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Utgaven står i nytelsens tegn, men begrepet 
nytelse er vanskelig å få fatt på. Kanskje er 

det fordi man skal bare «vite» hva man nyter 
selv, kanskje er det fordi ordet har falt i fellen av 
sex og hedonisme over årenes løp. Kan hende det 
er derfor det er så vanskelig å finne et 
tilfredsstillende synonym. I alle tilfeller finnes få, 
om noen, etymologiske analyser av ordet.
Nyting, derimot, forteller Nynorskordboka at er 
utledet av å nyte, hvilket har sitt opphav i det
norrøne verbet njóta – nyte/bruke/ha fordel av/
den fordelaktige. Et videre nettsøk leder til
Nøtterøy i Vestfold. Overrasket? Jeg også. Turen 
innom Island var jeg forberedt på, men forstod
ingenting. Nøtterøy kom mer brått på. I den grad 
jeg har tenkt på det før, trodde jeg kanskje de
hadde enorme mengder nøtter på den øya, og 
mitt eneste forhold til stedet er han litt tjukke i
Stompa fra barndommen. Det viser seg imidlertid 
at navnet opprinnelig var Njot, deretter
Njotarøy. Plutselig har jeg litt lyst en tur til 
Nøtterøy. Noe videre innsikt i hva som ligger i
nytelse fikk jeg imidlertid ikke, for tiden strekker 
ikke til en reise til nytelsens øy i Vestfold. Det
finnes selvsagt synonymer av varierende kaliber, 
men er fornøyelse det samme som nytelse?

Ikke helt, vel. Nytelsespark gir liksom ikke de 
samme assosiasjonene som fornøyelsespark.
«Glede, da», sier Word hjelpsomt, men det blir jo 
enda mer feil. Velbehag og (vel)lyst kommer
som de siste to forsøk. Disse nærmer seg i alle 
fall, i mine øyne. Hvis vi ønsker at ordet skal
inkludere mer enn seksuell utfoldelse eller alko-
holkonsum må vi kanskje akseptere en litt annen
tolkning enn den intuitive, og da kan velbehag 
kanskje være OK. Men det er nettopp det,
velbehag er bare … OK. Det er fornøyd. Det er 
greit. Nytelse… nytelse skal vel være dekadens
og mørk sjokolade, rødvin, eller pils i sola? Og ja, 
nytelse er selvsagt (forhåpentligvis) sex. Så,
ikke full skivebom, men heller ingen innertier. 
Ivar Aasens etterfølgere er langt mer ærlige i sin
tolkning av begrepet å nyte – «smake, ete, ta til 
seg» – men bruker også verbet i langt større grad
enn vi gjør, til alt mulig i grunn. Må være fint å 
være vestlending, da. «Drikk, mine herrer! Er
man skapt til nytelse, så skal man nyte!» sa Ib-
sens Peer Gynt. Det er altså ikke bare
vestlendingene som knytter nytelsen til inntak, så 
mitt forslag er at vi i Tigerstaden tar et blad fra
munnen til godeste løgnhalsen, og nyter utgaven 
med en utepils i vårsola.
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Velkommen til nye Samfunnsviter’n. Etter 
flere ukers planlegging kan vi endelig
presentere vårt nye format og layout. 
Layoutjobben er også blitt en del av 
redaksjonens oppgaver, og vi er veldig 
stolte over å kunne presentere den ferdige 
avisen. Dessverre har denne endringen 
bidratt til at første utgaven av årets viter’n 
ble utsatt helt til midten av april, men nå 
kommer vi sterkt tilbake! Det å gå fra å
hyre inn en grafisk designer til å gjøre det 
grafiske arbeidet selv har vært en utfor-
dring, men med kursing, og en dyktig og
topp motivert layoutansvarlig, har arbeidet 
gått på skinner. Takk til alle som har stått 
på.

Årets første utgave har temaet «nytelse», 
et ord som gir oss forskjellige 
assosiasjoner. Tenker du på sex? Eller ten-
ker du på morgenkaffen? Vi håper vi kan 
gi deg litt av begge deler og sette nytelse i 
et bredere perspektiv. I denne utgaven kan 
du derfor lese om hva som er nytelse for 
=Oslo selgeren Dovre. På erlik-stiftelsens 
hjemmeside beskriver Daglig leder Camilla 
Svingen en typisk dag hos =Oslo. «Fire sel-
gere står i kaffekø,(…)en spiller gitar mens 
tre andre synger, en kommer kjørende inn 
i lokalet på rulleskøyter, en selger har sov-
net i sofaen og en annen sminker seg.» For 
mange som har falt utenfor stor-samfunnet 
har =oslo blitt et fristed der de kan være 
seg selv. Her møter de frivillige og arbeide-
re som er opptatt av at selgerne skal få økt 
livskvalitet gjennom ærlig arbeid. Arbeidet 
som Erlik-stiftelsen gjør, bidrar til å bygge 
ned fordommer og holde selgere unna det 
kriminelle miljøet. På den måten sørger 
=Oslo for at også selgerne kan få verdighet 
og muligheten til å nyte livet.

 Mot slutten av denne utgaven finner du, 
som tidligere nummer, skjønnlitterære
tekster fra dyktige skribenter på Wester-
dals. Vi håper du vil kose deg med disse og
resten av avisen.

THOMAS ØVERLAND - REDAKTØR
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I dovregubbens hall
TEKST: Marie Midtlid     ILLUSTRASJON: Jo Henriksen

Er lik nytelse
Uken før fikk jeg klarsignal fra en miljøarbei-

der i stiftelsen – det er bare å ta en tur, ha tid og
tålmodighet, drikke kaffe, komme i snakk med 
folk. Salgslokalet er nyoppusset, en vegg dekkes
av et kart over hovedstaden. Jeg tester kaffemas-
kinen, spiser ballerinakjeks. Etter en stund
henvender jeg meg til to menn, forklarer hvem 
jeg er, spør om de har tid til å svare på noen
spørsmål, «temaet er nytelse». En av dem svarer 
at han er for sliten, den andre lurer på hva jeg
mener med det: «Sjokolade liksom, eller rus?» 
Det definerer du selv, svarer jeg. Han tenker seg 
om, men lar seg ikke overbevise.
«Om du ombestemmer deg, sitter jeg her.»
Noen få minutter senere har han gjort akkurat 
det: «Jeg kan godt være med på et intervju», sier 
han. Med et forbehold: «så lenge jeg slipper å bli
tatt bilde av.»

Fargespekter
Dovre, som han heter, slår seg ned ved bordet. 
Neste gang han fyller år runder han førti. Jeg
går rett på sak, spør hva nytelse er for han. Det 
viser seg at det verken er sjokolade eller rus,
som han foreslo noen minutter før, men en god 
følelse. Hva gir deg en god følelse?
Mannen Dovre snakket med tidligere overhører 
spørsmålet. «Det å komme inn døra her, og si 
hei», skyter han inn, før Dovre rekker å svare. 
Dovre smiler, sier seg enig, før han vender seg 
tilbake til meg.
– Jeg er glad i å le. Det gir meg en fantastisk 
følelse. Å le, det er det beste jeg vet.
Han forteller videre at morsomme filmer, som 
Mr. Bean, får han til å trekke på smilebåndet. Så
stopper han opp, flirer litt, «...og joint-misbru-
ket.»

Humor og glede er ønsket for hverdagen. Mest 
mulig av det. Og så er han opptatt av å være
frisk og opplagt. Samsvarer hverdagene med 
dette? Han drar litt på det før han svarer:
– Hverdager er fargerike. Det er ikke alt som er 
bra, det er jo ikke det. Men så lenge man er
frisk, kommer seg ut, står på beina i det hele tatt. 

Det er viktig for alle, det.
– Det er det! Jeg stod å solgte blader på lørdag. 
Da kom det sengeliggende pasienter trillende
inn på kjøpesenteret. Sikkert folk som har ligget i 
den senga hele tiden. Da blir ens egne
problemer små.

Store barn, små gleder
Dovre er bevisst. Bevisst på svarene han gir. 
Bevisst på hva som betyr noe.
Har du alltid satt pris på de samme tingene, eller 
har det endret seg over tid?
– Det er noen ting som har endret seg med alde-
ren, men jeg er fortsatt like glad i smågodt. Det
er en fordel med å bli voksen, da – man kan kjøpe 
så mye godteri man vil. Konge!
Han ler, før han fortsetter. Noe mer alvorspreget, 
denne gangen.
– Om det er andre ting som har endret seg? Jeg 
husker ganske godt hvordan det var å være i
starten av tjueåre-
ne. Det var en sånn 
«flow» hele tiden. 
Ting kan fort gå gæ-
rent, da. Selv om
man har en 
«good-feeling.»
Var du bekymret for 
framtiden da du var tjue?
– Ja, jeg var samfunnsinteressert. Men for min 
egen framtid? Nei, jeg tror ikke det.

Jeg spør om det er noe han vet nå, som han skulle 
ønske han hadde visst da han var yngre.
– Hvor mye yngre?
Fem år? Ti år? Tenkepause følger.
– Jeg tror folk som tjener masse penger egentlig 
er lykkelige. Jeg tror de har det flott.
Tror du ikke det kan gi en falsk lykkefølelse?
– Det er ikke et problemfritt liv, det er jo ikke det, 
men man har mange fordeler. Litt flåsete, så er
det svaret. Den største lykken er selvfølgelig gra-
tis. Det er kjærlighet, å være frisk, barn,
oppleve ting.
Han stopper opp, og sier spøkefullt:
– Nå må ikke headline bli: «han tenker mest på 
penger.»

Nei, så hva gjør deg lykkelig?
– Lykkelig, som at jeg ser positivt på alt? Å se at 
verden går framover. Å se at vanskelige ting
blir bedre. Hvis for eksempel Nord-Korea hadde 
blitt en bra plass å bo, hadde det gjort meg
utrolig lykkelig. Sånne ting som det. 

Retrospekt, redsel og religion. 
Dovre konkluderer med at han synes det er posi-
tivt å bli eldre. Alderen skaper visstnok grunnlag
for å se ting i perspektiv, og jeg lurer på om han 
er flink til å gripe øyeblikkene. 
– Nei, jeg vet ikke om jeg er så flink til å gripe 
øyeblikket. Det var jeg kanskje bedre på før. Det

tror jeg man er bedre på som ung. Du ser jo barn, 
hvis du er ute i slalåmbakken. Barn, de står
rett ned, «yes, yes, yes!» For en herlig følelse, da, 
ikke sant?
Tror du vi er for opptatt av de faste rammene?
– Nesten alle mennesker er redde for rammene. 
Det er nesten ingen som kler seg nakne og går
rundt, for eksempel. Det er mange sånne 
rammer; kleskoder, hvilken type musikk man 
liker. Kanskje man egentlig liker Villy Manilly 
eller noe sånt, men det tør man ikke å si, for det 
er så flaut. Folk er redde for ting, redde for å være 
annerledes.

Hva er du redd for?
– Det er sikkert 
mange ting. Jeg 
er redd for å bli 
påkjørt, eller å bli 
sjuk. Jeg har sprøy-
teskrekk.

Religion er jeg litt redd for.
Hvorfor?
– Hvis et menneske tror på en ting, kan det tenne 
en trosild i en masse folk. De samler seg i en
gruppe og tror på det samme hele gjengen. På et 
eller annet udokumentert, som de føler er
bare positivt. Slike lukkede samfunn blir fort 
dømmende ovenfor andre som ikke tror det
samme. Ta kristendom, for eksempel. Enten er 
du kristen, eller så havner du i helvete. Den er
kynisk, ass. Du kan ikke si det til barna dine. Da 
blir de skada i huet.

Salt & pepper – «a little sprinkle goes a 
long way.»
For Dovre er rammene noe rundere i kantene, 
men fortsatt tilstede. De vanlige tingene, som å
ha en jobb, er viktig for ham også.
– Jeg sliter med åtte til fire-samfunnet. Jeg er 
sosialklient, så for meg går dagene litt i en
smørje. Det er viktig å komme seg ut og få gjort et 
eller annet. I hvert fall ha et tilbud om å gjøre
ett eller annet som er positivt. Hvis en tjener pen-
ger på det, er det kult. Jeg er mye hjemme. Det
er ikke hver dag jeg føler for å gå ut, men hvis jeg 
går ut, så går jeg hit, hit på =Oslo. Leser litt,
prater med masse folk her. Så velger jeg å dra ut 
for å selge et blad, eller dra hjem igjen.

=Oslo sine lokaler i Skippergata er et naturlig 
samlingspunkt. Dessuten gir det den økonomiske
tryggheten Dovre trenger. Når han er blakk, kan 
han gå ut og selge blader.
- Jeg kan låne to blader her, så kan jeg selge de, 

forklarer han.
Dessuten pleier han å være med å skrive for 
=Oslo selv. Det viser seg at skrivingen betyr mye;
det har det gjort siden han lærte det. Han pleier å 
få åpningsdiktene i bladet.
Hva skriver du om?
– Jeg tenker mye på de som kjøper bladet når jeg 
skriver. Jeg synes det er viktig at ting har litt
salt og pepper. At det er både positivt og nega-
tivt, men mest positivt, så det blir litt oppbyg-
gende likevel.
Det sies at de som skriver godt og mye leser 
enda mer, og jeg spør om han gjør det. 
– Jeg leser mye i perioder. Jeg gjør alt i 
perioder. Favorittbøkene er en serie av 
Jean Auel. Hun
har skrevet en serie som heter Jordens 
barn. En fantastisk serie som handler 
om istida og
åssen folk levde den gangen. Åssen de 
lærte ting, åssen de kom seg fram her i 
verden. Helt
utrolig innsiktsfullt og kunnskapsrikt.

Po-tay-toe, po-tah-toe
Mens vi har pratet om livets sol- og skygge-
sider, latter og litteratur, har flere kommet og 
gått.
Kaffekoppen er tom, listen med spørsmål lider 
omtrent samme skjebne. En aldri så liten
kvalitativ studie er snart gjennomført, men om 
resultatet kan brukes til generalisering, er heller
usikkert. Det spiller for så vidt ingen rolle – gene-
ralisering er det altfor mye av, uansett.
Innblikket jeg håpet på, det har jeg fått. Gatema-
gasinselgeren har satt ting i perspektiv.
Rus er ikke lik nytelse. I hvert fall ikke for Dovre.

Et siste spørsmål gjenstår. Et spørsmål enhver 
samfunnsinteressert stiller seg selv en gang i
blant, men som man kanskje burde blitt flinkere 
til å stille andre:
Hvis du hadde muligheten til å endre på en ting i 
vårt samfunn, som fører til at folk får det bedre,
hva ville det vært?
– Det er et kjempespørsmål, da. Det er jo så filo-
sofisk som man får det, svarer han med stor
innlevelse, akkurat som han plasserer spørsmålet 
i en størrelsesorden større enn livet selv.
- Altså, jeg har vært sosialklient i mange år. Jeg 
har ikke lov til å kjøpe hus eller hytte. Jeg har
lov å kjøpe bil, men jeg kan risikere at den blir 
tatt fra meg. Hvis jeg kunne forandret litt på de
reglene der, ville det gitt mer trygghet. Før ble det 
sett ned på å være sosialklient, som at de
som var sosialklienter var unnasluntrere. Folk 
som sitter med henna i lomma. Det er mange
grunner til at folk er sånn.
Dagens siste kunstpause finner sted, før Dovre til 
slutt konkluderer med følgende:
- Folk er forskjellige, og folk fungerer forskjellig.

Jeg synes det er viktig at ting har litt 
salt og pepper. At det er både positivt 
og negativt, men mest positivt, så det 

blir litt oppbyggende likevel.

           
=OSLO

=Oslo er et partipolitisk uavhengig og rekla-
mefritt gatemagasin. Det selges av mennesker 
som av ulike årsaker ikke kan ta del i det nor-
male arbeidslivet.

Magasinet er «profittløst.» Selgerne kjøper 
et blad for kr 50,- og selger det videre for kr 
100kr. Eventuelt overskudd fra salget går 
tilbake til selgerne i form av for eksempel 
aktivitetstilbud og materiell.

Utenfor Oslo heter magasinet =Norge, men 
innholdet er det samme. =Norge selges i flere
østlandsbyer.
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En hedonist om hedonisme
TEKST og FOTO: Lara Kristiansen

Hva er egentlig hedonisme?
I populærkulturen brukes ofte ordet «hedonis-
me» om det å søke alle typer nytelse, uten om-
tanke for morgendagen. I filosofien er hedonisme 
noe annet, nemlig teorien om at nytelse er det 
eneste som er iboende 
godt og lidelse det eneste 
som er iboende ille.
Filosofiske hedonister 
kan derfor godt være 
motstandere av å bruke all tiden på, tja, piker, vin
og sang. Hedonister må imidlertid begrunne mot-
standen sin med at dette på sikt gir mer
lidelse, og mindre nytelse, enn andre handlings-
valg – enten for vedkommende selv eller for
andre. Ellers hadde det bare vært å kjøre på.

Du har skrevet et forsvar for hedonismen 
i form av en doktorgradsavhandling med 
den klingende tittelen «Because it feels 
good». Hva må hedonismen forsvares fra, 
og hvorfor er dette viktig?
Hedonismen er et svar på spørsmålet om hva 
som er godt, ikke i kraft av å bidra til andre ting,
men i kraft av seg selv. Hedonisme er således en 
konkurrent til preferanseteori, eudaimonistiske 
teorier, pluralisme og nihilisme. Jeg tror at 
hedonister og ikke-hedonister kan enes i mange 
praktiske spørsmål, men hedonisme har helt klart 
noen tydelige implikasjoner. En hedonist vil for 

eksempel si at dersom ens liv i fremtiden vil bestå 
av mer lidelse enn nytelse, har man god grunn til 
å avslutte det. Ifølge hedonister er ikke liv som
sådan iboende verdifullt.

På hvilke måter har 
hedonismen blitt 
angrepet?
Hedonismen er en ganske 
radikal teori. En innfly-
telsesrik motforestilling 
innen filosofien, er
et reductio ad absur-
dum-argument: at der-
som hedonisme er sant, 
så burde vi – dersom vi fikk muligheten – koble 
oss til en opplevelsesmaskin og levd hele livet i en 
virtuell verden gitt at dette livet var mer nytelses-
fullt enn livet vi lever nå. Dette, vil mange si, kan 

bare ikke være 
riktig, og derfor må 
hedonismen være usann. 
Robert Nozick, som 
presenterte 

tankeeksperimentet, mente at det viser at vi også 
verdsetter ekthet som noe som er godt som et mål 
i seg selv.

Men jeg tror ikke tankeeksperimentet viser at vi 
verdsetter ekthet som et mål i seg selv. Tenk
deg at vi snudde det på hodet: Du fikk vite at 
livet ditt til nå ha vært i en opplevelsesmaskin.
Egentlig er du en fattig bonde i Sibir. 
Du får muligheten til å koble fra og gå tilbake til 
detvirkelige livet. Ville du ha gjort det? 
Antagelig ikke. Det viser i så fall at det viktige nok 
ikke er ekthet, men at vi lider av status quo-bias. 
Vi vil gjerne at ting skal være slik som 
vi er vant til. Jeg tror det er det, og ikke verdien 
av ekthet, som forklarer 
hvorfor mange ville være skeptiske til å leve i en 
opplevelsesmaskin.

Det er et par år siden du skrev «Because it 

feels good». Har du inntrykket av at noe 
har endret seg i synet på hedonismen 
siden da? Har du skiftet syn på 
hedonismen i løpet av de siste årene?
Hedonisme er på vei til å bli en mer stueren 
teori. Selv om hedonisme var utbredt i antikken,
og i britisk og fransk opplysningstekning, har 
den vært upopulær de siste årene. Nå er
imidlertid hedonismen i en liten renessanse. 
Flere og flere ser at hedonisme gir en enkel og
naturalistisk forklaring på hvorfor noen ting er 
gode og andre ting er ille. Slik hedonister ser
det, er det lidelse og nytelse som bringer goder 
og onder inn i verden. Hadde det ikke fantes
noen vesener som kunne føle lidelse eller nytelse, 
hadde ingenting lenger hatt noe å si.

I innledningen til avhandlingen din skri-
ver du at du håper den kan gi verdifulle
perspektiver for samfunnsvitenskapelig 
forskning, og da spesielt lykkeforsknin-
gen.Tenker du lykkeforskningen kan ha 
noe for seg? Er det i det hele tatt mulig å 
tallfeste «lykke» (hva nå enn det er), samt 
bruke det som et komparativt begrep på 
tvers av landes- /kulturelle grenser?
Et problem med «lykke» er at det er et vagt 
begrep. Men slik jeg ser det, er jo lykke heller
ikke iboende verdifullt; lykke er verdifullt i kraft 
av å være en kilde til nytelse. Så ideelt sett
burde vi drive med «nytelsesforskning». Men 
selv om nytelse nok er et litt klarere begrep enn
lykke, er det notorisk vanskelig å kvantifisere 
også nytelse. Hvor mye nyter du akkurat nå?
Hvor mye nytelse får du av et lønnspålegg? Hvor 
mye lider du hvis bilen din går i stykker?
Selv om det nok finnes et svar på de 
spørsmålene, er det fryktelig vanskelig å finne 
svaret. Blant annet derfor er det vanskelig å an-
vende både nytelsesforskning og lykkeforskning, 
og for mange fag – økonomi, for eksempel – kan 
det være like greit å holde seg til preferanser.

Men preferansetilfreds-
stillelse er ikke godt i seg 
selv. Preferansetilfreds-
stillelse er bare godt
som et middel henimot 
nytelse.

Hvordan vil en fra et 
hedonistisk perspek-
tiv forstå det at noen 

mennesker aktivt oppsøker smerte for å 
oppnå nytelse?
Hedonismen er en verditeori, så den sier ikke så 
mye om hva folk faktisk verdsetter. Men det
er ikke så veldig snodig at en del oppsøker ting 
som er smertefulle gitt at dette gir dem en
større glede eller trigger en nytelse. Det hedonis-
ter imidlertid vil si, er at dersom smerten man
føler er sterk - og man får svært lite glede eller 
nytelse ut av det - så er dette alt i alt en lidelse,
og således noe man har grunn til å unngå.

Hva kan det henge sammen med at ny-
telsesbegrepet så gjerne assosieres med 
seksuell nytelse? Hvorfor er det denne 
formen for nytelse som kan sies å være 
såpass framtredende?
Sex gir jo én form for nytelse, og det kan jo også 
være en veldig sterk nytelse. Men det er jo
samtidig en nokså kortvarig nytelse, og hedonis-
ter trenger ikke å mene at seksuelle nytelser er
blant de viktigste nytelsene i livet. Vel så viktig er 
det jo å føle seg trygg og komfortabel, og
en veldig viktig nytelse er det som kalles «bak-
grunnsnytelse»; nytelsen vi føler fra minutt til
minutt i løpet av livet, som et bakteppe til alt 
som skjer. Antagelig er det den som, alt i alt,
bidrar mest til hvor nytelsesfullt livet er.

«Ifølge hedonister er ikke liv 
som sådan iboende verdifullt.»

