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fortellinger om skyld og 
privilegier
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Denne antologien tar utgangspunkt i det tverrfaglige forskningsprosjektet Scan-
Guilt, forankret ved Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo (2014–18).
ScanGuilt står for «Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globa-
liseringstid» (basert på den engelske tittelen).1 Tanken bak prosjektet er at vi lever
i en tid der de fleste skandinaver er ytterst privilegerte. Gang på gang kåres vi som
verdens rikeste, lykkeligste og mest egalitære land. Samtidig fører globaliseringen
de ikke-privilegerte Andre rett inn i våre liv. Gjennom media og innvandring kon-
fronteres vi daglig med bevisstheten om Andres lidelse – gjennom barnearbeid,
trafficking, krigsflukt, med mer. Disse Andre eksisterer side om side med oss; ofte
bidrar de til og med (mer eller mindre direkte) til vår velstand. Et vell av samtids-
fortellinger indikerer at den globale ulikheten ikke bare fører til at skandinaver
priser seg lykkelig for egne privilegier, men også føler et ubehag – og det vi i
forskningsprosjektet omtaler som «skandinaviske skyldfølelser».

Det er i utgangspunktet disse skyldfølelsene og måten de kommer til uttrykk på
i fakta- og fiksjonsfortellinger i et bredt spekter av sjangrer og medier, fra film og
litteratur til tv-serier og undervisningsmateriell, vi forsker på.2 Målet med
forskningen er 1) å bidra til forståelse av vår kulturelle identitet ut fra spørsmål om
hva vi gjerne påtar oss skyld og ansvar for, og ikke minst det motsatte: hva vi avvi-
ser å påta oss skyld for, eller hva som eventuelt går under radaren; 2) å forstå
kunstens, estetikkens og retorikkens rolle for å formidle og vekke skyldfølelser,
eller eventuelt lette dem; og 3) å bidra til en debatt om global rettferdighet som
kan føre til sosial handling og endring ut fra en forståelse av at fortellinger om
skyld kan virke produktivt når de løftes frem i en offentlig diskusjon med tanke på
bevisstgjøring og omsetting av skyldfølelser i sosial handling. 

1. Den engelske tittelen er «Scandinavian Narratives of Guilt and Privilege in an Age of Globalization».
2. Prosjektet har fått støtte av Det humanistiske fakultet, UiO, samt av Norges forskningsråd. For

mer informasjon om prosjektet, se http://www.hf.uio.no/english/research/theme/scandinavian-
narratives-of-guilt-and-privilege/
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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Den første større publikasjonen fra ScanGuilt-prosjektet var antologien Skandi-
naviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (Oxfeldt (red.),
2016), som er åpent tilgjengelig på nettet. I denne antologien samles analyser av
skyldfortellinger i ulike sjangrer og medier, inkludert lyrikk, romaner, selvbiogra-
fier, politiske taler, film og tv-serier. Et sentralt teoretisk premiss for bidragene i
antologien, som i ScanGuilt-prosjektet generelt, er at slike skyldfølelser ikke bare
skal betraktes som «en naturlig del av psyken (på individuelt og samfunnsnivå),
slik Freud gjør» (Oxfeldt 2016, s. 23), men også som følelser som virker inn på
oss og gjør noe med oss på individuelt og kollektivt plan. De er performative og
skaper kulturelt bestemte og historisk foranderlige «affektive fellesskaper»
(Ahmed 2014). De er en del av samtidens skandinaviske kultur og noe vi sosiali-
seres inn i når vi vokser opp i eller på andre måter blir en del av denne kulturen.

I denne andre antologien fra ScanGuilt-prosjektet flytter vi blikket fra voksen-
kulturen og ser nærmere på tekster som kan spille en rolle i sosialiseringen av barn
og unge inn i den skandinaviske skyldkulturen. Vi analyserer fortellinger om
skyld og privilegier som unge mennesker møter i skolen og på fritiden, og vi går
også inn i klasserommene og undersøker hvordan elevene forstår og diskuterer
skyldfortellinger og spørsmål om sitt eget ansvar i en global sammenheng. I likhet
med den første antologien er dette en tverrfaglig utgivelse, og den inneholder
bidrag fra ulike disipliner innenfor litteratur-, tekst-, medie- og utdanningsforsk-
ning. Hver artikkel er derfor å anse som et bidrag til sitt fags forskningstradisjon,
men antologien som helhet kan også plasseres innenfor didaktikken som
forskningsfelt. Didaktikk betyr ‘undervisningskunst’ og dreier seg ifølge Svein
Sjøberg om «de vurderingene som ligger bak utvalg og strukturering av undervis-
ningens innhold» (1990, s. 8). Som didaktikkens hovedområder regnes undervis-
ningens hva, hvordan og hvorfor, med andre ord dens innhold, metoder og
begrunnelser eller formål (Sjøberg, 1990, s. 8–9).

DIDAKTIKKENS HVA, HVORDAN OG HVORFOR

Når vi plasserer denne antologien innenfor didaktikken, sier vi samtidig at det
temaet den behandler, har relevans for undervisning i norsk skole. Det er riktignok
lite som tilsier at man i noen større utstrekning underviser eksplisitt om skandina-
viske skyldfølelser eller fortellinger om skyld og privilegier i skolen i dag, men vi
vil argumentere for at man kan – og kanskje også bør – gjøre det i framtiden.
Begrunnelser for hvorfor skolen bør undervise i dette, kan vi finne både i selve
ScanGuilt-prosjektet og i ulike styringsdokumenter for norsk skole. Studiene som
presenteres i de to ScanGuilt-antologiene, viser at fortellinger om skyld og privi-
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legier og om møter med de mindre privilegerte Andre er utbredt i norsk samtids-
litteratur, politikk og kultur for øvrig. Ifølge opplæringslova har skolen ansvar for
å gi elevene «historisk og kulturell innsikt og forankring» (Opplæringslova, 1998,
§ 1), og vi vil argumentere for at kjennskap til samtidens skyldfortellinger bør
være en del av denne kulturelle innsikten. 

Opplæringslova understreker dessuten det globale perspektivet og sier at skolen
skal «opne dører mot verda» og gi elevene «medansvar og rett til medverknad»
(Opplæringslova, 1998, § 1). Betydningen av å utvikle elevenes globale bevisst-
het understrekes ytterligere i den nye overordnede delen av læreplanverket for
skolen som ble vedtatt høsten 2017. Her er bærekraftig utvikling løftet fram som
et sentralt tverrfaglig tema for skolens undervisning, og gjennom arbeid med dette
temaet skal elevene oppdage at «[m]enneskehetens levesett og ressursbruk har
konsekvenser lokalt, regionalt og globalt» (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.
14). Dette kan potensielt være en ubehagelig oppdagelse å gjøre for norske elever:
Når vi i det privilegerte Nord ser ut over vår egen situasjon og konfronteres med
den mindre privilegerte Andre et annet sted i verden, vil ikke det nødvendigvis
bare føre til at elevene tar økt ansvar for verdens framtid; det kan også utløse
skyldfølelser over verdenssituasjonen og de privilegiene vi har fått – kanskje på
de Andres bekostning. Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier vil der-
for være aktuelle å trekke inn i den tverrfaglige undervisningen om bærekraftig
utvikling, som utgangspunkt for å diskutere elevenes reaksjoner på temaet.

Vi har nå argumentert for hvorfor skandinaviske fortellinger om skyld og privi-
legier kan få en plass i undervisningen i norsk skole. Hva innholdet i en slik under-
visning kan være, kommer fram i flere av artiklene i denne antologien. Noen av
artikkelforfatterne har valgt seg ut tekster og forfatterskap som allerede har en eta-
blert plass i skolen, først og fremst i norskfagets tekstantologier, og viser hvordan
disse tematiserer skyld, privilegier og møter mellom Vi og de Andre. Dette inklu-
derer dikt av Øyvind Rimbereid (Per Thomas Andersen) og Cathrine Grøndahl
(Silje Hernæs Linhart), en novelle av Laila Stien (Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy)
og kongens tale ved Slottets hagefest i 2016 (Marie Lund og Johan L. Tønnesson).
Andre artikkelforfattere utforsker fortellinger om skyld og privilegier i tekster
som ungdom møter utenfor skolen, i sin fritidslesing og gjennom massemediene,
men som på grunn av sin tematikk peker seg ut som relevant innhold for skolen:
populære forfattere som Jo Nesbø (Ellen Rees) og Gert Nygårdshaug (Sissel Furu-
seth), ungdomsbøker av Simon Stranger og Kristín A. Sandberg (Jonas Bakken)
og NRKs tv-serie Skam (Elisabeth Oxfeldt). Spørsmålet om hvordan en undervis-
ning om dette temaet kan bedrives, blir også berørt i flere av antologiens artikler.
To av artiklene tar for seg skriftlige pedagogiske tekster: norsklærebøker (Emilia
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Andersson-Bakken og Jonas Bakken) og Operasjon Dagsverks kampanjemateriell
(Ylva Frøjd), og to artikler analyserer klasseromspraksiser, henholdsvis helklasse-
samtaler (Marianne Mosvold Leemhuis) og prosjektarbeid (Elin Sæther). Samlet
sett bidrar altså denne antologien med et første forskningsgrunnlag for en didak-
tikk om skyldfortellinger i norsk skole. Den begrunner hvorfor man bør ha en slik
undervisning, og peker på hva den kan inneholde, og hvordan den kan drives. 

ANTOLOGIENS INNDELING

De tolv artiklene i antologien er delt inn i fire bolker etter hvilken tematikk de i
hovedsak berører:

1. Hva er norsk kultur?
2. Skyld og skam i møte med den kulturelle Andre
3. Nordmenn og urbefolkninger
4. Bærekraftig utvikling og økokritikk

1. HVA ER NORSK KULTUR?

Emilia Andersson-Bakken og Jonas Bakken analyserer «Kulturmøter og kul-
turkonflikter i norsklærebøker» og innleder med å diskutere hvordan det flerkul-
turelle samfunnet utfordrer særlig norskfaget. Dette ser de i utviklingen av
norsklærerplaner som i varierende grad har tatt en monokulturell nasjon for gitt –
og i varierende grad har søkt å holde fast ved (forestillingen om) et monokulturelt
Norge. Utviklingen av skolens styringsdokumenter danner bakgrunn og kontekst
for en analyse av to av dagens norsklærebøker for videregående skole: Grip tek-
sten og Moment. Artikkelforfatterne undersøker de ulike strategiene bøkene har
brukt for å imøtekomme norskfagets kompetansemål (LK06) om at elevene skal
kunne «drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg sam-
tidstekster».

Marie Lund og Johan Tønnesson griper i «Kongens tale ved hagefesten» også
tak i samtidens forhandlinger av det «norske». Med utgangspunkt i kongens tale
ved Slottets hagefest i 2016 går de retorisk til verks og viser hvordan kong Harald
søker å (om)definere hva det vil si å være norsk. Det viktige i denne sammenhen-
gen er å undersøke hvem som ekskluderes i denne talen – hvilke nordmenn som
indirekte framstilles som «unorske», og hvilke muligheter de gis for å ha andre
synspunkter enn dem kongen framhever. Lund og Tønnesson gransker både hvilke
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posisjoner lytteren av talen kan innta, og hvilke nye ytringer talen har trigget –
ikke bare fra mer eller mindre begeistrede lyttere, men også fra kongen selv i
senere taler.

2. SKYLD OG SKAM I MØTE MED DEN KULTURELLE ANDRE

I artikkelen «Noora som verdensredder og feminist i NRK-serien Skam» diskute-
rer Elisabeth Oxfeldt først og fremst det ubehaget – de skyldfølelsene – serien
antyder at dagens ungdom har vis-à-vis globale Andre. Det dreier seg om globale
Andre som ikke er på langt nær så rike, privilegerte og materielt trygge som elev-
ene på Hartvig Nissen Skole. Det er ikke det samme som å si at temaet om global
skyld overordnet tar opp mye plass i Skam. Serien fokuserer i stedet på det man
kan kalle ungdommens hverdagsskam. Likevel plasseres ideen om global urettfer-
dighet i anslaget – i første episodes åpningssekvens – plukkes opp igjen som en
(tynn) rød tråd i andre sesongs fortelling om Noora og William – for til slutt å virke
inn i fjerde sesongs avslutning. I tillegg spiller kjønn en rolle i den historiske
utviklingen av skam og skyld. Dette, viser Oxfeldt, kommer tydelig fram når vi
leser Noora opp mot Ibsens Nora i Et Dukkehjem.

Jonas Bakken er inne på en lignende tematikk om norsk ungdoms konfronta-
sjon med global skyld i «Å vokse ved å kjempe en håpløs kamp – Om norske ung-
dommers erfaringer med den globale urettferdigheten i Kristín A. Sandbergs og
Simon Strangers ungdomsromaner». I disse to trilogiene er temaet om global
urettferdighet – og særlig flyktningers vanskelige kår – dominerende snarere enn
latent (som i Skam). Bakkens grep er å lese Sandbergs og Strangers samtidsfortel-
linger om en norsk ungdoms møte med global urettferdighet i lys av en sjanger
som ikke har til formål å ta motet fra sine lesere. Det interessante spørsmål blir da
hvilke ulike strategier romanforfatteren har til rådighet for å framstille engasje-
mentet til en norsk ungdom – uten at romanen kan få en desidert «happy ending».

Ylva Frøjd skriver om en grunnpilar gjennom 50 år i den norske skolen. I
«Solidaritet og bistand. En undersøkelse av hvordan elevtekster går i dialog med
Operasjon Dagsverks temahefte 2015» er fokus på i hvilken grad OD er i stand til
å bygge opp en generasjonsbasert solidaritetsdiskurs som forbinder ungdom på
tvers av geografisk avstand. Ideen er at ungdom skal ta ansvar for å skape en mer
rettferdig verden enn den en eldre generasjon hittil har skapt. I tillegg skal de ikke
føle skyld og dårlig samvittighet for global ulikhet de som umyndige borgere ikke
har vært med på å skape. Som Frøjd viser gjennom en diskursanalytisk tilnær-
ming, er det likevel vanskelig å tenke «vi ungdom» heller enn «vi nordmenn».
Bistandsdiskursen som setter opp et nasjonalt og regionalt skille mellom et (kunn-
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skaps)rikt «Oss» og et (kunnskaps)fattig «Dem», veier tyngre enn et internasjonalt
generasjonsperspektiv.

Marianne Mosvold Leemhuis har som Frøjd utforsket elevers reaksjoner på
tekster om «Oss» og «de Andre» som blir brukt i undervisningen. I «Å føle med
de andre i klasserommet. En analyse av emosjonell posisjonering i en klassesam-
tale om Margareth Olins De Andre (2012)» undersøker hun hvordan en gruppe
elever – under ledelse av læreren – snakker sammen om sine reaksjoner på å se
Olins De andre. Til tross for at læreren inntar en åpen og inkluderende holdning
og oppfordrer elevene til å gi uttrykk for «forskjellige perspektiver», viser Leem-
huis at det raskt oppstår en konsensus om at medfølelse er den passende emosjo-
nen å uttrykke i møtet med den lidende Andre. Elevene viser medfølelser med de
mindreårige asylsøkerne i filmen og omtaler dem som «barn», til tross for at de er
eldre enn elevene selv, og de retter kritikk mot Norge og konkret mot UDI, som
ikke tar bedre vare på dem. At elevene selv er en del av staten Norge, blir i liten
grad problematisert.

Silje Hernæs Linharts «Diktets surrogatmødre. Cathrine Grøndahls ’Prisen
for et dikt’» er en utforsking av ideen om at skjønnlitterære tekster skal kunne vur-
deres ut fra pragmatiske kategorier som nytteverdi og produksjonskostnad. Lin-
hart tar utgangspunkt i Grøndahls «Prisen for et dikt» og belyser problemstillingen
gjennom diktanalyse, intertekstuelle assosiasjoner, og ikke minst et kjønnsper-
spektiv slik kjønnsrollene fordeler seg i dagens Norge. Riktig nok har vi i Skandi-
navia en høy grad av likestilling, men vi benytter oss også i økende grad av
arbeidskraft fra andre land for å utføre tradisjonelle kvinneroller som rengjøring
og barnepass.

3. NORDMENN OG URBEFOLKNINGER

Aasta Marie Bjorvand Bjørkøys «Når samer møter andre nordmenn. Om Laila
Stiens novelle ’Reisen mot øya’» tar utgangspunkt i 1) de politiske sakene som har
vært i fokus i anledning av Samejubileet 2017, og 2) hvordan samer har vært fram-
stilt litterært i et historisk perspektiv – fra Petter Dass til Knut Hamsun. Dernest
leser Bjørkøy Stiens novelle som en allegori om hvordan samer blir «overkjørt»
av nordmenn, det vil si ikke-samiske nordmenn, inkludert det offisielle Norge.
Slik fungerer novellen som en motfortelling som kan destabilisere tilvant tro på at
staten Norge ikke lenger diskriminerer sitt urfolk. Man har ikke bare skyld for det
man bevisst gjør, men også for det man er (og lar seg selv være) uvitende om.

Også Ellen Rees setter spørsmålstegn ved nordmenns selvbilde som gode og
uskyldsrene vis-á-vis urbefolkninger og andre undertrykte befolkningsgrupper.
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I «Norsk skyld i Jo Nesbøs Flaggermusmannen og Kakerlakkene» utforsker hun
Nesbøs framstilling av Harry Hole i Australia og Thailand. I Australia forholder
han seg til undertrykte aboriginer og i Thailand til sexindustri og sexturisme. Der
Bjørkøy leser med Stien som forfatter, leser Rees i høyere grad mot Nesbø. Hun
finner at han til en viss grad bruker de Andre som eksotisk staffasje, og hun er
usikker på om det er etisk forsvarlig å framstille nordmannen Hole – som til og
med er etterforsker – så uskyldig og uvitende som Nesbø gjør. Hvilken effekt har
det på leseren?

4. BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG ØKOKRITIKK

Per Thomas Andersen skriver om økokritikk i «’Der syddrå boble’. Om Øyvind
Rimbereids dikt Jimmen (2011)». Jimmen gir anledning til å betrakte fremveksten
av Norges «oljealder» fra flere forskjellige tidsperspektiver. På den ene siden set-
tes et uskyldig 1970-talls blikk opp mot 2000-tallets økokritiske blikk i og med at
handlingen foregår i 1970-tallets Stavanger mens forfatter og leser er situert ca. 40
år senere. På den andre siden settes et naturhistorisk perspektiv opp mot et
menneskehistorisk perspektiv i kraft av at handlingen og den lyriske fortellingen
utspiller seg mellom en hest og et menneske. Dette relaterer Andersen til disku-
sjonen omkring de geofysiske holocene og antropocene periodene. Et tematisk
viktig perspektiv som lar oss forstå den moderne oljeproduksjonens (og annen
produksjons) bakside, er i tillegg «sydre», avfall og waste.

Sissel Furuseth analyserer en norsk økokritisk klassiker i «Ubalanse i det glo-
bale regnskapet. Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert Nygårdhaugs Men-
gele Zoo». En gjennomgang av Mengele Zoos resepsjon gir anledning til å gjen-
nomgå miljøbevegelsen og økokritikkens framvekst på nasjonalt og internasjonalt
plan fra og med 1980-tallet. Det gjelder økokritikk som både politisk aksjonisme
og etter hvert også litteraturvitenskapelig analyseform. Mer konkret foreslår Furu-
seth at Mengele Zoo skal leses som konseptlitteratur i dialog med økokritikk – opp
mot postkolonial kritikk. Noe av det befriende med Mengele Zoo, finner hun, lig-
ger i det emosjonelle der aggresjonen rettes utover istedenfor at skyldfølelser
kanaliseres innover og blir navlebeskuende og lammende.

I «Ungdommers meningsskaping i møtet med utdanning for bærekraftig utvik-
ling i samfunnsfag» baserer Elin Sæther sin analyse på 40 tekster skrevet av 16–
17 år gamle elever i videregående skole. Elevene har deltatt i et samfunnsfagpro-
sjekt om bærekraftig utvikling. Der har de hatt i oppgave å gjennomføre en end-
ring i eget hverdagsliv i tre uker, og skrive om sine erfaringer og om de konse-
kvensene en slik endring kan ha. Som bakgrunn for studien gjennomgår Sæther
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teorier og styringsdokumenter om global dannelse, om utdanning for bærekraftig
utvikling og om miljømedborgerskap. Dernest viser analysen blant annet at elev-
ene ser en sterk sammenheng mellom bærekraft og helse. De ser også at deres
handlinger har konsekvenser for framtidige andre – det vil si kommende genera-
sjoner. Men de tenker i mindre grad på de konsekvensene deres handlinger har for
samtidens andre, for eksempel ungdom i mindre privilegerte land. Solidaritetsper-
spektivet, skriver Sæther, er ganske usynlig.

AVSLUTNING

Vi håper at denne boka kan bidra til en forståelse av hvordan norsk ungdom dan-
nes til å forstå seg selv som nordmenn i en globalisert verden – i og utenfor skolen.
Det handler ikke bare om kunnskap, men også om holdninger og følelser. Hva
føler man i møte med mindre privilegerte globale Andre? Hvilket ansvar har man
overfor dem? Skal man bry seg? Hva kan man i tilfelle gjøre? De samme spørs-
målene gjelder forståelsen av mindre privilegerte Andre innenfor nasjonen – sær-
lig urbefolkninger som tradisjonelt har vært ignorert. Og det gjelder miljømedbor-
gerskap. De tre aspektene henger sammen via blant annet produksjon og forbruk:
Vår livsstil og vårt forbruk virker inn på – og er påvirket av – klodens naturressur-
ser, miljø, og livsstilen til globale Andre så vel som egen urbefolkning. Det har
også vært et ønske at de tekstene vi løfter fram gjennom våre analyser, kan inspi-
rere og bidra til vedvarende debatt om norsk identitet med og blant ungdom.

Takk til Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo for støtte til denne
publikasjonen gjennom finansiering av ScanGuilt (Skandinaviske fortellinger om
skyld og privilegier i en globaliseringstid) som tematisk satsningsområde (2014
–2018).
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INNLEDNING

Hvordan skolefaget norsk skal forholde seg til et samfunn som blir stadig mer kul-
turelt sammensatt, er ikke et enkelt spørsmål. Mens de fleste andre skolefag, for
eksempel matematikk, kjemi og samfunnsfag, defineres ut fra sine kunnskapsom-
råder og forankres i bestemte vitenskapsfelt, ble norskfaget i utgangspunktet kul-
turelt definert. Faget tok form på slutten av 1800-tallet, som et ledd i etableringen
av den selvstendige nasjonen Norge, og fagets fremste oppdrag var å skape en
norsk identitet og sosialisere kommende generasjoner inn i denne (Fjørtoft, 2014,
s. 50). Norskfaget har gjennom historien hentet sitt faginnhold fra et bredt spekter
av humanistiske disipliner, blant annet lingvistikk, filologi, litteraturvitenskap,
kulturhistorie og folkloristikk, og det som har samlet alle disse forskjellige ele-
mentene og gjort dem til ett fag, er at de på en eller annen måte har beskrevet det
norske: norsk språk, norsk litteratur og norsk kultur.

I læreplanene helt fram til 1970-tallet har norskfaget framstått som et monokul-
turelt fag som skal formidles til en tilsynelatende homogen elevgruppe, og hva
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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som faller inn under begrepet det norske, tas mer eller mindre for gitt (Bakken,
2008). For eksempel har Mønsterplan for grunnskolen fra 1974 som et overordnet
mål for norskundervisningen at den skal «lære elevene å bli glad i morsmålet sitt»,
og dette morsmålet er entydig forstått som «norsk språk» – riktignok med en viss
sosial og geografisk variasjon i talespråket og med to ulike skriftlige målformer
(Kirke- og undervisningsdepartementet, s. 96). Samfunnsutviklingen har imidler-
tid gjort det stadig vanskeligere å fastholde det monokulturelle norskfaget: Gjen-
nom blant annet innvandring, reisevirksomhet, massemedier og Internett har det
kulturelle mangfoldet økt, og mennesker som bor i Norge i dag, må jevnlig for-
holde seg til personer med en annen kultur enn dem selv (jf. Oxfeldt, 2016, s. 14).

Norsklæreplanene fra 1980- og 1990-tallet forsøkte å bevare og dels gjenreise
det som tradisjonelt hadde vært regnet som norsk, og som ble sett på som truet av
globaliseringen – og ikke minst av den amerikanske populærkulturen (Bakken,
2008). Denne strategien ble forlatt med innføringen av Kunnskapsløftets norsklæ-
replan i 2006. Som ett av medlemmene av læreplangruppen, Ove Eide, understre-
ket: «Det fleirkulturelle perspektivet er styrkt», og heretter er «mangfald i språk
og kultur udiskutable ressursar for opplæringa, og ikkje eit lyte» (Eide, 2006, s.
6). Et av de tydeligste uttrykkene for dette nye flerkulturelle perspektivet i norsk-
faget er et kompetansemål for første årstrinn i videregående skole (Vg1) som sier
at elevene skal kunne «drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i
et utvalg samtidstekster» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Møter mellom kultu-
rer var riktignok et tema også i norsklæreplanene fra 1990-tallet, blant annet i
Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (L97): Skolen og norskfaget skulle
da «byggje bruer mellom grupper i eit samfunn som har vorte meir internasjonalt
og etnisk variert» (Det kongelige norske kirke-, utdannings- og forskningsdepar-
tement, 1996, s. 111). Men måten dette skulle gjøres på, var gjennom å utvikle en
«trygg nasjonal identitet», slik at elevene bedre kunne forstå «kva verdi kulturen
har for andre land og folk» (Det kongelige norske kirke-, utdannings- og
forskningsdepartement, 1996, s. 111).

Kunnskapsløftets inkludering av flerkulturelle perspektiver i norskfaget kan
betraktes som en nødvendig tilpasning av norskfaget til et moderne, globalisert sam-
funn. Samtidig er det som nevnt også utfordrende for faget som sådan – på to måter.
For det første er det flerkulturelle en utfordring for fagets enhet og identitet: Uten en
forestilling om det norske som en sammenbindende kraft i faget er det vanskelig å
begrunne hvorfor denne uensartede konstellasjonen av fagkunnskaper og ferdig-
heter skal undervises samlet og under navnet norsk. For det andre oppstår det en
kommunikativ utfordring. I tidligere læreplaner ble norskfagets elever betraktet som
kulturelt sett norske, og norsklærere og norsklærebøker kunne tiltale dem som dette
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og inkludere dem i et stort, norsk vi, selv om det nok i praksis varierte i hvilken grad
elevene faktisk identifiserte seg med dette vi-et. Men når norskfaget skal henvende
seg til en langt mer kulturelt sammensatt elevgruppe, og formidle et flerkulturelt
lærestoff, er det uklart hvem som inkluderes i fagets kommunikative fellesskap.
Hvem snakker – og til hvem? Hvem vil nå inngå i norskfagets vi?

Dette kompliseres ytterligere hvis man trekker inn opplæringslova, som setter
de juridiske premissene for driften av norsk skole, og som er overordnet lærepla-
nene som styringsdokument. Til grunn for norsklæreplanen ligger det som nevnt
en tanke om «mangfald i språk og kultur [som] udiskutable ressursar» (Eide,
2006, s. 6), og den norske kulturarven beskrives i planen som «en levende tradi-
sjon som forandres og skapes på nytt» (Kunnskapsdepartementet, 2013). Det er
lite som tyder på at norskfaget har i oppdrag å formidle bestemte kulturelle verdier
til elevene. I opplæringslova legges det derimot stor vekt på skolens verdigrunn-
lag, som gis en tydelig kulturell forankring: «Opplæringa skal byggje på grunn-
leggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og
solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er
forankra i menneskerettane.» (Opplæringslova, 1998) Norskundervisningen kom-
mer da i et vanskelig krysspress. Den skal åpne opp for ulike kulturer og gi alle
elever i det flerkulturelle Norge «anledning til å finne sine egne stemmer, ytre seg,
bli hørt og få svar» (Kunnskapsdepartementet, 2013); samtidig skal norskunder-
visningen – som en del av den norske skolen – være en tydelig formidler av visse
kulturelt forankrede verdier.

Denne artikkelen utforsker hvordan to lærebøker i norsk for videregående skole
håndterer dette krysspresset – hver på sin måte. De to lærebøkene som analyseres,
er Aschehougs Grip teksten. Norsk Vg1. Studieforberedende utdanningsprogram
(Dahl, Engelstad, Engelstad, Hellne-Halvorsen, Jemterud, Torp & Zandjani,
2013) og Cappelen Damms Moment VG1. Norsk for studieforberedende (Fodstad,
Glende, Minken, Norendal & Østmoe, 2014). Analysene av lærebøkene vil ta
utgangspunkt i to problemstillinger: Hvordan blir kompetansemålet «drøfte kul-
turmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster» inte-
grert i faget for øvrig? Og hvem inngår i det vi-et som skrives fram i lærebokas
omtale av dette kompetansemålet? 

LÆREBOKANALYSENS RELEVANS

Å analysere hvordan to lærebøker dekker ett kompetansemål i læreplanen i norsk,
kan framstå som et smalt prosjekt, men resultatene kan potensielt kaste lys over
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langt mer overgripende spørsmål. For det første kan analysen gi et innblikk i hvor-
dan skolens norskfag håndterer møtet med et stadig mer flerkulturelt samfunn.
Moment og Grip teksten er skrevet av bredt sammensatte forfatterteam med erfa-
ring fra norskfaget i skolen og høyere utdanning, og måten disse forfatterne skri-
ver om dette kompetansemålet på, kan vi anta vil være representative for hvordan
mange norsklærere underviser. Disse lærebøkene vil i tillegg kunne ha en direkte
innvirkning på undervisningspraksisen i norskfaget: Nyere forskning om lære-
middelbruk viser at lærebøkene fremdeles spiller en viktig rolle i undervisningen
i norsk skole, og selv om lærerne ikke nødvendigvis setter elevene til å lese lære-
boka fra perm til perm, bruker de selv ofte lærebøker som inspirasjonskilde i plan-
leggingsarbeidet (Gilje, Ingulfsen, Dolonen, Furberg, Rasmussen, Kluge, Knain,
Mørch, Naalsund & Skarpaas, 2016, s. 72). Moment og Grip teksten er utgitt på to
av landets ledende læremiddelforlag, henholdsvis Cappelen Damm og Asche-
houg, og de utgjør halvparten av de totalt fire tilgjengelige lærebøkene i norsk for
dette klassetrinnet. De vil altså være i bruk ved mange videregående skoler i lan-
det. Nøyaktig hvor mange er det imidlertid vanskelig å anslå, da det ikke finnes
offentlig tilgjengelig salgsstatistikk for lærebøker.

For det andre kan denne lærebokanalysen ses i et større samfunnsperspektiv. I
sitt innflytelsesrike foredrag «Skolens formål» (Løgstrup, [1981] 2005) sier den
danske filosofen Knud E. Løgstrup at noe som er spennende med skolen, er at de
største sosiale, politiske og kulturelle problemene som vi står overfor, blir satt på
spissen når de kommer inn i en undervisningssituasjon. Dette kan også gjelde for
kulturmøter og kulturkonflikter i Norge i dag. I dagliglivet vil man til en viss grad
kunne regulere hvor ofte man møter med mennesker med en annen kultur, blant
annet gjennom valg av bosted, arbeidsplass og sosiale miljøer. Og det er sjelden
man kommer opp i situasjoner der man er nødt til å artikulere sitt syn på andre kul-
turer eller ta stilling til hvordan kulturkonflikter kan håndteres. Fordi dette er poten-
sielt kontroversielle temaer, vil nok også mange forsøke å gå utenom slike pro-
blemstillinger, og viktige samfunnsspørsmål blir da i for liten grad diskutert åpent. 

I skolen kan man imidlertid ikke gå utenom. Når læreplanen sier at elevene skal
kunne «drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg sam-
tidstekster» (Kunnskapsdepartementet, 2015), er lærere og læremidler pålagt å
forklare elevene hva som kan ligge i begrepet kultur, og hvordan de kan håndtere
møter og konflikter mellom kulturer. En analyse av hvordan skolen – inkludert
lærebøkene – tar opp denne tematikken, vil kunne gi innspill hvordan debatten om
kulturmøter og kulturkonflikter kan føres i samfunnet generelt.

For det tredje vil en slik analyse kunne bringe nye perspektiver inn i forsknin-
gen om norsklærebøker og om lærebøker i norsk skole generelt. De store
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forskningsprosjektene om lærebøker i Norge den senere tid har primært fokusert
på bruken av lærebøker og andre læremidler i klasserommene (Gilje et al., 2016;
Juuhl, Hontvedt & Skjelbred, 2010) og på læreboksjangerens historiske utvikling
(Skjelbred, Askeland, Maagerø & Aamotsbakken, 2017). Det er gjort noen mindre
studier av læreboktekster for norskfaget, men her har fokus i liten grad vært på det
flerkulturelle, men på utvalg og formidling av skjønnlitteratur og sakprosa (Bak-
ken & Andersson-Bakken, 2016; Engebretsen, 2015; Steene, 2015) og på opplæ-
ringen i grunnleggende ferdigheter (Marthinsen, 2015; Kristiansen, 2017).

LÆREBØKENES INTEGRERING AV TEMAET KULTURMØTER OG 
KULTURKONFLIKTER

Både Grip teksten og Moment har i grove trekk den oppbygningen som er typisk
for norsklærebøker i videregående skole (jf. Bakken & Andersson-Bakken, 2016).
De er satt sammen av en læreboktekst, som formidler den kunnskapen og de fer-
dighetene som elevene skal tilegne seg i norskfaget, og en antologi med tekster
som elevene skal lese og arbeide med. Antologien er organisert i en sakprosadel
og en skjønnlitterær del, og de skjønnlitterære tekstene er videre delt inn i sjangrer.
Leser man bøkenes innholdsfortegnelser, er det ikke vanskelig å finne ut hvor
kompetansemålet om å «kunne drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med
utgangspunkt i et utvalg samtidstekster» behandles; begge forfattergruppene har
nemlig valgt å vie et eget kapittel til dette. Kapittel 7 i Grip teksten heter «Sam-
tidstekstar – kulturmøte og kulturkonfliktar», og kapittel 9 i Moment heter: «Å
drøfte kultur, kulturmøte og kulturkonfliktar».

På den ene siden viser dette valget at forlagene og lærebokforfatterne tar det nye
temaet i faget på alvor og løfter det synlig fram. I alt er det 20 kompetansemål i
læreplanen i norsk for Vg1, og det er kun dette ene målet som får sitt eget kapittel.
Nøkkelord fra læreplanens formulering av kompetansemålet blir til og med brukt
i kapitteloverskriftene. De øvrige kapitlene har en langt bredere tematikk og dek-
ker flere kompetansemål samtidig. For eksempel har Grip teksten kapitler som
«Muntlig – tale og lytte» og «Fiksjonstekster», og Moment har kapitler som «Kva
er ein tekst?» og «Språk i Noreg».

På den andre siden illustrerer dette valget hvor utfordrende det er å integrere
temaet kulturmøter og kulturkonflikter i norskfaget. Når kompetansemålet får sitt
eget kapittel, blir det jo samtidig skilt ut fra norskfaget for øvrig. Det flerkulturelle
blir da ikke et perspektiv som gjennomsyrer faget, men et eget, isolert tema. De
tradisjonelle områdene i norskfaget, slik som lesing, skriving og muntlig kommu-
nikasjon, kan dermed behandles mer eller mindre som før. For eksempel har
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Moment ett omfattende kapittel om sakprosa (56 sider), ett om skjønnlitteratur (62
sider) og så til slutt ett kort kapittel om den sakprosaen og skjønnlitteraturen i sam-
tiden som omhandler kulturmøter og kulturkonflikter (16 sider). I Grip teksten er
utskillelsen av dette temaet enda sterkere. I tillegg til at temaet behandles i et eget
kapittel i lærebokteksten, har også antologien en egen kategori for tekster – både
skjønnlitteratur og sakprosa – som omhandler kulturmøter og kulturkonflikter. De
fem hovedkategoriene av tekster i denne antologien er altså: lyriske tekster, episke
tekster, dramatiske tekster, saktekster og «Samtidstekster – kulturmøter og kultur-
konflikter».

