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Noen ganger er det så inderlig godt å leve i demokratiet Norge. Selv når frp er i regjering, Høyre 
promoterer krfs hjertesaker, og Petter Northugs fyllekjøring får mer oppmerksomhet enn godt 
er. Selv da er det godt å vite at det stort sett går fint med oss. 

For demokratiets konfliktløsning er tross alt en bedre – om enn mer tidkrevende – metode 
enn å ty til vold. Vi har det godt her i Norge, selv om undertegnede reiste bust da reservasjons-
retten på alvor lå på bordet. Når jeg fremdeles er relativt misfornøyd med hestehandelen i et-
terkant av Høyres «kompromissløsning» så er i alle fall prinsippet om reservasjon med basis i 
religiøs overbevisning eliminert. De etiske holdningene – om jeg så er uenig – skal de kristne 
legene få beholde. Det er tross alt det vi må tåle i et demokrati. 

I 2014 – Grunnlovsjubileumsåret – er det kanskje verdt å ta en titt på hva demokratiet gir oss 
av underholdning. frp i regjering har oppdaget at demokratiet gir en begrenset makt – og Høyre 
kom på (i siste liten) at det demokratiske styringsmandat er et negativt mandat. Regjeringen vil 
ikke møte Dalai Lama, i frykt for å provosere Kina, og alle i oppo sisjon kan fryde seg over et 
idealistisk fortrinn. Det spørs om ikke pipen hadde hatt en annen lyd fra venstresiden om rollene 
var motsatt. Fyllekjøring fra en skikonge er ikke så ille, men tidligere hasjrøyking fra en ung 
politikerspire er spikeren i kista for en ellers lovende karriere. Vinmonopolet holder fremdeles 
stengt på julaften, og lakrispipene glimrer med sitt fravær i godterihylla. Og er det noen som har 
hørt noe mer om krle – og hva Menneskerettsdomstolen i Strasbourg måtte mene om saken? 
Det er litt av et sirkus. 

Tross alt er dette stort sett luksusproblemer, om enn reelle og prinsipielle til tider. Vi er 
heldige som lever i det norske demokrati, hvor minoritetenes (i dette øyeblikk den kristne lege-
stand) etiske bekymringer får dekning i et politisk spill for regjeringsover levelse – nettopp fordi 
det betyr at minoritetene har plass. Konflikt – i all sin form – oppstår gjerne i kjølvannet av 
interesse konflikt, men en verbal diskusjon om prinsipper er tross alt å foretrekke fremfor vold 
hva gjelder virkemidler. I et liberalt demokrati må vi tåle at vi er uenige – men heldigvis er det 
gjerne slik at de mest tøysete forslagene koker ut i kålen. 

Det mest frustrerende ved det norske politiske system er muligens hvor lite som egentlig 
blir sagt – og når man sier noe så er det tilnærmet innholdsløst. Kanskje er dette et utslag av hvor 
godt vi egentlig har det – det er snakk om småpussing i kantene, og det er i grunn det eneste man 
har muligheten til å gjøre også, med tanke på gjenvalg. Likevel – Grete Faremos «Tåkeprat»-pris 
fra februar 2013 var velfortjent, men kunne like gjerne vært tildelt flere av den norske politiker-
skare. «Hva var det egentlig du sa nå?» burde vitterlig være første oppfølgingsspørsmål i de aller 
fleste intervjuer. Dessverre er debatt ledere og journalister ofte travelt opptatt med fantastiske 
tørrvittige spørsmål som «Hvorfor kan Obama møte Dalai Lama uten problemer, når den norske 
regjering ikke kan det?». Det er i alle fall undertegnedes håp at dette var humor… 

Førsteamanuensis Håvard Strand sa til oss masterstudenter på statsvitenskap at vi nord-
menn er glade i å tenke at vi lever i verdens beste demokrati – og at det er mange land som bør lære 
av oss. Og til tross for at enkelte diskusjoner til tider kan frustrere oss forbi all fornuft – kanskje 
må undertegnede trekke tilbake sin kritikk av det kjente sitat fra landsmoderen Brundtland – 
kanskje ér det «typisk norsk å være god»? Alt i alt dere, gratulerer med Grunnlovs jubileum, vi 
klarer oss ganske greit. 

Demokratiets lune favn
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Vafelefekten

t e k s t   Tana Helene Blegen
f o t o   Remi Aure Reksten

Det er ikke til å komme utenom at de aller fleste liker vafler. Disse flate kakene 
laget i jernformer har siden begynnelsen av 1800-tallet sneket seg inn i våre 
hjerter, og har i dag en unik plass i den norske kulturen. Fra nord til sør lages 
det vafler, på mer eller mindre samme måte. Noen kaller det kanskje «bakels», 
«vaffelkak» eller «gongjernskak», men vi snakker stort sett om det samme - en 
enkel røre basert på egg, melk, sukker og mel, stekt i et kakejern med hjerte-
form. Rørene varierer kanskje litt, og pålegget kan variere mye, men uansett 
hvor i landet du befinner deg, skal det ikke være vanskelig å få kloa i en fersk 
vaffelplate. Vaffelen er ofte noe vi samler oss rundt, enten det er i begravelser, 
konfirmasjoner eller dugnader. Før i tiden var det også vanlig å servere vafler i 
bryllup - så godt likt er altså den flate, hjerteformede kaka. 

 
va f f e l e ns h i s t or i e og u t br e de l se .  Hvor og når den første vaffelen 
ble laget, er den dag i dag et mysterium, og i boken Jeg elsker vaffel forteller 
vaffel ekspert Stine Åsland at det første sporet av vafler i kunsten finnes i et 
maleri fra 1559, men at vaflene sannsynligvis har eksistert enda lenger. Den 
katolske kirken har lenge vært tilknyttet vafler, og her i Norge er det sjømanns-
kirken som er kjent for sine ekstremt gode vafler. Sistnevnte markerer også 
hjertevarmedagen hvert år den 05. oktober, i sjømannskirker over hele verden. 
Sjømannskirken har derfor for mange en sterk assosiasjon knyttet til vafler, og 
kanskje spesielt vaffelhjerter, som også har blitt deres logo.

Mange land har sin egen versjon av vaffelen. Den belgiske typen er den 
mest vanlige, og er veldig populær blant annet i usa – landet hvor vaffeljernet ble 
oppfunnet. Den hjerteformede vaffelen er et skandinavisk fenomen, og har sitt 
opphav i Sverige. Det er derimot her i Norge vaflene virkelig har slått rot – så mye 
at den mest ettersøkte oppskriften på Google Norge i 2013 var på nettopp vafler. 
 
va f l e r og ær e .  Man kan spørre seg selv hvorfor og hvordan vaflene fikk 
sin høytstående og respekterte samfunnsposisjon. Er det den enkle og gode 
smaken? Er det de uendelige mulighetene av pålegg og kombinasjoner de kan 
serveres med? Er det den sjarmerende hjerteformen? Mest sannsynlig er det 
nok en kombinasjon av alle disse årsaken som er grunnen til at det finnes et 
vaffe ljern i de aller fleste norske hjem. Det finnes en unik type stolthet knyttet 
til de norske vaflene. Mange har sin egen vri på røra, ført ned gjennom flere 
generasjoner. Vi nordmenn er et beskjedent folk på mange måter, og det er få 
tilfeller vi føler oss berettiget til å skryte av oss selv  i. Vafler og ski er vel kanskje 
de eneste? Er du god på ski, så er du god på ski. Da er det ikke flaks, og det er 
i hvert fall ikke takket være noen andres fortjeneste. Det samme gjelder vaffel-
røra. I boken Jeg elsker vafler forteller forfatter og vaffelekspert Stine Åsland 
om tilfeller hvor folk ble oppriktig fornærmet over at hun ikke brukte kefir i sin 
røre - som om det var et direkte slag i magen. 

Når det gjelder pålegg er det også geografisk bestemte koder som gjelder 
– skal det være smør under brunosten? Bare syltetøy eller syltetøy og rømme? 
I Moss er det wienerpølse på vaffel som gjelder, men prøver du deg på dette 
utenfor Østfold blir du sannsynligvis offer for både latter og hån. Det ligger en 
viss følelse av stolthet og ære innebakt i hver eneste vaffel, dyrket frem gjennom 
mange generasjoner

høy va f f e l -fa k t or .  De fleste forbinder nok også vafler med dugnads-
arbeid, basarer, idrettsarrangementer og liknende. Her blir vafler solgt til en 
god sak, og slik blir enda en positiv assosiasjon knyttet til dem. Vaffeldagen 
feires i Norge den 25 mars, i år kanskje større enn noen sinne. Den frivillige 
organisasjonen Vaffelgutta har en enkel visjon, «En gang i uken sykler vi rundt 
i Oslo by for å glede mennesker som bor på gaten med nystekte vafler». Grunn-
legger Peter Levi Skogvang forteller at han ved en tilfeldighet hadde laget for 
mange vafler en tirsdag i februar, og sammen med en kompis delte han derfor 
ut restene til folk på gata fra sykkelen. Han kom med en spøk om å gjøre 
dette annenhver uke, men spøk ble fort til alvor da han opprettet en side på 
Facebook. I løpet av et døgn hadde siden fått over tusen «likes», og fikk alle-
rede den dagen sin første sponsor. Etter dette kom sponsorene, pressen og fri-
villige vaffelgutter- og jenter i fleng, og det hele kulminerte i en stor feiring av 
vaffeldagen for Oslos hjemløse. 

– Når vi legger fram prosjektet for sponsorer, legger vi vekt på at det ikke 
blir noe promotering av dem, forteller Skogvang.

– Folk hjelper til av de rette grunnene. Alle som har vært med har gjort det 
frivillig, sponsorer også. 

I følge Skogvang møter de svært sjelden på folk som ikke liker vafler. 
– Det mange narkomane har mangel på er faktisk fett og sukker, forteller han, 

og gutta får ofte takknemlige reaksjoner som «det var akkurat det jeg trengte» 
når de sykler rundt med vafler i vinterkulden. Vi ser at vafler skaper et stort en-
gasjement, både hos vaffelmakere og vaffelspisere. Vaffelgutta fikk i mars over 
200 henvendelser da de averterte etter frivillige til å hjelpe til på dagen.

– Vi måtte faktisk si nei til over 100 stykker, forteller grunnleggeren, som 
ble positivt overrasket over den enorme responsen. Det er tydeligvis noe med 
vafler som tenner noe inne i oss nordmenn. 

Her på Blindern er vafler heller ikke et sjeldent syn. Kafé Uglemor og 
«Vaffel og vitenskap»-panelene i Vilhelm Bjerknes’ hus er kanskje blant de mest 
kjente, men også innad i ulike programmer samler studentene seg rundt vafler 
for å koble av og dyrke det sosiale samholdet. Studenter jeg har snakket med 
beskriver vaffelsammenkomster som kjærkomne avbrudd i en hektisk studie-
hverdag. Det er lite som er like godt som en varm vaffel med syltetøy på, og når 
ryktet sprer seg, kommer ofte mange innom. Det kan rett og slett virke som om 
arrangementer med ordet «vaffel» i tittelen trekker ekstra mye folk. 

 
e n va f f e l -e f f e k t? Man kan spørre seg selv om Vaffelgutta hadde fått 
like god respons fra sponsorer og frivillige, eller om Kafé Uglemor hadde blitt 
like populær hvis det ikke hadde vært vafler, men brødskiver som sto i sentrum. 
Brød er også noe man kan servere i mange ulike sammenhenger, med forskjellig 
pålegg, og er noe vi nordmenn liker godt. Kanskje hadde det hatt den samme 
effekten, kanskje ikke. Jeg vil allikevel påstå at vafler har den lille ekstra faktoren 
som gjør at vi setter dem så høyt. Vafler konnoterer omsorg, hjertevarme og 
gjestfrihet på en måte få andre matretter kan, og er for mange også et symbol 
på alt det gode vi forbinder med Norge. Hvem kan vel si nei takk til en vaffel?

Vaffelrøre var den mest ettersøkte oppskriften på Google 
Norge i 2013, og feiringen av Vaffeldagen øker år etter år. 

Hvorfor er vi nordmenn så opptatt av vafler?
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Kjønn og hår og sånt

Menn liker ikkje å barbera leggane sine. Kvinner går berre i 
skjørt. Eller er det ikkje sånn? Var Jesus kvinne fordi han hadde 
langt hår, og spelar det eigentleg noko rolle? Eg veit ikkje svaret, 

men eg vil gjerne vita om kjønn er viktig i det heile.

noko av de t e g  lærte på søndagskulen då eg var liten, var at Jesus hadde langt 
hår. Eg veit ærleg talt ikkje heilt kvifor, men det ser iallfall slik ut på bileta. Det var 
jo strengt tatt ikkje vanleg for menn å ha langt hår på Jesu tid. Men Jesus var kjent 
for å vera radikal, så kanskje var det eit bevisst val av han. Kven veit?

Jesus er ikkje den einaste mannen som har hatt langt hår. Onkelen min har óg 
langt hår. Difor kalla folk i Malawi han for Jesus då han budde der. Men det er jo 
ikkje så viktig. I usa bur det i dag 249 502 personar som heiter Jesus, ifølge nett-
staden howmanyofme.com. Eg veit ikkje kor mange av dei som har langt hår, men 
eg er ganske sikker på at det er ein del.

Sjølv om Jesus var radikal i sitt opprør mot dei lærde for cirka 2000 år 
sidan, finst det menneske i dag som eg vil kalla meir radikale. Ein langhåra mann 
kan vekka oppsikt, men kva med ein mann i kjole? Og kvifor er det ikkje ok at 
menn barberer leggane sine, medan kvinner helst skal gjera det? Kva velger så 
Esben Esther, som vart intervjua i forrige nummer av Samfunnsviter’n, å gjera 
med leggane, når hen korkje identifiserer seg som heilt mann eller heilt kvinne?

hår e t e l e g g a r .Eg spurte eit par venner, korav alle identifiserer seg som 
menn, kvifor menn ikkje skal barbera leggane. Somme meinte at det eigentleg ikkje 
var eit problem for dei, enn om dei ikkje barberer leggane sjølv. Andre meinte at det 
var feminint eller ikkje mandig å barbera leggane, og difor var det ein dårlig idé. 
Likevel sa folk både at somme menn burde barbera leggane, eller at dei liker å ta på 
barberte leggar. Dessutan fekk eg tips om at det er lurt å fjerna hår om ein skal sola 
seg, fordi då får ein betre brunfarge. Godt å vita, sånn om underteiknande kvinne 
føler eit behov for gode argument mot hår i snakk med raudstrømpene.

Det var to svar eg fekk som eg likte aller best. Stian sa følgande:  «Hoved-
saklig gjør ikke jeg det fordi jeg ikke kan se at det har et formål… Det er dessuten 
mye jobb.» Bjørn sa at han ikkje barberer leggane «…fordi jeg aldri har ansett det 
som et problem å ha hår på leggene.»

Så kva lærer eg eigentlig av dette? Vel, det er sykt nice å ta på nybarberte 
leggar. Og det er fint om ein skal på solseng. Norge har jo ikkje sol, sånn utanom 
midnattsola i nord, så det blir på solseng. Men sjølv om barbering er fint og kult 
og sånt så er det lite praktisk og lite feminint, og difor noko menn ikkje føler behov 
eller ønske om å gjera. Sjølv om menn barberer seg i «hue og rævva», iallfall om dei 
skal ha noko inn der, oftare enn eg tar mine leggar.

k v i n n e ,  sj e k k .  kort hår ,  sj e k k .  Men altså, kvifor bryr folk seg så 
mykje om desse leggane og frisyrane? Kan ikkje folk berre få lov til å vera det 
kjønnet dei er? Noko av det mest fascinerande med å snakka med Esben Esther, 
eller med andre som bryt med samfunnets tokjønnsinndeling, er å bli klar over kor 
mykje folk bryr seg om kjønn. Det at Esben Esther fekk utruleg mykje merk-
semd ved å ta silikonpupper og bruka eitt typisk kvinne- og mannsnavn samstundes 
viser kor mykje kvar og ein av oss bryr oss. Sjølvsagt vil ein bruka hokjønns-

pronomen når ein omtaler ein person i høge hæler og skjørt. Sjølvsagt vil ein bruka 
hankjønnspronomen når personen har skjegg og bukser. Men når ein ikkje heilt 
veit kva ein skal gjera, som når personen har både skjørt og skjegg, eller personen 
ønsker at ein bruker ei anna gruppe pronomen enn det ein kanskje var førebudd 
på, då blir folk usikre.

Eg liker system. På dataen min har eg sirlig og systematisk delt inn alt og ingen-
ting i mapper. Nei, sjølvsagt er det ikkje nok å legga jobbsøknaden min i ei mappe 
som heiter «Personlig»! Det skal vera under «Søknader», som ligg under «Arbeid», 
som ligg under «Personlig». Då blir det orden. På same måte er det ikkje ok å berre 
kategorisera eit menneske som «person». Det skal helst vera lagt under både «alder», 
«kjønn», «heimstad» og «seksualitet». Då har eg orden i sakene. Så kan eg sy saman 
biletet av personen eg har med å gjera gjennom alle desse boksane. Og så føler eg 
meg klok og trygg, og alt er fint. Heilt til eg får problem med kategoriseringa.

h a r k jøn n  e i  rol l e?  Når du les denne teksten, tenker du då på kven det er 
som skriv han? Då eg skreiv at eg barberer leggane mine, kva tenkte du då? At eg 
er kvinne eller mann? Har du tenkt på om eg kanskje ikkje er nokon av delane?

Sjølv etter mykje erfaring med kjønnsnormativitet spør eg automatisk meg 
sjølv kva kjønn forfattaren av det eg les har. Det kjønnet ein identifiserer med har 
mykje å seia for kva erfaringar ein har, sånn objektivt sett. Ein kronikk om arbeids-
miljøet i ein it-bedrift vil som oftast bli skrive veldig forskjellig avhengig av kjøn-
net til personen som skriv. it-bedrifter er kjende for å vera mannsdominerte og litt 
«testo steronbomber», så eit kvinne perspektiv på arbeidsmiljøet ville vore kult. Ikkje 
sant? Men personen som skriv kan óg godt ha blitt «bomba» med testosteron sjølv 
om det er ein mann. Det er strengt tatt ikkje alle menn som liker eit veldig masku-
lint arbeidsmiljø, og medan somme kvinner godt kan trivast i «testosteronbomba».

Men er kjønn viktig? Ja, til tider. Det at eg identifiserer meg som kvinne har 
mykje å seia for korleis eg vel å kle og te meg, kva eg tenker er viktig og korleis 
omverda oppfattar meg. Abortdiskusjonen, som atter ei gong har blussa opp i Norge, 
viser kor engasjerte mange kvinner er i saka. Fordi sjølv om menn gir 50% av dna-
et sitt til fosteret i utvikling, er det kvinna som får morgonkvalme, størstedelen av 
permisjonen og lykkehormon av å få eit barn. Likevel, det eg trur er viktigst at me 
hugser på i Norge, er at sjølv om me er heldige og har mykje av dei same godene 
så er me ikkje heilt like. Somme kvinner går i skjørt, andre går i bukser. Somme 
menn liker å sjå fotball, andre føretrekk Hotel Cæsar. Somme liker begge delar, og 
somme tykkjer at bukser, skjørt, fotball og Hotel Cæsar er dritt.

Kor klisjé det enn høyrest ut: Det er viktig at me er oss sjølv, og ikkje kjønnet 
vårt. Ta meg for den eg er, og la det vera det same kva som dinglar mellom beina 
mine. Så får Jesus ta sitt standpunkt om han vel å koma tilbake ein dag, slik det står 
skrive. I så fall vil teologane få det kjekt med pronomena i Bibelen!

Alle namn i denne artikkelen er anonymisert. Red. anm.

t e k s t   Sunniva Marie Hustoft 
f o t o   Wikimedia Commons
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Når det normale 

blir unormalt  
t e k s t   Lars Petlund Breiby

nor mc or e e r s t i l e n  som radikaliserer det normale. Stilarten går ut på å 
kle seg så «normalt» at man skiller seg ut. Man kan argumentere for at stilarten 
kopierer det som var «normalt» for nesten 20 år siden, og ikke hva som er det i 
dag, men likevel er meningen å skille seg ut gjennom å være så normal at man 
blir unormal. For å skissere stilen, går det ut på å ha på seg formløse bukser og 
(t-)skjorter, samt gjerne fleecejakke og en sliten ryggsekk. Selv om man kan få 
assosiasjoner til en sit-com om ingenting fra 90-tallet er det likevel interessant 
å se nærmere på. Hvorfor noen ønsker å gå tilbake til et oppfunnet startfelt kan 
være vanskelig å finne et entydig svar på, men en liten drøfting rundt vanske-
ligheten av å inneha en iden titet som skiller seg fra resten er her på sin plass. 
Spesielt viktig er det når denne identiteten blir innhentet av massen hele tiden. 
Man befinner seg med andre ord regel i en kinkig situasjon når fenomener/
artister/forfattere som små grupperinger samler seg rundt, og skaper et eksklu-
sivt felles skap, blir plukket opp av masseinteressene. Da blir de som før samlet 
seg rundt dette tvunget til å gjøre en av to ting: fortsette å like det man allerede 
likte, eller gå videre til nye jaktmarker. 

Som regel tar det ikke så lang tid før massen også beveger seg videre, så 
det er mulig å stå stormen ut.  Likevel føler man seg litt forbigått når «alle» 
liker det en har likt selv i flere år og forsøkt å innynde sine beste venner i 
samme opplevelse uten lykke. Samtidig er det visse deler av mindre kultur-
fenomener som ikke er egnet for den store masseopplevelsen uten at det går 
utover hele kjerneelementet til fenomenet. Ofte skaper nye grupperinger 
sine egne stilarter i et forsøk på å markere eller prote stere mot det bestående, 
hva det «bestående» innebærer kan variere fra tid og sted. Sex Pistols dannet 
en ny bølge i England etter å ha vært på Ramones-konsert. Sistnevnte turn-
erte da Storbritannia med stadionkonserter, men måtte spille på små klub-
ber på hjemme bane. Likevel var punken en identitetsfaktor på samme måte 
som Beatles hadde vært det for rotløs ungdom ti år før. Dette er like fullt en 
identitets markør, og dette er ikke noe man tukler med uten store protester. Man 
kan, mye med rette, si at punken har utspilt sin historiske rolle, men likevel er 
det fortsatt mange nye store band som til enhver tid slår gjennom i punkmiljøet.  
 En av de videreutviklete stilene, både musikalsk og klesmessig, med trygt 
fotfeste i tidlig punk er «emotional» eller «emo-stilen» som den er blitt kalt 
i senere tid. Til å begynne med var dette en stil som fokuserte enda mer på 
under trykte følelser, og mindre på samfunnskritikken som punken stod hardt 
på. Likevel er dette en stil som i dag ansees som en såpass ytterkant at de fleste i 
massen ikke kaster seg over den og tar den over. Dette har dog skjedd med andre 

motkulturer. Ser man for eksempel på det som ligger nærmere felles rammen 
«rock» er det mange som har tatt eierskapet over dette, både når det gjelder 
musikalsk uttrykk, men kanskje spesielt når det kommer til det visuelle. Når 
deltakere i forskjellige talentprogrammer på tv, også på statskanalen, stiller opp 
og kaller seg «rockestjerner» får man følelsen av at det er noe som ikke stemmer 
helt. Når man legger til at de fleste av disse såkalte rockebandene blir kledd opp 
av en kostymeansvarlig like før sending virker det i beste tilfelle relativt påtatt. 