«Nå er hedonismen i en liten 
renessanse. Flere og flere ser 
at hedonisme gir en enkel og 
naturalistisk forklaring på 

hvorfor noen ting er gode og 
andre ting er ille.»

Vi har turt å ta spranget blant fa-
kultetene, og begitt oss ut på oppda-
gelsesferd i korridorene på huma-
nistisk fakultet. I et forsøk på å få et 
lite innblikk i en nokså omstridt og 
radikal filosofisk teori snakket vi med 
postdoktor i filosofi og hedonist Ole 
Martin Moen. Han har skrevet et for-
svar for hedonismen. Hva er hedonis-
me? Og hvilke sosiale implikasjoner 
har den?

To hedonister: Ole Martin Moen på sitt kontor på Senter for studier av rasjonell, språklig og
moralsk handling, der han har et bilde av Jeremy Bentham hengende på veggen.

PROSENTENE
GLASSETI

TEKS: Helene Evensen Bakke
ILLUSTRASJON: Hege Evensen Bakke

Du sjangler ut døra mens du lurer 
på om du kanskje kunne ha spart 
deg for den siste slurken
som nettopp gikk ned på høykant, 
og som nå kjennes glovarm ut 
nederst i magen. Er vi egentlig så 
glade i denne følelsen alkoholen 
gir oss, eller er det en sosialt og 
kulturelt påtrengt vane?

De fleste av oss har et forhold til alkohol. Ofte 
først assosiert med noe spennende og ulovlig,
men som raskt går over til «noe som hører med». 
Alkoholen er en del av en rekke begivenheter i 
livet vårt, flere enn vi ofte tenker på, og etter 
hvert er det utenkelig å nyte et godt måltid uten 
noe hvitt, rødt eller brunt i glasset. Det hører 
med. Spørsmålet er: Nyter vi alkoholen? Eller er 
det et middel for å oppnå ønsket stemning og et
objekt som hører til normen? Til biffen hører 
rødvin med, spiser vi reker må hvitvin til, men
skal vennegjengen ut på byen, da nytter det ikke 
med noe annet enn sprit 
eller vinen med den
høyeste prosenten du kan 
finne. Hvor ble det av 
kosen?

Det er ingen tvil om at vin eller øl kan være med 
på å heve et måltid. Det er absolutt mulig å
lage alkohol som stimulerer smaksløkene våre, 
men ingen har vel noen sinne hørt noen, i edru
tilstand vel og merke, med oppriktighet beskrive 
hvor fantastisk godt det var å svelge den
shotten? Her er det klart at vi lar det svi i halsen 
for å oppleve noe bedre etterpå. Alkoholprosen-
ten blir et middel for å nå et mål, ikke kos i seg 
selv. Det helles innpå, spesielt rett før avreise 
hjemmefra, for å slippe å bruke en formue på 
byen. Vi vil ha det gøy, slippe oss løs, og ikke 
minst gjøre det som er forventet av oss. Det 
imidlertid viktig å huske på at forholdet vi har til 
alkohol henger tett sammen med hvilken kultur 
vi er en del av. 

Tidligere har alkohol blitt sett på som hellig i en 
rekke kulturer, av den enkle grunn at man blir 
mer fantasifull mer modig enn ellers. Grekerne 
lot politiske beslutninger bli tatt når politikerne 
var fulle, og etter de ble edrue igjen diskuterte og 
drøftet de resultatet. Det er vanskelig å se for seg 
Erna og Støre diskutere søndagsåpne butikker 
sørpe fulle, men kanskje har vi noe å lære fra 
andre kulturer når det gjelder forholdet vi har til

alkohol? Nordmenn 
er ikke kjent for å drikke 
spesielt ofte, men når vi 
drikker, drikkes det mye ifølge 
SIRUS. Ofte så mye at kroppen selv 
trykker på stoppknappen. I 1999 hadde 

50% av alle 15-
16 åringer drukket 5 
drinker eller mer i løpet 
av en kveld den siste må-
neden. De siste 15 årene

har det imidlertid vært en nedgang, og vi er blant 
landene som drikker sjeldnest. Ukentlig
alkoholkonsum er derimot vanligere blant eldre. 
Vi trenger ikke lenger se til land sydover på
Europakartet før vin og øl drikkes til ulike mål-
tider stort sett hver dag, og forholdet til alkohol 
tilsynelatende er mye mer avslappet og naturlig. 
Her drikkes det for nytelsens skyld, og alkohol 
blir den lille belønningen i løpet av dagen - uten 
at promillen nødvendigvis stiger over lykkepro-
millen. Ja, for vi har, individuelle forskjeller tatt 
i betraktning, en grense hvor vi er på vårt beste 
i påvirket tilstand. Bikker vi over, oppnår vi ikke 
samme tilfredsstillelsen. Grensen er på 0,6, noe 
som tilsvarer omtrent 
tre glass vin for menn og 
to glass for kvinner. Så 
hvorfor stopper vi ikke 
når vi er på vårt beste? 
Det er klart at alkohol har den påvirkningen på 
oss at vi etter hvert ikke vet hva som er til vårt 
eget beste, men ligger det noe mer bak?

Det er ingen tvil om at det sosiale konteksten 
spiller en betydelig rolle. Er det en rolig og 
koselig kveld som står på planen, kommer vi i et 
bestemt modus, og alkoholen kan være med på å 

løfte stemningen vi vil forsøke å oppnå. Elisabet 
Storvoll, forskningsleder i faggruppe
for alkoholforskning i SIRUS, forklarer at 
gjennom deres undersøkelser ser de en økning i 
såkalte lavkonsumsituasjoner. Det kan kanskje 
tyde på at det er flere som drikker til middager og 
andre sammenkomster med mat. Glasset fylles 
hyppigere for de over 50, men da ofte i form av 
vin eller øl som passer til maten. Det trenger 
allikevel ikke alltid være slik. Det at alkohol er en 
så naturalisert del av en rekke sammenkomster 
og begivenheter, gjør det oppsiktsvekkende å 
fylle glasset med noe alkoholfritt. Det må liksom 

en unnskyldning til. Det 
er først og fremst blant 
oss unge, og gjerne enda 
yngre, at alkoholen kan 
bli et middel og

ikke et mål i seg selv. Kanskje det handler om å 
bli like gira som resten av gjengen. Kanskje det 
handler om at man vil komme i den rette stem-
ningen. Eller kanskje det er smaken som tenner 
deg, også helt ned til det tiende glasset. La oss 
forsøke å drikke om eller når det føles godt, og 
ikke fordi kulturen og kodefellesskapet vi er en 
del av har bestemt at det passer seg.

«Vi lar det svi i halsen for å 
oppleve noe bedre etterpå.»

«Når vi drikker, drikkes det 
mye»
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TIL DEG MED ET AKTIVT

SEKSUALLIV
Mange av oss som har passert den seksuelle lavalderen har benyttet oss av 

mulighetene det medfører. En del har dessverre fått erfare baksiden ved den-
ne ellers så hyggelige aktiviteten. Kjønnssykdommene mesker seg i gutter og 

jenter som har sex uten kondom. Skal vi la dem fortsette festen?

Jeg har nettopp ankommet inngangsdøren til 
klinikken inne ved Schous plass ved
Trondheimsveien. «Ikke trekk» står det på 

dørhåndtaket. Lysten til å trekke blir bare større, 
men jeg oppdager et kamera som overvåker meg. 
Jeg ringer høflig på knappen hvor det er tydelig
merket «OLAFIAKLINIKKEN» med store bok-
staver. Det lyser opp fra 
overvåkingskameraet
som en syndens blitz 
og døren åpner seg. Jeg 
lurer på hvem som sitter i 
andre enden og følger
med? Heisen fører meg 
opp i 2. etasje, til et rela-
tivt lite venteværelse sammenlignet med hvor
stappa det er. Her sitter nervøse jenter og gutter i 
alle aldre som med skam i blikket prøver å
finne noe å se på som ikke innebærer en kontakt 
med andre levende vesener. Det ender med at
man leser informasjonsplakatene som henger på 
veggen minst tjue ganger. «Klamydia kjennes
ikke alltid ut som en piggtråd når du tisser». Jeg 
trekker en kølapp for drop in-time. Jeg er svett
og føler meg skikkelig ufresh. Svett fordi jeg er litt 
nervøs. Ikke fordi jeg har så mye å frykte, det
er tross alt bare min årlige rutinesjekk som alle 
single med et aktivt seksualliv burde gjennomgå.
Llikevel begynner hypokonderen i meg å kverne 
på skumle tanker. Hva hvis jeg har gonoré eller
hepatitt?

Forkortelsen for alle seksuelt smittsomme syk-
dommer, også kalt kjønnssykdommer, er SOI. 
SOI står for seksuelt overførbare infeksjoner, som 
vi så fint kaller det på fagspråket. Det finnes

mange typer SOI-er som kan gjøre ditt allerede 
stressfylte liv enda et hakk mer stressende. De
aller mest utbredte i Norge er klamydia, herpes 
og kjønnsvorter. Herpes og kjønnsvorter er virus
man aldri blir kvitt. Man har også noe som kalles 
gonore og syfilis, som man på 70-tallet trodde
man hadde greid å utrydde i Norge. Men nei, så 

feil kunne man ta. Våre 
foreldre, og oss selv
inkludert, kan skryte på 
oss å ha gjenetablert kon-
takten med våre gamle 
venner, kanskje mye
takket være fuktige sy-
denturer. Man har også to 

mer alvorlige sykdommer, HIV og Hepatitt.
HIV krever livslang behandling og hepatitt kan i 
verste fall føre til leversvikt.

I 2013 ble det registrert 
4947 tilfeller av klamydia 
blant gutter og jenter i 
alderen 10-29 år kun i
Oslo og Akershus. Det 
gjør at klamydia vinner 
prisen for den mest popu-
lære SOI-en. Hvis du
ikke allerede visste det 
så kjennetegnes klamydia ved svie når du tisser, 
men lur som den er så er
det ikke sikkert du merker noe i det hele tatt, som 
med alle de andre kjønnssykdommene. De er
ganske utspekulerte disse SOI-ene. «Men er det 
så farlig da?» tenker du kanskje. Svaret kommer 
an på hva du ønsker ut av livet ditt. Du dør ikke 
av klamydia, men hvis man går med det over tid

kan man bli steril. Dette gjelder både gutter og 
jenter. Så om du drømmer om den trygge
rekkehustilværelsen med en partner og en haug 
med unger så ville jeg kanskje vurdert å ta en
test.

Hvordan går man fram for å ikke virke belærende 
og moraliserende når det kommer til sex og
beskyttelse? Det siste jeg vil er å virke som en bit-
ter gammel tante uten noen form for sexliv som
sitter hjemme alene i leiligheten på Grefsen med 
37 katter svermende rundt meg. Derfor vil jeg
presisere at sex er både sunt og godt, og noe alle 
burde oppleve. Imidlertid fører det også med
seg et ansvar, både ovenfor oss selv og våre part-
nere. Mange har fått med seg den halvgode
seksualundervisningen fra en skjelvende helse-
søster som sier at for å beskytte seg mot grums i

grotta må man bruke 
kondom. De fleste av oss 
vet jo at man skal bruke 
det, både når vi suger og
penetrerer. Så enkelt men 
akk så vanskelig er det 
altså. Det kan det være 
flere årsaker til. Det
krever jo tross alt to 
sekunder mer av tiden din 

å rulle kondomet på. Gutten kan kanskje i disse 
to sekundene få så prestasjonsangst at han mister 
sin harde stolthet. Noen ganger har man kanskje
ikke kondomet rett ved siden av seg i øyeblikkets 
hete. Andre synes kanskje også at kondomet
fjerner det råe, det nære og intime ved å sam-
mensveise hverandres kroppsdeler. Også må vi 
ikke glemme alkoholen mange av oss heller i oss-

som om vi skulle vært strandet i Sahara i en uke
uten vann. Cannabisen, kokainen og de andre 
stoffene gjør oss heller ikke til verdensmestere i
fornuftig tankegang. Men én ting er sikkert: Kon-
domet gjør at du slipper angsten etterpå.

Det er ikke bare kroppslige ubehageligheter som 
følger med SOI-ene. Klamydia kan faktisk
gjøre deg til en kjendis. Vi har alle en venn eller 
bekjent som i russetiden fikk navnet på samtlige
SOI-er skrevet på buksen sin fordi vedkommende 
hadde fått gaver fra sine titalls sexpartnere.
Bærumsungdommen fikk spesielt mye oppmerk-
somhet i 2013. Der hadde nemlig tallene på
klamydia skutt i været. Trondheim ville ikke være 
noe verre, og kunne skryte av gonoré-utbrudd
i byen. Om dette var et resultat av bedre testruti-
ner for ungdommen eller en mindre interesse for
å tre kondomet over pikken vites ikke. Det anty-
des imidlertid fra flere hold at vi blir mindre og
mindre flinke til å bruke beskyttelse under sam-
leiet. Dette har store konsekvenser for
folkehelsen, særlig nå i 
disse antibiotikaresistente 
tider. Gonoré-bakterien 
spesielt, har begynt å
ruste opp til kamp. For-
skerne prøver å finne nye 
antibiotikatyper, men det 
skjer ikke fort nok.
Det kan fort ende med at du må leve med en 
dryppende penis eller vagina i lang tid framover.

Tilbake til Olafiaklinikken. Jeg følger med en 
mannlig sykepleier med sjarmerende dialekt 
inn på et av testerommene. Som den nysgjerrige 

spirrevippen jeg er, spør jeg hvordan situasjonen 
ligger an med tanke på antibiotikaresistens. Jeg 
greier å få ut av ham at det er oppdaget en ny 
form for klamydia som er mye vanskeligere å be-
handle og enda mer aggressiv. Ikke bare skal det 
svi når du tisser, dét er visst ikke nok for denne 
lille nye krabaten av en bakterie. Nå skal den også
begynne å angripe resten av kroppen og manifes-
tere seg i organene dine. Til slutt vil den nok ta
over verden. Det var ikke ordrett dette han sa, 
men det var det hypokonderen i meg hørte. Han 
så skrekken i øynene mine og beroliget meg med 
at det ikke var så vanlig enda. Noen bloddråper
fattigere og litt hals-sekret mindre fikk jeg be-
skjed om hvordan jeg skulle ta tisseprøven og ble
sendt på dør. Da var det bare å få presset ut litt 
tiss og vente en ukes tid på resultatet. «En uke
med anspent nakke og tidvise angstanfall» tenkte 
jeg.

Sex er bra, sex er sunt, sex er viktig! Jeg har stor 
tro på at sex kan kurere alt fra søtsug til

eksamensangst. Det sies 
jo at sex er en god form 
for trening. Svett blir man 
i alle fall. En artikkel
jeg leste i Dagbladet kun-
ne fortelle meg at eldre 
personer som fortsatt 

hadde sex hadde mindre
risiko for ulike sykdommer som for eksempel 
hjerteinfarkt. Det er jo motiverende å vite. Deri-
mot har alt det som er godt en bakside. Det gjel-
der for sjokolade og det gjelder for sex. Derfor er 
det lurt å alltid ha et kondom på lur så man sikrer 
seg så godt man kan. Det kan sammenlignes med

bilkjøring. Alle vet at de skal bruke sikkerhetsbel-
te. Da reduseres risikoen for kjipe komplikasjo-
ner hvis man kræsjer. Men ville du satt deg bak 
rattet uten å vite hvordan du
bremser? Selvfølgelig ikke. Kunnskap er nøkkelen 
til veldig mye godt her i livet. Hvis du vet hvordan 
du skal beskytte deg, kjenne igjen symptomene 
på dryppert og hvordan Trude skal få en større 
sjans for å nå klimaks må du finne informasjon 
om det. I dagens Norge er dette informasjon du 
lett finner hvis du bare orker å løfte nesa opp 
fra Facebook i ti sekunder. Det vilderfor ikke 
være noen unnskyldning å si at du ikke visste at 
du kunne få herpes ved å bli sugd av noen med 
herpes-munnsår.

Du sitter kanskje igjen med en følelse av at du 
burde teste deg. Jeg synes absolutt det er en god
ting å gjøre. Om du tester deg får du svar på om 
du har noe tull i trusa, og du kan få behandling.
Gratis er det også, så det at du brukte opp siste 
rest av lønningen på ulike kaffebarer er ingen
unnskyldning. Til neste gang kan det kanskje 
også være en idé å ta med seg kondom. Ansvaret
ligger ene og alene på deg selv. Ingen andre vil stå 
over deg i begynnelsen av akten og sørge for
sikker sex. Hva du velger å gjøre er opp til deg.

«Det finnes mange typer SOI-
er som kan gjøre ditt allerede 

stressfylte liv enda et hakk 
mer stressende.»

«Mange har fått med seg den 
halvgode seksualundervisnin-
gen fra en skjelvende helsesøs-

ter som sier at for å beskytte 
seg mot grums i grotta må 

man bruke kondom.»

«Det kan fort ende med at du 
må leve med en dryppende 
penis eller vagina i lang tid 

framover.»

Bildet viser Klamydia fra sin beste side. Et vakkert kunstverk sett i mikroskop, men ikke like kult å ha på tissen. Wikimedia Commons

TEKST: Einar Seierstad
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Ordet «nytelse» er forbundet med så mangt, og for en stakkars skribent 
som fremdeles føler straffen en blåmandag etter helgens nytelser kan te-
maet virke noe avskrekkende. Den siste tiden har ordet ugjenkallelig blitt 
knyttet til et «Fifty Shades»-univers av sexleketøy og sadomasochisme, 
som gjør at et kjapt google-søk i leten etter inspirasjon kun gav side opp og 
side ned av treff som ønsket å hjelpe mitt sexlivs utfoldelse med penisko-
pier og kaninvibratorer, ispedd noen få treff om BMWer og cannabis (hva 
i all… journ.anm). Ikke mye å hente, med andre ord. Sex er liksom gjort. 
Sex, og ikke minst det litterære lavmålet som nå er filmatisert, får nok
oppmerksomhet. Så, hva gjør man da?

Kanskje er det på høy tid å ta ordet tilbake. Kondomeriet og andre produ-
senter av seksuell stimulans må gjerne få bruke ordet de også, men nytelse 
er da så mye mer enn en knæsj rosa fallosfigur med perler på? Nytelse 
stopper vel ikke ved hånd-
jern, analglidemiddel eller 
orgasmekrem?
Nytelse er å våkne en 
morgen tidlig i april, til 
en vårsols skjøre stråler. 
Nytelse er duften av kaffe 
blandet med den helt spe-
sielle vårlukten som sprer 
seg i solen. Odører av sol, asfalt og grus, og ikke minst et yrende plante-
liv. Nytelse er en kald pils en fredag eller lørdag, i litt for kaldt vær fordi 
utepils er utepils, og er det sol så er det utepils, selv om man fryser litt på 
rumpa. Nytelse er en god klem når dagen har vært litt for lang. Nytelse er 
den utløsningen av endorfiner når man jobber litt ekstra på tredemølla og 
nesten kaster opp, men lar være likevel. Nytelse er latterkrampe med gode 
venner. Nytelse er å lukke alle fanene på Google Chrome etter 
innleveringen er lastet opp på Fronter. Nytelse er akkurat den sangen på 
radioen, akkurat da.

I et samfunn hvor vi hele tiden blir fortalt hvordan vi skal være, eller bli, 
perfekte – perfekt utseende, sexliv eller karriere – må vi kanskje selv 
minne oss på at fiksjon får være fiksjon, og huske på å nyte også livets små 

NÅR NYTELSE ER SEXLEKETØY

SOVEROMMET
PISKESLAG 
PÅ OG

«Kondomeriet og andre produsenter av 
seksuell stimulans må gjerne få bruke ordet 
de også, men nytelse er da så mye mer enn 
en knæsj rosa fallosfigur med perler på?»

gleder. Greit, så liker noen å bli bakbundet. Det får være deres sak, men 
om vi legger så mye press på hva det vil si å nyte at vi ikke kan sette pris 
på barnelatter eller en valp full av vårsprett, da mister ordet sin betydning. 
Nytelse skal ikke være stress. Klisjeen er kanskje noe oppbrukt, men noen 
ganger må man faktisk leve litt i nuet. 

Det er mye som kan bli sagt om «Fifty Shades of Grey». Feminismens 
agg mot både bøker og film er både rettmessig, og på sin plass. Personlig 
bekymrer jeg meg mest for antallet kvinner, og noen få menn, som forlot 
kinosalen med en følelse av ikke å strekke til. Av ikke å nyte på riktig
måte. Det er greit at noen liker å spe på sexen med leketøy og rollespill, 
men det må være minst like greit å si at det ikke er din greie. Enda 
viktigere, vi må være mer nyanserte i vår definisjon av ordet enn Google.
Det slår meg nemlig at om man opphøyer nytelse til noe spesielt, blir livet 

fort litt tomt. Om nytelse 
kun er et «perfekt» liv, et 
liv hvor sexen er som på 
film og hvor ingenting er 
bra nok før det kan legges 
ut på Instagram, så er det 
forbanna lett å bli ulykke-
lig. 

Så her kommer mitt ønske for 2015, og mitt forsinkede nyttårsforsett. Jeg 
ønsker meg et samfunn hvor vi har tid til å nyte hverdagsmagien. Et liv 
hvor vi setter pris på øyeblikkene som gjør livet
verdt å leve, om det er som singel eller i parforhold, og om nytelsesøye-
blikket oppstår fordi noen andre tok klesvasken eller fordi man unnet seg 
en liten sjokoladebit en onsdags formiddag. Jeg lover å stoppe opp oftere. 
Jeg lover å legge merke til, oppleve fullt ut og huske på alle de små tingene 
som gjør meg litt gladere enn jeg allerede var. Jeg lover å nyte, og jeg 
gleder meg.

Blindern om nytelse
TEKST: Tonje Sandanger     FOTO: Thomas Øverland

«Intellektuell stimulans»
Martin (20). Filosofi.

«Det kroppslige, 
du skjønner hva jeg mener»
Jonas (22). Statsvitenskap. 

«Å bidra, hjelpe andre. Nytelse 
er ikke noe jeg kan føle med 
mindre andre også gjør det»,
Christian (30), tidligere mastergradsstudent i 
Sosialantropologi. 

«Det er forbundet med sansene og 
følelsene våre. Det kan være en følelse av 
lykke eller det å være fornøyd. Tenker 
også fort på seksuelle aktiviteter når jeg 
hører ordet. Samtidig er mat noe jeg er 
glad i å nyte» 
Julie (20). Kultur og kommunikasjon 

«Sol, strand, Kreta 
for eksempel» 
Bente (55). Psykologi.

«Det blir for abstrakt for meg»
Ung, lovende fysiker. 

«Komle med kålrabbistappe»
Øyvind (22). Fysikk.

«Frihet»
Silje (24). Spesialpedagogikk

«Å oppnå et mål»
Omar (22). Statsvitenskap. «Mat og sex, men ikke 

nødvendigvis sammen»
Tonje (20). Kultur og kommunikasjon

«Å ligge midt ute på et 
åpent vann og bare tenke»
Lyder (20). Fysikk. 