Helt løsrevet fra resten av faget er likevel ikke dette temaet, og går vi inn i lære-
bøkenes kapitler om kulturmøter og kulturkonflikter, ser vi at forfatterne på ulike
måter forsøker å trekke forbindelseslinjer til andre norskfaglige temaer. I kapittel
7 i Grip teksten, «Samtidstekstar – kulturmøte og kulturkonfliktar», er det først en
sju sider lang redegjørelse for sentrale trender i samtidstekster generelt, og her
nevnes blant annet nye digitale teksttyper, adaptasjoner mellom medier, et «ver-
kelegheitssug» i litteraturen og en internasjonal interesse for norsk krim (Dahl et
al., 2013, s. 280). Deretter følger elleve sider om «kulturmøte og kulturkonfliktar
slik dei kjem til uttrykk i samtidstekstar» (Dahl et al., 2013, s. 282). Blant tekstene
som kommenteres, er rapgruppa Karpe Diems «Tusen tegninger», et utdrag fra
den svenske romanen Ett öga rött av Jonas Hassen Khemiri og Sara Johnsens film
Upperdog. Dette er tekster i svært forskjellige medier og sjangrer, men som har
det til felles at de skildrer kulturmøter og kulturkonflikter som kan oppstå når per-
soner med bakgrunn fra andre land vokser opp i Skandinavia. Gjennom en slik
vinkling og et slikt tekstutvalg får dette kompetansemålet en helt bestemt for-
ankring i norskfaget for øvrig: Kulturmøter og kulturkonflikter presenteres først
og fremst som en tematikk i visse samtidstekster og kan dermed analyseres og
drøftes på samme måte som annen tematikk i tekster fra elevens samtid.

Forfatterne av Moment gjør andre slags koblinger til øvrige deler av norskfaget.
I kapittel 9, «Å drøfte kultur, kulturmøte og kulturkonfliktar», poengteres det at
hvis vi skal «lykkast i å møtast, utvikle oss og finne gode løysingar på konfliktar
som oppstår, må vi utvikle og halde oppe ein god diskusjonskultur» (Fodstad et
al., 2014, s. 321). Kulturkonflikter er noe som elevene selv kan komme opp i, og
da vil de ha behov for mye av det de lærer i norskfaget, ikke minst retorikk og
argumentasjon: «I kapittel 4 (retorikk), kapittel 5 (argumentasjon) og kapittel 6
(informerande sakprosatekstar) har du lært om ulike måtar å forstå argumentasjo-
nen til andre på og korleis du kan utforme eigne bidrag. Dette er også sentrale tema
i norskfaget i Vg2 og Vg3.» (Fodstad et al., s. 322–323) For å illustrere hvordan
man kan føre en diskusjon om kultur, kommenteres en avisdebatt fra 2012 om hva
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norsk kultur er, mellom daværende kulturminister Hadia Tajik, stortingsrepresen-
tant Christian Tybring-Gjedde og journalist Jon Hustad. 

Når forfatterne skal presentere samtidstekster om kulturmøter og kulturkonflik-
ter, framhever de andre typer tekster enn de man finner i Grip teksten. De trekker
først fram den svenske fotballspilleren Zlatan Ibrahimović sin selvbiografi og
beskriver hans kulturmøter både med den svenske majoritetskulturen i Malmö
under oppveksten og med klubbkulturen i Barcelona. Deretter omtaler de Jeg er
Malala, der fredsprisvinneren Malala Yousafzai skriver om «kulturkonfliktane i
Pakistan, nærmare bestemt i Swat-dalen, der Malala voks opp» (Fodstad et al., s.
326). Som eksempel på en skjønnlitterær tekst trekker de fram Lars Saabye Chris-
tensens novelle «Grisen» (som også inngår i Grip tekstens tekstantologi), der de
to eldre mennene Asbjørn og Aslam deler rom på et sykehus, og der en tegning av
en gris på veggen utløser konflikter, men også dialog mellom religioner. Gjennom
disse tre eksemplene kommer det tydelig fram at kulturmøter og kulturkonflikter
ikke er noe særegent for dagens Norge, eller noe som kun angår barn som vokser
opp i Norge med en annen kulturell bakgrunn; det kan skje – og skjer – overalt. 

Som denne analysen har vist, trekker de to lærebøkene Grip teksten og Moment
ulike linjer mellom temaet kulturmøter og kulturkonflikter og norskfaget for
øvrig. Grip teksten framstiller dette først og fremst som en tendens i norsk og
skandinavisk samtidslitteratur, på linje med krim og nye digitale teksttyper.
Moment knytter derimot forbindelser til argumentasjon og retorikk og gir råd om
hvordan elevene selv kan agere dersom de kommer opp i en diskusjon om kultur.
Denne forskjellen mellom bøkene illustrerer at det ikke finnes noen etablert eller
selvfølgelig måte å integrere det flerkulturelle i norskfaget på. Det er også verdt å
understreke at begge bøkene behandler kulturmøter og kulturkonflikter i et eget
kapittel, og at forbindelsen til norskfaget for øvrig primært skapes gjennom hen-
visninger til andre kapitler; det blir i begrenset grad en integrert av helheten. Det
flerkulturelle ser altså fortsatt ut til å være en utfordring for faget.

LÆREBØKENES VI

Det andre hovedspørsmålet som denne analysen utforsker, er hvem som inklude-
res i det vi-et som skrives fram i lærebøkenes kapittel om kulturmøter og kultur-
konflikter. Med vi menes i denne sammenheng alle personlige pronomen i første
person flertall, altså vi, oss, vår, vårt og våre. Felles for disse pronomenene er at
de peker ut en bestemt gruppe mennesker, som avsenderen er en del av. Hvem som
ellers er inkludert i denne gruppen, kommer som regel fram av konteksten og den
tekstlige sammenhengen. Hvis vi også omfatter mottakeren, kalles det i gramma-
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tikken for et inklusivt vi, som i dette eksemplet: «Skal vi gå på kino i dag?» Hvis
vi ikke omfatter mottakeren, kalles det for et eksklusivt vi: «Kan du passe barna
mens vi går på kino?» (jf. Faarlund, Lie & Vannebo, 1997, s. 316–326) 

Når ordet vi brukes i en norsklærebok for videregående skole, er det nærlig-
gende å tro at det vil dreie seg om et inklusivt vi, som inkluderer den eleven som
sitter med boka og forsøker å lære seg faget. Et eksklusivt vi vil jo kunne skape en
avstand mellom eleven og faget og vil være lite produktivt i en undervisningssam-
menheng. Men når norskfaget skal henvende seg til en elevgruppe som er stadig
mer sammensatt både språklig og kulturelt, kan det være en utfordring å skrive
fram et vi som inkluderer alle elever. Spesielt utfordrende kan det bli i et lærebok-
kapittel om kulturmøter og kulturkonflikter.

INKLUDERINGEN AV ELEVENE I ET VI I GRIP TEKSTEN

Man skulle kanskje tro at denne utfordringen ville få lærebokforfatterne til å
unngå – eller i det minste moderere – bruken av ordet vi, men det motsatte ser ut
til å være tilfelle. I løpet av de 11 sidene som omhandler kulturmøter og kultur-
konflikter i læreboka Grip teksten, brukes vi hele 80 ganger. Hvem og hvor mange
som inkluderes i den gruppen mennesker som vi-et refererer til, varierer gjennom
kapitlet. I den ene ytterligheten refererer vi kun til bokas forfattere og leser: «slik
vi kan lese i den første linja» (Dahl et al., 2013, s. 282). I den andre ytterligheten
får vi en svært vid betydning og inkluderer alle mennesker til alle tider: «Kulturen
er det menneskeskapte, mens naturen er alt anna vi har rundt oss […]» (Dahl et
al., 2013, s. 282).

Flere steder i kapitlet skrives det imidlertid fram et kulturelt definert vi, som
tydelelig inkluderer visse grupper av mennesker og ekskluderer andre, selv når
temaet som behandles, er av en mer generell art. Ett eksempel på dette er i under-
kapitlet om «Etnosentrisme og kulturrelativisme». Dette underkapitlet innledes av
Thomas Hylland Eriksens håndtegnede kart titulert «Verden sett fra Norge» (Dahl
et al., 2013, s. 284), der Norge er tegnet større enn alle andre land og påført teksten
«The world’s best country (and it’s a fact)». Afrika beskrives med ord som «cor-
ruption» og «AIDS», mens de sørlige delene av Asia er befolket av «People who
want to move to Norway». Det verdensbildet som Hylland Eriksen ironiserer over
i dette kartet, beskrives i læreboka som et eksempel på «norsk etnosentrisme», og
etnosentrisme betyr ifølge forfatterne at «vi vurderer andre kulturer ut frå vår
eigen kultur, ut frå skikkane, normene og verdiane våre» (Dahl et al., 2013, s.
285). Lest isolert kunne den siste formuleringen blitt tolket som en allmenn defi-
nisjon av etnosentrisme, der vi i prinsippet vil kunne referere til mennesker gene-
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relt. Men fordi definisjonen kommer i forlengelsen av en lang beskrivelse av den
norske etnosentrismen, kan det gi inntrykk av at etnosentrisme er en karakteristisk
norsk egenskap, noe som kjennetegner oss nordmenn. Dette inntrykket forsterkes
av at det ikke gis noen eksempler på etnosentrisme i andre land og kulturer.

Et annet eksempel er omtalen av kulturrelativisme. I definisjonen av dette
begrepet ser ordet vi ut til å referere til mennesker generelt: «Kulturrelativisme vil
seie at vi må forstå ein annan kultur ut frå den historia og dei verdiane, tradisjo-
nane og andre føresetnader han har […]» (Dahl et al., 2013, s. 285). Men når for-
fatterne vil advare elevene mot en ytterliggående kulturrelativisme, skriver de at
et slikt syn innebærer 

[…] at vi ikkje skal ta stilling til om ein annan kultur har tradisjonar og prak-
tiserer handlingar som strir mot normene våre, eller som vi kanskje til og med
fordømmer, slik som steining og andre smertefulle straffemetodar, eller det
som etter oppfatninga vår er undertrykkjanda og lemlestande behandling av
kvinner, som tvangsgifte og omskjering. (Dahl et al., 2013, s. 285)

De som inkluderes i dette vi-et, som skal være forsiktige med kulturrelativisme, er
altså ikke alle mennesker, slik man først kunne tro, men mennesker som står for
bestemte verdier: menneskerettigheter og likestilling mellom kjønnene. Disse ver-
diene er selvsagt ikke er eksklusivt norske, men de står uansett sterkt i dagens nor-
ske samfunn, noe som bidrar til inntrykket av at dette underkapitlet henvender seg
til et vi bestående av mennesker med en norsk kulturbakgrunn. Mennesker fra kul-
turer med tradisjoner som strider mot et norsk verdigrunnlag, er dermed utelukket
fra bokas og norskfagets vi.

Et annet underkapittel der dette norske vi-et kommer til syne, har overskriften
«Den globale landsbyen» og handler om hvordan det moderne mediesamfunnet
har ført til at «vi kontinuerlig ser og høyrer om andre kulturar» (Dahl et al., 2013,
s. 286). Her ser vi ut til å referere til mennesker i verden i dag, til forskjell fra men-
nesker i tidligere tider, men nok en gang snevres vi-et raskt inn til kun å omfatte
mennesker med en tradisjonell norsk kulturbakgrunn. Først viser forfatterne til-
bake til Hylland Eriksens tegnede verdenskart og sier at mange av de stereotype
oppfatningene «vi har av andre», blant annet av «afrikanarar», kan ha blitt formet
av massemedia (Dahl et al., 2013, s. 286). De problematiserer også hvilket «kul-
turelt mangfald vi eigentleg får gjennom massemedia», og spør leseren retorisk:
«Når såg du sist ein asiatisk eller søramerikansk film, eller til og med ein tysk eller
fransk?» (Dahl et al., 2013, s. 286) Vi-et i dette delkapitlet vil da kunne oppleves
som et inklusivt vi for elever med en norsk kulturbakgrunn, men som et eksklusivt
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vi for elever med bakgrunn fra Afrika, Asia, Sør-Amerika og tysk- og franskta-
lende land.

Et mer inkluderende vi kommer derimot til uttrykk i omtalen av kulturmøter
mellom samer og «resten av den norske befolkninga» (Dahl et al., 2013, s. 286).
Der forteller forfatterne om hvordan «norske styresmakter [dreiv] ein hardhendt
fornorskingspolitikk av samisk kultur» (Dahl et al., 2013, s. 286–287). Nå er imid-
lertid «den samiske kulturen livskraftig», og «vi har samiske aviser og radio- og
fjernsynssendingar på samisk» (Dahl et al., 2013, s. 287). Samer og resten av den
norske befolkningen kommer altså sammen i dette vi-et. 

Samlet sett kan dermed kapitlet om kulturmøter og kulturkonflikter i Grip tek-
sten sies å skrive fram et vi som omfatter personer med en tradisjonell norsk kul-
turbakgrunn. Dette inkluderer også den samiske befolkningen, men ekskluderer
personer fra en rekke andre språk- og kulturbakgrunner. Kapitlets vi er også ori-
entert mot samtiden og markerer en avstand til mennesker i Norge i tidligere tider:
De hadde ikke massemedier som kunne formidle kulturinntrykk fra resten av ver-
den, og det var spenninger mellom samer og den øvrige befolkningen. Budskapet
som forfatterne har til elevene som inngår i dette vi-et, er at de bør legge av seg
sitt etnosentriske verdenssyn og sine stereotype oppfatninger av andre kulturer,
samtidig som de skal ta avstand fra kulturelle tradisjoner som bryter med sentrale
verdier i det norske samfunnet som menneskerettigheter og likestilling mellom
kjønnene.

INKLUDERINGEN AV ELEVENE I ET VI I MOMENT

Vi er et hyppig brukt ord også i Moment sitt kapittel om kulturmøter og kulturkon-
flikter. I alt forekommer ordet 52 ganger i løpet av 13 sider læreboktekst. Dette er
imidlertid et ganske annet vi enn det som er dominerende i Grip teksten. I hoved-
sak opererer forfatterne av Moment med et svært vidt og allment vi, som potensielt
kan inkludere alle mennesker, for eksempel: «Så må du vite noko om kva rolle
kulturen spelar for kven vi er, kva vi gjer, og korleis vi ser på oss sjølv og andre.»
(Fodstad et al., 2014, s. 318) Et annet eksempel er: «Alle desse møta er med på å
prege måten vi ser på samfunnet og oss sjølve på.» (Fodstad et al., 2014, s. 322)
Disse formuleringene gir helt generelle og prinsipielle beskrivelser av fenomenet
kultur, og til forskjell fra Grip teksten blir de ikke eksemplifisert av eller knyttet
til en norsk kulturtradisjon.

Vi-et er imidlertid ikke fullstendig åpent og altomfattende gjennom hele kapit-
let. Noen steder får vi en mer avgrenset betydning og brukes som en betegnelse på
de menneskene som bor i dagens flerkulturelle Norge: «Møte mellom ulike kul-
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turar er ofte omtalte i tekstar, kanskje fordi dei utgjer ein så spennande og utfor-
drande del av kvardagen vår.» (Fodstad et al., 2014, s. 323) Disse tekstene omta-
les som «samtidslitteraturen vår» og omfatter tekster skrevet av forfattere bosatt
i Norge med ulik språk- og kulturbakgrunn. Dette mer avgrensede vi-et har også
en bestemt verdiforankring: «Vi tenker ofte på offentlige debattar i media når vi
snakkar om at ytringsfridom er viktig.» (Fodstad et al., 2014, s. 323) De som er
inkludert i lærebokas vi, er altså mennesker som verdsetter ytringsfrihet, og når
forfatterne forklarer formålene med ytringsfriheten, kommer den verdimessige
forankringen enda tydeligere fram: «Tre formål med ytringsfridommen: fridom
for enkeltmennesket, demokrati – og å lære av kvarandre.» (Fodstad et al., 2014,
s. 321) 

Denne bruken av vi kan ses på som en parallell til det verdiforankrede vi-et i
Grip teksten, som inkluderer personer som verdsetter menneskerettigheter og like-
stilling, men det er én viktig forskjell mellom lærebøkene: Verdien ytringsfrihet
blir nemlig ikke kulturelt forankret, men begrunnes juridisk, nærmere bestemt
med referanse til § 100 i Norges grunnlov, som siteres i sin helhet i læreboka: 

Som du kan sjå i § 100 under, er både «den frie meiningsdanninga til indivi-
det», «demokrati» og «sanningssøking» grunngiving eller mål for ytringsfri-
dommen. Det står at myndigheitene skal legge til rette for «eit ope og opplyst
ordskifte», og det gjer ein gjennom blant anna å lovfeste ytringsfridom. (Fod-
stad et al., 2014, s. 321)

Alle elever som er bosatt i Norge og tar faget norsk i videregående skole, er under-
lagt landets grunnlov, uansett hvilken kulturell bakgrunn de har. Lærebokas vi kan
derfor oppfattes som en inklusivt vi for alle elever, fordi forfatterne tiltaler dem
som innbyggere av den norske staten. Men dette betyr altså ikke at boka er ver-
dinøytral: Forfatterne understreker betydningen av ytringsfrihet, og hvis kulturer
skal kunne møtes og sameksistere, slik de gjør i dagens Norge, må mennesker
snakke åpent og respektfullt sammen. Og øvingsarenaen for en slik dialog er sko-
len og norskfaget:

Skolen er ein viktig arena for kulturmøte og meiningsutveksling. Eit sentralt
mål i skolen er at elevane skal øve opp evna til å lytte, forstå, analysere og pro-
dusere gode og saklege argument for å fungere saman med andre menneske.
Dette gjeld både når ein er på skolen og elles som samfunnsborgar. (Fodstad et
al., 2014, s. 322)
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DISKUSJON

Som nevnt innledningsvis representerer det flerkulturelle samfunnet en utfordring
både for enheten i norskfaget og for fagets kommunikative fellesskap. Disse utfor-
dringene forsterkes av at faget i tillegg befinner seg i et krysspress mellom ulike
styringsdokumenter: Norsklæreplanen åpner faget opp for det kulturelle mangfol-
det i dagens Norge, mens opplæringslova i større grad pålegger skolen å formidle
bestemte kulturelt forankrede verdier til alle elever, og er dermed mer på linje med
tidligere norsklæreplaner.