Et av de mest rocka øyeblikkene på nrk i senere tid var da El Cuero stilte 
opp i Melodi Grand Prix, de er i det minste et etablert norsk rockeband og deres 
deltakelse var, om enn kjedelig, ektefølt. Her er et stikkord – ektefølt. Dette 
er viktig i denne sammenhengen, siden både musikalske og visuelle uttrykk for 
kan virke påtatt om det ikke er ektefølt, genuint. 

I skrivende stund blir en ny motkultur slukt hel av massen på måte man 
før har trodd at bare slanger kan sluke byttet sitt, med hud, hår og bein, det 
eneste som mangler er musikken og ideen bak. Det er selv følgelig snakk om 
grunge. Dette som til å begynne med var et musikalsk uttrykk med sitt utspring 
på den amerikanske nordvestkysten, nærmere bestemt Seattle, Washington. 
Det skitne, enkle uttrykket og den frus trerte vokalen til Kurt Cobain gjorde 
Nirvana til et av de viktigste bandene på den amerikanske og deretter den euro-
peiske rockescene. Dave Grohls videre arbeid med så å si alle store stoner-rock-
band i tiden etter hjalp også til å sementere Nirvanas plass i musikkhistorien. 
Like fullt var Alice in Chains og Soundgarden også store band innenfor sjan-
geren som gjorde at den nådde lengre enn hva musikerne kunne ha drømt om 
da de øvde i sine foreldres garasjer. Likevel er nå grunge nylig blitt mote. Den-
ne setningen er feil på alle måter. Grunge, med sine slitne nedarvede flanell-
skjorter, fremført på gamle billige gitarer og til å begynne med på små scener 
var så langt unna de store europeiske motehovedstedene man kunne tenke seg.  
 I det postmoderne 2010-tallet er det de mye omtalte «hipsterne» som etter 
mye leting etter nye jaktmarker har begynt å markere seg innenfor normcore-
stilen. Istedenfor å forsøke å finne nye måter å være «anner  ledes» og «ekte» på, 
tar normcoren normaliteten innover seg og omfavner den med åpne armer. Selv 
om det virker som om noen prøver litt for hardt å være individualister er det i 
det minste et uttrykk, en markering mot at alle ønsker å skille seg ut. Dette kan 
også sees som en evig runddans hvor man oppretter motkultur, blir spist opp 
av kultur, og igjen oppstår en ny motkultur i protest mot det nå bestående. På 
den måten kan man se at når det radikale normaliseres, kan det normale radi-
kaliseres som motsvar. 

Den britiske komikeren David Mitchell avslørte at han kler seg 
så normalt at han ikke skal være iøynefallende, og bruker lang 
tid når det kommer til eventuelle fargevalg på klær. Noen som 
ikke akkurat kan sies å følge dette mantraet er de som nå kler 

seg etter den noe omtalte stilarten «normcore». Meningen her er 
også å kle seg normalt, men skiller vei med Mitchell i hvorfor. 
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The road not taken

t e k s t   Øyvind Fischer

ge n e r e lt s ta rt e r b a r n  med sine foreldre som forbilder – pappa er 
gjerne den sterkeste i verden, og mamma er den mest omsorgsfulle og snille på 
jord. I disse første årene er barn fullstendig avhengige av omsorgs personer, og 
av å være under oppsyn av noen, for å skaffe seg et solid ståsted for fremtiden.  
Med noen få års livserfaring og (forhåpentligvis?) med en gryende forståelse av 
ansvar blir «livets skole» raskt gjort om til vanlig skole.

Det er gjerne på skolen at en person begynner å utvikle sine egne særpreg, 
i møtet med andre barn. Det er ikke slik at små barn ikke har noen form for 
personlighet eller identitet før dette, men at den først tar fart når en starter 
på skolen. En oppdager at en selv ikke er senteret i universet, og at mor og far 
faktisk bare er mennesker – på lik linje med andre mødre og fedre. På skolen 
møter mange også for første gang jaget etter mote; hva som er de «riktige» 
fritids interessene, og et kollektivt press for å passe inn 
i en mal. En oppdager at selv om mor og far sier en er 
uvurderlig er dette en subjektiv oppfatning, og at man 
ikke alltid blir godtatt som den en er. 

Denne malen som en gjerne skal passe inn i kan 
sammenlignes med en eske Lego. På samme måte som 
legoklosser stort sett kommer med en bruks anvisning 
for hvordan man skal sette sammen ett bestemt objekt 
av de ulike delene, får en igjennom oppdragelse og 
dannelse en form for oppskrift på hvordan en skal 
te seg. I hvilken grad denne malen er detaljstyrt 
av «eksterne» verdier varierer så klart fra person til 
person, og er naturlig nok påvirket av omstendig-
hetene, men alle foreldre bringer videre verdier og tankesett til sine barn – om 
barna ønsker det eller ikke. 

Lego har en fordel det meste av dannelse og oppdragelse ikke har – det 
er fullstendig mulig å komme frem til det samme resultatet – uav hengig om en 
følger bruksanvisningen. Dette er ofte en problematikk som går igjen i tenårene, 
når tross alt alle foreldre er teite. Det er i denne perioden løs rivelsen fra mor og 
far begynner, og en starter å se nøyere på lego klossene en har blitt utstyrt med. 
I løpet av denne tiden begynner en gjerne å stille spørsmål ved de moraler og 
verdier en har fått med seg i bagasjen, og en begynner å undres over om lego-
klossene kunne vært sammen på en annen måte. Det er selvfølgelig de som har 
en klar formening om hva de ønsker å bli når de vokser opp og som følger dette, 

men for de fleste dukker nok målet opp først etter at en allerede har gått en del 
av veien. Noen barn drømmer om å bli proffe i fotball, andre ønsker å bli vakre 
modeller, og de aller fleste av dem ender opp som noe helt annet. 

I flere tilfeller kan en se at barn blir pålagt press fra hjemmet om hva de 
skal bli – gjerne i hjem hvor foreldrene har høyere utdannelse. Med dette som 
bakgrunn lever mange unge ut livene sine med foreldrenes ambi sjoner som 
drivkraft, snarere enn sitt eget behov for utfoldelse.  Dette til tross, «hva skal 
du bli?» er et av de vanligste spørsmålene unge hører. Greit nok, noe blir man til 
syvende og sist om man vil eller ikke – men å gi en god prediksjon på hva dette 
«noe» er, er det få som kan. 

Heldigvis er ikke mennesket en statisk ting, satt i stein. For noen kan 
ambi sjonene de har fått innprentet av sine foreldre bli en koherent del av indi-

videts selvforståelse, mens andre oppdager under-
veis at deres egne genuine ønsker ikke nødvendigvis 
sammen faller med hva mor og far helst hadde sett. 
Når sistnevnte skjer, blir individet brått ansvarlig 
for sin egen fremtid på en annen måte enn når andre 
setter press på en.

Så lenge noen har en formening om hva en annen 
person burde bli eller gjøre, vil det ikke skorte på 
begrunn elser for hvorfor et valg er bedre enn et annet. 
Enkelte er født med «et godt hode» mens andre har 
«alltid vært nevenyttige», og det kan sies om begge 
deler at å ødsle bort talentet ville være synd. Når en 
person kommer til slutningen at han eller hun ønsker 

å forkaste de naturlige evnene en er født med, blir vedkommende raskt nødt til 
forklare seg. Det er gjerne i løpet av denne prosessen enkeltindivider ønsker å 
ta et steg tilbake for å få et mer helhetlig bilde av bilde av sin egen livssituasjon, 
for å kunne forsvare sine verdier og valg. 

Mennesker har en tendens til å betrakte seg selv som unike snøfnugg, 
hvilket de i og for seg på mange måter er, og det er ikke uvanlig å forstå seg selv 
som en uavhengig aktør. Med denne forståelsen av uavhengighet er det lett å tro 
at en kan isolere et slags «jeg» som må sees uavhengig av kulturelle normer og 
de sosiale konven sjoner som måtte gjelde i øyeblikket. Det er få ting mennesket 
finner mer naturlig enn å ha en oppfatning av seg selv. Disse oppfatningene ut-
gjør kjerne av ens personlighet og selvforståelse, og det er ikke spesielt merkelig 

De aller fleste mennesker har på et eller annet tidspunkt 
enten blitt spurt av andre, eller stoppet opp og stilt seg selv 
spørsmålet «hva skal jeg bli?». Årsaken er selvinnlysende; 

dette er et spørsmål som vedrører menneskets intime 
forståelse av seg selv – men svaret er av åpenbare grunner ikke 

like lett å produsere. 
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at en ønsker å finne et selvstendig fundament 
å stå på. Dette er dessverre en langt vanskeli-
gere jobb en hva det kan høres ut som. 

 Å betrakte seg selv som frittstående ved å ta avstand fra de verdier en har 
vokst opp med for så å vurdere disse som eksterne faktorer ved seg selv, er et 
fånyttes prosjekt. Til tross for den populære oppfatningen om at en kan bli det 
en vil hvis en jobber hardt nok, ligger det unektelig et rammeverk i bunnen som 
aktøren er nødt til å forholde seg til – bevisst eller ubevisst. I praksis er det er 
ikke mulig å sette seg selv til side for å reflektere uavhengig over verdiene og 
idealene en har blitt oppdratt i av sine foreldre og lærere. Uansett hvor mye en 
gjerne skulle kunne forme sin egen identitet vil det alltid ligge et hinder i veien 

– den som betrakter og vurderer disse verdiene og idealene er selv et resultat av 
disse. Å konstruere sin egen personlighet uten å skulle benytte seg av de egen-
skapene en har tilegnet seg blir som å skulle bygge noe av Lego, i et forsøk på at 
resultatet ikke skal bestå av Lego. 

Nært knyttet opp til hva en skal bli, er spørsmålet om hvem en er. For å 
sette seg et mål for hva en skal bli, er det nødvendig å ha en hvis grad av for-
ståelse av hvem en selv faktisk er. Hvis en finner essensen i hva som utgjør en 
selv, vil det være lettere å peke ut mål som på sikt vil gjøre en genuint lykkelig. 
Her menes det ikke definisjoner som «student» eller «forelder» som på mange 
måter kan betraktes som midlertidige tilstander. Slike roller vil avgjort spille 
en stor rolle for hvordan en ter seg, men hvis en ser forbi det åpenbare og søker 
mer i dybden av seg selv vil spørsmål som «hvorfor bli student?», og «hvorfor 
oppdrar jeg barna mine på den bestemte måten?» gjøre seg gjeldende. For noen 
vil svarene være åpenbare og trivielle. Man studerer for å få en jobb og å tjene 
penger, og en følger en gitt barneoppdragelse i håp om at avkommet skal vokse 
opp å bli et anstendig menneske. Likevel er dette bare å skrape på overflaten av 
hva disse spørsmålene faktisk innebærer.

Det er ikke uvanlig å forbinde ambisjoner med ens identitet, men å se frem-
over i et forsøk på å definere seg selv blir i beste fall spekulasjon. Snarere må en 
se på hvilken vei en har gått for å komme seg til sitt nåværende ståsted. Ens for-
tid vil unektelig påvirke ens fremtid; og likevel er folk generelt sett mer opptatt 
av hva som skal skje i frem tiden. Naturlig nok er det mer spennende med det 

ukjente enn noe en mener en har en klar for-
mening om, men det i seg selv er ingen god 
grunn til å la være å stoppe opp et øyeblikk 

for å se hvor en er, og hvordan en har kommet seg dit. Historie har en tendens 
til å vise hvor mennesket har gjort feilsteg, og hvor de riktige grepene er tatt. 
Dette gjelder på et personlig nivå så vel som i et større perspektiv, og det sies 
jo at en kan lære av historien. 

Med dagens krav om utdannelse og forventningspress om fremtidige 
presta sjoner er det ikke rart mange kan kjenne seg fremmedgjort i sin egen 
livssituasjon. Samfunnet drives grovt sagt etter prinsippet om at økonomisk 
vekst er et tilnærmet ubetinget gode, og at det er enhvers plikt å bidra til dette. 
Økonomisk vekst har vært helt avgjørende for Norges utvikling de siste seksti 
årene, men kanskje har dette prinsippet overskredet hva som egentlig gagner 
individet? Er det slik at å bruke en fjerdedel av livet på å jobbe mot et uvisst mål 
er en bedre levemåte enn å stoppe opp i øye blikket, eller burde man heller ta 
seg tid til å se hva en faktisk er, og håpe at disse verdiene vil reflektere hva en til 
syvende og sist blir? 

Hvis svaret er det førstnevnte kan en med trygghet si at verden beveger seg 
i riktig retning. Aldri før har det vært viktigere med utdannelse, og kanskje med 
unntak av jappetiden har det sjeldent vært større fokus på økonomisk fremgang. 
Til tross for at vi i dag har mer teknologi og verktøy for å håndtere internasjonale 
kriser er det ikke vanskelig å se hvordan det er fokuset på profitt som driver 
verden fremover, eller holder den tilbake. I vesten er en svært glad i å slå seg selv 
på brystet og hevde at en fremmer det gode, være seg i form av militære inter-
vensjon, øko nomiske sanksjoner og krav til budsjettkutt. De aller fleste har nok 
av en genuin oppfatning om at det de gjør bidrar til å fremme en bedre verden, 
men er en er det en sier, eller er en det en gjør?

Som den amerikanske journalisten Margaret Fuller så godt sa det «Men, 
for the sake of getting a living forget to live». 

Mulig det er på tide at vi alle stopper opp et øyeblikk og tenker over hvem vi 
er i nuet, og fokuserer litt mindre på hva som skal skje i morgen? Det er nåtiden 
som skaper fremtiden, og hvis en ikke tar seg tid til å se hvor en trår på sin ferd 
kan en lett finne seg selv på målstreken uten å kjenne seg selv igjen. 

«Å konstruere sin egen personlighet uten å skulle 
benytte seg av de egenskapene en har tilegnet seg 
blir som å skulle bygge noe av Lego, i et forsøk på 

at resultatet ikke skal bestå av Lego»

Samfunnsviter’n holder allmøte
onsdag 2 0.  augus t

a l l møt e  i  s a m f u n ns v i t e r’n
Årsberetning

Informasjon om avisen 
Fremlegging av regnskap

Eventuelle vedtektsendringer
Valg av styre ’
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Identit arvewof, 

identit personlighet?
t e k s t  Therese Dolva 

i l lus t r a sjon   Sara Hennum

t v i l l i nge r ,  e r e t  biologisk mirakel som skaper to ulike 
individer, enten eneggede eller toeggede. Likevel opplever 
tvillinger å bli sett på som ett individ. For andre faller det natur-
lig å tro at tvillinger deler samme holdninger og verdier på bak-
grunn av at de deler nøyaktig samme oppvekst. Primærsosia-
lisering er svært viktig for barn, det er nettopp her man lærer 
elementære normer og ferdigheter i hjemmet. Derfor tenkes 
det at tvillinger vokser opp med samme grunnverdier. Likevel 
vil påvirkning fra andre faktorer senere i livet medføre at en 
tvilling, på lik linje med andre mennesker, også utvikler seg til 
å bli et selvstendig individ med tanker og verdier som man er 
enerådig over. Dette kolliderer kanskje med forestillingen man 
har om at tvillinger er en kloning av hverandre. 

 
i de n t i t e t sja k t.  Eneggede tvillinger blir til når en 
kvinnes befruktede egg deles til to adskilte fosteranlegg. Dette 
medfører til at eneggede tvillingpar har samme arvestoff. Ved 
å dele samme dna vil eneggede tvillinger se tilnærmet iden-
tiske ut. Som et resultat av dette deler de også samme kjønn, 
og dette forsterker i de fleste tilfeller båndet mellom dem. To-
eggede tvillinger derimot stammer fra to forskjellige eggceller, 
og ulike arvestoff vil derfor være en påvirkende faktor på at 
to eggede tvillingpar opptrer tilnærmet som vanlige søskenpar 
der en spesiell forbindelse ikke eksisterer på samme nivå som 
ved identiske tvillinger.   

Det er en viktig del av livet og finne ut hvem man er. Det 
ligger i menneskers natur å ville finne sin egen identitet. Erfa-
ringer og opplevelser i løpet av livet vil hjelpe til å forme stien 
fram til målet. Naturligvis vil man på veien møte på situasjoner 
der man må ta avgjørende valg, valg som er viktige milepæler for 
hvem man blir. Det handler om å velge hvem man vil være. Som 
tvillingpar vandrer man på denne stien sammen store deler av 
barndom- og ungdomsårene fram til det tidspunktet hvor det 
er på tide å velge ulike veier videre. Kartet viser en reiserute 
hvor ekspedisjonens mål ikke er det samme. Siden fødselen har 

tvillinger vært en del av hverandres liv, men en dag står også de 
på egne ben. Spørsmålet er om tvillinger mister den identiteten 
de har skapt selv på bakgrunn av at de har formet livet sitt 
sammen med en annen person. For å lære seg selv å kjenne er 
det essensielt å være alene. Når man er alene får man tid til å 
tenke uten påvirkninger fra andre, og dermed vil tankene 
bygge på en persons egne og individuelle verdier. Men som 
tvilling er man jo egentlig aldri alene. Påvirkning fra en annen 
person vil alltid være tilstede. Den dagen denne påvirkingen 
ikke eksiterer lengre, vel det er da jeg spør, hvem er man? 

 
i n t e r n e i n t e r a k sjon e r .  Flere eksperimenter utført 
på tvillinger viser både at tvillinger som er oppfostret i ulike 
miljøer vokser opp til å bli helt forskjellige personer, samtidig 
som det finnes eksempler der tvillinger som er oppvokst i ulike 
miljøer med fullstendig ulike påvirkningsfaktorer vokser opp til 
å bli særdeles like. Når disse tvillingparene har møttes i voksen 
alder oppfører de seg som om de har delt samme oppvekst og 
sosialiseringsprosess. Ut i fra disse resonnementene er det 
dermed ikke usannsynlig å vinkle det til at eneggede tvillinger 
kan vokse opp i samme familie der normer og verdier blir likt 
implementert fra barndommmen, men likevel vokse opp til å 
bli forskjellige. I dette tilfellet handler det i stor grad om å ha 
forskjellige venner og omgangskrets. Ettersom påvirkinger 
finner sted gjennom hele livet, er det ikke usannsynlig å 
utvikle nye perspektiver som vil forme deg som person, 
og viktigst av alt, forme deg til å bli en person som ikke er 
et annet individs kloning.  

Det oppstår allerede et spesielt bånd mellom tvillinger 
under svangerskapet. I tillegg viser forskning fra Universitetet 
i Padova i Italia at tvillinger utfører en slags interaksjon med 
hverandre bare noen timer etter fødsel. På den måten vil 
man hele livet alltid være tilknyttet sin tvillingsøster eller 
tvillingbror, og de vil gjennom årene utvikle ulike roller i 
forhold til hverandre. Eksempelvis er det også lett for andre 

Tenk deg at du fra fødselen av deler alle livserfaringer med en 
annen person. Din personlighet og identitet avhenger av en 

annen persons holdninger, følelser og verdier. En dag skilles 
dere og du står der alene, hvem er man da uten sin andre 

halvdel? 

personer å anta at tvillinger inntar forskjellige roller. Den ene 
vil ta rollen som den utadvendte og bestemte, mens den andre 
tvillingen derimot vil i større grad bli mer tilbaketrukken. Den 
ene vil bli den morsomme, mens den andre vil bli den smarte. 
Slike motsetninger er karakteristiske for tvillingpar og kan 
være et resultat av å prøve å utfylle hverandre, tenker andre. 
Men folk glemmer å se tvillinger som to ulike individer med 
ulike personligheter. Dessverre forsterker dette en forestilling 
om at tvillinger opptrer tilnærmet som én person. I steden 
for å finne ut på egenhånd hvem man er, blir tvillinger ofte 
sammenliknet og får presentert deres personlighetstrekk på 
bakgrunn av motsetningene av hverandre. Når andre nærmest 
alltid forteller deg hvem du er, vil du etterhvert se deg selv fra 
deres synsvinkel i steden for å stole på deg selv.

 
m us v s .  m e n n e sk e r .  Hos voksene mennesker antas 
hjernen å vokse og utvikle seg i løpet av livet. Et forsøk utført 
av Gerd Kempermann ved universitetet i Freiburg gjort på 
genetisk like mus, viser at det vokser frem nye hjerneceller 
i hippocampusen etter behov som oppstår i løpet av livet. 
Hjernen vil svare på erfaringer som inntreffer ved å lage nye 
hjerneceller, og forskere har derfor funnet nevrobiologiske 
grunnlag for individualitet som resulteter i at personlige 
erfaringer skilte musene fra hverandre. Av musene som 
ble forsket på var det større hyppighet av nye hjerneceller i 
hippocampusen blant dem som hadde utfoldet seg i ukjente 
miljøer. Det kan derfor forestilles at denne prosessen også 
finner sted hos mennesker, og naturligvis hos tvillinger. Ut 
i fra dette vil det ikke være usannsynlig at varierte miljøer 
påvirker våre tankeprosesser og dermed hjelper oss på veien 
mot å forme oss som mennesker. Som tvilling vil kanskje 
jakten på sin egen identitet bli enklere gjennom nye erfaringer 
og utfoldelse i ukjente miljøer på egen hånd, selv om det betyr 
at man til slutt må gi slipp på sin andre halvdel for å føle seg hel. 
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Finne seg sjæl? 

Bitb please
t e k s t   Helge Skivenes

ru n d t årt use nsk i f t e t gi k k  jeg fra barneskolen til 
ungdoms skolen. Et par måneder før barneskolen tok slutt kom 
en råd giver fra ungdomsskolen for å fortelle oss hva vi kunne 
forvente oss. Han var en rar liten mann, av typen som beholder 
hestehalen, selv når håret for svinner. Hadde han vippet heste-
halen fremover hadde han fått tidenes hentesveis. 

Men tross hestehalen sa han noe som slo meg som helt 
fantastisk. Han fortalte at vi nå hadde en unik sjanse når vi 
skulle gå fra den samme klassen vi hadde vært i på barneskolen 
i hele syv år til en ny klasse på en helt ny skole. Han sa at vi selv 
kunne bestemme hvem vi skulle være på den nye skolen. 

Vi kunne bestemme hvem vi skulle være. Tanken hadde 
aldri slått meg før. Jeg var jo bare den jeg var. Jeg var fornøyd 
med noen av sidene mine, og mindre fornøyd med andre, 
men jeg var jo meg. Men nå hadde jeg altså en mulighet, i 
overgangsfasen mellom barn og ungdom, til å forme den 
personen jeg skulle være. 

Uten å kjenne til ordet, var dette første gang jeg fikk noen 
formening om hva det ville si å ha en identitet. 

