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Nº1 / 2013

Tema
Typisk norsk? TSamfunnsviter ń
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Hva vil det si å være til-
strekkelig norsk? 
Det har blitt sagt at man bør vurdere sta-
ter basert på hvordan de behandler sine 
svakeste. Dette er en målestokk vi liker 
godt her oppe i nord. Sosialdemokrati og 
velferdsstat har gitt oss et samfunn der vi 
tar vare på hverandre. Sikkerhetsnettene 
spenner vidt og bredt og selv om noen fal-
ler imellom fra tid til annen, er det stort sett 
ganske trygt å være svak i Norge (sammen-
lignet med andre land). 

Men så var det alle disse «andre» da. 
Disse fra andre land. Mange var det som 
kom og ville ta del i den norske drømmen. 
Noen fikk lov, mens andre fikk avslag. Noen 
regjeringer gjorde det lettere å slippe inn, 
mens andre gjorde det vanskeligere. Det 
hele har ærlig talt lenge vært en politisk 
hengemyr forsøplet av xenofobi.

Noen kom seg gjennom hengemyren, 
andre snudde og dro hjem, mens enkelte 
satt fast. De kom seg verken frem eller til-
bake. Med avslag på asylsøknaden kom de 
seg ikke videre og når veien tilbake var uak-
tuell av forskjellige grunner, var det langt 
mellom mulighetene. Noen av disse brøt 
reglene. De skapte seg et liv i hengemyren. 
Uten permanent oppholdstillatelse gjorde 
de som folk flest – de stiftet familie, arbei-
det og bygget nettverk. Og så fikk de barn. 
Barn som ikke hadde gjort noe annet galt 
enn å bli født av foreldre uten oppholdstilla-
telse. Disse barna gjorde som sine foreldre, 
de gikk på skole og bygget nettverk. Noen 
kom seg så langt at de fikk seg en mas-
tergrad og skrev bok om det å være ulov-
lig norsk, mens andre ennå ikke har rukket 
stort mer enn å lære seg at «Brann e´ best». 

Norge har en stolt historie når det gjel-
der å ta vare på de svake. Men vi har også 
en tilsvarende stygg historie om å ikke ta 
vare på barna til de vi ikke liker. Det være 
seg samiske skolebarn, tyskerunger eller 
NS-barn. Skal vi virkelig gi asylbarna den 
samme oppveksten?

I disse dager finner den absurde rettsa-
ken mot Nathan Eshete sted, der 7-åringen 
må bevise at han er tilstrekkelig norsk. Det 
holder ikke at han ikke har noe forhold til 
foreldrenes hjemland Etiopia, eller for den 
saks skyld at han har blitt stemt frem som 
Årets Bergenser 2012. Maria Amelie ble i 
påfallende samme absurditet sendt ut av 
landet, slik at hun kunne reise inn igjen og 
søke opphold selv. 

Barn av ulovlige innvandrere har selv 
ikke gjort noe ulovlig. Å sende et barn ut 
av landet og splitte det fra hele sitt nettverk 
er forkastelig. Det samme vil det være om 
man splitter familien ved å sende foreldrene 
tilbake, mens barnet får bli. 

Det er denne avisens mening at Høy-
esterett bør finne Nathan uskyldig i å være 
«ulovlig norsk» og dermed sette en prese-
dens for hundrevis av andre asylbarn landet 
rundt. Norge vil bli dømt etter hvordan vi 
behandler disse sakene – la oss for en gangs 
skyld behandle barna til «de andre» på en 
ordentlig måte. 

Helge Skivenes
Ansvarlig redaktør 

Ansvarlig redaktør med brukket ben vil 
gjerne rette en spesiell takk til Redaksjons-
sekretær Tonje Jelstad Sandanger, Assiste-
rende redaktør Marte Dalane-Hval og Kul-
turredaktør Gunhild Nyaas. Det er takket 
være deres ekstraordinære innsats, fabel-
aktige engasjement og stå-på-vilje at denne 
avisen i det hele tatt kom ut i tide.

Grafisk Design 
Martin Asbjørnsen design & etc.
www.martinmartin.no

sammenfaller med virkeligheten – vi er alle 
i stand til å tro på ting som vi vet er usanne, 
og når vi endelig får bevist at vi har tatt feil, 
vrir vi fakta skamløst slik at vi får rett. Intel-
lektuelt sett er det mulig å fortsette denne 
prosessen i det uendelige: Den eneste be-
grensningen er når feilaktige antakelser 
kolliderer med harde realiteter». De ‘harde 
realitetene’ som Orwell siktet til er at det du 
ikke er villig til å forsvare kan bli tatt fra deg.

Kjærlighet til fedrelandet
Så mens bombene dalte, skrev Orwell sin 
kjærlighetserklæring til fedrelandet. Han 
tok den lange veien til målet, forsøkte å for-
stå hvorfor nasjonen er en så mye sterkere 
og viktigere enn identiteten som sosialist 
eller som kristen. Orwell var ingen instink-
tiv patriot. Han var som vår egen Nordahl 
Grieg på den måten. 

I England oppdras elitene med tanken 
om at hvis det må ofres, så plikter de pri-
vilegerte å gå først. Vi skal være de siste i 
livbåtene, aldri de første. Med makt følger 
ansvar. Jeg ble introdusert for dette ved 
mitt college i England da vi studentene ble 
samlet foran veggen med navnene på Pem-
broke-studentene som falt under første 
verdenskrig. Pastoren leste Rupert Brooks 
berømte verselinje: If I should die, think 
only this of me; That there's some corner of 
a foreign field that is for ever England.

Og vi kunne stanset her. Dette er hva jeg 
føler for Norge. For meg er det å være norsk 
en fysisk del av meg, det er mitt hjerte. Men 
for enkelte –mange– vil en slik høystemt er-
klæring klinge feil. Noen vil føle en overvel-
dende trang til å spotte. Er ikke fedrelands-
kjærlighet litt kitsch; et flaut minne fra OL 
på Lillehammer? Andre vil føle seg truet, 
som om min identitet tar deres identitet 
fra dem. Til det er det bare å si at nasjonal 
identitet er noe ganske spesielt, selv sam-
menlignet med den mest dedikerte «Belie-
ber». Det ser vi når katastrofen rammer na-

Er den norske særegenhet et lappeteppe av tjuvlånte symboler og språk og kultur i stadig relativistisk 

endring? Nei skriver Asle Toje. Den norske identiteten er noe grunnleggende eget – noe som kommer 

til å bestå. 

Jeg har blitt bedt om å skrive noen tanker 
om hva som er «typisk norsk». Spørsmålets 
ordlyd maner fram bildet av en statsminis-
ter med skulderputer og et selvtilfreds smil 
som om hun nettopp har fått bare «6’ere» på 
vitnemålet – det er typisk norsk å være god. 
Jeg skyver dette bildet til side. Hun erstattes 
av Tybring Gjedde og Hadia Tajik som i en 
grandprix-duett. Bort med dem også. 

Til slutt kommer min famlende hånd 
borti ermet til en bedre tenker. Vi finner 
ham i England, 1941. Eric Blair – du kjen-
ner han som George Orwell – jobber med 
et essay som har gått inn i litteraturhisto-
rien – The Lion and the Unicorn, løven og 
enhjørningen.

Orwell begynner essayet med å fortelle 
leseren at mens han skriver forsøker «høyt 
siviliserte mennesker» å drepe ham. Lon-
don ble bombet 57 netter på rad under blit-
zen.  Mer enn titusener døde, hundretuse-
ner ble hjemløse. For Orwell fjernet krigen 
de politiske filtrene han hadde skapt seg, 
fikk han til å se ting som de er. Han hadde 
vært kommunist i mellomkrigstiden. Opp-
gjøret med dette tankegodset står å lese i 
kortromanen «Animal Farm», som vel fort-
satt er obligatorisk lesning på videregående 
(hvis den da ikke har blitt kunnskapsløftet 
ut av pensumlisten). Senere var Orwell en 
av de som trodde på dialog overfor Hitler. 
Også oppholdet i appeasement-leiren ble 
flyktig. 

Grunnen til Orwells endrede verdens-
bilde var, naturligvis, krigen. I motsetning 
til de mange intellektuelle som hadde løpt 
kommunistene og nazistenes ærend på 
1930-tallet, så erkjente Orwell at han hadde 
tatt feil. Han sa: «generelt sett får vi stort 
sett rett når hva vi frykter eller hva vi håper 

Asle Toje
Institutt for Statsvitenskap

et kors på Norges grav?
– Noen tanker om norsk identitet

sjonen, som den 22. juli. Vi finner sammen, 
står sammen. Mistro mot det nasjonale 
er uansett mest en universitetsidrett. Fra 
AKP-ml-bevegelsen på 1970-tallet til Blin-
dern-internasjonalistene på 80-tallet og 
90-tallets globaliseringshippier. 

Lignende sinnelag dominerte universi-
tetene i England etter 1. verdenskrig. Paddy 
Leigh Fermor beskriver i boka «A time of 
gifts» reaksjonen i Tyskland på at studente-
ne i Oxford vedtok en resolusjon at de «un-
der ingen omstendigheter vil kjempe for 
konge og fedreland».  Året var 1933 og Fer-
mor var på fottur. På landsbygda i Bayern 
forente vedtaket nazister og ikke-nazister i 
vantro. Tyskerne hadde ingen konge, men 
for dem var «konge og fedreland» et kode-
ord – en tent varde – et tsunamivarsel: Om 
at tiden var kommet for å stå sammen.  

For tyskerne var Oxford-studentenes 
resolusjon et tegn på at England var deka-
dent, pill råttent. Fermor forsøkte å forklare 
at ordene var blitt misbrukt til å fôre kjøtt-
kverna i Flandern under 1. verdenskrig, at 
pasifisme ikke var noe ukjent fenomen i 

England i fredstid, at engelskmenn er fred-
somme av natur men i ufredsår, blir denne 
nasjonen av kjøpmenn til en rasende løve. 

Kroppsarbeidere og akademiske instinkter 
Den samme løven som står vakt over Or-
wells essay. Orwell er som deg, kjære le-
ser. Han trenger mange ord for å komme 
fram til den samme mening som de tyske 
kroppsarbeiderne fikk ut av de to ordene 
«König und Vaterland». Høyere utdannelse 
er ofte et handicap når det kommer til in-
stinktive innsikter. Orwell starter derfor 
med å påpeke et historisk faktum – at fedre-
landskjærlighet er en sterk og positiv kraft. 
Sterkere enn politisk ideologi, sterkere enn 
religion. 

Han hevder videre at på tross av at det 
er moteriktig å late som at alle mennesker i 
alle land er «veldig like», så vil enhver som 
har reist vite at det er ulikheter fra land til 
land, ulikheter i anskuelse. Hva som er 
godt, sunt, riktig, viktig, mulig og ønskelig 
varierer fra land til land. Hvor viktig selv 
små ulikheter er blir åpenbart når svenske 
aviskommentatorer tror de «forstår» Norge.

Dette er problemet med de som sko-
leflinkt postulerer at kultur alltid har vært 
i endring, at norsk kultur uansett ikke er 
annet enn en opphopning av intellektuelt 
tjuvgods. For de samme menneskene gjen-
vinner på mirakuløst vis språkforståelsen 
når det gjelder andre kulturer. De vet ut-
merket godt hva samisk eller mauritiansk 
kultur er. Norsk flerkultur er i så måte et 
unikulturelt fenomen. De som definerer 
‘kultur’ som ‘endring’ glemmer at det lig-
ger en kontinuitet i den norske erfaringen. 
Vi var ikke finske i går og vi kommer ikke 
til å være portugisere i morgen. Norge er et 
gammelt land. Og vi står på skuldrene til de 
som har gått før oss. Dette avhenger ikke av 
om du vedkjenner deg det. Satt på spissen – 
der står det jo ofte best – så er vi nordmenn 
protestanter, enten vi er kristne eller ei.

Strengt tatt gir identitet bare mening i 
henhold til individer. Men individer lever 
ikke alene, de knytter seg sammen i grup-

per og fellesskap, og disse båndene påvir-
ker vår identitet. Dette som gjør at vi liker 
enkelte ting mens andre byr oss imot, kan 
vanskelig kvantifiseres. 

Orwell forsøker en annen innfallsvin-
kel. Han viser til denne merkelige følelsen 
du har når du kommer hjem etter en uten-
landsreise, følelsen av at du puster en an-
nen luft.  Han snakker om de «dusinvis av 
små ting som konspirerer for å gi deg nett-
opp denne følelsen». For oss nordmenn er 
lufta er friskere, vannet renere, banneorde-
ne penere, høflighetsfrasene færre, faktene 
mindre og været mer nærværende. Folke-
mengdene i de store byene, med våre indi-
vidualistiske klesvalg, solide sko og store fy-
siske avstand til sidemannen, er forskjellig 

fra enhver annen europeisk folkemengde. 
Orwell viser til at mens vi vel kan ha 

vanskelig for å definere hva vår egen nasjo-
nale identitet går ut på, «men snakk med 
utlendinger, les utenlandske bøker eller 
aviser, og du føres tilbake til den samme 
tanken». Ja, det er noe særegent og gjen-
kjennelig i norsk kultur. Det er en kultur 
som er like individuell som den i Russland. 
Det er en vev hvor trådene utgjøres av over-
mektige julemåltider; av sommerens  evi-
ge  dag og vinterens endeløse natt, av tett-
steder og svingete riksveier, furuskoger og 
røde låver. Vi har vår egen greie. Noe som er 
varig, bestandig. Hva kan Norge av 2014 ha 
til felles med Norge i 1814? Og hva har du til 
felles med femåringen i fotografiet din mor 
har på peishylla? Ingen ting, bortsett fra at 
det er deg. 

Floskler og skispor
Orwell erkjenner at nasjonal identitet er 
vanskelig å sette fingeren på og når du får 
satt fingeren på det, er det ofte en floskel. 
Denne følelsen av å være en liten del av et 
større hele, nasjonen, er en flyktig følelse 
som det nesten er umulig å holde fatt i. 
Det moderne liv er et kaleidoskop hvor 
bestanddelene danner stadig nye bilder.  
Hvem er vel norsk på whiskeybar, i den en-
deløse slangen av billykter på E-18, eller i en 
ny kjærestes omfavnelse, i veggen av men-
nesker som stiger ut som én mann på ordet 
‘dørene åpnes’? Er vi kanskje bare 5 millio-
ner individer? Nei. Mange trær er en skog. 

Fragmentene ikke bare er brokker, de er 
karakteristiske brokker – Orwell finner sitt 
England i «de eldre damene på vei til guds-
tjeneste gjennom disen en høstmorgen». 
Hvis dere tenker dere om, vil hver og en 
kunne finne et bilde som er Norge. For meg 

er det et skispor som forsvinner opp en ås-
rygg i et øde, langstrakt landskap. 

Det er enkelte som bekymrer seg over 
at Norge er i ferd med å gli oss av hånden. 
Jeg uroer meg ikke. Enkelte som bosetter 
seg i Norge vil velge å ikke være norske, 
enkelte vil sågar forsøke å leve som om 
de var i et annet land – og til dels en an-
nen tid. Innvandrerne må gjerne dyrke sin 
egen kultur, men vi må også verdsette vår. 
Og de er velkommen til å slutte seg til den. 
Kjærligheten til fedrelandet måles ikke i 
hvor gange generasjoner som ligger i lag på 
gravgården. Vi skal være stolte av hva vi har 
oppnådd, ikke holde det bak ryggen og late 
som at alle andre løsninger er like gode. 
Ikke for oss, i alle fall.

Nansen, Moa, Utøya og Stiklestad
Vi trenger ikke å bekymre oss over at det 
norske levesettet vil tape sin distinkte 
smak. Uansett hvilken form Norge vil ta i 
hundreårene som kommer, så vil det være 
preget av den slags nasjonale karakteristika 
som George Orwell beskriver: symboler og 
materielle ting som viser kontinuitet gjen-
nom tidevervene, et folkeminne, helter 
som legemliggjør nasjonale karaktertrekk, 
et felles språk og mentalitet, kulturmonu-
menter, historiske minnesteder, natur og 
emblemer som nasjonaldrakt, nasjonal-
retter og nasjonalsymboler. Det norske er, 
med andre ord, forfedrene og bøkene som 
forteller om dem, det er din familiehistorie 
her til lands – den være seg lang eller kort; 
det er Nansen og Moa, det er det faktum at 
du forstår hva som her står skrevet (og at du 
uten å tenke deg om vet at dette er en gam-
melmodig måte å ordlegge seg på), det er 
Utøya og Stiklestad, der er fjell og fjord, det 
er bunad og stillongs, pinnekjøtt og seipa-

netter – og det er flagget, det mest potente 
symbolet av dem alle.