Analysene av lærebøkene Grip teksten og Moment har avdekket både likhets-
trekk og forskjeller i hvordan forfatterne har valgt å møte disse utfordringene.
Trusselen mot enheten og sammenhengen i faget blir i begge disse bøkene løst
gjennom å plassere temaet kulturmøter og kulturkonflikter i et eget kapittel. På
denne måten kan forfatterne sørge for at temaet blir behørig dekket, uten at det
samtidig krever en større endring i det tradisjonelle lærestoffet i norskfaget. Det
flerkulturelle er altså med som et slags tillegg, og i liten grad integrert i helheten.

Den største forskjellen mellom bøkene kommer til syne i hvilket vi de skriver
fram. Grip teksten etablerer et vi som i all hovedsak inkluderer personer med en
tradisjonell norsk kulturbakgrunn og verdiforankring, og som både direkte og
indirekte ekskluderer et stort antall grupper mennesker med annen språklig, kul-
turell og verdimessig bakgrunn. Moment har et langt åpnere vi, som i de fleste til-
feller favner om alle mennesker, men som enkelte ganger avgrenses til innbyg-
gerne i dagens flerkulturelle Norge. Ser man dette i lys av det krysspresset som
norskfaget befinner seg i, kan man si at forfatterne av Grip teksten har lagt seg tet-
tere opp mot opplæringslova og det tradisjonelle nasjonsbyggende norskfaget,
mens Moment i større grad følger Kunnskapsløftets norsklæreplan.

Det er ikke denne artikkelens formål å diskutere hvilken av disse strategiene
som er den beste, for norskfaget eller for elevene. I stedet kan disse, med inspira-
sjon fra Løgstrup, ses i et større samfunnsperspektiv. Som Løgstrup ([1981] 2005)
sier i sitt foredrag om skolens formål, er skolen ofte et speilbilde av samfunnets
verdier og normer, og de måtene som de to lærebøkene møter det flerkulturelle på,
finner vi igjen i den offentlige debatten og i andre deler av samfunnet: Det finnes
en spenning mellom bevaringen av det tradisjonelt norske på den ene siden og
inkluderingen av andre kulturer i det norske samfunnet på den andre.

Det er imidlertid noe som særmerker skolens behandling av denne tematikken.
Kulturmøter og kulturkonflikter er potensielt sensitive temaer, noe som kan med-
føre at mange unngår å involvere seg i debatten og gi eksplisitt uttrykk for sine
oppfatninger. Men når temaet kommer inn i skolen, kan man – som før nevnt –
ikke unngå det. Ved å inkludere kulturmøter og kulturkonflikter i norsklæreplanen
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har utdanningsmyndighetene pålagt skolen å legge til rette for at lærere og elever
snakker åpent og saklig om dette store samfunnsspørsmålet. Og hvordan den tra-
disjonelle norske kulturen kan møte de andre kulturene den kommer i kontakt med
i dagens flerkulturelle og globaliserte samfunn, gir altså Grip teksten og Moment
to mulige svar på.
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SAMMENDRAG  Den følelsesladde og svært ulike responsen på kong Haralds tale ved 
hagefesten kaller på en forklaring. Denne forsøker vi å gi i det følgende: Gjennom en 
retorisk analyse av talens påvirkningskraft med vekt på talens retoriske situasjon, sjanger, 
oppbygging, patos og dens innskrevne publikum og gjennom en mer semiotisk 
undersøkelse av «Modellesere» innsirkler og forklarer vi de retoriske og tekstlige 
strategiene som på samme tid vekker stor begeistring og sterk forargelse. Samtidig 
avdekker analysen de verdiene og holdningene som talen negerer og dermed 
ekskluderer. Endelig vil vi gjennomføre en analyse av en kritisk Modelleser som grunnlag 
for en vurdering av talen som et bidrag til en fortsatt dialog om norsk identitet. 

NØKKELORD  retorisk publikum | modelleser | skam | norsk identitet | retorisk 
eksklusjon | epideiktisk tale

I anledning av 25-årsjubileet som regentpar var kong Harald og dronning Sonja 1.
september 2016 vertskap for en hagefest med 1500 gjester. I stedet for å invitere
kongelige familiemedlemmer, jetsett-venner og offisielle og politiske represen-
tanter, var gjestelisten nøye sammensatt som et representativt utvalg av det norske
folk. 50 representanter fra landets fylker og Svalbard var til stede, mens en rekke
gjester var invitert som representanter for blant annet organisasjoner for funk-
sjonshemmede og ulike minoritetsgrupper. 

Oppmerksomheten på spennvidden og innbyrdes forskjeller i definisjonen av
det norske var også et bærende tema i den talen som kong Harald holdt ved hage-
festen:

Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbru-
kere. Stadig flere er over hundre år. Nordmenn er rike, fattige og midt i mel-
lom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer fjelltopper og seiler – mens
andre er mest glad i sofaen (Kong Harald, 2016b).

Kong Harald holdt talen fra en tribune i en solfylt slottshage fylt med hvite telt,
flagg og festkledde gjester. Kongen hadde – solbrent og iført cyklamenfarget slips
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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– uhøytidelig tatt oppstilling mellom et el-piano og andre musikkinstrumenter på
scenen. Nedenfor, i grønne omgivelser, stod gjestene med vinglass i hånden. Selv
om kongen støttet seg til et manuskript og framførte talen i et forholdsvis høyt
tempo, opplever man ham likevel som en munter og avslappet vert. Talens gjen-
tatte sammenstilling av kontraster og kongens mildt rutinepregede opplesning har
flere steder en komisk effekt, som framkaller publikums latter. Dette kulminerer i
talens kanskje mest kontroversielle passasje: 

Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter
og gutter som er glad i hverandre. [Latter]

Nordmenn tror på Gud Allah, Altet og Ingenting. [Latter]

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes. [Latter]

Talen vakte umiddelbart stor oppmerksomhet og begeistring. Allerede dagen etter
hadde over én million mennesker sett NRKs video av kongens tale, og den ble
raskt forsynt med engelske undertekster og gjort tilgengelig på YouTube og delt
videre på sosiale medier. Talen ble omtalt av utenlandske medier som britiske
Channel 4, damebladet Marie Claire og Indias tredje største avis Times of India.
Interessen fra den internasjonale pressen rettet seg særlig mot kongens aksepte-
rende og inkluderende bemerkninger om homofili.

At talen ble sett og delt av mange, er ingen tilfeldighet, for i all sin letthet røper
den også en nøye gjennomtenkt retorisk strategi. Talen er en klassisk leilighets-
tale, det man ifølge Aristoteles kan kalle en epideiktisk tale, dvs. en tale som angår
emner som tilhører nåtiden og har til formål å rose eller rise (Aristoteles, 2006).
Med moderne retoriske termer kan man forstå dette slik at talens formål er å hylle
den norske identiteten og nasjonalfølelsen og formulere og styrke de verdiene som
binder fellesskapet sammen. Men talen har også innslag av det Aristoteles kalte
deliberativ tale, hvor formålet er å diskutere framtiden. Implisitt argumenteres det
mot tradisjonelle måter å forstå nasjonen på – felles natur, historie og kultur – og
det anbefales et alternativ: fellesskap om liberal, kulturell diversitet. 

Kongens tale rokker ved sedvanlige forestillinger om hva det vil si å være
norsk. Med det retoriske kjernebegrepet om «den retoriske situasjon» som ble lan-
sert av den amerikanske retorikeren Lloyd F. Bitzer i 1968, vil man forstå en tale
som et svar på et påtrengende problem. I denne talen er det påtrengende problemet
at globalisering, flyktningstrømmer og oppbrudd i tradisjonelle familiemønstre
gjør det nødvendig å formulere den norske identiteten på en ny og tidsriktig måte.
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Formuleringen må romme det aktuelle mangfoldet blant Norges innbyggere
(Bitzer, 1997 [1968]). 

Et annet begrep i Bitzers teori om den retoriske situasjon er at talen må forholde
seg til forskjellige retoriske vilkår. Disse inngår i talens kontekst, og her vil den
aktuelle flyktningsituasjonen og de massive flyktningstrømmene, som særlig
springer ut av krigen i Syria, være sentrale for å forstå talen. I 2015 søkte over
30.000 personer asyl i Norge, det høyeste antallet i norsk historie. Som i mange
andre europeiske land som tok imot flyktninger og innkvarterte dem på asylmot-
tak, var det en utbredt holdning at flyktningene i høyere grad burde hjelpes i «nær-
områdene», altså områder nær de landene de hadde flyktet fra. Da kong Harald
ved en tidligere anledning uttalte seg om flyktningsituasjonen, syntes han å være
på linje med denne holdningen: «Vi kan ikke ta imot hele Afrika i Europa, det går
ikke» (Kong Harald 2016a). I denne sammenhengen stikker talen ved hagefesten
ut en ny og inkluderende kurs, eller i det minste en nyansering av hva kongen for-
står ved «vi». 

Imidlertid var langt fra alle begeistret for talen. I et innlegg i Dagbladet 3. sep-
tember 2016 kritiserte kunsthistorikeren og skribenten Tommy Sørbø talen for å
være kulturrelativistisk: «Så hva er da det norske? Taleren gir meg ikke noe svar,
ikke annet enn opplysningen om at Norge er et land i verden.» I stedet for å defi-
nere den nasjonale identiteten gjennom kulturelle og historiske referanser til norsk
språk og historie, rådende politiske verdier osv., reduserer kongen, ifølge Sørbø,
den norske identiteten til et spørsmål om geografi (Sørbø 2016).

På den innvandringskritiske hjemmesiden document.no debatteres talen ivrig i
dagene etter at den ble holdt, og ord som «naiv» og «politisk korrekt» går igjen i
bedømmelsen. Det gjelder også i følgende kommentar, hvor en debattør under
dekknavnet Savage Mind skriver:

Hva er det som gjør at jeg alltid tenker på veldresserte pudler hver gang disse
opphøyde eksistenser kjører replay på den lettvinte, naive, korttenkte og uen-
delig forutsigbare politisk korrekte kardemommeby-filosofien sin? Er alle
lysene hos det norske folk slått av siden det gang på gang, uten antydning til
motforestillinger eller kritikk, villig svelger unna denne kvalmende og talent-
løse bullshiten. Har vi endt opp som en nasjon av mentale søvngjengere og
åndssvake? (Savage Mind, 2016)

Den følelsesladde og svært ulike responsen på talen kaller på en forklaring. Denne
forsøker vi å gi i det følgende: Gjennom en retorisk analyse av talens innskrevne
publikum, påstander og stil og en mer semiotisk undersøkelse av «Modellesere»
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innsirkler og forklarer vi de retoriske og tekstlige strategiene som på samme tid
vekker stor begeistring og sterk forargelse. Samtidig avdekker analysen de verdi-
ene og holdningene som talen negerer og dermed ekskluderer. Endelig vil vi gjen-
nomføre en analyse av en kritisk Modelleser som grunnlag for en vurdering av
talen som et bidrag til en fortsatt dialog om norsk identitet. Vi mener at en retorisk
analyse – med vekt på talens overbevisende kraft, og en semiotisk undersøkelse
med større vekt på talens potensial for refleksjon – samlet sett vil kunne gi en god
forståelse av talen og mottakelsen av den. 

TALENS INNSKREVNE PUBLIKUM

Når man i retorikken snakker om publikum, omfatter det flere enn dem som er for-
samlet foran taleren. Ofte vil talen via trykte eller elektroniske medier nå et langt
større publikum som kan bli påvirket av den. Men det viktigste i retorikken er ikke
hvor mange talen når ut til – det viktigste er hvem som påvirkes. En retorisk ana-
lyse av kong Haralds tale ved hagefesten vil vise hvordan taleren forstår sitt publi-
kum. Kongen slår innledningsvis fast at de gjestene som er invitert til hagefesten,
er representanter for hele Norge. Han presiserer på denne måten at han taler til hele
den norske befolkning: «Dere som er samlet her utgjør bredden av det Norge er i
dag.» Med en retorisk figur kan man sammenfatte dette som at gjestene på hage-
festen utgjør en synekdoke – en del for helhet – for det norske folk. 

Et av de beste begrepene for å forstå retorisk publikum er levert av den ameri-
kanske retorikeren Edwin Black i artikkelen «Den andre persona» (Black, 1997).
Black mener selv at begrepet om en annen, innskrevet persona skal brukes til å
felle moralske dommer over retorisk diskurs. For å gjøre diskurs til gjenstand for
moralsk vurdering må man anerkjenne at språket inneholder spor av talerens hold-
ning. På samme måte som man kan tale om en implisitt forfatter, er også en impli-
sitt tilhører innskrevet i diskursen: den andre persona. Det er altså ikke nok å forstå
publikum i forhold til alder eller temperament, slik Aristoteles gjør. Det viktigste
er, ifølge Black, at kritikeren analyserer den andre persona og avdekker den ideo-
logien som innskrives i publikum. Ideologi innebærer her det nettverket av hold-
ninger og sammenhengende overbevisninger som former et menneskes verdens-
oppfatning. Det er her muligheten for kritikerens moralske vurdering oppstår.
Black forutsetter at den retoriske diskursen innskriver en tilhører, den andre per-
sona, som kritikeren kan finne ved å analysere påstander og stilistiske spor og på
denne bakgrunnen forankre teksten ideologisk.

Hvordan foregår så påvirkningen? Black forestiller seg at faktiske tilhørere vil
lete etter stikkord i diskursen som kan fortelle dem hvordan de skal oppfatte ver-
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den. Og disse stikkordene behøver verken være særlig eksplisitte eller del av
talens overordnede tematikk. Når en politiker taler om integrasjon i skolen og bru-
ker et nedsettende uttrykk om en minoritet, som f.eks. «khat-røykende somalier»,
sier han noe mer enn om integrering i skolen. Tilhøreren konfronteres med en vev
av påstander og holdninger som kanskje verken diskuteres eller antydes på noen
annen måte enn ved bruken av denne ene vendingen.

Ifølge Black kan kritikeren i selve diskursens implisitte tilhører se en modell av
hva taleren vil ha sin virkelige tilhører til å bli. Og det er denne modellen av et men-
neske som kritikeren kan gjøre til gjenstand for moralsk vurdering av diskursen. Det
er helt sentralt for Blacks publikumsbegrep at det er diskursivt og ikke behøver å bli
legemliggjort; den retoriske kritikeren vil kunne foreta en moralsk vurdering av dis-
kursen alene på bakgrunn av den innskrevne persona. Vi vil i det følgende ta
utgangspunkt i Blacks begrep om den andre persona og analysere det publikummet
som er innskrevet i kongens tale. Vår vurdering av talen venter vi imidlertid med til
vi har foretatt en mer omfattende publikumsanalyse basert på flere begreper.

I kongens tale ved hagefesten innskrives publikum som det norske folk, og kon-
gen forteller etter en kort innledning at emnet for talen er å utdype hva det betyr å
være norsk: «Så hva er egentlig Norge?» Det gir kongen et todelt svar på, som
også utgjør talens overordnede struktur, i to deler. I første del svarer kongen på hva
Norge er, ved å beskrive norsk natur. I andre del svarer han på spørsmålet ved å
beskrive det norske folk: «Men Norge er fremfor alt mennesker.» Den første, geo-
grafiske beskrivelsen dveler ved det storslåtte og kontrastfulle i det norske land-
skapet og synes ikke umiddelbart å inneholde ideologisk ladde holdninger eller
verdier. Imidlertid er naturbeskrivelsen preget av å betone forskjeller og kontraster
(f.eks. «Norge er høye fjell og dype fjorder»), og denne motsetningsstrukturen føl-
ger med over i neste avsnitt, hvor forskjeller og diversitet også blir definerende for
det norske folk. Og i denne andre del av talen er det tydelige ideologiske spor i det
innskrevne publikum.

Den andre persona som kongen innskriver i sin tale ved hagefesten gjennom
eksplisitte utsagn og stilistiske spor, anerkjenner at definisjonen av nordmenn
spenner vidt. Den implisitte tilhøreren er innforstått med kongens beskrivelse av
seksualitetens og familielivets mange, brokete former og anerkjenner at enslige og
skilte nevnes før barnefamilier og gamle ektepar («Nordmenn er enslige, skilte,
barnefamilier og gamle ektepar»), og at homofile får syntaktisk forrang framfor
heteroseksuelle: «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gut-
ter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.» Den implisitte tilhøreren aner-
kjenner således både gjestelistens rasjonale og talens betoning av at minoriteter og
utsatte skal representeres synlig og eksplisitt.
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Den andre persona forstår alle kulturer og religioner som like og som like nor-
ske. Ingen religion, tro eller overbevisning er mer riktig eller mer norsk enn andre:
«Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.» Ingen kulturelle uttrykksfor-
mer står over andre eller teller som særlig verdifulle for den nasjonale selvforstå-
elsen: «Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.» På set-
ningsplanet understøtter anaforer, hvor setninger innledes med samme ord, og det
likeframme, upretensiøse ordvalget («Nordmenn tror på …», «Nordmenn liker …»,
«Nordmenn er …») likhet, lett-tilgjengelighet og inkludering. Talens flate og opp-
ramsende setningsbygning er et stilistisk tegn på at det ikke gjøres forskjell og
ikke hierarkiseres.

Endelig forstår talens implisitte publikum nasjonal identitet som pragmatisk,
foranderlig og diskursivt bestemt – ikke nedarvet, historisk betinget eller essensi-
ell: «Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det
vi kaller hjem, er der hjertet vårt er – og det kan ikke alltid plasseres innenfor lan-
degrenser.» 

Det er denne innskrevne modellen av en tilhører som kongen ifølge en analyse
med Blacks begrep om den andre persona vil ha sitt virkelige publikum til å aksep-
tere. Når talen vekker oppmerksomhet og begeistrer, skyldes det imidlertid også
at den ganske målrettet bearbeider publikums følelser. Ifølge den amerikanske
retorikeren Celeste Condit er retorikkens evne til å skape følelsesmessig tilhørig-
het for den enkelte tilhører antakelig den sterkeste overbevisende kraft overhodet
(Condit, 2013). I kongens tale er da også patos, talerens bearbeiding av publikums
følelser, uttalt. Således er den behagelige følelsen av å tilhøre et fellesskap basert
på en rekke positive verdier – romslighet, aksept, mildhet, gavmildhet, gjestfrihet
– med på å gi talen dens overbevisende kraft. Talen innbyr virkelige subjekter til
å identifisere seg med det innskrevne publikum og dermed være en del av det
nydefinerte norske fellesskap basert på positiv identifikasjon med den gjestfrie
kongen.

