

Reshma har i dag den vakreste stemmen innen 
romtradisjonen, som har blitt ugjenkjennelig 
gjennom utviklingen.

Khalid Salimi leder mela, redaktør Samora magasin

Stian Stakset, Laura Djupvik, Knut Schreiner, Khalid Salimi og  
Marianne Beate Kielland skriver i Morgenbladets klassikerspalte.

Vakkert: Reshma har i dag den vakreste 
og mest legendariske stemmen i rom-
tradisjonen.

Anmeldelse
Barokkanerne
Carl Philipp Emanuel 
Bach
Empfindsamkeit!
Symfonier og konserter Lawo. 2012

emil Bernhardt

Burneys autentiske skildring av Sentral-
Europas musikkliv på slutten av 1700-tallet.
 
Internasjonalt nivå. Musikalsk betraktet 
vil jeg likevel mene at de to symfoniene 
står i en særstilling. Den første, i e-moll 
(Wq 178), åpner platen og tilhører de 
såkalte Berliner-symfoniene. Den er 
skrevet i 1756, da Bach tjenestegjorde ved 
hoffet til Fredrik den store. Den andre, i 
D-dur (Wq 183/1) er skrevet i Hamburg 
i 1776, etter at Bach hadde forlatt hoffet 
i Berlin. Den foreligger allerede på flere 
solide innspillinger, og noen referanser 
kan være på sin plass.
 Ikke så uventet kanskje, er det først og 
fremst det tyske Akademie für alte Musik 
Berlin som de siste årene har markert 
seg som fortolkere av Carl Philipps 
orkestermusikk. Deres innspilling av 
D-dur-symfonien (2012) er slank, nærmest 
frekk i tilnærmingen, med raske tempi 
og glitrende overskudd. Andrew Manze 
og The English Concert (2006) er tammere, 
men strukturelt fokusert, mens tidligmus-
kkpioneren Gustav Leonhardt er stabil, 
men hakket mer satt på sin innspilling 

med Orchestra of the Age of Enlighten-
ment (1988). 
 Selv om Barokkanerne nok har noe å 
gå på hva gjelder balanse og intonasjon 
i enkelte detaljer posisjonerer de seg 
likevel med imponerende egenvekt i dette 
selskapet.
  Vi har altså et norsk tidligmusik-
kensemble på internasjonalt nivå. Det er 
ingen selvfølge. For selv om tendensen til 
historisk fremføringspraksis utvilsomt har 
slått gjennom også i de etablerte ensem-
blene, er det noe helt annet å ta tendensen 
på alvor, blant annet gjennom konsekvent 
bruk av såkalte originalinstrumenter. 
Barokkanerne har gjort det siste, og inn-
satsen fortjener den største respekt.

Han er fri: For første gang på lenge høres Snoop Dogg lykkelig ut på plate.   Foto: Jordan StrauSS/InvISIon/aP/ntB ScanPIx

mariuS emanuelSen

kommer til å overleve de lyse vårkveldene. 
Det er sant alt sammen, men bommer 
på poenget. Snoop er ikke interessert i 
å tilføre reggaesjangeren noe nytt. Han 

er interessert i hva reggaesjangeren kan 
tilføre ham. Og det er i grunnen ganske 
mye. 
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Tips? Inn spill? Re spons?  
Send e-post:  
bok@morgenbladet.nobøker

Sitater alt sammen
Steffen Kverneland har samlet alle sine tidligere 
streker om Munch til en helt tegnet Munch-biografi. 
I en ny innledning tegner Kvernland seg selv som en 
innbitt kritiker av biografisjangeren: «Sånne kunstnar-
romantiske inni-håvet-på-Munch biografiar i presens 
e’ noke jævla drit.» Derfor lager han sine egne biogra-
fiske dogme-regler: «All tekst ska’ værra autentiske 
sitat og det e’ strengt forbudt å omskriva». Likevel 
sakser vi fra et lite gullkorn vi gjetter forfatteren har 
mekket selv, om et møte mellom August Strindberg 
og Oda Krogh på kunstnerkafé: «Så kranglet de så 
lenge om stemningen at det ble dårlig stemning».

Orket du ikke seks bind? Prøv 600 ord  
The Guardians fin-fine spalte 
«digested reads», der kjente 
(gjerne tykke) bøker destilleres 
ned til et sammendrag på 600 
ord, ble denne uken viet Karl 
Ove Knausgårds Min kamp-serie. 
Fra handlingen: «’Dette er kjede-
lig’, sa Linda. ’Dødskjedelig’, 
sa jeg. ’Vil du ha en sandwich?’ 
’Bare hvis den smaker tørt’».  
Innimellom dukker Geir opp 
med Nietzsche-sitater og 

replikker om boksing, jeg-
personen klager over det små-
borgerlige Sverige og Linda blir 
gravid (ingen forstår hvordan) 
og føder enda ett barn. Så er vi 
tilbake på soverommet igjen: 
«’Hva gikk galt?’ gråt Linda. ’Vi 
pleide å være forelsket. Nå er jeg 
verdens verste forelder.’ ’Det er 
så typisk’, svarte jeg. ’Alt handler 
alltid om deg. Jeg er verdens 
verste forelder.’».

– Det var ment som en fleip!
 Liza Klaussmann (37) sitter 
på stampuben i Nord-London og 
forklarer hvorfor hun rakker ned 
på sin kanoniserte tippoldefar i 
britisk presse. Da hennes nor-
gesaktuelle debut Tigre i rødt vær 
utkom i England i fjor, hevdet 
hun overfor The Guardian at 
Melvilles 1800-tallsklassiker 
Moby Dick burde vært stram-
mere redigert.
 – Jeg fikk masse kjeft for 
det, konstaterer hun. Det var 
det styggeste jeg kunne si, og 
så ble det selvsagt overskriften. 
Et øyeblikk glemte jeg hvordan 
journalistikken fungerer.

Ikke uten skam. Det hører med 
at Klaussmann selv har vært 
journalist i et tiår, i International 
Herald Tribune og The New York 
Times. Likevel hoppet hun av da 
hun fikk manuset antatt.
 – Jeg visste at jeg aldri kom til 
å gjøre det spesielt skarpt som 
reporter. Som nyhetsjeger må du 
stå på døgnet rundt – og så må 
du ha den der godartede skam-
løsheten i deg. Det lå ikke for 
meg å kultivere mennesker for 
å få dem til å røpe ting de helst 
ikke vil røpe.
 – Du er levende bevis på at 
journalister drømmer om å bli 
forfattere?
 – Ja, jeg tror mange gjør 
det. En historie fra Los Angeles 
Times: En gang de hadde pro-
blemer med serverne sine, fant 
it-konsulentene at nær sagt alle 
reporterne hadde et full-lengdes 
manuskript lagret på PC-en, 
og at det var blant årsakene til 
at systemet sleit. Så ja, jeg tror 
mange drømmer om det.

Etterkrigspessimisme. Romanen 
foregår hovedsakelig i Massachu-
setts, på sagnomsuste Martha’s 
Vineyard, og skildrer den hardt 
prøvede Derringer-klanen i 
perioden 1945–1969. At verket 
markedsføres som et uttrykk 
for «etterkrigsoptimismen», 
synes Klaussmann er en anelse 
misvisende.

 – I mitt hode var tiden mer 
vanskelig enn optimistisk. 
Disse menneskene opplevde et 
seismisk verdensskille. Etterpå 
skulle de liksom skli rett inn i 
noen perfekte små bokser av liv. 
Skikkelsene mine lever under 
press – inautentisk, om du vil 
– mens de strever for å opprett-
holde fasaden.
 – Hvorfor bruker du fem ulike 
fortellerstemmer?
 – Fordi det er familiens natur. 
Det finnes ingen «objektiv» 
beretning for en familie. Alle har 
sitt perspektiv: Hvis du reiser 
på familieferie, vil ett medlem 
huske den som solfylt, et annet 
påstå at det regnet fortløpende. 
Det subjektive hersker. 
 – Din varslede oppfølger, Villa 
America, foregår i kjølvannet av 
første verdenskrig?
 – Ja, det blir en fiktiv gjen-
fortelling av Sara og Gerald 
Murphys eksil på Den franske 
rivieraen rundt 1920. Paret var 
en del av sirkelen hvor både Coc-
teau og Hemingway og Fitzge-
rald inngikk. Igjen, det handler 
om hvordan krigen har splittet 
verden – om «før» og «etter».

Litterære rom. Amerikanske 
Klaussmann har gjort londoner 
av seg og mener det hjelper å ha 
hjemlandet på trygg avstand. Det 
skader heller ikke å være direkte 
etterkommer av Melville, viser 
det seg.
 – Siden vi slektet på en 
berømt forfatter, var bøker hel-
lige i barndomshjemmet mitt, 
erkjenner Klaussmann.
 – Det var derfor jeg utviklet 
kjærligheten til litteratur. Og det 
var på grunn av den jeg bestemte 
meg for å ta opp arven.

Slekters gang: – Siden vi slektet på en 
berømt forfatter, var bøker hellige i barn-
domshjemmet mitt, sier debutant Liza 
Klaussmann.  Foto: Justin-Westover

Konsekvenser av krig

Emil L. Mohr London

bok@morgenbladet.no

Tippoldebarnet til Her-
man Melville turte å 
debutere med en roman.

Etter en hektisk innspurt er det forventet 
at regjeringen 26. april vil legge frem 
et forslag til boklov i statsråd på Slottet. 
Etter det Morgenbladet erfarer har regje-
ringen vært splittet mellom kulturpoli-
tiske interesser og konkurransepolitiske 
hensyn. Men forslaget til boklov har også 
skapt splid mellom aktørene i bokbran-
sjen, og det er de store kommersielle 
aktørene Bokhandlerforeningen og 
Forleggerforeningen som har hatt mest 
innflytelse i prosessen. Den siste uken 
har disse to organisasjonene forhandlet 
frem et felles standpunkt, på oppfordring 
fra Kulturdepartementet. 
 Mens forfatterne er satt på gangen, får 
altså de store forlagene som fra før eier 
de store bokhandelkjedene, diktere sine 
egne vilkår. Flere aktører i bransjen er 
forbauset over prosessen:
 – En kan virkelig spørre seg hva som 
har foregått. Det er en pussig måte å 
drive politikk på, sier generalsekretær i 
Norsk faglitterær forfatter- og oversetter-
forening, Trond Andreassen.

Styrker mistanken. Trond Andreassens 
forening har som 60 andre aktører levert 
inn en høringsuttalelse innen fristen 15. 
mars. Men da den endelige lovteksten 
denne uken skulle formuleres, var det de 
to største økonomiske aktørene som ble 
invitert inn på bakrommet for å formu-
lere lovteksten:
 – Denne saken har vært gjennom 
en omfattende høringsrunde, og da må 
departementet utøve politikk deretter. 
Denne loven er mange ganger begrunnet 
med hensynet til forfatterne og leserne. 
Men representanter for disse gruppene er 
ikke invitert inn i disse sluttforhandlin-
gene. Vi har ikke hørt et pip. 
 – Føler du deg satt på gangen?
 – Vi er jo det. At forleggerne og bok-
handlerne er bedt om å bli enige, er et 
oppgjør utenfor saksgangen.
 – Opplever du hele boklovshøringen som 
spill for galleriet, mens makten rår den siste 
uken?
 – Jeg skal uttale meg når jeg ser 
bokloven, men et stykke på vei føler 
jeg det. Forhandlinger i siste liten med 
de store aktørene er ikke bra. Det er 
fra før mye mistenksomhet rundt det 
at de store foretakene dikterer spil-
let. Regjeringen skapte dessuten en 

problematisk situasjon for seg selv ved at 
høringsnotatet var så uklart som det var, 
med så mange ulike alternativer på flere 
av punktene. Jeg har aldri sett en sånn 
type notat før. Og da bør en ikke fortsette 
forhandlingene inn i siste runde. Det gjør 
denne prosessen enda mindre heldig. 

Laugsvesen. Også kulturforsker ved 
Høgskulen i Sogn og Fjordane Georg 
Arnestad er overrasket over siste ukes 
vending:
 – Forleggerne og bokhandlerne har 
stått frem som hovedaktørene hele veien. 
Men jeg ble overrasket da jeg hørte at 
Kulturdepartementet kunne gjøre det 
så enkelt for seg selv, som å la de to 
partene som har mest interesse av et 
regulert system, bli enige seg imellom. 
Det er som politikken har abdisert og 
overlater utformingen av denne loven til 
de som har vært forkjempere for den, sier 
Arnestad, som ikke kjenner til lignende 
eksempel fra kulturpolitikken:
 – Jeg vet ikke om dette kan ha skjedd 
tidligere, at regjeringen i sluttfasen av 
arbeidet med en lov lar de impliserte par-
tene selv forhandle seg frem til enighet. 