De intellektuelle som drømmer om et 
kreolsk postnasjonalt lappeteppe vil bli 
skuffet. Mest fordi Norge er en kulturell fel-
leskap, ikke en fragmentert, kosmopolitisk 
abstraksjon. Vår eplekjekke, måtehold-
ne, tillitsfulle autoritetsskepsis vil bestå, 
sammen med beskjeden om at «det finnes 
ikke dårlig vær, bare…». Det krever en stor 
katastrofe, som en invasjon, for å ødelegge 
en nasjonal kultur. Og her har vi patriotis-
mens mørke side, den kan misbrukes. 

De tyske bøndene som gikk i striden 
for «Führer und Vaterland» ble bårebærere 
for det gamle Preussen. Landet finnes ikke 
mer, dets aske ligger spredt i tre riker. Die 
Zeit-redaktøren Marion von Dönhoff skri-
ver om dette i en tekst som er en motvekt 
til Orwells løve og enhjørning; Das Kreuz 
auf Preußens Grab – korset på Prøysens 
grav. Her tar hun avskjed med landet hun 
ble født i hvor hennes forfedre hadde levd 
i 700 år. 

Norge vil være Norge
Vi skal vokte oss, aldri glemme at det ikke 
finnes noe annet Norge enn vi som bor her, 
vi skal mistro de som vil bruke nasjonen 
som middel til politiske utopier – de være 
seg nasjonalistiske eller internasjonalistis-
ke. Men jeg uroer meg ikke. Norge har alltid 
hatt skrinn jord for ekstremisme. Vår lille 
nasjon overlevde 434 år under danskene og 
91 under svenskene. Fylkeskommunen kan 
avvikles, og postgirobygget kan rives, og 
Vålerenga-Brann-riveriet kan svinne hen, 
men Norge vil være Norge, en organisme 
som strekker seg inn i framtiden og forti-
den, og, som alle levende ting, vil ha evnen 
til å endres og samtidig forbli den samme.

«For meg er det å være 
norsk en fysisk del av meg, 
det er mitt hjerte. Men for 

enkelte –mange– vil en slik 
høystemt erklæring klinge 
feil. Noen vil føle en over-

veldende trang til å spotte. 
Er ikke fedrelandskjærlig-

het litt kitsch; et flaut minne 
fra OL på Lillehammer?» 

«Vi har vår egen greie. Noe 
som er varig, bestandig. Hva 
kan Norge av 2014 ha til fel-

les med Norge i 1814? Og hva 
har du til felles med femå-

ringen i fotografiet din mor 
har på peishylla? Ingen ting, 
bortsett fra at det er deg» 

Asle Toje trekker paralleller til Georges 

Orwells The Lion and The Unicorn for å  

forklare hva det vil si å være norsk for ham.

Foto: Mikaela Berg
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re nettverkene bestående av mange tynne 
bånd. I dette ligger det da et spørsmål om 
klasse. Hylland Eriksen sier at det ikke er 
noe som taler for at forskjellige kulturer ikke 
kan eksistere sammen side om side, men det 
er når det blir klasseforskjeller mellom disse 
kulturene at man står ovenfor et problem 
som fort kan bli «heftig». Om vi tar utgangs-

punkt i skolebarna i Groruddalen er det da 
viktig at disse skaper masse tynne bånd ut 
til resten av befolkningen utenfor sin egen 
kultur – at de med andre ord opparbeider 
seg nok sosial kapital i nye nettverk. De vil 
da lettere bli integrert som en del av middel-
klassen og dermed føle seg som del av felles-
kapet – uavhengig av kultur og religion. Der-
som dette ikke skjer, sier Hylland Eriksen, 
får man en situasjon der kulturforskjeller og 
klasseforskjeller til sammen kan føre til et 
samfunn med store forskjeller og tilhørende 
problemer. 

disse legg-lommebøker-i-storbyer-og-se-
hvor-mange-som-blir-levert-tilbake-for-
søkene som tilsynelatende er så populære. 
Selv ville han nok ikke lagt fra seg lomme-
boken sin på gaten i Oslo. Men til tross for 
en økende bølge av lommetyverier, er Norge 
fremdeles et land der man stoler på hver-
andre, og sammenlignet med andre land 
er dette noe som gir Norge et konkurran-
semessig fortrinn. Man kan sammenligne 
med USA der det er vanlig å bruke mye tid 
og ressurser på å ikke stole på hverandre – 
for eksempel gjennom en utstrakt avhengig-
het av kontrakter og jurister – noe vi ikke i 
like stor grad ser her til lands. 

Men det er ikke disse aspektene ved den 
norske kulturen som er de viktigste i følge 
Hylland Eriksen. Det er heller ikke brunost, 
julemiddag, skiskyting eller den evinnelige 
selvgodheten. Det er avstanden mellom høy 
og lav og måten vi knytter bånd på som er 
det vi må verne om. 

Du og jeg og Stoltenberg
De fleste kjenner begrepet «Six degrees of 
separation » som postulerer at det bare er 
seks relasjonsledd mellom alle verdens per-
soner. Denne avstanden er mye kortere inn-
ad i Norge. Det er trolig bare tre eller fire ledd 

rennende vann, og selv om flere og flere 
hytter i dag har både bredbånd og opp-
vaskmaskin, så er idealhytteopplevelsen 
fremdeles primitiv. Det gode liv skal være 
fortjent, og man skal måtte arbeidet for de 
goder man nyter. 

Disse aspektene ved den norske kul-
turen anser Hylland Eriksen for å være 
grunnleggende protestantiske dyder. Altså 
dyder som ikke nødvendigvis har noe reli-
giøst ved seg, men som henger igjen etter 
den store påvirkningen som protestantis-
men har hatt på den norske væremåten. 
Selv om man ikke lenger går i kirken eller 
tror på Gud, så er vi fremdeles protestanter 
og dermed verdsetter vi nøysomheten og 
likhetsidealet. 

Hylland Eriksen eksemplifiserer med 
sin argentinske kollega som ikke kunne for-
stå hvorfor det var en så viktig del av den 
norske kulturen å måtte traske en mil på ski 
bare for å få en Kvikk Lunsj og litt appelsin. 
Kunne man ikke bare spise sjokoladen og 
droppe i turen? 

Tillit 
Flere har omtalt Norge som et høytillitsland, 
noe Hylland Eriksen sier seg enig i. Selv om 
han stiller spørsmål med reliabiliteten ved 

gripelig tilsløring av en diskurs som egent-
lig handler om ekskludering. 

Typisk norsk
Men om vi legger kritikken av debatten til 
side for denne gang og heller tar opp spørs-
målet som stilles. Hva er det egentlig som 
er typisk norsk? Med sin dype kulturforstå-
else og ekstensive forfatterskap om norsk 
kultur og hva det vil si å være norsk, kan 
vi kanskje anta at Hylland Eriksen er en av 
dem med mest innsikt i hva det vil si å være 
nordmann. Svaret kommer kontant:

«Noe av det som er typisk norsk er at 
man er veldig opptatt av hva som er typisk 
norsk. Dette gjelder for mange små land 
der man får en offentlighet hvor man blir 
veldig opptatt av å hevde seg i konkurranse 
med større og mer kjente land. Særlig i det 
rike Norge der vi ikke har så mye å drive 
med, det er ikke så mye som står på spill 

fordi pengene kommer uansett inn. Da har 
merkevarebyggingen av Norge AS  blitt en 
veldig viktig ting, både innad og utad.» Ty-
pisk norsk er et viktig konsept fordi det har 
blitt viktig å skille seg ut i globaliseringens 
konkurransesamfunn.  

Egalitær individualisme og nøysomhet 
«Men samtidig er det flere andre elemen-
ter» fortsetter Hylland Eriksen mens kaffe 
latten blir ærbødig servert av baristaen. 
«Det er for eksempel det vi kan kalle ega-
litær individualisme  - som en norsk hold-
ning til andre mennesker. Egalitær indivi-
dualisme, altså at vi er opptatt av personers 
autonomi og selvstendighet, men også at 
de skal være like, er jo et paradoks. Fordi 
hvis folk skal være selvstendige, må de være 
forskjellige, men her er det en slags indre 
motsigelse, ikke sant? Altså, du ser det i de-
batten om integrering av innvandrere at de 
må jo få velge fritt. Da tas det på en måte for 
gitt at om de får velge fritt, så vil de velge ak-
kurat det samme som meg og deg. Og hvis 
de velger noe annet da, hvis de velger hijab 
og tradisjon, så er det et bevis på at de ikke 
velger fritt. » 

Han flirer av paradokset mens han går 
videre til det å være nøysom, som et annet 
trekk man gjerne ser i den norske kultu-
ren. Selv om de færreste av oss har opplevd 
knapphet – virkelig knapphet - så har vi 
fremdeles en ide om at nøysomhet er bra. 
Ta for eksempel matpakken i gråpapir, el-
ler den tradisjonsrike hyttekulturen. Hytter 
har blitt, i følge Hylland Eriksen, et slags 
kondensert symbol på nøysomheten som 
nordmenn levde i på 1850-tallet. Vi lengter 
etter det enkle livet på hytta uten strøm og 

Vintermånedenes debatt i avisene om norsk kultur er slett ikke en 

debatt om kultur i det hele tatt, sier antropolog Thomas Hylland 

Eriksen – Det er en debatt om ekskludering av innvandrere. 

Professor Thomas Hylland Eriksen er som 
mange vet en av Norges mest kjente sosi-
alantropologer. Vi møter ham på kaffesjap-
pen ved John Collets plass. Den medievan-
te sitatmaskinen har skrevet flere bøker om 
alt fra innføring i antropologi, til norsk kul-
tur og nå sist om søppel. På nittitallet deltok 
han selv i en lignende debatt om hva det 
ville si å være norsk. En debatt han mener 
var bedre - og morsommere enn dagens. 
Bedre fordi spørsmålene som ble stilt var 
mer av en intellektuell interessant art, og 
morsommere fordi man hadde mer humor 
og ikke lot seg støte så lett. Dette er kvali-
teter som den senere tids debatt mangler. 
Denne «kulturdebatten» er slettes ingen 
kulturdebatt, sier Hylland Eriksen, det er 
en debatt om ekskludering av innvandrere. 

Politisk utspill
Det hele begynte da stortingsrepresentant 
Christian Tybring-Gjedde (FrP) stilte kul-
turminister Hadia Tajik (AP) et spørsmål 
om hvordan hun som «øverste ansvarlig 
for norsk kultur» ville definere norsk kultur, 
og i hvilken grad hun mente det var viktig 
å verne om og beskytte landets kultur og 
tradisjoner. Et spørsmål som for alle som 
har et fnugg av innsikt i samfunnsviten-
skap eller for den saks skyld politiske ar-
beidsområder, fremstår som amatørmes-
sig. Ikke bare misforsto Tybring-Gjedde 
Tajiks arbeidsområde, han opererte også 
med et særdeles upresist kulturbegrep som 
blander kultur som levesett og kultur som 
utøvende kunst og formidling. Alt dette 
kunne man tatt tak i, men det er ikke vits i, 
for dette er, som Hylland-Eriksen sier, ikke 
et legitimt spørsmål om kultur, men heller 
et politisk utspill til vår første minister med 
muslimsk bakgrunn. Tajik svarte godt for 
seg, men det betyr ikke at Tybring-Gjedde 
kommer til å tenke «Oi jøss, det hadde jeg 
ikke tenkt på, nå må jeg skifte mening» 
Det er dessverre ikke slikt at kunnskap gjør 
noen forskjell i den type diskurs. 

Annerledeshet
I lys av dette spør jeg professoren om «kul-
turforskjeller» har blitt en annen måte å 
snakke om etnisitet eller rett og slett rase 
på? Svaret er todelt, for man kan ikke bare 
si at det er to grupperinger, de som er for 
mangfold og de som er i mot. Det er for ek-
sempel forskjell på å bekymre seg for inte-
greringen av skolebarn i Groruddalen som 
har for dårlig læringsmiljø på skolen – og å 
uroe seg for den hvite rases fremtid. Men 
ja, for den sistnevnte gruppe har muligens 
«kultur» blitt den nye måten å påpeke an-
nerledeshet på – og samtidig være politisk 
korrekt. På denne måten kan merkelappen 
«kultur» fungere som en diffus og uhånd-

Av Helge Skivenes 
Foto: Hans Dalane-Hval

ikke en debatt om norsk kultur

«Det er dessverre ikke  
slikt at kunnskap gjør noen  
forskjell i den type diskurs» 

«Det er med andre ord  
hyggelig at Hadia Tajik er 

glad i pinnekjøtt på julaften, 
men det er ikke viktig. Hun 

kunne like gjerne spist curry» 

mellom deg, meg og Jens Stoltenberg. Dette 
ser vi også i hvordan landets elite snakker 
til folket. Etter 22. juli utmerket Stoltenberg, 
Kronprins Haakon og Oslos ordfører Fabian 
Stang seg med talene sine. Dette var ikke 
bare fordi de ga rom til det felleskapet vi alle 
trengte, men også fordi de snakket direkte 
til deg og meg. «Dette, sier Hylland Eriksen, 
hadde ikke skjedd i Spania, Storbritannia el-
ler Italia fordi avstanden mellom høy og lav 
er større. På den måten er det mulig å snakke 
meningsfullt, ja om ikke kultur, så i hvert fall 
om det norske samfunn, altså nettverksty-
pene i det norske samfunn.» 

Tynne bånd
Disse nettverkstypene kan vi fint omtale som 
«tynne bånd». Det ligger altså til grunn at vi 
har mange tykke bånd i våre nærmeste rela-
sjoner i familien, med venner og på studie/
arbeidsplassen, men vi har også svært man-
ge tynne bånd ut til fjernere bekjentskap, og 
disse tynne båndene er svært viktige. Ikke 
bare bidrar de til å opprettholde fellesskaps-
følelsen, men de har også en stor praktisk 
verdi ved at tynne bånd ofte kan føre til nye 
bekjentskaper og jobbmuligheter. Mange 
tynne bånd signaliserer også store nettverk 
og mye sosial kapital blant innbyggerne. 

Kultur og klasse
Det er viktig at vi klarer å opprettholde den 
lille avstanden mellom høy og lav og de sto-

Curry til jul
Det er med andre ord hyggelig, forteller pro-
fessoren, at Hadia Tajik er glad i pinnekjøtt på 
julaften, men det er ikke viktig. Hun kunne 
like gjerne spist curry. Det som er viktig er at 
hun er opptatt av mange tynne bånd og korte 
avstander mellom høy og lav. Det handler om 
hvem som gjør hva sammen med hvem, og 
om at folk føler at de har de samme rettighe-
ter som resten av befolkningen og at det er in-
stitusjoner som fungerer likt for alle. God so-
sial integrasjon gjør at man fint kan leve med 
stort kulturelt mangfold. Dette har man ikke 
helt fått til i Sverige, med tanke på de svært 
isolerte bydelene utenfor Malmø, der det 
er flere som så og si aldri har møtt en etnisk 
svensk person. En slik utvikling hvor det ikke 
knyttes noe særlige tynne bånd utenfor ens 
egen kultur kan føre til at en sitter igjen med 
en såkalt «lost generation», altså en genera-
sjon som aldri fikk sjansen til å bli ordentlig 
integrert – og da snakker vi om et problem. 
Men en slik situasjon er vi ganske langt unna 
her i Norge. Dette er i stor grad fordi vi frem-
deles strekker mange tynne bånd ut av dra-
bantbyene og inn til sentrum i forbindelse 
med jobb, skole og fritid.  

Forsvinnende kultur
Så det er altså ikke slik at alle nødvendigvis 
trenger å tilordne seg inn under en spesifikk 
norsk kultur, så lenge man tar del i det norske 
samfunn. Men om det så er slik at Tybring-

Gjedde og Jon Hustad er bekymret for frem-
tiden til norsk kultur, har Hylland Eriksen en 
klar oppfordring:

«Jeg vil si til Hustad og Tybring Gjedde 
at hvis dere elsker norsk kultur, så gjør 
noe for norsk kultur. Lær dere harding-
fele, rosemaling, bli bedre i nynorsk. 
Gjør et eller annet. Skriv diktsamlinger 
på norsk eller gå på diktopplesninger på 
Litteraturhuset og vis at dere bryr dere 
istedenfor å snakke stygt om andre folk 
(…) Og hvis [Tybring] Gjedde synes at 
de spiller for lite Grieg i konserthuset, 
så kan det godt hende at jeg kan være 
med å snakke med de ansvarlige for 
programmet og si at vi kanskje burde 
ha litt mer Grieg - men å bekymre seg for 
hvordan befolkningssammensetningen 
er i Oslo i 2050, har de egentlig ingen rett 
til å mene noe om. Det er det de som bor 
i Oslo i 2050 som kan mene noe om – og 
de kommer til å ha noen helt andre for-
utsetninger. Mine barn har en helt an-
nen erfaring ikke sant, de har aldri sett 
en verden uten internett. De har aldri 
sett et Oslo uten svensker bak alle kas-
seapparater. De aner ikke at det er mulig 
å bo i et Oslo der det ikke sitter svensker 
bak alle kasseapparater og hvor det ikke 
er pakistanere som kjører i hvert fall 70 
prosent av alle taxiene. Så for dem ville 
et Oslo i 2050 som er enda mer spraglete 
enn nå, være helt naturlig. »

Thomas Hylland Eriksen peker på de protestantiske dydene nøysomhet 

og likhet som sentrale for norges kultur. Foto: Hans Dalane-Hval
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muligens vil forestillingen om det norske 
være mer presiserbar og utfyllende dersom 
vi inkluderer mindre attraktive kjennetegn. 
Samtidig er jo også negativitet et spørsmål 
om subjektiv definering.  