KONSTITUTIV RETORIKK

Mens man helt intuitivt vil forstå publikum som mennesker av kjøtt og blod, har den
canadiske retoriske kritikeren Maurice Charland med sin teori om konstitutiv reto-
rikk fremmet det syn at publikum ikke eksisterer forut for diskursen, for selve eksis-
tensen av sosiale subjekter er et resultat av retorikk (Charland, 1987). Det vil si at
individer først blir til et retorisk publikum gjennom den språklige henvendelsen. 

Charland tar utgangspunkt i bevegelsen for et uavhengig Quebec. Tilhengerne
av et selvstendig Quebec forsøker å framkalle eksistensen av et quebecsk folk,
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som så igjen kan legitimere at Quebec blir en selvstendig stat. Termen «qué-
bécois» blir et hovedbegrep for uavhengighetsbevegelsen – inntil da er medlem-
mer av det fransktalende samfunnet i Canada blitt kalt fransk-canadiere. Uavhen-
gighetsbevegelsen gir altså liv til en ny nasjonal identitet, et nytt politisk subjekt
som trenger og krever en selvstendig stat. Det er konstitutiv retorikk, fordi det så
å si framkaller sitt publikum og definerer dets eksistens. I Quebec artikuleres en
politisk myte i politiske manifester som leverer en fortelling om Quebecs historie.
Denne fortellingen gjør så kravet om selvstendighet forståelig og rimelig. I mot-
setning til tradisjonelle fortellinger som inneholder en avslutning, overlater kon-
stitutiv retorikk til sine konstituerende subjekter å avslutte fortellingen i den vir-
kelige verden.

Teorien om konstitutiv retorikk er mer radikal enn begrepet om det innskrevne
publikum, og den bidrar til en dypere forståelse av kongens tale. Det gjelder først
og fremst ideen om at publikum konstitueres gjennom diskursen. Selv om det nor-
ske folk naturligvis har vært konstituert tidligere, også av kongen selv, er talen en
markant reartikulering.1 Således konstitueres det norske folk i kongens tale som
«nordlendinger, trøndere, sørlendinger – og folk fra alle de andre regionene. Nord-
menn har også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia
og Syria». Kongens tale forteller om nordmenn som en nasjon av innvandrere, og
den forsyner den aktuelle tilstrømningen av flyktninger og innvandrere med his-
toriske røtter. Som det ultimative symbol på norsk nasjonal identitet byr kongen
på en fortelling om sin egen innvandrerbakgrunn: «Mine besteforeldre innvandret
fra Danmark og England for 110 år siden.» Denne fortellingen er ikke ny, men får
allikevel en ny betoning i selskap med det nye subjektet: nordmannen som innvan-
drer. Men den konstitutive retorikken må, hvis den skal virke, ikke fortone seg
som ny eller retorisk; tvert imot skal den framstå som historisk forankret og natur-
lig. Derfor er det den konstitutive retorikkens viktigste oppgave å forsyne de nye
subjektene med en historie som får identiteten deres til å virke naturlig. 

Sosiale subjekter får sin identitet gjennom retorikken, men Charland betoner at
det er et suksesskriterium for konstitutiv retorikk at publikum handler i samsvar
med sin nyervervede subjektposisjon i den virkelige verden. For de nye multiet-
niske og multikulturelle nordmennene gjelder det å hevde sin identitet diskursivt
og politisk. De må, for å gi det nye politiske subjekt eksistens og mening, handle
på vegne av dette subjektet. Det er altså ikke gratis å få del i det positive norske

1. Å formulere den nasjonale identiteten er i det hele tatt monarkens viktigste retoriske oppgave i
et konstitusjonelt monarki, og verken nordmenn eller andre innbyggere i monarkier er uvant
med å høre statsoverhodets tale om disse temaene i bl.a. den tv-overførte nyttårstalen (Madsen,
2016).
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fellesskapet. Prisen for å identifisere seg med den gjestfrie og gavmilde kongen er
at de må gjøre som ham, men da i den politiske virkeligheten. Og kongen viser vei
i en symbolsk gestus i starten av talen, og denne gjentas i talens avslutning: «vel-
kommen til oss.» Hvis den multietniske og multikulturelle nordmann skal leve
videre etter at vinen er drukket og festteltene pakket sammen, må det nye subjektet
frasi seg det nasjonalitetsprivilegiet det er å være mer hjemme og mer norsk enn
dem som er kommet senere til landet. 

RETORISK EKSKLUSJON

Vi har analysert hvordan talen henter mye av sin overbevisende kraft ved å tilby
tilhøreren en bestemt identitet innenfor et fellesskap av positive verdier. Men reto-
rikken tilbyr også et begrep for det som faller utenfor, selv om det kanskje slett
ikke nevnes med et ord. Den amerikanske retorikeren Philip Wander har introdu-
sert «den tredje persona» som et begrep for alt det som avvises eller negeres i en
tale eller tekst. Wanders tredje persona framkommer som et slags negativt avtrykk
av Blacks andre persona; det som negeres gjennom den andre persona, skaper sil-
huetten av en tredje persona (Wander 1999).

Kong Harald er i talen ved hagefesten ganske spesifikk i beskrivelsen av de ver-
diene det innskrevne publikummet må inneha, og det er derfor like mange nyanser
med i tegningen av den negerte tredje persona. Vi nevner noen av de tydeligste
strekene som utgjør konturene av en tredje persona, men det er samtidig viktig å
betone at man ikke behøver å abonnere på samtlige (anti-)holdninger for å føle seg
ekskludert av talen. Talens tredje persona mener at Norge er for norske statsbor-
gere, og at det norske skal defineres innenfor språklige og kulturelle grenser. At
det norske er forankret i norsk historie, at det er betydelige forskjeller på religio-
ner, og at noen er bedre enn andre. Talens tredje persona er kritisk overfor islam,
som mange innvandrere fra Midtøsten tilhører, og forakter multikultur og kultur-
relativisme. Endelig fordømmer talens tredje persona homofili. 

Det er som sagt langt fra gitt at virkelige personer identifiserer seg fullt ut med
alle fasetter av den negerte tredje persona. Men talens kritikere formulerte nettopp
sin kritikk på bakgrunn av noen av disse ganske utbredte holdningene og verdiene
som altså er fraværende i talen. Det er dermed ganske forutsigbart at talen utløser
en kraftig mot-retorikk på sosiale medier som document.no. Talen gir verken
stemme til f.eks. innvandringskritiske synspunkter eller går i dialog med dem.
Den ignorerer dem – tabuiserer dem – simpelthen. Dermed stemples de kritiske
stemmene som sosialt uakseptable og politisk ukorrekte, noe som igjen stimulerer
til dannelsen av såkalte motoffentligheter: parallelle diskursive arenaer hvor sosi-
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alt stemplede medlemmer av underordnede samfunnsgrupper finner opp og sirku-
lerer motdiskurser for å formulere opposisjonelle tolkninger av sine identiteter,
interesser og behov (Warner, 2002).

UMBERTO ECOS KRITISKE MODELLESER 

Eller går det likevel an å finne spor av kritiske og skeptiske tilhørere og lesere i
kongens tekst? Selv en effektfull tale behøver ikke først og fremst betraktes som
et blott og bart retorisk overbevisningsprosjekt. Den kan også betraktes som
meningsdannende kommunikasjon gjennom tegn i en sosial kontekst. Dette er
semiotikkens område. Da semiotikeren og den senere suksessforfatteren Umberto
Eco i 1979 lanserte begrepet «Modelleseren», siktet han – ikke helt ulikt det reto-
rikeren Black og litteraturteoretikeren Wolfgang Iser hadde gjort noen år tidligere
– til et innskrevet publikum, en «leser-i-teksten». 

I vårt tilfelle kunne vi kanskje mer treffende kalle leseren en tilskuer og tilhører
av talen, selv om talen utvilsomt har fått viral spredning, også i skrift. Men la oss
kalle denne «tekststrategien» for Modelleseren (Eco kaller det selv en tekststrategi
og insisterer på å bruke stor forbokstav: Han skriver konsekvent the Model Reader
/ il Lettore Modello) (Eco, 1979). Modelleseren skal stå modell for oss lesere av
kjøtt og blod og føre oss gjennom teksten og utvide vår kompetanse underveis.
Kompetansen gjelder ikke bare ideologi, men også språk, leksikalsk kunnskap og
evne til refleksjon. For å få oss til å følge Modelleseren må denne et stykke på vei
likne på oss selv, men altså ikke være fullt ut identisk. Poenget er nettopp at vi som
lesere skal strekke oss etter denne Leseren for å lese på en adekvat måte. Den reto-
riske, epideiktiske talen skaper en «andre persona» som sluker budskapet rått eller
en «tredje persona» som skyves ut. Modelleseren, velvillig eller kritisk, søker for-
ståelse og vil utvide sin kompetanse. 

Vi har allerede antydet at talen legger opp til en velvillig mottakelse, og at den
– tross sitt sterkt pluralistiske budskap – et langt stykke på vei utelukker annerle-
destenkende, først og fremst gjennom patos-appell: Bare hvis du er tolerant og
raus, er du en nordmann. Mener du at toleransen og rausheten må ha noen klare
grenser, er du en «tredje persona». 

Eco er ikke helt klar i spørsmålet om det kun finnes én Modelleser, men senere
forskere har argumentert for at det kan finnes flere, men selvsagt ikke et ubegren-
set antall i én og samme tekst (Tønnesson, 2004, s. 122–127). Han skiller mellom
en naiv og en mer avansert Modelleser, men dette er mer to trinn i lesningen av en
tekst enn to distinkte, innskrevne lesere. Ecos eksempel i The Role of the Reader
er en fransk novelle hvor plottet viser seg langt mer komplisert enn det først for-
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tonte seg. Modelleseren følger denne utviklingen og utvikler seg altså fra naiv til
kritisk. Vi vil heller gi rom for at den «naive», velvillige Leseren kan finnes side
om side med den kritiske, at de finnes parallelt i teksten uten å gå opp i noen høy-
ere enhet. Hagefesttalens velvillige Modelleser, som likner på vår «andre per-
sona» ovenfor, sier «ja og amen» til samtlige av kongens ytringer og kjenner seg
sterkt inkludert i talens avsluttende «vi». En trenger ikke bruke et lett arrogant
uttrykk som «naiv» om en slik reaksjon – holdningen denne Leseren slutter opp
om, er jo svært sympatisk utfra dagens humanistiske verdier. Men i hvilken grad
finnes det, i tillegg til den velvillige, en kritisk Modelleser i kongens tale? Den bør
finnes, hvis vi har rett i at talen, slik vi hevdet innledningsvis, har trekk av politisk
forhandling, av deliberasjon. Et tegn på at kritikeren finnes, kan være den norske
forfatteren Kaj Skagens lange oppgjør med talen, som arter seg annerledes enn de
entydig fordømmende ekskluderte som vi refererte ovenfor. Hos Skagen heter det
blant annet:

Det som knytte nordmennene saman til ein nasjon på Bjørnsons tid og hundre-
året etter, er no borte eller så sterkt svekt at det vanskeleg kan nemnast i nokon
tale. Den sams bakgrunnen og historia, den samanhengande nasjonale fortel-
jinga frå norrøn til nyare tid, den nasjonale litteraturen og byrgskapen over å
vera norsk, den sams mytologien og religionen, arbeidarrørsla som auka den
sosiale likskapen mellom klassene, er borte eller kan ikkje lenger grunngjevast
på same måte som før (Skagen 2016, s. 12).

Her slutter Skagen et stykke på vei opp om talens underforståtte premiss: Vi tren-
ger en ny forståelse av hva det vil si å være norsk. Dette bruker han så som spring-
brett for en sterk kritikk av talen: Kongen feier en rekke problemer under teppet
og anbefaler en rent individualistisk og liberalistisk oppfatning av nasjonen. Slik
lyder kritikken, og slik kan vi si at Skagen reflekterer og utvider sin kompetanse i
kritisk dialog med teksten. Her følger han den kritiske, men altså ikke den innvan-
drings- eller toleransekritiske, Modelleseren. 

BØTING FOR SKYLD OG SKAM

Men hvorfor trengs denne nye forståelsen av det norske, utover dette at den gamle,
som Skagen beskriver, virker utdatert? Svaret på dette spørsmålet finnes faktisk
gjemt i talen selv. Utgangspunktet for den kritiske Modelleserens dialog med og i
teksten er at mange nordmenn kjenner skyld over sin felles fortid. I talen finnes en
rekke spor av slik skyld og skyldfølelse. Talen er, med den russiske tekstforskeren
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Michail Bakhtins uttrykk, en «svarende reaksjon» på artikulerte og uartikulerte
uttrykk for skyldfølelse. Ja, Bakhtin hevder at alle ytringer er svarende reaksjoner
på foregående ytringer. Dette kjenner vi lett igjen fra muntlig dialog, men det har
også stor gyldighet i monologer og skriftlige framstillinger (Bakhtin, 2008).

Hele resonnementet om at nasjonen først og fremst er alle slags mennesker, kan
forstås som en implisitt unnskyldning for at Norge har trukket snevre grenser
rundt sitt landområde og sin identitet. Under grunnlovsjubileet to år tidligere var
befolkningen gjentatte ganger blitt minnet om at Norge utelukket jøder fra riket
gjennom 1814-grunnloven. Siden har Norge underkuet samene ved en drastisk
fornorskingsprosess, mens taterne ble tvangssterilisert langt inn i Haralds og Son-
jas periode som kronprinspar. Fremmedfiendtlighet har vært et kontinuerlig inn-
slag i norsk offentlighet og privatsfære så langt historiebøkene rekker. Dette vet
og føler den opplyste, kritiske Modelleseren, og det inngår altså i dennes kombi-
nert rasjonelle og emosjonelle forhåndskompetanse. 

Talen inneholder også en rekke andre enkeltytringer som kan tolkes som uttrykk
for skyld og skam. Når kongen understreker at «Nordmenn jobber i butikk, på
sykehus, på oljeplattform» og «arbeider med å holde landet rent for søppel», kan
det ses som respons på en alminnelig nedvurdering av arbeiderklassens yrker, som
vi hører i det skammelige hverdagsuttrykket «hun ender opp i kassa på Rimi» eller
i andre verdiladde uttrykk som «søppelkjører» og «vaskekjerring».

All omtalen av Norge som «verdens rikeste land» og «velferdssamfunn» kan
virke krenkende og ekskluderende på virkelig fattige innbyggere. Fattigdom i
Norge er en skam, både for dem det gjelder, og for politikerne. Derfor slår kongen
generøst fast at «Nordmenn er rike, fattige og midt i mellom». Her vil imidlertid
kanskje den kritiske Modelleseren registrere slektskapet med Jesu lett defaitis-
tiske «De fattige har dere alltid hos dere» (Markus’ evangelium 14.7).

Modelleseren oppfatter kanskje også talens religiøse toleranse – som også
omfatter ateisme – som et oppgjør med skamløs kristen tvang, så vel som anti-reli-
giøs, rasjonalistisk hets av for eksempel kongens egen datter Märtha Louise, med
sin engletro. 

Så seint som i 1950-årene måtte enslige stille bakerst i køen når boliger skulle
tildeles. Å være «fraskilt» eller «skilsmissebarn» er ennå skambelagt i mange mil-
jøer, og uttrykket «skam» er hyppig brukt i forbindelse med norsk eldreomsorg.
Kongen korrigerer: «Nordmenn er enslige, skilte, barnefamilier og gamle ekte-
par.»

Og selv om homofil praksis ble avkriminalisert for noen tiår siden, vil Modelles-
eren kjenne skyld over holdningen som gjør «homo» til et av våre mest brukte
skjellsord, og som får kristne homofile til å kjenne seg som pariakaste i Kirken. Men
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når kongen korrigerer her, merker den ikke-homofobe, kritiske Modelleseren seg at
det er tale om «gutter» og «jenter» – ikke menn og kvinner. Kanskje er homofile
voksne et tabu, selv i denne tilsynelatende ultra-tolerante talen?

Modelleseren er en del av det som i fenomenologien kalles intensjonalitet, som
ofte forklares som en «rettethet». Dette kan sies å være en «egenvilje» i teksten,
som altså Eco valgte å kalle en tekststrategi. Men intensjonaliteten er likevel ikke
uavhengig av tid og rom; den retter seg nettopp mot historiske og samtidige for-
hold, for eksempel holdningene til homofili og nasjonalitet. Kongens og den even-
tuelle taleskriverens bevisste intensjon er bare en bit av denne intensjonaliteten og
strategien. Vår påstand er at talen gjennom sin implisitte omgang med skyld- og
skambelagte temaer inkluderer en kritisk Modelleser, i tillegg til den velvillige.
Men det er altså slett ikke sikkert at dette er en bevisst strategi fra talerens eller
den eventuelle kongelige taleskriverens side. 

Så vel de retoriske publikumsteoriene som semiotikkens teori om Modellesere
og modelltilhørere tar høyde for at en tale kan formidle mening som taleren ikke
hadde tenkt seg. Men Modelleser-teorien åpner i høyere grad opp for at også skep-
tiske og kritiske tilhørere inkluderes i dette meningspotensialet. Finnes det da
ingen grenser for hvem og hva som kan betraktes som Modellesere? Jo, i høy grad.
Mye av Ecos prosjekt var nettopp å skille mellom adekvate og inadekvate lesnin-
ger (Eco, 1992). Noen lesemåter, og dermed noen lesere og tilhørere bør altså eks-
kluderes av teksten og talen. I vårt tilfelle kan vi si at den rasistiske, homofobe og
anti-liberale tilhøreren er en Ikke-Modelleser (Tønnesson, 2004, ss. 137; 237;
286).