– Politikkens abdikasjon
De største aktørene i bokbransjen har fått skrive sin 
egen lov, mener kritikere.

Alfred Fidjestøl

Dette er saken:

 • Fredag 26. april forventes kulturmi-
nisterens forslag til boklov lagt frem i 
statstråd på Slottet. Saken skal opp i 
Stortinget før sommeren.

 • Bokbransjen har vært vært fritatt fra 
konkurransereglene gjennom en frem-
forhandlet bransjeavtale, som sikrer 
forlagene retten til å prissette bøkene i 
en fastsatt fastprisperiode.

 • Med en boklov vil dette midlertidige fri-
taket fra konkurranseloven bli lovfestet. 
Opposisjonen ønsker ikke en boklov. 
Regjeringen måtte derfor legge frem et 
forslag nå, for å rekke en stortingsbe-
handling før valget.

 • Et forslag til lovtekst har vært ute på 
offentlig høring, men den siste uken 
har Kulturdepartementet invitert Forleg-
gerforeningen og Bokhandlerforeningen 
inn til lukkede forhandlinger om noen av 
stridsspørsmålene.

bokloven: Bakgrunn  
og konsekvenser
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Lett og tung festival
Ytringsfrihetsfestivalen Pen World Voices 
har, mellom foredrag om litteratur i Burma 
og Iran, laget plass til noen overraskende 
innslag på programmet i år. Festivalen, som 
finner sted i New York første uken i mai, tilbyr 
blant annet et seminar om «What the Wu-
Tang Clan Teaches Us About Political Publish-
ing» og en samtale med et lagerselskap om 
kreaktivitet. Hvert år åpner Salman Rushdie 
festivalen ved å sette en tom stol på scenen. 
Den symboliserer alle forfatterne omkring i 
verden som sitter fengslet og ikke får delta.   

Kart over Nordens litteratur
En bok som lover oversikt over «nye ret-
ninger i nordisk litteratur», kommer nå ut 
på det danske forlaget Spring. Antologien 
Millenium byr blant annet på en artikkel 
om det aktuelle emnet «monokulturalism 
i svensk samtidslitteratur», med utgangs-
punkt i Jonas Hassen Khemiri, som nylig 
har skapt debatt om emnet i svensk offent-
lighet. Erik Skyum-Nielsen byr på nedslag i 
islandsk litteratur, og Kirsten Hamman får 
en nærlesning. Danskspråklig grønlandslit-
teratur vies også en fyldig artikkel.

Boikotter lydbøker
De som leser inn lydbøker, er ikke de som 
slamrer mest med dørene i bokbransjen. 
Denne uken ble det imidlertid varslet om kon-
flikter innad i lydbokmiljøet. Det er innleserne 
i NLB, Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek, 
som enstemmig har vedtatt å boikotte all 
videre lesning inntil deres arbeidsforhold er 
avklart. «Vi har ingen lovlige arbeidsavtaler», 
skriver innleserne i en pressemelding, som 
varsler at de fra 24. april blir tause, inntil de 
får oppfylt rettighetene de mener å ha etter 
lovverket.

Geir Lippestad fremstår ikke som en dyp tenker. SIDE 41

 Samfunnsøkonom Knut Løyland ved 
Telemarksforskning, som lenge har vært 
en sentral og profilert kritiker av bok-
bransjens makt og ønske om egen boklov, 
er heller ikke imponert over prosessen 
denne siste uken:
 – Dette er laugsvesen og middelalder 
på nytt. To parter sitter og diskuterer 
innholdet i en lov, mens andre aktører 
tvinges inn i en situasjon de ikke har inn-
flytelse over. Også laugsvesenet stengte 
ute alt som var innovativt og nytt, sier 
Løyland.

Strid om rabatt. Et sentralt stridstema i 
sluttspurtforhandlingene har handlet om 
såkalt rabatt-tak. I dag kan bokhandlene 
forhandle frem store rabatter på enkelte 
bøker fra forlagene, mot gjenytelser 
som markedsføring og tilrettelegging i 
bokhandlene. I noen tilfeller har rabat-
ten vært over 50 prosent. Dette systemet 
har endret hele strukturen i den norske 
bokbransjen, mener Knut Løyland. Forlag 
har kjøpt seg opp i bokhandel-bransjen, 

og taper dermed lite på rabattene så lenge 
de formelt selger bøker til seg selv:
 – Da rabatt-taket ble fjernet i 1999, 
fikk det store implikasjoner for struktur-
utviklingen i bransjen. Det var bakgrun-
nen for at de store aktørene investerte i 
bokhandler, da kunne de ta det de tapte 
ved store profitter i forleggerleddet igjen 
i bokhandlerleddet. Nå er det snakk om å 
redde de store investeringene i bokhand-
ler-leddet, det er det dette dreier seg om i 
de store forlagene. De store forlagene er 
ikke interesserte i å se disse investerin-
gene smuldre opp, sier Løyland. 

Større tendens. Den politiske unnfal-
lenhet i denne konkrete saken er del av 
en større kulturpolitisk tendens de siste 
årene, mener Trond Andreassen:
 – Dette med å skulle tekkes ulike inter-
esser er kommet mer inn de siste årene. 
En vil heller ha oppbacking fra enkelte 
miljøer enn å utøve en klar politikk.
 – Er det valgkampen som lurer bak?
 – Ja, det kan en lure på, men det 
gjelder ikke bare denne saken. Vi har 
for eksempel jobbet hardt for at Norsk 
Forfattersentrum skal åpne for medlem-
skap også for faglitterære forfattere, 
og jeg tok det opp flere ganger med 
Huitfeldt da hun var kulturminister. 
Norsk Forfattersentrum får hele sin støtte 

over kulturbudsjettet, og en liten telefon 
fra henne ville sannsynligvis kunne ha 
endret praksisen. Men hun ville ikke 
blande seg, enda hun innså det proble-
matiske med denne praksisen. Da utøver 
du ikke politikk. 

Visjonsløst løft. Siden 2005 har regje-
ringen arbeidet systematisk for å øke 
bevilgningene til norsk kulturliv, under 
overskriften «Kulturløftet». Kulturfor-
sker Georg Arnestad ser en påfallende 
parallell mellom denne satsingen og 
måten boklovsforhandlingene er løst nå i 
sluttspurten. Begge sakene illustrerer en 
mangel på kulturpolitiske visjoner eller 
en gjennomtenkt ideologi i regjeringen. 
Den store Kulturutredningen som nylig 
ble lagt fram av Enger-utvalget dokumen-
terer dette, mener Arnestad.
 – Man kan lese Enger-utvalgets 

innstilling som en kritisk irettesettelse 
av politikken i kulturløftet. Kulturløftet 
har vært vellykket i den forstand at en 
nå nærmer seg målet om at én prosent 
av statsbudsjettet skal gå til kultur. Men 
samtidig viser tallene at mye av kulturløf-
tet har gått til de etablerte institusjonene, 
til å videreføre disse og til administrative 
formål og pensjonsordninger og annet, 
og at disse institusjonenes publikums-
oppslutning langt fra har vokst like mye. 
Kulturløftet har vært en forlengelse av 
politikken slik den var. Det har ikke vært 
noen kulturideologi eller nytenkning i 
bunn, annet enn at kulturlivet trenger 
mer penger, sier Arnestad. 
 Også Knut Løyland fra Telemarksfors-
kning mener bokloven viser at regjerin-
gens kulturpolitikk er formet omkring de 
store aktørene i kulturlivet sine ønsker:
 – Regjeringen tar premissene for gitt 
om at boklov og fastpris er ekstremt 
viktig for kulturpolitikken. Så lenge du 
gjør det, vil du vel gjøre alt du kan for å 
få en lov som er utformet slik at alle de 
store partene i bransjen er tilfreds, sier 
Løyland.

Bare et råd. Den Norske Forfatterfore-
ningen har lenge ivret for en boklov, og 
foreningens leder, Sigmund Løvåsen, 
synes det er greit at den skjønnlitterære 
foreningen ikke har blitt involvert i denne 
siste forhandlingsrunden. 
 – Det er uansett opp til regjeringen å 
vedta loven og bestemme innholdet. Det 
er ikke så uvanlig at de ber noen om råd. 
Men et råd trenger ikke å følges til punkt 
og prikke, det er ikke slik at noen av de 
berørte partene kan diktere det som skal 
stå i lovteksten.
 – Trond Andreassen kjenner seg satt på 
gangen, men du deler ikke den følelsen?
 – Når det skal lages en lov for forfat-
tere og lesere, er det naturlig å involvere 
forfattersiden i minst like stor grad som 
forleggere og bokhandlere. Men som sagt 
er det å be noen om råd ikke det samme 
som å vedta det rådet de får, det er opp til 
regjeringen.
 Georg Arnestad, som motsatt av forfat-
terorganisasjonene er kritisk til hele bok-
loven, synes det er like greit at forfatterne 
ikke er blitt involverte:
 – Forfatterorganisasjonene, både den 
skjønnlitterære og den faglitterære, har 
tidligere vært så samstemte med Forleg-
gerforeningen at de for min del bare kan 
sitte på gangen og ha det så godt.

Legger frem boklov: Kulturminister Hadia Tajik har mange ganger understreket at Bokloven er laget for leserne og forfatterne. Men kritikerne mener kulturministeren 
har overlatt for mye til bokbransjens mektigste aktører. Foto: ErIk JohanSEn / ntB ScanpIx

– Politikkens abdikasjon

Det er som politikken har 
abdisert og overlater utfor-
mingen av denne loven til 
de som har vært forkjem-
pere for den.

GEORG ARNESTAD, kULtUrForSkErDette er laugsvesen og 
middelalder på nytt. 

KNUT LØYLAND, SaMFUnnSØkonoM

alf@morgenbladet.no 
Les mer om utviklingen i bokmarkedet på 
neste side.
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Bøker Bokmarkedet

VINNER AV SØRLANDETS 
LITTERATURPRIS 2013
Da Henrik Husten kom hjem

av Bård Nannestad
«Gripende og overraskende lesning. 
Velskrevet om fortielse og å kjenne sin historie»

- Nominasjonsjuryen, Sørlandets Litteraturpris

Vi gratulerer! 

TORSDAG 2. – SØNDAG 5. MAI

TRONDHEIM
L I T T E R AT U R
FESTIVAL 2013

Æ Å

-

Amalie Smith (DAN), Eldrid 
Lunden, Lina Wolff (SVE), 
Trude Marstein, Ariana 
Reines (USA), Gloria 
Gervitz (MEX), Gunnar 
Wærness, Henrik Skotte, 
Anna Bache-Wiig, Sunniva 
Relling Berg, La Granada, 
Anna Kleiva, Siw-Anita 
Kirketeig, Saila Susiluoto 
(FIN), Lars Amund Vaage, 
Cathrine Knudsen, Linda 
Eide, Kristin Fridtun og 
Valkyrien Allstars.

PROGRAM: 
www.aeaa.no / 
www.forfattersentrum.no

PÅ ROCKHEIM OG TRONDHEIM KUNSTMUSEUM
TEMA: SNAKK

N O R S K  F O R F A T T E R S E N T R U M  P R E S E N T E R E R M E D

Du har sett dem før: en flora av duse 
bokomslag fyller bokhandlene landet 
rundt. Kanskje leste du også om dem, i 
Bernhard Ellefsens kommentar «Å lese 
seg nedover» 22. mars i Morgenbladet. 
Denne såkalt kommersielle kvalitetslit-
teraturen, ofte tydelig innrettet mot 
kvinner, selger i store mengder. Men i 
motsetning til kiosklitteraturens dvaske 
pocketbøker har bøkene av forfattere som 
Cecilia Samartin og Victoria Hislop hard 
perm og selges i alle de store bokhand-
lene. Mange har uttrykt bekymring for 
hvordan den kommersielle suksessen 
små forlag som Juritzen og Bazar har 
opplevd, nå får de store forlagene til å 
satse på samme type bøker.
 «De nevnte underholdningsromanene 
er TVNorge trykket på papir», skrev 
Ellefsen i sin kommentar. Da hisset han 
på seg leder av Foreningen !Les, Kristine 
Isaksen, som også er bokanmelder i 
VG. I et innlegg i Klassekampen 13. 
april forsvarte hun det hun omtaler som 
«dameromaner» fordi de gir økt leselyst.
 – Ellefsen har et ensidig negativt syn 
på underholdningslitteratur. Han bruker 
det som en sekkekategori for mange for-
skjellige bøker. Han siterer mye fra bak-
sidetekster og forlagssidene, og bruker 
markedsføringsspråket til forlagene når 
han prater om dem. Da får jeg inntrykk 
av at han ikke har lest disse bøkene. 