 
« t h e  wor s t  f e a r of w h i t e pa r e n t s…» Ikke at 
jeg endret meg betraktelig i løpet av den sommeren i 2000. 
Jeg jobbet kanskje litt med temperamentet mitt, men det var 
stort sett det. Den største endringen var nok at jeg bleket hå-
ret. En tilsynelatende overfladisk forandring, men den hadde 
dype røtter. Jeg hadde nemlig kjøpt meg en plate som skulle 
komme til å prege hele min ungdomstid. Jeg snakker om The 
Marshall Mathers lp, av den rappkjeftede amerikaneren med 
det peroksidblekede håret – Eminem. 

For å være ærlig skjønte jeg svært lite av tekstene. Jeg likte 
best refrengene, for da forsto jeg (stort sett) hva som ble sunget. 
Det jeg fikk med meg var at dette var noe helt nytt. Her var en 
mann som rappet om å rane banker og drepe sin kone. Grensen 
mellom fakta og fiksjon virket hårfin, og det tok nok et par år 
før jeg for eksempel forsto hva «Stan» egentlig handlet om.

 
« i  a m w h at e v e r you s ay i  a m»  Så det var ikke nød-
vendigvis den lyriske nytelsen som jeg nå finner i rap som 
gjorde at jeg hadde discmanen (og senere minidiscen) med The 
Marshall Mathers lp i lommen hver dag. Rappen ga meg en 
tilhørighet, en stil og ikke minst et opprør. Med Eminem kom 
skateskoene, de enorme t-skjortene og hette genserne og ikke 
minst saggebuksene (som drev min familie til vanvidd).  Kort 
sagt var det hip hop som gav meg min første selvvalgte identitet. 
Når det kommer til identitet er det et av de mer omtalte 
tema ene i hip hop. Eminem bruker mye av sine tekster på 

å problematisere hvem ham selv er, kontra hvem andre ser 
ham som. Lars Vaulars siste plate, «1001 Hjem» er så å si i 
sin helhet en oppvekstskildring og jakten på tilhør ighet og 
identitet. I Karpe Diems veltitulerte «Indentitet som dreper» 
problematiserer Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid hvordan 
det er å være halvt norsk og halvt egyptisk og bli oppfattet 
som utlending begge steder. Dr. Dre brukte hele «Still d.r.e» 
på sitt soloalbum 2001 til å sementere sin egen identitet som 
rappens stadige gudfar. 

 
«now t h i s  i s  t h e s t ory,  a l l a bou t how…»  Rap-
pens fokus på identitet gjør den til et ypperlig verktøy for å pre-
sentere to av de mest karakteristiske teoriene innen sosiologisk 
og psykologisk forståelse av identitet, nemlig refleksiviteten og 
Freuds tredeling av selvet. 

Sosiologer som blant annet Giddens sier at identiteten vår 
formes i relasjon til et definerende «Andre». Valget av dette 
definerende «Andre» påvirker i stor grad i hvilken retning vi 
velger å forme vår egen identitet. Stort sett definerer vi oss selv 
i relasjon til dem vi ikke vil være som. (Jeg er kanskje mye rart, 
men jeg er da vitterlig ingen hipster!). 

Slik er det også i rap. Som sjanger har hip hop en 
betraktelig lavere inngangsterskel enn for eksempel klassisk, 
opera eller andre sjangre som krever (ti)tusenvis av timer med 
dyre musikklærere. Resultatet er at det er mange om benet i 
hip hop-markedet. De som kommer seg til toppen kommer 
dit på grunn av talent og mye hardt arbeid, men på veien er 
det essensielt at de differensierer seg fra røkla. For å gjøre det 
må de bygge sin identitet som rappere i relasjon til (andre) 
rappere slik at publikummet skal oppfatte dem som unike, 
autentiske og spennende. 

Ta for eksempel Eminems «The Real Slim Shady». En 
sang der han (blant annet) går rett i strupen på en av datidens 
mest profilerte rappere: «Will Smith don't gotta cuss in his raps 
to sell records/Well I do, so fuck him and fuck you too!» På 
denne måten differensierer Eminem seg fra The Fresh Prince 
og bruker den stuerene Smith som motpol for å definere sin 
egen identitet og image.

Will the real Ødipus please stand up? Og apropos Eminem, 
la oss gå over til Freud.

 
Psykoterapiens far, Freud, sa at selvet er delt i tre deler, id, ego 
og superego. id er den dyriske delen av hjernen som bare vil 
spise, sove, sloss og pule. Ego er den delen av psyken som er 
preget av samfunnets strenge normer og som i bunn og grunn 

Identitet forklares best med et mylder av 
rapreferanser. Oh fo sho! 

sier at id ikke kan gjøre som den vil (fordi det som oftest vil 
være ulovlig). Superego er brobyggeren mellom disse to. Kort 
fortalt jobber Superego for at id skal komme seg rundt Egos 
regler for å få pult.  

Denne tredelingen passer godt til å belyse Eminem. 
Marshall Bruce Mathers iii som han egentlig heter, benytter 
seg av tre navn når han rapper. Tre navn og tre alter egoer. 
Marshall Mathers, og pseudonymene Eminem og Slim 
Shady. Marshall Mathers er den som er mest opptatt av sam-
funnet og som følge av mannens oppvekst, er den mest pessi-
mistiske og depressive av de tre alteregoene. Som Marshall 
Mathers rapper ham om oppvekst i Detroit, absurditetene ved 
berømmelse, rusavhengighet og kampen om familien. Rolle-
figuren B Rabbit i filmen 8 Mile er en god representasjon av 
alteregoet Marshall Mathers. 

Slim Shady er den rake motsetningen. Som Slim Shady 
vil han stort sett bare vise finger, sloss, pule og flekke ræv. 
Det er Slim Shady som slenger mest ukritisk drit til alt og 
alle – og som er mest provokativ. Kjennetegn er lynrask nasal 
rap og fargerike musikkvideoer med superhelt kostymer – og 
massevis av bare rumper. 

Som dere kanskje har fått med dere kan disse sammen-
lignes med henholdsvis Ego og Id. Eminem er broen mellom 
disse. Superego. Eminem forener Slim Shadys kompromiss-
løse fryktløshet med Marshall Mathers’ innsikt og sam-
funnskritikk slik at begge kommer til uttrykk uten at den ene 
blir for ekstrem eller den andre for depressiv. Resultatet Er 
morsom og hardtslående kritikk som blant annet kan høres 
i No Love (feat. Lil’ Wayne), Sing for the Moment, Not 
Afraid og White America. 

Det er ikke til å legge under en stol at det hadde vært frist-
ende å anvende et par av Freuds andre teorier på Eminem, men 
det får vente til neste gang…

i ’ m  a n  e duc at e d f o ol w i t h mon e y on  m y m i n d. 
Nå er jeg voksen; jeg har ikke flere saggebukser. De siste store 
hettegenserne har jeg kvittet meg med og skateskoene er for 
lengst begravet. Siden den dagen for 14 år siden har jeg gått 
gjennom mange faser i min identitets bygging. Slik den lille, 
rare mannen med håret fortalte, har jeg støpt min egen iden-
titet. Den består nå av en del voksen, en del medieviter, en 
del samboer, en del eksil bergenser, en del humorist og en del 
politikk nerd. Men i en slags kjerne (om den finnes da), vil jeg 
nok alltid være en liten gutt med bleket hår og alt for store klær 
som drømmer seg vekk til 8 Mile og Amityville – uten helt å 
vite hvor det er, eller hva det innebærer. 
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Hipwer 2.o 

                                         den miljøvennlige utgaven

t e k s t   Emilie Skogvang 
i l lus t r a sjon   Erla Audunsdottir/Remiss

«t h e h i p s t e r h a n dbook» , som for øvrig er en veldig legitim kilde, defi-
nerer en hipster som «someone who possesses tastes, social attitudes, and 
opinions that are deemed cool by the cool». Hipster er et begrep som har 
gjennomgått mange forandringer, og som er i stadig utvikling. Ordet ble opp-
rinnelig brukt i amerikansk slang om trendy unge mennesker som likte jazz 
på 1940-tallet. For noen år siden var det Hipster 1.0 som var det nye. Hipster 
1.0 var ung, trendy og urban. Høy kulturell kapital var hipsterens kjennetegn. 
Hipster 1.0 visste hva som var hipt lenge før det faktisk ble hipt. Når noe ble hipt, 
beveget hipster 1.0 seg i nye retninger. Nå, når hele befolkningen på Blindern 
har adoptert egenskapene til hipster 1.0, har hipsterkulturen beveget seg videre. 
De siste årene, virker det som det er et nytt aspekt som har blitt tillagt hipsteren, 
nemlig en økologisk livsstil. Dette er en oppgradert versjon av hipsteren, 
og er en hipster 2.0.

 
j e g e r så h e l dig  at jeg har både Hipster 1.0 og Hipster 2.0. Min gode venn 
«Sjur» er av modellen Hipster 1.0.  «Sjur» er høy, tynn og går med så trange jeans 
at de ser mer ut som strømpebukser. Han har den moteriktige skjeggveksten som 
er kremen på hans hipster-kake. Mitt inntrykk er at dette spesifikke identitets-
symbolet er helt sentralt for hipsterne. Du kan faktisk ikke kalle deg hipster om 
du ikke har bart eller skjegg. Håret er i en rufsete sovesveis som skal se tilfeldig 
ut, men som han har investert relativt mye penger i å få frisert. Ordene som 

faller ut av «Sjur» sin munn er som regel ironiske eller sarkastiske. Meninger er 
det mange av! På videregående var han en outsider som brukte mye tid på å lese 
fantasy-litteratur og høre på band som ingen andre hadde hørt om. Han tok klar 
avstand fra de Canada Goose- kledde, Uggs-traskende ungdommene. Han har 
imidlertid erfart å få mer innpass på hans nåværende lærested, UiO. På fritiden 
liker han å drikke øl, som helst skal være tysk, eller lokalprodusert på et eller 
annet mikrobryggeri. Dette med mikrobrygget øl var kanskje det første tegnet 
på den nye oppdateringen som skulle komme. Interessen for mikrobrygget øl 
viser en dreining mot den kortreiste og økologiske livsstilen vi finner hos hipster 
2.0, og tar samtidig avstand fra det masseproduserte. Angst-bar og Revolver er 
hans favorittsteder. Der henger han med resten av den norske hipster-eliten. 
Men viktigst av alt: han ville aldri i livet brukt termen hipster om seg selv. 

Jeg har også en venninne som er hipster. Hun er av typen Hipster 2.0. «Sol» 
syns alle hipstere er dødsteite. Hva tror de at de er liksom? Selv, har hun de 
klassiske hipsterbrillene med tykk, brun kant og en sennepsgul skolesekk. I 
skolesekken frakter hun med seg alle Tupperware-boksene sine som inneholder 
diverse hjemmelagde, veganske retter. Boksene er ikke av det faktiske merket 
«Tupperware», men er av typen Hennig Olsen iskrembokser, pepperkakebokser 
og lignende. «Sol» er opptatt av gjenbruk. Hennes fremkomstmiddel og 
beste venn er en sykkel som er spesialdesignet av en kjent kunstner. Mye av 
garderoben hennes er fra bruktbutikker, ikke fordi det er kult, men fordi hun 

Hipsterkulturen er i stadig bevegelse. Det er viktig å ligge 
ett steg foran alle andre. Den nyeste trenden synes å være en 

økologisk livsstil der Fair-Phone er den nye iPhone, pepperka-
keboksen er den nye Tupperwareboksen og sarkasmen er død.  
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er ekstremt miljøbevisst. Min hipster-venninne har ikke en iPhone. Hun har en 
Fair-Phone. For dere som ikke vet hva en Fair-Phone er, så er det en mobiltelefon 
som er laget på bærekraftig vis, og som er laget av mennesker som får rettferdig 
lønn. Denne telefonen var hun fast bestemt på å få, selv om det tok en evighet å 
få den, og selv om det ikke fulgte med noen lader. Det syns «Sol» var kult, fordi 
det bidrar til å hindre electronic waste. Maten hun spiser er kortreist, mens hun 
selv er langreist. Hun har vokst opp litt over alt, og finner det vanskelig å forstå 
seg på noen av de kulturelle kodene vi nordmenn har. Det er spesielt vanskelig 
å forstå sarkasme, noe som er en av de mest sentrale forskjellene fra Hipster 1.0. 

 
t o f or sk j e l l ige ge n e r a sjon e r .  Forskjellen på mine to hipster-venner 
er at de av ulike generasjoner. «Sjur», som er noen år eldre, passer godt inn i 
den oppfatningen man har av den klassiske hipsteren, mens «Sol» er den nye, 
mer miljøvennlige utgaven som er nyttig å ha for deg som ønsker å minimere 
ditt co²-avtrykk på jorden. «Sol» fungerer på den måten at hun åpner øynene 
dine, og utvider perspektivet ditt. Med sin omsorgsfulle og empatiske stemme 
får hun deg til å gradvis bli et bedre menneske, uten at du merker det selv. Dette 
er garantert den letteste måten å bli mer miljøvennlig på.

Etter min egen erfaring med Hipster 2.0, er dette en person alle bør gå 
til anskaffelse av. Ikke bare blir man sittende igjen med større sosial kapital, 
sånn rent kvantitativt fordi man får en ekstra venn, men man får også en del av 

«Med sin omsorgsfulle og em-
patiske stemme får hun deg til å 
gradvis bli et bedre menneske, 

uten at du merker det selv»

«Nå når hele befolkningen på Blindern har 
adoptert egenskapene til hipster 1.0, har 

hipsterkulturen beveget seg videre»

den kulturelle kapitalen som ligger programmert inne i Hipster 2.0. Hvis du 
allerede har en Hipster 1.0, kan man dessverre ikke oppdatere programvaren. 
Man blir nødt til å kjøpe den nye maskinvaren. 

Hvor finner man en Hipster 2.0 som «Sol»? Her er det ikke så mye annet å 
si, enn at man blir nødt til å hente den på Blindern. Verken BI eller høyskolen 
produserer denne type maskinvare. Hipster 2.0 holder som regel til enten på 
det humanistiske fakultetet, eller ved det samfunnsvitenskapelige fakultetet. 
Innimellom går de også løst i gangene på Georg Morgenstiernes hus. Du finner 
de i korridorene, på lesesalene eller på kaffebarene. De har altså som regel 
markerte briller, klesplagg eller tilbehør som er av den sennepsgule typen, eller 
pepperkakebokser fylt med mat. Den nye maskinvaren koster ikke så mye, for 
økonomisk kapital er ikke lenger et tema for Hipster 2.0. Det gjelder å vinne 
den over med akademisk sjargong, engasjement i miljøorganisasjoner eller kule, 
resirkulerte klær. 

Hipsteren har altså (heldigvis) gått gjennom en del forandringer. Den 
økologiske livsstilen er nok kun en liten æra i den ellers svært dynamiske 
hipsterkulturen. Når resten av Blindern begynner å spise kortreist og økologisk 
mat, gå til anskaffelse av Fair-Phones og kjøpe brukte klær, kommer det nok 
enda en ny oppdatering av hipsteren. Hva denne oppdateringen består i er det 
foreløpig ingen som vet. Så stay tuned… 
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Grandiosa pizza

tastes better with Tabasco

t e k s t   Kristina Muñoz Ledo Klakegg
i l lus t r a sjon   Linn Schjerven

 

t h i s  c om m e n ta ry i s  no t  about Norwegian fast-food. How ever, I guess 
you could compare me to a Grandiosa pizza. You may think Grandiosa is Norwe-
gian, just as most people think I am Norwegian. The truth about Grandiosa is 
that the wheat flour used for the dough is shipped from the Norwegian coun-
tryside, the paprika comes from Spain and the pineapple from Costa Rica. Ap-
pearances may deceive. Like the «Grandis», I am similarly international. I have 
lived in four different countries, consider myself fully trilingual and I have a 
Norwegian mother and a Mexican father. When I tell people my life story I 
receive comments like: «How lucky you are», «Så spennende!» or «Kult!». Al-
though my story may sound interesting on the surface, it is more complex than 
that. Moving around my whole life has led me to never feeling at home in one 
country and not fully belonging to one culture.  My home is not bound to a fixed 
geo graphical place but spread in small puzzle pieces around the globe. 

Moving from country to country has led me to take one of two choices: 
to stick with my own norms and habits or to adapt to those of the local culture. 
The first option is safe and requires less effort. The second option requires a 
greater risk: to step out of my comfort zone.  Although I do not have a place I 
can call «home», where all my friends and family are, I 
have learned valuable lessons along the way. Tolerance, 
adaptability and flexibility have allowed me to make 
a home out of every place I live in. I have consistently 
been forced to mold to the local culture by stepping out 
of my comfort zone.  

 
a n i nclusi v e s t u de n t c om m u n i t y ?  Nearing 
the end of my Bachelor’s degree at the University of 
Oslo, I have learned that taking advan tage of student life 
in Oslo is much more than reading, going to classes and 
taking exams. What has motivated me to stay at UiO 
and take another Bachelor and Master degree, are the 
activities outside of classes. The flourishing community 
of engaged students orga nizing themselves and putting 
their academic knowledge into practice, along with the 
friendships I have made, are what motivates me to get out of bed in the morning. 
Engaging myself has led me to finding my niche and sense of belonging at UiO. 
I wish that everybody could have the same positive experience. Sadly this is not 
the case. Not everyone receives the information in order to engage themselves, 

and not everybody is able to find a society for them. Most disappointingly, not 
everybody is welcome...

International students and national students are to a large extent segre-
gated at the University. The university lacks a holistic, integrative student com-
munity. International and national buddy groups are held sepa rately, and inter-
national students live in segregated «ghettos» in Kringsjå and Sogn Studentby. 
Moreover, 300 international students are not accepted into Norwegian courses 
at UiO. These students are forced to pay extensive sums for language courses in 
the private sector in order to learn the language and integrate themselves in the 
Norwegian community. At an organizational level, not all societies are apt for 
cross-cultural interaction. 

Most people think of international students as Erasmus students that come 
for a short period of six months and shortly return to their home country. To a cer-
tain extent, this is true. But people forget about the Erasmus student that wishes 
to establish relationships with Norwegian students, the foreign PhD student 
that wishes to work and establish a social network in Norway, or the Erasmus 
student that wishes to stay and continue on with their Master’s degree in Oslo.

 
i n t e r n at ion a l i z at ion at t h e u n i v e r si t y. 
If there is any arena in society that would reap most 
benefits from internationalization, it is higher educa-
tion. The world is becoming increasingly globalized 
through the interdependence of economic, cultural and 
knowledge spheres. People are increasingly mobile. 
As a result of globalization, 13% of the student popula-
tion at the University of Oslo is from foreign countries. 
While 17.5% percent of the academic staff and 26% of 
PhD candidates come from abroad. 

In the broadest sense of the term, academia refers 
to the community of scholars and students in higher 
education perusing the accumulation of knowledge. 
Should the pursuit of knowledge be restricted to na-
tional borders and concerns? Wouldn’t the exclusion of 

foreign students hinder the overarching goal of academia, namely the pursuit of 
knowledge? Shouldn’t international perspectives and global concerns be inte-
grated in academically centered activities of student organizations? Should aca-
demia restrict itself to national borders at all? Aren’t local Norwegian students 
also part of a global world?

I am a global citizen and so are you. With 13% of the student body 
at the University of Oslo coming from foreign countries, it is about 
time we reconsider our Grandiosa-like eating habits and try some 
Tabasco. Student organizations at the University of Oslo should 

set the example for the international metropolis Oslo is becoming. 
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w h at a bou t l oca l in ter nationa li z ation? 
Internationalization, according to Jane Knight in the 
Journal of International Higher Education (2003), refers to integrating an 
inter national, intercultural and global dimension into the purpose, functions, 
organizations and delivery of higher education. 

Moreover, the international perspective concerns a mutual point of inter-
est for both national and foreign students. It is a symbiosis of cross cultural ex-
change: a give and take for both parts. 

A prerequisite for incorporating internationalization in the organizations 
and policies at UiO is having integration as a goal. It is about cultivating an envi-
ronment that does not exclude; that welcomes and sees people as equal. The 
pursuit of knowledge at academic level is hindered if students with other cul-
tural and language backgrounds are excluded. International students that are 
looked over with a blind eye are untapped local resources.

Norway’s education minister Torbjørn Røe Isaksens speech at the 
Research Association’s annual  seminar, last November, expressed that inter-
nationalization should not be a goal, but a tool to achieve higher quality in 
education. The question is how to achieve internationalization, not whether 
it should be achieved. Røe Isaksen asks if we have good enough incentives 
for foreign researchers to establish themselves in Norway. An article from 
Universitas in March this year reveals that half of foreign PhD students leave 
the country after completing their degree. Perhaps the economic incentives 
to stay are not enough... 

The education minister speaks of cooperating with universities across 
national borders on research. However, I believe that the education minister 
is missing a critical point: internationalization of academia does not begin by 
crossing oceans. It begins by using the international resources that exist locally: 
the scholars and students that are present at the University of Oslo. This human 
capital is in certain contexts ignored and forgotten.  As the Center for Inter-
nationalization of Education, run by the Ministry of Education and Research, 
phrases it - «internasjonalisering heime». 

 
succe ssful inter nationa liz ation by s tudent orga niz ations. 
I have first-hand experience with two student-run organizations that actively 
work for «internasjonalisering heime», or local internatio nalization, in their 

activities. The Latin-American association at UiO 
holds its meetings and activities in English. If other wise, 

the language is specified on information material. Seminars, movie screenings, 
debates and informal language cafés mix academic and social aspects. Students 
of different language backgrounds and disciplines meet and talk. The events are 
centered on topics of mutual concern for all participants, namely Latin- America. 
Different language backgrounds are not a concern, but more of a value. In the 
language cafés students and staff meet to talk and learn about current events 
meanwhile practicing their Spanish or Norwegian. 

Samfunnsviter’n, the largest student-run newspaper at the Social Sciences 
faculty, welcomes writers of non-Norwegian descent to write in English. Last 
semester, three of the 25 writers wrote their articles in English, while this 
semester we have one Norwegian student writing from her study abroad in 
Paris, another from her study abroad in Saint Petersburg, and another former 
UiO student writing in English from Germany. The multitude and diversity 
of perspectives is enriched by incorporating these international perspectives in 
the newspaper. We have had topics diverging from social entrepreneurship in 
Uganda, Christianity in the Norwegian secondary school curriculum, to unfair 
conditions in the textile industry. 

Local internationalization is about acknowledging the students’ poten tial 
and viewing diversity as a value for student life. Fixating on the differences 
between student groups and failing to see the common interest between stake-
holders will lead to a fragmented student body. This way of thinking creates a 
stigma towards international students, labeling them as different and incompat-
ible with the interests of national students. Instead, focusing on commonalities 
such as the interest for Latin-America or the love of writing, can lead to a more 
fruitful and productive organization. 

Often it is the fear of involving the unknown and the foreign in our 
activities that hinders us from integrating international perspectives and stu-
dents. Perhaps it is the risk of tainting the local culture with a dash of Mexican 
Tabasco or a shot of Polish vodka. As they say, mixing Norwegian and internati-
onal buddy groups could disrupt the process of fresh Norwegian students socia-
lizing... If you are not used to spicy food, the first time you eat your Grandiosa 
pizza with Tabasco, you may be put off. But after a couple of times of trying it, 
your Norwegian go-to fast-food will feel plain without. 