KONGEN KOMMER TILBAKE

Talen er i all sin inkludering, som til og med gjennom en felles moralsk plattform
kan innbefatte en kritisk Modelleser, samtidig ekskluderende. Personer med
negerte standpunkter nektes ikke nasjonal identitet som nordmenn (som rommer
stort sett alt), men de innskrives ikke som talens retoriske publikum og nektes
adgang til det gode selskap og den positive fellesskapsfølelsen som hersker der.
Dermed skjærer talen en revne som potensielt – hvis retorikken i kongens tale
gjentas, overlever og blir dominerende – kan føre til splittelse av det norske folk.
Hvis den derimot følges opp av kritiske lesere av Skagens og Sørbøs type og der-
med inngår i den felles «åpne og opplyste samtalen» som den norske grunnlovens
reviderte § 100 legger opp til, kan senere konge-taler legge nye stemmer til. 

Dette skjedde da også gjennom kong Haralds nyttårstale i 2016. Anledningen,
og dermed sjangeren, var riktig nok en annen. Men likevel kan den langt på vei
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leses som en klar justering av hagefestens budskap (Kong Harald, 2016c). Kongen
holder innledningsvis fast på hagefestens tolerante oppfatning av «landet vårt»: 

Et av mine ønsker er at vi skal klare å se og favne alle de menneskelige ressur-
sene i landet vårt. At alle kan føle at de bidrar og kjenner seg nyttige – uavhen-
gig av alder, kjønn, etnisitet eller funksjonsevne.

Men denne gang legges det sterk vekt på felles tradisjoner og røtter. Kongen site-
rer et brev han har mottatt fra et skolebarn: «Det er viktig å holde på tradisjoner
fra gammelt av, så de ikke blir pakket sammen og lagt i en støvete skuff», og kom-
menterer:

Røttene er arv og tradisjoner. Treet over bakken utsettes stadig for påvirkning
som krever vedlikehold gjennom skiftende årstider og livsstadier. Så lenge
treet lever, graver røttene seg sakte dypere og dypere ned. […] Det er viktig å
være røttene våre bevisst – og gi nye generasjoner mulighet til å forstå referan-
sene i kulturen vår. Det handler både om historie, religiøse tradisjoner og for-
tellinger, myter, eventyr, musikk og billedkunst.

Her er det altså ikke så mye igjen av den multikulturelt «postmoderne» bejublin-
gen av samtidens mangfold:

I enhver kultur, i et hvert land, er kjennskap til denne arven med på å gjøre oss
helere som mennesker. Det er en rikdom som hjelper oss til å kjenne at vi hører
til et sted og ikke lever i et vakuum. At vi har blitt påvirket og inspirert av de
samme kildene som mennesker som har levd før oss.

Og igjen inntar kristendommen høysetet:

Dronningen og jeg ble minnet om vår forankring under jubileumsguds-
tjenesten i Nidarosdomen 23. juni – som markerte at det var 25 år siden vi ble
signet nettopp der. Det å få Guds velsignelse over gjerningen vår – og å få
knele ned der hvor både min far og farfar tidligere hadde mottatt den samme
velsignelsen, opplevdes som en stor styrke.

Hvor stor styrke taleren ville ha hentet av en tro på Allah, Altet eller ingenting,
kommenteres ikke, og det er nå det heterofile kongeparet, velsignet av den kristne
Gud, som danner rammen rundt nasjonens liv. 
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EN VEV AV TEKSTER

Vi nevnte så vidt Bakhtin ovenfor. Blant litteraturinteresserte er han kanskje kjent
for sine studier av karnevalisme og av Dostojevskijs romankunst. Men det er også
han som er tenkeren bak begrepet «intertekstualitet» som spredte seg som ild i
tekst- og taleforskningens tørre gras for et halvt århundre siden (Kristeva, 1967).
Alle tekster og ytringer er innvevd i hverandre. Slik sett kan en konges tale på en
hagefest være et svar på tidligere ytringer om nasjonens dårlige samvittigheter. Og
når den selv gir populære – men samtidig lettvinte og ekskluderende – svar, kan
disse bli utsatt for kritikk som finner veien til den samme konges senere taler, ja,
til offentlig og privat tale og samtale langt utenfor nasjonens grenser.
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Noora som verdensredder og 
feminist i NRK-serien Skam
ELISABETH OXFELDT

SAMMENDRAG  Artikkelen handler primært om Skams sesong 2 med fokus på 
Noora. Først kontekstualiserer jeg seriens framstilling av skam og skyld for å vise hvordan 
«generasjon skam» tynges ikke bare av en senmoderne form for skam, men også av 
global skyld (et tema som slås an i tittelsekvensen og plukkes opp av Noora i sesong 2). 
Deretter viser jeg hvordan Noora og William kan tolkes innenfor en nasjonal-allegorisk 
optikk. Til slutt argumenterer jeg for seriens feminisme ved å vise hvordan paret 
avslutningsvis (i sesong 2) møtes i det Ibsen i Et dukkehjem (1879) kaller «det 
Vidunderlige», noe som må forstås i lys av en historisk utvikling av skambegrepet. 

NØKKELORD  Skam | skam | skyld | nasjonal allegori | feminisme | Et Dukkehjem

NRKs dramaserie Skam (2015–2017) har skrevet seg inn i norsk tv-historie som den
mest sette serie noensinne på NRKs nett-tv.1 Jeg er ikke den første til å påpeke seri-
ens store potensial for en norsklærer. Som Dag Skarstein uttrykker det, viser Skam-
seriens chatte-sider «eit hermeneutisk driv som må røre kvart norsklærarhjarte», og
serien er «ein ressurs for norsklærarar» (s. 89, 99). Dette ble også bekreftet ved at
eksamensoppgaven i norsk for Vg3 våren 2017 inneholdt et spørsmål om Skam der
elevene ble bedt om å sammenlikne en episode fra seriens andre sesong med avslut-
ningen i Henrik Ibsens Et dukkehjem. I denne artikkelen skal det også handle om
sesong 2 med fokus på Noora (Josefin Frida Pettersen). Jeg vil først kontekstualisere
seriens framstilling av skam og skyld for å vise hvordan «generasjon skam» tynges
ikke bare av en senmoderne form for skam, men også av global skyld. Jeg vil deret-
ter vise hvordan serien legger opp til en nasjonal-allegorisk tolkning, hvor Noora
representerer den norske sjel og William (Thomas Hayes) norsk realpolitikk, og til
slutt vil jeg argumentere for seriens feminisme ved å vise hvordan Noora og William
(i sesong 2) møtes i det Ibsen i Et dukkehjem (1879) kaller «det Vidunderlige». 

1. I gjennomsnitt så 459 000 episodene i sesong 2 (Gjellan, 2016), og i april 2016 rundet den
600 000 seere på nettet (Falch 2016). 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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BAKGRUNNEN FOR SKAM

Skam ble skapt for å treffe målgruppen jenter på 16 år. Manusforfatter og regissør
Julie Andem satte seg fore å skape et feministisk prosjekt, og hovedpersonen ble
en oppdatert ibsensk Nora: en blond, blåøyd Noora med store rødmalte lepper,
som av vennene sine beskrives som «pen, smart, flink» (Eskild, spilt av Carl Mar-
tin Eggesbø) og «sterk og selvstendig» (Sana, spilt av Iman Meskini). Hun er en
politisk korrekt, feministisk, jomfruelig, avholds og erkenorsk Noora; en Noora
som nekter å ha solariumkjeden «Brun og Blid» som russebuss-sponsor på grunn
av deres sexistiske markedsføring av uoppnåelige («umenneskelige») kroppside-
aler; en Noora som, når venninnene drar på hyttetur i påskeferien, er den som kla-
rer seg på tradisjonell norsk vis med «påskekrim» (Stieg Larsson) og helt uten
sosiale medier; og en Noora som også skal skrive 17. mai-kronikk om dagens
Norge opp mot den norske grunnloven. Noora med dobbelt-o er 2000-tallets Nora
(født i 1999). De to o-ene kan reflektere 2000-tallets nuller, et mer multikulturelt
samfunn preget blant annet av det arabiske (navnet Noor),2 samt individuell ori-
ginalitet. Nora er fortsatt et ytterst populært jentenavn,3 men Noora forblir sin
egen – delvis mainstream, delvis eksentrisk. 

Noora og William var de første karakterene som ble skrevet fram, men manuskript-
forfatterne var enige om at deres kjærlighetshistorie ikke kunne framstilles før i sesong
2: «De måtte få en sesong og en historie før de kunne bli hovedpersonene – og få en
kjemi å bygge historien rundt» (Michalsen, 2016). Noora er altså i utgangspunktet
seriens kvinnelige hovedperson, selv om Eva i sesong 1 kommer først. Eva er tross alt
den bibelske urkvinnen som starter med å bringe skam over mennesket.4

Skam-skaperne gjorde på forhånd grundig research gjennom dybdeintervjuer
med 16-årige jenter,5 spørreundersøkelser, iakttakelser på skoler og revyer, og de
fant fram til følgende mål: «Vi skal hjelpe 16 år gamle jenter med å styrke selvfø-
lelsen gjennom å løsne opp i tabuer, gjøre dem bevisst på mellommenneskelige
mekanismer, og vise dem gevinsten av å konfrontere frykt» (Aanstad, 2016). Pro-
dusent Mari Magnus forklarer tilsvarende: «Manifestet vårt er rett og slett å hjelpe

2. Det multikulturelle dagens Norge representeres selvfølgelig først og fremst av Sana, en karakter
som er muslim, men som konstant konfronterer oss med våre fordommer (særlig gjennom irette-
settelser av Vilde). Sana er da også hovedperson i sesong 4.

3. Nora er et populært jentenavn som ifølge SSB føyk inn på topp-10-listen over mest populære
jentenavn nettopp i år 2000. 

4. Skarstein viser i tillegg hvordan Eva i sesong 1 kan leses opp mot Ibsens Et dukkehjem – som en
klassisk Nora-figur som må løsrive seg fra en kjærlighetsrelasjon for å finne ut hva hun mener,
og hvem hun er (Skarstein, 2017).

5. Noen steder står det at jentene var i alderen 14‒19 år (Fjellså, 2016).
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jenter på 16 år med selvbildet sitt» (Fjellså, 2016). Humor og (selv)ironi er i den
sammenheng viktige verktøy. Som Julie Andem har uttalt: «Humor i seg selv fjer-
ner skam» (Haaland, 2016). 

TITTELEN «SKAM»

Serien hadde lenge ingen tittel, og ble av serieskaperne kalt Drama16 (Michalsen,
2016). Gjennom en avstemning under en audition var det likevel «Skam» som vant
over ni andre forslag, som for eksempel «Modig» (Langåker, 2016). At de unge
stemte på «skam», sier noe om den livsfasen de er i, samt noe om vår sen- eller hyper-
moderne tid generelt. For i det nye millenniet er det i høy grad fokus på skam – innen-
for populærkulturen, kulturen, psykologien og kulturteorien. I (populær)kulturen vin-
ner det pinlige og grenseoverskridende fram. Et eksempel er den danske tv-serien
Klovn (2005–10), hvor reklamen i forkant av filmen lød: «Skammen starter d. 16.
december» – noe som skapte stor forventningsglede.6 Karl Ove Knausgaards Min
kamp 1–6 er likeledes full av pinlige skamepisoder som folk nyter å lese om.7 Innen-
for den norske akademiske verden utga Trygve Wyller i 2001 antologien Skam. Per-
spektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne. Mennesket er et homo verecun-
dus (et menneske som skammer seg), skriver Wyller (s. 17). Skammen er konstant,
men dens innhold og form har endret seg over tid – fra klassisk (førmoderne) skam
til moderne skam. Vi er ifølge flere av antologiens bidragsytere gått fra skam knyttet
til lydighet til en skam som vektlegger individuell selvrealising (Wyller, s. 11). Som
Ivar Frønes formulerer det: «Moderne skam har beveget seg fra familie, slekt og tra-
disjoner til identitet og selvbilde» (s. 69). Problemet i «det hypermoderne samfunn»
– som i tillegg er karakterisert av at grensen mellom det private og det offentlige i
større grad utviskes – er at kodene så fort skifter: «Det som gir ære nå, kan føre til
skam i morgen» (Wyller, s. 12). Frønes omtaler dette hypermoderne samfunn som et
«usikkerhetssamfunn», hvor «sosial identitet er […] et kontinuerlig risikoprosjekt»
(s. 77). Mens det tidligere var lett å definere og omtale skamfulle handlinger, har det
i dag blitt vanskeligere og mer diffust: «En slik transport av skammen [fra kollektiv
norm til individuell norm] mot den individuelle psykologien betyr ikke at den for-
svinner, men at vi mister språket om den. Skammen bliver tausere og mer ensom»
(Skårderud, 2001a, s. 49). Man forstår i den forbindelse at Julie Andem sammen med
de unge vil sette ord og bilder på den vage, brennbare skammen. 

6. For en analyse av skam- og skyldfølelse som komisk fenomen i tv-serien og helaftensfilmen
Klovn se Mathisen, 2015.

7. For en analyse av skam og ære hos Knausgaard se Andersen, 2015.
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Skam er en grunnleggende sosial, relasjonell følelse. Den regulerer grenser og
oppførsel. Den kan fungere sunt, moralsk og beskyttende, og den kan fungere
patologisk, hemmende og destruktivt; «Skam er et komplekst affektivt system
som bidrar til vår tilpasning» (Skårderud, 2001a, s. 38). Flere artikkelforfattere i
Wyllers Skam-antologi refererer i barne- og ungdomssammenheng til at den insti-
tusjonelle skammekroken har forsvunnet, men også på et vis blitt forflyttet. Det
fysiske er blitt abstrakt, den ytre skammen er blitt en indre skam, og vi sitter igjen
med en «usynlig pedagogikk» med diffuse rammer som skaper utrygghet (Staf-
seng, s. 34). Dette gjelder i alle relasjoner (skole, venner, kjærester), og som Finn
Skårderud påpeker, er den ultimate skammen å ikke bli møtt, sett og elsket: «Den
dype skammen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket»
(2001a, s. 38; 2001b, s. 65). 

Innenfor psykologien ser vi en utvikling av «skampsykologi»; skammen er
«faktisk i ferd med å bli framskrevet som den sentrale affekten» (tidligere var det
skyld) (Skårderud, 2001a, s. 41; jf. 2001b, s. 53, s. 57).8 Samtidig taler man innen-
for samfunnsfag og humaniora om «den affektive vendingen». Teoretikere som
Eve Kosofsky Sedgwick (som bygger på Silvan Tomkins), Sara Ahmed, Lauren
Berlant, og Judith Butler har særlig hatt en «queer» vinkling på skam, som zoomer
inn på relasjonen mellom kjønnsroller, manglende heteronormativ oppførsel og
skam (noe sesong 3 særlig griper tak i). Queer-perspektivet handler i høy grad om
å konfrontere samfunnets stigmatiserende holdninger og verdier.9 Når ungdom
identifiserer seg med overskriften «SKAM», kan det være en måte å vende en
negativ identifikasjonsmarkør (som «queer» tidligere anvendt som skjellsord) til
en stolt identifikasjonsmarkør for gruppen selv på. Kanskje dette kan betraktes
som en generasjonsidentifikasjon: ’Vi er generasjon skam!’10 Når skammen deles
med andre, kan den gjennom sin avsmitting forsterke et fellesskap fremfor å føre
til individuell tilbaketrekning og ensomhet.

8. Dette er det skrevet om i flere sammenhenger, blant annet i boka From Guilt to Shame, hvor
Ruth Leys kritiserer bevegelsen for å føre til politisk handlingslammelse idet man i mindre grad
kan endre på den man «er», enn det man «gjør» (eller har gjort).

9. Som Leys skriver, blir skam etter hvert betraktet som en produktiv følelse: «as a site of resis-
tance to cultural norms of identity» (s. 124).

10. I mediene har generasjonen ellers blitt omtalt som «generasjon Z», «generasjon edge», og «iGe-
neration» (Asker, 2016). Seriens Linn (Rakel Øfsti Nesje) kommenterer, at de er «generasjon
prestasjon», men distanserer seg fra det ved å tilføye «liksom» (sesong 2, ep. 5).
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SKAM OG (GLOBAL) SKYLD – EN NÆRLESNING

Det er i utgangspunktet forskjell på skam og skyld. En overordnet definisjon er at
skyld er knyttet til handling og skam til væren. Man føler skyld for noe man (ikke)
har gjort, og skam for noe man (ikke) er. Skyld er utadvendt mot en annen (som
objekt), mens skam er innadvendt mot selvet (som objekt for andres blikk). Men
når det gjelder skam- og skyldfølelse, er overgangene glidende. Hvis man for
eksempel ikke griper inn og hjelper en annen i nød, dreier det seg om (manglende)
handling (dvs. skyld), men også om å være (og fremstå som) feig (dvs. skam).
Som Skårderud skriver: «For både individet og kollektivet kan det være vanskelig
å finne akkurat hvor distinksjonen mellom skyld og skam går» (2001a, s. 46).
Dette endrer seg som sagt historisk.

Når det kommer til global skyld, tenker jeg først og fremst på den skylden
mange privilegerte nordmenn (og andre skandinaver) føler i en globaliseringstid
hvor man etter hvert er ganske klar over at ens egne privilegier eksisterer side om
side med andres nød og lidelse – til og med mer eller mindre direkte på bekostning
av andres nød og lidelse. Dette blir man daglig minnet om i en verden hvor den
lidende Andre kommer tett på via medier og innvandring.11 Det er denne globale
skylden som danner ramme om Skam. Første episode av første sesong introduse-
res av et minuttlangt anslag: tilsynelatende amatørmessige filmklipp tatt med
håndholdte kameraer klippes fort og rykkvist sammen, og gir til sammen et intenst
bilde av et dekadent og privilegert ungdomsliv bestående av sol- og naturrike ung-
domsminner blandet sammen med nåtidens fester, konserter, dans, drikking, spy-
anfall og politi som må gripe inn overfor den forstyrrende ungdommen. Ironien er
stor når man i voice-over hører følgende tekst:

Den globale mentaliteten beveger seg stadig mer mot fri verdenshandel og en
økt markedsliberalisme. En verden full av muligheter. En verden der drømmer
kan gå i oppfyllelse. Det høres fantastisk ut. Og det er fantastisk. 