Rema-bokhandlene. Cecilie Naper er 
førsteamanuensis i litteratursosiologi 
ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun 
har forsket på både litteraturpolitikk og 
lesevaner i Norge de siste 15 årene, og 
på kvinners lesevaner spesifikt. Naper 
mener den sosiale kontrakten mellom 
bokbransjen og det offentlige har knaket 
i sammenføyningene i 15 år, og at det er 
det som viser seg i den kommersielle 

kvalitetslitteraturens inntog. 
 – Forlagene har ikke holdt sin del av 
den litteraturpolitiske avtalen. Tanken 
bak denne uskrevne kontrakten er at det 
offentlige skulle støtte bransjen, blant 
annet gjennom de mange innkjøpsord-
ningene og gjennom momsfritaket på 
bøker. Til gjengjeld forpliktet bransjen 
seg gjennom den gamle bransjeavtalen til 
å tilby et bredt utvalg av norsk og oversatt 
litteratur. I 1997 sa forleggerne opp 
bransjeavtalen. De nye bokavtalene som 
ble inngått på 2000-tallet, åpnet for at 
bokhandelen mer ensidig kunne satse på 
den mest lønnsomme litteraturen. 

 – Hva ble resultatet?
 – Andelen velassorterte bokhandler 
gikk kraftig ned. Inn kom «Rema-bok-
handelen» som satset på et mindre antall 
bestselgere. Sammen med den svake 
norske satsningen på e-bøker har dette 
ført til at tilbudet til norske lesere har 
blitt dårligere. I neste omgang har norske 
lesevaner blitt mindre varierte, noe som i 
alle fall ikke gagner demokratiet.
 – Kan en boklov gjøre noe med kommer-
sialiseringen av litteraturen?
 – Det er vanskelig å si, men fastprisen 
har tradisjonelt sett vernet om kvalitets-
boken, og sikret mangfold og bredde i 
litteraturen. 

Skviser ut kiosklitteraturen. Naper har 
også interessert seg for den såkalte dame-
litteraturen gjennom sin forskning. Men 
syns hun det er god litteratur?
 – Det er veldig varierende kvalitet. 
Men det er ingen grunn til å se ned på 
bøker som Kathryn Stocketts Barnepiken 
eller Tatiana de Rosnays Saras nøkkel. De 
forteller om viktige historiske omdrei-
ningspunkter, mange av dem underspilt 
i vestens kollektive hukommelse. Et 
eksempel finner vi i Jamie Fords Hotellet 
på hjørnet av bitter og søt som skildrer 
interneringen av amerikanske statsbor-
gere av japansk herkomst etter Pearl Har-
bor. Bøkene er uten tvil også populære 
fordi de tematiserer feministisk kamp for 
likestilling i en eksotisk setting.
 – Hvem leser disse bøkene?
 – Det er en utbredt oppfatning at 
denne internasjonale bestselgerlitteratu-
ren, disse «dameromanene», kun leses av 
damer i 50- og 60-årene. I virkeligheten 
leses bøkene av kvinner i alle aldre. 
Men ett fellestrekk har leserne, nemlig 
utdanning ut over videregående skole. 
Min spådom er at denne nye bestselgerlit-
teraturen kommer til å skvise ut den 
klassiske kiosklitteraturen etter hvert som 
utdanningsnivået øker i Norge.
 Kristine Isaksen mener Ellefsen 
undervurderer hva disse leserne får ut av 
bøkene: 
 – For moren min er det å lese den 
typen feministisk roman å lese seg opp. 
Jeg er også litteraturviter, og Ellefsen og 
jeg kan sikkert være ganske enige i hva 
som er god litteratur. Å lese kan ha flere 
kvaliteter enn å gi dannelse og perspektiv. 
Å lese seg opp kan være å få livsgnist og 
underholding, og det er like store kvalite-
ter. Lesing er ikke bare for litteraturvitere.

Blandet drops. Cathrine Bakke Bolin er 
redaksjonssjef for oversatt skjønnlittera-
tur hos Gyldendal, en av «de tre store» 
som Ellefsen mener leserne har fått 
svekket tillit til som «kontinuitetsbærere 
og kvalitetsgarantister». Hun har tidligere 
vært redaksjonssjef i Cappelen bokklubb. 
Da hun begynte i Gyldendal, hadde hun 
ansvar for chic lit-serien Drops inntil den 

ble lagt ned for fem år siden. 
 – Markedet ble mettet og leserne 
gikk videre. De forfatterne som var mest 
populære, for eksempel Sophie Kinsella, 
gir vi fremdeles ut, men altså uten 
serietilknytningen.
 Bakke Bolin har siden overtatt jobben 
som sjef for all den oversatte skjønnlit-
teraturen i Gyldendal. Avdelingen var 
tidligere ledet av Janneken Øverland, som 
blant annet markerte seg ved å redigere 
serier med smalere oversatt litteratur.
 – Kan det ha hatt noe å si for Gyldendals 
satsing på kommersiell kvalitetslitteratur at 
du kom fra stillingen som Drops-redaktør?
 – Ja og nei. Jeg lærte mye om sjanger 
og målgruppetenkning i arbeidet med 
Drops. Samtidig kan man ikke hvile på 
tidligere erfaringer. Jeg har tidligere sagt 
at våre kommersielle utgivelser skal 
speile de fenomenene og diskusjonene 

Litteraturens kongekrabbe
Den «kommersielle kvalitetslitteraturen» får stadig 
større markedsmakt og splitter bokbransjen. Er den 
ufarlig underholdning eller litteraturens død?

Solveig Nygaard Langvad
Dette er saken:

Bernhard Ellefsen skrev 22. mars 
en kommentar i Morgenbladet, «Å 
lese seg nedover», om utviklingen i 
bokmarkedet. Ellefsen mener de store 
forlagene har kopiert de kommersielle 
forlagenes bestselgere, og at dreiningen 
mot «kommersiell kvalitetslitteratur» 
kom i kjølvannet av forrige regulering av 
bokbransjeavtalen i 2005.

Ellefsen har fått kritikk fra Kristine Isak-
sen i Foreningen !Les (Klassekampen 
13. april), som mener Ellefsen under-
vurderer underholdningslitteraturen og 
dens lesere. 

Denne uken legger kulturministeren 
frem forslag til ny boklov. Kritikerne 
mener avtalen gir for mye makt til de 
store forlagene, mens disse mener 
loven er avgjørende for å unngå en 
ytterligere kommerisalisering av 
bokmarkedet.

Ironisk nok 
fremstår Bok-
klubb-æraen for 
mange intellektuelle som 
en slags paradisisk tid for 
nasjonens felles dannelse. 

Henrik keyser Pedersen,  
Norsk kritikerlag

bokloven bakgrunn  
og konsekvenser
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Lykke på bok: Bokhandlene fylles i stadig større grad av duse pastellomslag. I kjølvannet av bestselgende forfattere som Cecilia Samartin og Victoria Hislop, prøver alle de store forlagene å ta en bit av markedet for «kommer-
siell kvalitetslitteratur». Her fra Cappelen Damms forlagskatalog «Happy Tears», som også presenterer en oppskrift på blodappelsinparfait.

snl@morgenbladet.no 
Se også artikkel om bokloven på forrige side.

som oppstår på en internasjonal arena. 
Det krever at man har et blikk for god 
litteratur, og samtidig aldri mister av syne 
det som skjer på utsiden av vinduet. Det 
var det vi gjorde da vi sikret oss rettighe-
tene til Fifty Shades, og det er det vi skal 
fortsette å gjøre.

Imperialistisk sjanger. Karin Haugen er 
redaktør for Klassekampens bokmagasin, 
og skrev 23. mars en kommentar om 
hvordan dameromanenes innpakning 
fører til en feminisering av litteraturen.
 – Disse bøkene speiler de verste sidene 
ved damebladkulturen. Cappelen Damms 
bokserie «Happy Tears» lanseres i en 
katalog der leserne får «oppskriften på en 
tre-retters kjærlighetsmeny som du kan 
overraske kjæresten med». Eller ta Bok-
klubben, den lavpannede feminiserin-
gens spydspiss. De pusher litteratur like 
ivrig som frottéhåndklær, tøfler og digital 
ernæringsvekt. Bokklubben har i 2013 
en egen kategori for hold in-produkter 
som Trinny og Susannahs «All in body 
smoother». Hvorfor skal boklesere møtes 
av dette? Kan ikke kvinner få gå til lit-
teraturen som lesere, uten å presses inn i 
damebladenes univers?
 Haugen ser sjangeren som lett 
imperialistisk. 
 – Den ligner en litteraturens konge-
krabbe. Disse bøkene fortrenger norsk 
skjønnlitteratur fra bestselgerlistene, de 
tar opp mye plass i bokhandelen, og vi 
ser at de smitter av på hvordan forlagene 
presenterer annen litteratur. 

Åndssnobberi. – En kongekrabbe? Den 
likte jeg, sier Knut Gørvell, utviklingssjef 
i Cappelen Damm. I likhet med Bakke 
Bolin har han bokklubb-bakgrunn, 

gjennom sin tidligere jobb som direktør 
for Bokklubben Nye Bøker. Nå har 
han ansvar for blant annet «Happy 
Tears»-serien.
 – Men jeg syns man skal se på de 
strukturelle endingene, og ikke på den 
overfladiske markedsføringen. Endrin-
gene i bokavtalen av 2005 svekket blant 
annet bokklubbene og har vært med på å 
forsterke en kommersialisering. Derfor 
er det helt nødvendig å få til en boklov 
som kan sikre mangfoldet.
 – Gjenspeiler Cappelen Damms profil den 
utviklingen i bokmarkedet som vi har sett 
etter forrige endring av Bokavtalen?

 – Vi opplever det samme som alle 
andre. Noen få bøker blir vinnere, og de 
blir større vinnere enn tidligere. Men det 
gjelder også de store litterære romanene 
som Jonathan Franzens Frihet. Så det er 
selvsagt ikke bare krim og underhold-
ningsromaner som selger, heldigvis. 
Underholdningsromaner av forfattere 
som Cecilia Samartin og Lucinda Riley 
har en stor popularitet akkurat nå, men 
det sier kanskje mest om hvordan folk 
i vår tid har behov for virkelighetsflukt, 
drama og romantikk.
 Gørvell kaller Ellefsens synspunkter 
for åndssnobberi. 
 – Det virker som han befinner seg 

i et høyt tårn hevet over enhver vanlig 
leser. Når han beskriver Halvbroren som 
om den ikke er bra nok, sier det mye om 
hans ekstremt elitistiske syn på litteratur. 
Han tør heller ikke se verdien av under-
holdning. Det deles av mange av hans 
åndsfrender. Noe av dette gjenspeiles i 
Cathrine Krøgers anmeldelse i Dagbladet 
av Lavendelhagen av Lucinda Riley. Der 
må hun først forklare at hun ikke liker 
denne typen bøker, og at det er fullt av 
klisjeer. Men hun elsket hver side. Hun 
klarte altså å innrømme noe Ellefsen 
aldri ville turt.

Paradisisk bokklubb-æra. Har kritikerne 
berøringsangst for den kommersielle 
kvalitetslitteraturen?
 – Ellefsens kritikk av kommersielle, 
men privilegerte forlag er helt berettiget, 
men ikke så veldig ny, til tross for ny 
underholdende empiri hentet fra glossy 
bokomslag, sier Henrik Keyser Pedersen, 
leder for arbeidsutvalget i Kritikerlagets 
seksjon for litteratur.
 – Isaksens kronikk forholder seg 
derimot til det sannsynligvis irreversible 
faktum at den norske litterære offent-
ligheten har blitt ganske så fragmentert 
og mangfoldig. Personlig mener jeg at 
livet er for kort til såkalte dameromaner, 
men sjangeren har helt sikkert kommet 
for å bli. Ironisk nok fremstår Bokklubb-
æraen for mange intellektuelle som en 
slags paradisisk tid for nasjonens felles 
dannelse. Men som Isaksen antyder, så 
er det jo et spørsmål om avsetning av 
kvalitetslitteratur var ensbetydende med 
at bøkene faktisk ble lest.