«Det kan være å gå en lang fjelltur. Finne 
seg en fin plass med utsikt. Sette seg ned 
med matpakken og kaffen. Kjenne at du 
har brukt kroppen. Nyte utsikten, luften 
og livet sammen med de du er glad i», 
Arild (58) Økonom 

«Orgasme. Et veldig godt 
samleie»,
Sverre (66)

«Å løse et vanskelig kryss-
ord uten hjelp»
Nora (81)



Sam
funnsviter´n

1 - 2015

13  I   2015

NYTELSE

12

«Filmen burde ikke bli ansett som et kunstverk», 
ville jeg sagt rett før «Fifty Shades» kom ut på
kino. Etter mange runder med meg selv, tenker 
jeg annerledes. Det er ikke formen og budskapet 
til et kunstutrykk som nødvendigvis avgjør dets 
kunstneriske verdi. Enhver form for kunstverk 
er en ytring. Ofte ligger verdien til kunstverket i 
responsen – i dialogen og debatten i etterkant. 
Filmen «Fifty Shades» lærte meg dette. Et kunst-
utrykk jeg trodde jeg kom til å overse, fordi jeg 
var så grunnleggende uenig med budskapet og 
verdiene det promoterer.

Hvorfor skulle jeg betale penger, på selve valen-
tinsdagen, for å se en film som promoterer en
forvridd kjærlighetsmyte, der kvinner inntar den 
svake part i maktforholdet? Hvorfor bør jeg – en
bevisst feminist - bidra til mediedrevet mot dette 
forsøplende «kunstver-
ket»? Fordi jeg er ingen
perfekt feminist. Jeg er 
et menneske. Jeg slapper 
av når jeg er ferdig med 
dagens leseøkt og endelig
kan se den siste episoden 
av Gossip Girl. Jeg misli-
ker kapitalismens underliggende patriarkat,
samtidig som jeg ønsker meg Blairs Coco Chanel 
kjole. Med andre ord, mine prinsipper og lyster
kommer ofte i konflikt med hverandre.

Seksualitet eller sexfiksert
Mange jenter ser opp til Beyonce fordi hun anses 
som en sterk, selvstendig kvinne. Samtidig kan
hun synge, hun har kurver og «moves». Hun 
viser at det er mulig å være seksuelt fri, samtidig 
som hun er sexy. Problemet med kommersielle 
kunstutrykk er at de – som Beyonce og «Fifty 
Shades» -er produkter avhengige av å selge. I 
slike populære utrykk blir grensen mellom det 
seksuelt frigjorte og det sexfikserte «grå». Sex 

SEKSUELL FRIHET ER IKKE «GREY»
«Fifty Shades of Grey» vekket den indre feministen i meg. Bondage 
and dominance, sadism and masochism (BDSM) er greit på 
soverommet og bør holdes der.
TEKST: Kristina Klagegg     FOTO: Wikipedia/beyonce

benyttes som innpakningspapir for å appellere til 
forbrukere. Vi mister kontakten med det sensuel-
le, det som individuelt sett forfører og pirrer oss, 
til fordel for den standardiserte, sexy innpaknin-
gen. De populære kunstutrykkene blir impregnert 
med seksuelle fantasier, sett fra det mannlige 
ståsted. Hvor ofte blir våre seksuelle valg noe vi 
tar uavhengige av andres forventinger og krav, og 
ut ifra hva som blir ansett som normalt? 

Lose control
Fordelen med et massepopulært kunstuttrykk er 
at det har makten til å normalisere noe som var
ansett som tabubelagt og sært. På samme måte 
som Melgaard og Munch-utstillingen har klart å
igangsette en dialog om pedofili, har «Fifty Sha-
des» bidratt til å avstigmatisere BDSM som en
seksuell preferanse. Kanskje det til og med har 

åpnet porten til en ny sek-
suell verden for mange.
BDSM har gått fra å være 
en «guilty pleasure» til 
«pure pleasure». 

Den populariserte sado-
masokismen som blir 

framstilt i filmen, setter bånd på vår seksuelle 
frihet. Filmens slagord «lose control», oppsum-
merer dette. Lysten for å utforske en ny seksuell 
verden vikler oss inn i en spindelvev der vi mister 
kontroll. Tar vi seksuelle valg for oss selv, eller 
for å tilfredsstille andre? Nysgjerrigheten for en 
alternativ seksuell verden gjør at fornuften viker 
for lysten. Ved å miste kontroll, tar andre den, 
og det kan ofte ende i at vi gir fra oss makt som 
pisker tilbake.

Seksuell frihet
I «Fifty Shades» er Anastasia (Ana) en ung 
student som skriver artikler for skoleavisen. 
Christian Grey er en suksessrik entreprenør. 

Hvem som har makten i forholdet er opplagt. 
BDSM er basert på gjensidig samtykke – man 
kan velge å melde seg ut av forholdet når man 
ønsker. Hvis den dominante har den økonomiske 
makten, hvordan kan den underlagte parten være 
sikker på at hun ikke skylder den dominante en 
seksuell tjeneste? Overholdes den seksuelle frihe-
ten ved å skrive under en kontrakt, slik Ana gjør? 
BDSM innebærer også en gjensidig rolleforståelse 
innenfor de seksuelle rammene. Enten er man
med på spillet, eller så er man ikke det – det er 
svart eller hvitt. Problemet er at i «Fifty Shades»
framstilles rollene som grå. Det ubalanserte 
maktforholdet trår utenfor soverommets gren-
ser. Har den underlagte parten alltid makten og 
friheten til å sette grenser i vårt samfunn? Eller er 
verden like grå som «Fifty Shades»?

Nysgjerrigheten forfører
Hvordan kan du vite at du liker BDSM uten å 
prøve det? Før jeg så «Fifty Shades», hadde jeg 
tenkt å skrive en sint tekst for boikott av filmen, 
siden jeg prinsipielt er uenig med det ubalanserte
maktforhold filmen illustrerer. Som kritiker blir 
man ofte konfrontert med et dilemma – bør man
delta som publikum til en film hvilket budskap 
man er grunnleggende uenig med? På både godt 
og vondt er man nødt til å se en film slik at kritik-
ken får tyngde.

Det var nemlig den samme nysgjerrigheten Ana 
hadde for Christian Grey og hans seksuelle
fantasier som førte meg til å utforske filmen. 
Forsøker vi å hindre våre lyster, stenger vi mulig-
heter ute og unngår sannheten. Lyster og fornuft 
utelukker ikke hverandre. Ofte kan lyster lede oss 
til at vi setter spørsmåltegn ved det vi først trodde 
vi sto for. Fornuften og lysten jobber sammen 
for at vi blir bedre kjent med oss selv, og får den 
makten som trengs for å sette klare grenser for 
våre seksuelle preferanser og livet utenfor de 
seksuelle rammer. Problemet med «Fifty Shades» 
er at grensene for hva som er akseptabelt ikke 
kommuniseres mellom Anastasia og Christian. 
Grensene er grå. Den seksuelt frie setter grenser 
og sier klart ifra

«Har den underlagte parten 
alltid makten og friheten til å 
sette grenser i vårt samfunn? 
Eller er verden like grå som 

Fifty Shades of Grey?» 
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VI ER ALLE

Helt siden det spanske imperiet trakk seg ut av de karibiske områder, har USA 
gradvis inntatt rollen som den dominerende makten i Amerika. Nå ser det derimot 

ut til at solen titter frem, og den årelange isfronten mellom USA og Cuba 
begynner å smelte bort.

TEKST: Therese Dolva     FOTO: Adi AlGhanem/Flickr

Siden 25 november 2014 har norsk politi 
vært midlertidig bevæpnet. Bakgrunnen for 
bevæpningen var en gradert trusselvurde-

ring som Politiets Sikkerhetstjenesten (PST) og 
E-tjenesten leverte Politidirektoratet den 31.ok-
tober, som igjen anmodet justisminister Anders 
Anundsen om å iverksette bevæpning av politiet 
umiddelbart. På hvilket grunnlag bevæpningen er 
iverksatt er hemmelig informasjon.  

Trusselen 
Imidlertid kom PST med en pressemelding som 
kan gi et visst innblikk i hva de mener trusselen 
innebærer. I en tale i september gikk Islamsk Stat 
(IS) ut og oppfordret sine tilhengere til å angripe 
politifolk, militærpersonell og andre myndig-
hetspersoner. PST uttalte at det derfor «mest 
sannsynlig» ville bli forsøkt utført et terrorangrep 
på norsk jord innen de neste 12 månedene. På 
bakgrunn av trusselvurderingen ble det innført 
en rekke tiltak. Militært personell fikk begrenset 
uniformsplikt i det offentlige rom, vernepliktige 
slapp for eksempel å reise uniformert. Politiet 
fikk bære våpen.  

Det er påfallende hvordan diskusjonen rundt 
midlertidig bevæpning av politiet i liten grad har 
dreid seg om den faktiske begrunnelsen for at 
tiltaket ble innført. I utgangspunktet skulle man 
vel tro at politiet nå bevæpnes for først og fremst 
å verne norske borgere dersom en potensiell 
terroraksjon skulle oppstå. Kritikken mot politiet 
etter 22.juli-saken sitter friskt i minne, man 
ønsker seg et politi som handler raskt når faren 
inntrer. Bevæpningen er imidlertid et sikkerhets-
tiltak for politiet selv, på 
grunn av at politiet er sett 
på som et terrormål. Det 
er verdt å spørre seg hva 
et slikt budskap vil gjøre 
med den enkelte politit-
jenestemann som jobber 
ute på gata. Primært skal 
politiet beskytte andre ved å avverge farlige situ-
asjoner og ta seg av hverdagskriminaliteten. Nå 
må de forholde seg til at de er bevæpnet hovedsa-
kelig for å beskytte seg selv. 

Bevæpningen ble opprinnelig vedtatt å vare i fire 
uker, for at det så skulle tas opp til ny vurdering. 
Premisset for å stoppe videre bevæpning, er at 
trusselbildet endrer seg. Det er de hemmelige 
tjenestene, herunder PST som vurderer og avgjør 
når en slik endring av trusselbildet foreligger. 
Informasjonsgrunnlaget som PST fatter sine 
beslutninger på er graderte, og er da naturlig 
nok ikke for offentlighetens øyne. Grunnlaget 
for at politiet nå bærer våpen er med andre ord 
hemmeligstemplet. Samtidig gir ikke det bildet 
vi får gjennom media oss noen grunn til å betvile 
alvorligheten av trusselen fra terrororganisasjo-
ner som IS. Tomme blikk i oransje fangedrakter 
og trusler fra maskerte menn som predikerer hat 
mot vesten har blitt hverdagskost. Aksjonene i 
København og Paris har forsterket inntrykket at 
man har grunn til å frykte IS og deres hatretorikk. 

Arrangører av ytringsfrihetsarrangementer blir 
nå bedt om å melde fra til politiet i forkant slik at 
de kan stille med nødvendig vakthold. 
Likevel kan det være grunn til å stille spørsmålet 
om det er slik vi ønsker å møte terrortrusselen. 
Skal grunnleggende ting som bevæpning av 
politiet basere seg på gradert informasjon fra 
våre hemmelige tjenester? Burde ikke nettopp 
slike viktige problemstillinger behandles innenfor 
demokratiske rammer?  

Unntakstilstand? 
I en undersøkelse nylig 
gjennomført på vegne av 
NRK svarer 55 % av be-
folkningen at de er imot 
generell bevæpning av 
politiet. På Stortinget er 
det hittil kun regjerings-
partiene Høyre og FrP 

som er tilhengere av generell bevæpning. Den 
midlertidige bevæpningen av politiet blir mest 
sannsynlig opprettholdt ut 2015, og debatten om 
den generelle bevæpningen har blitt tilsidesatt. 
Det finnes sterke krefter innen Politiets Fellesfor-
bund som er tilhengere 
av generell bevæpning på 
bakgrunn av det generelle 
kriminalitetsbildet, uav-
hengig av terrortrusselen. 
De klassiske for og imot 
argumentene blir imidler-
tid ikke ansett som rele-
vante i dagens situasjon. 
Motstandere som frykter en snikinnføring av et 
bevæpnet politi blir fnyst av. Vi er i en unntakstil-
stand, og i en unntakstilstand bør politiet settes i 
stand til å agere i henhold til trusselbildet.  

Justisdepartementet så seg til slutt nødt til å 
endre våpeninstruksen som har vært hjemmels-
grunnlag for politibevæpningen til nå, hvor det 
sto at dersom det forelå «særlige forhold» så kun-

ne Justisdepartementet godkjenne bevæpning. I 
høringsforslaget vurderer departementet det slik 
at dagens lovverk ikke er tilpasset en slik trus-
selsituasjon som Norge står overfor de neste 12 
månedene. Derfor har det nå blitt tilføyd et fjerde 
ledd i våpeninstruksens § 10 som gir Politidirek-
toratet adgang til å innføre bevæpning inntil tre 
måneder ad gangen etter samtykke fra Justisde-
partementet «når det ut fra risiko- og sårbar-
hetsanalyser vurdert opp mot politiets oppga-
veløsning anses nødvendig for å sette politiet i 
stand til å kunne avverge eller stanse handlinger 
som vil være særlig farlig for liv og helse eller 
viktige samfunnsfunksjoner.» Forskriftsend-
ringen skal gjelde ut 2015 når ny våpeninstruks 
for politiet skal tre i kraft.  

Ut 2015 kan vi altså vente oss at bevæpningen 
fortsetter, selv om det fortsatt skal godkjennes 
hver tredje måned. Det forutsettes altså at vi 
mest sannsynlig vil være i en unntakstilstand 
som varslet av PST ut året. Spørsmålet er vel 
om man kan anse dagens terrortrussel som en 
unntakstilstand. Å befinne seg i en konstant 
unntakstilstand er hverken sunt for demokratiet 

eller for politiet. Ved at 
den midlertidige tillatel-
sen stadig utvides, skyver 
vi det store og vanskelige 
spørsmålet foran oss. Å 
mure oss inne og basere 
våre standpunkter på 
frykt og hemmeligstem-
plet informasjon vil hvert 

fall ikke være noe fremskritt for demokratiet. Vi 
er nødt til å ta debatten i hvilken grad vi skal la 
dagens trusselsituasjon endre måten vi organise-
rer samfunnet vårt på. 

Midlertidig uavklart
Da utstillingen «I am Charlie» åpnet på Drammen teater var det med 
bombehunder, skarpskyttere på taket og politihelikopter som sirklet 
over området. Er bevæpnet politi en del av vår nye virkelighet eller 
kun et midlertidig tiltak?  

«Det er verdt å spørre seg hva 
et slikt budskap vil gjøre 
med den enkelte politi-

tjenestemann som jobber 
ute på gata.» 

«Ved at den midlertidige tilla-
telsen stadig utvides, skyver vi 
det store og vanskelige spørs-

målet foran oss.» 

TEKST: Maja Schartum    ILLUSTRASJON: Thomas Hand



SAMFUNN
Sam

funnsviter´n
1 - 2015

SAMFUNN

16 17

17. desember 2014 kunngjorde USAs president 
Barack Obama og Cubas president Raul
Castro at de ønsker å normalisere forholdet mel-
lom de to landene. Forhandlingene har
foregått i flere måneder, der Pave Frans også skal 
ha vært innblandet som nøytral aktør og
med hensikt å løse humanitære spørsmål. Et 
umiddelbart mål er å bedre kommunikasjonen
mellom landene, der USA vil løsne på de rigide 
reglene, for henholdsvis reisevirksomhet og
økonomi, som gjelder mellom dem. Det er klart 
at en normalisering mellom landene vil tjene
begges interesser, samt skape et diplomatisk 
samarbeid mellom Nord og Sør. Likevel er
situasjonen langt fra optimal. Handelsblokaden 
er fremdeles i kraft, og det kreves vedtak i den
amerikanske kongressen dersom denne skal 
oppheves.

Fangeløslatelse
Både USA og Cuba har holdt hverandres «agen-
ter» i fangenskap. Amerikanske Alan Gross
ble arrestert av cubanske myndigheter 3. desem-
ber 2009, og ble senere dømt til 15 års fengsel.
Etter samtaler mellom USA og Cuba, ble Gross 
løslatt av humanitære årsaker, hvilket vitner
om bedre kommunika-
sjon mellom de to lande-
ne. I tillegg til dette har 
både Cuba og USA
løslatt etterretningskilder 
som har sittet i fangen-
skap. Obama har uttalt at 
disse løslatelsene vil
bidra til å forbedre det 
bilaterale forholdet og etablere en mer konstruk-
tiv tone mellom dem.
Det er allment kjent at forholdet mellom USA og 
Cuba har vært anspent siden den kalde
krigen, men også før 1960-tallet hadde de en 
konfliktfylt relasjon til hverandre. Hvorfor
intreffer denne normaliseringen akkurat nå? Og 
hvorfor er det viktig å løsne på tøylene etter
over 50 år med isfront?

Den cubanske uavhengighetskrigen
Cubanerne hadde lenge hatt en illusjon om uav-
hengighet fra de spanske imperialistene, men
det ble først en realitet i februar 1868. USA fryk-
tet selvstendighet ville medføre opphevelse
av slaveriet på Cuba, og dermed videre spre seg til 
de amerikanske sørstatene. Et slaveopprør
var lite populært, da dette ville skapt problemer 

for den amerikanske økonomien. Men de
amerikanske bekymringene var intet hinder for 
cubanerne og deres frigjøringsarmé Los
Mambies. 10. April 1869 fant den første riksfor-
samlingen for Republikken Cuba sted, og
valgte nasjonens første president. Republikken 
ble anerkjent av samtlige Latinamerikanske
land, mens USA nektet 
dens eksistens. Sam-
tidig fortsatte krigen 
mellom Spania og 
Cuba, der
spanjolene stadig viste 
seg som den mektigste 
aktøren. Et endelig 
resultat av konfliktene
inntraff ikke før USA så seg nødt til å melde sin 
ankomst i Latin-Amerika, da deres interesser
i landområdene var utsatt.

Den Spansk-amerikanske krigen 
Den amerikanske utenrikspolitikken endret seg 
etter den spansk-amerikanske krigen, som brøt
ut i 1898 etter at cubanere gjorde opprør mot de 
spanske koloniherrene (jf. Den cubanske
uavhengighetskrigen). Amerikanske interesse-

områder på Cuba ble 
påvirket av opptøyene,
hvilket gav amerikanerne 
større legitimitet til in-
tervensjon i de karibiske 
områder. Utfallet av
krigen resulterte i at USA 
overtok kontrollen til 
Spanias kolonier, som 

hadde vært under
spanjolenes makt siden Columbus feide over 
Amerikas kyster. Før krigen brøt ut var USA
interessert i å annektere Cuba, hvilket de oppnåd-
de da amerikanske styrker beleiret Santiago
de Cuba 2. juli 1898. Spania kapitulerte og måtte 
overgi Cuba til USA, som nå ble et
amerikansk protektorat, og Cuba måtte overgi 
noe av sin nyvunne suverenitet til den
amerikanske stat. Likevel gikk en del av avtalen, 
som ble inngått mellom USA og Spania, ut
på at USA kun skulle ha permanent kontroll over 
Cuba frem til det var oppnådd fredelige
forhold på den karibiske øya. Amerikanere fulgte 
opp dette punktet ved å overlevere sin makt
til det cubanske folk i 1902. Det kan spekuleres i 
om det var oppnådd fredelige forhold på
Cuba mye tidligere, og at USA først ville sikre et 

vennlig forhold til det cubanske folk før de
trakk seg ut. Slik sørget USA for viktige fordeler 
da den cubanske grunnlov ble undertegnet.
Dette uttrykkes gjennom Platt-tillegget i den 
cubanske grunnlov, som sier at USA har rett til å
gripe inn i Cuba, dersom amerikanske politiske 
og økonomiske interesser på Cuba skulle være
truet. Invasjonen av Grisebukta er siste eksempe-
let der USA benyttet seg av Platt-tillegget.

La Revolución Cubana
8. januar 1959 ankom Fidel Castro Havanna etter 
mange år med kamp og geriljakrig mot
Cubas president Fulgencio Batista. Batista hadde 
støtte fra USA, og den cubanske revolusjon
skapte dermed et anstrengt forhold til USA. 
Castros bevegelse og hans allierte hadde endelig
klart å styrte Batistas diktatoriske regime, og 
gjennomførte flere politiske endringer de
kommende årene. Cuba ble nå en ettpartistat og 
Det cubanske kommunistparti det eneste
tillatte politiske partiet. Likevel finnes det i dag 
mindre partier, men disse er ikke anerkjent og
får heller ikke stille til valg. Det er også forbudt å 
drive valgkamp. I henhold til dette anklages
Cuba å krenke menneskerettighetene, med størst 
vekt på ytringsfrihet. Dette gjenspeiles
gjennom overvåking, fengsling og henrettelse av 
opposisjonelle aktører til kommunistpartiet,
og forbud av uavhengige medier.

Varm konflikt i en kald krig
Etter revolusjonen ble forholdet mellom Cuba og 
USA mer anstrengt. Mens kommunismen
blomstret på den karibiske øya, ble dette proble-

matisk for USAs fast-
grodde liberalistiske
standpunkter. Under 
Castros regi fikk USA 
heller ikke fortsette sin 
dominerende rolle i 
Cubas
indre anliggender. 
Som et resultat av den 

cubanske nasjonaliseringen innførte USA en
handelsembargo mot landet. Dette innebar han-
delsrestriksjoner mot blant annet kjøp av
sukker, hvilket er øyas viktigste eksportvare. I 
tillegg sluttet USA å eksportere olje til Cuba,
med en ødeleggende effekt på den cubanske øko-
nomien. 19. Oktober 1960 utvidet USA
blokaden og innførte forbud mot all eksport til 
Cuba. Et rustent forhold til USA gav Cuba en
mulighet til å finne nye allierte, som begynte å 
samarbeide med Sovjetunionen. Et valg
amerikanske myndigheter likte svært dårlig. 3. 
januar 1961 stengte USA ambassaden i
Havanna, og trakk sin diplomatiske anerkjennel-
se av den cubanske regjeringen. Amerikanske 
myndigheter begrunner blokaden og dens opp-
rettholdelse med Cubas motstand mot
demokratisering. Dersom det skal skapes harmo-
ni mellom de to landende, krever USA at
Cuba må bevege seg mot kapitalisme og et demo-
kratisk styresett.