Sier det egentlig noe om virkeligheten?
Vi har som et utgangspunkt en vag anelse 
om at vi besitter en felles norsk kjerne, som 
vi deler med våre medborgere. Men hva er 
egentlig dens essens? 

I sosiologien snakkes det om gruppedy-
namikk og identitetsskaping i relasjon til de 
andre. Men å begynne en analyse av et alle-
rede abstrakt konsept med nye tvetydige og 
lite håndfaste konsepter er lite matnyttig. 
Eller kanskje det er mulig at disse konsep-
tene er nyttige verktøy i hvert fall til å oppnå 
en første forenkling. 

Med blanke ark og fargestifter, sies det, 
og kanskje er det akkurat slik ideen om det 
norske overlever? Gjennom å gi konsep-
tet den meningen vi finner i det, slutter vi 
alle opp om det og innbilder oss at det er 
det samme vi snakker om. Samtidig er det 
vanskelig å forestille seg at fem millioner 
mennesker skal slutte seg til ett og samme 
konsept, og kanskje er det nettopp derfor 
det er så vanskelig å hente det ned fra det 
abstraktes univers. Hvis vi gjør konseptet 
mer spesifikt, er vi redde for at det vil miste 
sin funksjon som et inkluderende og alt-
omfattende begrep. 

Kanskje er det inngått et kompromiss i 
det stille, på våre tankers bakrom, om at vi 
får definere subjektivt hva ideen innebæ-
rer, i bytte mot at oppslutningen til den kol-
lektive forestillingen forblir konstant. 

Ekstrem relativisme uttrykt
Hvis det norske er et rammeverk bestående 
av en lang rekke forskjellige og motstriden-
de forestillinger, konsepter og handlinger, 
gir det egentlig mening å snakke om ideen 
om «det norske»? Det er vanskelig å gå bak 
det abstrakte uten et spesifikt begrepsap-
parat. Er det mulig å definere følelsen av 
det norske, eller er det å være norsk hva du 
selv gjør det til? 

Det er vanskelig å dekomponere et ab-
strakt begrep som i sin natur gis mening 
gjennom hva du selv legger i det. Hvis det 

håndgripelig, som en størrelse utenfor oss, 
uavhengig av vår definisjon av det. 

Kan vi avdekke forestillingen om det 
norske ved å beskrive dens separate deler, 
eller er den kanskje noe mer enn summen 
av disse? Er den norske forestillingen noe vi 
primært må beskrive gjennom henvisning 
til handlemåter og kultur, eller bør vi starte 
diskusjonen med å spørre oss om hvorvidt 
dette norske faktisk eksisterer? Hva består 
det av, annet enn abstrakte ideer om kol-
lektiv identitet? 

Komponenter i det norske vesen består 
av både idealer fra våre besteforeldre og 
materielle strukturer synlig i hverdagen. Et 
startpunkt er å se det norske som et resultat 
av hvor vi geografisk kommer fra og hvor-
dan vi forholder oss til hverandre. Men hvis 
den kollektive oppfattelsen vi har av det 
norske koker ned til dette, er det da et kon-
sept om noe annet enn nettopp geografisk 
opphav? 

Er det av betydning hvordan vi subjek-
tivt spesifiserer forestillingen om det nor-
ske, hvis den bakenforliggende ideen som 
skaper forestillingen er den samme? Kan-
skje dens effekt kun er avhengig av kon-
tekst, og at det slik faktisk finnes et norsk 
konsept som er entydig, men som i møte 
med forskjellige individer i ulike kontekster 
skaper ulike utfall.

Våre besteforeldres idealer
Fem om dagen, fisk tre ganger i uka og ski-
tur på søndag. Norske stereotypier. Men 
hva ligger bak disse? Nostalgien viser vei 
tilbake til våre besteforeldres hverdags-
ligheter, hvor Kvikk Lunsj på skitur var en 
selvfølge, og kanskje er det akkurat våre 
besteforeldre vi har våre holdepunkter fra. 
Det kan likevel stilles spørsmål. Hvem av-
gjør hva som bør prioriteres? Hva med an-
dre «norske» ting? 

Det er i tiden med Fjellräven og marius-
genser, og kanskje er dette en moderne be-
kreftelse av tidløse idealer om jordnærhet 
og folkesjela. Er disse små tingene i hverda-
gen nettopp det som ligger bak og skaper 
ideen om det norske? 

Det bør presiseres at forestillingen om 
det norske er av positiv karakter. Negative 
komponenter glimrer med sitt fravær, og 

Kjernen i det norske konseptet 

er vanskelig tilgjengelig. Hva 

er det norske vi alle kjenner så 

godt? I den virkelige verden er 

det kanskje både alt og ingent-

ing, men hva handler det i så 

fall om?

Jeg hadde egentlig ikke behov for å definere 
det norske, vi vet jo alle hva det er. Men et-
ter et lite skrap i den tilsynelatende klare 
overflaten, slo det meg at det er lite klart 
hva konseptets essens består av. Vi klarer 
heller ikke å avgrense det. Det forblir et ab-
strakt konsept, som verken er entydig eller 
bevist allmenngyldig. Kanskje synes vi det 
er en skremmende tanke at kjernen i det 
som gjør oss til norske, til den vi er, ikke er 
tilgjengelig utenfor tankenes verden.  

Jeg hadde egentlig ikke behov for å 
skrive en sosiologisk inspirert tankerekke 
om konseptet «det norske». Men da jeg be-
gynte å tenke slo det meg hvordan konsep-
tet kan virke som et paradoks uten feste i 
det virkelige livet. Noe er ikke nødvendigvis 
sant og reelt selv om mange slutter opp om 
det, heller ikke når det gjelder forestillingen 
om det norske. 

Vi bør utfordre tilsynelatende natur-
gitte sannheter, for å komme nærmere den 
virkelige sannheten, hvis den finnes. Med 
dette som utgangspunkt undrer jeg på hva 
ideen om det norske egentlig består av, 
dersom vi går bak allmennoppfatningen og 
gjør et forsøk på å avdekke ideens kjerne.

Den første utfordringen viser seg altså 
å være å identifisere ideens kjerne. Med 
dette utgangspunktet kunne teksten like 
gjerne ha begynt med følgende setning, 
og kanskje begynner den egentlig slik: Jeg 
hadde som utgangspunkt et stort behov for 
å definere «det norske». Vi vet jo ikke med 
det første særlig presist hva det er. Hva er 
entydige og rimelig allmenngyldige kjen-
netegn ved dette konseptet?

Et reelt konsept?
Med et dypdykk inn i mitt eget norske kon-
sept finner jeg at det er en enhet som er 
vanskelig å avgrense. Jeg undrer meg over 
hvordan de fleste av oss tilsynelatende ikke 
vier mye tenketid til å dekomponere denne 
enheten, samtidig som det hele tiden snak-
kes om «det norske». Som om det ligger der, 

om forestillingen om det norske

Vilde Vinge
ikke er slik at konseptet får sin mening 
gjennom våre individuelt subjektive opp-
fatninger, hvorfor er vi ute av stand til å gi 
denne norskheten en felles og begripelig 
kjernedefinisjon som vi alle sier oss enige i? 

Hva så? 
Det henvises gjerne til ideen om det norske 
når det snakkes og skrives om tilhørighet 
og identitet. Det snakkes om sterke følelser 
som dominerer hvordan vi utvikler oss som 
mennesker. Hvordan kan noe som ikke er 
empirisk bevist reelt skape så sterke følel-
ser som konseptet om det norske gjør? Er 
det mulig at vi fører oss selv bak lyset ved 
å konstruere et konsept som kun består av 
andre, mer grunnleggende trekk ved livet 
som menneske? Kanskje vi slik betrygger 
oss selv om at vi er unike, også som del av 
en større gruppe. Vi forteller hverandre at 
sett i relasjon til de andre er vi i kraft av å 
være nordmenn del av noe de andre ikke 
har tilgang til. 

Mellom bakker og berg, sies det. Noen 
blir sentimentale av å tenke på elg i solned-
gang. Mange har hytte på fjellet og matpak-
ke i sekken. Samtidig har tidene endret seg, 
parallelt har hytte blitt til hus med innlagt 
strøm og varmekabler på badet. 

Formålet med denne tankerekken var 
ikke å avvise det norske konseptet som en 
illusjon som følger av nordmenns man-
glende evne til selvinnsikt. Ved å reflektere 
rundt store og tvetydige konsepter kan vi 
oppnå ny innsikt, om enn kun for å bekrefte 
eller bytte ut en illusjon. 

Det er typisk norsk å være god, men det 
er heller ingen skam å snu. Og det er helt 
greit at det er slik. Det er greit at det norske 
vesen er både alt og ingenting. Gitt at det 
norske er hva vi individuelt definerer det 
som i vår subjektive forestillingsverden, vil 
konseptet fortsette å overleve og overleve-
res til kommende generasjoner. Slik er kan-
skje konseptet i sin natur reelt- om enn kun 
i tankenes verden. 

Er det fjord og fjell som konstituerer vår felles ide om «det norske»?  

Foto: Tillti, flikr.com/Creative Commons

Bjørnson og det norske flagg – hvilken mening 

ligger bak disse norske stereotypier?

Foto: Nasjonalbiblioteket, flikr.com/Creative Commons

Samfunnsviter’n feirer sin nye tilstedeværelse  

på nett med en konkurranse for våre lesere!

Alle studenter kan delta på denne enkle måten:

1) Besøk www.samfunnsvitern.com og besvar den korte quizen der. 

registrer deg med fullt navn.

2) Besøk www.facebook.com/samfunnsvitern og «lik» siden vår.

Når dette er gjort er du med i trekningen. denne finner sted på en  

fredagspub på u1 der vinnerne vil bli ropt opp. du må med andre ord være 

i lokalet for å få premien din. om du ikke er der går premien til nestemann. 

møt opp i god tid. fredagspub på u1 har inngangspenger 0/40 kr for  

medlem/ikke medlem som kun kan betales kontant. 

dato og klokkeslett for trekningen vil bli opplyst gjennom  

samfunnsviter’ns facebookside, så følg med – og lykke til! 

1.   Premie: iPad med 
   retinaskjerm Wi-Fi 16GB

2.   Premie: iPod Shuffle

3.   Premie: iPod Shuffle

4./5.   Trøstepremie for voksne

KONKURRANSE!
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apparatet, det vi kaller forvaltningen, som 
iverksetter vedtakene.

Endringer i frivilligheten innebærer 
også endringer for sivilsamfunnet. Det 
kan ha konsekvenser for det demokratiske 
maktkretsløpet. Frivilligheten dreier seg 
om å bidra til sosiale tjenester heller enn 
ideologi og interesser. 

Sammen med en svekkelse i medlem-
skapsbasert engasjement forsvinner også 
muligheten til å utøve innflytelse hvilke 
saker som skal tas opp i offentligheten. De 
profesjonaliserte organisasjonene får et 
mye større spillerom til å hevde sine sær-
interesser uavhengig av det bredere sivil-
samfunnet. Det kan være problematisk i 
den grad disse interessene går på tvers av 
allmennheten.

De sosiale mediene kan samtidig danne 
en motvekt til en slik tenkt utvikling. Gjen-
nom mobilisering på Facebook og Twitter 
får kollektive handlinger en ny form som 
kan være sidestilt det konvensjonelle or-
ganisasjonsarbeidet. Slik sett utgjør de en 
egen del av sivilsamfunnet. For eksempel 
kan miljøengasjerte twitrere fra ulike hold 
samle oppslutning mot oljenæringens ar-
beid for oljeboring i Loften og Vesterålen. 
Nettmobiliseringen kan også være av kom-
plementær art, som når nettsamfunnene 
støtter opp om kampen om asylbarnas ret-
tigheter, anført av interesseorganisasjoner.

Oppslutningen om de frivillige organi-
sasjonenes arbeid er likevel stor, og de kan 
ses som betydningsfulle representanter for 
den brede allmenheten. Nye kanaler for 
meningsytring skaper også nye aspekter 
ved sivilsamfunnet. Samtidig er det frivil-
lige engasjementet i endring, selv om det 
fortsatt står sterkt i norsk sammenheng. 
Det kan ha konsekvenser for sivilsamfun-
nets karakter i fremtiden.  

Videre lesning
Enroljas, Bernad, Steen-Johnsen Kari 
og Wollebæk, Dag (2012). «Social  
media and mobilization to offline  
demonstrations: Transcending partici-
patory divides?». I New Media  
& Society 0 (0): 1-19 

Wollebæk, Dag og Sivesind, Karl  
Henrik (2010). Fra folkebevegelse til  
filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-
2009. Rapport fra Senter for forskning 
på sivilsamfunn og frivillig sektor.

helseminister Jonas Gahr Støre «har alle 
ansvar for sin helse, men helsen er også al-
les ansvar». Og dét er det det handler om, 
spør du meg.

Just do it / Tør DU å tenke litt større?
Min oppfordring til deg er å tørre å tenke litt 
større, men begynne i det små. Det å enga-
sjere seg og ta sosialt ansvar er helsefrem-
mende både på individ- og samfunnsnivå. 
Med hvert menneske du blir kjent med, 
med hver virkelighet du tar deg tid til å 
prøve å forstå, med hver meningsfulle opp-
levelse du fyller livet ditt med, jo nærmere 
kan vi som samfunn komme store mål som 
inkludering, livskvalitet og lykke for flest 
mulig mennesker – inkludert deg selv. I en 
helsefokusert virkelighet ville jeg hatt mye 
bedre samvittighet for å ha spurt naboen 
om han har det bra enn å ha droppet sjoko-
laden til kaffen. Kanskje det er oppskriften 
på et lykkelig liv?

også får en sterk forankring på internett. En 
slik forankring kan være komplementær til 
eller sidestilt det mer konvensjonelle frivil-
lige arbeidet.

Profesjonalisering av den  
frivillige sektoren
Med endringene i frivillighet endres også 
organisasjonene innenfor sektoren. Med-
lemskontingenten utgjør en stadig mindre 
andel av organisasjoners inntekter, mens 
innsamlede midler og gaver får større be-
tydning. I tillegg kommer ulike former for 
tilskudd fra det offentlige. Norges Røde 
Kors er et eksempel på en organisasjon 
med en omfattende og mangfoldig virk-
somhet både nasjonalt og internasjonalt, 
hvor medlemskapet har fått en minsket 
økonomisk rolle.

Samtidig får mange av organisasjonene 
et mer profesjonelt preg. Byråkratiet og 
spesialiseringen har også hatt sitt inntog 
her. På nasjonalt plan er det ansatte på hel-
tid som drifter organisasjonene, heller enn 
frivillige medlemmer. Det er disse aktørene 
som setter organisasjonene prioriteringer. 

Medlemmenes kanaler for innflytelse 
er generalforsamlingen eller uformelle 
fora. Alle andre engasjerer seg simpelthen 
i initiativene, det være seg leksehjelp eller 
underskriftskampanjer. Og organisasjo-
nene antar en form av selvstendige aktører 
som utøver innflytelse i offentligheten.

På lokalt plan er det fortsatt de frivillige 
som driver frem organisasjonene, men få-
tallet engasjerer seg på heltid. Selv i mindre 
organisasjoner er det en tendens til at man 
har en eller flere lønnede stillinger. Om 
denne utviklingen i retning av profesjo-
nalisering vil fortsette, for eksempel med 
det uforpliktende virtuelle engasjementet, 
gjenstår imidlertid å se.

Mulige konsekvenser for det
demokratiske maktkretsløpet
Habermas er opphavsmannen til det vel-
kjente begrepet om «det demokratiske 
maktkretsløpet». Dette er en modell for 
hvordan meninger og saker dannes i en de-
mokratisk kontekst. Sivilsamfunnet varsler 
samfunnet om problemer og konflikter som 
den enkelte ikke kan løse alene. De løftes ut 
i offentligheten og diskuteres, inntil de fan-
ges opp av det politiske systemet. Etter at 
sakene er behandlet og vedtatt politisk fø-
res de videre til det rettslig-administrative 

innovative løsninger på sosiale problemer. 
Historisk sett har dette fantes lenge, med 
Sanitetskvinnene som et tidlig forbilde 
(både helsestasjoner og barnehager er 
resultater av sanitetskvinnenes engasje-
ment). Med frivillig arbeid møtte de behov 
som myndighetene verken hadde ressurser 
eller muligheter til å møte – de tok sosialt 
ansvar. Som Kathrine Aspaas så treffende 
skriver i hennes bok «Raushetens tid» er 
det dette det handler om. Å være raus, åpen 
og villig til å sette sin egen agenda til side 
for et øyeblikk. Ta seg tid til å ta del i andres 
hverdag; snakke med innvandrerungdom, 
bli kjent med en ensom gammel dame el-
ler engasjere seg i lokalmiljøet. Opparbeide 
forståelse og kanskje empati for de som ser 
verden fra et annet perspektiv enn deg selv. 
Og dermed øke barrierene fra å dømme. 