Romantisk tradisjon. Til tross for 
godt salg og høye lesertall, får ikke 

dameromanene tilsvarende oppmerk-
somhet fra litteraturkritikerne. Kristine 
Isaksen mener det er på tide at damero-
manene også blir anmeldt i avisene. 
 – Bokhandlene har tatt over veldig 
mye makt når det gjelder å anbefale og 
vurdere dameromantitler. Det finnes 
svært få anmeldelser av de damebøkene 
som selger og som ønskes lånt på biblio-
teket. Det er store kvalitetsforskjeller her 
også, og leserne fortjener å lese de beste. 
Mange kritikere vil bare lese og vurdere 
og skrive om de bøkene de tror er bra, 
men vi må arbeide med annen litteratur 
også.
 – Den smale litteraturen løper fremde-
les med det meste av oppmerksomheten, 
bekrefter Keyser Pedersen.
 – Det skyldes etter min mening ikke 
konservatisme og snobberi, men henger 
sammen med at anmeldelsen, i god 
romantisk tradisjon, ofte forstår seg 
selv som en forlengelse av det «kritikk-
verdige» verk. Generelt sett er det mest 
givende å lese kritikk av kvalitetslitteratur. 
Det er opplagt at stadig flere norske bøker 
ikke blir «synlige» i kraft av å bli anmeldt. 
Kanskje det er grunnen til at damelittera-
turen velger andre synliggjøringsstrate-
gier, for eksempel i form av omslag som 
sender tankene på langhelg til Provence.

Forlagene har 
ikke holdt sin 
del av den litte-
raturpolitiske 
avtalen. 

CeCilie Naper, forsker

Lesing er ikke 
bare for littera-
turvitere.

KristiNe isaKseN,  
foreningen !Les
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Bøker Roman

Anmeldere i engelspråklig presse har 
nærmest konkurrert om å fastslå det: J.M 
Coetzees nye roman er et underlig dyr, 
med ekko i Dagbladet som i forrige uke 
rett og slett brukte overskriften på sin 
anmeldelse til å spørre «Har J.M. Coetzee 
gitt ut sin rareste bok så langt?» (Dagbla-
det 15. april). 
 I The Childhood of Jesus presenterer 
Nobelprisvinneren oss i alle fall for en 
moderat justert fremtidsverden. Noe 
udefinerbart, men katastrofalt har 
skjedd, noe som har fått en mann til å 
flykte fra den gamle verden, over havet, 
sammen med tusener av andre. Køen av 
immigranter fra en europeisk katastrofe 
som velter inn over Amerikas kyster 
gir romanen historisk klangbunn. Men 
denne gang må immigrantene lære seg et 
nytt herskerspråk: spansk. Allerede i dette 
anslaget – den engelsktalende redusert til 
en bablende unge på et fremmed språk 

– gis et tydelig signal om at utlendighet 
og annerledeshet, at ingen kan ta sin 
egen posisjon i verden for gitt, er sentrale 
anliggender for romanen.

Hul godvilje. Hovedpersonen, Simon, har 
tatt til seg liten foreldreløs gutt han møtte 
på båten. Simon og femåringen David 
er to omstreifere i ukjent terreng. Deres 
mentale bagasje finnes det ikke rom for i 
den nye verden, som møter dem med en 
goodwill som bare irriterer Simon, uper-
sonlig som den er, helt uten individuell 
følelse og interesse. 
 Fremmedfølelsen knytter an til større 
historier om eksil og flyktningtilværelse, 
men går mye lenger, idet desinteressen 
i denne vidunderlige nye verden er blitt 
opphøyet til norm. Kvinnene avviser ham 
ikke, de kan godt legge seg ned og by på 
både kropp og vennskap. Men de følel-
sene, den pasjonen Simon vil ha, dem 
avviser det nye landets kvinner: følelser 
innebærer irrasjonalitet, potensielt også 
hat, sjalusi og maktspill; alt slikt en i 
denne nye verden har forsøkt i kvitte seg 
med.

Antiseptisk. Navnet på byene der historien 
utspiller seg, «Novilla», «Nueva Ezpe-
ranza», antyder en selvforståelse som den 
nye tids foranskutte lyn. Nettopp spørs-
målet om mennesket burde forsone seg 
med sine dyriske, irrasjonelle sider, eller 
om vi heller bør søke å modernisere oss 
selv i ulike selvforbedrende utopiers navn, 
er da også det filosofiske spørsmålet som 
spilles ut i romanen. 

 Det starter som små hverdagsfiloso-
fiske puslespill, og ender i regelrett kon-
frontasjon. Det Simon fastholder som sitt 
adelsmerke – sine gammeldagse lidenska-
per, hungeren etter en god biff, begjæret 
etter et lidenskapelig møte med en kvinne 

– støter mot en antiseptisk verden, der alle 
vil ham vel, men der porsjonene alltid er 
små, maten bare sunn, familielivet bare 
rasjonelt innrettet. Motstanden radikali-
serer ham, følelsen av splid mellom ham 
selv og omgivelsene vokser, og det er i 
denne prosessen, denne trassen mot det 
avmålt gode, romanen henter mye av sin 
kraft. 

Aforismer. At romanen i så stor grad lar 
hovedpersonen fungere som en formidler 
av filosofiske begrepsdiskusjoner, synes 
å ha plaget anmeldere aller mest, både i 
form og innhold:  Hvorfor prates det så 
mye, når det heller burde handles? Og er 
det Coetzee selv som snakker gjennom 
Simons aforismeliknende forsvar for 
følelsen over tanken: «If he is going to 
be judged, let it be on the movementes 
of his heart rather than the clarity of his 
thought». (Dagbladet spør til og med om 
Coetzee har begynt å gå Paulo Coelho i 
næringen som selvhjelpsfilosof).
 For min del reagerte jeg helt anner-
ledes på diskusjonspartiene. Jeg leser 
boken som det den presenterer seg som: 
En filosofisk fabel, der man i skjærings-
punktet mellom allegori og litterær dialog 
inviteres til å tenke gjennom spørsmålene 
teksten legger frem. 

Biffdrøm fra en vegetarianer. Forfatteren 
plasserer seg rutinert på trygg litterær 
distanse fra sin hovedperson; Simons 

biffdrømmer er skildret med inderlighet 
og kjærlighet av den overbeviste vegetaria-
neren og dyreaktivisten Coetzee. 
 Samtidig har Coetzee alltid formidlet 
et personlig undertrykk også utenfor 
de selvbiografiske romanene. At han i 
et helt forfatterskap har lekt seg med 
dobbeltgjengermotiver, farger unngåelig 
lesningen av alle tekster fra hans hånd. 

 Midt i alt det tydelig oppkonstruerte 
klarer jeg aldri å bli kvitt et bilde på nett-
hinnen av at den som sitter og konstrue-
rer det hele selv, har hisset seg grenseløst 
opp over livsstilsforsider, helseprat og 
glatt snakk om samliv og relasjoner, mens 
han skapte sin byråkratisk-terapeutiske 
fremtidsvisjon. Et slikt avtrykk ville hos 
de fleste vært negativt, avslørende, men 
hos Coetzee fungerer det som et brudd 
med forfatterens ellers så kliniske intel-
lekt, som bidrar til å gjøre det litterært 
begavede bevegende i tillegg. Gode 
eksempler på Coetzees tørre humor er 
Simons nesten leserbrevaktige utfall ofte 
også.
 Enklest er det å lese fortellingen som 
en advarsel mot alle utopiske ideer om en 
forbedret menneskeart. Så cerebral som 
han er, har bøkene til Cotezee nesten bare 
godt av å bli oppblandet litt frodig, tilsy-
nelatende bare så vidt undertrykt sinne 

– uten at forfatteren av den grunn lar sva-
rene settes på noen enkel talerørsformel.

Uklar frelser. Hovedperson er en «noble 
savage» i tradisjonen fra Aldous Huxleys 
Brave New World, en naiv vismann i en 
avsjelet verden. Fortellingens milde 
anstrøk av fremtidsfabel har likevel 
kanskje mer til felles med McCarthys The 
Road: far og sønn i en av ukjente grunner 
ødelagt verden, på jakt etter fast grunn 
under føttene, muligens også i mer ånde-
lig forstand.
 Kanskje er det mulig å lete etter 
tolkningsnøkler i et lignende religiøst-
mytisk landskap som McCarthy er kjent 
for? Tittelen The Childhood of Jesus virker 
lenge nesten umotivert, en voldsom 
påstand uten klar mening, eller tydelig 
legitimeringen i teksten. Skulle det at 
gutten har ukjent far og mor i seg selv 
gjøre ham til en slags jomfrufødt frelser? 
Kritikerne har rett i at opplegget med 
gutten er søkt, og det hjelper ikke på 
troverdigheten at hans annerledeshet 
som et «eksepsjonelt barn» spilles ut i en 
lite inspirert diskusjon om hvorvidt han 
trenger å gå på spesialskole eller ei. 

Kulturell avmakt. Boken inneholder også 
en diskusjon om lesning og tolkning, 
som overlapper med diskusjonen om 
lidenskapens berettigelse på interes-
sante måter. Det skyldes ikke først og 
fremst de mange referansene til Don 
Quijote, som femårige David bruker som 
en ABC i lesning, og som Coetzee har 
behandlet mer interessant før. Derimot 
bidrar disse partiene ytterligere til å 
understreke at denne lille prinsen inngår 
i en ikke-realistisk, filosofisk diskusjon i 
allegoriens form, som både kan leses som 
en fabel om kulturell makt og avmakt, og 
som en fortelling som setter seg inn i den 
marginalisertes situasjon. Men en som 
samtidig snur perspektivet ved å gjøre 
en hvit, middelaldrende, engelsktalende 
mann til den som for et øyeblikk har 
mistet privilegiene – et perspektiv med 
gjenklang av det som i sin tid brakte Coet-
zee opp i trøbbel da han utga hovedverket 
Disgrace. 

Etter prestisjen. Tross at ting i den hakker, 
tross at jeg lette i Bibelen, i litteraturhis-
torien, i filosofien, uten å finne nøkkelen 
som låste opp allegorien, ga romanen 
meg flere ansporende baner for tanken 
å sno seg rundt. Følelsen av at delene 
aldri helt faller sammen – og at det siste 
kapittelet sender historien i en retning det 
ikke noe sted er bygget opp til – er aldri 
sterkere enn følelsen av at teksten virker i 
en og på en, som kommer etter hvert som 
man fordøyer dens tilsynelatende enkle 
og direkte, men tiltagende forunderlige 
form.
 Uansett om den vil bli stående som et 
hovedverk eller som et kuriøst innslag i 
hans senere forfatterskap, har Coetzee 
etter Nobelprisen, etter å ha fått alt som er 
av heder og trygg kulturell prestisje, vist 
at han fremdeles har evnen til å overraske. 
Jeg kan ikke skjønne annet enn at slikt 
må tas imot med glede.

Den gamle mannen og barnet 

Anmeldelse
J. M. Coetzee
The childhood of Jesus
277 sider. Harvill Secker

en overraskelse: Selv med all verdens priser i kofferten fortsetter J. M. Coetzee å overrraske.  
 Foto: Dave taCon 

J.M. Coetzee fantaserer 
opp en fremtid i fotspo-
rene til Brave New World og 
The Road. Resultatet over-
rasker og berører. 

Simons biffdrømmer er 
skildret med kjærlighet av 
den overbeviste vegetaria-
neren og dyreaktivisten 
Coetzee. 
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På tittelsiden til Geir Lippestads Det vi kan 
stå for opplyses det at boken er skrevet i 
samarbeid med Jon Gangdal, som er jour-
nalist, en dreven forfatter, foredragsholder 
og partner i kommunikasjonsbyrået 
Angeltveit & Gangdal AS, et firma som 
har spesialisert seg på samhandling, 
motivasjon og mestring. Teksten er 
skrevet i første person entall og flertall, 
og viser henholdsvis til Lippestad og for-
svarsteamet. Det er i dette tilfellet sjelden 
sjenerende at leseren vet at boken er ført 
i pennen av en utenforstående på vegne 
av dette jeg-et eller vi-et. Samarbeidet mel-
lom Lippestad og Gangdal har ført til en 
velformulert og behagelig lettlest bok. 