Jordbruksrevolusjon
USAs handelsrestriksjoner har skapt vanskelighe-
ter for økonomisk blomstring på Cuba. Etter
cubakrisen opplevde landet en økonomisk ned-
gang, og er i dag definert av verdensbanken
som et middelinntekstland. Et viktig holdepunkt 
for landet derimot, har vært opprettholdelsen
av planøkonomi. Det statlige velferdssystemet er 
sentralt for styringen av landet, og sikrer en
rekke gratis og sterkt subsidierte tjenester til 
befolkningen. Det gode tilbudet innen spesielt
helse og utdanning, har ført Cuba relativt langt 
opp på listene for FNs indeks for menneskelig
utvikling. Samtidig har Cuba lav arbeidsledighet, 
selv om landet har det laveste lønnsnivået i
Latin-Amerika. Etter Sovjetunionens fall fikk den 

cubanske økonomien en ny knekk, men
Fidel Castros prinsipper fra revolusjonen skulle 
bestå. I 2008 overtok Fidels yngre bror, Raúl
Castro, roret, og har gradvis innledet en forsiktig 
liberalisering av landet. Sivilbefolkningen
har nå lov til å eie både mobiltelefoner og data-
maskiner. Likevel forventes den største
endringen å skje i jordbruket, der bruksretten til 
statsjord blir gitt til selvstendige bønder og en
rekke incentiver for å produsere varer. Foreløpig 
står økonomien på stedet hvil, men
endringene gir et bedre utvalg av varer og tjenes-
ter, og en prosess mot mer deltakelse av
sivilbefolkningen. Tross endringer, er ikke alt 
rosenrødt. Faremomentet for cubanerne som
blir mindre avhengig av staten er større økono-
misk ulikhet, samt tap av det sosialistiske
fellesskapet. Det er likevel nødvendig for den 
cubanske regjeringen at forandringer ikke kun
kommer ovenfra, og befolkningen er en viktig 
bidragsyter dersom økonomien og samfunnet
skal oppleve et oppsving. Åpningen av Cuba har 
også ført til at Castro må gå av som
president i 2018. Men til tross for liberaliserin-
gen, står han ved sin uttalelse om at sosialismen
ikke har feilet.

USA+Cuba=Sant
Da forhandlingene mellom USA og Cuba om 
fredeligere forhold var et faktum uttalte
president Barack Obama «vi er alle amerikane-
re». Han innrømmer at USAs isolasjonspolitikk,
og den asymmetriske maktrelasjonen til landets 
bakgård, Latin-Ameri-
ka, ikke har vært heldig.
Det gjenstår likevel å se 
om Obama får medhold 
i at embargoen mot 
Cuba skal oppheves i
den amerikanske 
kongressen, der et 
republikansk flertall er 
skeptisk til hvorfor forhandlingene
skjer nå. Som Obama selv sier er det ingen tvil 
om at landets isolasjonspolitikk har stagnert,
der dette gjenspeiler USAs ønske om fredeligere 
forhold for å fremme egne interesser. Det er

viktig for USA å opprettholde sin posisjon på den 
internasjonale politiske arena. Det er derfor

uheldig å ha flertallet av 
FNs medlemsland mot 
seg under avstemnin-
gen om slutt på den
amerikanske embargo-
en mot Cuba. Samtidig 
er Obama inne i sin 
siste periode som pre-
sident.

Dagens kontroversielle forhandlinger med Cuba 
ser ikke ut til å være tilfeldig, men snarere
del av et taktisk spill. – Hvilke konsekvenser vil 
Obama stå overfor, dersom
normaliseringspolitikken skulle slå feil, når han 

«Det statlige velferdssystemet 
er sentralt for styringen av 

landet, og sikrer en rekke gra-
tis ogsterkt subsidierte tjenes-

ter til befolkningen.»

«Mens kommunismen blomstret 
på den karibiske øya, ble dette 

problematisk for USAs
fastgrodde liberalistiske 

standpunkter.» 

selv ikke lenger styrer skuta? Cubanske
rapporter til FN viser til at embargoen både ska-
per lidelser og død for sivilbefolkningen. Dette
har ikke positiv innvirkning på USAs omdømme, 
da de indirekte er en årsak til dette. På den 
andre siden er det ikke bare politisk motivert, 
men snarere humant, av USA å sikre cubanske
menneskerettigheter, ved og nettopp løsne på 
tøylene. Det er et diplomatisk gjennombrudd for
Obama. Politikken har som mål å skape større 
åpenhet og frihet i en ideologisk konflikt.
Likevel er det rom for tolkning om et politisk 
forventningspress har ulmet som en
bakenforliggende årsak til normaliserende tiltak.

«Hvilke konsekvenser vil Obama 
stå overfor, dersom normalise-

ringspolitikken skulle slå
feil, når han selv ikke lenger 

styrer skuta?» 

Flaggene foran den amerikanske «ambassaden» i Havana er en kunstinstallasjon som representerer antall år siden Cubas uavhengighet. Flaggene ble 
satt opp etter at USA innstallerte en informasjonsskjerm på utsiden av bygget. (Foto: Flickr) 
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På vestlig

Etterretningstjenesten ga nylig ut sitt årlige 
strategiske dokument, Fokus 2015. Der fikk 

vi beskrevet et relativt dystert verdensbilde. Den 
sikkerhetspolitiske konteksten Europa befinner 
seg i har på kort tid blitt endret drastisk. I 
Nord-Afrika og Midtøsten herjer borgerkriger 
og terroristnettverk som blant annet IS. Men 
vi har også til store utfordringer knyttet til vårt 
eget nærområde i nord, med krigen i Ukraina og 
usikkerhet omkring Russland intensjoner.  

Russlands realpolitikk 
Russland forsøker å øke sin globale posisjon. 
Putin har store ambisjoner for Russland, omta-
ler staten som «det tredje Roma», og fremstiller 
Russland som en «overstat» i talene. Videre har 
vi nå ved to tilfeller blitt vitne til at dette ikke er 
ren retorikk, men også gjenspeiler seg i Putins 
handlinger.  

I august 2008 gikk russiske militærstyrker inn 
i Georgia. Invasjonen skapte direkte usikkerhet 
rundt Russlands bruk av væpnede styrker og de-
res regionale utenrikspolitikk. Denne hendelsen 
ga store bekymring i det internasjonale samfun-

net generelt, men særlig i de tidligere Sovjet-re-
publikkene. Likevel ble episoden raskt glemt. 
Flere stater så på Russlands adferd i Georgia som 
et enkelttilfellet, en unntakshandling.  

Til tross for at Russland satte store militære res-
surser inn i nabolandet, viste krigen mot Georgia 
svakheter ved det russiske forsvaret. Forsvaret 
var i liten grad modernisert. I kjølevannet av kri-
gen lanserte forsvarsminister Serdyukov en for-
svarsreform (GPV 2020). Reformen gikk ut på å 
endre det utdaterte masseforsvaret til en smalere, 
men mer slagkraftig militærstyrke. Forsvarspro-
grammet skal finansiere våpen for russiske 
styrker frem til 2020. Dette viste seg å være den 
mest omfattende reformen av Russlands militære 
siden den kalde krigen, noe som krevde struktu-
rell reorganisering av 
forsvaret, i tillegg til en 
fornying av våpen og 
annet materiell. Putin 
er langt på vei i å nå 
sine forsvarsmål. 

Som kjent annekter-
te Russland Krim i 
2014, og de gir støtte til prorussiske opprørere i 
Ukraina. For å forstå Russlands adferd i Ukrai-
na nytter det ikke kun å se på hendelser som 
parlamentets avsettelse av den russiskorienterte 

presidenten Januko-
vitsj. Dette handler 
heller ikke direkte om 
assosiasjonsavtalen 
med EU. Det er klare 
likhetstrekk mellom 
Georgia og Ukraina, 
og russiske reaksjo-
ner i begge konflik-
tene. Russlands bruk 
av militære makt-
midler markerer en 
klar intensjon om å 
bruke forsvarsstyrker 
overfor naboland for 
å ivareta det som de-
fineres som russiske 
interesser.  

Og hva går denne 
russiske intensjonen 
ut på? Det omhand-
ler å beskytte det 
Putin omtaler som 

det «russiske folkefellesskapet». Dette strekker 
seg utenfor russiske grenser, og dreier seg heller 
ikke kun om beskyttelse av etniske russere. Andre 
områder der det er russisktalende befolkning 
inkluderes. Hovedsiktet for dette felleskapet er 
de tidligere sovjetiske statene. Putins drøm er å 
skape et nytt imperium, bestående av hele det 
russiske fellesskapet. 

Russiske handlinger er i tillegg en reaksjon på 
NATOs medlemsutvidelse i etterkant av den 
kalde krigen. NATO innlemmet flere østlige 
stater som hadde vært en del av det sovjetiske 
sikkerhetsfelleskap i etterkant av unionens fall. 
I forkant av invasjonen i Georgia ønsket den 
tidligere sovjetiske staten på sikt å få innvilget 
medlemskap i NATO. Blant annet deltok georgis-
ke styrker i den NATO-ledede operasjonen i Afg-
hanistan (ISAF), for å vise sin støtte og interesse 
for alliansen.  

Russlands adferd signa-
liserer at Ukraina og 
Georgia er en del av de-
res sikkerhetsområde. 
Russland demonstrerer 
at de ikke tillater videre 
utvidelse av NATO 
østover, og Ukraina er 
grensen for hva Russ-

land er villige til å tåle av ekspansjon. Det er altså 
en kontinuitet når det gjelder hva dette fellesska-
pet skal beskyttes mot, nemlig vestlig innflytelse. 
Russland jobber for å hindre statene i å knytte 
tette økonomiske og sikkerhetspolitiske bånd til 
vesten.  Hvorfor har Russland dette behovet for 
å distansere seg fra vesten og drive en politikk 
som kun baserer seg på overveielser knyttet til 
egeninteresse? 

Russlands handlinger sier også mye om deres 
globale interesser. Dette bør derfor få implika-
sjoner for NATOs og Norges sikkerhetspolitiske 
betraktninger omkring Russland. «Siden 2007 
har Russland opptrådt mer offensivt og i økende 
grad havnet på kollisjonskurs med Vesten», heter 
det i Fokus 2015. Russland har ikke vist direkte 
interesse av å bruke militære maktmidler mot 
Norge. Likevel, og til tross for at konfliktene har 
foregått utenfor Norges grenser, og relativt langt 
unna nordområdene, må det antas å påvirke 
norsk-russiske forhold.   

Norge-Russland forholdet 
Først må vi se litt på hvordan relasjonen mellom 
nabolandene Russland og Norge er. Generelt 
sett er det ikke lengre slik at sikkerhetspolitikk 
ligger til grunne for forholdet. Kontakten mellom 
statene er i dag i større grad preget av et økono-
misk samarbeid. Begge landene er arktiske stater, 
og ressursfordeling i nordområdene er et sentralt 
tema. Olje -og gassfunn, kombinert med varmere 
klima og følgende issmelting, har økt tilgjengelig-
heten til ressursene. Petroleumsnæringen er den 
største næringen i Norge, mens Russland er en av 
verdens største oljeprodusenter. Disse ressursene 
er derfor viktige for norsk og russisk økonomi, 

noe som understreker betydningen av samarbeid 
til gjensidig fordel. Felles militære øvelser og øko-
nomiske forbindelser er ment å bedre tilretteleg-
ge for et godt økonomisk samarbeid.  

Likevel er det ikke slik at relasjonen kun er preget 
av en harmonisk økonomisk avhengighet. Russ-
land gjenstår som den eneste sikkerhetspolitiske 
utfordringen for Norge, da staten ikke er en del 
av det europeiske sikkerhetsfellesskapet. Under 
den kalde krigen var en sovjetisk invasjon av 
Norge et reelt scenario. Russland er ikke lengre 
en slik overhengende 
trussel for norsk suve-
renitet, men konflikter 
kan oppstå. Sikkerhets-
politiske bekymringer 
og risikovurderinger 
er nå tilstede mer enn 
noen gang siden kald 
krig. I tillegg viser Russland i sterkt økende grad 
suverenitetshevdelse i nord. Putin har stormakt-
sambisjoner i nordområdene, med militær og 
økonomisk opprustning. Staten har de senere år 
utviklet strategier for å oppnå sitt mål om å være 
verdens ledende Arktiske stat, noe som kommer 
til uttrykk blant annet ved statens økte militære 
aktiviteter i nordområdene.  

Ny kald krig?
Utgjør Russland en reel trussel for Norge og 
resten av Europa i dag? Er vi inne i en ny kald 
krig, slik mange hevder?Det er viktig å under-
streke at situasjonen i dag en helt annen enn den 
var under den kalde krigen. Til tross for at Putin 
omtaler Russland med en retorikk som gjør at 
staten kan oppfattes som en supermakt, er ikke 
dette tilfellet. Russland står for ca. 2.3 prosent av 
verdens samlede bruttonasjonalprodukt (BNP). 
Til sammenligning står EU for hele 26 prosent. 
USA har en inntekt på nesten ti ganger så mye 
som Russland (Verdensbanken 2014), med om-
trentlig 20 prosent av verdens BNP. Det er like 
stor andel som Sovjetunionen og Warszawapakt-
landene sto for under den kalde krigen. Russland 

er altså ikke i nærheten av det Sovjetunionen var. 
Videre bruker NATO-landene totalt sett ti ganger 
så mye til forsvarsformål som Russland. USA står 
for mesteparten av dette.  

I denne sammenheng er det viktig å se på Russ-
lands økonomiske situasjon. Russisk økonomi i 
dårlig stand. Sanksjonene innført mot Russland, 
især de som retter seg mot de mest sentrale 
næringene i landet, har bidratt med en stagna-
sjon av russisk økonomi. Fallende oljepriser fører 
til at Russlands økonomiske situasjon er enda 

verre. Verdensbanken 
anslår at landets BNP 
vil reduseres med nær 
3 prosent i år. For å for-
bedre tilstanden plan-
legges det å kutte alle 
budsjettpostene med 
ti prosent, med unntak 

av forsvarsbudsjettet, som ikke skal nedjusteres. 
Dette vitner om at Russlands viktigste strategiske 
virkemidler anses å være deres væpnede styrker, 
og interessen for å kutte på forsvarsposten for å 
kunne få bukt med sin økonomiske situasjon er 
ikke-eksisterende. Fokus 2015 vektlegger at prio-
riteringen til forsvaret gjør slik at Norge og NATO 
gradvis vil stå overfor en mer kapabel russisk 
militærmakt.  

Hvor lenge Russland klarer å opprettholde sine 
funksjoner med en slik kraftig kutt i resten av 
statsbudsjettet er usikkert, men det er klart at 
hvis Putin-regimet velger å kutte i velferds-
ordninger og lønninger vil deres popularitet i 
Russland på sikt reduseres kraftig. Uavhengig 
av retorikk og propaganda, vil misnøyen komme 
dersom dette blir tilfellet. Uansett peker mye på 
at Russland ikke kan fortsette å ruste opp mili-
tært, uten å bedre økonomien først.
Bør Norge frykte Putin? 
I en hypotetisk militær konfrontasjon mellom 
øst og vest i det i dag er det ikke noe tvil om at 
NATO står sterkest. Videre, om Russland skulle 
benyttet militære maktmidler mot Norge, er 

NATOs medlemsland bundet av artikkel fem i 
Atlanterhavspakten til å bistå, da den konstaterer 
at «et angrep på ett medlemsland er å anse som 
et angrep på alle medlemsland». Dette krever bi-
stand med militære midler om nødvendig, og gir 
Norge en sikkerhetsgaranti ovenfor uforutsigbare 
Russland. Problemet er at det er ikke er konkreti-
sert i hvilke tilfeller artikkel fem skal gjelde. Ved 
det verst tenkelige scenarioet, militær invasjon 
fra russisk side, er det ikke tvil om at artikkelen 
påberopes av alliansens medlemsland.  

Men hva med tilfeller som ikke er av slik storska-
laomfang? For eksempel ved at Russland utøver 
politisk press for å øke sine økonomiske gevinster 
i nordområdene, på Norges bekostning. Dette er 
et tilfelle som for det første er langt mer sann-
synlig, for det andre tvetydig hvorvidt NATO ville 
blandet seg. Det som omtales å være gråsoner for 
Norge, altså konflikter som er for små for allian-
sen å blande seg inn i, men for store for Norge 
å håndtere alene, er det som er bekymringsfulle 
situasjoner. Norge ønsker således å redusere 
omfanget av slike gråsoner, ved å blant annet 
knytte alliansen tettere opp til nordområdene. 
Russland på den andre siden forsøker å øke dette 
handlingsrommet, slik at det blir større terskel 
for når alliansen blander seg i nord.  Hvis Russ-
land utøver press mot Norge som faller utenfor 
NATOs interessesfærer, har Norge lite å stå imot 
Russland med. Russland har mindre kapasiteter 
enn det NATO har, men betraktelig mye mer enn 
det Norge har. 

Den russiske trusselen er likevel ikke overhen-
gene. Norge er ikke Ukraina, og inngår ikke i 
de russiske interessesfærene. Hittil har russisk 
utenrikspolitisk mål i større grad omhandlet 
verdier knyttet til identitet og kultur heller enn 
økonomiske gevinster. Men dagens Russland tar 
beslutninger basert på kostnad-nytte kalkyler, 
så om Russland har mer å vinne på å utøve press 
mot Norge, er det ikke usannsynlig at de nettopp 
vil følge denne strategien.

Vladimir Putin: Putin ble president i Russland i 1999, og gikk over til å 
være statsminister i 2008, etter han hadde sittet som president  Han kom 
til makten som landets president i 1999, og etter å ha sittet den maksi-
male tiden som president som grunnloven tillater ble han statsminister 
i 2008, og ble av mange oppfattet som landets reelle leder også som 
statsminister. I 2012 ble han valgt til president på nytt

TEKST: Vilde Wetteland Stoa

Russland markerer seg i økende grad som en uforutsigbar internasjonal aktør, og oppfattes som en særlig 
trussel for statene i sitt grenseområde. Russland har de senere år vist en politisk vilje og militær evne til å 
bruke tvangsmakt for å fremme egne interesser. Har Norge grunn til å frykte stormakten i øst?

Delelinjeavtalen mellom Norge og Russland: etter 40 år med uenigheter ratifiserte Norges daværende utenriksministere Jonas Gahr Støre og Sergej 
Lavrov en delelinjeavtale i Barentshavet. (Foto: Kjetil Elsebutangen/ UD) 

«I en hypotetisk militær konfron-
tasjon mellom øst og vest i dag er 
det ikke noe tvil om at NATO står 

sterkest» 

«Hvis Russland utøver press mot 
Norge som faller utenfor NATOs 
interessesfærer, har Norge lite å 

stå imot Russland med» 
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Hvem er de? 
Størst av de nye venstrepopulistiske partiene er 
greske Syriza som nå sitter med regjeringsmakten 
i Hellas. Partiet blir ledet av Alexis Tsipras som er 
en ung og karismatisk politiker. Ung og karisma-
tisk er også Pablo Iglesias Turrión, leder for det 
spanske venstrepopulistiske partiet Podemos. 
De fikk 8% av stemmene til Europaparlamentet i 
2014, og har en oppslutning som varierer mellom 
5-10%. Når dette blir 
regnet som betydnings-
fullt, er det fordi Spania 
har et topartisystem, 
og med oppslutning på 
nærmere 10% utfordrer Podemos dette etablerte 
systemet. Den store fargeklatten i selskapet er 
Movimento5Stelle (M5S) som blir ledet av den 
italienske stand-up komikeren og bloggeren 
Beppe Grillo. De fikk hele 20% av stemmene ved 
parlamentsvalget i Italia i 2014, og er det største 
opposisjonspartiet.  

Hva står de for? 
Sentralt for de nye venstrepopulistiske partiene i 
Sør-Europa er motstanden mot EU. Både Syriza 
og Podemos har gått langt i å love og tale Brüssel 
midt imot. Også Det internasjonale pengefondet 
og Den europeiske sentralbanken, som sammen 
med EU utgjør den såkalte «troikaen», får gjen-

nomgå. Finanskrisa i 2008 kan ha en sammen-
heng med at en krass linje i forhold til EU gir 
oppslutning, ettersom både Hellas, Spania, og 
Italia ble hardt ramma av denne. Den økonomis-
ke krisa førte til høy arbeidsledighet, særlig blant 
unge, og kutt i lønninger og offentlige velferds-
ordninger. For å få orden på en vaklende økono-
mi har landene blitt satt under strenge spareregi-
mer av EU, som til en viss grad har forsterka de 
sosiale problemene. På den måten har EU blitt et 
symbol på noe som gjør vondt og verre, og opple-
ves av mange som en byrde for landet. Både Syri-
za, Podemos og M5S har uttrykt sterk motstand 
mot politikken EU fører. I den sammenhengen er 
det et paradoks at alle partiene har latt seg velge 
inn i Europaparlamentet.  

Hva er populisme? 
På nasjonalt plan er det de etablerte partiene som 
utgjør skyteskiva, og her ligger mye av 
kjernen til begrepet populisme. Hvis det er en 
konflikt som står sentralt, uavhengig om det er 

snakk om høyre- eller 
venstrepopulisme, så 
er det motstand mot 
de etablerte partiene 
og mistenkeliggjøring 

av «establishmentet» (media, akademia, elitene 
i samfunnet). En populist hevder at de etabler-
te partiene tilhører en korrupt elite, som bare 
fremmer sine egne interesser, og at en sjøl er 
den egentlige representanten for «folket». Det 
var denne tanken som lå til grunn da tidligere 
formann i Fremskrittspartiet, Carl I. Hagen, 
kalte FrP «det nye arbeiderpartiet», og Tsipras 
i dag omtaler Syriza som det eneste partiet som 
snakker det greske folket sin sak. Hovedkonflik-
ten i samfunnet ifølge dagens populistiske partier 
er, for å bruke ordene til den skotske forskeren 
Luke March: ”The pure people versus det corrupt 
elite”. M5S, Syriza og Podemos ønsker å fremstå 
som en grasrot-protestbevegelse mot de gjelden-

de politiske partiene og systemene i sine respekti-
ve land. Når partiene blir omtalt som populister, 
og ikke ekstremister, er det fordi de ikke åpner 
for voldsbruk eller revolusjon for å få gjen-
nomslag for politikken sin. Sjøl om de er svært 
radikale, og til en viss grad deler tankesettet til 
venstreekstremister og kommunister, ønsker de å 
bruke demokratiske kanaler. 

Verdimessig er motstanden mot ny-liberalistiske 
verdier som frihandel og internasjonale organi-
sasjoner sentral hos dagens venstrepopulister. 
Særlig fordi dette er et verdisett som i stor grad 
får skylda for den økonomiske krisa. Å få tak på 
hva partiene står for er vanskelig, i og med de 
hovedsakelig fokuserer på hva de er mot. Grun-
nen til at de blir plassert på venstresida er at de i 
stor grad fremmer egalitære verdier. Tanken bak 
egalitære verdier er at folks levekår bør være mest 
mulig like, og at man bør føre en aktiv politikk for 
å fremme denne likheten1. Der høyrepopulistene 
ønsker selektivitet og stempler offentlige byrå-
krati som en del av «den korrupte eliten», ønsker 
venstrepopulistene likhet og mistenkeliggjør 
bank- og finansinstitusjoner. De deler likevel en 
felles protest mot EU, media, akademia og eta-
blerte partier, og både høyre- og venstrepopulis-
tiske partier blir ofte ledet av karismatisk ledere 
som bruker en ganske lik retorikk i den politiske 
debatten. 