«Aren’t local Norwegian students 
also part of a global world?»

l e dige  s t y r e v e rv
Redaktør 

Assisterende redaktør
Økonomiansvarlig

Webredaktør
Redaksjonssekretær

n y t t s t y r e i  s a m f u n ns v i t e r’n høs t e n 2 0 1 4
Styret vedtas av allmøtet etter innstilling fra avtroppende sty-
re, onsdag 20. august 2014.

Styret i Samfunnsviter’n trenger engasjerte og pliktopp-
fyllende personer med erfaring fra avis til nytt styre høsten 
2014 og våren 2015.

Det teller positivt om søkere har erfaring fra avis eller or-
ganisasjonsarbeid tidligere.

Det vil bli muligheter for leder- og økonomikurs dersom 
ønskelig.

Søknad sendes til redaksjonen@samfunnsvitern.com
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Reisebrev fra Budapest: 
Høyreradikalisme 

for turister
t e k s t og f o t o   Alexander Eriksen

i  norge f e i r e s n a sjon a l dage n  med hurrarop, omslutning rundt felles-
parader og gratulasjoner til fremmede. I deler av Sentral-Europa er nasjonal-
dager ofte tilbragt rundt partidemonstrasjoner, folkemøter og tilhørende 
motdemonstrasjoner. I Ungarn er den 15. mars hvert år avsatt til å minnes 1848 
revolusjonen, som tok sikte på å løsrive kongedømmet Ungarn fra det øster-
rikske keiserdømmet. På lik linje med nordmenn pryder ungarere brystet med 
sløyfer i landets farver, roter frem flagget fra kottet og dobbeltsjekker tredje ver-
set i nasjonalsangen før man forlater hjemmet på nasjonaldagen. Men der nord-
menn samles rundt offentlig arran gerte parader på samme sted som året før, vil 
ungarere måtte ta en titt i avisen for å vite hvor de hører hjemme. Mer spesifikt 
hvor deres parti eller meningsfeller har samling i år. I Norge er nasjonaldagen, 
flagg og symbol debatter i forkant til tross, en dag som understreker samlet inn-
sats og enhet. I Ungarn er det få dager som tydeliggjør skillelinjer og splittelser 
enn nettopp 15 mars. I år fulgte jeg demonstrasjonen til Jobbik- Bevegelsen for et 
bedre Ungarn (Jobbik Magyarországért Mozgalom), et parti jeg har studert i 
noen år. Jeg må innrømme at følelsen av å være på en slags akademisk pilegrims-
reise var sterkt tilstede mens jeg ruslet gjennom Budapest mot den annonserte 
møteplassen. Jeg hadde jo sett bilder og video av partiets samlinger i flere år, 
og var litt forberedt på hva som kunne møte meg. Godt regisserte folkemøter, 
marsjering i gatene og aktiv symbolbruk. Jeg ble ikke skuffet. 

 
sn a rt va l g .  Det nærmer seg nytt parlamentsvalg i Ungarn (6.april) og 
nasjonal dagen var en utmerket mulighet for de politiske partiene, nye som gamle, 
til å vise seg frem. For 4 år siden gjorde de radikale høyre populistene i Jobbik 
sitt beste valg noensinne med en oppslutning på nesten 17 prosent. De har ligget 
stabilt siden og på de fleste målinger det siste året lå partiet rundt 15 prosent. 
Partiet har størst oppslutning nord-øst i landet hvor blant annet arbeids løsheten 
er spesielt høy, så jeg er spent på hvordan oppmøte i hovedstads-markeringen 
ville være. Dagens program er godt informert om i forkant av flere grunner, tra-
fikken må omdirigeres, folk må vite hvilken side av byen man hører hjemme 
i noen timer og mot demonstrasjoner må kunne forberedes. Undertegnede er 
utstyrt med mobil kamera og tre diskret A4-ark brettet om til notatblokk, da 
jeg er usikker på hvordan en nysgjerrig utlending ville bli mottatt. En ungarsk 

kamerat skal fungere som motvillig alibi og tolk. Han ser seg nervøst rundt hele 
dagen, unngår pressefolk og vipper hatten foran øynene. Blir han gjenkjent av 
venner eller familie blant denne gjengen vil han måtte forklare seg.

 
b a l l onge r o g á r pá d s t r i pe r .  Når vi ankommer møteplassen er det 
enda tidlig, jeg anslår rundt hundre mennesker, men appellene har alle rede 
begynt. Ved et hjørne har et titalls mennesker stilt seg opp i kø for å motta røde, 
hvite eller grønne ballonger med Jobbiks valgkamp motto. De fleste forbipasse-
rende stanser opp, titter litt og stiller seg dernest opp i kø. At de fleste av dem 
fortsetter videre opp gaten med ballongen i hendene mens de skravler ivei på 
fransk, tysk eller svensk sier en del. De har ingen anelse om hva ballongene 
symboliserer, men forsøker bare å feire en nasjonal dag i landet de besøker. På 
den andre siden av plassen står en håndfull hester og gresser i parken sammen 
med ryttere rustet for 1800-talls strid, de skal lede prosesjonen. Appellene 
avbrytes kun av korps musikk og allsang av gamle krigs-sanger. Det ungarske 
flagget, Árpád stripene* og Jobbiks partilogo vaier om hverandre i vinden. Den 
imponerende oppvisningen til tross, tviler jeg på at Budapest lokallag er nok til 
å fylle gatene med ultranasjonalisme allikevel. Så ankommer bussene. Hundre-
vis av partimedlemmer fra lokallag over hele Ungarn kommer strømmende, 
noen med teksten «Den Ungarske Nasjonalgarde» trykket på baksiden av skinn-
jakken. Vi er i gang. 

 
pa r a de . Selve marsjen tar oss nedover en byens hovedgater mot det indre 
sentrum av byen. Underveis kommer flere til og hiver seg med. I fronten er 
rytterne kledd som ungarske husarer, fulgt av et korps og der etter selve folke-
massen som ledes av Jobbiks ordførerkandidat i Budapest. Sammen med par-
tifeller holder han et stort banner med en tekst som best oversettes til «våkn 
opp/reis opp/stå opp Ungarn». Deretter følger en tykk flaggborg av gammel 
heraldikk og til slutt kommer selve folke mengden. Langs demonstrasjonstoget 
er det flere enn meg som følger marsjen. Turister som tror dette er en offisiell 
parade, et stort antall politi betjenter og ikke minst pressefolk fra hele verden. 
Alle tar bilder. Turistene tar bilder av hestene og korpset, politiet filmer folke-
mengden og pressen tar bilder av hverandre. Jeg tar et bilde av et par journalister 

Det er fire år siden det radikale høyrepopulistiske partiet 
Jobbik sjokkerte verden da de fikk 16,7 prosent ved det ungar-
ske parlamentsvalget. En viktig dag for de politiske partiene i 
Ungarn er hvordan de markerer nasjonaldagen 15. mars. For-

fatteren tilbragte dagen med nettopp Jobbik. 
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som tar bilde av meg, vi havner i snakk. De forteller at det brukte å være mer 
spennende for noen år siden, før partiet var tilstrekkelig organisert og striglet, 
da kunne hva som helst hende under en slik demonstrasjon. Nå er sikkerhets-
oppbudet rundt for omfattende og tidsskjema for strengt. De peker på parti-
organisasjonens egne vakter kledd i gule refleksvester som går mellom oss og 
toget for å unngå problemer. Det er lite som minner om den neo-fascismen vest-
lige medier har advart mot, ingen marsjerer i takt lenger og det er kun en liten 
andel av dem som er kledd i kamuflasje bukser idag. Men med jevne mellomrom 
roper en mannstemme et spørsmål til mengden, massen svarer med et enkelt 
ord i kor. Kameraten min grøsser. 

 
f e s t i va l s t e m n i ng .  Det er ikke før vi ankommer samlingsplassen at jeg 
forstår omfanget av hva som foregår. To store scener er satt opp, svært store lyd 
og lysrigger omringer plassen, flankert av storskjermer som viser taler stolen på 
hovedscenen. Men det mest oppsiktsvekkende er uten tvil menneskene som har 
møtt opp. Tusenvis er allerede spredd over plassen. Jeg titter nedover demon-
strasjonstoget som er på vei inn og anslår at de er omtrent dobbelt så mange. 
Varia sjonen i de opp-møtte er veldig interessant. Rundt halvparten er kvinner. 
Det er mye barne vogner. De eldre barna spiser is og smiler. En gruppe eldre 
menn med gamle uniforms luer og medaljer på brystet.17.mai stemning. Jeg 
merker meg at en mc-gjeng står oppstilt ved et hjørne med klubbnavnet på 
ryggen, ordene «nasjonal», «Ungarn» og «Garde» er lett gjenkjennelige. Flere av 
partimedlemmene i refleksvester er kortklipte unge menn i umerkede uniforms-
jakker og marsjstøvler. Joda, noen av de klassiske typene er der frem deles, men 
den paramilitære følelsen Jobbik var så fryktet for er nærmest fraværende. 
Kame raten min forklarer at de mest ekstreme elementene har stiftet et nytt parti 
og har samlet seg et annet sted i byen. Jobbik er blitt for mainstream for dem. 

 
de r ja .  Så runger en stemme over høyttaleranlegget. Gud nevnes. Takk til 
Jobbik, takk til Ungarn. Ballongene slippes samtidig som musikk spilles over 
høyttalerne. Hundrevis av flagg i forskjellige farver vaier i vinden. Musikken er 
nærmest ubeskrivelig. Den baseres på klassisk orkester musikk, men er re-mik-
set til å inkludere både munker som messer og en lyden av en klokke som plutse-

lig slår. Det hele kan best beskrives som filmmusikk. En melodi som ville hørt 
bedre hjemme øyeblikket før en episk slagscene regissert av Oliver Stone. Det 
hele ville vært komisk, om jeg ikke hadde sett alvoret i deltagernes øyne. Mu-
sikken kommuni serer akkurat det den skal, tiden er inne. Jeg rusler litt rundt 
på plassen og finner en håndfull boder som selger flagg, pins og andre suve-
nirer. Jobbik suvinerer. En operasangerinne overtar scenen og synger en egen-
komponert hyllest til partiet etterfulgt av nasjonalsangen. Resten av konserten 
er avlyst da en storm er på vei. Samtidig som den siste taleren, partiets leder 
Gábor Vona, overtar scenen åpner himmelen seg og den annonserte stormen 
begynner. Turistene går hjem, men noen tusen blir stående. Ungarsken min er 
ikke tilstrekkelig til å holde følge, så jeg bruker tiden til å reflektere litt. Det 
gamle paramilitære Jobbik jeg skrev bacheloroppgave om for noen år  siden er 
nesten borte, igjen står en mer polert og striglet nasjonalistisk popu lisme som 
har langt bredere appell enn arbeids løse unge menn. De har erstattet milita-
rismen med velregisserte arrangement preget av nostalgi, nasjonalstolthet og 
et vagt hint om at ting en gang skal bli slik det var. Turistene i Budapest har 
liten anelse om at dette er et politisk møte og deltar passivt i det som nesten 
ute lukkende ligner en nasjonaldags-parade. Og det er nettopp dette som gjør 
Jobbiks utvikling så spesiell, for ved å ekskludere de mest ekstreme elementene 
i partiet og samtidig beholde symbolbruken, flaggene og de politiske temaene 
har Jobbik klart å ta nærmest patent i selve feiringen av Ungarn som nasjon 
og stat. At folke møtene nå inkluderer hele familier på utflukt, rockekonserter, 
suve nirer og filmmusikk er med på å understreke at bevegelsen sikter bredere. 
Kampropene er fremdeles der, men nå er de ofte pro-ungarske og sjeldnere anti-
øvrige. Manipulering av massene er blitt viktigere enn å komman dere en liten 
gruppe volds-entusiaster. Og hvorfor ikke, når tiden kommer, kan de jo alltids 
ta av seg refleksvestene.

 
* Ungarsk heraldikk fra det 13. århundre som også eksisterer i dagens riksvåpen.

 
Jobbik fik 20,2% av stemmene i valget 6. april og fikk 23 av de 199 setene i Parlamentet, 
red. anm.

« Manipulering av massene er blitt 
viktigere enn å kommandere en liten 

gruppe volds-entusiaster.»
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Der wemmen er 
verdt et tak

t e k s t og i l lus t r a sjon   Arlene Sarah Styles

i  e n a l de r av 2 4  gi k k j e g  igjennom min første periode som arbeidsledig. 
Økonomien ble kvelende. Jeg så meg nødt til å låne penger av venner og familie, 
og jeg gikk på min første «Mastercard smell». I etterkant satt jeg igjen med noe 
erfaring, litt modnere og enda litt sikrere, sikker på at det ville gå bra. For jeg 
tok ikke innover meg hvor hardt det kan være. Hvor mye jeg tar forgitt, uten å 
helt skjønne hvor «lett» det egentlig er å være norsk i et pengesterkt Norge. I alle 
fall ikke sett i lys av resten av verden. Situasjonen krevde det rett og slett ikke 
av meg. Det gikk bra, det gjør det alltid – for jeg hører til glasurgenerasjonen. 

Jeg bestemte meg for å dra bort. Mye for å lære om dette stedet og til-
standen det er i, litt for å lære om meg selv. Det er ikke mange jeg har snakket 
med som har hørt om dette lille landet, og færre kan plassere det på et kart. For 
ordens skyld ligger Nicaragua i den smale delen mellom Mexico og Colombia. 
Nicaragua har en lang og dramatisk historie. Det er Mellom-Amerikas nest fat-
tigste land, kun slått av Haiti. Det jeg vil fram til er at vi får vite lite om denne de-
len av verden. Når vestlige medier dekker regionen, brukes vanligvis ressursene 
på nyheter som omhandler fotball, kokain eller brasilianske badekropper. Grovt 
estimert bor hvert tolvte menneske i Latin Amerika. Til tross for dette har vår 
eneste norske utenrikskorrespondent som dekker verdensdelen base i usa.

 
r e i se n f r a v e s t t i l  øs t.  Transportmiddelet flest bruker er opprinnelig 
fra usa. De store gule skolebussene er av merket Blue Bird, som man ofte ser 
på film. Bussene brukes i statene til de anses som uforsvarlige, og i stedet for å 
vrakes sendes de til blant annet Nicaragua. Langdistanse bussene «forsterkes» 
med tre tynne jernstolper som er der ene og alene for å hindre at taket kollapser 
over alle familiene og arbeiderne inne i det rustne karosseriet. De drives som 
regel av omlag fem menn. Alle har sine roller og er like essensielle for drift. Den 
mangetonns fullastede bussen vi sitter i raser gjennom landskapet, kjører sikk-
sakk for å unngå dumper i veien. Dumper man ikke kommer seg ut av. Sjåføren 

manøvrer bussen som om han sitter på ryggen til en løve i angrep. Den raser 
avgårde og bykser ut av gjørmehull med snuten en meter over bakken. Veggene 
svaier fare truende inni, sjåføren er iskald, mens reggaemusikk spys ut av høyt-
talerne. Passasjerene sitter tre og tre på toseterplasser. De opp mot 50 reste-
rende som ikke har fått sitteplass står i midtgangen. Summingen av stemmer er 
normal. Ikke oppjaget eller nervøs. Jeg sitter bakerst i bussen, klamret fast i en 
stolpe, med et neongult hørselvern fra Claes Ohlson på ørene, i et labert forsøk 
på å holde ute de knusktørre lydene fra taket, tårene drypper fra haken og jeg 
ser for meg at glasset i vinduene splintrer og at taket kollapser under vekten av 
oljetønnene på toppen. 

Vi valgte å betale for en ny billett og ta en annen buss. Med vår nye rute 
tok reisen 41 timer, mens med den opprinnelige bussen skulle det tatt 9 til 11. 
Etter to dager i byen Bilwi møtte vi resten av passasjerene. De hadde akkurat 
ankommet. For oss var den lange reisen en opplevelse, for dem er det tapt leve-
brød. Og denne veien, denne gjørmete, jævlige, ubrukelige veien er den eneste 
forbindelsen mellom øst- og vestkysten. Det er ikke meningen at det skal være 
lett å være fattig i Nicaragua. Senere på turen befant vi oss i hovedstaden, 
Managua, der vi valgte å hoppe på en buss som skulle ta oss med til Lagona de 
Nicaragua. Som en direkte konsekvens av tunge sovehjerter havnet vi på ende-
stoppet, i landsbyen Puerto Diaz. Det første som møtte oss var en enorm bar. 
For det er ikke mangel på vannhull i Nicaragua. Den billige alkoholen blir en 
flukt fra til værelsen. Dette er et problem som preger befolkningen, da det fører 
med fulle menn som gjennom vold og økonomisk svikt ødelegger familiene sine. 
 
s y m bio t i sk kor ru p sjon.  Vi måtte finne husly for natten. I Nicaragua 
kan man spørre mennesker man møter på gaten om å få bo hos dem. Se for deg 
at du blir spurt av et vilt fremmed utenlandsk par i Oslo, om mulighet til å over-
natte hjemme hos deg. Jeg hadde sagt nei. Jeg hadde avfeid, og ønsket dem lykke 

Jeg vil ta deg med på tur. Til et fargerikt land. Et land med vulkaner, 
tropiske strender og dype jungler. Der korrupsjonen lusker i 

alle kriker og kroker og der menneskene lever og lider under en 
pengesterk og maktsyk leder. Vi skal til landet der jeg lærte litt om 

hvordan livet er for de fleste i verden – vi skal til Nicaragua.
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til. For sånn er det for de fleste av oss. Vi er redde for det ukjente. Vi stoler 
sjeldent på andre mennesker. Spesielt mennesker som ikke har noe vi anser som 
så enkelt som en seng å sove i. Etter ti minutter ble vi innlosjert i vårt midler-
tidige hjem. En herlig familie med fem medlemmer under taket. Foreldrene 
i huset var 71 og 73 år, men hadde fysikk lik spreke 40-åringer. Vertsfar viste 
oss hagen sin. Familien høstet godt av den. Det var ikke mangel på mat, og de 
var kjærlige overfor hverandre. Det latet ikke til at de drakk noe særlig alkohol. 
Vertsforeldrene satte pris på samtaler med oss om hvordan de har det. Det er 
varmt og lummert, myggen stikker, og vi lytter intenst. For de vet ikke hvordan 
jordkloden ser ut, eller at usa er plassert over dem på kartet, men de vet at de 
blir behandlet urettferdig av president Daniel Ortega som burde ta vare på dem. 

Innbyggerne i landsbyen har det tilsynelatende godt. Men likevel lever 
de et hardt liv. Blir hovedforsørger skadet, har de ikke økonomi til å betale for 
mat. Vertsfamilien forteller om at kinesere har hatt fri tilgang på fiske vannet 
Laguna de Nicaragua, noe som har ført til overfiske.  Det er kun små fisk igjen, 
og innbyggerne må nå lage sine egne nett med store masker for å bevare fiske-
bestanden. Å knytte disse nettene tar en måneds tid. De forteller hva de må 
gjøre hvis noe går galt. Går for eksempel taket i stykker, kan de få nytt av presi-
denten, i bytte mot sin stemme ved valg. Som bevis for avtalen har de en plakat 
med bilde av presidenten på. Den skal henge synlig på veggen. Og presidenten 
sluntrer ikke unna. Han har egne agenter som drar fra hus til hus og sjekker at 
plakaten henger der den skal. Er den ikke der, blir familien fratatt taket sitt. En 
korrupt symbiose. Samme smøremiddel bruker han på andre nødvendigheter 
for befolk ningen, som for eksempel mat. 

Sønnen i huset har gått på universitet. Dette er uvanlig, for mange barn 
i Nicaragua lever livene sine uten fødselsattester. Dette fører til at immatri-
kulering er umulig. De går da glipp av sin rett til videreutdanning, og til å gjøre 
egne og mer lukrative valg senere i livet. Men de får gått på barneskole, såfremt 

familien, og deres økonomi, tillater det. Skolene er statsdrevne, og proppfulle av 
propaganda. Etter sandinistrevolusjonen på slutten av 70-tallet ble det innført 
undervisningsreformer, som førte til at hele 85,2% av befolkningen mellom 15 
og 25 år kan lese og skrive. De skulle «forspanskes». Som en direkte konsekvens 
ble mange av urspråkene vannet ut, og dermed ble en del av identiteten deres ble 
borte. Propaganda på tv snurrer og går i ethvert hjem. Sendingene er seksuali-
serte og reli giøse. Aktørene er, nesten uten unntak, hvite, selv om kun 17 % av 
befolkningen går under beskrivelsen «hvit». Statskanalen, altså gratis kanalen, 
er katolskorientert, og religionen blandet med uvitenhet brukes aktivt til å kue 
folket. Alvorligheten av dette maktmiddelet viste seg spesielt godt i 2012, da en 
12 år gammel jente ble gravid etter en voldtekt. I 2006 innførte presidenten en 
ekstrem anti-abortlov. Med loven kjøpte han landets katolske stemmer, som 
var nødvendige for valgseier. Jenta ble satt i «husarrest» på sykehuset til hun 
fødte, med landets helseminister Sonia Castro ved sin side. Barnets fødsel ble 
for herliget som Guds gave. Det eneste rette. Hun ble feiret i de tusen hjem av 
familiene som fulgte med på tv. 

Jeg kan ikke få med meg alt i denne artikkelen. Ikke alt jeg elsket med 
landet, og ikke i nærheten av alt som er feil. Men kanskje fikk du lyst til å opp-
leve. Til å se litt flere nyanser av et menneskeliv. Kanskje å dra på en egen reise, 
eller lese og lære mer. Jeg håper i det minste at du ofrer en tanke på hvor heldig 
du er. At du vasser i glasur. At du kan velge. I stedet for å irritere deg over de 
som står for tett på bussen, størknet tannkrem på tuben, og for dårlig kvalitet 
på nedlastede filmer. 

For uansett hvor lange vintrene er, eller hvor tunge studiedagene kan bli, 
har du valget, og taket du sitter under nå, når du leser, er det du som har valgt.
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Et kommentarfelt 
til besvær

t e k s t   Silje Morsman
i l lus t r a sjon   Emilie Victoria Bohwim

kom m e n ta r f e lt e n e h a r på få år  blitt populære nettfora for de 
ivrige samfunnsdebattanter. Debatten er åpen for alle, leses av mange, det er 
lav terskel for deltagelse og man tilbys å ytre sine meninger i offentligheten selv. 
I teorien har tjenesten potensialet til å bringe oss nærmere en mer nyansert 
og kritisk offentlighet enn noensinne. I stedet har det blitt en offentlighetens 
verkebyll, hvor kommentarfeltet nærmest flommer over av usakligheter, per-
sonhets og konspirasjonsteorier. Fenomenet er så utbredt at det har fortjent sin 
egen betegnelse: nettroll.