Verdikåseri. Store praktiske og retoriske 
kunnskaper hos begge forfatterne – om 
hvordan man får et budskap til å gå 
inn – har ført til akkurat så mange gjen-
tagelser av sentrale formuleringer som 
nødvendig uten at det virker som terping. 
Kapitlet om verdibasert kommunikasjon 
eller «verdikommunikasjon» er kanskje 
et lite unntak. Ordet er en trylleformel 
forfatterne er veldig glad i. Hva betyr 
denne ordkonstruksjonen? Er det mulig 
å kommunisere uten samtidig å formidle 
verdier? 
 Nødvendigheten av å holde seg med 
en verdibasert kommunikasjon blir et 
slags budskap for mestring. Forespørsler 
om kåserier fra offentlige og private virk-
somheter som vil lære mer om verdikom-
munikasjon, vil helt sikkert bli en effekt 
av boken. 
 
Portrettomslag. Det kan ikke herske noen 
som helst tvil om at forfattere og forlag 
har tatt sikte på markedet for ledelseslit-
teratur. Boken henvender seg imidlertid 
også til andre, og heldigvis fremstår ikke 
Lippestad som bare feilfri og perfekt. I 
den første setningen forsikrer advokaten 
at han ikke har skrevet boken for å få mer 
oppmerksomhet. Å si dette når teksten er 
pakket inn i et omslag med et portrettfo-
tografi og der forfatternavnet er satt med 
større og fetere fonter enn tittelen, vil nok 
i seg selv medføre litt oppmerksomhet. 
 Litt naivitet kan være sjarmerende, og 
kanskje kan den kamuflere konflikter 
mellom verdier både i og mellom 
personer.

Mild irritasjon. Lesere som er ute etter 
opplysninger om hva som foregikk bak 
scenen etter arrestasjonen og rettssaken 
mot Anders Behring Breivik, får litt, men 
ikke mye. Lippestad formidler at han er 
såre fornøyd med hvordan rettssystemet 
fungerte, og har ikke et vondt ord å si 
om verken aktor, dommere, politi eller 
rettspsykiatere. Men han skraper vennlig 
på en kollega som opptrådte som NRK-
ekspert samtidig som advokater fra hans 
kontor var bistandsadvokater. 
 Til og med journalistene fikk han 
større og større respekt for under sakens 
gang. Lippestad skriver at han ikke 
skjønte hvorfor tilregnelighetsspørsmålet 
fikk så stor interesse. Her aner vi irrita-
sjon over at publikum blandet seg inn i 
debatten, og han har sikkert rett når han 
hevder at uten pressens diskusjon om 
rettspsykiatrien ville det ikke ha blitt noen 
rapport nummer to. 
 

Skikkelig. Ifølge Lippestad var den andre 
rapporten unødvendig, men her er advo-
katen mindre overbevisende. Han glem-
mer at det offentlige ordskiftet er en viktig 
ingrediens i rettssystemet. En uavhengig 
presse som kritisk undersøker hva som 
skjer i halvlukkede rom, er en forutset-
ning for rettsstaten. Lippestad beklager 
det han kaller «den enorme støyen rundt 
tilregnelighetsspørsmålet», og at Breivik 
på grunn av den fikk all den oppmerk-
somhet han ville. Når argumentasjonen 
i den første erklæringen og saksbehand-
lingen i kommisjonen viste seg ikke å 
tåle offentlighetens lys, førte dette til en 
nødvendig ryddejobb som ennå ikke er 
sluttført. Det er en grunnleggende verdi 
at syke personer ikke skal straffes. For å 
bevare og beskytte dette humanistiske 
prinsippet må de institusjonene som 
avgjør tilregnelighetsspørsmålet fungere 
bedre enn de viste seg å ha gjort. Verdiene 
Lippestad kommuniserer på dette punktet 
er det vanskelige å slutte seg til.
 Lippestad fremstår ikke som en dyp 
tenker, men opptrer skikkelig når han 
argumenterer mot rasisme og frem-
medfrykt, for likhet og rettferdighet. 
Det er ikke ofte prektige personer også 
er sympatiske, men Lippestad klarer 
balansegangen.

Prektig og sympatisk

Anmeldelse
Geir Lippestad
Det vi kan stå for.
192 sider. Aschehoug 2013

Advokat 
lippestad: 
Fremstår ikke 
som bare feilfri 
og perfekt.  
 arkivFoto: 
eLLen Lande 
Gossner

Det Geir Lippestad sier om rettferdighet, verdier og  
likhet er verken nytt eller oppsiktsvekkende. Likevel  
gir det god mening å lese boken hans.

Forfattere og forlag har  
tatt sikte på markedet for 
ledelses litteratur.
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Bøker Sakprosa

Ikke bare midlene og beredvilligheten til å 
ødelegge, men også viljen til å konservere 
– hva Ernst Jünger i et essay kaller «den 
museale drift» – nådde i det 20. århun-
dre et omfang som savner sidestykke i 
historien. 
 «Det finnes idag», skriver Jünger, 
«blomster, trær, skoger, moser, hus, 
landsbyer, byer og mennesker som er 
underlagt et musealt tabu, og selv den 
dristigste fantasi formår ikke å danne seg 
en forestilling om hvilket mål som nød-
vendigvis må foresveve denne trangen til 
å trekke så store mengder av levende og 
døde ting inn under det uantastelige.» 
Men kloss opptil denne verden som er 
«satt under glass», står en annen verden 
«hvor det knapt nok er grenser for den 
grusomme villskap og for ødeleggelsens 
omfang.» I Jüngers perspektiv fremstår 
den museale drift som en kunstig 
motvekt til «sivilisasjonens økonomiske 
ødeleggelsesverk, og denne sikring kan 
i det minste ofte, som det er tilfelle med 
indianerne og det afrikanske storvilt, være 
en garanti mot den fullstendige ødeleg-
gelse.» («I muséene», 1938.)

Man kan vanskelig overse denne dobbel-
heten når man betrakter forholdet mel-
lom Anders Behring Breiviks ugjerninger 
og den begrunnelsen han oppgir som 
motiv. De europeiske urfolk er utryd-
ningstruet, hevdet han både i sitt såkalte 
manifest og under rettssaken, og kun ved 
å gjøre motstand og opprette egne reser-
vater for hvite, kan vi ha forhåpninger om 
å redde rasen fra total tilintetgjørelse.
 Ingen innenfor den kontrajihadistiske 
bevegelsen, heller ikke Peder Are Nøs-
tvold Jensen, som under pseudonymet 
Fjordman var den skribenten Breivik så 
mest opp til, kunne forestille seg (enn si 
har noe juridisk ansvar for) at en leser 
kunne omsette slike tanker i systematisk 
likvidering av politisk aktive tenåringer. 
Men når Peder Jensen den dag idag insis-
terer på at det ikke finnes spor av ideologi 
hos Breivik – bare et forvirret sammen-
surium av tankebrokker, et tynt ferniss 
som skal kamuflere ugjerningsmannens 
patologiske hat – så er denne påstanden 
like utroverdig som den er psykologisk 
forståelig. For selv om Breiviks omfangs-
rike kompendium eller manifest utgjør 
en barokk og idiosynkratisk collage av 
elementer hentet fra mange hold, dan-
ner kontrajihadismen, rasetenkningen 
og Eurabia-konspirasjonen ledemotiver 
som man punkt for punkt, og med 

apokalyptisk pedanteri, gjenfinner i 
Fjordmans tekster.
 Det er den samme dobbelheten, 
denne kombinasjonen av revolusjonær 
kampvilje og sansen for en samfunns-
bevarende orden og patriarkalsk moral, 
som ligger til grunn for begrepsforvir-
ringen som oppsto umiddelbart etter 
at gjerningsmannens navn ble kjent. 
En «kulturkonservativ» i ordets vanlige 
betydning var det naturligvis ikke tale 
om. Men viljen til å konservere var ikke 
desto mindre et sentralt ideologisk motiv. 
Breivik ville beskytte en truet rase, og gi 
den hvite mann samme vern som nes-
hornet, regnskogen og kostelige vaser fra 
Ming-dynastiet.

Vanskelighetene man støter på når man 
vil forstå tilfellet Breivik, beror i første 
rekke på at man her står overfor en 
legering av ideologi, patologi, et uhørt hat 
og en ekstrem besluttsomhet. Man kan 
ikke vektlegge den psykologiske kompo-
nenten så sterkt at den ideologiske stilles 
i skyggen, eller vice versa, uten å fordreie 
saken.   
 Med Simen Sætres bok Fjordman – 
Portrett av en antiislamist må man kunne 
si at fokuset igjen rettes mot det ideolo-
giske aspektet, selv om bokens hovedskik-
kelse ikke er gjerningsmannen, men 
hans idol. Sætre opptrer her i to roller. 
Han er biografen som oppsøker de ste-
dene hvor Peder Jensen har bodd og reist, 
på leting etter spor som kan fortelle ham 
noe om hvordan han ble den han er i dag. 
Og han er journalisten som forsøker å få 
den myteomspunnede bloggeren i tale, 
møte ham under fire øyne for et intervju. 
 At en bok om Fjordman før eller siden 
måtte komme, sier seg selv. Mange vil 
vite mer om mennesket bak pseudony-
met. En slik biografi kan tenkes å belyse 
hvordan en person som har vokst opp i 
fredelige Ålesund, som sønn av ressurs-
sterke radikale foreldre, kan ende opp 
som en av den kontrajihadistiske bevegel-
sens ledende skribenter. Dermed blir den 
også en studie i radikaliseringsprosesser.  

Biografen Sætre beskriver Jensens opp-
vekst i Ålesund, universitetsår i Bergen 
og arabisk-studier i Kairo rundt milleni-
umsskiftet. Mest av alt får vi høre om en 
helt vanlig gutts oppvekst og modningsår, 

hvor høflig, sympatisk og alminnelig han 
er. En klassisk bifigur – en som de fleste 
ikke legger merke til.
 Javel, og hva så? Underveis kom jeg 
stadig mer i villrede om hva som var 
bokens anliggende.Er dette ment å skulle 
belyse Fjordmans radikalt dystopiske 
tanker, så er det ikke mye å hente her. Er 
Sætres anliggende simpelthen å men-
neskeliggjøre en skribent hele Norge har 
demonisert, og som i det internasjonale 
kontrajihadistiske miljøet fremstår som 
en mytisk, klarsynt og uredd helteskik-
kelse? En avdemonisering og avmytolo-
gisering kunne saktens være på sin plass 
– men fortjener den en hel bok?
 Selv kapitlene om studietiden i Kairo 
bærer dette preget av gjengrodde stier, av 
noe skyggeaktig og blekt, en beretning 
om en dyktig student som gjerne holder 
seg for seg selv i fritiden. Først i Hebron 
begynner tampen å brenne.

Etter Kairo-oppholdet arbeider Jensen 
som observatør i FNs fredsbevarende styr-
ker i Hebron, først som tolk på bakken, 
senere med ansvar for nyhetsbriefing for 
de ansatte i området. Sætre gir her en 
fortettet skildring av et samfunn hvor to 
kulturer står uforsonlig mot hverandre: 
jødiske settlere og en religiøst konservativ 
palestinsk befolkning. Sætre kontrasterer 
Hebron med sine erfaringer fra New 
York: I den amerikanske metropolen 
foreligger flerkulturalitet som en relativt 
fredsommelig og harmonisk samfunns-
form; i Hebron fremtrer den som negativ, 
som håndfast mareritt, hvor begge parter 
trakasserer hverandre, og hvor observa-
tørene blir henvist til passivt å registrere 
overgrep og konflikter som fra utsiden 
ofte fremstår som ugjennomtrengelige. 
 I Hebron synes Peder Jensen å ha 
blitt styrket i sin skepsis til muslimer og 
Islam, i motsetning til mange av sine 
kolleger. Hvorfor ikke omvendt, kunne 
man spørre? For leseren fremstår det 
som om man kunne spille kron og mynt 
om utfallet, ettersom ingen av partene 
fortoner seg som spesielt sympatiske slik 
de fremstår direkte og på nært hold. 
 Det enkleste og kanskje mest plausible 
svaret er at Jensen tilhører en generasjon 
nordmenn som gjennom det foregående 
tiåret opplevde at den norske offentlig-
heten var overveiende pro-palestinsk. 
Innenfor det bloggermiljøet Jensen på 
denne tiden stiftet bekjentskap med, var 
skepsisen til «Mainstream Media» stor. 
Denne mistenksomheten og fundamen-
tale følelsen av å ha blitt løyet for var et 
særtrekk ved bloggosfæren tidlig i forrige 
tiår. Men man kan lett forestille seg at 
Jensen kunne blitt anti-israelsk og pro-
palestinsk dersom han hadde vokst opp i 

Amerika, hvor alle de store avishusene og 
tv-kanalene er pro-israelske, istedet for i 
Ålesund. 