Ei ny konfliktlinje? 
Syriza har dannet regjering med høyreparti-
et ANEL, og M5S har samarbeida med UKIP 
(innvandrerkritisk høyreparti fra Storbritannia) 
i Europaparlamentet. Denne type samarbeid på 
tvers av den tradisjonelle høyre-venstre-aksen 
gjør at vi kan spørre oss om vi ser konturene av 
ei ny konfliktlinje i europeisk politikk: populis-
me vs. elitisme/etablerte partier? Kan protesten 
mot de etablerte partiene forene de populistiske 
partiene på tross av verdimessige ulikheter? 1 

Henta fra boka «Politisk tenkning» av Raino 
Malnes og Knut Midgaard. For å finne gode svar 
på dette måtte undertegnede spørre noen med 
litt lenger fartstid på Blindern. Førstelektor ved 
Institutt for statsvitenskap Dag Einar Thorsen 
svarer at man til en viss grad ser ei ny konfliktlin-
je, men sier at «det det egentlig går på her er hva 
man mener om EU. Det er derfor ikke så rart at 
Syriza danner regjering med et høyreparti, når de 
eneste andre partiene 
som er mot EU i Hellas 
er Kommunistpartiet 
(som har brennemer-
ka Syriza) og Gyllent 
Daggry (høyreekstremister)». Han får støtte av 
Postdoktor i statsvitenskap Øivind Bratberg som 
sier at «i Hellas ́ tilfelle har det å stå på folkets 
side blitt synonymt med å stå på Hellas sin side 
mot EU». Videre sier Bratberg at «i finanskrisens 
tidsalder og stilt overfor den felleseuropeiske 
eliten fremstår nasjonalisme fra venstre og høyre 
med en felles ideologisk profil. Men Syriza og 
ANEL deler neppe noe bredt idefellesskap utover 
motstand mot EU». Både Bratberg og Thorsen 
understreker det svært kontekstuelle over disse 
samarbeidene.  

Hvorfor Sør-Europa? 
Et annet interessant spørsmål er hvorfor venstre-
populismen ser ut til å gjøre det skarpt i Sør-Eu-
ropa for tida, mens det er høyrepopulismen som 
får oppslutning i Nord- og Vest-Europa? Finans-
krisa og streng sparepolitikk fra EU sin side er 
stikkord i denne sammenhengen. Ifølge Thorsen 
har denne sparepolitikken ført til endringer i 
partisystemet, særlig i Hellas, og et kaotisk po-
litisk landskap. Han mener dette først fremst er 
interessant i Hellas og Spania fordi de, i motset-
ning til Italia, har hatt et relativt stabilt partisys-
tem. Han får støtte av Øivind Bratberg som sier 
at en «sosial konflikt som følge av ekstern-påført 
kuttpolitikk skaper et åpenbart potensial for gras-

En rødfarget middelhavsvind
TEKST: Vetle Westlie

I Januar i år vant venstreorien-
terte Syriza valget i Hellas. Par-
tiet Podemos har skapt et bredt 
folkelig engasjement i Spania. 
Movimento5Stelle er for tida det 
største opposisjonspartiet i Italia. 
Hvem er disse nye partiene som er 
på frammarsj i Sør-
Europa?  

rotbevegelser til venstre». Thorsen mener at det 
i stor grad handler om tilfeldigheter og effekten 
av karismatiske enkeltpersoner som gjør at det 
blåser en venstre-vind over Sør-Europa. Begge 
mener samtidig at vi først og fremst er vitne til 
en polarisering i Sør-Europa, altså at ytterlig-
gående partier både på høyre – og venstresida 
har fremgang. Samtidig kan man tenke seg at 
egalitære verdier får større gjennomslag, i og med 

at inntektsforskjellene 
har blitt større etter 
finanskrisa.  

En farlig utvikling? 
Polarisering i krisetider blir ofte sett på med 
alvorlige øyne fordi dette ofte skaper skarpere 
motsetninger og rom for ytterliggående krefter i 
et samfunn. På 1930-tallet var det i stor grad det-
te som skjedde da flere demokratier i Europa falt 
på bekostning av fascistiske og andre autoritære 
regimer. Når man samtidig vet at både Hellas og 
Spania deler et felles traume med autoritært styre 
helt fram til 1970-tallet kan dette være en bekym-
ringsfull utvikling. Er det grunn til bekymring når 
relativt unge demokratier blir satt på en så tøff 
polariseringsprøve? Forskjellen på 1930-tallet 
og i dag er at de (aller 
fleste) ytterliggående 
partiene, hvert fall i 
Sør-Europa, ønsker å 
benytte seg av demo-
kratiske kanaler for å få gjennomslag for sin poli-
tikk. Sjøl om støtten til partiene er uttrykk for en 
mistillit til et politisk system og en tro påkarisma-
tiske ledere, er det ikke ropet på en sterk mann og 
revolusjon vi er vitne til. «I utgangspunktet er det 
ikke en farlig, men snarere en positiv utvikling at 
folkelig mobilisering kan endre styrkeforholdet 
mellom partiene og bidra til å sette på sidelinjen 
en politisk elite en stor andel av velgerne ikke 
lenger har tillit til», sier Øivind Bratberg. Det kan 
òg hende at de ytterliggående meningen hadde 

fått en mer ekstrem form dersom man ikke hadde 
hatt de populistiske partiene til å «kanalisere» 
noe av denne mistilliten. 

Vegen videre... 
På spørsmål om den videre politiske utviklingen 
i Sør-Europa svarer Thorsen at «det vi først og 
fremst er vi vitne til en uforutsigbar situasjon». 
Han mener at det interessante her er i hvilken 
grad og på hva slags måte partiene får gjennom-
slag for sin poltikk. «Det er lett å være mot noe, 
men vanskeligere å være for noe annet. Nå som 
Syriza har kommet inn i regjeringskontorene må 
de levere», sier han. 24. Februar fikk Hellas for-
lenga lånepakken sin med troikaen. Mange me-
ner denne avtalen var viktig fordi det var Hellas 
sjøl som la premissene, og Syriza fremstilte dette 
som en seier. Samtidig lovet de å forplikte seg til 
ytterligere reformer, og fikk bare en forlengelse 
på fire måneder. Bratberg er òg opptatt av at det 
er poltikken som blir det avgjørende, og sier at 
«dersom Syriza og Podemos ender med å sette en 
allerede skjør økonomi i ubalanse og bryte ut av 
eurosonen kan man neppe si at dagens utvikling 
var til det bedre». Med andre ord er det ikke 
partienes eksistens, men poltikken de eventu-

elt kommer til å føre 
som kan vekke grunn 
til bekymring. Hva 
denne politikken blir er 
vanskelig å si ettersom 

nesten all poltikk bærer preg av å være krisepo-
litikk i Sør-Europa for tida. Dessuten fremstår 
både Syriza og Podemos som det siste håpet folk 
har til at politikere kan gjøre livene deres bedre. 
Dersom de ikke klarer dette i folks øyne, kan 
en ikke-demokratisk storm spøke bak dagens 
venstrevind.

«Det det egentlig går på her er 
hva man mener om EU» 

«Vi er først og fremst vitne til en 
polarisering i Sør-Europa» 

«Hellas og Spania deler et 
felles traume» 

UNG OG KARISMATISK: Alexis Tsipras, leder for greske Syriza. Foto: Joanna/Flickr.com

UTFORDRER?: Kan Pablo Iglesias og spanske Podemos utfordre det spanske topartisystemet?. Foto: Bloco photostream/Flickr.com 
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I vårt politiske landskap er det bred enighet 
om å verne om distriktene. Argumentene er 

mange: Eksempelvis slår Arbeiderpartiet et slag 
for bevaring av den nasjonale identitet. Høyre 
ønsker et «mangfoldig og skapende utkant-Nor-
ge». Fremskrittspartiet satser på infrastruktur i 
distriktene med et mål for øyet – sikre bosetting 
og verdiskapning, mens Sosialistisk Venstreparti 
vil bygge vårt landstrakte land «fra Lindesnes til 
Nordkapp». Budskapet er altså klinkende klart 
– distriktene har både Ola og Kari Nordmann 
stor tro på. Tilsynelatende, i alle fall. Homo 
Oeconomicus ville revet seg i håret av norsk 
subsidieringspolitikk. Et virkemiddel man bruker 
for å gjøre enkelte deler av Distrikts-Norge mer 
attraktivt. Man kan mene så mangt om subsidie-

ringspolitikken er rasjonell, men periferiproble-
matikken er reel. Å miste mangfoldet er et tap for 
norsk identitet. For individet og for landet. Dette 
finnes det lokalsamfunn som vitner om.  

Fjordfolket
70 grader nord finner man den eneste bebodde 
øya i Kvænangsfjorden, med en befolkning på 
et tjuetalls personer. Opprinnelig var Spildra 
et samisk handelssamfunn, der siida-systemet 
dominerte. Dette har resultert i en rekke arkeolo-
giske funn, som tufter, graver og smykker, som i 
dag bevares på museum i Tromsø. Kulturstier på 
øya forteller den unike historien om øyas fjerne 
fortid, og dette er med på å skape et grunnlag for 
turisme. Det er også de slående naturopplevelse-

«Liv laga» 
70 grader 
nord Langt fra sentrale styringsmakter finnes lokalsamfunn.

Lokalsamfunn som på mange måter makter mer, men er langt 
mindre. Bosetter man seg her blir studielånet lavere og 
barnebidraget høyere. Fraflyttingen er likevel et faktum.

ne – utsikt til isbreer og fjorder fra øyas høyeste 
punkt, nordlys og midnattssol.  Spildra er en del 
av Norges subsidierte utkant, men lokalbefolk-
ningen merker ikke mye til det. Mens landsdelen 
visstnok satses på, ønsker Troms fylke å slukke 
gatelysene på øya. Dessuten ser ikke fylket noen 
grunn til å bruke ressurser på å ivareta  brygga, 
og hvorfor skal de det? Lokalbåten «Kvænangen» 
har uansett en usikker fremtid i møte. Ingen vet 
om den fortsatt vil gå etter 1. mai i år. Alternati-
vet er en mindre båt, i et værhardt område, som 
vil frakte 12 personer, men ikke gods. Landhan-
delen synger i så fall på siste verset, og enda en 
viktig arbeidsplass risikerer å gå tapt. «De kan 
like gjerne si rett ut at de ikke ønsker befolkning 
her», sier en øybeboer, og peker på at repre-

sentantene i fylkespolitikken ikke representerer 
Nord-Troms. Dermed blir også lite gjort der be-
folkningen er liten og det er få stemmer å hente.  

Paradoks 
Regjeringspartiet Høyre hevder å ønske «mu-
ligheter for etablering og tro på fremtiden i 
Distrikts-Norge», men fremtidshåpet er ikke 
overveiende i lokalsamfunn som Spildra. De er 
opptatt av at det skal bli enklere å skape ar-
beidsplasser, at enkeltmannsforetak skal lykkes 
–  man ser det stikk motsatte her. For fiskerne er 
ikke fangsten nok, når det å finne en funksjonell 
løsning på hvor man skal levere den er van-
skelig. Å skape turistvirksomhet er komplisert, 
når man ikke kan garantere at reisende faktisk 

kommer frem. Derfor bør det ikke komme som 
noen overraskelse at Spildra ikke er et unntak 
når det gjelder fraflyttingen. Befolkningen er like 
flyktig som nordlyset når man befinner seg 70 
grader nord, og så er det med alt som er flyktig, 
man jakter på det. Primærnæringene er en viktig 
trygghet for vårt samfunn, et sikkerhetsnett man 
som land kan ha behov for å falle tilbake på. 
Naturressursene må bevares. Det koster, men det 
må man være villig til å satse på i et samfunn. Tar 
vi ikke vare på befolkningen, får vi ikke utnyttet 
ressursene. Derfor kan man stille spørsmål ved 
signalene man sender. Det er som kjent mange 
veier til rom, men ren ignoranse fører ingen ste-
der. Kampen for tilværelsen er et faktum – både i 
Erlend Loes fiktive versjon av Ullevål Hageby og i 

Nord-Troms, men på svært ulike måter.  

Robust? 
Det får  være opp til de som styrer showet og 
vurdere om dette er veien å gå for å skape et 
robust land, og om vi ønsker det samme for 
Distrikts-Norge som vi ser i Nord Sverige – en 
landsdel som sakte men sikkert forfaller. Mens 
livet går sin vante gang i hovedstaden, er det 
fortsatt liv laga på 70 grader nord. I hvert fall 
inntil videre.

TEKST og FOTO: Marie Midtlid

SAMFUNN SAMFUNN
           

FAKTA

- I Finnmark og enkelte kommuner i Nord-
Troms, kan man få slettet ti prosent av opp-
rinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år. 
Man må bo og arbeide i regionen 
minst tolv måneder sammenhengende. Ved-
taket om en tiltakssone i Finnmark og Nord-
Troms ble etablert i 1990.

- Frem til april 2014 fikk foreldre i Nord-
Troms, Finnmark og på Svalbard kr 320,- mer 
i barnetrygd per barn i måneden enn i resten 
av landet.  

-På øyene livnærer mange seg av jordbruk 
og fiske. Se «Fjordfolk», og få et innblikk i 
hvordan hverdagen er for fastboende bønder 
i Kvænangen: https://www.youtube.com/
watch?v=fW-jjUdtnpk



MENINGER
Sam

funnsviter´n
1 - 2015

MENINGER

24 25

Fra 1. januar 2015 skal offentlige sykehus i Norge 
kunne tilby rituell omskjæring av nyfødte gutter 
ved foreldrenes ønske. Debatten har vært tatt 
opp tidligere, og de ulike meningene har herjet 
i media forut for lovendringen. §1 viser til at 
«Lovens formål er å sikre at rituell omskjæring av 
gutter utføres på en forsvarlig måte, samt sikre at 
et tilbud om rituell omskjæring er tilgjengelig».
Det har tidligere ikke eksistert et forbud eller 
en aldersgrense. Sånn sett er denne løsningen 
bedre enn at ritualet skal gjennomføres på ymse 
lugubre legekontorer med ukvalifiserte helse-
arbeidere. Loven åpner dermed for at rituell 
omskjæring skal bli tryggere, men den sender 
også ut et offentlig signal fra myndighetene om 
at nordmenn anser det som uproblematisk å 
kutte i en frisk kropp på et individ uten mulighet 
for samtykke. FN omtaler omskjæring som et 
overgrep mot barn som bør bli stoppet. Så hva 
er egentlig konsekvensene av et slikt inngrep? 
Hvilke etiske standpunkter bør veie tyngst?

Hudløs blasfemi 
Om lag 2000 guttebarn blir omskåret hvert år i 
Norge, og det er tvilsomt at dette tallet kommer 
til å synke med det første. I hovedsak utføres 
dette ritualet i henhold 
til jødiske og muslimske 
religions- og kulturskik-
ker, minoritetsgrupper 
som har en belastet his-
torie. Jødedommen an-
ser inngrepet som helt 
nødvendig, og utfører 
«Brit Mila» den åttende 
dagen etter fødselen for 
å ønske barnet velkom-
men til verden og innvie det i familiens kultur og 
som barn av den rette Gud. For muslimer er dette 
mer et kulturelt konsept som ikke er påbudt i for-
hold til koranen, og de har derfor muligheten til å 
vente til barnet har blitt litt eldre. Felles for begge 
er likevel troen på at det bør gjøres så tidlig som 
mulig slik at gutten forhåpentligvis ikke vil huske 
smertene. Et forbud eller nedre aldersgrense kan 
derfor føre til at mange vil ta med barnet uten-
lands, og det er fare for å skape en større segrege-
ring mellom minoritetsgrupper og majoriteten.

Helseminister Bent Høie er lovendringen sitt 
ansikt utad, og uttaler i Dagsavisen den 31.mars 
2014 at «det er for barnas beste at omskjæring vil 
bli utført i ordnede rammer». Vi er da alle 
enige om at hvis det først skal skje så bør omgi-
velsene være trygge. I 2012 omkom en gutt etter 
komplikasjoner fra inngrepet som ble utført av en 
norsk lege. På mange måter kan trygge rammer 
og profesjonelle tilbud hindre at det skjer igjen, 
men om vi faktisk hadde hatt en aldersgrense 
eller forbud så hadde vi kanskje unngått dette 
dødsfallet i første omgang? 

Du skal ikke begjære reservasjonsretten 
Selv om Høie sto såpass fast på reservasjons-

retten mot selvbestemt abort grunnet religiøse 
standpunkter, våren 2014, så har han tydeligvis 
ingen problemer med å nekte reservasjonsrett 
mot religiøse inngrep grunnet moralske ståste-
der. «Det er ingen reservasjonsrett eller reserva-
sjonsmulighet. Det er ikke tradisjon for mulighe-
ter til å ta ut reservasjoner i helsetjenesten, som 
skal være politisk og religiøst nøytral», forklarer 
statssekretær Cecilie Brein-Karlsen (Frp) i Helse- 
og omsorgsdepartementet. Det er opp til hvert 
enkelt sykehus å velge 
om inngrepet skal tilbys 
eller ikke. En ting er 
at helsetjenesten skal 
være nøytral i forhold 
til hva mennesker 
velger å gjøre med seg selv, men det blir en helt 
annen sak når Høie slår seg i vranglås mot en 
grunnleggende forståelse for individets aksept. 
Han peker på at det finnes andre former for inn-
grep som ikke har medisinsk begrunnelse, som 
for eksempel sterilisering. Dette er en dårlig sam-
menlikning, for her er pasientsamtykke vesentlig. 
Problemet oppstår ikke ved at personer av fri vilje 
fikser på sin egen kropp i Guds navn, problemet 
oppstår når vi tvinger personer uten samtykke til 

å gjøre det samme.

Lederen i rådet for le-
geetikk, Svein Aarseth, 
poengterte til Dagsa-
visen, mars 2014, at 
denne lovendringen 
kan være starten på en 
farlig vei å gå, om man 
uten reservasjonsrett 
skal presse helseper-

sonell til å utføre unødvendige inngrep på friske 
personer som ikke har mulighet til å akseptere 
det de blir utsatt for. Det er ikke etisk forsvarlig, 
da dagens legeetikk baseres på pasientsamtykke 
og medisinsk begrun-
nelse. Disse prinsip-
pene går ikke overens 
med lovendringen slik 
den står i dag, og det 
strider i det hele tatt 
mot norsk fornuft. 
Høie vil dermed ikke 
bare innføre lover som 
leger selv kan anse som 
moralsk utfordrende, men han går i praksis imot 
noen av de viktigste retningslinjene dagens medi-
sinstudenter blir opplært til å følge.

The American Dream 
Barneombudet vil ha en nedre aldersgrense på 
15-16 år slik at individet selv skal få frihet til å 
bestemme over sin egen kropp, og mener det 
«bryter med grunnleggende medisinsk-etiske 
prinsipper, særlig siden inngrepet er irreversibelt, 
smertefullt og kan medføre alvorlige 
komplikasjoner». Men er egentlig de medi-
sinske konsekvensene så store? Vet vi nok om 

dette inngrepet til å fordømme eller reklamere 
for det? Jonathan Mervin, direktør for HIV/
AIDS-senteret ved CDC i USA mener fordelene 
ved inngrepet bør veie tyngre enn ulempene. 
«(...) mannlig omskjæring reduserer sjansen for 
å få HIV for heteroseksuelle menn med 50 til 60 
prosent. Høyere omskjæringsgrad i den mannlige 
befolkningen fører også til en signifikant nedgang 
i seksuelt overførbare infeksjoner som herpes, 
skjedekatarr og HPV-infeksjon, med tilsvarende 

nedgang i livmorhal-
skreft for kvinner».

Troen på at det hindrer 
seksuelt overførbare 
sykdommer, i tillegg 

til at det skal være mer hygienisk, har lenge vært 
grunnlaget for at majoriteten i USA omskjærer 
barna sine. Dette høres nesten for godt ut til å 
være sant, og det er det dessverre også. Mervin 
har senere blitt kritisert fra flere hold for at denne 
undersøkelsen ikke holder stand. CDC baserer 
seg på HIV-smittede sør for Sahara i Afrika, hvor 
minoriteten av menn er omskåret, og heterosek-
suell overføring av HIV er langt vanligere enn i 
USA. Å sammenlikne på dette grunnlaget gir ikke 
et fullverdig bilde, da det naturligvis er langt flere 
faktorer enn omskjæring som gir dette resultatet. 
Levestandard, helsetilbud, utdanning og hygi-
eniske forhold er betydelig dårligere i mange av 
U-landene CDC har brukt som sammenlignings-
grunnlag, og resultatene har derfor blitt pro-
dusert på ukorrekte forutsetninger. Georganne 
Chapin fra Intact America, en organisasjon som 
kjemper mot omskjæring, slår fast at om det var 
så enkelt at man kan sammenlikne på den måten 
så ville Europa, som nesten ikke praktiserer om-
skjæring, hatt høyere HIV smitte enn USA. Slik er 
det ikke. Likevel har disse falske mytene rundt de 
medisinske fordelene blitt såpass dypt innpren-
tet i den amerikanske kulturen at inngrepet ikke 

engang trenger et reli-
giøst grunnlag for å bli 
utført. Det har utviklet 
seg til å bli en norm for 
majoriteten, uavhengig 
av livssyn.

Vi (jenter) husker kan-
skje episoden fra sex 
og singelliv da Char-

lotte fikk bakoversveis da det viste seg at hennes 
nye flamme fortsatt hadde forhud. For denne 
stakkars typen var det tydeligvis ikke første gang 
en jente hadde reagert på den måten, og bestemte 
seg derfor, til Charlottes store lettelse, å utføre 
operasjonen i voksen alder for å «passe inn» i 
den amerikanske normen for hvordan en penis 
skal se ut. Jeg, som mange andre jenter, kan 
kjenne meg igjen i veldig mange aspekter av sex 
og singelliv, men akkurat denne episoden ga meg 
en bekreftelse på at Norge (heldigvis) faktisk er 
ganske ulikt USA, uansett hvor mye vi skulle øn-
ske at Oslo var New York enkelte ganger. For jeg 

setter faktisk pris på at jeg ikke bor i et samfunn 
hvor målet om «idealpenisen» trumfer risikoen 
for å påføre sine etterkommere 
medisinske komplikasjoner. Hva er egentlig 
gevinsten her? Er sex med en omskåret mann så 
mye bedre, slik Charlotte skal ha det til?

Ingen «forløsning» i det lange løp
Om sant skal sies, etterlyses det flere forsknings-
rapporter på området, da vi egentlig ikke vet nok 
til at det skal være medisinsk forsvarlig å tilby 
det. Det vi i hvert fall vet er at i tillegg tilfaren for 
komplikasjoner, infeksjoner og blødninger der 
og da, så finnes det flere langvarige konsekven-
ser knyttet til operasjonen. I forhuden sitter det 
mange nerver, og når disse fjernes bidrar det 
til mindre følsomhet. Menn som er omskåret 
kan derfor være mer utholdende under samleie. 
Dette kan kanskje i teorien tolkes som reklame 
for inngrepet, da det ikke skal legges skjul på at 
jenter ofte setter pris på litt stamina. Likevel viser 
en undersøkelse fra Danish Research Enterprise 
(2011)at menn som er omskåret har tre ganger så 
stor sjanse for å slite med utløsning, og kvinner 
som var seksuelt aktive med omskårede menn var 
dobbelt så frustrerte og misfornøyd med sexlivet 
som de andre.