  
«n e t t rol l».  Et nettroll er en som skriver innlegg for utelukkende å provo-
sere, fremkalle konflikt og starte krangler. Begrepet favner også om de som 
kommer med irrelevante, usaklige argumenter og som på denne måten insis-
terer på å diskutere noe vidt annet enn den reelle saken. De lykkes samtidig i å 
sabotere alle forsøk på god offentlig samtale. Hvem er disse trollene? Skal vi tro 
canadiske psykologer ved Univer sitetet i Manitoba er de grunnleggende forfer-
delige mennesker; sadister, narsissister og machiavellister. 

Hva livnærer trollene seg av? Reaksjonene dine. Jo flere motsvar de får, 
jo heftigere vil de lire av seg obskøne fraser de antagelig aldri hadde funnet på 
å formulere utenfor Internettets grenser. Hvilke metoder som egner seg best 
til å temme disse trollene er fortsatt i testfasen. Løsnings forslagene nettavisene 
imellom er splittet og under stadig revurdering. Det de fleste synes å enes om 
er imidlertid at kommentarfeltet slik det framtrer i dag er langt unna den vel-
fungerende arenaen for offentlig menings utveksling den potensielt kan bli.

 
løsn i ng sf or sl ag .  Brukeropplevelser med å delta i kommentar feltene er 
ikke gode. Dette bekreftes i en spørreundersøkelse i forbin delse med prosjektet 
«Nettdebatten etter 22. juli» ved Universitetet i Oslo. Resultatene viser at 44 % 
mener nettdebatten fungerer «veldig dårlig» eller «stort sett dårlig». Kun 20 % 
mener den fungerer «veldig bra» eller «stort sett bra». Man kan se for seg at 
nettrollene bærer mye av skylden i dette. Hvem ønsker å delta i debatter som 
oppleves som ensidige «ekkokamre» - hvor ekstreme ytringer heies fram, repe-
teres og forsterkes - og hvor saklige motargumenter ukritisk avfeies? Kun 6 % 
av avisleserne kommenterer aktivt. For å få en nyansert debatt må flere delta. 

Hvordan å best tilrettelegge for dette er langt ifra avklart. 
De siste årene har flere nettaviser innført nye reglementer for sine kommentar-
felt. Et flertall av riksavisene har innført før- eller etter moderering, samt stengt 
for innspill på natten. Å fjerne brukernes anonymitet er en annen gjennom-
gående trend. I 2011 innførte vg kravet om innlogging med fullt navn for å 
kunne delta på deres nettsider. Ved nyttår i fjor gjorde Aftenposten det samme. 
På nrk er sine sider kommentarfeltet kun aktivt på såkalte «Ytring»-saker, hvor 
debattantene også må delta under fullt navn. Dag Elgesem ved Universitetet 
i Bergen har sammenlignet nettdebatten i vg og Dagbladet etter innføringen 
av førstnevntes nye reglementer. Resultatene tyder på at det å kreve fullt navn 
fører til en noe lavere aktivitet i debatten, men til gjengjeld høyere kvalitet.

 
mo t s t r i de n de h e ns y n.  Det er imidlertid ikke uproblematisk å kreve fullt 
navn av sine nettdebattanter. De stemmene man savner mest i kontro versielle 
saker er ofte også de stemmene som er mest sårbare uten anonymitetens beskyt-
telse. De ytringene som står i konflikt med ens jobb, livsstil, religion, venner 
eller familie, vil derfor utebli fra offentligheten. Viktige nyanser kan gå tapt. 

Vi støter altså på et paradoks. Ivaretar man anonymiteten kan alle i prin-
sippet delta. Men dette forebygger ikke mot at kommentarfeltet forblir en strøm 
av konfliktsøkende og intolerante «nettroll». Det støter heller bort de debat-
tantene som ønsker å bidra, men opplever kommentar feltet som usaklig. Krever 
man fullt navn fra brukerne vil kvaliteten potensielt bli høyere. Men her kan 
sentrale stemmer gå tapt i frykt av konsekvensene for ens ytringer. Kvalitet og 
mangfold bør ikke måtte gå på bekostning av hverandre.

I dag er Dagbladet den eneste riksdekkende avisen med mulighet for å 
kommen tere anonymt. Framfor å kreve fullt navn har de innført en ny, alternativ 
ordning. På Dagbladets nettsider er journalistene tilstede i kommentar feltene 
som debattledere. Om debatten kommer på avveie, kan debatt lederen drive 
samtalen tilbake i riktig spor. På denne måten ivare tas anonymiteten, parallelt 
med at saklighetsnivået øker. Men ordningen er fortsatt i en svært tidlig fase, og 
tilretteleggingen for god nett debatt har vist seg å være utfordrende. Om dette er 
den best egnede løsningen kan og vil det strides om. I mellomtiden kan man i det 
minste benytte seg av litt Internett-visdom: ikke mat trollene. 

I de siste årene har debatten om kommentarfeltene 
i landets nettaviser med jevne mellomrom dukket 

opp. Blant utfordringene er hvordan debatten skal 
modereres, hvordan den skal styres og hvorvidt 

anonymiteten skal ivaretas. Alt dette ses som midler 
til det største målet av dem alle: Å oppnå god og saklig 

samtale i nettavisenes kommentarfelt.
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Matprat i en 
overoodswat

t e k s t   Marie Midtlid

j e g  v e t  a l dr i  om j e g  skal le eller tørke en tåre for menneske heten når jeg 
ser Instagram bli oppdatert med bilder av «en sunn versjon av brownies, som 
kun inneholder 125 kalorier per porsjon». Prikken over i’en er sosiale mediers 
nye kommunikasjonssymbol som selvsagt formidler «#healthylifestyle» og 
«#godsamvittighet». Kalorifattige brownies er tydelig vis det menneskelige 
strev og slit som skal til for at man kan legge seg om kvelden med god samvittig-
het, og sovne til tankene om dagens gode gjerning. Enda bedre er det når såkalte 
havregrynsmuffins (med et meget appetittlig gråskjær) promoteres som det er 
guds gave til menneske heten, for «med bare 70 sunne og gode kalorier spiser jeg 
dette til frokost hver dag». Dessuten er det «kun fantasien som setter begrens-
ninger», og kokkekunstene kan visstnok lett nå nye høyder når man eksperi-
menterer med ulike smakssammensetninger. En kombinasjon av spinat, hamp-
frø, ingefær, rødbeter og egg er i vinden om dagen, og er visstnok en kulinarisk 
opplevelse om man blander det sammen i NutriBulleten (noe alle selvfølgelig 
har). Det mest fascinerende med det hele er at publikum applauderer innsatsen 
med «likes» i fleng og kommentarer som «du er så flink», «for en motivasjons-
kilde du er», og sist men ikke minst, «jeg beundrer dine kloke egenskaper». For 
det er jo både klartenkt og innsiktsfullt å starte dagen med hele 70 kalorier. Og 
så er det helt filterløst, selvfølgelig.  

Informasjonssamfunnet sørger for både viten og vilje, og i jakten på den 
friske kropp og det balanserte sinn slukes alt. Nykommeren 5:2-dietten er ren 
magi, og alt man trenger for å lykkes er, i følge tilhen gerne, sunn fornuft (og 
et aldri så lite vift med tryllestaven). Unntaks regimet er ernærings fysiologiens 
svar på Robinson-ekspedisjonen, og det er tross alt et konsept som alltid har 
tiltrukket seg samfunnets sterkeste. Når vi først er inne på primitive forhold, 
steinalderkosten anbefales for alle. Man bør finne tilbake til jaktkulturen, der 
en sterk og sunn kropp ikke var et mål, men først og fremst et middel. Det er 
med andre ord blodig alvor. Det er for så vidt blodtypedietten også, der man 
spiser etter hvilken blodtype man har. Sistnevnte er den konservative i klassen, 
og begrunner det hele med at vi alle er forskjellige. Og om noen roter seg bort i 
mulighetenes marked? Nei, ikke i vår tid, der «multitasking» soler seg i glansen 
og de som ikke behersker det er den største fansen. For klarer man å kombi-
nere alle disse gøyale påfunnene, og som kronen på verket få med innslag av 
lav karbo, er det ikke lenge før man er kjent som diettdronninga. En tittel som 
vitner om selvkontroll og dedikasjon – noe man aldri skal kimse av.    

Missforstå meg rett, er man ikke fornøyd med tilværelsen er det absolutt 
på sin plass å endre noe ved den, men det forutsetter at fokuset er på rett sted. Å 

si at man ønsker å leve sunt ser ut til å være skalkeskjulet bak ideen noen har om 
at man skal være radmager, når man heller skulle konsen trert seg om andre ting. 
Radmager er en tilstand som vitner om alvorlig psykisk sykdom, noe jeg ikke 
unner noen. Så har vi det klart hva vi faktisk snakker om. Det viser seg nemlig 
svært sjeldent at man blir lykke ligere av å bli tynnere, om utgangs punktet uan-
sett var normalen. Noe det ofte er. Det gjør nesten vondt i sjelen når jeg ser at 
andres «før-bilde» er mitt her og nå. Et her og nå som jeg lever veldig godt med, 
fordi det er helt «innafor». Fordi det i det store og det hele vitner om at man 
har det bra med seg selv, og det er så avgjørende for alt man foretar seg. Det er 
derfor jeg alltid har vært en stor tilhenger av «ja takk, begge deler» filosofien, 
og derfor jeg gladelig spanderer en kaffe latte og en sjokkis på meg selv så ofte 
den sjenerøse Lånekassen tillater det. Og om jeg kompenserer med strafferun-
der etterpå? Det hører med til sjeldenhetene. Nettopp fordi man ikke trenger 
å straffe seg selv for å være innenfor normalen, istedenfor langt tynnere enn 
den. Nettopp fordi sykdom ikke er noe oppegående, ressurssterke, vakre unge 
mennesker skal føle behov for å identifisere seg med. Nettopp fordi det er feil. 

Nå som det går mot slutten kan det være verdt å nevne dette: Jeg har stor 
tro på en sunn livsstil. En sunn livsstil gjør at man blir opplagt og bedre rustet 
til å takle hverdagens små og store utfordringer. Som en bonus blir man også 
tilfreds med tilværelsen, og det er en fantastisk fin følelse. Det finnes ikke noe 
galt i å sveve litt høyere enn alle andre, og ren og skjær lykke rus har jeg ståltro 
på. Derimot har jeg liten tro på at en sunn livsstil innebærer to fastedager i uken, 
trenings senteret som sitt andre hjem, og å telle kalorier til den store gullmedaljen. 
Spesielt ikke for de av oss som er avhengig av å holde blodsukkeret på et relativt 
jevnt nivå, og heller ikke har en spesielt avansert tallforståelse. Jeg tror en sunn 
livsstil innebærer noe så fint som en gylden middelvei. Man må både takke ja og 
si pent nei. Mode rere seg litt, men ikke for mye. Den persiske dikteren Rumi 
levde heller ikke i sort/hvitt modus, og sa det så fint på denne måten: «Out 
beyond ideas of wrongdoing and rightdoing, there is a field. I will meet you there». 

Uansett hvordan man vrir og vender på tingenes tilstand, har det seg slik at 
en av livets største gleder er å rusle bort til bakeren en tidlig morgen (forhåpent-
ligvis mens solen skinner over oss i hovedstaden), kjøpe med seg et lite stykke 
Frankrike i form av croissanter, og et latterlig dyrt müslibrød, for så å vende 
tilbake til en lang frokost som inne bærer både ferskt bakverk og ferske aviser. 
Så skal man uten tvil bruke lang tid. Med god samvittighet, selvfølgelig. Og de 
som ikke unner seg slike gleder, de synes jeg dypt og inderlig synd på, for de 
aner virkelig ikke rekkevidden av hva de går glipp av. 

Hverdagen byr på konstante oppfordringer til hvordan man 
skal leve riktig. Det har i vår tid blitt en selvfølge at man skal 

bevise både for seg selv og andre hvor godt man takler alle 
aspekter ved livet som verdensborger i 2o14. 
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Er du virkelig så trygg 
som du tror du er?

t e k s t   Elin Bang Langballe
i l lus t r a sjon   Maria Hilde

rus sl a n d,  e n t rus se l mo t norge?  Under den kalde 
krigen var Norge truet av Sovjetunionen. Trussel bildet er noe 
helt annet nå enn den gang. Norge har i lang tid hatt et relativt 
godt forhold til Russland, og har det også den dag i dag. Imid-
lertid skjer det mye i Europa nå, og man bør kanskje ta noen av 
signalene på alvor.

Mange år med eurokrise merkes tydelig på de euro-
peiske statenes budsjetter til sikkerhet og forsvar. Europa har 
sammen lagt kuttet forsvarsbudsjettene sine med 250 milliarder 
siden 2008. Samtidig ruster Russland opp sitt forsvar, og plan-
legger å doble forsvarsbudsjettet sitt. Likevel hevder norske 
myndigheter at dette ikke må ses på som en trussel, da det er 
et godt samarbeid mellom det norske og russiske forsvar. Til 
tross for dette, bør vi kanskje bekymre oss i lys av at Russlands 
planlegger et missil forsvar? Vi kan heller ikke se bort fra 
russiske jagerfly, som stadig blir oppdaget langs norskekysten. 
Det har vært en dobling av observerte jagerfly fra Russland de 
siste årene. Det må også nevnes at to strategiske atom ubåter i 
2012, lyktes å snike seg helt inn til den inn til den ameri kanske 
østkysten uten å bli oppdaget. Dette var ikke ameri kanerne 
fornøy med, da usa forventer at Norge har kontroll på alle 
atomubåter som forlater havn på Kolahalvøya. 

Den militære aktiviteten i Europa synes å skyte fart igjen, 
både fra vestlig side, med amerikansk hjelp, for å overvåke 
Russlands aktivitet, men også Russland har en økende akti-
vitet av jagerfly blant annet over Balkan, Sverige og Norge. 

I denne sammenheng er det også viktig å nevne annek-
teringen av Krim. Det som er skremmende for oss og resten 
av den vestlige verden, er at vi ikke vet hva Putins intensjoner 
er videre. Hva er målet hans? Når Putin bruker militær makt 
og støtter Krims prorussiske befolkning – bør vi nordmenn 
bekymre oss, da Norge er Russlands naboland?

Stoltenberg uttalte i slutten av mars følgende: «Vi er på 
en brutal måte minnet på at landenes suverenitet ikke er noen 
selvfølge.» Derfor understreker Stoltenberg – som kommende 
leder av nato (North Atlantic Treaty Organization) – viktig-
heten av nato som en allianse for fred og stabilitet. 

Uavhengig om Russland er reell trussel mot Norge, skal 
vi ikke skape en «russerfrykt» her i landet. Imidlertid finnes 
det andre trusler som kan ses på som mer reelle. Terror er den 
største trusselen mot Norge. Terror trusselen mot Norge er i 
dag er skjerpet. Hvem er den største trusselen oss? 

 
t e r rort rus se l e n mo t norge .  Benedicte Bjørnland 

– sjef for pst – uttalte i mars følgende: «Det er i hoved sak trygt 
i Norge». Hva skal vi tenke om et slikt utsagn? Kan et terror-
angrep ramme Norge når som helst? Og hvem er fienden, hvem 
er det vi skal være redde for? 

Svaret er ja, Norge kan også bli rammet. Og fienden kan 
være både høyreekstremister og radikaliserte muslimer. Til 
tross for at ekstreme holdninger og handlinger hører mindre-
tallet til, finnes de, og man kan se en økning på dette området. 
Det er i dag en økende radikalisering i unge muslimske miljøer, 
spesielt på Østlandet. I tillegg er det en påfølgende reise-
virksomhet, spesielt blant unge norske statsborgere til Syria. 
Flertallet som er reist er unge menn uten tilknytning til Syria, 
men man ser også at kvinner har reist bort. Dette fører til at 
krigsveteraner vender tilbake til Norge, som kan ha en nedsatt 
terskel for bruk av vold. 

Heldigvis har vi ikke opplevd terrorhandlinger fra 
ekstrem islamister enda, men i følge pst vil det bare være et 
spørsmål om tid før holdninger og ytringer overføres til hand-
linger. Derimot har Norge dessverre opplevd et terrorangrep 
utført av en høyreekstremist. Terrorhandlingen på Utøya 
22. juli og bombingen i regjeringskvartalet rammet Norge. 
Angrepet kom som et sjokk på alle og enhver. Vi ble skremt, 
fordi vi følte oss trygge på at dette ikke kunne skje i Norge. Når 
slikt skjer blir vi selvfølgelig redde, og frykter at dette kan skje 
igjen. Men på den andre siden legger også den frykten seg også 
overraskende fort. Spesielt for nordmenn som ikke ble direkte 
berørt av terroren 22.juli normaliseres hverdagen relativt fort. 
Bør vi ikke være mer redde enn som så? 

Bjørnland uttalte følgende: «Vi har mislyktes som 
samfunn når ungdom har blitt radikalisert». Hun mener at det 
er «et kollektivt ansvar for det norske samfunn å forebygge 
radikal isering». Akkurat på grunn av dette, bør vi kanskje 
være på utkikk? Og kanskje i større grad her på Østlandet, da 
rapporten fra pst hevder at den største trusselen kommer fra 
et multietnisk, ekstremt islamistisk miljø på Østlandet. Det er 
like vel viktig å beholde en viss avstand til over dreven skremsels-
propaganda – synlige og åpenbare kjennetegn fremmet i visse 
medier vil ikke alltid gi en pekepinn på en «terrorist», hvilket 
22.juli 2011 tydeliggjorde.

 
høy r e e k s t r e m i sm e og e k s t r e m i sl a m i sm e . 
Høyreekstremistiske grupper og radikaliserte islamistiske 
grupper utgjør i dag den største terrortrusselen mot Norge. 
Det er derfor viktig å stoppe en radikalisering av slike grupper 
og da spesielt blant ungdom. Det er nødvendig å nevne at 
høyre ekstremister og ekstreme islamister er to vidt forskjellige 
grupper, da høyreekstremister fremmer fiendtlige holdninger 
mot etniske minoriteter som blant annet muslimer. I dag er det 
ekstreme islamister som utgjør den største terrortrusselen mot 
Norge, men vi skal heller ikke glemme at terroangrepet 22. juli 
ble utført av en høyreekstrem nordmann. 
pst hevder at personer i ekstreme islamistiske miljøer i Norge 

Vi nordmenn føler oss relativt trygge i Norge. Men er vi vir-
kelig det? I mars i år kom Politiets Sikkerhetstjenste (pst) 
ut med sin årlige trusselvurdering. I rapporten skriver pst 

at trusselen mot Norge er skjerpet. Hvem er det i så fall som 
truer lille Norge?

har reist til utlandet for kamptrening, og at disse kan utgjøre en 
direkte trussel. Et eksempel på dette er islam isten Ubdaydullah 
Hussain. Han vokste opp i Oslo – inntil han som 14 åring fikk 
et brev fra en militant islamist i Storbritannia, som bidro til å 
endre ham for livet. Hussain er på listen til pst over radikale 
islamister, han er dømt for trusler mot to journalister og en 
forsker, samt hatefulle ytringer mot Norge.  

Hussain, sammen med profilerte personer som Arfan 
Bhatti og Omar Abdullah Mohammed, var med å grunn legge 
gruppen «Profetenes Ummah». Som det nevnes i forrige avsnitt, 
har mange nordmenn reist til Syria for å kjempe med militante 
islamistiske grupper i ulike konflikt områder. Flere av disse har 
knyttet sterke bånd til al-Qaida. Ifølge rapporten har noen av 
lederskikkelsene i Østlandmiljøet utenlandske mentorer som 
sympatiserer med terrorgruppen al-Qaida. Flere av disse pers-
onene er også knyttet opp til «Profetenes Ummah». 

Breivik, som Hussain, vokste opp som en normal gutt, 
helt til han i ungdomsårene fikk andre verdier og hold ninger. 
Breivik var medlem av «Norwegian Defense League», som 
er en anti-islamistisk gruppe og ble i 2011 omtalt som en mulig 
trussel av daværende pst-leder Janne Kristiansen. Dette er en 
gruppe som har sterke bånd til «English Defense League», og 
har planlagt terroraksjoner tidligere. Altså, slike grupper ses 
på som en terrortrussel mot Norge, derfor er det også viktig å 
hindre ungdommer å bli medlem, for å unngå terrorangrep mot 
Norge og vesten i fremtiden.

Terrorangrep på London og Madrid i henholdsvis 2004 
og 2005, og 22. juli mot Norge, viser at nordmenn kanskje 
heller burde være litt mer redde enn man er i dag. Storbyer er i 
faresonen for angrep, og Oslo er ikke noe unntak. I rapp orten 
skriver også pst at høyreekstreme og islamfientlige grupper 
kan være farlige. Særlig mener pst at polarisering mellom 
høyre ekstreme og islamister kan være en drivkraft for vold i de 
to gruppene. Handlinger fra en av gruppene kan oppleves som 
provoserende for den andre part. Det er flere høyreekstreme 
som har kapasitet til å utføre alvorlige voldshandlinger, skriver 
pst Rapporten fra pst viser at terrorhandlinger like godt kan 
skje i Norge som alle andre land.

 
e n  r e e l l  t e r ro t rus se l . Norge er truet av både 
ekstreme islamister og høyreekstremister. Russland kan være 
en trussel mot Europa og Norge, men hva fremtiden bringer 
er svært usikkert. Nordmenn bør kanskje være mer engstelige 
enn vi faktisk er, når vi innser den alvorlige trussel som henger 
over oss. På den andre siden må vi også kunne leve et normalt 
liv uten å gå rundt og være redde hele tiden. 
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Kan vi forwå Russland?
t e k s t   Andrea Sofie Nilssen

i  19 9 1  t ok de n  kalde krigen slutt. Vesten og nato, med usa 
i spissen, hadde overvunnet fiendene i øst. Sovjet unionen kol-
lapset, og sammen med den også planøko nomien og den fiendt-
lige ideologien kommunismen. I Russland kom Boris Jeltsin 
med sin utenriksminister Andrei Kozyrev til makten. Og med 
seg hadde de planer om et godt samarbeid med «seierherrene» 
i den kalde krigen. Russland skulle se til Vesten når landet nå 
skulle bygge opp en ny identitet. Verden skulle baseres på vest-
lige verdier: demokrati, åpenhet og liberalisme skulle legges til 
grunn da resten av imperiet som hadde blitt hijacket av kom-
munister i 1917 skulle bygges opp på nytt. De nye lederne ute-
lukket heller ikke eu-medlemskap, og holdt sågar døren åpen 
for nato-medlemskap en gang i fremtiden. 

Slik fortelles ofte historien fra vestlig side. Ikke alle er 
like enige, men det er liten tvil at det i Vesten hersker en bred 
opp fatning om at vi gikk av med seieren i den kalde krigen. Og 
hvorfor skal vi ikke tro det? De vestlige verdiene som vi setter 
så høyt, seiret jo over det som vi den gang så på som den største 
fienden mot vår identitet. I Russland er det ikke alle som ser his-
torien på samme måte som mange av oss i Vesten, selv om noen 
riktignok mener at Sovjetunionen tapte den kalde krigen. Men 
noen mener denne krigen fremdeles pågår, mens atter noen me-
ner at Sovjetunionen seiret. Talerør for det sistnevnte hevder 
dette fordi russerne frigjorde seg fra totalitarismen. Og ikke 
bare det; de reddet også andre stater fra den. Alt dette danner 
nå bakteppet i den anspente Russland-Ukraina-konflikten.