Simen Sætre er en dreven forfatter, og 
fra og med Hebron-kapitlene til bokens 
avsluttende betraktninger satt jeg nokså 
fjetret under lesningen, til tross for at den 
ikke inneholder vesentlig ny informasjon, 
men snarere detaljer som utfyller hva 
som har vært kjent fra før. Mest fascine-
rende er kanskje skildringen av møtet 
mellom Sætre og bloggeren i Stuttgart, et 
møtested foreslått av sistnevnte fordi han 
ville se julemarkedet og noen av byens 
museer. 
 «Han omtalte seg selv som en ’muse-
umsperson’. Når han reiste til nye steder, 
pleide han alltid å sjekke hvilke museer 
som var mest spesielle. Her i Stuttgart, 
kjent for sin bilindustri, hadde han pekt 
ut Mercedesmuseet (...). Jeg spurte om 
han var interessert i biler, men det var 
heller museene som interesserte ham.»
 Den siste samtalen mellom Sætre og 
Jensen finner sted på kafeen i «verdens 
største svinemuseum», omgitt av griser 
i alle størrelser, i porselen, plast, tre og 
glass. Sætre refererer i løpet av intervjuet 
til hva bloggeren hadde skrevet om å 
«arrangere offentlig rettergang» mot dem 
som hadde skapt Eurabia. På spørsmålet 
om Sætre selv, som tidligere hadde skre-
vet kommentarer som var positive til EU, 
multikulturalisme og overnasjonalitet, 
kanskje også burde stilles for en slik 
domstol, svarer Jensen nei:
 «– Du er ingen stor fisk, selv om du 
kanskje tror det.»
 Under hele denne dialogen i svine-
museumskafeen føler intervjueren at det 
ikke lenger er den hyggelige mannen han 
har lært å kjenne som Peder Jensen, men 
hans pseudonym, bloggeren Fjordman, 
som fører ordet.

Man kan spørre seg om ikke Simen Sætre 
i sitt dobbeltportrett etablerer et litt for 
krasst skille mellom den alt i alt vennlige 
og harmløse Peder og hans mytologiserte 
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Peder Jensens Janus-ansikt
Dagens kontrajihadister er vår tids mest høylydte dom-
medagsprofeter. Deres formørkede blikk på en verden i 
borgerkrig og kaos har sitt motbilde i dyrkingen av forti-
den som et trygt museum, en verden under glass.

Det er som om en solfor-
mørkelse inntreffer hver 
gang Jensens/Fjordmans 
blikk rettes mot fremtiden.

Aktuell bok

Simen Sætre

Fjordman – portrett av en antiislamist

Cappelen Damm. 2013

BokessAy
Pål Norheim
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Apokalyptikeren som ung: Boken Fjordmann. Portrett av en antiislamist tegner et dobbeltportrett av den vennlige Peder Jensen og hans mytologiserte pseudonym Fjordman. Men Fjordman-skikkelsen er like splittet, med 
et ansikt vendt mot fortidens rikdom og et annet mot skjebnesvangre forestillinger om en uunngåelig undergang, skriver Pål Norheim.  Foto Fra boken

Pål Norheim er forfatter, oversetter og 
kritiker. Se også Morgenbladet-samtalen på 
side 23.

og demoniserte pseudonym. For Fjord-
man er jo ikke bare den som oppfordrer 
til revolt og leverer monomant dystre 
spådommer om vår nære fremtid. Han 
har også skrevet et utall artikler om geo-
logi, astronomi og astrofysikk, om mjø-
dets, ølets og vinens historie, om kakao 
og sjokolade, pasta, påskeegg, yoghurt og 
mekaniske klokker. 
 Fjordman er en like stor nysgjerrigper 
som Peder.
 Tidligere har Peder Jensen røpet at 
han er en hund etter science fiction-
filmer, og beklaget, ikke uten selvironi, 
at denne lasten har fått ham til å se 
en bråte elendige filmer. På den andre 
siden er han altså hva han selv kaller en 
«museumsperson.» For meg fremstår 
skillet mellom privatpersonen Jensen 
og apokalyptikeren Fjordman som langt 
mindre iøynefallende enn Janus-ansiktet 
hos, hadde jeg nær sagt, dem begge: 
kontrasten mellom det ansiktet som ret-
tes mot fortiden, og det som rettes mot 
fremtiden. 
 Det er som om en solformørkelse 
inntreffer hver gang Jensens/Fjordmans 
blikk rettes mot fremtiden, en innsnev-
ring og en apokalyptisk skråsikkerhet i 
røsten; øyne ute av stand til å se annet 
enn borgerkrig, kaos, blod og ild. Først 
når blikket rettes mot fortiden, er det som 
om det åpner seg for verdensmangfoldet 

og det vidunderlige, som om den ustop-
pelige nyfikenheten bare finner seg 
til rette i gårsdagens gjenstander og 
fenomener, en ordnet, katalogisert og 
systematisert verden, en verden under 
glass.

Dagens kontrajihadister er blant vår 
tids mest høylydte dommedagsprofeter, 
og uttrykker seg gjennom epokens 
faktaspekkede språk. Deres visjoner er 
tidvis mer pedantiske enn Brueghels 
og dystrere enn Spenglers. De kjemper, 
ikke med engelen, som Jacob, men med 
Statistisk sentralbyrå, som på dét og dét 
punktet tar skammelig feil med hensyn 
til de neste femti års barnefødsler og 
dødsfall, inn- og utvandring, arbeidsdel-
tagelse og trygdesnylting. Og dette er 
kanskje det mest påfallende ved dagens 
kontrajihadister: De er alle profeter med 
en ambisjon om å belegge og dokumen-
tere morgendagen, det neste tiåret, det 
kommende århundret, med like vanntette 
empiriske data og argumenter som 
moderne historieskriving kartlegger gårs-
dagen og det forrige århundret med. 
 Der hvor Bibelens profeter var raust 
omtrentlige, poetisk eggende og mange-
tydige i sine visjoner, står vi her overfor 
Cassandra-visjoner i syskrin-format: 
engstelig-hysteriske apokalyptikere som 
belegger sine fremtidsscenarier med 

data, grafer og anekdotiske eksempler i 
minutiøst belagte detaljer. 
 Jeg finner det påfallende at så mange 
yngre mannlige kontrajihadister har 
science fiction (og fantasy) som yndling-
slektyre. Og det er nærliggende å tenke 
seg at science fiction er deres foretrukne 
litteratur- og filmsjanger nettopp fordi det 
er en sjanger som belegger hypotetiske 
scenarier med fakta og tekniske detaljer: 
eksakte fantasier, overført på fremtiden. 

 Detaljerte beskrivelser er en litterær 
teknikk lesende kvinner og menn har 
vært fortrolige med siden Balzacs, 
Flauberts og Tolstojs samtidsromaner. I 
science fiction blir det fremstilte utpenslet 
i enda større detalj, nettopp for å styrke 
virkelighetseffekten i en fiksjon lagt til en 
tenkt fremtid. Men hos kontrajihadistene 
forvandles denne litterære teknikken 
til skjebnesvangre forestillinger om en 
uunngåelig undergang, forestillinger de 
selv er de første til å forføres av. 

Med massakrene på Utøya fikk 

kontrajihadistene verden over et PR-pro-
blem. Dette illustreres med all ønskelig 
tydelighet i bokens skildring av en kon-
feranse holdt den 11. september 2012 på 
UN Plaza Millennium Hotel i New York 
– en konferanse hvor Peder Jensen selv 
ikke var til stede, men hvor mange av de 
øvrige lederskikkelsene i bevegelsen, som 
Robert Spencer, Pamela Geller og Tommy 
Robinson deltok. Sætre ønsker å stille 
Spencer noen spørsmål, men denne avvi-
ser ham gang på gang fordi han mener at 
den norske journalisten bare vil stille det 
kompromitterende «Breivik-spørsmålet». 
 En av foredragsholderne, den indiske 
aktivisten Babu Suseelan, sier fra taler-
stolen at «muslimer vil formere seg som 
rotter og bli en majoritet.» Men han insis-
terer på at «islam kan stoppes, og islam 
kan utraderes. Vi jobbet sammen for å 
utradere nazistene og japanerne. Hvorfor 
kan vi ikke da utradere muslimene?»
 Man kan forstå hvorfor den kontraji-
hadistiske bevegelsen er besatt av å dis-
tansere seg fra Anders Behring Breivik. 
Men hva hjelper vel dette, når de hverken 
vil eller kan distansere seg fra seg selv og 
sine egne? 
 

Fjordman er en like stor 
nysgjerrigper som Peder 
Jensen.
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Det er tid for selvransaking for regissøren 
og forfatteren Lukas Moodysson. I den 
selvbiografiske romanen Tolv måneder 
i skygge sier han flere ganger at han 
sannsynligvis ikke vil lage film mer, at 
han bare kan skrive, og at han ikke får til 
å skrive om noe annet enn seg selv. En 
gjenkjennelig kunstnerisk tvil ligger til 
grunn, men hos Moodysson handler den 
spesifikt om umuligheten av å skildre 
verdens lidelser med troverdighet fra sin 
egen privilegerte posisjon. 
 Spørsmålet er presserende for Moo-
dysson, som særlig gjennom Lilja 4-ever 
(2002) ble forbundet med en vilje til å 
skildre urettferdighet og sosial nød. Men 
tvilen kan nettopp derfor også virke 
tilgjort. Var ikke det veien å gå likevel?

Kunstenes mening. Moodyssons dom-
medag over eget virke betyr ikke at 
noen konklusjoner er trukket. Tvilen 
holder seg i utkanten av romanen, og 

spørsmålet er dypest sett hva litteratu-
ren – eller kunsten som sådan – kan 
bety og gi i en skakkjørt verden. Boka 
svarer langt på vei: Den fremstår aldri 
som en resignert filmskapers sukk, heller 
som et overraskende nytt og energisk 
forsøk på å nærme seg en nesten umulig 
problemstilling. 
 Handlingsforløpet strekker seg over 
ett år, fra 2010 til 2011 – vi beveger oss 
frem og tilbake i tid og mellom steder. De 
korte kapitlene veksler først og fremst 
mellom å beskrive en reise til Aten og 
én til Moskva og Kiev, samt opphold i 
Malmö og Småland. Skildringene er til 
tider fragmentariske, informasjonen er 
sparsommelig utporsjonert. Likevel er 
det enkelt å huske og å følge det stadig 
voksende omfanget av fortellinger og 
assosiasjonsrekker som vi ledes inn i 
og ut av. For eksempel følger kapitlene 
fra Aten en reise for å gjøre research 
rundt flyktningproblematikken i Europa 

og konsekvenser av norsk asylpolitikk. 
Moodysson var invitert med av Margreth 
Olin – som senere lagde dokumentaren 
De andre (2012). 
 Én måte å lese boken på kan være å 
se denne påtrengende nåtidsfortellingen 
som en kjerne som resten av boken 
kretser rundt. Glimtene av tragiske men-
neskeskjebner innimellom forfatterens 
egentlig bekymringsfrie hverdagsobser-
vasjoner gir en betydelig dramatisk effekt. 
Men det tipper ikke over i det spekulative: 
utporsjoneringen gir heller rom for å ta 
inn over seg det som blir fortalt, og ska-
per sterkt tiltrengte forbindelser mellom 
helt ulike menneskeskjebner.  