Tenk en skoleklasse der dumme spørs-
mål blir ledd av, skoleflinke jenter blir tråk-
ket ned og det er én på bakerste rad som 
bestemmer hva som er kult og ikke. I leng-
den vil kanskje de med dumme spørsmål 
miste troen på seg selv, de skoleflinke vil tie 
og den kule vil få bekreftet sine meninger 
som de eneste rette. Muligheten for pro-
blemløsning, kreativitet og fellesskap vil 
forsvinne. På samme måte er et samfunn 
nødt til å ha en raus kultur, en kultur der 
det er lov å være samfunnsborger på man-
ge ulike måter – der alle tar ansvar både for 
seg selv og de rundt seg, og vet at det kun er 
sammen vi kan løse problemene som til sy-
vende og sist ikke rammer enkeltpersoner 
eller -grupper, men et helt samfunn. I følge 

tiets standpunkt og til å delta i dets arbeid.
De siste tiårene har det imidlertid 

vært en markant nedgang i medlemskap i 
politiske partier, og dette gjelder også for 
andre medlemskapsbaserte frivillige orga-
nisasjoner. Utviklingen er også i retning av 
støttemedlemskap, heller enn aktivt enga-
sjement. Folk arbeider likevel frivillig, men 
ikke nødvendigvis i organisasjoner de er 
medlemmer av. Det ideologiske grunnla-
get for sivil organisering er på vei bort, og 
dermed svekkes også de kollektive identi-
tetene. 

Individuell selvrealisering ser i større 
grad ut til å være kjernen i vår tids frivil-
lighet. Den har en mindre forpliktende og 
tidkrevende form, hvor engasjementet ikke 
er mindre langsiktig. Pengegaver har også 
fått økt betydning, særlig til organisasjoner 
som driver med helse- og sosialtjenester og 
internasjonale aktiviteter.

Det er en klar tendens til at medlem-
skapet svekkes. Å erklære dets død vil være 
noe prematurt, men det er uttrykk for de 
endringene som finner sted: Frivilligheten 
er blitt avpolitisert og individualisert.

Frivillighet på internett
Internett og sosiale medier utgjør en arena 
for den individualiserte og mindre forplik-
tende frivilligheten. Gjennom Facebook og 
Twitter kan man uttrykke sitt engasjement 
ved å like sider og delta på arrangementer. 
Et eksempel er den virtuelle mobilisering 
mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. 

Det ligger imidlertid også en viss dis-
tanse i denne formen for frivillig engasje-
ment. Selv om hundrevis eller tusentalls 
deltar på et arrangement på nett, er det 
som regel bare et fåtall av disse som deltar 
ute i den virkelige verden. Et klikk er noe 
annet enn handling.

Potensialet er uansett åpenbart, og i 
noen tilfeller har det blitt utnyttet fullt ut. 
Under rosetogene etter 22. juli deltok over 
150  000 bare i Oslo. Facebook var en sen-
tral kilde til informasjon om dette arrange-
mentet. I en undersøkelse utført av Institutt 
for samfunnsforskning svarte 40 prosent at 
de først fikk informasjon om demonstra-
sjonen i dette mediet. Dataene deres viser 
også at det ved andre demonstrasjoner er 
Facebook som er hovedkilden til informa-
sjon, etterfulgt av nyhetsmediene og per-
sonlig kommunikasjon. 

Med tiden kan det være at frivilligheten 

Antonovsky hevder at «sense of cohe-
rence», en følelse av sammenheng og me-
ning, er en viktig faktor for å skape en god 
helse. Som ei venninne lykkelig utbrøt på 
Facebook: «Skal visst være frivillig i morgen 
også.. :) Er jeg flink til å gjøre mer enn jeg 
burde: JA! Er det gøy, inspirerende og utfor-
drende? JA!! :D». Det å føle at hun gjør noe 
«mer enn jeg burde» og samtidig synes det 
er «gøy, inspirerende og utfordrende» – at 
det hun gjør oppleves meningsfullt – kan 

være med på å flytte henne oppover på en 
god-helseskala. Kanskje gjøre henne mer 
lykkelig? Det å engasjere seg i frivillig ar-
beid, engasjere seg i andre mennesker, er 
meningsfullt – også i et større perspektiv.

Helsefremmende å ta sosialt ansvar
For engasjement uten at man må, hand-
ler i bunn og grunn om å ta sosialt ansvar. 
Om å tørre å ofre litt av sin egen tid for å 
være til stede i andres. Og jommen er ikke 
deler av det norske samfunnet på riktig vei. 
For eksempel er det en økende interesse 
for sosialt entreprenørskap, der målet er 

Frivillig arbeid har vært et 

kjennetegn ved det norske 

samfunnet, og fortsetter å være 

det. Samtidig er den tradis-

jonelle frivilligheten i endring. 

Det innebærer også en kime 

til endringer i sivilsamfunnet 

karakter.

Typisk norsk å være lykkelig?  

Tja, statistikken sier så. 

Oppskriften på lykke kan være 

så mangt. I følge daglige  

avisforsider, tv-programmer 

og reklame handler mye om å 

spise riktig og trene nok. Men 

handler det egentlig om det?

Ordet «dugnad» ble i 2004 kåret til Norges 
nasjonalord gjennom en uformell avstem-
ning i TV-serien Typisk norsk. Det antyder 
noe om hvordan denne og andre former for 
frivillighet lenge har hatt en sentral plass i 
det norske samfunnet. Frivilligheten stod 
sterkt i det gamle bondesamfunnet, det 
tidligere industrisamfunnet og under gjen-
oppbyggingen etter krigen. I dag er den re-
presentert ved mange titusener av frivillige 
organisasjoner som fremmer ulike særinte-
resser, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

De nordiske landene er kjennetegnet 
ved en stor tredjesektor, og Norge er i topp-
sjiktet internasjonalt. I Hopkinsundersø-
kelsen fra 2009 svarte nærmere halvparten 
at de hadde drevet med frivillig arbeid. Den 
største andelen frivillige og flest frivillige 
arbeidstimer finner man innenfor idrett, 
kulturliv og fritid. 

Nærmiljøaktiviteter har hatt stor til-
vekst, mens det har vært en nedgang i po-
litisk og religiøst frivillig arbeid. Samtidig 
finner man den største andelen av betalt 
arbeid i sektoren innenfor velferd, så vel 
som helse og sosial tjenesteyting. Frivil-
ligheten er fortsatt en betydelig størrelse i 
Norge, men sektoren har endret seg. 

Dreiningen har gått fra folkebevegelser 
og medlemskap i store paraplyorganisasjo-
ner til deltakelse på lokalt plan. Store orga-
nisasjoner profesjonaliseres og blir interes-
senter i relasjon til offentlige myndighet, 
det private næringsliv og andre organisa-
sjoner i den tredje sektoren. 

Enkeltpersoner knyttes i større grad til 
disse organisasjonene som givere og frivil-
lige, heller enn som aktive medlemmer. I 
tillegg kommer det løsere og mindre for-
pliktende engasjementet gjennom inter-
nett og sosiale medier. Dette innebærer 
per definisjon endringer i sivilsamfunnets 
karakter. Frivillighet er fortsatt et trekk ved 
det «norske», men ikke på samme måte 
som tidligere.

Medlemskapet svekket
Medlemskap gir rettigheter og plikter. Om 
man er medlem i et politisk parti, får man 
muligheten til å utøve innflytelse på poli-
tikkutformingen. Man forplikter seg til par-

Presset deg til 20 minutter på løpemølla, 
sier du? Fornøyd med at du ikke spiste noe 
søtt til kaffen i går? Opptatt av hva som er 
bra for deg og ikke – av helse? Det er i alle 
fall ikke mangel på fokus omkring helse. 
Daglig ser man overskrifter som «Spis det-
te, men ikke dette», «Tren slik, ikke sånn», 
og «Her er oppskriften på et lykkelig liv!» Og 
det er populært lesestoff. Alle ønsker vel å 
være så sunn, pen, energisk, smart og lyk-
kelig som mulig? Nærmest mulig perfekt, 
kanskje? 

Som masterstudent i folkehelseviten-
skap er jeg også opptatt av helse. Selv om 
pulsklokke og kaloritelling frontes som av-
gjørende metoder for å bli et sunt og lykke-
lig menneske, vil jeg heller rette fokus mot 
noe annet som kan være enda bedre for 
helsa di. Noe som krever at man tør å tenke 
litt større. Hvordan kan det å ta sosialt an-
svar bidra til å skape en bedre helse, både 
for deg og for et helt samfunn?

Helhetlig helse
I folkehelsevitenskap handler helse om 
mye mer enn kun fravær av sykdom. Til for-
skjell fra patogenese, hva som gjør deg syk, 
vil Aron Antonovsky legge vekt på det som 
bidrar til å holde deg frisk – salutogenese 
(saluto = av helse, genese = tilblivelse). 
Dermed handler det ikke bare om ikke å bli 
syk eller få dårligere helse, men også å styr-
ke det som holder oss friske. Dette kalles 
på fagspråket helsefremmende arbeid, og 
handler kort sagt om færre moraliserende 
pekefingre og flere tomler opp. Helsefrem-
mende arbeid handler om større ting som 
helhet, deltakelse, følelse av mestring og 
kontroll, likeverd og samarbeid.

Meningsfull helsefremming
Ta for eksempel det å engasjere seg i frivil-
lige verv. Det er flere ledende teorier innen 
folkehelsevitenskap som styrker påstan-
den om at frivillig arbeid kan være godt 
for helsa. Blant andre hevder Matuska og 
Christensen at følelsen av «life balance» er 
en viktig helsefremmende faktor. Aktivite-
ter som gjør at man føler seg engasjert og 
utfordret, og opplever mening og en positiv 
identitet kan være med på å skape en ba-
lanse i dagliglivet. 

frivilligheten i endring Her er oppskriften 
på et lykkelig liv!

Daniel Arnesen
Anna Opland Stenersen

Det er kanskje ikke så farlig med den sjokoladen…? God helse  

handler om mer enn å telle kalorier. Foto: John Loo / Flickr creative commons

«Antonovsky hevder at 
«sense of coherence», en 

følelse av sammenheng og 
mening, er en viktig faktor 
for å skape en god helse» 

«Det handler om å ta seg tid 
til å ta del i andres hverdag; 
snakke med innvandrerung-
dom, bli kjent med en ensom 

gammel dame eller enga-
sjere seg i lokalmiljøet» 

Mange gjør frivillig arbeid i Norge, som her i forbindelse  

med ski-VM i Oslo i 2011. Foto: Aktiv i Oslo

Dugnad har i flere hundre år vært en viktig form for frivillighet 

i Norge. Her fra 1960-tallet. Foto: Niels Fredrik Jørgensen
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Er sunn mat, dyr mat? 
Den usunne maten er som oftest veldig 
synlig og lett tilgjengelig for oss, dermed 
blir den også enklere å velge. På samme 
måte vil de fleste velge merkevarene frem-
for rimeligere alternativer fordi vi har tillit 
til det vi kjenner. «TV2 hjelper deg» hadde 
en stor test av diverse merkevarer satt opp 
mot lavprisvarianter. Det viste seg at test-
panelet synes mange av lavprismatvarene 
var bedre på smak enn merkevaren. En er-
næringsfysiolog så også på næringsinnhol-
det, og også der kom lavpris bedre ut. Like-
vel velger de fleste av oss merkevaren fordi 
det er det enkleste, og vi tror det er bedre 
fordi det er dyrere. 

Vi klager over at mat er så dyrt i Norge, 
og sammenligner oss med land som Sve-
rige og USA. Til tross for dette bruker en 
gjennomsnittlig husholdning kun 10 pro-
sent av inntektene på matvarer, mot 40 pro-
sent i 1960 i følge statistisk sentralbyrå. Vi 
har vent oss med at mat skal være billig og 
ser ut til å tro at kvalitet er synonymt med 
lavpris. Likevel ser det ut til at disse hold-
ningene er i endring, og mange ønsker å 
betale for å vite at maten er kortreist og av 
god kvalitet. Åpningen av mathallen ved 
Vulkan i Oslo markerte et taktskifte. Her, i 
det mest urbane strøket av landet vårt, til-
bys det produkter fra småskalaprodusenter 
fra hele landet. Det er viktig at vi har valg-
muligheten, selv om First Price kanskje er 
mer tilgjengelig for de fleste av oss. 

å bli lei av alt det masseproduserte med 
flere e-stoffer enn vanlige ingredienser, og 
flere og flere ønsker seg et alternativ. Det 
er varierende hvor ekstremt vi vil gå. Noen 
sverger til lavkarbo mens andre er fornøyd 
med å bake noe fra bunnen av. Andre igjen 
sverger kun til innkjøp av kortreist eller 
økologisk frukt og grønt. 

Hvor vi bor, hvilke klær vi går med og 
hvilke varemerker vi assosierer oss med er 
alt en del av vårt identitetsprosjekt. Maten 
har blitt en like selvsagt del av vår selvrea-
lisering. Det sier noe om deg om du velger 
økologiske produkter eller de fra First Price. 
Det er selvfølgelig en økonomisk forskjell 
her. Ikke alle har råd til å prioritere økolo-
gisk mat fordi disse er langt dyrere enn an-
dre tilsvarende produkter. Mens 79 prosent 
av dem som har minst seks års utdannelse 
er opptatt av å spise sunt, er kun 42 prosent 
av dem som ikke har høyere utdannelse det 
samme. Har vi kommet så langt at vi tren-
ger en grundig opplæring i skolen for å lære 
å lage sunn mat på egen hånd? 

nødvendigvis sunn. Man kan også argu-
mentere for at det ikke behøver å koste så 
mye mer tid eller penger å lage noe langt 
mer velsmakende og sunt. Kanskje man-
gler vi kunnskapen om å lage sunn mat, el-
ler har for mye annet å bruke tiden vår på. 

I en travel hverdag har mat lett for å bli 
nedprioritert. Noen andre som tjener på 
tidsklemma vi befinner oss i er ferdigmat-
produsenten Fjordland. I motsetning til 
frossenpizza tilbyr de tradisjonsmat man 
kan gjøre klar på maks tolv minutter. Bare 
i fjor solgte Fjordland mer enn ti millioner 
ferdigmiddager, så det er tydelig at de dek-
ker et behov. Du får ikke den samme følelsen 
av kjøttkaker pakket i en plastboks som dem 
bestemoren din pleide å servere med hjem-
melaget tyttebærsyltetøy, men det gjør tra-
disjonsmaten tilgjengelig for dem som ikke 
har tid eller mulighet til å lage den selv. 

For å gjøre det enklere for oss å velge 
riktig har myndighetene kommet med 
Nøkkelhullsordningen. Dessverre er den 
noe misvisende siden  nøkkelhullsmerket 
signaliserer at produktet er sunnere enn 
andre matvarer av samme type. Dermed er 
det ikke slik at all mat som er merket reg-
nes «sunn». Gulrøtter vil stort sett være et 
bedre valg enn pizzaen med nøkkelhull til 
tross for mangel på merking. 

Mat som selvrealisering eller drivstoff?
Fokuset på mat i mediene og på TV har 
godt til himmels, vi påvirkes fra mange 
kanter og blir mer bevisst hva vi velger å 
putte i oss. Ekspertene mener vi begynner 

Hva er egentlig norsk matkultur, og finnes det noe særegent ved 

den? Samtidig som alt i samfunnet skal gå så fort ser vi en mot-

trend med hjemmelaget tradisjonsmat, kommer vi endelig til å 

bli lei av Grandiosa? 

Tradisjonsmat har fått en oppsving den 
siste tiden, flere kokker satser på norske in-
gredienser og norsk tradisjonsmat snarere 
enn å velge internasjonalt. Det er ikke mer 
enn noen generasjoner siden Norge var et 
fattig land, og det bar kostholdet preg av. I 
det nordiske klimaet var det begrenset til-
gang til råvarer etter sommersesongen, og 
for å sikre seg til vinteren måtte man salte, 
røyke eller tørke matvarene. Det vi ser på 
som tradisjonsmat i dag er gjerne knyt-
tet til spesielle anledninger og har røtter i 
norsk husmannskost. På den tiden var det 
ingen som hadde hørt om kebab og taco, og 
matens navn og utseende speilet stort sett 
det faktiske innhold. I dag hører vi skrekk-
historier om lammepølser som slett ikke 
inneholder lam og guacamole med bare 1,5 
prosent avokado. 