Med ordene «Det er enklere slik», lot den sovjetiske 
lederen Nikita Khrusjtsjov Krim bli innlemmet i Sovjet-repu-
blikken Ukraina i 1954. Da Sovjetunionen gikk i oppløsning, 
og Ukraina og Russland ble uavhengige stater, ble Krim en del 
av Ukraina med et visst selvstyre. Men i Moskva var det sterke 
krefter som mente at Krim burde vært russisk. En holdning 
som også finner bred støtte blant det russiske flertallet på Krim. 
Samtidig så er det også mange som mener at Ukraina i økende 
grad skal samarbeide med Vesten, og landet har tidligere eta-
blert samarbeidsavtaler med både nato og eu. Det vi har sett 
den siste tiden, kommer i kjølvannet av en revo lusjon der 
Ukrainas russiskvennlige president Viktor Janukovitsj ble av-
satt av en opposisjon som brukte gatas parlament for å ta mak-
ten i et allerede splittet land. Den bakenforliggende årsaken var 
at Janukovitsj valgte å vende seg mot Russland for å få økono-
misk støtte og handelsavtaler der alternativet var et samarbeid 
vestover mot eu, og med det ble den grunnleggende interes-
sekonflikten i den ukrainske befolkningen satt på spissen. For 
mens de vestvennlige feiret diktatorens fall, satt den andre 
halvdelen av befolkningen igjen med et inntrykk av at deres 
interesser var satt til side gjennom et statskupp. Og den opp-
fatningen fikk de også støtte for fra Russland. I så sterk grad 

at Moskva altså valgte å sende militære styrker til nabolandet 
for å sikre russiske interesser.

Sett med vestlige, demokratiske briller, var det gode 
grunner for å ønske andre makthavere enn Janukovitsj- regimet 
i Kiev. Det er heller ingen tvil om at russisk bruk av militærmakt 
mot Ukraina er uakseptabelt sett fra vesten. Men selv om det 
sett fra vest er klinkende klart at Russland bryter folke retten 
ved å blande seg inn i et annet lands indre anliggende, sende 
militære til Krim og ta styring over indre prosesser i Ukraina, 
er det like klart at det fra russernes ståsted handler om noe 
helt annet. For det første fordi Russland og Ukraina historisk 
og demografisk sett er tett vevd sammen. For det andre fordi 
de nasjonal istiske strømningene i Ukraina har bidratt til å 
marginal isere den russisketniske minoriteten i landet. Og for 
det tredje fordi Russland ser på Ukraina som en urokkelig 
grensestolpe mellom sin nære interessesfære og Vesten. 

I kjølvannet av det vi har sett de siste månedene, er det 
ikke vanskelig å forstå Vestens bekymring for det som har på-
gått i Ukraina og på Krim. Men samtidig er det viktig å huske 
på at bildet sett fra Russland ser anner ledes ut. I Putins regje-
ringstid har landet tatt steget fra det forfallet som preget landet 
etter Sovjetunionens fall, til en stormakt med klare ambisjoner 
om å spille en rolle i verdenspolitikken. Dette innebærer også 
at landet ønsker å hevde sine interesser i nærområdene, og her 
er det nå tydelig at Putin-regimet ønsker å markere at land som 
Ukraina og andre tidligere Sovjet-stater er en del av Russlands 
nære interessesfære. I Ukraina kom dette konkret til uttrykk 
da landet vendte seg mot vest selv om Russlands egen svarte-
havsflåte, gjennom en avtale med Ukraina, har sin base på 
Krim. Her ligger den russiske mari nens adgang til de store 
verdenshavene og Midtøsten, og fra et russisk strategisk syns-
punkt vil det nok være uten kelig at denne flåtebasen skal ligge 
i et nato-land. Og det er mye som tyder på at Russland nå har 
gjennomgått en mili tær modernisering og ei selvbildebygging 
som gjør at de ser seg i stand til å sette foten ned når den gamle 
fienden lusker i landets egen bakgård. 

For å forstå Russlands handlemåter i dagens situasjon i 
Ukraina, må man nok en gang ta av seg de demokratiske bril-
lene. Russland er ikke et demokrati etter vestlig definisjon, og 
det kommer de nok heller ikke til å bli med det første. Med 
Sovjet unionens fall og kommunismens sammen brudd fikk 
russerne mulighet til å bygge opp en ny identitet. Gorbachev, 
Jeltsin og Kozyrev strakte alle ut en hånd mot Vesten, og ba om 
hjelp. Men etter å ha blitt møtt med skepsis og nærmest blitt 
bedt om å følge en mal til en styreform som i andre land har 
blitt etablert innenfra, er det mer og mer tydelig at russerne vil 
si stopp. Det som i dag kjennetegner verdiene i Vest-Europa og 
usa er blitt formet gjennom borgerkriger og store revolu sjoner. 

Russland sender soldater til Krim, og Vesten reagerer med 
boikott og fordømmelse. Er vi på tur mot en ny kald krig, eller 

er det mulig å forstå Russland?

Russland har ikke tatt del i dette på samme måte, og opplevde 
heller aldri opplysningstiden. Utfordringen med å skulle styre 
et så stort område, med så mange ulike etnisi teter, har ført til 
at landet har hatt behov for en sterk leder av føderalmakten. 
Russland har alltid vært preget av sterke ledere, fra mongo-
lene gjennom tsarene og sovjet lederne og til dagens sterke 
president. Man kan også si mye om måten presidentvalget i 
Russland foregår på i dag, og det er også klart at det er mange 
innad i Russland som er mot både presidenten og styreformen i 
seg selv. Men flere uavhengige undersøkelser viser også at fler-
tallet av russerne ønsker at Putin skal styre landet med sterk 
hånd, og dette henger sammen med russernes tradisjonelle hi-
gen etter en sterk mann til å styre dem. 

Siden Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991 har 
Russland, med ulike ledere og ulike tankemåter, prøvd å til-
passe seg det internasjonale samfunnet. Etter at Putin ble valgt 
som president i 2000, har landet ført en såkalt pragmatisk linje. 
Russland prøver ikke lenger å bli en del av Vesten, men ønsker 
å bli akseptert for den de er og samarbeide med Vesten på de 
punkter som kan gagne begge parter. Og det er nettopp her 
utfordringen ligger for de vestlige landene. Det er ikke noen 
hemmelighet at Russland er en mektig stat. Og når Russland 
ønsker å samarbeide med Vesten, er det mye som tyder på at 
vi ikke kan legge demokratiske normer etter vestlig standard 
til grunn dersom vi skal forstå Russland. Verden er ikke lenger 
bipolar, og med Kina som en voksende supermakt i øst, er 
det kanskje på tide å bruke Russland som en partner på de 
områdene som også kan gagne vestlige stater. Men det er klart 
at dette er vanskelig. For om Russland også videre vil bruke mi-
litærmakt for å få kontroll i sine nærområder, kan man jo spørre 
seg hvor lenge Vesten skal akseptere at folke retten blir tuklet 
med. For denne retten er jo grunnlaget for den verdensordenen 
vi har i dag. Men det er også mulig å hevde at Vesten med usa 
i spissen har under gravet folkeretten selv gjennom blant annet 
å gå til militær aksjoner i Irak, Libya og Jugoslavia uten et klart 
fn-mandat. Som vetomakt i fns sikkerhetsråd så støttet ikke 
Russland disse militæraksjonene, og sett fra russisk side sitter 
man da igjen med et inntrykk av at vestlige stater bruker fn og 
folkeretten når det er i deres interesse. Men nå ser vi igjen at 
Russland viser styrke når deres inte resser er truet. På samme 
måte som usa og Vesten har gjort når deres interesser har 
vært truet. For dersom det som ikke er lov for Russland, skal 
være lov for Vesten kan man jo spørre seg om vi ikke bygger 
en verdensorden på at Russland tapte den kalde krigen og at 
det er usa som skal definere rett og galt på den internasjonale 
arenaen. Men verden ser altså ikke slik ut fra Russland.  Og 
heller ikke fra andre steder lengre øst. Kan vi noen gang forstå 
og akseptere det?
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Et bærekragig Norge
t e k s t  Kjersti Dalfest
f o t o Øyvind Aukrust

v e l f e r d s s tat e ns bær e k r a f t va r  tema under Aktualitetsuka som 
ble arrangert av økonomisk institutt ved UiO i mars 2014. Problemstillinger 
tatt opp her, av fagpersoner og sentrale politikere, var den todelte veksten 
i norsk næringsliv, hvor lenge oljen kan dra lasset og om velferdsstaten må 
strammes inn. Andreas Ytterstad, forfatter av «100 000 klimajobber og grønne 
arbeidsplasser nå!», mener en stor omstilling må til nå for å være føre var og 
unngå en krasjlanding senere.

 
de n t ode lt e økonom i e n . Ringvirkninger fra petroleumssektoren 
fører til en vekst i relaterte næringer, samt offentlig sektor som får skatte-
inntekter. Fastlandsindustrien på sin side, konkurrerer på det inter nasjonale 
markedet og vokser i et lavere tempo. Dette fører til en todeling av norsk øko-
nomi. Hilde Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen bi, fortalte under 
Aktualitetsuka at todelingen alltid har vært der, men at den har blitt mer 
debattert etter finanskrisen. 

– Det var et tilbakeslag i 2008 som har ført til at industrien har mistet 
omtrent 20 000 arbeidsplasser akkumulert siden da, sier Bjørnland.

 Sammenlignet med andre oecd-land har Norge hatt høy lønnsvekst, mens 
produktiviteten derimot har falt. Det har vært positive ring virkninger fra petro-
leumsvirksomheten til fastlandet, men denne produkt ivitetsgevinsten har avtatt 
de senere årene. Dette mener Bjørnland vekker bekymring, da norsk økonomi 
har blitt veldig sårbar for sving ninger i oljeprisen. Bjørnland viser til at 40 % av 
variasjonen i offentlige utgifter kan relateres til oljeprisen, og at en får lite igjen 
for offentlig penge bruk. En stor offentlig sektor som følger lønnsveksten til den 
mest produktive industrien uten å vise til samme produktivitet gjør at budsjettet 
blir spist opp av lønn.

 
bær e k r a f t ig v e l f e r d s s tat?  Knut Anton Mork, sjefsøkonom i 
Handels banken, mener regnskapets dag før eller senere vil komme for den norske 
velferdsstaten da det ikke lenger vil være grunnlag for høye skatteinntekter og 
høye lønninger. Det vil komme en dag da oljen ikke lenger kan dra lasset. Han 
mener en endring i valutakursen til en svakere krone da kan dempe sjokket og 
øke konkurranseevnen, men at det trolig ikke vil bli smertefritt. Han mener det 
er rom for innstramninger og peker blant annet på at det er dobbelt så mange på 
uføretrygd i Norge som i Sverige og at vi her har et høyere sykefravær. Han tror 
ikke dette skyldes at nordmenn er mer syke enn svenskene, men at ulike velferds - 
ordninger gir ulike insentiver. 

En annen årsak Mork peker på til at dagens nivå ikke kan opprett holdes, 
er at Statoil planlegger å kutte i kostnadene hvilket vil påvirke leve randører av 
blant annet utstyr og it-tjenester, der det lokale fortrinnet som har eksistert og 
gitt ringvirkninger i norsk økonomi kan forsvinne i konkurranse med inter-
nasjonale leverandører. Norge har hatt en lokal monopolfordel som har ført 

til et veldig høyt kostnadsnivå som ikke er konkurransedyktig på sikt. Det vil 
også bli høyere investeringskostnader for oljeindustrien, ettersom de billigste 
feltene har blitt utbygd først, og de vil derfor være avhengig av en høy oljepris 
for å være lønnsom. 

 
løsn i nge r?  De fleste foredragsholderne er enige i at en innstramming i 
velferds tjenestene må til. Knut Røed, forsker ved Frischsenteret, påpeker 
imidlertid at svaret alene ikke er å kutte, da bedre skole, helse vesen og eldre-
omsorg vil være tjenester med høy etterspørsel og økte forvent ninger knyttet til 
kvalitet i fremtiden. Å kutte i byråkratiet mener han ikke vil monne til strekkelig. 
Et nøkkelgrep mener han vil være å få flere fra trygd til arbeid. Røed mener en 
fundamental ting en må huske på er at en bedrift vil bytte ut lite produktive 
ansatte med mer produktive ansatte for å effektivisere, mens et land ikke kan 
effektivisere på samme måte. Han mener et paradoks er at den målte produkti-
viteten i offentlig sektor vil gå ned dersom en lykkes med å få flere fra trygd til 
gradert arbeid. Det ligger ifølge Røed et stort effektiviseringspotensial for sam-
funnet her, og han tror høye effektivitetskrav i bedrifter har ført til at mange 
som har lyst og mulighet til å jobbe står utenfor arbeidslivet. 

En økning av skattenivået tror Røed også kan bli nødvendig. Andre tiltak 
det pekes på er større grad av brukerbetaling, blant annet i helsevesenet, eldre-
omsorg, veiutbygging og utdanning. Diskusjoner rundt universell barnetrygd, 
rabattordninger til pensjonister og lignende tror Røed vil komme etter hvert.

Statsminister Erna Solberg pekte i sitt foredrag på kunnskaps samfunnet 
som nøkkelen, der høy kompetanse på alle områder er viktig. Hun mener vi 
ikke kan satse på å være billigere, men satse på å være smartere i møte med inter-
nasjonal konkurranse. Å få ned utgiftene i offentlig sektor ved å ta bort tidstyver 
og digitalisere peker hun også på som en løsning for å få en mer bære kraftig 
velferds stat. Hun mener at det ikke vil være nødvendig å kutte i velferden 
dersom vi lykkes med å øke produktiviteten og dersom pensjonsreformen 
virker slik at flere står lenger i jobb. Produktivitetsgapet, gapet mellom reallønn 
og produktivitet, mener hun er det største symbolet på vår oljeavhengighet. 
Hennes hovedstrategi er å øke konkurransekraften ved å satse på kunnskaps-
samfunnet gjennom forskning og utvikling, og slik bli næringsledende på flere 
områder i fremtiden. Dette mener hun vil gi en mykere landing etter oljealderen. 

 
k l i m ajobbe r –  e n  bro  t i l  f r e m t i de n?  Klima- og miljøminister 
Tine Sundtoft varsler at Norge må kutte raskere i utslippene, da det gjenstår 
co²-kutt på 8 millioner tonn, dersom vi skal nå det nasjonale målet i 2020. Hun 
sa i sin tale, etter at hun fikk overlevert den andre delrapporten av den femte 
hoved rapporten fra FNs klimapanel, at hun har troen på at vi kan tilpasse oss 
en ny framtid og at lavutslippssamfunnet vil være et godt samfunn å leve i. Høy-
utslippssamfunnet ser hun ikke på som et alternativ. Den andre delrapporten 
ble utgitt i slutten av mars og omhandler virkningene av klimaendringene. 

Økonomer advarer mot todelingen av norsk økonomi og en 
oljeavhengighet som gjør Norge svært sårbar for svingninger i 

oljeprisen. Samtidig advarer fns klimapanel om klimaendringene 
som vil komme dersom vi ikke reduserer utslippene drastisk. Kan 

fokus på klimajobber være svaret på begge utfordringene?
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Andreas Ytterstad sier til Samfunnsviter›n at store grep må tas og at klima jobber 
kan være en brekkstang til fremtidens velferd og til et bærekraftig samfunn. 
Dette av hensyn til å forhindre klimaendringer, og for å gjøre Norge rustet til et 
fremtidig lavutslippssamfunn ved å gjøre økonomien mindre avhengig av olje-
inntekter. Det kan gjøres ved å satse på å bli ledende innen fornybar energi og 
øke Norges konkurranseevne på dette feltet. Han mener omstillingen må skje 
uansett. – Enten kan den skje nå, planlagt og føre var, eller så kan den skje som 
en krasjlanding, et resultat av krefter vi overhodet ikke rår over, sier Ytterstad. 

I boken, «100 000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå!», lanserer 
Ytterstad en kampanje for en klimaløsning nedenfra. Den ble skrevet etter 
samtaler med tillitsvalgte og forskere, og utgis med støtte fra blant annet Fag-
forbundet, Parat, Den norske kirke og Concerned Scientists Norway (csn). 
Han mener det vil være behov for en massiv folkelig mobilisering for å få 
til et fornybart Norge, og fagbevegelsen er her sentral. Kampen for klima-
jobber mener han er broen mellom Norge som oljenasjon til et land som 
går over til fornybar energi.

 
h va  k a n k a r a k t e r i se r e s som k l i m ajobbe r og grøn n e a r-
be i d spl a s se r?  Klimajobber er nye arbeidsplasser som vi ikke har i dag, 
og som klart og tydelig kutter utslippene av klimagasser. 50 000 av disse må 
komme innenfor offshore havvind og 50 000 innenfor transport i løpet av de 
neste 20 årene. Det vil også være behov for klimajobber i bygge bransjen, blant 
annet for å isolere og energieffektivisere hus. Det finnes allerede en tradisjon 
for grønne arbeidsplasser, altså å gjøre eksisterende jobber mer klimavennlig. 

 
h vor f or e r e n sl i k k a m pa n j e nødv e n dig?  Ideen er å kjempe for 
jobber og samtidig redde klimaet. Det er mangel på en motkraft av mennesker 
som kan hamle opp med en norsk oljeindustri som i praksis dikterer mye av 
norsk økonomi og norsk økonomisk politikk. Det må skapes en etter spørsel 
etter slike jobber da klimakrisen kan karakteri seres som verdenshistoriens 
største markedssvikt. Store grep må til, og å kreve klima jobber er et stort grep. 
Det er også en kampanje som skal gi folk tilbake troen på at det er mulig å gjøre 
noe. Fysiske lover tilsier at omstillingen må skje på et tidspunkt uansett.

 
h vor da n k a n di s se jobbe n e sk a pe s? Myndighetene må legge til 
rette for- og skape disse arbeidsplassene. De må tilby omskolering til dem som 
har kompetanse fra oljebransjen og bidra med forskning. Det er et bredt spekter 
av ting som må gjøres. Bare myndighetene kan intervenere i en så stor skala som 
er nødvendig. Tragedien er at myndighetene ikke tar disse grepene. Derfor må 
de presses til å gjøre det av en kampanje. Det hjelper ikke med kompetanse og 
kunnskap dersom ikke samfunnet legger til rette for endringer. 
Ytterstad mener en satsning på klimajobber og utbygging av fornybar energi helt 

klart vil bli lønnsomt på sikt, og peker på solindustri som er lønnsomt alle rede 
i dag. Eksport av vindkraft samkjørt med balanse kraften fra vann magasinene 
skisserer han kan gjøre Norge til et «grønt batteri» i Europa. Et problem med 
for eksempel vindmøller og solenergi er at energien ikke kan lagres, og det vil 
derfor være behov for å ha regulerbar energi som vannkraft å falle tilbake på om 
det ikke skulle være nok vind eller sol. 

Ytterstad etterlyser internasjonale systemer og avtaler for eksport av for-
nybar energi, og mener denne prosessen kan kickstartes dersom Norge signali-
serer en vilje til å starte omstillingen. Han kritiserer størrelsen på investeringer i 
oljeindustrien sammenlignet med investeringene i fornybar energi, og mener at 
det helt klart bør være en endring i denne potten til fordel for fornybar satsning.

Vi har ikke lenger råd til selvbedraget. Det ligger en gigantisk stein i 
veien som suger til seg storparten av investeringer og arbeidskraft. Vi har 
mye kompetanse i Norge, og kan vise de som jobber i oljesektoren at det 
er arbeidsplasser andre steder.

Opprinnelsen til ideen om klimajobber kom fra England der en lignende 
kampanje, «The One Million Climate Jobs Campaign», finnes. Kampanjen var 
inspirert av arbeidere på en vindturbinfabrikk på Isle of Wight som kjempet for 
jobbene sine. De okkuperte fabrikken da det ble bestemt at den skulle stenges, 
og startet en åpen kampanje. De vant ikke, men Ytterstad forteller at de fikk 
så stor oppslutning at folk fikk ideen om at det faktisk er mulig å kjempe for 
klimaet og arbeidsplasser samtidig. 

Det er derfor jeg gjør dette. På et tidspunkt kommer folk til å gjøre 
koblingen selv, sier Ytterstad.

Han forteller at noen av aksjonistene under Kystaksjonen, der mange i 
mars protesterte mot Norway Seafoods og regjeringens fiskeripolitikk, gjorde 
koblingen mellom klima og arbeidsplasser. De viste da til at små fiskebåter har 
langt mindre klimautslipp enn store trålere. Det er altså klima jobber knyttet til 
de små fiskebåtene dersom de får en større andel av fiskekvotene.

Jeg tror at det som kommer til å skje parallelt er at folk vil bli mer klima-
bevisste på den ene siden, og at folk kommer til å kjempe for arbeidsplassene 
sine på den andre siden. Når de to tingene smelter sammen, da kommer vi til å 
få endringer. Det er min overbevisning, sier Ytterstad.

Ytterstad mener det som skiller Norge fra mange andre land er at vi kan 
gjøre disse endringene nå, og hindre en krasjlanding i fremtiden. Det vil også 
gjøre at Norge blir kjent som det landet som ikke bare snakket om klima i verden, 
men som faktisk gjorde noe. 

Norge har et godt rykte på seg, men det er knyttet til hva vi gjør interna-
sjonalt for klimaet. Hvis Norge gjennomfører omstillingen vil det få en viktig 
signaleffekt, sier Ytterstad.

«Enten kan omstillingen skje nå, 
planlagt og føre var, eller så kan 

den skje som en krasjlanding – et 
resultat av krefter vi overhodet 

ikke rår over»
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De glemte kvinnene
t e k s t   Agnes Østengen

f o t o   Marthe Vee

m a nge av di s se kvinnene tilhører det man ofte betegner som «romfolk» – en 
gruppebetegnelse som innebefatter grupper av fattige omreisende, flesteparten 
fra Romania og Bulgaria. Flere av kvinnene under denne gruppebetegnelsen 
opplever alt annet enn anerkjennelse og fellesskap. 

Søstrene Ofelia og Simona Vaduva kom til Norge i fjor for å tjene penger 
til livets opphold. Ofelia har to barn på 5 og 11 , mens Simona har ett barn på 9 år. 
I Romania var fremtidsutsiktene mørke. Verken kvinnene eller ekte mennene 
deres hadde noe arbeid å gå til, og de klarte så vidt å skaffe penger til mat. Disse 
kvinnene, som så mange andre i samme situasjon, så en mulighet i å dra til 
Norge for å tjene penger på tigging.

 
a lt e r n at i v t i l  t ig gi ng .  Etter en liten stund i Oslo kom søstrene i 
kontakt med Kirkens Bymisjon, som kunne tilby dem et mer verdig alter nativ 
til tigging. De fikk muligheten til å delta på forskjellige kurs og workshops, hvor 
de fikk brukt sine evner og egenskaper, og utføre meningsfylt arbeid.