Et ansikt utad til å bekrefte dette er Svend Ravn, 
en omskåret norsk mann som til Aftenposten 
20.juni 2014 forteller om de daglige konsekven-
sene av nedsatt følsomhet og redusert sexliv. 
«En forbrytelse blir ikke rettferdiggjort eller 
tillatt av å bli gjentatt i årtusener. Heller ikke 
nårgjerningen utføres under dekke av å være 
kultur eller religion».Han omtaler inngrepet som 
en daglig plage det er umulig å bli kvitt. Sexlivet 
er mye vanskeligere, og han kritiserer sterkt det 
kulturelle ritualet som ikke ga han et valg: «Jeg 
har tilgitt min mor og far, for jeg vet at de aldri 
har ønsket å gjøre meg vondt. Men jeg kan ikke 
tilgi den religiøse kulturen som fikk dem til å tro 
at forbrytelsen deres var riktig».

Tradisjonen tro 
I selskap med Svend sine foreldre peker mange 
muslimer, jøder og Amerikanere på at rituell 
omskjæring har flere tusen års lange tradisjo-
ner, og at det derfor er noe vi bør respektere og 
tilrettelegge for. Dette er ikke, og kommer aldri 
til å bli, et godt argument i noen sammenhen-
ger. Mennesker har opp gjennom historien hatt 
mange tradisjoner det ikke er noen grunn til å 
være spesielt stolte av, for eksempel er apartheid 
og slavearbeid skamfullt skrevet inn i den hvite 
manns historiebøker. Kristendommens tro på 
at ekteskapet skal være forbeholdt heterofile og 
opprettholdelsen av pelsdyrindustrien kan også 
tolkes som tradisjoner jeg for Guds skyld håper 
menneskeheten har vett 
nok til å kvitte seg med. 
At denne tradisjonen er 
lovlig i alle andre land 
tilsier heller ikke at vi 
automatisk bør godta 
inngrep som går imot 
våre moralske standpunkter. Det er faktisk lov 
med litt selvstendig og kritisk tankegang i forhold 
til hva «alle andre» tar seg til. Et sted må man 
uansett begynne.

Når Bent Høie uttaler seg om at loven handler 
om å respektere andre religioner så legger han 
religionsfrihet som et grunnprinsipp for at loven 
bør gjelde. Men hvem er det egentlig som får re-
ligionsfrihet her? Foreldre eller barn? På mange 
måter vil foreldrenes frihet slutte når barnets 
frihet begynner. I Barnekonvensjonens artikkel 
12 står det at alle barn har rett til å si sin mening 
eller bli hørt. Når vi ikke setter en aldersgrense 
på inngrepet vil ikke spedbarn ha muligheten 
til å ytre seg, og får da heller ikke friheten til å 

velge religion eller livssyn. Selvsagt er det også 
slik at alle religioner har ulike måter å innskrive 

spedbarn i Guds navn, 
og noen kan kanskje 
argumentere for at dåp 
i kristen tro heller ikke 
gir barnet mulighet til 
samtykke. I teorien vil 
kanskje slike ritualer 

bety det samme, men i praksis er det ikke til 
å komme unna at litt vann på hodet ikke vil gi 
barnet fysiske konsekvenser livet ut.

Ingen pode uten (penis)hode 
Selv om man kan argumentere i det uendelige 
med at det kommer til å skje uansett, så synes jeg 
det er verdt å se ordentlig på hva lovendringen 
innebærer, og om det egentlig er moralsk riktig å 
ha et samfunn som tilbyr et ikke-reverserbart og 
unødvendig inngrep på et spedbarn uten stemme, 
i religionens navn. Slik jeg ser det vil innføring av 
aldersgrense være det eneste moralsk forsvarlige, 
i henhold til norsk legeetikk og religionsfrihet. 
Selv om det kan føre til at barna blir tatt med 
utenlands, så vil i hvert fall vi som nasjon ha vårt 

på det rene. For meg handler ikke dette om å nek-
te minoritetsgrupper i Norge å utføre sin religion. 
Det er ikke diskriminerende å nekte noen å utføre 
et unødvendig og potensielt skadelig inngrep på 
mennesker som ikke kan snakke for seg selv. Det 
handler om individets rett til å bestemme over 
egen kropp. Derfor tror jeg ikke Bent Høie tenker 
på barnas beste når de skal få flere plattformer 
å utføre et FN-fordømt overgrep på. Jeg tror 
Høie heller er redd for å legge seg ut med viktige 
velgergrupper. Jeg sier meg derfor enig med 
stortingsrepresentant Freddy de Ruiter, som 
uttalte at «Menneskerettigheter bør veie tyngre 
enn religion».Religionsfrihet bør finne sted, og 
et forbud mot omskjæring før noen har fylt 16 år 
vil derfor ikke være et forbud mot religionsfrihet, 
men heller fremme den ved å respektere indivi-
dets valg til å ta avgjørelser på vegne av sin egen 
kropp og eget livssyn. Og det er et Norge jeg vil 
ikke reservere meg mot.

Ingen forhud

i himmelen
Å kutte friske kroppsdeler av spedbarn på religiøst grunnlag skaper 

etiske dilemmaer og reaksjoner. Er det egentlig så farlig som 
mange skal ha det til?

TEKST: Elin Mykland     ILLUSTRASJON: Anja Mykland

«Én ting er at helsetjenesten 
skal være nøytral i forhold til 
hva mennesker velger å gjøre 

med seg selv, men det blir en helt 
annen sak når Høie slår seg i 

vranglås mot en grunnleggende 
forståelse for individets aksept» 

«På mange måter vil foreldrenes 
frihet slutte når barnets frihet 

begynner» 

«Problemet oppstår ikke ved at 
personer av fri vilje fikser på sin 

egen kropp i Guds navn, 
problemet oppstår når vi tvinger 

personer uten samtykke til å 
gjøre det samme» 

«For meg handler ikke dette om å 
nekte minoritetsgrupper i Norge 

å utføre sin religion» 

«Hvilket livssyn skal lillemann sin kropp tilhøre?»
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Medisinering av« »

Hva er denne lykken, som vi forbinder med 
de såkalte lykkepillene? I følge Aristoteles 

er lykke noe langt mer dyptgripende enn nytelse. 
En nytelse er alltid kortvarig, mens lykken er 
noe som utfolder seg gjennom et helt liv, eller i 
det minste store deler av livet. Lykken er knyttet 
til at man er i virksomhet og at man får utfoldet 
sine evner til det ytterste. Men gir pillene kun 
en kortvarig nytelse?  «Bare en pille til», trygler 
pasienter, som zombier på lykkejakt. Ikke så rart 
heller, for jakten er avhengighetsskapende, på 
linje med narkotika. Finnes det en pille som kan 
kurere alt, spør vi legen; kjærlighetssorg, sorg, 
posstraumatisk stress, depresjon, angst, osv? Ja 
takk, vi tar dem gjerne! En for hvert av probleme-
ne. Nye tall fra reseptregisteret viser at rekord-
mange unge fra 15 til 19 år går på lykkepiller 
– de siste fire årene har bruken økt med hele 27 
prosent! Tall fra Folkehelseinstitutet (2005) viser 
også at Norge ligger på europatoppen i forbruk 
av antidepressiva. Er vi verdens rikeste land, men 
mer ulykkelige enn noensinne? Er omfattende 
medisinering av psyken en hensiktsmessig og 
forsvarlig behandling? Noe av dette håper jeg å få 
svaret på i kveld.

Medisinering av psyken – mer skade enn 
gagn?
1Gøtzsche åpner foredraget med å poengtere at 
han «selvfølgelig ikke mottar penger fra legemid-
delindustrien!», videre at «I have no conflicts 
of interests». Foredraget viser at dette må være 
åpenbart; han er en som tør å gå imot den mekti-
ge industrien, og allment akseptert vitenskap. «Å 
tie noen til taushet», er ikke kun et munnhell, noe 
som viser seg ved at han i paneldebatten blir møtt 
av tre tomme stoler; Norsk Psykiatrisk Forening, 
Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret for 
Helse, hvor er de? Det poengteres at det er et de-
mokratisk problem at offentlige institusjoner ikke 
møter opp, at debatt og meningsbrytning hadde 
vært fint, og at det er bekymringsfullt, intellektu-
ellt sett, i vårt land at disse ikke møter opp.

Big Pharma – organisert kriminalitet? 
Gøtzsche forteller at 1 av 8 i den vestlige verden 
tar 5 legemidler hver dag. Videre tar han opp 
det tragiske faktum at mange dør av legemid-
ler de slett ikke hadde trengt å ta. Vi lider av to 
menneskeskapte epidemier: tobakk og reseptbe-
lagt medisin. Begge kan være meget dødelige. I 

USA og Europa er legemidler den tredje hyppig-
ste dødsårsak etter hjertesykdommer og kreft. 
Gøtzsche illustrerer poenget ved omfattende 
forskrivning av reseptbelagt medisin slik: Pasient 
til legen; «Is there a pill I can take for the side 
effects from the pills I already take?».  

Gøtzsche hevder at psykiatrien er den mest kor-
rupte fagprofesjonen 
som fins; ingen mottar 
mer penger fra lege-
middelindustrien enn 
dem. Professoren kaller 
aktiviteten til legemid-
delindustrien organi-
sert kriminalitet. Han 
viser til en sak hvor Pfi-
zer i 2010 ble dømt for 
Neurontin-bedrageri. I 
2012 aksepterte Pfizer 
å betale 60 millioner 
dollar for å inngå forlik 
i en amerikansk føderal undersøkelse av bestik-
kelse i utlandet. Pfizer var ikke kun anklaget for å 
bestikke leger, men også sykehusadministratorer 
og legemiddelmyndigheter i flere land i Europa 

og Asia. Etterforskerne sa, at Pfizers avdelinger 
skjulte bestikkelser ved å oppføre betalingene i 
regnskapene som legitime utgifter til f.eks. utdan-
nelse, frakt og underholdning. Pfizer hverken 
innrømte eller benektet disse påstander, hvilket 
er rutinemessig praksis, når medisinfirmaene 
inngår forlik med påtalemyndighetene for å unn-
gå straffeforfølgelse. Dette er bare ett eksempel 

blant mange innenfor 
legemiddelindustrien .
Gøtzsche beskriver i bo-
ken sin medisinfirmaet 
Hoffman-La Roche som 
verdens største pusher. 
Å pushe medisin som 
folk ikke har bruk for, 
er lukurativ forretning, 
især når medisinen 
påvirker hjernens funk-
sjoner. Roche pushet 
Valium (diazepam), 
som ble det mest solgte 

legemiddel i verden, selv om indikasjoner for 
dets anvendelse var tvilsomme. Firmaet har vært 
etterforsket, den tidligere direktøren ble fengslet, 
og Roche betalte 500 millioner dollar i forlik.

Professoren viser at bivirkninger blir hemmelig-
holdt, og at forskningen er slik at bivirkninger 
ikke avdekkes, f.eks. at forsøk bare testes ut 
på personer som ikke er tilbøyelige til å begå 
selvmord. Videre påpekes direkte feil i offentlige 
rapporter om bivirkninger. 
3Gøtzsche viser til forskning på antidepressiva 
og selvmord, hvor Food and Drug Administrati-
on (FDA) i USA publiserte funn som «pyntet på 
sannheten». En korrekt analyse ville ha vist 15 
ganger flere selvmord i analysen.

Diagnoser på sykdommer som ikke fins
Gøtzsche presenterer følgende illustrasjon; lege 
til pasient; «You’re in excellent health. I’ll need to 
run some tests until I find something wrong with 
you.” Ved besøk hos psykiatrien gjelder det å hol-
de kjeft, mener Gøtzsche, fordi, «i psykiatrien kan 
alt du sier brukes mot deg». Har man ingen diag-
nose, så finner psykiatrien likevel «noe sykt» hos 
absolutt alle. Som Gøtzsche selv sa; «jeg ble selv 
undersøkt av psykiatrien, og de fant ut at jeg had-
de ADHD og en masse diagnoser!».  Dette leder 
til et vell av «deprimerende diagnoser av depre-
sjon». «Skal alle ha en diagnose?» spør Gøtzsche. 
Han beskriver hvordan psykiatrien diagnostiserer 
f.eks. kjærlighetssorg, vanskelige livssituasjoner, 
etc. som depresjon og foreskriver antidepres-
siva. «Hvorfor kan ikke psykiaterne få nok av å 
diagnostisere folk?», spør han. Han forteller at 
det er unødvendig å foreskrive antidepressiva i 
slike tilfeller, da depresjonen naturlig vil gå over 
av seg selv uansett, uten medisinering. Videre 
at forskningen har vist at det er nesten ingen 
forskjell på personer som behandles med placebo 
og andre ekte medisin. Studien viste at effektivi-
teten var lik for disse to medisinerings-formene. 
Professoren forklarer at det har sammenheng 
med at det i mange tilfeller er satt feil diagnose, 
og da vil antidepressiva være effektløs. Det vil da 
bare oppstå negative bivirkninger, og preparatene 
er verdiløse, forklarer Gøtzsche. «Leger har ikke 
prøvd antidepressiva selv», poengterer Gøtzsche. 
Leger og pasienter tror de virker, men i virkelig-
heten er det naturens gang!

Summa summarum, beskriver Gøtzsche psykia-
trien som legemiddelindustriens paradis.  Psyki-
atrien finner alltids noe galt som må behandles 
med piller, mener han. Her skal man forebygge 
alt mulig, og pasienter blir bedt om å «spise den-
ne medisinen for de neste 30 årene». Selvsagt, 
jo lenger man spiser piller, jo mer vil industrien 
tjene. Gøtzsche anbefaler det motsatte; «spis ikke 
legemidler om dere kan 
unngå det – for å ikke 
dø». Og hva mener han 
om «lykkepillene»? Jo, 
de er «ulykkepiller» 
som ødelegger ekte-
skap.

Narkomane pasienter 
Legen sier at de pilleavhengige pasientene er 
syke, men i virkeligheten er man kommet i sin 
tilstand som følge av avhengigheten. Gøtzsche 
omtaler dette som en forbrytelse. Han beskriver 
hvordan feil-diagnostisering fungerer; at pasien-
ter som var helt normale før de 
4startet med antidepressiva, får bivirkninger 
av medisineringen, og blir normale igjen når de 
dropper pillene (om de kan). Nettopp fordi de var 
helt normale i utgangspunktet. Pasientene blir 
narkomane. Så må man ut av medisineringen, og 
han beskriver at det krever en mega-innsats, fordi

psyken

nedtrappings-symptomene er så ubehagelige at 
mange mislykkes. Det tar mange år å komme ut 
av det, medisineringen skaper ubalanse i hjernen.  
Gøtzske krever avvenningsklinikker over hele 
landet, noe som neppe lar seg gjøre. Det eneste 
saliggjørende er derfor ikke å bruke 
psykofarmaka.

Cause of Death: Unknown 
Gøtzsche forklarer med henvisning til FDA’s 
David Graham, USAs sikkerhetskonsept: «Vi kan 
ikke være 95% sikre på at dette legemidlet vil dre-
pe deg, derfor vil vi anta at det ikke gjør det, og 
slipper det ut på markedet.». USA praktiserer det 
«omvendte føre-var-prinsipp». Mange pasienter 
dør pga. denne presumsjon. Medisinene produ-
serer en «akatisi-tilstand», som øker risikoen 

for selvmord. I studier 
vedrørende antide-
pressiva og selvmord, 
er det tilbakeholdt 
informasjon om dette, 
og selvmordsraten er 
langt høyere. «Keep out 
of reach of children!» 
sier han og henviser til 

at antidepressiva bør forbys til barn og unge, og 
at de er farlige også for voksne. På samme måte 
som «vi tar pistolene vekk fra våre barn, må vi 
ta pillene vekk fra våre pasienter!». Av og til 
kommer sannheten til overflaten, men for sent: 
For pasienten som døde fordi hun fikk for høy 
dose medisiner, stod det på gravsteinen «medisi-
nene drepte meg».  I USA har man i lys av dette 
innført «The Sunshine Act». Den krever at data 
vedrørende betalinger og gaver til psykiatere og 
helsepersonell fra legemiddelfirmaer skal bli gjort 
offentlig tilgjengelig. Reformen viser at korrup-
sjon i legemiddelindustrien er velkjent.  Norge er 

«Hvis kliniske forsøk blir en kom-
mersiell virksomhet, hvor egen-

interesser overtrumfer offentlige 
interesser, og begjær overtrum-
fer vitenskap, så er den sosiale 

kontrakt, som tillater forskning 
på mennesker til gjengjeld for 
medisinske fremskritt, brutt.» 

- Jonathan Quick fra WHO

«Vi kan ikke være 95% sikre på 
at dette legemidlet vil drepe deg, 
derfor vil vi anta at det ikke gjør 

det, og slipper det ut på 
markedet» 

ikke upåvirket av dette. De amerikanske selska-
pene opererer også her til lands.

Forsvarlig behandling? 
Hvor mye lykke brakte pillene oss? Lykke-be-
grepet er knyttet til bruk av evner til det ytterste. 
Gøtzsche konkluderer med at medisinering av 
psyken gir økende funksjonshemming, og dermed 
også arbeidsledighet. Professorens statistikk av-
slører at pasienter som er medisinert, utgjør den 
høyeste andel av de uten arbeid, sammenlignet 
med de som ikke ble medisinert, som var i studier 
eller jobb. «Lykkepiller» og andre medisiner for 
psyken, er dermed ikke noe som kan forbindes 
med lykke overhodet, men er et dop, som gir 
kortvarig 
5nytelse og avhengighet. Forårsakelse til avhen-
gighet er i strid med kravet til forsvarlig behand-
ling etter helselovgivningen.

La oss være «solstråler» 
Det burde være akseptert at folk har både opp-
turer og nedturer i løpet av sitt liv, og en trenger 
ikke feile noe av den grunn. Det er en naturlig 
del av livet, og gjerne som reaksjon på mellom-
menneskelige forhold. Man kan ikke medisine-
re bort sorg. «Solstråler» med en nedtur, blir 
kjemisk lobotomert av legemiddelindustrien, og 
blir f.eks. en regnsky, eller et dophue, en zombie, 
følelsesløs, eller en «grå, kjedelig mus», eller var 
det A4 mennesker en ønsket seg? Svaret er ingen 
av delene. Alt vi ber om – sier medisinmennene – 
er at du blir avhengig. En livslang pillemisbruker 
som kan fylle lommene til industrien. Går du på 
blå resept, ja så er det et effektivt sugerør ned i 
statskassen. Det er i alle fall sikkert at disse ikke 
er solstråler. La «solstrålene» gråte, men la de 
være de «solstrålene» de er, uten piller. Og husk, 
«every cloud has a silver lining».

Jeg er en av mange fremmøtte til 
en gjesteopptreden med dr. Peter 
C. Gøtzsche i Oslo. Som professor 
og overlege har han skrevet boka 
«Dødelig medisin og organisert 
kriminalitet - Hvordan den far-
masøytiske industrien har 
korrumpert helsevesenet». I kveld 
på Cinemateket er det lykkepiller, 
legemiddelindustrien og 
korrupsjon som står på agendaen

TEKST: Ingvild Sverdrup    
ILLUSTRASJON: Janni Fredriksen Kalafatis
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For to år siden hadde Malin Norheim (26) et helt normalt 
og hektisk liv. Fotball, studier, venner og kjæreste utgjor-
de hverdagen hennes, før yogaen ble hennes store 
kjærlighet og evige mantra. 

TEKST og FOTO
: Ane Larsen
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De nye«nazistene»?
TEKST: Thomas Øverland     ILLUSTRASJON: Kristin B. Bruun   

Jeg er bekymret, mer enn vanlig må jeg vel inn-
rømme, og nå er det Pegida som topper lista. 

Det er en stund siden de var fremme i media, 
men likevel forstyrrer de nattesøvnen min. Van-
ligvis ville jeg ignorert det de sier. ”De idiotene 
der spiller jo ingen rolle,” kunne jeg tenkt, men 
nå har ytringer fra tilsynelatende helt vanlige 
borgere blitt til mareritt. Det de sier er ikke nytt. 
Vi har hørt det fra FrP i flere år, men stort sett fra 
løse kanoner. Denne gangen er det en organisa-
sjon med felles mål; muslimer hører ikke hjemme 
i det norske samfunnet.

Pegida (patriotiske europeere mot islamiserin-
gen av vesten) ble opprinnelig startet i Dresden 
høsten 2014 med demonstrasjoner for å vise mot-
stand mot innvandringen, og spesielt muslimer, 
i Tyskland. I løpet av få uker gikk de fra et titalls 
demonstranter til flere tusen –  så mange at For-
bundskansler Angela Merkel gikk ut og uttalte at 
Pegida har «fordommer, kulde og til og med hat i 
sine hjerter». I Norge oppsto bevegelsen da Max 
Hermansen sto i front for flere mindre marsjer 
i Oslo, inspirert av Pegida i Tyskland. Heldigvis 
har Pegida i Norge hatt motsatt utvikling av mar-
sjene i Dresden. Fra å være opp mot tohundre 
demonstranter, er det knapt ti som møter opp nå. 
Likevel, det er besluttsomheten til de som er igjen 
som bekymrer meg.

For å lære litt mer om Pegida lette jeg gjennom 
sidene deres på nettet og i sosiale medier. Der 
fant jeg en YouTube-video hvor tidligere SIAN-le-
der (SIAN – stopp islamiseringen av Norge) Arne 
Tumyr intervjuer Max Hermansen. Her sammen-
lignes islam og nazisme som like ekstreme og 
totalitære ideologier, og Hermansen fremhever 
forfølgelse av homofile som årsak til demonstre-
ringen mot islam. Intervjuet fortsetter med utsag-
net om at islam og muslimer ikke kan tilpasses de 
norske og vestlige verdiene, og at islam truer det 
norske samfunnet. Denne mistenkeliggjøringen 
og generaliseringen av alle muslimer gjør at det 
skapes skiller.

«Oss og dem». Muslimer og etniske nordmenn. 
Max Hermansen sier det, avisene skriver det, 
mange andre tenker det. Gruppetenkning. 
Kanskje det mest naturlige i hele verden. Vi har 
behov for å plassere hverandre i båser. På den 
måten blir verden litt ryddigere og enklere, men 
det kan også brukes til å skape avstand og fordele 
skyld. Pegida ser ut til å bruke dette som en 
aktiv strategi. De skaper avstand til en gruppe og 
frarøver dem verdi, samtidig som de skylder på 
muslimer og innvandringen for ting som er galt 
i det norske samfunnet. Dette trodde jeg vi var 
ferdig med i 1945.