Kritikk og komedie. Linjer trekkes mellom 
forfatterens liv og den russiske poeten 
Anna Akhmatova, på en måte som også 
kan knyttes til flyktninghistorien. «Hun 
dømmer uvitenheten sin, selvopptatt-
heten sin, innestengtheten sin, at hun 
ikke har brydd seg om verdens smerte», 
sier han om Akhmatova. I det ligger 
nødvendigvis også en kritikk av ham selv 
og av oss. 
 De moralske dilemmaene ligger aldri 
langt unna. «Det kunne vært jeg som satt 
der. Det kunne vært han som sto her og 
så på meg», sies det i ulike varianter gjen-
nom boken, og bygger opp til en disku-
sjon om hva som kunne vært og hva som 
kan bli: «Jeg gjorde ingenting for å redde 
livet hans. Jeg visste ingenting om ham». 
Det er noe insisterende og nødvendig 
over disse stoppene. Bør vi ikke stadig 
stille oss selv disse tilsynelatende banale 
spørsmålene på nye måter?
 
Energi. Romanens jevne trykk og de 
stadige sprangene i teksten sørger for 
stor energi. Språklige misforståelser, 

pussigheter, sammentreff og vare obser-
vasjoner strømmer fritt. I Moodyssons 
skildringer får tilværelsens ømme og 
komiske sider trenge frem seg overalt, 
og dermed styrkes også potensialet for 
og betydningen av kunsten. Den delvis 
oppstykkede formen bidrar sterkt til at 
man trekker linjer mellom ganske så 
ulike betraktninger, og at forbindelsene 
samtidig forblir åpne og bevegelige. 
 Et uheldig unntak er skygge-metaforen 
i tittelen, som også dukker opp i bokens 
forløp. Det velbrukte bildet av skyggen 
som følger oss, og som vi vandrer i, blir 
et overfladisk og overflødig forsøk på 
videreutvikling av tematikken. Heldigvis 
veies det opp av rikdommen i bildene og 
koblingene ellers i boken.

Bortenfor det selvbiografiske. Moodyssons 
privatliv blir aldri et poeng i Tolv måneder 
i skygge. Betraktningene er personlige, 
men avslører lite. Menneskene rundt for-
fatteren omtales konsekvent med initialer 
eller rollebetegnelser (faren min, datteren 
min), og personlighetstrekk utdypes sjel-
den. Intime detaljer dukker opp som hint 
snarere enn å utbroderes. Samtidig omta-
les historiske personer som Akhmatova 
under fullt navn. De heller enn familien 
blir gjenstand for kritisk granskning: av 
kjærlighetsforhold, svakheter og svik. 
 Tilfeldig observerte mennesker skil-
dres også med en varhet som gir større 
omsorg for dem enn det korte møtet 
skulle tilsi. Det styrer leserens fokus bort 
fra kikkerbehovet og jakten på sannhet. 
Slik kan vi løfte blikket mot de viktige 
historiene utenfor – og mot fiksjonens 
nett av sannheter og sammenhenger. 

Anmeldelse
Lukas Moodysson
Tolv måneder i skygge
Oversatt av Monica Aasprong.
367 sider. Forlaget Oktober. 2013

Avslører lite: Lukas Moodyssons privatliv blir aldri et poeng i den delvis selvbiografiske Tolv måneder i skygge.   
 
 Foto: Per-anders Jörgensen

Lukas Moodysson skriver om Europas flyktningsituasjon 
i et energisk forsøk på å nærme seg en nesten umulig 
problemstilling. 

Moodyssons dommedag 
over eget virke betyr ikke 
at noen konklusjoner er 
trukket.

Anngjerd rustAnd
Velkomen til ei strålande bokhelg i bø!
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Bøker Roman

Den utadvendte 
selvbiografen



Kimmeridge

Kimmeridge ble unn fan get blant vin ran ker i Pro ven ce  
et ter en me get guns tig som mer. Det te kan for kla re det ster ke 
streif av syd li ge strøk, av bou le var der med my tis ke ba rer og 
sagn om sus te re stau ran ter, som pre ger hans skri ve ri er.

I Helvetias kjøkken
Jeg drister meg til å bruke det gamle, romerske navnet 
på Sveits, Helvetia, med dets på norsk uunngåelige 
konnotasjoner til det motsatte av paradisiske anlig-
gender. For jeg har vært i Sveits og helt nede i kjelleren, 
kulinarisk sett, i en matsal som er som hentet fra et 
designhelvete. 
 Alt i Genève er representativt, internasjonal som 
byen er. Derfor finnes det også her anstendige restau-
ranter. Promenaden langs Genèvesjøen er blankpolert, 
og utsikten mot fontenen som konstant holder syv 
tusen liter vann oppe i en 140 meter høy stråle, er vak-
ker. Med Mont Blanc i det fjerne blir det sus over det 
hele. Men har byen sjel? Noen vil sikkert si at «Åh, det 
er jo hjembyen til Jean-Jacques Rousseau». Vel, sjel er 
så mangt. 
 Hva er det for eksempel som driver kokken på 
kjeller-restauranten Edelweiss? Bare navnet burde ha 
fått bjellene til å ringe.
 Jeg skal si bjellene ringte. De ljomet. Jeg var imidler-
tid sjarmerende invitert og fransk champagne hadde 
satt meg i en fleksibel, avslappet stemning. Den skulle 
ikke vare lenge. 
 Spisestedet er hysterisk overfylt av folklore, i et hyt-
teinteriør fra Alpene. Med mørkt tre, fargerike stoffer 
og pyntegjenstander på hvit mur. St.Bernhardshunder 
i stoff og i flere formater er dandert rundt omkring, 
den største hengende ut over oss som en annen gjøk. 
Sentralt plassert er det et ivrig og tradisjonskledd 
tomannsorkester som utfolder seg på finurlige instru-
menter, deriblant sag. Jodling var annonsert, men ute-
ble dessverre. Det gjorde derimot ikke en imponerende 
traktering av et flere meter stort horn, en gigantisk 
alpelur. Toppen nås idet et megastativ med dekorerte 
kubjeller i alle størrelser bæres inn til musikerne, som 
sjelden tar pauser. Vi manglet bare Heidi med de lyse 
flettene, mens Julie Andrews og Sound of Music er til 
stede i hver krok. Den kollektiv-appelerende supersvis-
ken «Edelweiss» avsynges jevnlig. Kan det bli verre? 
Maten.
 Den innledende spekematen holder forsåvidt mål. 
Skinker kan de. Men så kommer det. Først en taller-
ken med en stor klatt flytende smelteost, en raclette 
med sylteagurk og en kokt potet. Sveits har gode oster 
(Gruyère, Appenzeller), men her var det bare gulosten 
til McDonald som fikk konkurranse. Sikkert godt etter 
en strabasiøs tur oppe i Matterhorn. Deretter det som 
vel var hovedretten, fondue, som var populært her 
hjemme på 70-tallet. Biter av ikke helt mørt storfekjøtt 
stekes på lange gafler i koselige gryter med frityrolje. 
Garnityret er pommes frites og fire typer majones. 
Blodårene formelig skriker. Kan det bli verre? Vinen? 
Vinen var faktisk ok, eksempelvis en tiltalende Gamaret 
de Genève «La Clemence» 2010. Karakteristisk, god 
fylde og med tilstrekkelig garvesyre. 
 Alle de smakløse og overdådig folkloristiske effek-
tene, den ulidelige musikken og den utrangerte maten 
gjør at det tipper helt over, og blir, tro det eller ei, en 
stor opplevelse.
 Det var en svimeslående folkloristisk erfaring, som 
kun et nattlig besøk på terassebaren til hotell Kempin-
sky nede på promenaden kunne kurere. Med blikket 
mot fjellene fylles jeg av en paradisisk følelse av å ha 
blitt frelst fra ett eller annet fjernt, men dog så kjent.

Jeg (30) har de siste ti årene utvi-
klet et komplisert forhold til mine 
foreldre. Begge har en konfronte-
rende stil som gjør det svært lite 
avslappende å besøke dem, særlig 
hvis mannen min ikke er med. Jeg 
er strengt oppdratt til å tro at jeg 
skylder mine foreldre å stå til full 
disposisjon når jeg først er hjemme, 
siden de har tatt seg godt av meg 
i mange år. Det er først i voksen 
alder at jeg har begynt å reflektere 
over at det er nokså vanlig blant 
middelklassen å betale og stille opp 
for de ungene man velger å sette til 
verden, og jeg registrerer at mange 
av mine jevnaldrende venner ikke 
er tynget ned av samme takknem-
lighetsgjeld. Det gjør meg sint å 
tenke på hvor mye dårlig samvittig-
het jeg har hatt for det som kanskje 
er en helt vanlig løsrivelsesprosess. 
Jeg har egentlig lite til overs for 
den norske velferdsmodellen hvor 
eldreomsorg har blitt redusert til et 
statlig ansvar, men samtidig føler 
jeg meg dårlig behandlet av mine 
foreldre og tenker en del på hvor 
mye jeg bør ta vare på dem når de 
blir eldre. 
 Mitt spørsmål er: Hvor mye 
skylder man moralsk sett foreldrene 
sine i form av hjelp og gjenytelser? 
Er det riktig at jeg bør regne et 
hvert opphold hos dem som en slags 
arbeidsleir ettersom de sikkert har 
brukt mange hundre tusen kroner 
og enda flere timer på å oppdra 
meg? Jeg bor langt unna dem i 
dag. Hvor mye kan det forventes at 
jeg tilpasser mitt eget liv for å hjelpe 
dem i alderdommen?

Hilsen  
samvittigHetsfangen

Svar: Det finnes ingen enkel 
løsning på det dilemma som 
du skisserer. I det hele tatt tror 
jeg det er vanskelig å komme 
videre mot et svar ved hjelp 
av begreper som «skylde», 
«takknemlighetsgjeld» eller 
«gjenytelser» hvor forholdet 
barn/foreldre jo reduseres til 
noe som ligner en økonomisk 
transaksjon. Man kan godt tenke 

i modellen gjengjeldelsesrett-
ferdighet, slik romerne tenkte 
om sitt forhold til gudene: do ut 
des – «du har krav på å få igjen 
det du gir». Men da måtte man 
inkludere alle gode og dårlige 
gaver i regnskapet. Skulle en slik 
tenkemåte ha mening, måtte det 
føres en form for regnskap over 
foreldrenes utgifter fra fødselen 
til myndighetsdagen – da utgif-
ter og tjenester skiftet retning og 
begynte å strømme tilbake den 
motsatte veien. Først ofrer for-
eldrene. Så ofrer barna tilbake. 
Men ville en slik modell være en 
dekkende beskrivelse av alt det 
som skjer mellom foreldre og 
barn i virkeligheten? Er omsorg 
(eller mangel på omsorg) noe 
som i siste instans kan telles, 
måles og veies?
 Jo. Jeg vet at det finnes for-
eldre som er dyktige til å injisere 
dårlig samvittighet inn i sine 
barn, fordi de angivelig ikke 
viser tilstrekkelig takknemlighet 
for den omsorgen de er blitt 
gjenstand for i livets første fase. 

Men ærlig talt. Det er da ikke 
normalt å krysse av hver gang 
man skifter en bleie og varmer 
en tåteflaske. Omsorgen for hjel-
peløse barn er spontan, frivillig, 
lystbetont og ikke underlagt 
regnskaper. Omsorgen inn i 
avskjeden kan også føles riktig 
uten begrunnelser av noe slag. 
Likevel kan den dårlige samvit-
tigheten noen ganger oppstå i 
løsrivelsesfasen uten bevisste 
anstrengelser fra foreldrenes 
side. Kanskje særlig enebarn er 
utsatt for å bli samvittighetsfan-
ger, fordi de ikke har noen å dele 
sine byrder med.
 Veien fra følelsesmessige bin-
dinger til moralske forpliktelser 
er hverken kort eller direkte. Her 
kan det skje mye som forstyrrer 
en enkel gjenytelse. En streng 
og mekanisk gjenytelsesmodell 
kunne i sin konsekvens også 
brukes til å rettferdiggjøre mord, 
tortur og overgrep. Kanskje 
snarere det å tilgi sine foreldre, 
slik de allerede har tilgitt sine 
barn mye, peker mot en mulig 
løsning. Det kan være at de 
gjensidige pliktene skyldes at 
barn og foreldre i årevis har hatt 
strålende utsikt til hverandres 
svakheter, og at det kunne danne 
grunnlaget for en form for 
solidaritet.
 Det er vel ikke så viktig hvor-
dan du behandler foreldrenes 
dine nå. For der ser det ut som 
om løpet er lagt i et uforander-
lig landskap allerede for lenge 
siden. Men det kan være viktig 
at du husker dine erfaringer når 
du selv får barn og ikke plasserer 
dem i en lignende klemme. På 
den måten man selv er blitt opp-
dratt, er det lett å oppdra sine 
egne barn, slik at skjevheter og 
urimeligheter gjerne forplanter 
seg fra generasjon til genera-
sjon. Også det å avstå fra direkte 
gjenytelser kan derfor være en 
moralsk forpliktelse.