Så er det en kort kunstpause før stemmen fortsetter:

For en veldig liten andel av oss. Men for det store, fattige flertallet, for langt
over halvparten av verdensbefolkningen betyr dette kapitalistiske systemet
bare én ting: død og lidelse. Mens vi lever en ubekymret hverdag, der vi fråtser
i forbruksvarer, og spiser oss overvektige og syke på billigmat, sliter jordas fat-

11. Dette er selve utgangspunktet for ScanGuilt-prosjektet (jf. Oxfeldt, 2016 og denne bokas innled-
ning).
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tige på fabrikker som minner om arbeidsleirer. Lønningene presses ned til det
minimale, og arbeidsdagene strekkes til det lengste. Fagorganisering er ulov-
lig, og arbeidsforholdene er uutholdelige. Så før vi klapper i hendene over fri-
heten, over rikdommen og over kjøpefesten, skal vi huske én ting: Vårt over-
forbrukssamfunn står på skuldrene til de slitne kaffebøndene i Peru. Vi kler oss
med svette og tårer fra Kina, og vi fråtser i billigmat produsert av underbetalte
barnehender i India.

Det blir stille, skjermen går i svart, og tittelen «skam» dukker opp i skrikende gule
versaler. Den dekadente og privilegerte ungdom skal åpenbart skamme seg. Vi
hører en enkelt klappsalve som danner lydbro til seriens første scene: Eva (Lisa
Teige) og Jonas (Marlon Langeland) som sitter i skolegården på Hartvig Nissen
skole og diskuterer en stil som Jonas har fått 5+ på.12 Man blir litt i tvil om tek-
stens og anslagets status. I hvor høy grad er Jonas avsender? I hvor høy grad mener
han det han leser opp? Har han oppriktig dårlig global samvittighet? Eller er han
bare flink i sjangeren skolestil – flink til å si det læreren vil høre? 

Georg Stanitzek påpeker i «Reading the Title Sequence» (2009) at tittelsekven-
ser utgjør komplekse, kompakte terskeltekster som bygger bro mellom en films (i
dette tilfelle en tv-series) ytre og indre verden.13 Den forbinder tekst og kontekst.
I Skams tilfelle kobles diegetisk og ekstradiegetisk univers tett sammen både ved
at tittelsekvensen er minimalistisk vedrørende ekstradiegetisk produksjonsinfor-
masjon (skuespillerne, serieskapere og produksjonsfirma presenteres i avsluttende
rulletekster), og ved at det er Jonas sin stemme og stil vi hører. Vi er allerede i fil-
mens univers, i hvert fall delvis. Man sporer fortsatt også en ekstradiegetisk
avsender som ikke bare har klippet illustrerende filmklipp sammen, men muligvis
også lagt Jonas ord i munnen – som lærer, som manusforfatter, som voksen, som
representant for institusjoner som sosialiserer norsk ungdom inn i en skyld, de
(ennå) ikke selv har ansvar for.

Tittelsekvenser tenderer også mot å romme en selvreflekterende fortolkning av
selve filmen (eller tv-serien), og man kan derfor spørre seg hvordan Jonas’ ord er
intendert fra serieskapernes side (Stanitzek, s. 47). De setter definitivt en dagsor-
den, viser til store kontraster mellom fattig og rik og til globale skyldfølelser, men
gjør det med en viss humor, muligvis unnskyldende overfor ungdommen så vel
som seg selv (’ja, vi lager en serie om privilegert ungdom og deres førsteverdens

12. Eva, viser det seg, har fått 3+ på sin besvarelse, og vi ser i en senere scene at den bærer tittelen
SKYLD – sannsynligvis lærerens oppgitte emne.

13. Den fulle tittel inkluderer de tyske og franske termene for tittelsekvens i parentes: «Reading the
Title Sequence (Vorspann, Générique).»
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problemer på tross av at andre problemer i denne verden er større’). I den forstand
kan de betraktes som et eksempel på det Jørgen Bruhn i en analyse av skandina-
viske tv-serier omtaler som «the pretext-aspect» av åpningssekvenser (der han
spiller på tvetydigheten i ordet «pretext» som kan bety en tekst som kommer før
en annen tekst og/eller et påskudd): «The opener covers a larger ideological sphere
without fully examining the consequences of its possibly provocative or unplea-
sant message» (Bruhn, 2018).14

Tittelsekvensen setter imidlertid ikke bare rammene for tema og miljø, men
også for genre, stil og tone. Formelt gir bildesekvensen med sin bruk av amatør-
aktige film- og videoklipp sammen med Jonas’ voice-over inntrykk av en virke-
lighetsnær, autentisk stil, slik at genren illuderer reality. Vi bemerker at Jonas vir-
ker mer interessert i tekstens form enn dens innhold. Han vil diskutere litterære
virkemidler. Han oppfordrer Eva til å reflektere over dens form og til å påpeke et
forbedringspotensial. Hun nevner en repetisjon, men Jonas mener den er velplas-
sert. Vi andre kan ved en eventuell kritisk lesning le litt av avslutningen. Jonas blir
vel ivrig i sin metaforbruk («vi står på kaffebøndenes skuldre, kler oss med svette
og tårer»), og er det egentlig produksjon av ferdigmat vi forbinder med indiske
barn?

Overordnet gir innledningen et godt inntrykk av de privilegertes globale skyld
og skyldfølelser, som tenderer mot det ambivalente. Det er pinlig å være privile-
gert, men hva man kan gjøre for å endre verdensordenen, er uklart, og dermed blir
skyldfølelsene hengende som utvannet og uforløste. Samtidig overveldes man
tross egne privilegier også av egne problemer. Kall dem bare førsteverdensproble-
mer, men global skyld settes opp mot hverdagens skam.

NOORA OG DE GLOBALE SKYLDFØLELSER

Tematikken om de privilegertes globale skyldfølelser preger ikke resten av sesong
1, men de vender tilbake i sesong 2’s kjærlighetsfortelling. Serien skapes i realtid
og absorberer nåtidige hendelser i sin handling, hvilket bidrar til seriens sterke
autentisitetsuttrykk. Det gir derfor god mening etter utgangen av 2015 at de glo-
bale skyldfølelsene kommer til uttrykk gjennom den syriske flyktningkrisen.15

Noora er forelsket i William (og omvendt). Det er for henne et tegn på at følelser

14. Bruhn skriver om Okkupert, Bedrag og Jordskott og undrer seg over hvor de økokritiske per-
spektivene som preger tittelsekvensene, blir av i selve handlingen.

15. Over 30 000 personer søkte asyl i Norge i 2015. De hadde særlig bakgrunn fra Syria og Afgha-
nistan. Tallet var rekordhøyt og hadde ikke vært så stort siden 1990-tallet (Balkan-krigene)
(Garvik, 2016).
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og fornuft er på kollisjonskurs, og hun gjør hva hun kan for å motarbeide det som
skal vise seg å være en uimotståelig tiltrekningskraft. Det er «good girl» Noora og
«bad boy» William, to personer som tilsynelatende ikke passer sammen, men like-
vel er så prakteksemplarisk kvinnelige og mannlige at kursen for helten og heltin-
nen er lagt. Karakterene ble fort til et famøst «Noorhelm» i seriens kommentarfelt,
hvor fansen heiet på at de skulle finne sammen.

De to finner sammen i et lidenskapelig kyss i episode 5, hvor også temaet
syriske flyktninger dukker opp. Det har vært påskeferie. Noora kommer hjem fra
venninnetur på fjellet, og Eskild, som hun bor i kollektiv med, holder på å gi bort
klærne hennes til en ung mann som samler inn til syriske flyktninger. Noora
begynner nå å betrakte William, vennene hans og den dekadente oppførselen deres
i lys av den syriske flyktningkrisen – som hun ellers ikke selv har engasjert seg
direkte i, men hevder at hun «bryr seg» om. I løpet av påskeferien har William og
venneflokken hans vandalisert ei hytte, og de skylder nå et erstatningsbeløp på
300 000 kr. Pengene vil de samle inn gjennom en fest, hvor de bl.a. auksjonerer
seg selv til å «hooke» (kline) med. William vil at Noora skal være med på festen,
men hun nekter i første omgang. I freudianske individpsykologiske vendinger
(«drift», «overjeg» og «jeg») er det fristende å se Noora i lys av erotisk drift idet
hun tiltrekkes av William. Hennes overjeg (samvittighet) stritter imot og peker på
at han er «feil» for henne, først og fremst i kraft av å være for selvopptatt (som hun
ser hans mangel på flyktninge-engasjement som ett av flere eksempler på). Over-
jeget forteller henne at det er uetisk å kaste bort 300 000 kr på å ødelegge ei hytte
– penger som kunne ha gått til de syriske flyktningene: «Dere bare trasher en hytte
til 300 000 mens verden sulter!» Til Vilde (Ulrikke Falch) sier Noora: «Jeg bare
syns at hele opplegget deres er skikkelig dust. Altså Europa er i unntakstilstand.
12 millioner syrere er på flukt. Altså, folk dør av sult her.» Og igjen, når Vilde vil
at de skal hjelpe «Penetrator-gutta i solidaritet», og omtaler det som en god sak,
spør Noora: «Vilde, hvilken verden er det du lever i? Du veit at millioner av flykt-
ninger sulter! Og du syns det her er en god sak! Du syns vi skal gi penger til en
gjeng med drittunger, som akkurat har drukket seg dritings og trasha en hel
hytte?!» Noora settes dermed på prøve, og mellom drift og overjeg må hennes
«jeg» finne seg selv.

William går inn i Nooras psykologi og begynner å forhandle. Som man så ofte
gjør når det handler om vestlig veldedighet, tenker William at fest, privilegier og
skyldfølelser har bedre kår hvis man betaler avlat til de nødlidende. Han tilbyr der-
for til sist å gi 20 % av inntektene fra festen til flyktningene, hvis hun lover å
komme.
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Ved inngangen til festen henger et skilt: «Help the Penetrators», og under er det
lagt til: «And Syria». Tilføyelsen henger som en komisk ettertanke og et symptom
på skyldfølelser, dårlig samvittighet og forhandlingen av disse.

Noora havner som sagt i et dilemma: Hvis hun deltar, går hun på kompromiss
med sine idealer, og hvis hun ikke deltar, fratar hun de nødlidende muligheten for
å få tusenvis av kroner. Samtidig tilbyr William henne en utvei – en sublimering
av kjønnsdriften som kan sette det strenge overjeget ut av spill. Hun kan tenke at
hun drar til fest for de syriske flyktningenes skyld (som hun tidligere har vært på
date med ham og ankommet en av festene hans «for Vildes skyld»). Festen ender
med at Noora ikke lenger kan motstå William (og sin egen drift). De vakre ender
i hverandres armer, og de fleste seere er henrykte. Om William virkelig donerer
penger til de syriske flyktningene, melder historien ikke noe om; det er tydeligvis
ikke det som er det avgjørende.

William kan i sine forhandlings- og forførelsesstrategier betraktes som mani-
pulerende, men det er vanskelig å fordømme ham så lenge hans strategier i så
høy grad avspeiler ens egne avlatsstrategier, ikke bare på individuelt, men også
på nasjonalt plan. Seriens opprinnelige anslag minner oss om hvor privilegerte
«vi» er på globalt nivå. Det vet «vi» som nasjon godt, og det er også derfor vi
ønsker å yte bistand og hjelpe dem i nød. Som Noora vil Norge gjerne med på
«festen», men ikke uten at det drypper litt på de fattige. Bistandspolitikk er en
viktig del av den norske selvidentiteten (Tvedt, 2003).16 Norge gir – som de
andre skandinaviske landene – en ekstraordinær del av sin bruttonasjonalinntekt
til bistand. Det dreier seg om ca. 1 %.17 I tillegg er nordmenn også ivrige etter
å støtte veldedige organisasjoner privat. Men kan man noensinne påstå at man
gir «nok»? Blir ens avveininger ikke alltid litt pinlige? Og kan man ikke si at
Williams handlinger svarer til de fleste andres, og i høy utstrekning avspeiler
norsk realpolitikk?

NASJONAL ALLEGORI

Skam skal selvfølgelig ikke reduseres til en nasjonalallegori, men det er mange
aspekter ved sesong 2 som likevel inviterer seeren til å se det nasjonalallegoriske
som et interessant aspekt ved serien. At kjærlighetsforholdet forhandles på bak-
grunn av en spesifikk norsk kontekst, understrekes ikke minst av den 17. mai-

16. Et viktig poeng hos Tvedt er at bistandspolitikk er utenrikspolitikk.
17. I 2014 var Norge for eksempel verdens 8. største bistandsgiver med 0,99 % av BNI (Speed,

2015).
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kronikken Noorhelm skriver til avisen (episode 10).18 Mens Jonas’ tekst kunne
tolkes humoristisk som en form for snakke-de-voksne-etter-munnen der det til sist
går litt surr i talen, framstår Noorhelms 17. mai-artikkel – lest høyt fra avisen av
Eva – dypt seriøs. Det er en gripende tale som viser de unges forståelse av og
visjoner for Norge – ikke ulikt slik de fremstår ellers i offentligheten, for eksempel
gjennom Kong Harald Vs taler (se Lund og Tønnessons kapittel i denne boka).
Grunnverdiene i Norges grunnlov gjengis på pedagogisk vis, man blir minnet om
at Norge er verdens rikeste og frieste land, og man oppfordres til å være inklude-
rende og blant annet ta godt imot de syriske flyktningene. Man må åpne dørene
for dem og holde fast ved sine verdier om frihet i møte med dem. Idet «Ja vi
elsker» legges inn som bakgrunnsmusikk, leser Eva følgende avslutning:

Nå er det snart vi som skal overta dette landet. Det er opp til oss hvilke verdier
som skal råde her i framtiden. Jeg håper like rettigheter og frihet til alle men-
nesker i verden er en kamp vi er klare for å ta. For helt serr … hvis ikke vi, som
er oppvokst i verdens rikeste, frieste land, hvis ikke vi kan velge raushet, tål-
modighet og åpenhet, hvis ikke vi velger å lete etter og tro på det gode i hver-
andre, hvis ikke vi kan kjempe for rettferdighet, hvem skal kunne gjøre det da? 

«Serr» markerer avsenderens status som ung i dag, mens anaforene (fire ganger
«hvis ikke vi») skaper et emosjonelt crescendo som bygger opp om det retoriske
spørsmålet: «Hvem så?» Noora får tårer i øynene idet Norge omtales som verdens
rikeste og frieste land. Vi forstår at hennes nasjonalfølelse, som også rommer en
global ansvarsfølelse, er berørt: De privilegerte må stille seg solidarisk med ver-
dens mindre privilegerte og kjempe for global rettferdighet. Vi er tilbake til noen
av de tankene sesong 1’s åpningssekvens vekker rundt hva man som nordmann
skylder andre.

Samtidig er Noora også personlig berørt av artikkelen. På den ene siden er Wil-
liam og venninnenes engasjement i artikkelskriving og -lesing sterke støtteerklæ-
ringer. På den andre siden virker det nasjonale perspektivet forløsende i forhold til
Nooras personlige dilemma, noe Vilde understreker ved (som i mange andre epi-

18. Noora er hovedforfatter og har gått i gang med et utkast basert på en skoleoppgave hun har fått
ros av læreren for. Når hun innen deadline bryter sammen og sovner, setter William seg med
hennes laptop, skriver den ferdig og sender den inn til Aftenposten. Williams utfyllinger gjelder
formodentlig setninger som de jeg har satt i kursiv, det vil si i åpningen om at Grunnloven: «sier
at alle har like rettigheter, og at mennesker er født frie og skal forbli frie. Frie til å velge å sitte
fire timer på sosiale medier. Frie til å drikke seg drita og pule rundt. Frie til å bruke 900 000 på
en russebuss.»
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soder) å bruke Nooras ord mot henne – for å hjelpe henne.19 Frem mot 17. mai-
episoden har Noora vært utsatt for et seksuelt overgrep av Williams bror, Nico
(Fredrik Vildgren). Hun mistenker at hun kan ha blitt voldtatt, og vet at han har
tatt et nakenbilde av henne. Dette betror hun venninnegjengen som slår ring rundt
henne og tar henne med til en av flere norske institusjoner de unge skal lære at de
kan stole på, nemlig helsevesenet, her representert av legevakten. Vilde overtaler
Noora ved å bruke hennes egne ord: «I dette frie, demokratiske landet så må vi tro
på at det fins lover og regler som beskytter oss mot sånne rasshøl som ham [Nico]!
Vi må tro på rettferdighet. Vi må tro på at det gode vinner. For helt serr … hvis
ikke vi tror på det, hvem skal tro på det da?»

Legevakten støtter opp under Noora som ender med kunnskap om mindreåriges
beskyttelseslover, som hun kan konfrontere sin gjerningsmann med. I konfronta-
sjonsscenen hører (og lærer) vi om lovverk omkring barneporno og distribusjon
av nakenbilder av mindreårige på sosiale medier, fengselsstraff m.m. Episoden
fikk stor medieoppmerksomhet, og ble hyllet av både justisminister Anders
Anundsen og Kripos som mente at klippet burde bli pensum i skolen (Ighanian et
al. 2016). Det er altså ikke russefeiring som preger 17. mai-episoden, men grunn-
lovens verdier satt inn i dagens Norge som en oppmuntring til å ta imot flyktninger
med et åpent sinn, og som en forståelse av mindreåriges rettigheter.

I nasjonale kjærlighetshistorier er det tradisjonelt den kvinnelige helten som
representerer nasjonens ånd, og mannen som representerer dens politiske system;
og disse to må forenes på best mulig vis.20 Noora er i den sammenheng represen-
tant for den idealistiske ånden, en varm fortaler for frihet og likhet, mens William
gjennomgående, som i episoden med det første kysset, representerer det realpoli-
tiske. Når Noora forarges over at William har knust en flaske i hodet på en fyr, for-
svarer William sig som en representant for norsk politikk generelt: «Tror du Norge
ville være som det var, hvis vi ikke hadde brukt vold til å løse problemer?», spør
han retorisk. Man kan selvfølgelig hevde at William er manipulerende og skam-
løst henter argumenter hvor han kan. Man kan også se det som en Norges-kritikk
som skal få seeren til at reflektere over hvordan vi i vår nasjon oppdrar dagens
ungdom til å tro at vold er en nødvendig del av problemløsing. William blir et

19. Det virker alltid komisk når Vilde benytter seg av dette retoriske grepet. Det er overraskende
velvalgt, men man er alltid i tvil om hennes intellekt. Er hun klok, vis og intelligent? Trenger
andres ord virkelig i den grad inn i henne? Eller har hun bare en klisterhjerne og kan reprodusere
andres ord uten helt å skjønne hvor klokt både innhold og retorikk er? Usikkerheten er litt som
den man føler overfor Jonas’ stil om verdens urettferdighet.