Hilde Kirkebøen er prosjektleder for prosjektet «Rom for fattige til-
reisende». Prosjektet har flere målområder, som å drive oppsøkende og kart-
leggende arbeid i bymiljøet, informere om krav og rettigheter og tilrette legge 
for bedre helse, ernæring og hygiene. Prosjektet ønsker også å tilrettelegge for 
inkluderende fellesskap, holde kurs som kan bidra til inntekts givende arbeid 
som alternativ til tigging, drive holdnings skapende arbeid for å forebygge 
diskrim inering av målgruppen og stigmatisering i samfunnet, samt drive sosial-
politisk påvirkningsarbeid. For å oppnå disse målene, arrangeres det jevnlige 
kurs av typen søstrene har vært med på. 

I fjor var kvinnene med på et sykurs, der de ble betalt 200 kroner dagen som 
motivasjonspenger /erstatning for tapt inntekt for tigging. De lagde sokker, luer 
og lignende produkter, som ble vist fram og solgt på Kafé Saba på årets kvinnedag. 
Disse produktene har også blitt solgt blant annet på markedsboder på Youngstorget. 
Inntektene fra salget har blitt delt mellom de seks jentene som var med på kurset. 

– Det er et veldig fint prosjekt, og et godt alternativ til tigging, synes Simona.
 

ønsk e t om i n k lu de r i ng .  Søstrene har utviklet nære vennskap til flere 
av de norske damene i Kirkens Bymisjon, og føler seg verdsatt og inkludert i et 
fellesskap som de føler at også de bidrar i. Likevel skulle de gjerne ønske å bli 
kjent med norske mennesker utenfor arbeidsplassen også. Dette synes de er van-
skelig, og de tror grunnen er de mange fordommene nordmenn har mot romfolk. 

– De som tar seg tid til å bli kjent med oss, setter pris på oss som mennesker, og 
vi har stiftet flere nære bekjentskap. Likevel er det mange som overser oss full-
stendig, eller ser stygt på oss når vi sitter på gaten, sier Simona.

Å være en del av det kvinnelige fellesskapet på 08. mars er noe søstrene 
ønsker, men synes er vanskelig. For dem er det arbeid for alle som står som den 
sterkeste kampsaken.

– Kvinner bør få mer ansvar, og stille likt når det kommer til arbeid. Kvinner 
bør få sjansen til å vise at de er like godt kvalifiserte som menn, sier Simona.

Med en spøkefull tone legger hun også til en oppfordring om at kvinnene 
på en dag som dette bør feires med et flust av gaver.

Nå er søstrene i gang med et nytt prosjekt i regi av Kirkens Bymisjon; «O 
Datã Redesign» (Det var en gang). Dette prosjektet ble startet som et ønske 
om å hjelpe fattige kvinner fra Romania til et liv der de kan bruke sine evner 
og energi til å skape produkter. Målet er at prosjektet skal gi muligheter til et 
liv med færre økonomiske problemer og desillusjoner. Produktene er laget av 
resirkulert materiale, og hele produksjonen tar ansvar for miljø og etisk handel. 
Prosjektet har også som mål å bidra i kampen mot diskriminering og antisiga-
nisme (rasisme mot sigøynere/romfolk).

– Dessverre tjener de fleste kvinnene ikke nok gjennom vårt prosjekt. 
Derfor må de tigge i tillegg. Det er forøvrig tre jenter som har blitt ansatt på 
vaskeriet vårt, der de vasker sengeklær som brukes til overnattingene vi 
tilbyr, sier Kirkebøen.

Et annet prosjekt er Kvinnekaféen, som er et eksempel på inklu dering i det 
sosiale rom, der kvinnene får være aktive deltakere, gjennom å lage mat, servere, 
og stå for musikken som spilles.

– Målet er at det er dem selv som skal drive kaféen. Prosjektet skal kun 
legge til rette, sier Kirkebøen.

 
m e n n e sk e v e r d.  Det finnes mange oppfatninger og meninger om romfolk i 
Norge. Uavhengig av hva man mener om at romfolk kommer til Norge og tigger, 
mener Kirkebøen at det viktigste er å se på dem som mennesker, med samme 
verdi som alle andre.

– Behandle dem som individer, og ikke som en gruppe. Ha forvent ninger og 
krav til dem på lik linje med andre mennesker. Se ressursene. Inkluder dem på 
en måte som også ivaretar deres behov og kultur.

Mange mener vi har kommet langt i likestillingskampen i 
Norge, og flere hevder at kvinnedagen først og fremst bør 

feires i solidaritet med vanskeligstilte kvinner fra andre deler 
av verden. Likevel trenger man ikke dra utenfor Oslos gater 

for å se kvinner som ekskluderes fra fellesskapet i det som skal 
være et av verdens mest likestilte land. 
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Bli en del av
SV-fakultetets
beste studentmiljø

Som frivillig i SVFF får du...

/ tilgang til U1 utenom åpningstider 
/ gratis kaffe og te 
/ internfester 
/ galla 
/ hyttetur
/ et tverrfaglig samlingspunkt
/ muligheter for styreverv
/ erfaring relevant  for arbeidslivet
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Det normative 
kulturbegrepet

t e k s t   Maria Jones
i l lus t r a sjon   Erla Audunsdottir/Remiss

k u lt u r be gr e pe t e r e t av de  mest kompliserte ordene vi har i språket 
vårt. Det er flere grunner til dette. For det første har kultur begrepet gått gjennom 
en historisk utvikling, med påfølgende utvikling av ordets konno tasjoner. For 
det andre har kultur blitt tatt opp av akademia og blitt et forskningsfelt innenfor 
flere akademiske disipliner, hvilket fører til en begrepsmessig definisjonskamp. 
For det tredje blir begrepet brukt i daglig tale uten en videre utbrodering av hva 
som menes, og begrepet dekker slik flere ulike konsepter.

I akademia er det særlig tre disipliner som har gjort forskning på kultur, 
med hvert sitt kulturbegrep:

Det humanistiske kulturbegrepet, frontet av kulturkritikere som Matthew 
Arnold på  1800-tallet, forstår kultur som «det beste som har vært tenkt og sagt», 
hvor dannelsesaspektet ved kulturen blir viktig, og kulturbegrepet legitimerer 
diskusjoner om høy- og lavkultur. Vi finner med andre ord en normativ dimen-
sjon innenfor kulturforskningen, og et ideal om at kulturen skal fungere kulti-
verende. Adorno og Horkheimer fra Frankfurterskolen kom i sin tid med en 
kraftig kritikk av massekulturen som et ideologisk apparat som pasifiserer 
publikum og hindrer publikum i å tenke selvstendig. Også den britiske litte-
raturkritikeren f.r. Leavis kritiserte massekulturen, med sitt argument om at 
massekulturen var en trussel fordi den virket ødeleggende for høykulturen.

Det antropologiske kulturbegrepet representerer et brudd med den 
human istiske og elitære kulturforståelsen. Raymond Williams og Birmingham-
skolen forstod, og forsket på kultur som «a whole way of life». Kultur represen-
terte med andre ord ikke en kulturproduksjon forbeholdt en kulturell elite, men 
heller hvordan vi mennesker lever livene våre i fellesskap. Eller som Hylland 
Eriksen sier; «kultur er de ferdigheter, oppfatninger og væremåter personer 
har tilegner seg som medlemmer av samfunn». I den antropologiske forsknings-
tradisjonen er kulturen forbeholdt alle.  

Det sosiologiske kulturbegrepet forstår kultur som det symbolske aspektet 
ved samfunnslivet. Den sosiologiske kulturforståelsen har sprunget ut av 
den humanistiske og antropologiske kulturforståelsen, og inspirert av blant 
annet semiotikken søker sosiologien å gripe meningsinnholdet i de symbolske 
elementene i det sosiale liv. 

Til tross for distinkte forskjeller i hvilke perspektiver de tre disiplinene 
anlegger, kan ingen av kulturbegrepene anses som hverken isolerte, eller 
beskyttede i noen av disiplinene. 

Den norske sosiologen Dag Østerberg har gjort et analytisk- metodologisk 

grep gjennom sin todeling av kulturbegrepet. Det vide kultur begrepet er inspi-
rert av den sosialantropologiske disiplinen som omfatter all forming av tilværelse; 
skikk og bruk, ritualer og institusjoner av alle slag. Det smale kulturbegrepet er 
inspirert av den humanistiske disi plinen, og omfatter virksomheter og ordninger 
som gjenspeiler, uttrykker og bedømmer i den vide forstand symbolske uttrykk. 

Det er ingen dualisme i de ulike kulturbegrepene. Begge betegner kultur, 
og det ene begrepet utelukker ikke det andre. På den andre siden er det viktig 
å være klar over distinksjonen og å anlegge en bevissthet om hva det er man 
snakker om, når man snakker om kultur. 

Et eksempel som illustrerer dette er journalisten Jon Hustad sin kronikk 
«Ikke min kulturminister» i Aftenposten i januar 2013, som skapte stor debatt 
i etterkant. Da Hustad i kronikken sin kritiserte daværende kulturminister 
Hadia Tajik for hennes beslutning om å ikke definere hva norsk kultur er, gikk 
Hustad i nettopp; en definisjonsfelle. I følge regjeringens egne hjemmesider 
har kulturministeren ansvar for kulturpolitikk, kirke-, tros- og livssynssaker, 
medie politikk, idrettspolitikk, spill- og lotterisaker, og å koordinere statlig poli-
tikk i forhold til frivillig sektor. Hadia Tajik hadde altså et ansvar for å delegere 
midler til kultur i snever forstand; for kulturproduksjonen og kulturprodukter.

Å definere hva norsk kultur er per se, er et mye større prosjekt som omfatter 
flere nivåer og dimensjoner av samfunnslivet, enn hva som kan forventes av en 
kulturminister. For å ha en mulighet til å definere hva norsk kultur er, må man 
bevege seg fra det smale, til det vide kultur begrepet, hvilket er en oppgave for so-
siologer, antropologer, humanister og andre disipliner innenfor samfunnsforsk-
ningen. Både det smale og det vide kulturbegrepet blir brukt i dagligtale, og det 
er lett å havne i en definisjonsfelle, selv som kronikkforfatter i Aftenposten. 

Generelt i Norge har vi sett en tendens til å vektlegge det vide kultur-
begrepet. Diskusjoner om høy- og lavkultur og snakk om at kulturen skal ha en 
normativ funksjon blir avfeid, og erstattet av høyere diskusjoner om den store 
middelkulturen og at alle skal få være med. Kultur blir forstått som noe kollektiv, 
noe som samler mennesker, og noe vi alle skal ha tilgang på. Populærkulturen 
har en dagsordenfunksjon, og er tilgjengelig for alle som ønsker det. Gullrekka 
er lettbeint og opplysende på samme tid, samtidig som underholdningen ikke 
stiller noen krav til publikum. Kulturens hovedfunksjon er ikke å kultivere det 
norske folk. Eller er den det?  

Det finnes tre måter å regulere andre menneskers handling på. Du kan 
bruke tvang, insentiver, eller du kan skape en kultur. Adorno og Horkheimer 

Det finnes tre måter å regulere andre menneskers handling på. 
Du kan bruke tvang, insentiver, eller du kan skape en kultur.
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«Kulturens hovedfunksjon er 
ikke å kultivere det norske folk. 

Eller er den det?»

var inne på nettopp dette, da de snakket om kulturens funksjon. Man kan bevisst 
bruke kultur for å regulere handling. Men hva betyr egentlig det?

Ruters nye, tegnede holdningskampanjer, eller skal vi kalle dem handlings-
kampanjer for skikk og bruk på kollektivtransport illustrerer nettopp hvordan 
kulturbegrepet kan brukes normativt for å regulere handling. De sier det så 
enkelt: Vis køkultur! 

Ruter ser seg nødt til å lære opp sine passasjerer til riktig etikette på 
kollektiv transporten, og gjør det ved å ta i bruk kulturbegrepet. Kultur blir 
brukt for å vise til en viss type oppførsel, som skal forstås intuitivt av brukerne 
av kollektivtransport. Noe vi strengt tatt også gjør. 

Når du har kommet deg av trikk/buss/bane, og utvist køkulturen Ruter 
forventer, er det kanskje tid for studier, jobb eller trening – og kulturen fort-
setter å forfølge deg.

Det er nemlig på tide å ta del i en prestasjonskultur! Begrepet blir brukt i 
toppidretten, på studier, og i arbeidslivet. For hva er vel bedre for en arbeids-
giver, eller trener for den saks skyld, enn å ha klart å opprette en kultur av 
presta sjoner? Prestasjonskultur skaper jo storytelling på øverste nivå. Å skape 

en kultur som initierer et visst handlingsmønster er mye mer effektivt enn å 
innføre tvang, eller insentiver. 

Illustrér ønsket kultur med noen mennesker som innehar egenskapene som 
best representerer ønsket handlingsmønster, skap et felles narra tiv for kulturen, 
og bruk symboler og ritualer for å fremme de riktige verdiene – og du skal se at 
du oppnår kulturen, eventuelt handlings mønsteret du ønsker, uten å møte mot-
stand. Hvem vil vel ikke være en del av en prestasjonskultur? Og hvem vil møte 
på de sosiale sanksjonene man risikerer ved å ikke utvise køkultur?

På den politiske venstreside har det vært et prosjekt å gjøre alle typer 
kultur tilgjengelig for folket – inkludert den som tidligere ble sett på som for 
«vanskelig» for folk flest. Høyreregjeringen har nå uttalt at de ønsker å åpne opp 
for at kulturen kan støttes mer av det private næringsliv, og at staten ikke bør 
legge føringer på hva slags kultur folket bør like. 

I landet hvor Skavlan og Bourdieu blir referert til side om side, og alle skal 
samles på midten, ser vi likevel flere tendenser til en normativ kulturforståelse; 
hvor kultur blir forstått som et verktøy for dannelse, enten det er snakk om 
handling, eller smak og preferanser.

«Å skape en kultur som initierer et 
visst handlingsmønster er mye mer 
effektivt enn å innføre tvang, eller 

insentiver»
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Samarbeid som 
fremkomwmiddel

t e k s t og f o t o   Lara Kristiansen

haiks «k j e r n e» be s tår av  Siv Støldal, Ida Falck Øien og Harald Lunde 
Helgesen. De tre designerne har siden 2011 «laget noe nytt sammen», som 
Støldal ordla seg da hun foreslo for sine tidligere assistenter å starte, ja nett-
opp noe nytt sammen. Dette nye skulle utvikle seg til det som i dag er haik, et 
slags mote/design/forsker/kunst-kollektiv, der samarbeid skrives med stor S. 
Tanken er, som navnet tilsier, å haike med hverandre, langs en bestemt tema-
tikk. Til nå har noen av samarbeidspartnerne vært tradisjonsrike Aurlandskoen 
og Lillunn, brillemerket Kaibosh og antropologen Charlotte Bik Bandlien.  

 – Vi holder på med én tematikk over en lang stund, og da jobber vi gjerne 
litt hver for oss. Så vi får et veldig multifassetert svar, som vi igjen blir inspirert 
av til å finne nye svar, forteller Helgesen. Det skjer noe nytt i dette samarbeidet, 
og det er gøy. Det handler om å være åpen for ting underveis, invitere folk vi 
ikke kjenner. Det er da det skjer magi. 

 
mo t e v i t e nsk a p.  På tross av at klær og mote har spilt, og spiller en viktig 
rolle i samfunnet, har akademia først i løpet av de siste årene vist voksende inter-
esse for moteforskning. Kan hende på grunn av at mote gjerne assosieres med 
det overfladiske og kommersielle. Særlig i dagens pop- og forbruker kultur er det 
imidlertid svært interessant å få større innsikt i folks bruk av klær og mote som 
et verktøy for å man øvrere innenfor den kulturen de befinner seg i, gjennom å 
uttrykke og forstå seg selv gjennom klær. Wardrobe studies-metoden førsøker 
nettopp dette. Her er en spesielt interessert i å få vite noe om hvilke faktorer 

som spiller inn når en person avgjør hva han eller hun velger å ikle seg. 
Etnologen Ingunn Klepp har i lengre tid forsket på tekstiler (spesielt ull), 

klær, klesvaner og forbruk. Hennes arbeid har inspirert haikerne det siste 
halvannet år: Charlotte Bik Bandlien, antropolog og assis terende professor 
ved Kunsthøgskolen i Oslo (Avdeling for Design), og flere andre haikere har 
samarbeidet om et slags wardrobe studies-prosjekt i Rogaland. Dette prosjektet 
gikk ut på å se inn i folks garderober, telle alle klærne de eier, og ta bilder av alt. 
Ved siden av dette feltarbeidet ble det også gjort inter vjuer med ti av de som 
eide garderobene som ble lagt under lupen. Det ble fokusert mest på spørsmål 
rundt reparasjon og forandring av klær, noe som også gjenspeiler seg i høst-
kolleksjonen, som blant annet tema tiserer møtet mellom det industrielt tilvir-
kede, håndarbeid og reparasjon. 

– Det handler om hvordan folk tenker og forholder seg til klær i ulike situa-
sjoner, forklarer Helgesen. Vi vil dechiffrere kleskoder, undersøke kombina-
sjoner og referanser. 

Til dette bruker haik kvasi-antropologiske og sosiologiske metoder, som 
de selv definerer det. Tidligere temaer for kolleksjonene har vært reising (2013) 
og forhåpninger (2012), der sistnevnte kolleksjon hadde overskriften Aspiratio-
nal clothing – to Dress for Success. 

– Vi føler oss som små vitenskapsmenn, sier Helgesen. Vi går jo inn hos folk, 
er ganske invasive. Så vi prøver å omforme informasjonen vi får, og gi noe til bake 
gjennom prosjektene våre, slik at vi kan fortsette utvekslingen. Det handler om 

Fra ulike vinkler og et bredt spekter av tilnærminger utforsker 
haik gjennom sine konseptuelle kleskolleksjoner grensene mellom 

mote, kunst og forskning. For å fortelle litt om måten de arbeider 
på, og for å ta en titt på årets høstkolleksjon, åpnet de dørene til sitt 

studio i kjelleren av en gammel villa på Vinderen for oss.
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å ha følerne ute hele tiden: de fine tingene som kjer, skjer ofte uventet.  
Støldal har i lengre tid vært interessert i forholdet mellom klærne og deres 

eiere. Da hun gjorde et lignende, men mindre garderobe-prosjekt for noen år 
tilbake, sa hun i et intervju med Bergens Tidene:

– Det er interessant å se ekkoeffekten i garderober; «Dette liker jeg, 
dette har jeg fra før, så da kjøper jeg noe som ligner». Slik bekreftes «jeg»-et 
til den som kjøper.

Helgesen fortsetter om prosjektet i Rogaland, der haikerne har vært inter-
essert i det mer uartikulerte og taktile ved folks forhold til klær: 

– Her fant vi ut at det var så utrolig mange historier og minner knyttet til de 
ulike plaggene, og det kom fram mye om forbruk og vårt forhold til klær. Det er 
så ekstremt hvor sterkt folk forbruker klær. Særlig spesial tøy, som sportsklær 
og hightech-friluftsklær, som gjerne er veldig kostbare. Denne typen klær blir 
byttet ut veldig fort, og det som også er interessant, er at folk har så mye spesi-
fikke klær til bestemte aktiviteter. Det er liksom en jakke til skitur på fjellet, og 
en jakke til skitur i lys løypa. Også er det kanskje en annen igjen til å jogge med. 
Det er jo veldig spennende, statistisk sett.

For haik er interessert i statistikk. Og i healing, chakra, englekortlesing og 
akupunktur. Under overskriften Heal it – Trust the Body, tar høstkolleksjonen 
også for seg reparasjon i overført betydning. 

I invitasjonen til høstkolleksjonen står det: «Industry meets human hand. 
The connection between manual labor and self-help becomes clear. Repair and 

un-repair runs hand in hand. Through manual labor we can improve ourselves. 
Through healing we can better our style.» 

  
use x y og g a nsk e cr a z y.  – I en motebransje der det egentlig må være 
glamor øse damer involvert, er vi jo veldig esoteriske, stadfester Helgesen. Det 
er jo skumle greier at vi holder på med healing og sosial antropologi, i Costumes 
eller Elles øyne. Og poenget er jo heller ikke at man skal gå rundt med en 
avhandling. Dette er jo ganske heavy greier, da må vi la det være litt energi igjen.            

 
Og dette med seriøsiteten beskriver Helgesen også som utfordring: 

– Hvem synes det er interessant? Vil høre fortellinger om minner og 
historier knyttet til klær, når de fleste har dette bruk og kast-forholdet til klærne 
sine? Eller om hele verdikjeden til ting? Et lite lam blir født, det skal spise mat, 
ulla skal klippes, vaskes, spinnes, og blir etter hvert til et ferdig stoff, som igjen 
etterbehandles. Det er jo litt usexy å informere, å kommunisere disse tingene… 

 For å møte denne utfordringen forsøker haik å forbinde det seriøse med 
det tullete, i kombinasjon med deres konkrete verdigrunnlag:

– Vi er opptatt av det lokale, av norsk produksjon, av den tekstile arven. 
Aurlandskoen for eksempel, det er jo en fantastisk bedrift, som har holdt på 
i over hundre år. Vi forstår oss som et bindeledd, som prøver å bringe denne 
kultur arven inn i en annen verden, det driver oss. For en kan jo spørre: Hvorfor 
egentlig gidde å lage enda flere klær? Det er jo ganske crazy egentlig.  

«Hvorfor egentlig gidde å lage enda f lere 
klær? Det er jo ganske crazy egentlig.» 

(Harald Lunde Helgesen)

Harald Lunde Helgesen og Ida 
Falck Øien i Aurland/Vinderen. 
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Flexitarianer
t e k s t   Silje Slinning Aarsæther

f o t o   Bob Peters

«m e at l e s s  mon day»  har blitt et velkjent begrep: At man én dag i uka, hver 
mandag, skal spise vegetarisk. Journalistene Hege Ulstein og Yngve Ekern 
ville gjøre mer for seg selv og omgivelsene: De innførte mandag hele uka og 
begrenset kjøttinntaket til helga. Dette var i følge dem meningsfullt, betyd-
ningsfullt og ikke det minst smertefullt. Etter å ha lest boken deres; «Kjøttfrie 
dager», bestemte jeg meg for å bli med. For hvor vanskelig er det egentlig? Jeg 
kunne jo lage akkurat det samme som før, det skulle bare være kjøttfritt; som jo 
ble det første problemet: For hva er det man spiser, hvis man ikke spiser kjøtt? 
Sånn gikk uken min som flexitarianer.

 
m a n dag .  Det var viktig for meg, som ikke kunne noe om vegetarmat, å 
begynne enkelt. Og det kunne ikke bli stort enklere enn å lage wok. Men hva 
skulle jeg bruke istedenfor strimla svinekjøtt som jeg alltid bruker? Det tok ikke 
lang tid før jeg fant en god erstatning: chilimarinert sopp. Middagen tok riktig-
nok én time lenger å lage på grunn av marineringen, men til gjengjeld; kjøttfri 
middag som ikke manglet noe. Ikke kjøtt engang. Jeg kutta bare opp sopp, gul-
røtter, brokkoli og paprika, jeg. Og det var nok. 

 
t i r sdag .  Belgvekster er en viktig proteinkilde for vegetarianere, og på tirs-
dag fikk jeg behovet dekket gjennom kikerter; most, formet og stekt som falafler. 
Dette var den første vegetarmaten jeg lagde fra bunnen av, med løk, persille, 
spiskummen og chili. Og jeg som ikke visste hva kikerter var før den dagen jeg 
spiste det til middag. Det smakte ikke så verst heller. Så lenge du bruker nok 
krydder. Og så litt til. 

 
onsdag .  Siden Ulstein og Ekern spiste fisk i sin kjøttfrie hverdag, bestemte 
jeg meg for å lage ovnsbakt laks. Men tenk: grønnsaksmiddag overgikk fiske-
middag. Jeg får begynne med omega-3-tabletter i stedet. 

 
t or sdag .  Torsdag ble dagen jeg kjøpte bønner for første gang. Jeg skulle 
lage «Nachosform», én av de mange rettene som Ulstein og Ekern foreslår i en 

kjøttfri hverdag. Jeg kokte opp hakkede tomater med en ferdig pose tacomiks og 
blandet inn grytebønnene. Tortillachipsene fordelte jeg i bunnen av en ildfast 
form, og bønnemiksen over der igjen. Jeg strødde over purreløk i ringer, noen 
skjeer med tacosaus og gratinerte med ost. Og hva det kostet? Nesten ingenting. 
Dette skulle vi visstnok begynne å spise oftere. Ikke bare fordi det var billig, fort 
gjort og kjøttfritt, men fordi det var så godt. 