Morgenbladets etiker  
er professor i idéhistorie, 
Trond Berg Eriksen.

I denne spalten svarer
han på våre spørsmål om 
dilemmaer i hverdagen. 
Alle spørsmål er innsendt av 
Morgenbladets lesere. Det 
er imidlertid fullt mulig å 
være anonym på trykk. 

Send ditt spørsmål til
etikeren@morgenbladet.no

Etikeren

«Hvor mye skylder man 
foreldrene sine i form av 
hjelp og gjenytelser?» 

Send ditt spørsmål til: 
etikeren@morgenbladet.no
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Mette Hellenes, norsk billedkunstner og serieskaper (f. 1964), utdannet ved Statens Kunstakademi.

6

15

7

20

Quiz

Svar: 1. Cape Town, 2. Al-Qaida, 3. Essensielt, 4. Transport- og kommunikasjonskomiteen, 5. Alibi,  
6. Trondheim, Oslo, Bergen og Hamar, 7. Kowtow, 8. Helsetjenesteaksjonen, 9. Styrken på jordskjelv,  
10. Ellen Gleditsch, 11. Musikkinstrumenter, 12. Arnstein Arneberg, 13. Iron & Wine, 14. USA,  
15. 1869–1935, 16. Mitt navn er Karmosin, 17. Den siste viking (av Johan Bojer), 18. Sofi Oksanen,  
19. Wolf Hall og Bring Up the Bodies, 20. Kaptein Nemo

Samfunn
1. I hvilken by holder det Sør-Afrikanske 
parlamentet til?
2. Hvilken terroristorganisasjon forbindes 
med Ayman al-Zawahiri?
3. Hva heter det konservative norske 
nyhetsmagasinet som nylig ble lansert?
4. I hvilken komité på Stortinget er Knut 
Arild Hareide leder mens Ann Marit 
Bjørnflaten og Bård Hoksrud er 1. og 2. 
nestleder?
5. Hvilket ord, som blant annet brukes 
i juridisk sammenheng, betyr «et annet 
sted»?

Kultur
11. Hva er det som klassifiseres i det 
såkalte Hornbostel-Sachs-systemet?
12. Hvem har tegnet hovedbygningen på 
Skaugum?
13. Hva er artistnavnet til Sam Beam som 
er aktuell med albumet Ghost On Ghost?
14. Fra hvilket land kom kunstneren Roy 
Lichtenstein?
15. Oppgi et leveår for maleren Harald 
Sohlberg.

Ideer
6. Hvilke fire norske byer har katedral-
skoler som er grunnlagt på 1150-tallet?
7. Hva kalles den kinesiske respektgestu-
sen hvor man kneler og bøyer hodet så 
dypt at det berører bakken?
8. Hva heter aksjonen som ble etablert 
20. mars i år som har som mål å forbedre 
norsk helsevesen?
9. Hva måles på en 
momentmagnitudeskala?
10. Hva het den kvinnelige norske  
kjemikeren som arbeidet sammen med 
Marie Curie og som var Norges andre 
kvinnelige professor?

BøKer
16. Hva heter Orhan Pamuks roman  
som handler om miniatyrmalere?
17. Hvilken roman fra 1921 handler om 
Kristaver Myran og fiskebåten «Kobben»?
18. Hvem har skrevet Da duene forsvant 
som nå finnes i norsk oversettelse?
19. Hva er de engelske titlene på Hilary 
Mantels historiske romaner Ulvetid  
og Falkejakt?
20. Hva heter kapteinen på u-båten 
«Nautilus» i Jules Vernes roman  
En verdensomseiling under havet?

CHristian Haugen-FlerMoe er quizmaster i Morgenbladet.  
Spørsmål og kommentarer sendes til christian@quiz-park.com. 
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I vår skole er et viktig spørsmål: Hvordan kan 
fremmedspråklige elever best lære norsk? De 
som ikke gjør det, får en hemsko i alle fag, på 
alle trinn, og i arbeidslivet etterpå. Om den 
beste vei, er det to hovedsyn.  
 Det ene: Start med det barna kan, eget 
morsmål, bygg på det, bygg det ut og lær dem 
norsk som andrespråk, omtrent som norsk-
språklige elever lærer engelsk. 
 Det andre: For å lære et språk, må man 
dukkes ned i det. La fremmedspråklige elever 
følge vanlig undervisning på norsk i alle 
fag. Da starter de i en stupbratt bakke. Men 
etter noen måneder har de hørt mer, prøvd 
mer, øvd mer – og ikke minst lært mer ved 
å omgås norskspråklige elever. De lærer ved 
naturmetoden. 

 Som utdanningsminister prøvde jeg å 
finne ut av hvilket syn som hadde mest for 
seg. Jeg ba om en litteraturgjennomgang. 
Konklusjonen ga klar støtte til det første. Det 
stemte også med det forskerne som skrev 
rapporten, selv mente – de fant det de trodde. 
Jeg ble ikke overbevist – jeg hadde også sett 
rapporter med støtte for det andre. Og jeg 
hadde vitnesbyrd om norske elever i utlandet 
som hadde vært utsatt for naturmetoden og 
etter noen måneder svømte lett i vannet de 
var dukket ned i. Men skyldtes det at de var 
akademikerbarn? At språket de lærte var et 
de kjente litt, engelsk? At de lå over gjennom-
snittet? 
 Jeg prøvde å få til en internasjonal under-
søkelse. Det glapp i departementet. De lærde 
strides stadig. Jeg vet ennå ikke svaret. 
 Men noe lærte jeg:
	 •	Det er sterke interesser, også økonomiske, 
knyttet til ulike skoleretninger. 
	 • Forskere søker og finner ofte det de tror.
	 •	Politikere tror på forskning som støtter 
det de allerede mener.
	 • Ingen liker å skifte mening, og meninger 
er befestet i menigheter.
	 • Både politikere og forskere liker rampelys. 
Veien går gjennom spissformuleringer som 
kan være vrøvl. 
 Med andre ord: Det kan være en uhellig 
allianse mellom forskning og politikk. Nå har 
vi et nytt skrekkeksempel.
 Finanskrisen ble utløst av boligspekulasjon, 

grådige ledere og svak regulering. Den er for-
sterket av en politikk som har gitt nedgang og 
masseledighet. For å gjenopprette en «sunn 
økonomi», har politikere både i USA og 
Europa satset på hestekur: kutt i velferd, bud-
sjetter, pensjoner og offentlig sektor. Orden i 
økonomien skulle gi investorer tillit til å satse. 
Da ville jobber skapes og hjulene komme i 
sving.
 Kuttene  stred mot det økonomen John 
Maynard Keynes lærte oss etter krisen i 
1930-årene. Derfor søkte ledende politikere 
– David Cameron i Storbritannia, Olli Rehn i 
EU, Wolfgang Schäuble i Tyskland, Paul Ryan 
i USA – forskning som kunne bevise det de 
trodde og kunne berettige det de gjorde.
 Det fikk de i en fagartikkel fra 2010 ved 
Harvard-professorene Carmen Reinhart og 
Ken Rogoff. Den ga politikerne en tilforlatelig 
historie pluss en enkel regel: Kutt kunne gi 
et midlertidig tilbakeslag i økonomien, men 
kuttet man ikke og gjelden økte til 90 prosent 
av brutto nasjonalprodukt, ville veksten på 
sikt bli null!
 I høringer med politikere og i mediene 
trakk professorene konklusjonene lengre enn 
i artikkelen. Flere økonomer kritiserte både 
resonnement og belegg. Men konservative 
politikere hadde fått den historien de trengte. 
Tvilsom forskning ble god latin.
 Nylig gikk en doktorgradsstudent ved  et 
annet Massachusetts-universitet løs på origi-
naldataene. Han avslørte en grov kodefeil i et 
Excel-ark. Når den korrigeres, forsvinner fors-
kningsresultatet. Det er en skandale. Reinhart 
og Rogoff har til nå prøvd å liste seg unna.
 Med andre ord: Den forskningsmessige ba-
sis for en politikk som har ruinert millioner, 
ligger i ruiner. Politikken har feilet og ten-
kingen er fallitt: Kuttene har gitt den største 
ledighet siden 1930-årene. Statsgjelden har 
økt: når man skaper ledige, taper man skat-
tebetalere. Investorene sitter på hendene – de 
ledige er heller ikke kunder.
 Noen har begynt å snu. Selv Det interna-
sjonale pengefondet (IMF) ber euro-
peiske regjeringer om ny kurs 
før kontinentet synker enda 
dypere. Politikere merker ul-
mebrannen under bena: folk 
i gatene, velgere som forlater 
dem, søking mot ytterfløyene. 
 Noen vil kanskje også 
oppdage faren ved en dobbel 
opportunisme: Politikere som 
vil ha forskere som bekrefter 
deres dogmer, og forskere som 
vil ha politikere som bekrefter 
deres makt over tanken. Da blir 
politikken ikke kunnskapsbasert 

– den blir fordomsbasert.

Tankens makt og makten over tanken 
Feil politiske valg kan ramme mange 
og lenge. Hvordan unngå det? Et 
vanlig svar: Mer forskning!

Gud mund Her nes� Fors ker ved Fafo og pro fes sor ved BI. Inga Bostad, Tor bjørn Røe Is ak sen  
og Gud mund Her nes skri ver hver tred je uke på bak si den. Il lust ra sjon: Mar vin Hall er ak er

Den forskningsmessige basis for 
en politikk som har ruinert milli-
oner, ligger i ruiner.

SAMFUNN

IDEER

KULTUR

BØKER

LEs nEsTE ukE:

Høyre forbereder en ny utenrikspolitikk. 

Døden lagt på is. Om frosne, døde menn.

Søren Kierkegaard på plate.

Kreftens historie slik den aldri før er fortalt.

29. april morgen, 29. april aften, 30 

Ballon daler ved Arendal
Lyngør: I kikkert kunne Deres korre-
spondent se at der var et par mennesker 
i gondolen. Det var en gul kugleballon 
med et langt navn, antagelig tysk. En 
mængde mennesker var ute paa knat-
terne for at se. 
Arendal: Fra Arendal telefonerer Mor-
genbladets korrespondent kl. 2 inat: 
Ballonen er dalet ned ved Kaste paa 
Neskilen. Jeg tok straks motorbaat og 
dro nedover Tromøsund. I gondolen var 
to personer som begge var svært trætte 
og medtagne, ellers feilte der dem intet. 
Berlin: De balloner som er steget op 
fra Dresden er alle deltagere i en indle-
dende kamp, hvorved der skal avgjøres 
hvem der skal delta i Gordon-Bennett-
Kampen. Kl. 3.10 observertes i Jylland 
en ballon som seilet i retning av Norge. 

Ententen og Alliancen.
Det farligste ved situtionen i øieblikket 
er at kløften mellem de to magtgrupper 
Trippelententen og Trippelalliancen 
synes at bli større. Fra Ententens side 
skal der være reist spørsmaal om terri-
torial kompensation for Montenegro.
 

Ballonfarerne
Arendal: Deres korrespondent har i 
formiddag hat en samtale med de to 
ballonfarere. Den ene av dem, Ingeniør 
Berliner, tok sig en lignende ballontur 
for tre år siden fra Dresden og landet 
dengang i Drangedal.
 

Jubileumsmærket
Vi har intet i mot at der utgives nye 
frimerker i jubileumsåret 1914, naar 
det sker til avsløsning av de gamle. Men 
Norge maa bli forskaanet for at range-
res blant de lande der nedlater sig til 
at trykke frimerker hvis hovedbestem-
melse ikke er at tjene som frankerings-
middel. 
Christiania Filatelistklub. 

Ballonfarerne på toget
I Drammen entret Morgenbladet toget 
fra Brevik og fandt snart den kupe hvor 
de to ballonfarere hadde slaat sig ned. 
For 14 dage siden satte de to solbrune 
mænd verdensrekord. De var oppe 
med 4 damer i gondolen: Største antall 
damer som er set i en gondol.
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