Tidsklemme og ferdigmat
Dersom vi går ut i fra at norsk mat er den 
maten som spises i Norge til enhver tid, kan 
det se ut til at frossenpizza er noe av det 
norskeste vi har. I følge Stabburet har det 
blitt solgt mer enn 420 millioner eksem-
plarer av pizzaen Grandiosa siden den ble 
lansert i 1980. De melder også om at hele 
200 000 nordmenn sier de spiser Grandio-
sa på julaften. Dette tyder på at nordmenn 
vil ha mat som er kjapp og billig, men ikke 

Norsk matkultur i endring 

Linn Marie Ulvestad

Tradisjonsmat som smalahove blir 

mer og mer populært. 

Foto: Fjords, flickr.com/photos/fjords

«Dersom vi går ut i fra at  
norsk mat er den maten som 
spises i Norge til enhver tid, 

kan det se ut til at frossenpizza 
er noe av det norskeste vi har» 

Vi trenger redaktør — er du den vi leter etter?

For høstsemesteret 2013 og vårsemesteret 2014

Stillingen er honorert med kr 5000,- per nummer.  
Opplæring vil bli gitt. 

ansvarlig redaktør har det øverste 

ansvaret for avisens innhold og dens 

kontinuitet. ansvarlig redaktør leder 

redaksjonen og er også styreleder. 

søkere bør være engasjerte, skriveføre 

og i stand til å motivere andre. 

Samfunnsviter'n er fakultetsavisen ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.  

Vi jobber mot en solid tverrfaglig profil med god journalistikk og faglig innsikt. 

Avisen har et opplag på 2000 eksemplarer og har hele øvre Blindern, samt 

Psykologisk institutt, IMK og IFI som nedslagsfelt.

SAmFUNNSviTER'N  
SøKER Ny

REDAKTøR
annen ledererfaring er ønskelig men  

ikke et krav. søkere med skriveerfaring 

fra samfunnsviter’n kan prioriteres men 

alle interesserte oppfordres til å søke. 

ansvarlig redaktør skal være student 

og bør tilhøre sv-fakultetet.

kort søknad og Cv merk sendes til redaksjonen@samfunnsvitern.com 

merk søknaden «ansvarlig redaktør: diTT NavN».
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studentene er riktignok lettere å forklare, 
fordi deres tilknytning til universitetet ikke 
varer så lenge som de ansattes.

Sko å fylle, men mange  
vellykkede forgjengere
Første gang Jens Stoltenberg ble statsminis-
ter var han 41 år. Obama var 47 år da han 
ble president i USA for første gang. Er en rek-
tor på 23 år sett i denne sammenhengen så 
urealistisk som mange vil ha det til?
- Jeg tenker at det er veldig vanskelig å sam-
menlikne en statsministerjobb med en 
rektorjobb. Men det er bedre med Hadia 
og Kulturdepartementet, hun er jo kun 29 
år. Men jeg har troa på at unge mennesker 
også kan lede store institusjoner, og spesi-

det er selvfølgelig veldig lett å tenke som 
Malnes gjør.

Thomas Hylland Eriksen har også stilt seg 
skeptisk til ditt kandidatur. Men det er jo in-
gen formelle hindringer som gjør at du ikke 
kan stille. Hvorfor tror du folk er så opptatt 
av aldersaspektet?
- Det er jo ikke så veldig rart. Når man ser 
for seg en universitetsrektor, ser man for 
seg en gammel mann. Vi bryter jo med det 
bildet. Jeg tror tradisjonene er sterke ved 
UiO, og når man bryter med tradisjonene 
vekker dette mange reaksjoner. Thomas 
Hylland Eriksen hadde et veldig morsomt 
svar. Han sa han er redd for at man glem-
mer de vitenskapelig ansatte. Og det kan 
jeg bare forsikre her og nå; at vi kommer 
ikke til å glemme de vitenskapelig ansatte. 

Og hvilke fordeler har du med din unge al-
der som ikke Ottersen har?
- Jeg mener at akkurat som at forskerer-
faring er relevant, så er studenterfaring 
relevant for et rektorkandidatur. Min fer-
ske studenterfaring anser jeg derfor som 
viktig. Og så lever vi en tidsalder hvor det 

man engasjere seg, selvfølgelig, for å kunne 
fortsette. Det hadde vært gøy. Gleder meg 
til det.

Hvilke forskjeller vil vi som studenter merke 
i hverdagen, hvis du blir rektor? 
- Studentene vil kunne føle seg trygge i læ-
ringssituasjonen, noe av det viktigste for å 
lære bra. Så det første jeg vil gjøre er å sørge 
for at alle studenter får en veiledningssam-
tale i løpet av første semester ved universite-
tet, hvor man ser på hele livssituasjonen de-
res. Ikke bare veiledning faglig, men også i 
forhold til det sosiale og om de føler at det er 
skummelt å stille spørsmål i forelesninger. 
Det tror jeg er viktig fordi man da får kartlagt 
hvordan studentene virkelig har det.

For det andre vil jeg også jobbe for at 
man i mye større deler av undervisningen 
har kontakt mellom de vitenskapelig ansat-
te, foreleserne og studentene, og ikke bare 
har enveiskommunikasjon sånn som det 
er i dag. Og så vil alt av forelesninger være 
på nett da, selvfølgelig, i form av podcaster. 
Alt vil være tilgjengelig for alle. Det vil ikke 
bare være bra for studentene her, men også 
for resten av verden, som får tilgang på den 
kunnskapen som blir formidlet her. 
 
Og det skal jo ikke så mye til heller, å legge 
ut på nett? 
- Nei, det er veldig, veldig lett.

Raino Malnes er en av dem som har sagt at 
ingen studenter bør være rektor på grunn 
av ung alder og manglende erfaring. Hva er 
din kommentar til dette? Er det på tide med 
litt friske pust og tenking utenfor konvensjo-
nelle rammer?
– Selve grunntanken til et universitet er 
at argumentene skal telle, og at man skal 
tenke utenfor rammene. Man tenker jo ofte 
innenfor rammene til det systemet man 
kjenner fra før, det er jo naturlig. Men jeg 
mener at man må se på argumentene og vi-
sjonene, og ikke på alder og erfaring. Men 

å fronte UiO-politikk, så jeg har blitt kjent 
med ganske mange.
  
Vederhus mener han har vært mer omkring 
på UiO enn mange rektorer har, og ser på 
dette som en fordel. 
– Jeg er av den oppfatning at det ikke er 
vanlig for en rektorkandidat å ha vært så 
overalt. Jeg tror man ofte har vært topp-
forsker på sitt eget institutt, og kjenner sitt 
eget institutt veldig godt, og så antar man 
mye om hvordan det fungerer ellers. Man 
trenger ikke dermed å være ekspert på uni-
versitetspolitikk. Jeg er ikke nødvendigvis 
ekspert, men jeg er ganske god på det. 

Merkbare endringer for 
studentenes hverdag
Hvis du vinner, og blir UiOs neste rektor. 
Hva vil du vektlegge i åpningstalen til de nye 
studentene til høsten? 
- Åpningstalen har jeg ikke tenkt så mye på. 
Jeg tror faktisk jeg vil snakke mye om det 
å lære, om hvor kult det er å kunne være 
på et universitet hvor man kan velge helt 
fritt blant all mulig kunnskap og hvor man 
får sjansen til å kunne utfordre etablerte 
sannheter. Jeg vil at det å være student skal 
handle om å diskutere forskning med an-
dre studenter og med forskere. Og så må 

Torkil Vederhus (23) vil bli universitetsrektor og mener at ung al-

der først og fremst er en fordel. Han har fått mye oppmerksomhet 

for sitt kandidatur, og nå er det vår tur til å dekke saken. 

En stilling åpen for alle, eller med et uformelt 
forbud? Du tar opp kampen mot nåværende 
rektor Ole Petter Ottersen. Kan du fortelle 
litt om bakgrunnen for denne beslutningen? 
– Vi fant ut at hvem som helst kunne stille til 
rektor, også var det en del oppslag i netta-
visa Uniforum om at det ikke var noen mot-
kandidat til Ottersen. Så da tenkte vi; hvor-
for ikke en student som rektor? Ved å stille, 
synliggjør vi rektorvalget. Og vi mener jo 
klart at vi kan gjøre en bedre jobb. Ikke at 
Ole Petter gjør en dårlig jobb, men han har 
andre prioriteringer enn oss. 

Hva er hovedgrunnen for ditt kandidatur?
– Jeg stiller fordi jeg mener at studenter og 
undervisning kan prioriteres mye høyere. 
Vi har veldig stort potensiale når det gjel-
der den delen av det universitetet driver 
med. 

Hvordan er en studentrektor?
Jeg er nysgjerrig på hvordan Vederhus ser 
på seg selv i rektorrollen. På spørsmål om 
hvilke kvaliteter han har som gjør ham eg-
net til rektorstillingen fremhever han prio-
riteringer som nøkkelord. 

Hvilke kvaliteter har du som gjør deg egnet 
for rektorstillingen? 
– Kvaliteter? Nei, jeg tror egentlig det vik-
tige er hvilke prioriteringer man sier man 
vil gjøre og politikken man vil føre. I tillegg 
har jeg ganske grundig kunnskap om uni-
versitetsdemokratiet og -systemet. Jeg har 
for så vidt bare vært på universitetet i seks 
år, men i løpet av de seks årene så har jeg 
vært i universitetsstyret og fakultetsstyret, 
og nå sitter jeg i samskipnadsstyret. I tillegg 
har jeg sittet i tilsettingskomiteer og vært i 
møte med Kunnskapsdepartementet for 

Vilde Vinge og Gunhild Nyaas

kan en student være  
rektor for studenter?

skjer mye nytt, så der er også min alder en 
fordel. 

Hvorfor er ungt engasjement så urealistisk?
Mange avviser ditt kandidatur som urealis-
tisk med ”ung og dum”-argumentet. Føler 
du at debatten blir usakliggjort av dette?
- Absolutt. Men jeg tror de mer saklige 
debattene vil komme. Når Ole Petter har 
lansert sitt program skal vi komme med de 
mer saklige utfordringene. 

Du er selv ung, student og samfunnsengasjert. 
Mange av studentene vil derfor kunne identi-
fisere seg godt med deg. Tror du at du dermed 
har større demokratisk legitimitet enn Otter-
sen på grunn av din nærhet med studentene? 
- Demokratisk legitimitet handler jo kan-
skje først og fremst om hvem som stem-
mer og hvor mange som stemmer. Så hvis 
mange stemmer, og flertallet stemmer på 
meg, er det først og fremst dette som vil 
gi med demokratisk legitimitet. Det som 
egentlig er det største problemet for uni-
versitetsdemokratiet er at bare halvparten 
av de ansatte stemmer og bare en femtedel 
av studentene. Den lave deltakelsen blant 

elt når det er snakk om politisk lederskap 
slik rektoratet er. Rektoren er faglig leder og 
lobbyist for universitetet. I praksis kan man 
si at rektoren er universitetets sjefslobbyist. 
Dette tror jeg ikke nødvendigvis avhenger 
av hvor gammel man er, men om hvilke 
ideer man har og hvordan man klarer å for-
mulere dem. 

I 2009 publiserte BBC en artikkel om Babar 
Ali, en da 16 år gammel indisk gutt som sty-
rer en skole med over 800 elever under smale 
kår og lite midler. Sammenlignet med dette 
vil vel ikke din alder og erfaring være noen 
spesielt stor hindring?
- Absolutt, det er jeg enig i. Jeg tror det man 
ofte ser er at unge mennesker utfordrer de 
strukturene som eksisterer. Så det som er litt 
spesielt er at jeg faktisk stiller til valg innen-
for systemet slik som det er i dag. At det fak-
tisk er mulig at en 23-åring som nettopp har 
vært student stiller til valg synes jeg er drit-
kult. Det er en veldig positiv del ved Univer-
sitetet i Oslo som de burde fortsette med. At 
hvem som helst kan prøve å vinne valget og 
overbevise de vitenskapelige ansatte og stu-
dentene om at de er den beste kandidaten. 

Hvorfor stemme på Vederhus?
Hvorfor skal vi som studenter og ikke minst 
de vitenskapelige ansatte stemme på deg 
fremfor Ottersen?
- Det ene er at med meg som rektor vil man 
få mye tydeligere fokus på utdanning og 
undervisning, og at det er studentene som 
er de viktigste ressursene universitetet har 
i dag. Jeg vil sørge for at universitetet for-
midler hva det driver med på en bedre og 
mer åpen måte enn det man har gjort før. 
All forskningen og undervisningen som 
formidles her, vil være mye mer tilgjengelig 
for samfunnet rundt oss. Og det tror jeg er 
positivt for hele universitetet. 

Til slutt: Hvilke tre nøkkelord vil du si be-
skriver programmet ditt?
- Studentfokus, åpenhet og nærhet. Jeg øn-
sker at studentene vil føle seg mer sett. Man 
ser at det er noen enkle tiltak som skal til. 
Det er ting som ligger fragmentert rundt 
på universitetet, og hvis man setter det 
sammen får vi noe veldig bra. Det har jeg 
troa på.

Torkil Vederhus (23) stiller til valg som rektor.

Foto: Hans Dalane-Hvaal

«Når man ser for seg en  
universitetsrektor, ser man  
for seg en gammel mann.  

Vi bryter jo med det bildet. 
Jeg tror tradisjonene er sterke 

ved UiO og når man bryter 
med tradisjonene vekker 
dette mange reaksjoner» 

«(…) jeg har troa på at unge 
mennesker også kan lede 

store institusjoner og spesielt 
når det er snakk om politisk 
lederskap slik rektoratet er» 
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Friskt innslag
Ansvarlig redaktør Helge Skivenes mener 
at han er en kul outsiderkandidat fordi 
han vrir valgdiskursen over på studentene 
og undervisningen. Han er trolig for ung 
til å være skikket i rollen som rektor, men 
om han vinner, vil det sikkert være et godt 
nok apparat rundt han til at det faktisk kan 
funke. Rektorkandidaturet virker for Skive-
nes mest av alt som en symbolsk gallionsfi-
gur og det vil sikkert Vederhus også kunne 
være. Men nå vet ikke akkurat vi hvilken 
makt som faktisk ligger i rektorstillingen. 
Men det sier vel kanskje noe om et formid-
lingsbehov når Skivenes som masterstu-
dent og redaktør ikke vet hva stillingen rek-
tor går ut på. Hans unge alder er for øvrig 
noe som kan tiltrekke nye studenter. Når 
det gjelder det forskningsrelaterte og be-
vilgning av resursser så er det trolig nok av 
rådgivere som kan hjelpe ham der. Men det 
virker ugjennomtenkt av ham at han tilsy-
nelatende kun fører valgkamp mot studen-
tene når de ansatte sitter på 75% av stem-
mene. Det er som om Obama kun skulle 
appllert til afro-amerikanere, eller Heikki 
Holmås til Bergensere. 

Alt i alt er han et forfriskende pust i et 
valg de fleste av oss ellers ville gitt blanke i 
avslutter Skivenes. På denne måten er det 
mulig at han klarer å løfte valgdeltakelsen 
fra de sørgelige 16% vi så ved sist valg. 

Tøys
Økonomiansvarlig Fredrik Kostøl synes 
hele greien er ganske tullete og håper at 
Vederhus ikke vinner. 

Har du noe på hjertet du gjerne skulle ha fått ned på papiret, men som ikke krever en dobbeltside 
i avisa? samfunnsvitern åpner nå opp for debattinnlegg på opp til 400 ord. så er det noe du engasjerer 

deg spesielt for eller finner særdeles interessant/provoserende og har lyst til å skrive om det, send  
en mail til redaksjonen@samfunnsvitern.com og meld deg på!

roller innehar en rektor på et universitet? 
Hvilket inntrykk vil en pjokk som Veder-
hus gi i rollen som rektor i møtet med de 
tusenvis av studentene som er tilknyttet 
Universitetet i Oslo? Og ikke minst; hvilket 
inntrykk gir han i møtet med andre uni-
versiteter rundt om i verden? Vil landets 
største utdanningsinstitusjon fremstå som 
en hip og kul plass, eller vil det svekke dens 
internasjonale rykte? Muligens mangler 
Vederhus innsikt i hvilken kompleks plass 
Universitetet i Oslo har. Ikke bare i nasjonal 
sammenheng, men også i internasjonal.

Podcast? 
I intervjuet med Vederhus i dette nummeret 
av Samfunnsviter´n uttrykker han at det er 
«veldig, veldig lett» å innføre podcasting av 
alle forelesninger på UiO. Dette virker kan-
skje noe naivt, mener assisterende redaktør 
Marte Dalane-Hval. Mange forelesere, blant 
annet på Psykologisk institutt, har uttrykt 
skepsis og misnøye med innføring av pod-
casting av forelesningene sine. Mange fore-
lesere sliter med det tekniske og andre er rett 
og slett ikke interesserte i at sine forelesnin-
ger skal være åpne for alle og enhver. Stu-
denter har reagert på at podcaster ikke alltid 
er et fungerende verktøy for de som for ek-
sempel studerer økonomi, matte og fysikk. 
Er det å bite over for mye, når Vederhus lan-
serer dette som noe som med selvfølgelighet 
skal innføres? Denne skepsisen til tross, det 
er bra med nytenkning! Også Universitetet i 
Oslo må henge med i utviklingen og innfø-
ring av podcaster er et viktig steg på veien. 
Men at dette er gjort i en håndvending er 
kanskje vel optimistisk. 

mer som et debattinnlegg hvor studente-
nes sak skal fremmes, enn et reelt ønske 
om å bli rektor.  