Og til deg som ikke har lyst til å spise helt vegetarisk: Hva med å spise halv-
parten bønner, halvparten kjøttdeig neste gang? Det skal ikke mer til.

 
f r e dag .  Når man bestemmer seg for å være flexitarianer, bestemmer man 
også når man skal spise kjøttfritt, og når man ikke skal gjøre det. Og siden jeg 
ikke er den som avslår middagsinvitasjoner, ble ikke denne dagen vegetarisk. 
Men kanskje den i morgen? Som Ulstein og Ekern har skrevet det: Moralen er 
at det ikke finnes noen moral. I det minste finnes ingen moralisme. Får man det 
ikke helt til, er det bedre å prøve, og få det til ofte. Prøver man ikke i det hele tatt, 
oppnår man i hvert fall ingenting.

 
g ode gru n n e r t i l  å  spi se m i n dr e k jøt t.  Kjøttfrie hverdager har fått 
meg til å spise mer grønnsaker, korn og belgvekster. Til gjengjeld begynte jeg å 
lage bedre mat, spise sunnere, redusere klimautslippene mine og ta hensyn til 
dyras velferd. Når det er så mange gode grunner til å spise kjøttfritt, ser jeg ikke 
noen grunn til å ikke fortsette. Bare les argumentene hentet fra «Kjøttfrie dager»

 
spi se be dr e . Det er en vanlig misforståelse at det ikke lar seg gjøre å lage vel-
smakende, mettende og næringsrik mat uten kjøtt når måltidet helst skal være 
ferdig i løpet av en halvtime. For det er  oftest enklere å lage mat uten kjøtt, enn 
det er å lage med. Antakeligvis kommer du til å lage mer fra bunnen av. Så sparer 
du litt penger også.

 
su n n e r e m at . Å bytte ut kjøtt med grønnsaker, korn og belgvekster gjør at 
du bytter ut mettet fett med umettet fett. Og nettopp det er et viktig poeng: Det 

Du tenker kanskje at det å redusere kjøttinntaket, til noen få dager 
i uka, er litt for idealistisk, litt for alternativt og litt for vanskelig? 
Det tenkte jeg også. Helt til jeg bestemte meg for å spise kjøttfritt 

alle hverdagene i én uke; som nesten-vegetarianer.
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reduserer risikoen for hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blod-
trykk og fedme. Du får i deg mer kostfiber, mindre natrium, mer antioksidanter, 
mer omega-3 og omega-6, og en hel haug av viktige mineraler og vitaminer. Å 
skulle spise kjøttfritt gjorde også at jeg unngikk junk food. Som den cheesebur-
geren jeg hadde så lyst på natt til fredag.

 
r e duse r e k l i m au t sl i pp.  fns klimapanel, ippc, fastslo i sin hoved-
rapport fra 2013, at det pågår en global oppvarming, og at den er menneske skapt. 
Disse klimaendringer kommer til å gjøre problemene med mat mangel mye 
større, med utfordringer som: hetebølger, ekstremnedbør, flom, luftforurens-
ning, tørke og vannmangel. Den viktigste årsaken til dette er klimagasser som 
co², hvor industrielt dyrehold til kjøtt- og melke produksjon står for 18 prosent 
av verdens utslipp. Dette er mer enn alle former for transport tilsammen. Som 
Ulstein og Ekern påpeker: det er mer skadelig for klimaet å sykle til nær-
butikken for å kjøpe seg en biff, enn å kjøre suv dit for å kjøpe seg en vegetarisk 
middag. Til og med hvis du lar suv-en stå på tomgang.

Miljødepartementet har regnet seg fram til at dersom alle norske hus stander 
byttet ut bare én kjøttmiddag i uka med én vegetarmiddag, vil det bidra til at 
klima utslippene fra matproduksjon reduseres med 855 000 tonn i året. Dess-
verre er det ikke alle som tenker på fremtida. Og derfor må noen tenke litt mer. 

 
ta h e ns y n t i l  dy r a s v e l f e r d.  Selv om jeg har tenkt mye på kjøtt den-
ne uken, hver dag om jeg skal være ærlig, har jeg også fått tid til å tenke på hvilke 
forhold kjøttet levde under mens det fortsatt var et levende dyr. Som Ulstein og 
Ekern har skrevet det: Skal vi godta at vi ikke orker å tenke på hvordan maten 
vår blir til for at vi i det hele tatt skal klare å spise den? Lav pris, villedende 
markedsføring og en mektig og velstående kjøtt bransje bidrar til at vi spiser mer 
kjøtt enn vi har godt av. Grisen og kyllingen; kjøtt fra dyr som markedsføres 
som lettvint, magert og sunt, er også dyrene som blir behandlet dårligst. Noe 
av det viktigste vi kan gjøre som forbrukere er derfor å sørge for at den enorme 
etter spørselen etter kjøtt går ned. For det finnes ingen annen måte å produsere 

de store mengdene kjøtt vi spiser på, enn gjennom industriell framstilling. 
Kyllingen lever et liv som best kan beskrives med ordene til den dystre 

filosofen Thomas Hobbes: «Stakkarslig, grusomt, brutalt og kort». Enkelte vil 
mene det ikke betyr mye. Men 69 prosent av oss mener faktisk at kylling kan 
føle smerte, vantrivsel, glede og tilfredshet. 

 
ja  ta k k ,  be g ge de l e r .  Du trenger ikke å være vegetarianer for å spise 
«vegetarmat». Og du trenger ikke å være hyklersk for å spise kjøtt av og til. Det 
er forståelig at de fleste gir opp før de har prøvd, men dersom du er én av de 
mange som har lyst til å forsøke likevel, er det fullt mulig. Det er ikke engang 
vanskelig. Så lenge du ikke gjør det vanskeligere enn det er. Det krever litt mer 
planlegging, men etterhvert går det nok av seg selv. Rett bort til butikkhylla 
med linser, bønner og kikerter. 

Det er kanskje ikke så viktig hvordan du gjør det, og det er kanskje ikke 
så viktig hva du kaller deg for. Det viktigste er at du spiser mindre kjøtt. Og at 
du gjør det nå. Ikke hver dag. Hele uka. Men oftere. Det å spise mindre kjøtt 
og mer grønnsaker forteller noe om hvem du vil være. Og hvis du vil være en 
bevisst forbruker; opptatt av klima, helse og dyras velferd kan kjøttfrie hver-
dager være noe for deg. Flexitarianer eller ikke. 

 
v e ge ta r i a n e r e
Veganer: Spiser utelukkende plantekost
Lakto-vegetarianer: Spiser plantekost og melkeprodukter
Lakto-ovo-vegetarianer: Spiser plantekost, melkeprodukter og egg

n e s t e n -v e ge ta r i a n e r e
Pescetarianer: Spiser plantekost, melkeprodukter, egg, fisk og skalldyr
Flexitarianer: Spiser «stort sett» plantekost, melkeprodukter og egg, men med 
innslag av kjøtt, fisk og skalldyr. 

«Moralen er at det ikke finnes 
noen moral. I det minste finnes 

ingen moralisme»
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Sexy kropp anno 2o14
t e k s t og i l lus t r a sjon  Ragnhild Bøhler

f or e n s t u n d si de n s å j e g professor i statsvitenskap, Caroline Heldman, 
i et Ted Talk foredrag kalt «The Sexy Lie». Heldman stiller spørsmålstegn ved 
hvorfor debatten om sex-objektivering av kvinner i media har fått relativt lite 
oppmerksomhet de siste årene. Hun hevder at den objektive fremstillingen av 
kvinnekroppen i massemediene fortsatt bidrar til kvinners selv-objektivering, 
hvor kvinner analyserer egen kropp fra et tredjepersons perspektiv ut fra 
inter naliserte, objektive idealer. Denne selv-objektiveringen reproduserer, 
ifølge Heldman, de tradisjonelle kjønnede kroppene. Hvor mannskroppen 
er et subjektivt, handlende verktøy for mestring av omgivelsene, og kvinne-
kroppen et ytre prosjekt under arbeid, som etterstreber å tilfredsstille subjektet 
gjennom internaliserte idealer. 

Da jeg så dette foredraget første gang avfeide jeg det. Jeg synes selvsagt 
det er en viktig debatt som fortsatt er aktuell for mange, men i det seksuelt fri-
gjorte Oslo angikk ikke dette meg og mine venninner. Sex-objektivering kjente 
vi fra starten av 2000-tallet. Den gangen vi var fnisete, usikre 13-åringer med 
low-cut jeans fra Miss Sixty og G-strengen på hoftekammen. Da var alle enige 
om at media hadde skylda, men ingen av oss har puppene på tørk lenger. Vi har 
for lengst tatt frigjøringssteget fra objekt til subjekt, finner ikke egenverdien 
utelukkende i det ytre, og er like aktive på sjekkingen på byen som gutta. Vi 

er like stilte. Finnes det usikkerhet og selv-objektivering er det et samfunns-
problem. Å kalle dette en kvinnesak opplevdes for meg som å ta steget tilbake 
til offer rollen som en immanent sau i saueflokken. Jeg og mine venninner var 
ferdig med kropps fikseringen, og hadde tatt debatten over på  kvinners posisjon 
i akademia, politikk og arbeidsliv. Men kanskje Heldman hadde rett? Hadde 
vi fordi vi har vokst opp med den objektive fremstillingen av kvinner i media 
sluttet å innse hvordan den påvirket oss?

 
å  l ig ge m e d e gn e  i de a l e r .  For noen dager siden møtte jeg en venn-
inne for en kopp kaffe. Hun fortalte at hun hadde blitt med en fyr hjem fra byen, 
som bodde i en ettroms på Grünerløkka. Dagen derpå stod solen i vinduet uten 
gardiner, og hun hadde blitt dødsflau da hun, med puppene dinglende og magen 
i krøll, hadde klatret naken ned stigen til loftsengen, mens han så på. Kvelden 
i forveien hadde de hatt flere spennende diskusjoner i halvmørket på Kultur-
huset. Hun synes han var morsom og interessant, men var sikker på at han ikke 
ville ringe henne igjen, nå som han hadde sett hvordan hun egentlig så ut. Venn-
innen min er ingen usikker type og måten hun formulerte seg på gjorde at jeg 
ikke før senere innså hva hun egentlig hadde insinuert. Hun fikk det til å høres 
ut som om hun hadde lurt han med en kombinasjon av sjarm, alkoholkonsum og 

I et likestilt Norge er i dag sex-objektivering av kvinner i 
media et tema mange grøsser over. Vi har hørt det før og ble 

ferdig med det for et halvt tiår siden. Allikevel bombarderes vi 
av flere bilder av lettkledde kvinner med uoppnåelige kropper 

i dag, enn tidligere. Er det virkelig slik at vi ikke lenger 
påvirkes av medienes objektive fremstilling av kvinnekroppen, 

eller har sex-objektiveringen bare blitt et ikke-tema?
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«Målet er fortsatt å være sexy; 
et sex-objekt»

«Å kalle dette en kvinnesak 
opplevdes for meg som å ta steget 

tilbake til offerrollen som en 
immanent sau i sauef lokken»

kroppsmanipulasjon i dimmet lys, til å tro at hun var en 10’er. Nå hadde hennes 
ugrasiøse exit avslørt at hun verken hadde thigh-gap eller struttepupp. 

Jeg kjente meg igjen i alt hun sa, men hadde ikke før da vært opp merksom 
på at det betød at hun hadde sett seg selv fra hans perspektiv i opplevelsen 
av denne hendelsen og ble minnet på foredraget til Heldman. Spesielt ble jeg 
minnet på en studie hun trekker frem, som konstaterer at kvinner modererer 
kroppen sin i gjennomsnitt hvert trettiende sekund gjennom «habitual body 
monitoring». På automatikk har, i hovedsak kvinner, en tendens til å se seg selv 
fra utsiden og være oppmerksom på posisjon eringen av egen kropp; hvordan 
håret ligger, om man er lut i holdningen, om magen buler over buksa, hvem som 
er i rommet og hvordan ens egen posisjon er i forhold til de. Dette skjer ofte 
uten at man er bevisst på det. Heldman hevder at denne modereringen påvirker 
kvinnens seks uelle opplevelser, da hun ser seg selv og kroppen sin fra partners 
pers pektiv og dermed distraheres fra selve opplevelsen av akten. Venninnen 
min fortalte at det hadde vært god stemning i sengen kvelden før. Hun så hvor 
mye han elsket kroppen hennes og følte seg dritsexy. Men etter hvert som hun 
fortalte innså jeg at hun hele tiden hadde observert seg selv fra et tredje persons 
perspektiv. Som om hun så på en film der hun var hoved rollen, og øynene hans 
var linsa, hadde hun krummet ryggen, dratt inn magen og skutt frem brystet, 

for å fremstå så nære idealene sine som mulig, og få en bekreftelse. Jeg begynte 
å forstå at vi ikke var kommet så langt fra da vi var 13-åringer likevel. Kanskje 
var det bare diskursen som hadde endret seg?

Den siste tiden har det vært mye kritisk fokus på vektidealene i media, og 
sakte, men sikkert ser man tendenser til et skifte. Store merkevarer som Dove 
har begynt å bruke plus-size modeller i reklamene sine, og artister som Beyoncé 
hedres for sin feminine timeglassfigur og går som frontfigur i den nye kropps-
moten. En kropp med litt ekstra er også sexy, er hovedbudskapet. Men jeg 
stiller meg allikevel undrende til hvorvidt dette er en utvikling i riktig retning, 
eller om vi bare endrer idealene, og følger samme mønster. Målet er fortsatt å 
være sexy; et sex-objekt. Det er fortsatt en overfokusering på kroppen, som 
den hellige gral til kvinners selvbilde. Å endre merkelappen fra smålubben til 
plus-size-sexy kan bidra til bekjempelsen av det skambelagte forholdet mange 
kvinner har til egen kropp, men hvorvidt det fører til et mer subjektivt kropps-
syn gjenstår enda å se. Selv gleder jeg meg til vi endelig kan si oss ferdig med å 
redusere kvinnekampen til kampen om kroppen.
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Vakker kropp anno 2o14
t e k s t og i l lus t r a sjon   Emilie Johanna Teige Skrattegård

f or før s t e g a ng si de n  jeg var åtte år og var med en venninne på 
Drammens badet, befant jeg meg i en svømmehall. Det gule dagslyset jobbet på 
spreng inn gjennom vinduene i gangen da jeg tuslet inn i garde roben, puttet en 
tyvekroning i skapet og skiftet under håndkledet til bikini. Jeg smøg meg mot 
fellesdusjen («unnskyld-at-jeg-er-til»), med godt tak rundt meg selv og hånd-
kledet. Jeg tuslet raskt og litt lutrygget forbi privatdusjene, tenkte at nei, det 
får da være grenser for særing – dit skal jeg ikke inn. Jeg tittet rask rundt meg 
for å sjekke om det var andre i dusjen, så at det kun var en annen der fra før, 
kjappet meg med å ta av bikini og håndkle og brukte kun den absolutt nødven-
digste tiden på å vaske meg. Jeg kastet håndkledet på meg igjen og gikk tilbake 
til skapet for å legge fra meg såpen. Det var da jeg så det. Det var kanskje ikke 
noe som faktisk var så spesielt ved det, egen tlig var det en helt normal ting, men 
jeg bikket hodet mot høyre og merket et undrende blikk kommer over meg. 

En gravid kvinne sto og børstet håret sitt. Hun hadde ikke tatt på seg noen 
klær etter dusjen, men måten hun bar seg selv på var likevel langt fra mitt veldig 
unnskyldende kroppspråk. Hun sto, rett som det var, bare der og børstet håret, 
liksom. Splitter naken. Med store melkesprengte pupper, strekkmerker på ma-
gen og mascara under øynene. «Som om det var det mest naturlige noen kunne 
gjøre», tenkte jeg og merket med ett at formuleringen min overrasket meg. «Som 
om»? Her løper jeg rundt og projiserer at det skulle vært noe galt med kroppen 

min og der står hun og projiserer det motsatte. Jeg kjente jeg ble sur på meg selv, 
og med fare for å høres ut som et blomsterbarn uten like, så vekket dette noe 
pussig i meg – en form for vi-er-alle-vakre-i-vår-egen-hud-tanke. En tanke som 
på papiret høres ganske kleint ut, men som i virkeligheten var intet annet enn 
aldeles rørende. Det var nesten så jeg hadde sett lyset. 

Det tasset en liten jente sakte mot den gravide damen, og den lille jenta ble 
stående og stirre mot den gigantiske magen som nærmest åpenbarte seg over 
henne. Hun beveget hodet fra venstre til høyre for å kunne ta det hele inn og 
kvinnen la ikke merke til henne først. Jeg tror ikke hun kunne se henne bak den 
store velvingen. Da hun likevel til slutt så henne stå der med trillrunde øyne 
smilte hun mykt. «Vil du kjenne?», sa hun og jeg så det glimte i den lilles øyne. 
Så sto de liksom bare der – en liten hånd mot en stor mage med en enda mindre 
fot som trykket. Tre vakre representanter på menneskeheten i sitt rette element. 
Den stolte gravide, det nye livet i magen og et undrende ungt liv som betrakter.

Jeg kjente jeg ble lettet og senket skuldrene, spradet med den litt for stramme 
bikinien fra forrige sommer mot inngangen til svømmehallen. Jeg var fornøyd, 
jeg var stolt og jeg ble derfor også totalt satt ut av hva som så skjedde, for med en 
gang jeg tråkket på den litt kalde flisen på andre siden av døren kjente jeg den 
fæle kroppsbevisstheten smyge seg innpå igjen. Jeg kjente behovet for å trekke 
håndkledet rundt meg igjen og kjente at ryggen nesten automatisk lutet seg en 

Det var kanskje fordi det var den første dagen med sol siden 
noe som føltes som nittenfireogførr. Det var kanskje fordi 
det hele var så nostalgisk, eller kanskje fordi det var fredag 
i København. Jeg vet ikke, men øyeblikket var noe av det 

vakreste jeg har sett på lenge. 
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smule. Var det rett og slett fordi jeg hadde fått på meg klær? Hadde naturlig-
heten ved kropp blitt fjernet med ett i det jeg ikledde med forrige sommers 
mote, diktert av andre enn meg selv? Var det kanskje fordi bikinien klemte på 
de helt feil stedene? Var det fordi at det er akseptabelt å dømme hverandre, se på 
hverandre og vurdere når man ikke lenger kan «skjule seg» bak en naken kropp? 
Kanskje var det fordi seksualitet ble innført i det jeg trådte ut. Fordi utenfor 
garde roben fantes også det annet kjønn, og at en del av mitt urinstinkt er å for-
søke å virke som den beste av mange for reproduksjonens skyld? Eller bare fordi 
jeg la i grus tanken om at kjæresten min som ventet utenfor skulle tenke at jeg så 
smellflott ut i bikini og bli litt stolt? Hadde dessuten den gravide kvinnen følt en 
like stor frihet i sin egen kropp hvis hun ikke hadde vært gravid? I tillegg skam-
met jeg meg noe fryktelig da jeg hørte tanker som «jeg er i hvert fall ikke like stor 
som hun der» poppe opp i hodet, for jeg hadde jo nettopp synes alle var så vakre 
i sin egen hud! Det ble mange spørsmål, og jeg har selv ikke klart å komme med 
en helt klar konklusjon. Likevel ser jeg verdien i å stille dem.

For noen uker siden hørte jeg Sigrid Bonde Tusvik  fortelle at hun nektet 
at den unge datteren skulle ha på seg bikinitopp før det faktisk var behov for 
det. «Hun skulle da for faen ikke tenke at hun måtte skjule noen hun ikke har 
enda!». Tusvik fortalte også at hun og kjæresten gikk rundt nakne i leiligheten, 
så datteren skulle forstå at det ikke fantes noe å skamme seg for. Er dette svaret? 

«Det var nesten så jeg 
hadde sett lyset»

«Var det fordi at det er akseptabelt 
å dømme hverandre, se på 

hverandre og vurdere når man 
ikke lenger kan ‘skjule seg’ bak en 

naken kropp?»

Å legge naturlighet frem for oss mens vi enda er bitte små? Fjerne vår egen skam 
for å ikke i for ung alder overføre ideen om skam til barna? Jeg kan huske at da 
jeg var liten og var på ferie om sommeren, ropte jeg en gang til moren min at 
hun måtte se på damen som satt i stolen ved siden av meg på bryggen: «Se på 
de kjempepuppene’a!». Moren min ble litt rød om kinnene, forståelig nok, og 
unnskyldte seg ovenfor damen. Så hvordan reagerte kvinnen? Svaret er at hun 
reagerte som de fleste andre nok også ville gjort, ved å si at det ikke gjorde noen 
verdens ting. Jeg var jo bare et barn, sa hun, og visste ikke bedre. Hun smilte 
og sa med et blunk i øyet at «Sånne vil du også få en gang, vet du». Jeg smilte 
fornøyd tilbake, så på mitt eget bryst og funderte over at det nok ville bli ganske 
moro. Slik tenkte jeg lenge, helt til jeg faktisk begynte å få pupper. Da ble det 
nemlig andre boller. 

Ja, du har hørt regla før: «Mediene skaper et enormt kroppspress på jenter 
nå til dags», sier folk. Og ja, det er nok helt riktig det også, men jeg lurer likevel 
på om vi legger mye av det helt frivillig på oss selv også. At vi gjennom bitte små 
ting som å putte bikinitopper på seksåringene våre, kjefte på fireåringen som 
ikke vil ta på seg bukse når det kommer gjester på besøk eller ved å ustanselig 
kritisere våre egne kropper til andre skaper denne unaturligheten i hensyn til 
kropp. Kanskje er det ikke så lett som å skylde på ytre påvirkninger: kanskje blir 
vi nødt til å vende pekefingeren mot oss selv?
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