Etter «fredens ring» der muslimer og andre dan-
net en ring rundt den jødiske synagogen i Oslo, sa 
Hermansen at det bare var lureri og et sleipt triks 
for å skape et mer positivt bilde av islam, for man 
kan jo ikke stole på muslimer. Bytt ut muslimer 
her med en hvilken som helst annen folkegruppe, 
for eksempel samer eller jøder, og selv Max Her-
mansen ville sett hvor foruroligende utsagnet er.

Jeg skulle ønske media var like oppmerksomme 

på hvordan de også bidrar til å skape skiller og 
gruppetenkning. Etter terrorangrepene i Paris 
og København var de raskt ute med å opplyse at 
det var muslimske gjerningsmenn. I Norge ble 
muslimer bedt om å ta avstand og fordømme 
terroren for å vise hvor de sto. For meg er dette 
helt «hål i håvet». Det er riv ruskende likegyldig 
hvilken religion gjerningsmennene tilhørte, de 
er ekstreme og bør ikke gis mer oppmerksomhet 
enn det. Og det at muslimer må bevise at de tar 
avstand blir for meg som om jeg som hvit, norsk 
mann, måtte tatt avstand fra ABBs handlinger 22. 
juli, som om det ikke var en selvfølge.Nei, man 
kan aldri fordømme 
terror mange nok ganger, men mistenkeliggjørin-
gen av muslimers holdninger og intensjoner 
bidrar ikke til å bygge broer.

Det er imidlertid et lyspunkt at motreaksjonene 
har oversteget Pegidas demonstrasjoner. Mange 
har tatt til motmæle, gått i motdemonstrasjoner, 
og plukket Pegidas argumenter fra hverandre. 
Men selv om Pegida i dag fremstår som en liten 
gjeng sinte menn, er det mange andre som har 
sympati med dem. I en undersøkelse utført av Ip-
sos MMI sa 40 prosent av den norske befolknin-
gen seg enig i utsagnet «muslimsk innvandring 
og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det 

norske samfunn». Av FrPs velgere var 88 prosent 
enig. Et syn som skjules rett under overflaten og 
som kommer fram på skremmende vis. Som da 
TV2-reporter Kadafi Zaman spør en Pegida-de-
monstrant hva han gjør der, og får slengt etter 
seg «Viser min avsky til muslimjævler som deg. 
Jævla innvandrerdrit som deg».

På Pegidas Facebookside har et medlem skrevet 
«Den største folkesykdom siden Svartedauden 
- likegyldigheten!» og jeg må si meg enig. Vi har 
visst glemt 22. Juli allerede. Det skulle ikke mer 
enn fire år til, så var vi tilbake til status quo med 
drittkasting og steile fronter. Imens vil Ola og 
Kari Nordmann helst på hytta så de slipper unna 
alt det kjipe på nyhetene. Ser vi ikke trusselen fra 
egne rekker? Eller er det meg det har tørna for? 
Pegida, og Max Hermansen, skremmer meg mye 
mer enn det en muslim noen ganger har gjort.

I skrivende stund er Per Sandberg sitert på 
Dagbladet.no; «vanvittig å ta inn 10.000 syrere». 
Det er visst blitt galskap å vise solidaritet i dette 
landet. Vi har jo ikke råd til å hjelpe andre. Vi 
som har det så fælt.
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Malin Norheim var for to år siden en helt 
alminnelig treningsentusiast. I sine yngre 

år var hun et stort fotballtalent, og spilte blant 
annet for eliteserielaget Røa. Lektorgraden som 
idrettspedagog fra Norges Idrettshøgskole ble 
fullført i 2013, og hun underviser nå fulltid ved 
idrettsfag på en videregående skole. For to år si-
den var det lite hun viste om det hun i dag ser på 
som sin største lidenskap. Det var en helt ordinær 
dag i oktober 2013 at Malin dumpet inn på sin 
første yogaklasse på Elixia Colosseum. 
     - Jeg hadde bestemt meg for å prøve alle grup-
petimene de hadde, men endte opp med å bare gå 
på Jivamukti Yoga. Dette fordi jeg møtte verdens 
herligste yogalærer og ble forelsket i denne typen 
yogametode med en gang.. 
Hva var det med Jivamukti-metoden som traff 
deg? - Musikken, chantingen (syngingen), den 
utfordrende fysiske praksisen, det månedlige 
fokuset, variasjonen, læreren, stemningen... Jeg 
kunne ramset opp i fleng. Jivamukti Yoga er en 
dynamisk yogaform. Vi legger også vekt på yoga-
filosofi, som kommer 
til uttrykk gjennom det 
månedlige fokuset som 
endrer seg fra måned til 
måned. I tillegg chanter 
vi i klassene, det vil si at 
vi alltid synger en sang 
sammen før timen begynner.  

For Malin, som i bunn og grunn kommer fra et 
konkurransemiljø uten like, var det noe helt nytt 
å møte en treningsform der alt skulle dreie seg 
om å akseptere seg selv og sin kropp.  
     - I en treningssituasjon er det lett å konstant 
sammenligne seg selv med andre, men i Jivamuk-
ti Yoga dreier seg alt som hva du selv gjør på 
matta, og hva din egen kropp kan klare; og derav 
akseptere dette. Det handler heller ikke bare om 
hva du gjør på yogamatta, men også hva du gjør 
utenfor den. For meg har yoga hjulpet meg å 
finne harmoni mellom psyke og soma, dette har 
ført til en større grad av bevisste handlinger for 
min del.

Forandringen
På hvilken måte vil du si at yogapraktiseringen 
har forandret både ditt livssyn og din livsstil? 
     - Jeg er blitt mye mer bevisst på mange områ-
der. Yogaen har gjort at jeg føler meg klarere enn 
noen sinne, og jeg klarer i større grad å gjennom-
føre gjennomtenkte handlinger enn det jeg gjorde 
før. Jeg har jo også blant annet blitt vegetarianer. 
Mange lurer på hvorfor mange yogapraktiserende 
velger å være vegetarianere. Vi prøver å handle 
med bevissthet og gjøre minst mulig skade på 
omverdenen, blant annet dyr og miljø.  

Å gå fra å spise kjøtt regelmessig, og ha et relativt 
normalt kosthold, til å bli fulltid vegetarianer 
høres for mange ganske krevende og drastisk ut, 

men for Malin var det noe helt annet.   - Det bare 
skjedde helt organisk for min del. Valget kom 
naturlig innenfra, og jeg er veldig glad for dette i 
dag. Men jeg møtte selvfølgelig på litt motstand 
fra de nærmeste i familien. I bunn og grunn av 
skepsis tror jeg. De var blant annet redd for at 
jeg skulle forandre meg masse, og miste ”gamle 
Malin”. Men etter kort tid så de at yoga var en 
berikelse i livet mitt, og at jeg i dag oftere klarer å 
være den beste versjonen av meg selv.  

Å virkeliggjøre en drøm
I juni 2014 bestemte Malin seg for å ta steget 
videre. Drømmen var å bli yogalærer selv, og nå 
skulle dette endelig bli en realitet.  - Etter litt over 
to måneder med yoga var det faktisk yogalæreren 
min som anbefalte meg å ta Jivamukti Yoga-
utdannelsen. I utgangspunktet er det anbefalt å 
ha hatt minst to år med jevnlig yogapraksis før 
man tar denne utdannelsen, men siden jeg var så 
dedikert og i tillegg hadde mye sportslig erfaring 
fra før, var det ingenting som stoppet meg. Takk 

til læreren min som 
hadde trua på meg. 

Malin smiler bare Costa 
Rica blir nevnt, og 
beskriver turen som et 
eneste stort eventyr.

     - Jeg elsket jo metoden fra før, men etter 
turen var jeg fullstendig og håpløst forelsket. Vi 
gjorde øvelser som var helt nye for meg, og jeg 
fikk virkelig kjenne på følelser jeg aldri hadde 
hatt før. På mange måter vil jeg si at jeg ble 
kjent med meg selv på en helt ny måte. Samtidig 
møtte jeg utrolig mange hyggelige mennesker 
som jeg fremdeles har kontakt med. Jeg fikk også 
møte grunnleggerne av Jivamukti Yoga, Sharon 
Gannon og David Life. Å møte disse to personene 
gjorde at jeg fikk en enorm respekt for praktise-
ringen, og jeg kjente straks en stor takknemme-
lighet i forhold til de.  

Etter turen til Costa Rica fikk Malin mange 
jobbmuligheter, og har i dag faste Jivamukti-
klasser på blant annet Leela Yoga og Icon Skøyen 
og Bekkestua. Hun har også workshops gjennom 
Oslo Yoga og beskriver tilværelsen som yogalæ-
rer som noe helt spesielt.   - Å være yogalærer er 
helt fantastisk. Ingenting er bedre enn å være i 
yogarommet og spre kjærlighet og ro til de som 
er på klassen. Veldig energigivende og utrolig 
morsomt. Jeg anbefaler alle de som vil teste ut 
yoga for første gang å prøve ut litt ulike lærere 
og metoder, slik at de kan finne den metoden og 
den læreren som passer deres behov. Noen vil ha 
energiske og fysisk krevende klasser, og andre vil 
ha roligere klasser. Vi er alle ulike, og yoga  
handler i bunn og grunn om å klare å akseptere 
dette.

5 Raske om Malin
JEG TROR PÅ: Kjærlighet. Ikke bare kjæreste-kjærlighet, men 
kjærlighet for alle og alt rundt deg.

KJÆRLIGHET ER: Å møte verden med intensjon om å ville andre vel.

JEG KAN IKKE FÅ NOK AV: Yoga!

I 2015 HAR JEG LYST TIL: Være god og gjøre godt.

MITT MANTRA FOR LIVET ER: «Lokah samastah sukhino 
bhavantu». (La alle levendevesen være lykkelig og fri, og la mine 
tanker og handlinger påvirke dette og friheten på en eller annen 
måte)

«De var blant annet redd for at 
jeg skulle forandre meg masse, 

og miste ”gamle Malin”» 
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«Smaker det som livet sjæl?»
Det var søndag kveld. Styremøtet i Samfunnsviter’n hadde på en eller annen måte morfet om til en blind-
test av den lokale Joker’ns colatilbud. Det hele startet i en nysgjerrighet på Coca Cola Companys nyhet, 

Cola Life. Markedsført som et sunnere alternativ, men med den gode gamle Colasmaken. Kunne dette 
virkelig stemme? Vi følte byrden tynge på våre skuldre. Dette samfunnsoppdraget måtte vi bare ta.

Tilstede på møtet var:
Thomas Øverland(27) Redaktør, drikker vanligvis vanlig cola
Marie Midtlid(21) Redaksjonssekretær, drikker ikke brus
Vilde Wetteland Stoa(24) Assisterende redaktør, foretrekker cola zero
Lara Kristiansen(23) Økonomiansvarlig, drikker helst pepsi max
Tana Blegen(22) Webredaktør, sverger til pepsi max

Etter en grundig runde loddtrekning, ble under-
tegnede (Tana) gitt den viktige oppgaven med å 
administrere testen. Jeg valgte å begynne testen 
med klassikeren Cola Light.

Testpanelet lukter, smaker og svelger, og går 
løs på arket med pennen i full vigør. Så skal det 
diskuteres. «Litt søt, men frisk. Ikke egentlig så 
mye smak», mener redaktøren. De andre nikker 
anerkjennende. «Den snurper litt på tunga og», 
sier Vilde. Felles for panelet var at denne brusen 
hadde lite futt - kullsyren mangler. Etter spriken-
de bedømminger lander Cola Light, som halve 
panelet trodde var Cola Life, på et sterkt 
terningkast 3

«Hva gjør man hvis man får alle rett, egentlig?» 
- Lara
«Da får man komme på forsiden av avisen» 
- Tana

Som brus nummer to i testen, valgte jeg brusen 
som har en ingrediensliste nær identisk til Cola 
Light; nemlig «mannebrusen» Cola Zero. Etter 
å ha delt ut glassene, satte jeg meg ned for å 
studere testpanelet nøye. Hvis det var en smaks-
forskjell, ville de vel merke det nå? «Den her 
smakte jo som karamell og var litt rund i avgan-
gen», synes Lara. Brus-jomfruen Marie mener 
den er utvannet. «Og den henger litt på tennene,» 
fnyser panelets mannlige deltaker. Tross dette 
oppnår Cola Zero en svak firer. Og denne gangen 
klarer Marie og Thomas å smake seg fram til hva 
de drikker.

«Jeg kommer jo ikke til å få sove i kveld» 
- Lara

Neste smaksbombe  det uvitende panelet skulle 
få bryne seg på, var USA-favoritten Dr. Pepper 
Original. Med dårlige salgstall på det Norske 
markedet, var jeg usikker på om panelet i det hele 
tatt hadde smakt denne før. Det tok ikke lang tid 
fra den første slurken det kontant kom fra redak-
tørens hjørne at «denne var sååå jævlig». Vilde 
og Lara nikket i enighet. Alle var også enige i at 
denne hadde en rar bismak. Noen mente kirse-
bær, andre mente marsipan og tiramisu. Det kom 
derfor overraskende på oss alle da Marie fornøyd 
konstaterte at dette var den beste brusen hun 
hadde smakt. Men Marie drikker jo aldri brus, så 
hva vet vel egentlig hun?

«Jeg synes jeg har vært skikkelig snill som har 
gitt denne 2-» 
- Vilde
«Nei den var sykt digg. Tror det kommer til å bli 

en ny greie. Dr. Pepper. Fikk litt USA-vibes av 
den da. Sykt USA.» 
- Marie
«Den VAR så fæl. Har enda traumer om den» 
- Thomas

Tab X-tra er enda en cola-brus fra Coca Cola 
Company. Kunne dette kanskje være enda en 
flaske av den samme brusen, men med forskjellig 
markedsføringsstrategi? «Kan dette være helt 
vanlig Cola?» undrer Lara. «Nei, her er det noe 
aspartam ute og går», kontrer Thomas. Vilde kom 
fort fram til at dettevar en brus hun ikke likte, 
og som den Cola Zero-tilhengeren hun er, måtte 
det da altså være Pepsi Max – «Hvis dette er det 
jeg tror det er, så visste jeg at jeg ikke liker Pepsi. 
Men hvis det er Cola Zero, så blir jeg lei meg».

«Jeg tror jeg har smakt mer brus i kveld enn det 
jeg har gjort i hele livet» 
- Marie

Det var tid for brus nummer fem av sju, og etter 
min mening på høy tid å endelig teste brusen 
inspirerte hele denne testen; Cola Life. Vilde tar 
en liten slurk, og tenker seg godt om. «Jeg føler at 
det er en Cola, da, men jeg er skikkelig usikker». 
Marie var ikke en fan: «Det her er ordentlig 
høflighetsbrus. Sånn jeg drikker for å være høflig, 
men egentlig ikke liker». Lara påpekte at hun var 
skuffet over kullsyreinnholdet i alle brusene så 
langt i testen. Oppsummeringsvis så vi at panelet 
var veldig splittet her. Både Thomas og Vilde 
valgte å gi gode gammeldagse ungdomsskoleka-
rakterer til denne, henholdsvis 4/5 og 5/4, mens 
hverken Lara eller Marie ville strekke seg lenger 
enn til en kjip 2’er.

Jeg tror dette må være Cola Life, for dette var den 
eneste jeg ikke har smakt før» 
- Vilde          
«Ja, smaker det som livet sjæl, da?» 
- Tana

Tid for testens nest siste brus, «vanlig» Cola. 
Thomas sverger vanligvis til denne brusen, så han 
måtte vel i alle fall kjenne den igjen? Det viste seg 
dog å ikke stemme.. «Har konkludert med at jeg 
ikke kjennerforskjell på sukkerbrus og sukkerfri», 
kom det fra en noe oppgitt redaktør. «Den er jo 
veldig lik alle de andre, da. Det er min kommen-
tar», mente Lara – noe som oppsummerte de 
fleste andres tanker også. Vilde var den eneste 
som gjettet riktig her, men de fleste synes det var 
en OK brus – den fikk et gjennomsnittlig terning-
kast på 4.
Jeg sparte min personlige favoritt, Pepsi Max, 

til sist, i håp om at den skulle skille seg nok ut til 
at panelet kom til å få øynene opp for den. Men, 
etter å ha smakt 6 andre brustyper, og etter kom-
mentarer som at «alt smaker jo likt etter hvert», 
begynte jeg å bli nervøs. Jeg ble lettet da Lara 
allerede etter den første slurken smilte et lurt 
smil, og kom med den enkle kommentaren «Ja!». 
Thomas identifiserte aspartam-smaken raskt, og 
konkluderte med at han ikke likte den. Han men-
te også at den hadde en bismak av vanilje, mens 
Vilde mente den hadde et hint av sitrus. Mye kan 
altså tyde på at smaksløkene på dette punktet 
begynte å bli rimelig forvirret.

«Har du gitt 3 til alt, bortsett fra den Dr. Peppern 
din?» 
- Vilde til Marie

Syv glass brus på kort tid har satt sitt preg på 
testpanelet, som trekker et lettelsens sukk i det 
jeg endelig rydder bort glassene. Tid for å avsløre 
hva de faktisk hadde smakt på, og debriefe. Vilde 
var tydelig skuffet over sine egne smaksløker: «og 
jeg som hvertfall trodde jeg kunne skille vanlig 
cola fra lettbrus! det kunne jeg jo ikke» (Vilde 
gjettet riktig på vanlig Cola, journ.anm.). Gene-
relt ble det litt laber stemning, og det var tydelig 
at flere hadde trodd at de skulle gjette riktig på 
flere bruser enn de gjorde. Thomasprøver å dra 
opp stemningen: «Men det som er fint, da, er jo 
at vi skiller hvertfall Pepsi fra Cola da!».

Avslutningsvis var vi alle enige om at alle brusene 
hadde smakt overraskende likt når de ble servert 
utenflasken. «Folk må slutte å være så innmari 
sånn at de enten er Cola-personer eller Pepsi-per-
soner», kommer det moraliserende fra Vilde 
(som tidligere sverget til Cola Zero). Når det gjel-
der testens hovedmål, å finne nykommeren Cola 
Lifes rolle i spekteret, var Lara rask til å påpeke 
ironien i det hele – «altså du får jo ikke noe mer 
usunn drikke enn cola, og så skal det liksom sel-
ges som sunt? Det er jo et oxymoron, hele greia».

Siste ordet i debriefingen gikk altså til Lara, som 
mente at i valget mellom brustypene, er «det er 
et godt valg å ikke velge noe i det hele tatt. Gå for 
vann!»

Thomas: litt søt, men frisk, ikke mye smak. Lite kullsyre. Gjetta Cola (life?) // 5
Marie: TAB. lite ettersmak. Egentlig lite smak. Lite kullsyre. Litt utvannet. // 2+
Vilde: Sykt tam, lite kullsyre. Lite lukt. Snurper på tungen. Gjetta tab. // 2-3
Lara: Lite kullsyre, lite futt. Cola life. // 2 av 3 stevia.

Thomas: Tror kanskje denne er Cola Zero. Passe kullsyre. Veldig lik nr. 1, 2 og 4. 
*raping pågår* // 4/5
Marie: Cola light. Smaker omtrent det samme som alt annet. // 2+
Vilde: Byttet fra 4, får mer. Nummen følelse i kontakt med tann.Tipper vanlig 
Cola. // 4+
Lara: Ligner veldig på nr. 1-5, litt søtere kanskje. Gjetter Cola light. // 1 av 3 E’er

Thomas: Henger litt på tennene. Litt tam denne og. Gjetta Cola Zero // 4/5
Marie: Cola Zero. Bra med kullsyre, men ellers lite smak. Kjennes også litt utvan-
net. // 3
Vilde: Forfriskende, søt, litt kunstig i smak. Gjetta Cola light. //4+
Lara: Karamell og rund i avgangen. Kommer ikke til å få sove i kveld. Dr pepper. 
// 3 av 6

Thomas: Lukta helt jævli. Smaka heilt likt. Syntetisk. Verste brusen noensinne. 
Gjetta Dr. Pepper // -10
Marie: Beste brusen jeg har smakt!!! Smaker kirsebær. Dr. Pepper. Søt og god =) 
// 5
Vilde: Fake kirsebær smak, tørr marsipansmak. Lite drikkbart. Dr. Pepper. // 2-
Lara: Lukter tiramisu, til man kommer på at det er kunstig kirsebær. Også dr. 
Pepper. // terningkast 3

Thomas: Smaker veldig likt de to første. Søt, mindre kullsyre enn ventet. Helt 
plain. Gjetta Cola (light?) // 4/5
Marie: Søt, lite ettersmak. Utvannet. Sånt man drikker for å være høflig. // 2
Vilde: Digg! Men litt merkelig i kontakt med tann. Gjettet først Cola life, men en-
dret til Cola zero. // 5/4
Lara: Man forventer vanilje, men det smaker vann. Tab x-tra. // 2/5

Thomas: Ganske tam aspartam smak. Kjip, udigg. Ok kullsyre. Vaniljesmak. // 3
Marie: Tror dette er cola life. Relativt bra! // 3
Vilde: Dette må være den, for har ikke smakt dette før. Friskt, litt sitrus. Cola life. 
// 3-4
Lara: Max taste. Pepsi max. // 10 av 10

TEKST og FOTO: Tana Helene Blegen
Bildekred til brusflaskene: Cola, Cola light, Cola Zero, Cola Life og tab x-tra: Coca cola Norge. Dr. Pepper og Pepsi Max: Wikimedia Commons
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MOT EN MER
ORGASMISKVERDEN

Sexpionér, punkfeminist, porno-
aktivist, prostitusjonsforkjemper, 
avantgarde-kunstner, sexolog og 
miljøvernaktivist. Ordene som 
brukes for å beskrive 60-åringen 
Annie Sprinkle er mange. Allere-
de som 18-åring begynte hun sin 
karriere i New Yorks sexbransje, 
og omtales i dag som den første 
pornostjernen med doktorgrad. 
Ordet er hennes:

“Obviously there is a lot of pain and suffering and 
sadness in the world. I think we have to try, con-
sciously, to balance that out with feeling as much 
peace and bliss and ecstasy as we can. And that is 
why my motto is: Let there be pleasure on earth, 
and let it begin with me.

What I have discovered is that most of our 
societies are based more on pain and suffering, 
and people are more comfortable with that. It’s 
more acceptable to be miserable and unhappy. 
To be truly ecstatic and blissful and happy is a 
rare thing. If you’re 
into pleasure you’re a 
nymphomaniac, pleasu-
re-seeker, hedonist. It 
has negative connotati-
ons. If you’re into pain 
your a martyr, a saint, a 
hero. You know, if you 
kill people, you get a 
monument in a park. Where are the monuments 
for the people who have had ecstasy and bliss and 
incredible orgasms? And that have made people 
so ecstatic, made people dance and play? There 
are no monuments for those things.
(...)
I know for fact, from my experience, that sexual 

energy is a very powerful energy. Very powerful. 
It’s like fire though. You know, a fire can do ama-
zing, wonderful things. It can also be very intense 
and scary and heavy and dangerous, and it can 
kill you. And sexual energy is like that. And it can 

also heal you, enligh-
ten you on a personal 
level. But I also think, 
globally, that if people 
where more orgasmic 
and more in touch with 
their sexuality and re-
ally allowed themselves 
more bliss and more 

pleasure, then there would be a more happy, 
pleasurable, beautiful world.” 