Om målet med kandidaturet imidler-
tid er å skape blest og engasjement rundt 
rektorvalget, mener redaksjonssekretæren 
at Vederhus har lyktes. Således skal han ha 
honnør for å ha satt et noe bortgjemt rek-
torvalg i søkelyset, om så med ukonvensjo-
nelle metoder. I det minste har det skapt 
stor debatt i Samfunnsviterns redaksjon.

Beste performance
Kulturredaktør Gunhild Nyaas bemerker 
at Vederhus må være årets beste perfor-
mance. Å utfordre det etablerte er jo gjerne 
kunstnernes greie. Sider ved kulturen og 
samfunnet, oppfatninger av rett og galt, 
moral og etikk, dannelse og god/dårlig 
oppførsel blir kontinuerlig problematisert 
i kunsten. Og er det noe Vederhus er det 
jo nettopp dette; å utfordre. Regissør Stein 
Winge kan sette opp så mange kritiserbare 
«Bibelen»-forestillinger han bare vil, men 
så lenge det skjer innenfor teatrets fire 
trygge vegger så kan jo det hele unnskyldes 
i kunstens navn. En rektorkandidat på 23 
år uten mer erfaring enn det som kommer 
frem her i avisen eller på stemtorkil.no er 
faktisk noe nytt. Dette fenomenet har ikke 
utdannings-Norge stått overfor før.

Først og fremst setter Vederhus lys på 
de eksisterende formelle strukturer som 
muliggjør at en tjuetreårig student faktisk 
kan stille, men han utfordrer også de ufor-
melle strukturene i selve universitetskultu-
ren. Debatten avslører hvilke forestillinger 
vi har rundt hva en rektor bør være. Hvilke 

Torkil Vederhus (23) stiller denne våren som kandidat til rek-

toratet, og utfordrer derved nåværende rektor Ole Petter Ottersen 

(57). Kandidaturet har vakt mye oppsikt. Er han for ung? Har 

han erfaringen som trengs? Redaksjonens meninger spriker.

Som student har han tappet øl for Realistfo-
reningen, arrangert Holmenkollstafett for 
bachelorprogrammet sitt, sitter som tillits-
valgt for Studentsamskipnaden et cetera, 
et cetera. Er dette tilstrekkelig erfaring for 
en stilling som rektor ved en enorm institu-
sjon som Universitetet i Oslo? Her snakker 
vi en skala noen hakk større enn Student-
samskipnaden. 

Redaksjonssekretær Tonje Jelstad San-
danger reagerer på de erfaringene Veder-
hus hevder er så relevante. Ja, Vederhus 
har tydeligvis vært mer aktiv enn de fleste 
andre studenter, men har dette gitt ham de 
erfaringene som trengs for en rektorstil-
ling? Hun mener det er nødvendig å stille 
spørsmålstegn ved hvorvidt en student 
med aldri så mange verv har den pondus 
og gravitas som forventes av en rektor for 
Norges største universitet. Er han ikke bare 
nok en ung broiler på jakt etter noen «mo-
ments of fame»?

I dette nummerets intervju med Ved-
erhus argumenterer han for at hans unge 
alder slett ikke vil være en hindring og at 
hans ferske erfaringer fra studentlivet er 
hans største ressurs i kampen om rektor-
stillingen. Likevel mener Sandanger at ung 
alder ikke nødvendigvis gir ham noen for-
trinn i rollen som rektor. Kampanjen synes 
ensidig, sier hun, og hun stiller seg skep-
tisk til en for høy fokus på studenter frem-
for alt annet. Til tider virker kandidaturet 

redaksjonen debatterer…

Bli mED På DEBATTEN!

Tonje Jelstzd Sandanger, Gunhild Nyaas, 
Marte Dalane-Hval og Helge Skivenes

Vi trenger flere skribenter og korrekturlesere  
– er du den vi leter etter?

vi trenger deg med teft for de gode historiene, det kritiske overblikket, den 

faglige innsikten og den skarpe pennen. Eller deg som bare ønsker å utvide din 

erfaringshorisont. Her er det lav terskel men høyt under taket. 

Samfunnsviter'n er fakultetsavisen ved Det Samfunnsvitenskapelige Fakultet.  

Vi jobber mot en solid tverrfaglig profil med god journalistikk og faglig innsikt. 

Avisen har et opplag på 2000 eksemplarer og har hele øvre Blindern, samt 

Psykologisk institutt, IMK og IFI som nedslagsfelt.
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kan er konflikten i Syria særdeles synlig og 
mye omtalt, men uten at noen handler.  

Blasert publikum
Når verden nå ser på det som skjer i Syria 
med et skråblikk som sier at vi interesserer 
oss, men kun moderat, bryter dette ganske 
tydelig med FNs baktanke. Konflikten i Sy-
ria var et av medienes hjertebarn gjennom 
2012, og man kan fremdeles lese og høre 
om en eskalerende konflikt i landet, men 
engasjementet i verdens befolkning synes 
å ha avtatt. 

Menneskeheten er som sådan langt fra 
så solidarisk som FNs idealer skulle tilsi, 
og oppmerksomheten vår er flyktende. En 
blanding av fordommer og manglende em-
pati leder oss vekk fra konflikten – vi bryr 
oss rett og slett ikke. Det er langt borte, vi 
opplever ikke at dette direkte påvirker oss. 

Realiteten
For befolkningen i Syria er hverdagen 
sannsynligvis et mareritt, i alle fall i de mer 
konfliktfylte områdene. Nesten daglig kom-
mer meldinger om nye dødstall, og på tross 
av at nyhetene får spalteplass og oppmerk-
somhet synes engasjementet å svekkes jo 
eldre konflikten blir. Sjokkeffekten har av-
tatt og vi som lesere og konsumenter av ny-
heter har kanskje sett oss litt mette på Syria.

Men hva så med barna som dør? Hva 
med de krigsforbrytelsene som har skjedd 
og som fremdeles pågår? Er disse spørsmå-
lene kun moralske tankeeksperimenter el-
ler er de reelle politiske spørsmål? Dødstal-
lene i Syria er i følge Aftenposten på vei opp 
mot 70.000, og det er et tankekors at mens 
verden driver politisk debatt dør uskyldige, 
og for øvrig mindre uskyldige, mennesker 
hver dag. 

Det er begrenset hva små land som 
Norge kan utrette i store tunge overnasjo-
nale strukturer som FN, men det betyr ikke 
at vi ikke skal forsøke. Norge er en kjent 
stemme for fred, og selv om stemmen kan-
skje er sped sammenlignet med mektigere 
land, må stemmen i desto større grad være 
resolutt. Vi får håper at en intervensjon 
som kommer sent er bedre enn en som ikke 
kommer i det hele tatt. Det endelige sviket 
er ikke når vi glemmer konflikter, men når 
vi med vitende vilje ignorerer dem. 

matdebatten virker det nesten som om ikke 
noe annet enn pris er viktig. Et ensidig pris-
fokus er en oppskrift på sosial dumping og 
dårlig kvalitet.

Han syns det er påfallende hvordan 
norske media gjør landbruksdebatt til noe 
som primært handler om bøndenes, dag-
ligvarebransjen og forbrukernes særinte-
resser, og etterlyser en bredere debatt. 

- Etter hvert har mange i media satt 
denne saken i sammenheng med prisjaget, 
men jeg syns det er litt underlig hvordan 
det er så lite journalistikk på dette i utgang-
psunktet. I andre land har man en sterk tra-
disjon for slik journalsitikk om landbruk og 
mat. Vi lar oss overraske gang på gang. Det 
er veldig trist. Dette er et viktig felt i sam-
funnet, selv om en liten del av arbeidsstok-
ken jobber i landbruket og matindustrien.

spille i arbeidet for verdensfred. Likevel er 
det verdt å stille spørsmål ved mangelen på 
handlekraft i allerede eskalerte konflikter, 
og da kanskje spesielt der hvor det handler 
om statlige overgrep på sivilbefolkningen.

Suverenitet
Det er ikke bare politiske uenigheter mel-
lom stater i Sikkerhetsrådet som skaper 
problemer for FNs inngripen i voldelige 

konflikter mellom stat og sivilbefolkning. 
Suverenitetsprinsippet står sterkt i FN-
charteret, og er nødvendig for en samek-
sistens mellom stater. Prinsippet sikrer at 
myndighetene i de enkelte stater vil kunne 
utføre sin politikk innenfor landegrensene 
uten innblanding fra andre stater. Hvis det-
te prinsippet skulle svikte i folkeretten er 
det naturlig å tenke seg en større mistenk-
somhet og generelt dårligere samarbeids-
muligheter mellom statene.  

Likevel, FN-charteret åpner for at om 
myndighetene i et land begår forbrytel-
ser mot sivilbefolkningen i nevnte land, 
vil det være mulighet for intervensjon på 
bakgrunn av et FN-mandat fra Sikkerhets-
rådet. Slik kommer vi tilbake til start; hvis 
et land som Kina ønsker å beskytte ikke-
intervensjonsprinsippet på bakgrunn av 
at kinesiske myndigheter selv har svin på 
skogen, er det lite grunnlag for å tro at de vil 
støtte inngripen i andre staters anliggende. 
Derfor blir ikke-intervensjonsprinsippet en 
hemsko for handling på to nivåer; både fol-
kerettslig og politisk.

Realiteten er at når problemstillingen 
krever inngripen i staters indre anliggende 
er verdenssamfunnet tilbakeholdent, ja 
faktisk motvillig. At FNs granskingskom-
misjon nå har kommet med en rapport 
om krigsforbrytelser i Syria endrer ikke det 
realpolitiske faktum at Sikkerhetsrådet er 
sammensatt av suverene stater med ulike 
politiske agendaer og ståsted. I likhet med 
1990-tallets folkemord i Rwanda og på Bal-

forskjellige varer. 
- Pengene havner øverst i kjeden, og 

de som er lengre ned blir sittende med lite. 
Landarbeiderne og arbeidere i kjøttindustri-
en betaler den høyeste prisen. Forbrukerne 
må leve med en ekstrem industriell ensret-
ting. Vi får et kommersielt pseudomangfold. 
Alle de store kjedene på dagligvaremarkedet 
får produsert ferdiglasagne på ett og samme 
sted med de samme råvarene. Da har det lite 
å si at vi får tilgang på flere varemerker. Hvis 
produksjonen skulle foregått på en ansten-
dig måte, hadde ferdigmaten blitt langt dy-
rere enn den er, sier Løkeland-Stai.

Han understreker at vi også ser en slik 
utvikling i Norge. - Norske daglivarekjeder 
outsourcher produksjonen av egne merke-
varer ut i Europa. Alle de store dagligvare-
kjedene har gjort det. Dette viser hvor lat-
terlig begrepet egne merkevarer er. Det er 
en oppfinnelse som er skreddersydd for å 
presse ned prisene i norsk matproduksjon 
enda lenger ned, på bekostning av mang-
fold, kvalitet og etikk.

Snever matdebatt 
 Løkeland Stai mener at vi trenger et bedre 
kontrollregime, men ser det ikke som til-
strekkelig.

- Vi må også gjøre noe med logikken i 
handelssystemet. Det går ikke an å ha en 
politikk hvor det eneste saliggjørende er 
høye volum til svært lav pris. Jeg vil ikke at 
prisene skal være høyest mulig heller, men i 

Folkemordkonvensjonen, eller Kon-
vensjonen om forhindring og avstraffelse 
av forbrytelsen folkemord, nevner ikke for-
følgelse og mord på bakgrunn av politisk 
overbevisning. Konvensjonens far, Rap-
hael Lemkin, ønsket opprinnelig at dette 
skulle inkluderes, men dens fødsel kom på 
et ugunstig tidspunkt. I 1948 var Den andre 
verdenskrig nettopp over og Den kalde kri-
gen hadde nettopp begynt. Stalin, som selv 
hadde forfulgt og eliminert store deler av 
den sovjetiske befolkning på bakgrunn av 
politiske holdninger krevde at dette ikke 
skulle klassifiseres som folkemord. 

Definisjonsmakt
Så derfor er det ikke et folkemord om myn-
dighetene i en stat forfølger og dreper all 
opposisjon mot eget politiske standpunkt. 
I alle fall ikke i følge folkeretten. Folkemord 
er begrenset til nasjonale, etniske, rase-
messige eller religiøse grupper som helt 
eller delvis blir intensjonelt eliminert. Men 
selv når folkemord er et faktum, slik det var 
i Rwanda, nøler statsledere og verdenssam-
funnet. Dermed kunne man utsette hand-
ling. Når begrepet «folkemord» ikke ble ut-
talt, var det heller ikke et faktum. 

Konfliktvegring
Når stater med stor makt i FN og verdens-
samfunnet generelt viser en slik konflikt-
skyhet og vegring for handling i situasjoner 
slik som Syria, Rwanda og Balkan, er det 
vanskelig å forstå matnytten til organisasjo-
ner som FN. I realiteten har FN flere roller 
enn kun konfliktdemping og fredsbevaring, 
men det står vitterlig i FN-charteret at dette 
er en av hovedrollene til organisasjonen. 
I tilfellet Balkan kom handlingen sent og 
svakt, og slett ikke fra FN, men fra NATO. 
Dette var heller ikke i konkret respons til 
folkemordene på muslimske bosniere, 
men på en ny opptrapping av konflikten i 
Kosovo, flere år etter at tidligere president 
Milosevic hånte verdenssamfunnets impo-
tens i konfliktene på Balkan. 

Hvordan kan en organisasjon som FN 
bevare sitt mandat når statsledere som 
tydelig begår krigsforbrytelser og men-
neskerettighetsbrudd ikke oppfatter FN 
som en handlekraftig organisasjon? Hvis 
statsledere som Milosevic og Assad an-
ser verdenssamfunnet som en svak, eller 
ikke-eksisterende, korreksjon når de be-
går overgrep mot sivilbefolkningen, og når 
verdenssamfunnet ikke evner å gjøre annet 
enn å bekrefte denne teorien, hvordan kan 
man da si at FN fremmer fred i verden?

Manglende handlekraft
Nå har FN riktignok en annen rolle i freds-
bevarende arbeid enn reell oppbrytning av 
eksisterende konflikter. FN fungerer også 
som et forum for samarbeid, koordinasjon 
og ikke minst som fredsmeklere i en kon-
flikts innledende stadium. Det er ingen tvil 
om at FN som organisasjon har en rolle å 

og hestekjøttskandalen er symptomer på 
samme problem: Produksjonen blir for-
flytta bort fra fra forbruker, og splittes opp 
i mange ledd. Vi som kjøper den ser ikke 
hvordan maten produseres, og matselska-
pene kan vanskelig ha kontroll på hva som 
skjer i alle leddene. Det ser han på som 
langt mer interessant enn at noen har fått i 
seg litt hestekjøtt mot sin vilje.  

Villedende glansbilde  
Løkeland-Stai mener myndighetene og 
landbruksorganisasjonene har presentert et 
villedende glansbilde av norsk landbruk og 
matindustri, både tidligere og i denne saken. 

- De snakker som om noe slikt aldri 
kunne skjedd i Norge. Vi kunne kanskje ikke 
fått en hestekjøttskandale, men den samme 
utviklingen preger norsk matproduksjon. Vi 
ser en sterk industrialisering i alle ledd, og 
da blir slike saker konsekvensen.

Dette mener mener han går ut over så 
vel etikken rundt hvordan maten produse-
res, som matens kvalitet og mangfoldet av 

FN offentliggjorde i februar en rapport som maner 

verdenssamfunnet til å gripe inn i konflikten i 

Syria. Likevel skjer det ingenting. Verdenssamfun-

net er fastlåst i politiske diskusjoner og nøling.

Espen Løkeland-Stai mener hestekjøttskan-

dalen er et symptom på at matproduksjonen 

har blitt for fragmentert og lite oversiktlig. Nå 

etterlyser han debatt om landbruk og mat, som 

noe større enn et spørsmål om særinteresser. 

Denne rapporten baseres på intervjuer 
av 445 ofre og øyenvitner, og identifiserer 
mulige krigsforbrytelser på begge siden av 
konflikten. FNs granskingskommisjon sier 
at noe må gjøres, men FNs sikkerhetsråd er 
nok en gang fastlåst. 

Det er ikke første gang FNs granskings-
kommisjoner advarer om krigsforbrytelser 
og sågar folkemord, mens FN-organisa-
sjonen som sådan står handlingslammet. 
Konflikten i det tidligere Jugoslavia på 
1990-tallet og folkemordet i Rwanda er to 
andre tidsnære eksempler hvor varsel om 
folkemord og krigsforbrytelser var høylytte 
i media, og hvor verdenssamfunnet og FN 
sviktet. 

En forståelse av FNs janusansikt er her 
nødvendig. FNs granskingskommisjoner 
og andre forskningsorganer står i stor grad 
maktesløse i handling. Deres rolle er først 
og fremst å identifisere trusler mot ver-
densfreden, mens selve handlingskraften 
ligger i Sikkerhetsrådet og Generalforsam-
lingen. Tanken er at disse organene skal 
motta rådgivning og rapporter fra kom-
misjonene og deretter handle for å bevare 
fred verden over. Problemet oppstår når 
politiske hensyn kommer i veien.

Dessverre blir det ofte slik at nettopp 
politiske hensyn rangerer over spørsmål 
av mer moralsk karakter. Sikkerhetsrådet, 
hvor hver stormakt har vetorett, er preget 
av politiske uenigheter og allianser, og den 
reelle handlingskraften i sterkt politiserte 
konflikter er svært lav. At etikk og sågar fol-
keretten krever handling blir ofte utmanøv-
rert av politisk retorikk og utsettelser av av-
gjørelser på bakgrunn av bakenforliggende 
politiske agendaer. 

Drap og ”rensing”
På 1990-tallet var frykten for å bruke ordet 
«folkemord» ( «genocide») så stor blant 
stormaktene at man valgte å kalle hand-
lingene på Balkan for «etnisk rensing» 
(«ethnic cleansing») fordi folkemordskon-
vensjonen stiller krav til handling dersom 
folkemord er påvist. Etnisk rensing og fol-
kemord er beslektede begreper, men mens 
folkemord beskriver handlinger med det 
mål for øyet å delvis eller helt å destru-
ere en gruppe mennesker, er etnisk rensing 
kun handlinger hvor målet er å rense et gitt 
territorium for en gruppe mennesker med 
gitte karakteristikker. 

Strukturene som illustreres gjennom den-
ne saken mener han er langt mer interes-
sante enn at noen har spist hestekjøtt uten 
å vite det. 

- Makta i europeisk matindustri samles 
på stadig færre hender, samtidig som man 
har lange forsyningslinjer spredd over en 
rekke land. Det grunnleggende problemet 
er hvordan store selskaper outsourcher 
produksjonen av råvarer, for å kunne lage 
produktene sine så billig som mulig. Da får 
vi aktører som gjør hva som helst for å få 
pressa ned prisene, sier Løkeland-Stai.

Espen Løkeland-Stai er journalist i 
Dagsavisen, og har ellers skrevet mye om 
internasjonal matpolitikk. I 2012 ga han ut 
boka En nasjon av kjøtthuer, sammen med 
statsviteren Svenn Arne Lie. Boka handler 
om utviklinga i norsk landbruk, hvor pro-
duksjonen stadig mer baseres på arealer i 
andre land. Fordi landbruket blir sentrali-
sert bort fra naturressursene, produseres 
stadig mer av maten ved hjelp av importert 
kraftfôr. I stedet for å spise norsk gress spi-
ser kyrne og kyllingene for en stor del im-
portert soya. Denne soyaen mener han blir 
produsert på lite etisk vis, så vel miljømes-
sig som sosialt. 

Han argumenterer for at soyaimporten 

de ignorerte konfliktene Hestekjøtt og verdenshandel

Tonje Jelstad Sandanger

Øyvind Aukrust 

«At etikk og sågar folkeretten 
krever handling blir ofte utma-
nøvrert av politisk retorikk?» 

«Vi må også gjøre noe  
med logikken i handelssyste-
met. Det går ikke an å ha en 

politikk hvor det eneste  
saliggjørende er høye  

volum til svært lav pris» 

«Menneskeheten er som 
sådan langt fra så solidarisk 
som FNs idealer skulle tilsi» 

«Makta i europeisk matin-
dustri samles på stadig færre 

hender, samtidig som man 
har lange forsyningslinjer 

spredd over en rekke land» 

Hva gjør egentlig FN med Syriakonflikten?  

Illustrasjon: Freedomhouse2 www.flickr.com/creativecommons

Funnene av hestekjøtt i ferdiglasagne har skapt stort oppstyr. Espen Løkeland-Stai mener det interessante  

med saken er hva den sier om logikken i den internasjonale handelen med mat. Foto: Aigle Gore / Flickr creative commons

Foto: Studentersamfunnet Bergen / Flickr creative commons
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lige landene for å sikre at utvinningen skjer 
under akseptabel risiko. Norge utvinner al-
lerede på norsk sokkel, og har tross alt en 
unik kompetanse på oljeutvinning på hav-
bunnen. Det har seg også slik at informa-
sjonen som trengs for å utrede et omfatten-
de rammeverk for nordområdene er også 
mye den samme som industrien trenger. 
Det er derfor gode kår for å gjøre samme 
sak. Spesielt når det å bringe risikoen ned 
til akseptable nivåer i nordområdene kan 
kreve betydelig mer enn i Nordsjøen. 

Nå tillater jeg meg å presisere at jeg er 
ikke for at vi skal ut å bore etter olje i mor-
gen. Jeg mener derimot at tatt i betraktning 
den realpolitiske situasjonen i nordområ-
dene, har Norge mye mer å tjene på ta en 
aktiv rolle i å utrede for fremtiden. På den 
måten kan vi være med å lage rammever-
ket for utvinning og på den måten sikre at 
utvinning skjer under akseptabel risiko, så 
vel som å sikre vår egen økonomiske trygg-
het. Vi er ikke der i dag, det trengs mer fors-
kning på de risikoelementene og teknologi 
som ville være nødvendig. Men åpningen 
av nordområdene for utredning vil være et 
godt steg på veien.

Oljemotstandere er optimister
Mens du må være pessimist for å være ol-
jetilhenger, må du være optimist for å være 
oljemotstander. Klimaendringene jager 
allerede millioner av mennesker fra sine 
bosteder, og dreper hundretusener hvert 
eneste år. Samtidig står de internasjonale 
klimaforhandlingene stille. En politisk løs-
ning på klimakrisen krever radikale tiltak, 
som befinner seg langt utenfor rammene 
av dagens politiske realiteter. Derfor er det 
også livsfarlig å stille akseptere disse reali-
tetene. Det viktigste premisset i den parti-
politiske debatten om klima- og miljøpo-
litikk må være at partienes evne til å stake 
ut en farbar vei mot en bærekraftig fremtid. 
Etter nesten førti år, med handlingslam-
melse i klimapolitikken er det nødvendig 
å ta helt nye grep for å nærme seg denne 
veien. 

Derfor må noen må la sine ressurser 
ligge og Norge bør være et naturlig sted å 
starte. Ingen land har et så stort økono-
misk handlingsrom, og ingen land vil ha så 
lave politiske og sosiale kostnader ved å la 
olje og gass bli liggende i bakken. Slik kan 
Norge bli en viktig del av løsningen. Hvis vi 
bare blir enige om å ignorere oljetilhenger-
nes pessimisme. 

beider gjennom Arktisk Råd på tross av flere 
forsøk på å internasjonalisere nordområde-
ne ser det ut som det blir liggende i deres 
hender. Mange mener at Norge burde være 
et foregangsland i å verne nordområdene. 

Dette mener jeg er feil, selv om Norge 
skulle avstå fra gå inn i nordområdene vil 
andre garantert gjøre det. Russland har 

gjennom løsningen av grensetvisten i Ba-
rentshavet og plantingen av det russiske 
flagget på havbunnen gjort det klart at 
nordområdet er et viktig satsningsområde. 
Det er åpenbart at uansett hvilke valg Nor-
ge gjør, har de andre aktørene store planer. 
For ikke å snakke om at Norge får 25 prosent 
av inntektene sine og 200.000 arbeidsplas-
ser direkte og indirekte fra oljesektoren. 

Det området hvor Norge da burde være 
et foregangsland er i å lede utforskningen 
og konsekvensutredningen, så vel som å 
fremme samarbeidet mellom de forskjel-

det, noe som vil øke klimagassutslippene? 
Ideen om at norsk oljeproduksjon egentlig 
er et klimatiltak er oljetilhengernes favo-
rittargument, og høres tilsynelatende både 
rasjonelt og kunnskapsbasert ut. Dessverre 
for oljetilhengerne har de misforstått hva 
klima- og energipolitikk må handle om i år 
2013. Klimadebatten må fokusere på hvor-
dan verden vil se ut i morgen. Det er mange 
brikker som må falle på plass hvis vi skal 
greie å holde temperaturøkningen under 
to grader. 

En av brikkene som er nødt til å falle på 
plass er at Europa gjennomfører en mas-
siv utbygging av fornybar energi. Ideen 
om at skitten kullproduksjon automatisk 
vil fylle rommet etter norsk olje og gass, 
bygger på premisset om at Europa vil er-
statte norsk olje med skittent kull fremfor 
sol og vind. Argumentet baserer seg på at 
en avgjørende brikke aldri vil falle på plass 
og bygger dermed på et premiss om at ver-
den uansett ikke vil løse klimakrisen. Hel-
digvis er både EU og en rekke europeiske 
land allerede godt i gang med å planlegge 
og iverksette den energirevolusjonen som 
er nødvendig. De norske oljetilhengerne 
har bare ikke fått med seg hva som er i ferd 
med å skje.

sene i Arktis vil skje. Det har alltid vært vårt 
politiske mål å sørge for at reglene er klare, 
både når det gjelder hvem som eier hva og 
hvordan vi skal utnytte ressursene». 

Faktumet er at vi lever i verden der be-
hovet for olje og gass er såpass stort at etter 
hvert som presset på eksisterende kilder 
blir stort nok vil utvinning av ressursene i 
nord finne sted. Det finnes ikke politisk el-
ler folkelig vilje til å la oljesektoren gå tørr, 
verken i Norge eller i resten av verden. For 
å putte det kort og brutalt; hvis du taper 
CO2-kampen i sør hvordan kan du forvente 
å vinne den i nord? Verden er rett og slett 
ikke moden for å takle problemet med glo-
bal oppvarming. Det er likevel ikke bare 
dårlige nyheter. I dag bruker store deler av 
energisektoren i verden kull for å generere 
strøm. Det er stort potensiale for gassutvin-
ning i nordområdene som da kan brukes 
som en renere erstatning for kull. 

Foregangslandet
Nordområdene blir i stor grad styrt etter 
havretten, hvilket betyr at de fem aktørene 
Canada, USA, Russland, Norge og Danmark 
gjennom Grønland, har fullstendig suvere-
nitet over ressursforvaltningen av meste-
parten av nordområdene. Landene samar-

Vi bør derfor være glade for vi fortsatt 
kan velge å la oljen ligge i våre områder. For 
hvem skal la sin olje ligge hvis Norge velger 
å åpne felt der kostnadene ved utvinningen 
er ekstraordinært høye, slik som i Arktis? 
Og hvor skal vi la oljen ligge hvis vi åpner 
et område som topper skalaen for biologisk 
verdi på globalt nivå, slik som i Lofoten, 
Vesterålen og Senja? Når vi vet at mestepar-
ten av de kjente reservene av fossil energi 
må bli liggende i bakken, er det menings-
løst å åpne områder der motargumentene 
er så sterke som i våre nordområder. Når 
oljetilhengerne mener at disse ressursene 
uansett vil bli utvunnet, må vi anta at de 
mener at denne automatikken også om-
fatter billigere ressurser i mindre sårbare 
områder. Derfor må det være skikkelig kjipt 
å være oljetilhenger. Argumentene deres 
henger bare på greip hvis de har gitt opp 
håpet om at nok olje blir liggende. 

Det faglige grunnlaget
Den tyske klimaforskeren Malte Meins-
hausen og hans kolleger har i en artikkel i 
det prestisjetunge tidsskriftet Nature be-
regnet at under en fjerdedel av de allerede 
oppdagede og utvinnbare reservene av 
olje, kull og gass kan brennes dersom det 
skal være sannsynlig å nå det såkalte «to-
gradersmålet». Så hvorfor leter vi fortsatt 
etter mer olje og gass når verden allerede 
har funnet for mye? Folk som fortsatt ivrer 
for å lete etter enda mer olje, utenfor Lofo-
ten, Vesterålen og Senja, er neppe i stand 
til å avgi et sammenhengende svar på dette 
spørsmålet. Oftest fordi de ikke aksepterer 
selve premisset - at opp mot 80 prosent av 
de kjente reservene av fossil energi må bli 
liggende i bakken. 

Bomskudd 2: Norsk olje er klimavennlig
- Men hvis vi produserer mindre olje og 
gass i fremtiden vil jo disse ressursene bli 
erstattet av kull på det europeiske marke-

Oljeboring i nordområdene ble kort brakt 

opp av Ola Borten Moe for en tid tilbake, for 

så å bli regelrett skutt ned. Alle er enige om 

at det finnes enorme ressurser der oppe, men 

ikke risikoen ved å utvinne dem. Kuriøst da 

at risikoen kan bli det beste argumentet for å 

åpne nordområdene.

Argumentene til norske oljetilhengere er irrelevante i en løsning-

sorientert klimadebatt. Oljetilhengerne henger rett og slett etter 

og får ikke med seg hva som skjer.

I kjølvannet av Borten Moes uttalelser har 
debatten om vi burde åpne Barentshavet 
for utforskning i det hele tatt rast, med mil-
jøvernorganisasjoner meget forarget over 
hvordan noen kan med slik selvfølgelighet 
anta at nordområdene burde bli utredet. 
Nå som det er sagt er alle enige at det finnes 
store verdier nordpå, i hvilken grad det er 
risiko er debattert. Jeg vil likevel gå lengre 
enn mine forbundsfeller i å si at det er en 
risiko å utvinne olje i nordområdene.

Nordområdene er beite og gyteplass 
for store mengder fisk, fisk som er viktig for 
næringen i Norge så vel som verden ellers. 
Det er også sant at Arktis er et ganske unikt 
og lite utforsket område i rask forandring 
og det å avvise dette som trivialiteter er å 
gjøre seg selv en bjørnetjeneste. Der jeg 
og miljøorganisasjoner skiller vei derimot, 
er i et idealistisk alt-eller-ingenting-hold-
ning mot noe jeg best kan beskrive som 
deterministisk. Her illustrert i en uttalelse 
utenriksminister Espen Barth Eide gjorde 
overfor Der Spiegel; «Utnyttelsen av ressur-

Det må være skikkelig kjipt å være oljetil-
henger. «Før eller siden blir denne oljen 
pumpet opp uansett», hører vi ofte fra de 
som omtaler seg som tilhengere av oljebo-
ring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. 
Denne pussige formen for energipolitisk 
determinisme har slått rot hos en betyde-
lig andel av de som hever stemmen i den 
norske oljedebatten. Forestillingen brukes 
ofte som argument for at kampen mot ol-
jeboring i nordområdene, i beste fall, er et 
utsettelsesprosjekt - i verste fall et bidrag til 
økte klimagassutslipp. I denne artikkelen 
skal jeg derfor ta for meg to av argumentene 
til oljetilhengerne og vise hvordan de byg-
ger på premisser som burde gjøre dem irre-
levante i en løsningsorientert klimadebatt.

Bomskudd 1: Oljen vil bli 
pumpet opp uansett
Ideen om at ressursene uansett vil bli hen-
tet opp er det første av disse argumentene. 
For få måneder uttalte utenriksminister Es-
pen Barth Eide, i et intervju med det tyske 
magasinet Der Spiegel, at utvinningen av 
oljen i Arktis vil skje. Den samme forestil-
lingen finner vi også blant skråsikre med-
lemmer av Unge Høyre som rister overbæ-
rende på hodet av naive miljøvernere som 
tror det er mulig å stanse noe som er så 
lønnsomt som oljeindustrien. Problemet 
til både Arbeiderpartiet og Unge Høyre er 
imidlertid at miljøbevegelsen har solid fag-
lig grunnlag for å påstå at oljeindustrien må 
stanses. Ikke bare i Norge, men over hele 
verden. Å argumentere med at utvinningen 
av oljen i Arktis og Lofoten, uansett vil skje, 
er dermed jevngodt med å gi opp håpet om 
å begrense den globale oppvarmningen til 
under to grader. Hvor konstruktivt er det? 

oljens 
dilemma

Mads Wold

Knut F. Qvigstad
3. kandidat på Miljøpartiet De 
Grønnes stortingsliste i Oslo. 

«Hvis du taper CO2 kampen 
i sør hvordan kan du forvente  

å vinne den i nord?» 

Oljeplattformer kan bli synlige i nordområdene 

Foto: Chad Teer, flickr.com/photos/cteer/

Knut F. Qvigstad

Foto: Monica Løvdahl

de pessimistiske  
oljetilhengerne 
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som den største utviklingen i norsk dans 
de siste årene.