- Annie Sprinkle i filmen “Lucky People Center 
International” produsert av Erik Pauser og Johan 
Söderberg i 1998.

SAK: Lara Kristiansen   FOTO: Pressebilde fra http://anniesprinkle.org/

«You know, if you kill people, 
you get a monument in a park. 

Where are the monuments for the 
people who have had ecstasy and 

bliss and incredible orgasms?» 

Ingen tullekopp
OBS-OBS: Under følger grafiske, ekle, kleine tekstuelle bilder som ingen vil 

høre eller lese eller vite noe om fordi det er så flaut med kropp og mensen og 
andre ting som er helt naturlige (for pokker).

Jeg har en venninne som er en sånn venninne 
alle har én av. En sånn som er litt drøyere enn 
deg selv, litt kulere enn deg selv, litt mer laid-
back enn deg selv, du veit. Denne venninnen 
fortalte meg for noen år tilbake om noe jeg synes 
hørtes fryktelig underlig ut. Hun hadde sluttet 
helt med bind og tamponger og begynt å bruke 
kopp. “Kopp?!”, utbrøt jeg i det hjernen spant 
frem noen veldig absurde bilder av den grønne 
favoritt-tekoppen min stappet opp i dåsa. Hun så 
på meg og lo, slik sånne venninner pleier å gjøre 
når de synes du er sjarmerende uvitende, og for-
klarte at hun hadde gått til anskaffelse av en liten 
kopp av naturgummi, som hun “trykker sammen 
og fører inn i vagina der den åpner seg og lager 
vakuum. Så ligger den bare der i 10 timer til det 
er tid for tømming”. Jeg rynket dypt på nesen - og 
gjorde det en god stund fremover hver gang jeg 
hørte snakk om mensenkopp. Helt til jeg kjøpte 
meg en selv. 

Det har vært flere skriblerier i mediene den siste 
tiden om at det er problematisk at vi i dagens 
samfunn stadigvekk har et forknytt forhold til å 
snakke om mensen. Underlig nok er det fortsatt 
tabu som samtaleemne, “på tross av at halvparten 
av jordens befolkning blør cirka 5 dager i måne-
den i cirka 30 år”, som Miriam Lund Knapstad 
skriver i Aftenposten den 9. februar. I tillegg 
florerer hashtaggen #dethetermensen på sosiale 
medier - en protest mot Proxans reklamekam-
panje for smertelindrende tabletter “mot jordbæ-
ruka” og “tante rød”. Så, for å være helt ærlig så 
irriterer det meg grenseløst at jeg selv kjenner en 
trang til å unnskylde meg selv når jeg nå skriver 
om dette. Det er tydelig at damer rundt om i lan-

det har fått nok, jeg har fått nok, men jeg kjenner 
likevel lysten til å distansere meg fra det hele 
fordi jeg er redd for å oppfattes som ekkel. Jeg vil 
nødig være hun gærne som roper mens-mens. Så 
jeg er selvfølgelig også et produkt av samfunnets 
holdninger, men fanken heller; fremad! 

Så, OK, jeg innser at jeg også må ta det på alvor 
at det finnes mange innvendinger når jeg nevner 
koppen min. For meg er det totalt forståelig, 
ettersom jeg selv hadde de samme innvendingene 
tidligere. Problemet er bare at jeg tok feil. Det er 
verken vondt, ubehagelig eller ekkelt. Å tømme 
en kopp i toalettet er ikke eklere enn lukten fra 
en søppelkasse på et oppvarmet badegulv, for ek-
sempel. Eller hva? Vet du forresten i det hele tatt 
om alle fordelene ved å bruke mensenkopp og 
hvorfor dette er en enorm revolusjon? Ikke? Så 
greit at jeg har snekret sammen en liten liste, da:

1) Du sparer shitloads med penger. Koppen kos-
ter rundt 250 kroner og varer i opp til 5 år. 
2) Du sparer miljøet. Tenk på hvor mange tonn 
med bind og tamponger som kastes hver dag. 
3) Du fjerner risikoen for TSS (toksisk sjokk-syn-
drom), også kjent som tampongsyke der du kan 
utvikle feber, frostanfall, utslett, kvalme, oppkast, 
diaré eller i værste fall blodtrykksfall og sjokkut-
vikling med tegn til skade og funksjonssvikt i en 
rekke organer. Ja, du leste “funksjonssvikt” og 
“organer” i samme setning. 
4) Du slipper å bytte tampong eller bind flere 
ganger om dagen, for du behøver bare å tømme 
koppen et par ganger i døgnet. 
5) Det finnes to versjoner - én til kvinner som 
ikke har født eller er under 30, og én til kvinner 

som har født eller er over 30. 
6) Det er faktisk ikke vanskeligere enn det var å 
begynne med tamponger en gang i tiden og jeg 
tviler på at det finnes noen damer der ute som 
synes at første gangen man brukte en tampong 
var helt uproblematisk.

Så vi må i snakk, vi må si M-ordet, vi må avfar-
liggjøre og bryte med tabuen. Vet å forsøke dette 
selv, har jeg oppdaget at man faktisk kan ende 
i ganske ålreite situasjoner. Som for eksempel 
denne: For noen uker siden skulle jeg ha ny re-
sept på p-pillene mine og trasket inn på Grønland 
helsestasjon. På et rom møtte en veldig søt eldre 
dame meg, og stilte meg de samme gamle spørs-
målene om blødninger og tjo-og-hei. Jeg så også 
mitt snitt til å opplyse om koppen, og ble direkte 
lykkelig da jeg så henne sperre øynene opp for 
hver gode ting jeg fortalte. Så det er bra for kvin-
ner som sliter med soppinfeksjon også? Ja, sa jeg 
muntert. Så det er bra for kvinner som sliter med 
sterke blødninger også? Ja, sa jeg enda muntrere 
og la til at det jo også er en revolusjon i u-land 
der jenter ikke har råd til bind og tamponger og 
derfor blir hjemme fra skolen når de har mensen, 
for koppen kan man jo bruke igjen-og-igjen-og-
igjen, og dessuten er det ganske hygienisk. Hun 
noterte ivrig og spurte om merker og typer og tok 
meg hardt og godt i hånden da jeg skulle gå. Kult, 
ropte hun så hipt hun kunne etter meg, og jeg 
synes det hele var så hyggelig at jeg nesten spurte 
om hun ville ta en kaffe.

Det er ikke ekkelt, det er ikke flaut, det ér faktisk, 
som helsesøster ville sagt, “helt naturlig”. Og 
forresten, jeg kopper. Kopper du?

TEKST: Emilie Teige Skrattegård   ILLUSTRASJON: Hanne Gabrielsen
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Tefonen ringte og sa at kompisen som la seg i går 
ikke våknet i dag og det er grusomt fordi han har 
jeg møtt én gang. Da sov vi i huset hos foreldrene 
hans men det er egoistisk å tenke sånn for det er 
jo ikke synd på meg når jeg elsker livet selv om 
jeg aldri har fått en overraskelsesbursdag som 
man jo burde ha fått hvis man virkelig skal kunne 
si at man har levd men det har ikke jeg og jeg må 
alltid feire meg selv til tross for at det til nå ikke 
har vært noe å feire. Det er folk overalt midt på 
natten og nå er jeg er trist likevel for jeg kan godt 
være lidende selv om ingen er medlidende og det 
er slutt på bursdag. I alle fall for kompisen som 
jeg faktisk ikke husker navnet på fordi jeg var 
full og kåt og opptatt av helt andre ting som for 
eksempel at jeg var våt på beina og alle visste at 
Toms var udugelige. Skinnjakken din luktet røyk 
og parfyme akkurat som da vi var 17 mens nå er 
jeg bare kald ikke våt og det er slitsomt med sån-
ne flate høye hæler som vakler vaklende dysfunk-
sjonelt uten synlig knekk i knærne. Jeg er derimot 
litt knekt i kroppen fordi jeg husker at jegikke 
var noe hyggelig dagen derpå da jeg helst ville 
komme meg ut derfra og ikke sa takk til verken 
kompisen eller foreldrene hans og nå har jeg dår-
lig samvittighet herfra til himmelen men det kan 
jo hende kompisen ser det dersom han trodde på 
Gud selv om jeg ikke gjør det og det hjelper ikke 
på min samvittighet som blir verre og verre jo 
lengre opp i Sannergata jeg kommer og jeg tenker 
at jeg burde sette meg på trøstetoget til Bergen 
men jeg har egentlig ikke lyst. Det kryper over 
meg som maur over maurtue fordi kanskje har jeg 
ikke empati og er psykopat og jeg får akutt diare 

uten at doen på Deli de Luca er ledig. Det kjennes 
ut som den gangen jeg syklet ned stien bak huset 
i rakettfart før jeg i bunnen av bakken fikk et 
møte med en jernstang og pusten forsvant og selv 
om jeg vet at det ikke sitter noe fast i halsen kve-
les jeg likevel når noen tar tak i skjorta mi med 
knyttneven for å riste og banke meg bare at jeg 
har ikke på meg skjorte så de tar huden i stedet. 
Broren din har sagt at du må legge deg nå og det 
er like greit for man kan bare flytte smerte med 
røyk og du vil ikke ha hjelp som uansett er 50 mil 
unna og du ber om unnskyldning når du lener 
deg på meg gjennom telefonen fordi du tror at jeg 
fortsatt har en glassklokke tredd nedover hodet. I 
andre enden sitter det en person jeg elsker. Ikke 
elsker som en elskede men som en slags elsker 
og du har vondt og jeg vet ikke hva jeg skal si for 
kondolerer er det verste jeg vet men hvorfor skal 
jegikke holde fast i prinsippene mine selv om en 
på 23 år har sovnet inn i løpet av natten?

Kondolerer
TEKST: Elena Aronsen   ILLUSTRASJON: Tina Carina Laurendz

Jeg ligger innerst, med hodet mot veggen og 
vinduskarmen, hører pulsen i øret mitt, og det er 
merkelig, for du er jo den snilleste jeg har møtt, 
tar vare på meg, venter alltid.       
 Og her ligger jeg og kjenner hvordan 
kvalmen kryper fram i magen min, hvordan 
tankene mine slåss om hvilken person de skal 
konsentrere seg om. Vi ligger klistret sammen 
under dyna, det er iskaldt i hele soverommet, 
men så stille at jeg kan høre snøfnuggene utenfor 
leiligheten, de små, meningsløse snøfnuggene 
som daler ned på gata, og her ligger jeg i en dob-
beltseng, blant lyselilla lakener og dynetrekk og 
jeg vil stå opp, kle på meg noen fine klær og rusle 
rundt i byen, litt som om jeg ikke fortjener noe 
annet. Rømme fra mitt eget følelsesliv.        
 Du sover ganske tungt. Jeg lener meg 
over kroppen din som halvveis er dekket av dyna, 
plukker opp telefonen, ser at den ikke er seks en 
gang. Resten av verden sover, men jeg er våken, 
og i det jeg legger meg tilbake på puta, ser opp i 
taket og prøver å trykke meg litt nærmere deg, 
kjenner jeg hvordan varmen din smitter over på 
dyna, smitter over på meg, men likevel får meg til 
å knipe øynene sammen i lengsel etter noe annet.        
 Du sover enda.       
 Når du våkner, ligger jeg med ryggen 
til deg, du stryker meg over nakken, lar fingrene 
føres over huden og ned mot låret. Jeg ligger helt 
stille, så spør du med stødig stemme: «Jeg vet jeg 

ikke har det han har. Men du aner ikke hvor mye 
jeg- »     
 Jeg lukker øynene, vil ikke at du skal 
se meg så fortumlet og så full av følelser jeg vil 
putte i en skuff, glemme. Du holder rundt meg og 
snakker videre.      
 Da tar jeg hånden din, holder den fast. 

Det snør
TEKST og FOTO: Ingvild Hegge Eriksen

Vi ligger i skje, det snør utenfor, og jeg sier: «Det 
er ikke det. Det er absolutt ikke det. Du har alt. 
Du er alt. Du er bare ikke...du er bare ikke det jeg 
vil ha akkurat nå. Du er det jeg trenger akkurat 
nå. »«Men ikke det du vil ha. »     
 Vi sier ingenting på en stund.

Kvinnfolk

Når jeg hopper fra femmeteren uten neseklype  
slår klorvannet  

opp gjennom bihulene og ut av hornhinnene

Bassenget lukter stramt av tovet ull  
men jeg lar meg ikke stanse av presset i ganen  

Lik en blekblå beluga skyter jeg  
aerodynamisk gjennom universet   

Håret danner klorkaker, under hvit gummihatt  
Strikken streker opp et midlertidig søkk  

inn til skallens egentlige størrelse  
forbi hinnen av porer og fett 
Jeg; den maskerte blåsefisk  

med polerte rakettfinner 

Jeg er vektløs 
Lik en badeball i verdensrommet  

Jeg er den kortvokste som blir lang idet jeg sprenger  
ut av kanonen, gjennom ringen  

av isblå ild  Inn mellom badebukser og band-aid  
til saltvann fyller øyekapslene  

og jeg ser syner  

Dypt ned til marianergropen 
der dypvannsfisk  

trommer Triton på hinnene  
og opp til overflaten  

der jeg klamrer meg til badefliser  
og drikker vann fra flaske.

Tritonite

TEKST: Ragnhild Bøhler  ILLUSTRASJON: Masha Krasnova-Shabaeva (Flickr Creative Commons)

En helg i oktober bestemte min mor 
seg for åavlegge meg et besøk. Nåer det 
lenge siden vi har sett hverandre, sa hun 
i telefonen før hun kort tid etter fortalte 
om billettkjøpet hun hadde gjort. 7 timer 
satt hun påtoget, såmye av fredagen gikk 
bort. Allikevel fikk vi tid til dra påen fin 
restaurant som låi nærheten av der jeg 
bodde. Nåskulle far sett oss, sa mamma. 
Han skulle sett hu gamla i storbyen nå. 
Ja, du måbare drikke øl til maten, sa hun 
da vi skulle bestille drikke. Jeg hadde 
sagt til mamma at jeg kunne sove påso-

faen jeg hadde stående pårommet mitt, 
såkunne hun ta senga. Det var jo bare for 
et par dager, og såslapp hun åkaste bort 
penger påhotell. Men det som skjedde 
den natta var noe utenom det vanlige. 
Det var nifst og rart påsamme tid. Da 
mamma sovnet før meg gikk det opp 
for meg hvor lite tid jeg hadde tilbringet 
med henne de siste årene, og hvor lite vi 
egentlig kjente hverandre. Hun snorket 
og pustet og peste som et iltert dyr den 
natten, og for hvert stønn, for hvert pust 
hun produserte følte jeg meg mindre og 

mindre sikker påat det faktisk var min 
mor som sov i sengen. Disse rare lydene 
som jeg aldri hadde hørt før. Ja, hvordan 
kunne jeg egentlig vite det? Hvordan 
kunne jeg være sikker påat dette faktisk 
VAR mammaen min? Sist jeg såhenne 
hadde hun lyst hår, nåvar det helt brunt, 
kastanjebrunt ville noen sikkert sagt. Jeg 
brukte den natta til åse filmer påinternett 
om adopsjon, barn som var kidnappet, 
videoer om konspirasjonsteorier. Jeg var 
helt gjennomsvett da denne personen, 
denne kvinnen sto over sofaen jeg låi, et 
stykke utpåmorgenkvisten. Hun lente seg 
over fjeset mitt, stirret meg i øynene før 
jeg skvatt til. “RUNDSTYKKER”? Resten 
av den helga prøvde jeg sågodt jeg kunne 
åspille rollen som sønn. Jeg sa pent ja til 
forslag om kafebesøk, slo rolig følge med 
kvinnen til ulike museer, ja, jeg gjorde 
som hun sa, noe annet turte jeg rett og 
slett ikke. Men jeg var nåpåvakt, det skal 
du vite. Søndag formiddag følgte jeg 
henne til togstasjonen. Vi gikk side om 
side ned mot perrongen, og jeg såen liten 
tåre presse seg frem i øyekroken hennes 
idet vi ga hverandre en klem for åsi adjø. 
Det hele var svært ubehagelig. Ja, du kan 
tenke deg alt som farer gjennom hodet 
påen person når man ikke vet hvem som 
faktisk har født og oppfostret deg. Idet 
toget kjørte avgårde husket jeg tilbake 
pådet pappa hadde sagt til meg en gang 
jeg var tenåring: “Aldri stol pået kvinn-
folk gutten min - aldri”!

TEKST: Henrik W. Lorentzen   ILLUSTRASJON: Paul Donway
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En te med
Karen O’Brien

TEKST og FOTO: Tana Helene Blegen  

           

FAKTA
HVEM: Karen O’Brien

HVOR: Trygve 

PÅ MENYEN: Rooibos te 
STILLING: Professor, Institutt for 
sosiologi og samfunnsgeografi

FORSKER PÅ: Hvordan sos-
iale prosesser kan være med på å snu 
klimaendringer 

UNDERVISER I: Miljø og samfunn, 
Geographical Information Systems, 
Global Inveronmental Change

Så, hvordan endte du opp i Oslo? – Jeg møtte 
mannen min mens vi begge suderte i USA. Han 
er nordmann, og fikk jobb i Norge etter studiene. 
Etter å ha fullført doktorgraden min i ’97, flyttet 
jeg etter til Oslo.

Er du er opprinnelig fra USA? – Jeg er født i 
Tyskland, min mor er tysk, og vokste opp rundt 
om i verden - Hong Kong osv., men jeg gikk på 
High School i Connecticut i nærheten av New 
York, og bodde i USA fram til vi flyttet til Norge.

Du snakker jo veldig godt norsk - tok det lang 
tid å lære? – Ja, det tok lang tid. Og jeg jobber 
fortsatt mest på engelsk, leser på engelsk osv. Jeg 
snakker også engelsk til barna, det er veldig viktig 
for meg at de lærer det, fordi min mor ikke snak-
ket tysk til meg.  – Jeg har nok lært mye norsk 
gjennom barna, gjennom å høre på dem snakke 
seg imellom.

Har du et favorittord på norsk?  
– Jeg liker ordet ”frist”. På engelsk er det jo 
”deadline”, det er et veldig hardt ord. Så jeg liker 
mye bedre å bruke ordet ”frist”.

Hva var den siste boken du leste?– Den siste 
jeg leste, som jeg vil anbefale, er ”The Invention 
of Wings”, av Sue Monk Kidd. Den er basert på 
virkelige hendelser, og handler om slaveritiden i 
Amerika.  

Har du noen ”guilty pleasures”? – Å sove! He he, 
neida. Jeg har vel ingen spesielle guilty pleasures.

Er det ikke noe du gjør, når du er hjemme 
alene - ser du på noen reality programmer for 
eksempel? – Nei, jeg ser ikke så mye på TV. Jeg 
har begynt å lære piano, og det gjør jeg når jeg er 
alene. Men det er ikke akkurat en guilty pleasure 

Hva er det beste du vet å gjøre i Oslo? – Jeg liker 
å gå tur rundt Bogstadvannet, og å gå på museer 
og restauranter. Har du et favorittsted her på 
Blindern, da? – Jeg er jo ganske mye på kontoret. 
Men favorittstedet mitt er kanskje i forelesnings-
salen, etter forelesning. Jeg liker å snakke med 
studenter, og svare på spørsmål. 

Du virker som du har mye på gang - hva gjør 
du for å slappe av? – Jeg liker å prøve å finne en 
balanse i hverdagen, så jeg gjør yoga og mediterer 
noen ganger.  

Er du på sosiale medier? – Jeg er ikke så flink på 
sosiale medier, men jeg twitrer noe (@cChange_
oBrien), og blogger på cchange.com. Jeg skriver 
om endringer vi ser i miljøet, og vi har også en 
cChange challenge, for å vise hvordan vi selv kan 
gjøre endringer. Mange ulike folk deltar i prosjek-
tet, og setter seg mål for hva de kan endre i sin 
hverdag, og så blogger de om hvordan det går.

Hvis du kunne oppfordre leserne våre til å endre 
på én ting i hverdagen for å hjelpe til å stoppe 
klimaendringene, hva ville det vært? – Det kan 
være å endre noe lite, som i cChange Challenge. 
Det er også viktig å ha en dialog om det, og spre 
kunnskapen.

O’Brien lot seg intervjue på én betingelse: at hun slapp å drikke kaffe.

Allerede før de første solstrålene har truffet 
den gråhvite betongen, er plassen oversvømt i 
vrimlende strømmer av maur. Hver og en med 
sin oppgave for å bidra til det store og hele, på 
usynlige stier i en maurtue.  Et dykk ned i den 
lille brusende innsjøen, under betongen, borrer 
muldvarpene seg gjennom de dunkle, klamme 
tunnelene, og maurene myldrer desperate opp-
over for å nå ut i frisk luft. Alle med hver sin de-
stinasjon, hver sin hensikt, men samme mening. 
Maurtuen sover aldri.  
 I det solen står høyt på himmelen over 
det praktfulle berget er desperasjonen enda stør-
re, og summingen fra hundrevis av bier stiger opp 
over hodet på de grå statuene som aldri forlater 
sin post. Noen har bedre tid enn andre, og stop-

per opp et lite øyeblikk, trekker inn solstrålene og 
lytter til musikken, summingen. Og klappingen 
fra skosåler som bærer dem i alle retninger over 
den tilskitnede betongen. Da havner de fort på en 
liten avstikker og befinner seg plutselig bak myl-
deret. Den mørke utydelige baksiden av det hele. 
De fleste passerer, travle med å følge stien sin, 
mens noen slår seg til ro på benkene som en av de 
mørke, utydelige. Du møter de klirrende papp-
krusene, hvileløse skikkelser som lever fra søp-
pelspann til søppelspann med levebrød i poser 
og sekk.  De utkjørte, slitne, tilsynelatende mette 
på livet, men alltid sultne, på jakt etter mer.  De 
tungsindige tomme klovnene som i pausen fra det 
hele, tar med seg den klirrende hatten og rømmer 
til baksiden for å røyke billige sigaretter.

 Det er de likegyldige, som ikke før de 
sluttet å ha en betydning for det store og hele, 
selv ble likegyldige til maurtuen og alt som drar 
den fremover. Ikke minst er de blitt likegyldige 
til seg selv. Når en maur ikke lenger finner fram 
på sin egen sti, forsvinner den fort i mylderet, og 
blir en del av den mørke, utydelige baksiden. Men 
selv i mørket lyser stjernene opp de store stein-
statuene og det praktfulle berget. Kveldens siste 
fuglesang blander seg med gatemusikantenes fi-
olinspilling og sender en behagelig stemning ned 
over benkene og ut på den nå betydelig roligere 
plassen. Det er nesten så man kan ta og føle på 
de store kunstnerne og deres mektige ord som en 
gang har preget dette praktfulle berget. Maurtuen 
sover aldri.

TEKST: Johannes Wiggen Kramhøft   ILLUSTRASJON: Ludvig Nordby Fjellberg
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