Arbeidstakere som alle andre
Men det å arbeide på frilans basis som de 
fleste dansekunstnere gjør i Norge er ikke 
bare en dans på roser. Økonomisk sett er 
tilværelsen ganske så ustabil. De fleste 
jobber prosjektbasert og er bare i arbeid 
i perioder av gangen. Dette, forteller Hor-
gen, gjør at mange ikke klarer å opparbei-
de seg noe særlig av verken pensjon eller 
foreldrepenger. 

Mange kvinnelige dansere velger derfor 
å ikke få barn på grunn av den usikre øko-
nomiske situasjonen det er å være danser i 

mistisk når det gjelder norske dansescener. 
Problemet er heller nettopp det at scenene 
ikke er inkludert i nettverket av danseaktø-
rer, og at de gjerne ikke har nok kunnskap 
om hva danserne krever av fasiliteter. 

 
Oppblomstring i distriktene
En utvikling Horgen særlig trekker frem 
som en av de mest spennende er regiona-
liseringen av dansekunsten som har funnet 
sted de senere år. Hvordan profesjonelle 
dansekunstnere har begynt å ta med seg 
kunnskapen sin ut i distriktene og skaper 
festivaler og forestillinger på steder hvor 
det ikke har blitt vist mye dans før. Å støtte 
opp om disse lokale ildsjelene har derfor 
vært et av hjertebarna til Horgen og NODA 
i møtet med myndighetene. 

Det NODA derfor har fått igjennom er å 
videreføre ordninger som pilotprosjektene. 
Dette er treårige støtteordninger som er 
retta direkte mot disse regionale ildsjelene. 
Her dekker Norsk Kulturråd 60 %, men det 
betinger en 40 % regional medfinansiering. 

RAS i Sandnes og Bærum Kulturhus har 
fått slike midler i tillegg til tilsvarende tiltak 
i byer som Trondheim, Porsgrunn og Ham-
merfest. Slike ordninger muliggjør opprett-
holdelse av et levende dansemiljø utenfor 
Oslo og Bergen. 

Tiltakene skaper ikke bare muligheter 
for å vise dans i distriktene, men gir også til-
bud om profesjonell trening for aktive dan-
sekunstnere der de bor. Dette gjør det mu-
lig å jobbe som danser også utenfor Oslo og 
Bergen. Horgen legger derfor ekstra vekt 

dansemiljøet i Norge og er nok noe av det 
som har gjort at norske kompanier lettere 
har kunnet turnere sørover i Europa enn 
nordover innad i landet. 

Men fullgæli er det likevel ikke. Når 
jeg spør om utviklingen rundt norske dan-
sescener er Horgen positiv og nevner tiltak 
som Regional arena for samtidsdans (RAS) 
i Sandnes og det som vises av dans i Bærum 
Kulturhus. Disse tiltakene fungerer som 
kompetansesentre for dans i sine regioner 
og har kommet langt når det gjelder kunn-

skap om hva som trengs av scenefasiliteter 
og PR. 

Slike tiltak utenfor dansesentrum som 
Oslo og Bergen er derfor viktige for å skape 
bedre forhold for at dansekunstnere kan 
få vist seg for et større publikum og at nye 
publikumsgrupper kan få mulighet til å se 
dans. Horgen vil derfor ikke være pessi-

For å bygge dans i Norge er det viktig å 
ikke bygge i utakt, forteller Horgen. Dans i 
Norge henger sammen i et nettverk av pro-
dusenter, dansere og koreografer, scener og 
kulturhus, festivaler og ikke minst media. 
Alle disse leddene må anerkjennes av myn-
dighetene, men det er også viktig at hvert 
ledd styrker sin kunnskap om hverandre. 

Videre forteller han at koreografer ikke 
nødvendigvis har tilstrekkelig kunnskap om 
alle mekanismene som ligger bakom egen 
virksomhet eller om hvilke visningsmulig-
heter de har rundt om landet. Og ansatte 
ved kulturhus og scenekunstfestivaler har 
ikke alltid kunnskap om hvilke fasiliteter 
som trengs for å huse en danseforestilling. 

I media er også kunnskapen om dans 
noe skranten, det publiseres lite kritikk av 
danseforestillinger og det er lite dekning av 
det som skjer i danse-Norge. Det er derfor 
Horgen og NODA mener det er så viktig å 
styrke kjeden av infrastruktur som alle dis-
se aktørene kan benytte seg av.

Høy produksjon, men lite infrastruktur
Det er nemlig ikke mangel på dansepro-
duksjon som er et problem her til lands. 
Norge har mye høyere produksjon av dans 
enn det våre skandinaviske naboer har, 
opplyser Horgen. 

- Et av de store utfordringene i Norge er 
heller det at, hvor man nedover i Europa blir 
betalt for å vise sine forestillinger ved teatre 
og festivaler, må man i Norge selv betale sce-
nehusene for å få sine forestillinger vist. 

Dette har vært et ganske hett tema i 

En tekst om norsk dansekunst, dens rammevilkår og 

litt om en skrikende danser iført strap-on som likte 

egg på en ikke-konform måte. 

En kald og grå januardag tok jeg med meg 
diktafonen ned til kontoret til organisa-
sjonen for norske dansere, koreografer og 
pedagoger, NODA, for å ta en prat med le-
deren av organisasjonen - Peder Horgen. 
Siden 2006 har den rødgrønne regjeringen 
antydet helt spesifikke satsinger på dans i 
Norge, men å lese setninger som ”10 millio-
ner mer til dans” forteller ikke stort om ut-
viklingen. Horgen var derfor personen å ta 
en prat med for å få litt innsyn i de litt mer 
saftige detaljene.

Welhavensgate 1
Inn en liten hvit dør i Welhavensgate og opp 
i andre. Der blir jeg tatt hjertelig imot av en 
blid mann som inviterer meg inn på en kopp 
kaffe. Med meg har jeg blekka ‘Status, utfor-
dringer og strategier for videre utvikling av 
profesjonell dans i Norge 2012-2015’. 

Horgen gleder seg over papiret som nå 
ligger foran oss. Dette er nemlig den første 
helhetlige dansestrategien Norge har sett. 
Selv i det første Kulturløftet fra 2006 var 
satsingene rundt dans fragmentert. Det 
NODA nå er glad for er at myndighetene 
begynner å se behovet for en overordna 
satsning som styrker dansefeltet som hel-
het. De tidligere fragmenterte satsningene 
har ikke vært nok for å kunne styrke norsk 
dansekunst i alle ledd. 

Gunhild Nyaas

Backstage i danse-Norge

på viktigheten med stabile støtteordninger 
som gjør aktører i distriktene tør å satse på 
dansekunsten, enten de er utøvende dan-
sekunstnere eller fungerer som kuratorer. 

Kunst for de få?
En annen side ved regionaliseringen av 
dans er at dansens elitistiske rykte fjernes. 
Dans har ofte blitt sett på som en finkul-
turell greie, noe det per definisjon ikke er 
sier Horgen. Dans er så mangfoldig, det er 
ikke bare sånne intellektuelle greier som 
mange gjerne tror.

For eksempel viser folkedanskompa-
niet Frikar at merkelappen «finkultur» ikke 
passer. Regionaliseringen, mener Horgen, 
kan også gjøre noe med det kunstneriske 
uttrykket gjennom at profesjonelle dan-
sekunstnere forankrer uttrykket sitt i det 
lokale. Altså en slags sammensmelting av 
avantgarden fra byene og lokale særegen-
heter. Dette kan tilføre norsk dansekunst 
noe nytt, noe som ikke er der fra før. 

Som Horgen sier, betyr ikke dette at 
alle disse tiltakene er gode eller sterke 
nok til å overleve over lengre tid. Like-
vel er denne regionaliseringen av norsk 
dansekunst, sammen med etableringen 
av Dansens Hus i Oslo, det Horgen anser 

dag. I 2012 var derfor NODA med å danne 
skuespiller- og danseralliansen som et 
slags substitutt for NAV. Her sikres frilan-
sere sosiale rettigheter som rett til pen-
sjon, boliglån og sykepenger også utenom 
prosjektengasjementene. Denne satsingen, 
slår Horgen fast, har vært et viktig skritt å ta 
i arbeidet med å få myndigheter til å aner-
kjenne dansekunstnerne som en del av 
norsk arbeidsmarked.  

Strap-on og egg
Kaffekoppen er nå tømt, og jeg sitter igjen 
med mange tanker om dans i Norge. Først 
og fremst er det tydelig at gode politiske 
rammer for norsk dans er viktig på grunn 
av alle som lever av dansen. Enten man er 
utøver, produsent, pedagog eller koreograf 
har man krav på en god arbeidslivspolitikk 
rundt sitt virke. 1800-tallets lidende kunst-
ner er (i alle fall bør være) historie.

Som kunstform florerer det en rekke 
ulike grunner for hvorfor man skal støtte 
oppom dansen og hvorfor det bør legges 
føringer slik at den når ut til mange. Fra 
mitt, og mange andre kunstinteressertes 
ståsted, handler kunsten om å bryte med 
hverdagens konformitet. Om å oppleve noe 
som skaper en reaksjon innvendig og som 

setter i gang en tankeprosess utover det 
vante, enten det er om forhold i samfunnet 
eller om eget indre. 

Aldri kommer jeg til å glemme mitt 
første møte med danseren Kristine Karåla 
Øren hvor hun danser, hopper og skriker 
på scena iført en strap-on mens publikum 
kaster hundrevis av egg på henne (les: 
Henriette Pedersen/Animal Magnetism 
II). Da skjønte jeg hvor flink og konform 
jeg faktisk er. Kunstopplevelser som dette 
minner meg på at hva som er riktig og rett i 
hverdagen ofte er en illusjon og at det er lov 
å gi litt faen.

Leder for Norske Dansekunstnere, Peder Horgen. 

Foto: Kirsti Kobbeltvedt

En hemningsløs norsk dansekunster, Kristine Karåla Øren, iført strap-on. 

Foto: Sveinn Fannar Johannsson, henriettepedersen.no

«Et av de store utfordrin-
gene i Norge er heller det 
at, hvor man nedover i Eu-

ropa blir betalt for å vise sine 
forestillinger ved teatre og 
festivaler, må man i Norge 

selv betale scenehusene for 
å få sine forestillinger vist» 

«…hvor hun danser,  
hopper og skriker på 

scena iført en strap-on 
mens publikum kaster 

hundrevis av egg
på henne» 

«…profesjonelle danse-
kunstnere har begynt å ta 
med seg kunnskapen sin 
ut i distriktene og skaper 

festivaler og forestillinger 
på steder hvor det ikke har 

blitt vist mye dans før» 
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punktum på min årelange utbasunering 
mot serien. Når jeg så at det mest intelli-
gente de klarte å lire ut av seg på denne si-
den var ordspillet «Family Gay», det var da 
jeg skjønte at jeg måtte løpe langt bort og 
aldri se meg tilbake. 

Endre mening?
Så jeg har vel egentlig funnet ut at jeg ikke 
mener det jeg mener, og at det jeg argu-
menterte med mot Family Guy er kanskje 
det jeg synes er mest interessant med hele 
serien. Så på det punktet legger jeg meg flat. 
Og moralen i historien er at det ikke finnes 
noen moral, og heller ingen historie for den 
saks skyld. Men på tross av min oppdagelse 
vil ikke det nødvendigvis si at jeg må en-
dre smak. Mor Nille er ikke en stein fordi 
de begge mangler evnen til å fly. Enden på 
visa er vel egentlig at jeg må begynne å om-
formulere meg. For egentlig finnes det bare 
en god grunn til at Family Guy er dårlig for 
meg. Jeg bare liker ikke det programmet.  

Marie er koreograf, dansekunstner, teater-
instruktør, enkeltemnestudent på HF samt 
vinner av en gjev 5. plass under Ibsenquiz 
på Nationaltheatret.

duksjon. Kunstneren er ikke guden som 
skal fortelle deg hva du skal tenke og opp-
leve. I arbeid med dans og teatermediet blir 
ofte målet å skape et univers som ikke nød-
vendigvis kan tolkes ut ifra en logikk som 
er virkelighetsnær. Du kan selv lage denne 
broen. Så kanskje Family Guy er interessant 

i dette lyset. I sitt «turbodrama»-format der 
det forventes at du skal levere kort og godt 
tar Family Guy-gjengen et valg om å la ting 
flyte, og seerne kan ta tak i de historiene de 
selv ønsker. Så i bunn og grunn har jeg kan-
skje bitt meg selv i halen, og gått i fordoms-
fella mot amerikansk pop-kultur.  

Da jeg gjorde research til denne teksten 
(tro det eller ei) fant jeg en Facebook-grup-
pe som het anti- Family Guy. Da gjorde jeg 
enda en oppdagelse som virkelig fikk satt 

på tilsynelatende enten usannsynlige eller 
uinteressante hverdagshendelser. Rammen 
er deres livssituasjon, og innenfor det flyter 
alt. Men så stoppet hjertet mitt et øyeblikk av 
en tanke: Er det ikke akkurat det Ibsen gjør 
også? Et av Ibsens ess i ermet var jo nettopp 
hans elegante finting med formen; å putte 
masse mennesker i samme rom som har litt 
for mye uvaska klær i bagasjen. Så nå får jeg 
et problem; Family Guy og Ibsen bygger på 
samme struktur. 

Den ungarske litteraturprofessoren Pet-
ter Szondi skrev om det moderne dramaets 
formkrise, hvordan for eksempel et Ibsen-
stykke kan tolkes dit hen at alle tilbakeblik-
kene som karakterene gjør ikke inngår i 
dramaets kjerne, men kun er forutsetnin-
ger. Selve stykket blir brukt til å snakke om 
fortiden, mens det i «nåtiden» ikke skjer 
stort mye. Ut ifra klassiske konvensjoner sitt 
ståsted vil dette innebære en liten livskrise; 
når drama betyr handling og strengt tatt ikke 
inneholder handling i det hele tatt. 

Turbodrama
Men dette er jo en av tingene vi har satt 
pris på med Ibsen. Hva med Family Guy, 
er denne serien en formmessig genistrek? 
Den er en av de seriene jeg liker å kalle «tur-
bodrama». Laget ekstremt effektivt, de skal 
presentere og gjennomføre på maks. 25 min. 
Under dette begrepet kategoriserer jeg alle 
serier i dette tidsformatet; Friends, South 
Park, Hotel Cæsar osv. Så det Family Guy 
gjør, er at det presenterer, men det gjennom-
fører ikke. De fleste tilbakeblikkene i Family 
Guy er mer digresjoner enn oppsnøring av 
et bestemt mysterium. Altså, ikke bare har 
den ikke «nåtidshandling», i tillegg handler 
det retrospektive om totalt forskjellige ting.

Lar ting flyte
Noe jeg mener er positivt med mye sam-
tidskunst er dets holdning til at publikum-
met står fritt til individuell meningspro-

Når det kommer til strukur, mening og dybde; hvem vinner av 

disse to? Det burde da vel ikke være noen tvil?

Dette er historien om en kultursnobb, som 
i alle år har gått i teateret og dyrket Ibsen, 
og ved godt humør kanskje Fosse. Dette er 
historien om personen som sipper vin og 
snakker om ismer på fest, om personen som 
shopper emner på Blindern. Dette er histo-
rien om meg, og muligens deg. 

Her om dagen gikk det opp et lite lys for 
meg, som jeg utrolig nok ikke har sett før. Jeg 
har som sagt alltid vært en stor fan av vår 
egen Henrik Ibsen. For meg har Ibsen vært 
det jeg har vært mest stolt over å presentere 
fra norsk kulturhistorie. Mannen som satte 
Norge på teaterverdenskartet, og skapte ka-
rakterer som Hedda Gabler, Gregers Werle 
og Nora Helmer. For meg har Ibsen hatt alt; 
mystikk, intelligent språk, bunnløse symbo-
ler og knakende gode cliffs. Og enda vikti-
gere, jeg fant en slags tilhørighet i Ibsen; noe 
jeg kunne linke til min tilhørighet i samfun-
net, i Norge, i verden (hvorfor ikke ta i når 
man først er i gang).  

Serie uten handling
En annen side av min tilværelse har vært 
at jeg har hatt et hat-forhold til den ameri-
kanske animasjonsserien Family Guy. Ved 
mangel på noen bedre grunn har jeg alltid 
argumentert mot serien med at den ikke 
har et spor av handling. Den hamrer i vei 
med endeløse retrospektive tilbakeblikk 

Marie Bakken Nikazm

«Så nå får jeg et problem;  
Family Guy og Ibsen  

bygger på samme struktur» 

«I sitt 'turbodrama'-format 
der det forventes at du skal 

levere kort og godt tar Family 
Guy-gjengen et valg om å la 

ting flyte, og seerne kan ta tak 
i de historiene de selv ønsker» 

ibsen versus family Guy

Henrik Ibsen. Unik. Enestående. Motsatt av Family Guy?

Foto: Nasjonalbiblioteket, flikr.com/Creative Commons
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