20. For et konkret analyse av denne typen nasjonal-allegoriske kjærlighetshistorier se Oxfeldt,
2012. Eksemplene er Halldor Laxness’ Islands klokke og Rohinton Mistrys Balansekunst.
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pedagogisk bilde på norsk utenrikspolitikk i en tidsalder hvor Norge bidrar mili-
tært i Afghanistan, Libya, Irak og Syria. Samtidig handler Williams dannelseshis-
torie også om at han skal lære å stole på norske institusjoner. Han beveger seg fra
en grunnleggende mangel på tillit til voksne og nasjonale institusjoner (hvilket
gjør at han tyr til selvtekt), til å overgi seg til samme institusjoner idet Noora har
overbevist ham om at de er tuftet på rettferdighet.

NOORA OG IBSENS NORA

Når jeg nå til slutt vil diskutere Noora og emnene feminisme, lov og rettferdighet
opp mot Ibsens Et dukkehjem, kan man starte med å spørre hvor gjennomført
intertekstualiteten til Ibsens drama egentlig er. I starten dreier det seg om det som
kan være små allusjoner. Navnet No(o)ra, kan være en indikasjon, men kan som
sagt også bare betraktes som et tidstypisk, norsk navn. «William», idet Noora
begynner å kalle ham «Wilhelm», dreies i retning av «Helmer», noe som også
reflekteres i kommentarfeltets «Noorhelm».21 I 8. episode beskriver Williams
bror, Nico, Noora som den som bare sitter og venter mens William flyr rundt og
«ligger med» andre. Idet Griegs «Morgenstemning» fra Peer Gynt-suiten dukker
opp på lydsporet, henledes man til å sammenligne Noora med en ventende Sol-
veig. Vi føres auditivt inn i Ibsens dramatiske univers. 

Sesongens avsluttende episode bekrefter nok en gang den intertekstuelle forbin-
delsen. Ibsens skuespill står ikke bare i Nooras bokhylle, men William griper tak
i det, vil ha Noora til å lese høyt, og spør hvorfor Noora skriver navnet sitt med to
o-er i motsetning til Ibsens Nora. Noora svarer ikke og inviterer indirekte seeren
til å foreta sine egne sammenlikninger. 

Et dukkehjem er som kjent Ibsens mest kjente og iscenesatte skuespill på ver-
densplan. Man taler i Kina om «Noraisme» og mener feminisme. Og skuespillet
er sentrert omkring to helt fundamentale akser: relasjonen mann–kvinne og rela-
sjonen lov–rettferdighet. Nora kan sies å representere rettferdighetens kvinnelige
prinsipp, mens hennes mann, Thorvald Helmer, representerer lovens maskuline
prinsipp.22 Verdien av Noras moral opp mot loven settes på prøve når hun i kjær-
lighetens navn har skrevet falsk under på et låndokument for å redde Thorvalds
liv. For å kunne betale en reise til Syden som kan kurere ham, har Nora skrevet
under med sin fars navn. Når dette lovbruddet avsløres, forventer Nora at Thor-

21. William blir til Wilhelm fordi det ikke å huske folks navn riktig, forklarer Noora, er en herske-
teknikk.

22. Dette kan forstås i lys av såkalt feministisk etikk: http://plato.stanford.edu/entries/feminism-
ethics/

http://plato.stanford.edu/entries/feminism-ethics/
http://plato.stanford.edu/entries/feminism-ethics/
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vald vil gjøre «det Vidunderlige». Isteden skuffes hun voldsomt og ser seg tvunget
til å forlate mann og barn.

Gjennom dette plottet plasseres spørsmål om kjønn, kjønnsroller og kjærlighet
innenfor intimsfæren så vel som det offentlige. Det private er i feministisk ånd
politisk. Sett i et skam- og skyldperspektiv trer følgende plott frem: Juridisk sett
er Nora skyldig, mens det moralsk sett er vanskeligere å plassere skam og skyld.
Både Nora og Thorvald er i og for seg ofre for sin tid, men kun Nora føler behov
for å bryte ut av samfunnets rådende rammer. Med sin skyld og sitt etterfølgende
smell med porten, pådrar hun seg etter samfunnets normer skam – en ytre skam.
Likevel velger hun denne skamfulle posisjonen fremfor å forbli låst i en rolle som
påfører henne en moderne indre skam, altså en skam knyttet til manglende selvre-
alisering (jf. Wyller, s. 11). Anne-Marie Mai omtaler i «Men’s and Women’s
Honour» samme endring i oppfattelsen av skam som et spørsmål om et nytt (kjøn-
net) æresbegrep. Mens Thorvald lever i tråd med en moderne, patriarkalsk
æreskodeks, er Noras æresbegrep subjektivisert og internalisert. Det blir et spørs-
mål om «personal integrity or character» (Mai, 2017, s. 126). Mai omtaler ikke
skamfølelser i forbindelse med Et Dukkehjem, men skam er som kjent ærens bak-
side, så det gir god mening at man kan følge disse sosiale endringene fra både et
ære- og et skamperspektiv.

Når det kommer til «det Vidunderlige», forblir det en gåtefull formulering som
hver leser kan fylle med sitt innhold. Det alluderer til noe overnaturlig, guddom-
melig og frydefullt – et mirakel. Ut fra omstendighetene ser det ut til at det mira-
kuløse ville vært hvis Thorvald hadde hatt samme forståelse av skyld og skam som
Nora og tok henne i forsvar overfor loven – eller som Mai skriver: «Nora had been
hoping for ‘the wonderful thing’, i.e. that Thorvald openly and honestly would
defend her action» (s. 125). Skuffelsen kommer når han gjør det motsatte og for-
dømmer henne. For Thorvald handler det kun om å unngå en ytre skam – det
skamfulle i sosial sammenheng ved å ha en hustru som har brutt loven. For Nora
handler det som sagt om en indre skam knyttet til integritet og selvrealisering, og
på dette område fremstår Helmer som skamløs. Dramaet vitner om den føromtalte
brytningen mellom en klassisk og en moderne skamforståelse. Vi skal nå se hvor-
dan dette har endret seg i Nooras tid.

NOORA, MANNEN OG LOVEN

Noora er i utgangspunktet en lovens fortaler. I forbindelse med Nico-saken uttaler
hun overfor William at de må kunne stole på rettferdigheten i det norske rettssys-
temet. Men så kommer kjærligheten og utfordrer hennes moral. Når William inn-
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kalles til avhør hos politiet etter å ha knust flasken i hodet på en av Yakuza-gutta,
stoler Noora ikke lenger på rettssystemet. I stedet prøver hun å forhindre andre i å
samarbeide med politiet og uttale seg om det de har vært vitne til. Og på samme
måte som Nora går bak ryggen på Thorvald, går Noora bak ryggen på William.
I sitt forsøk på å redde sin elskede sender hun en sms til Yakuza-fyren. Hun bryter
for kjærlighetens skyld loven (motarbeider politiet) samt kodene innenfor den
æresgruppen William tilhører (Penetrator/Riot-gutta vs. Yakuza-gutta). William,
inspirert av Noora i Nico-saken, bestemmer seg derimot for å følge loven og for å
stole på det norske rettsvesenet. Han tilstår under et fire timer langt forhør og er
klar til å motta sin fengselsstraff.

Men hvordan reagerer han når Noora forteller at hun har prøvd å hjelpe ham bak
hans rygg – ved å motarbeide politiet og samarbeide med Yakuza-gutta? Som Eir
Torvik skriver: «Til forskjell fra hos Ibsen og Sofokles fører avsløringer og kon-
frontasjon i Skam til gode løsninger og sterkere fellesskap» (2016, s. 574–5). Wil-
liam ender med å si at han ville ha gjort det samme. De er likestilte i sin kjærlighet,
forstår hverandre, og fordømmer ikke den andres handlinger. De påtar seg gjerne
skyld for sine (u)gjerninger, men påfører ikke hverandre skam. Gjensidigheten er
på plass, og det kan være «det Vidunderlige» anno 2016. 

Noora har blitt grundig diskutert fra et feministisk synspunkt i nettseriens kom-
mentarfelt, i andre medier og i de tidligere omtalte eksamensoppgavene.23 Noen
har vært skuffet over at Noora skulle, eller kunne, falle for William (Skotheim,
2016). Gard L. Michaelsen skriver at: «Da Noora ble sammen med William, fikk
serien kritikk for å ha ødelagt sin beste karakter. For hvordan kunne den perfekte
og selvstendige feministiske 16-åringen bli sammen med den oppblåste og mani-
pulerende russegutten William?» (Michalsen, 2016) Serien indikerer ikke desto
mindre at de inngår i et kjønnslikestilt forhold, slik at Noora ikke har grunn til å
smelle med porten.24 Hun oppnår både kjærlighet og selvrealisering og har ikke
noe å skamme seg over. 

23. Haaland skriver: «Romansen mellom henne og William har vært heftig debattert den siste tiden.
I et innlegg i Aftenposten skriver Asli Altunøz at Skam har ødelagt sin sterkeste kvinnelige
karakter, mens avisens kommentator Mala Wang-Naveen skriver i et tilsvar at det ville vært ure-
alistisk å la Noora motstå William» (Haaland, 2016).

24. Det gjør hun ikke før i sesong 3 hvor vi i bakgrunnen av fortellingen om Isak og Even får inn-
blikk i at Noora har reist fra William i London fordi han aldri har tid til henne og deres forhold.
Men så blir de likevel sammen igjen i seriens siste sesong.
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RINGEN SLUTTET: HVERDAGENS SKAM OG DEN GLOBALE SKYLD

Sesong 2’s avslutningsscene knytter an til første sesongs åpningssekvens ved at vi
enda en gang trekkes inn i de unge og privilegertes dekadente festliv, denne gang
innenfor seriens diegetiske handlingsunivers. 

Det nasjonale privilegerte perspektivet understrekes blant annet av Marius Borg
Høibys cameo-opptreden i scenen (sønn av kronprinsesse Mette-Marit av Norge).
Solen skinner på den dansende, drikkende ungdommen, og kontrasten mellom fest
og global skyld trekkes inn både ved at scenen minner oss om seriens innledende
tittelsekvens, og ved at Eskild ser en jakke og mener at han kjenner hun som har
sydd den på en fabrikk. Henne har han møtt i Asia. Påstanden virker «random» og
malplassert, noe som på den ene side kan være karakteristisk for Eskild – en
karakter, som skaper en god del humor i møte med venner (og seere) – og på den
andre siden minner oss om kontrastene. Her fester de skamløst privilegerte – i de
klærne de fattige i Asia syr. Som Jonas skrev i sin stil: «Vi kler oss med svette og
tårer fra Kina.» Kritikken ligger der som en diskret vedvarende undertone, og det
er igjen vanskelig å lokalisere perspektivet. Hvem sin dårlige samvittighet og
skyldfølelse kommer til uttrykk? Serieskapernes? Karakterenes? Begges? 

Ringen sluttes endelig ved utgangen av fjerde sesong. Igjen er det fest, og Jonas
får ordet. Han leser opp en tale til Sana, skrevet av Noora (med hjelp fra William
og Isak). Skjermen går et øyeblikk i svart, og tråden om global skyld fra åpnings-
sekvensen tas opp: «Vi lever i en kaotisk verden, hvor det er vanskelig å skjønne
reglene. For hvorfor er noen fattige, og andre rike? Hvorfor må noen flykte, mens
andre er trygge?» På billedsporet framheves kontrastene ved at vi ser opptak fra
krig og demonstrasjoner klippet sammen med bilder fra Sanas fest og Skam-gjen-
gens liv gjennom seriens fire sesonger. Talen avrundes på et humanistisk grunnlag
med troen på det gode menneske og den gode handling: 

Hver og en av oss er en viktig del av det store kaoset, og det du gjør i dag, har
en effekt i morgen. Det kan være vanskelig å si nøyaktig hvilken effekt, og man
klarer som regel ikke å se hvordan det hele henger sammen. Men effekten av
handlingene dine er der alltid, et sted i kaoset. Om 100 år så har vi kanskje mas-
kiner som kan regne ut nøyaktig effekten av hver eneste handling, men inntil da
så kan vi stole på dette: frykt sprer seg. Men: det gjør heldigvis kjærlighet og.

På bildesiden forankres dette budskapet i fansens reaksjoner på serien ved å vise klipp
fra kommentarfeltet preget av hjerteikoner og ordet «kjærlighet». Når det gjelder glo-
bal urettferdighet, er det viktig at ungdommen bevarer troen på at solidaritet og neste-
kjærlighet kan skape en bedre verden – dette forblir Nooras, Jonas’ og Skams budskap.
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OPPSUMMERING

I Skam rettes fokus mot en privilegert ungdoms hverdagsproblemer. Som unge
skal de sosialiseres inn i et institusjonelt Norge hvor man tror på det gode i men-
nesket, på rettferdigheten i statsinstitusjonene, på kjønnslikestilling og på beskyt-
telse av mindreårige.25 Samtidig sosialiseres ungdommen inn i en global verden
hvor den norske reaksjonen på global urettferdighet er en skyldfølelse som med
jevne mellomrom dukker opp og forstyrrer hverdagens skambilder. Den blir
muligvis en følelse ungdommen kan gripe tak i og i høyere grad handle på bak-
grunn av, etter hvert som de blir eldre og legger ungdomstidens skam-episoder bak
seg. Jeg tror med andre ord at skyldfølelsen er med i serien som et generelt uttrykk
for skandinavisk skyld, men ikke for å klandre ungdom for å være mer uengasjerte
og/eller handlingslammet enn andre nordmenn vis-à-vis de globale andre. De har
tross alt som ungdom mindre ansvar for global urettferdighet, og de lever i en
intens livsfase hvor de må finne seg selv. Menneske først, så verdensredder.
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INNLEDNING

I to nyere norske romantrilogier for ungdom blir Gran Canaria åstedet for en norsk
tenårings møte med verdens nød og fattigdom, legemliggjort i en ung, afrikansk
båtflyktning som driver i land på den spanske ferieøya utenfor Afrikas vestkyst.
Den ene trilogien er Kristín A. Sandbergs Iris – Eneboeren (2007), Iris – Skjebne-
hjulet (2008) og Iris – Rettferdighet (2009), og den andre er Simon Strangers
Barsakh (2009), Verdensredderne (2012) og De som ikke finnes (2014). Begge tri-
logier skildrer hovedpersoner som går langt i å hjelpe flyktningen til et bedre liv i
det rike Europa, men utviklingen de selv går gjennom, er svært forskjellig. Iris i
Sandbergs romaner utvikler en sterk rettferdighetssans som delvis er i strid med
voksensamfunnets vedtatte lover og regler: «Det er ikke lov. Det er nødvendig.
Det er rettferdig, kanskje.» (Sandberg, 2009, s. 134) Hos Emilie i Strangers roma-
ner utløser derimot møtet med båtflyktningen en følelse av skam over hvem hun
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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er, og det privilegerte livet hun lever: «For første gang gjør ikke bildene henne
stolt, men flau. Hun skulle ønske ikke all denne velstanden måtte lyse mot ham,
mot henne, ikke akkurat nå.» (Stranger, 2014, s. 46–47) I denne artikkelen vil jeg
gi en analyse av disse to romantrilogiene med fokus på hvordan Iris og Emilie
utvikler ulike perspektiver på den urettferdige fordelingen av verdens goder – og
på det ansvaret de som er født privilegerte, har for å gjøre noe med dette.

FORTELLINGER OM MYNDIGGJØRING

Utgangspunktet for analysen vil være en teori om barne- og ungdomslitteratur
som fortellinger om myndiggjøring («empowerment»), utviklet av Maria Nikola-
jeva i Power, Voice and Subjectivity in Literature for Young Readers (Nikolajeva,
2010). I et forsøk på å sirkle inn barne- og ungdomslitteraturens egenart argumen-
terer Nikolajeva for at makt vil være en faktor i denne litteraturen, fordi den skapes
i en kommunikasjonssituasjon med en klar maktfordeling mellom den voksne for-
fatteren og den implisitte unge leseren: «[…] children’s literature is a unique art
and communication form, deliberately created by those in power for the power-
less» (Nikolajeva, 2010, s. 8). Dette kunne da potensielt blitt en undertrykkende
form for litteratur, et redskap for å sosialisere både de unge hovedpersonene og de
unge leserne inn i de normene som den voksne autoriteten representerer. Ifølge
Nikolajeva har imidlertid den barne- og ungdomslitterære tradisjonen vært preget
av karnevalisme, slik dette begrepet utlegges av Michael Bakhtin (1984; 2001).
Bakhtin beskriver middelalderens karneval som en midlertidig omsnuing av sam-
funnets maktstrukturer, der høy ble lav og lav ble høy, og selv om de ordinære
samfunnsstrukturene ble gjenopprettet etter at karnevalet var slutt, hadde karne-
valet som institusjon en subversiv funksjon: Det synliggjorde maktstrukturene og
viste at de kunne problematiseres og forandres.

En slik funksjon kan også litteratur ha, hevder Bakhtin, og ifølge Nikolajeva
gjelder dette i høyeste grad for barne- og ungdomslitteraturen. Her finner vi nem-
lig en rekke fortellinger som plasserer barn og ungdom i situasjoner fristilt fra for-
eldrenes autoritet, og i denne fristilte situasjonen opplever de en myndiggjøring.
De får «freedom to explore the world and test the boundaries of independence» og
dermed en mulighet til å være «strong, brave, rich, powerful, and independent»
(Nikolajeva, 2010, s. 10). Men akkurat som i karnevalet er dette kun en midlerti-
dig tilstand, og til slutt blir de ordinære maktstrukturene gjenopprettet. I barnebø-
ker vender barnet som regel tilbake til foreldrene og deres kontroll og omsorg,
mens i ungdomsbøker ender fortellingen med at den unge vokser opp og blir en
del av voksensamfunnet og dets normer. Selv om myndiggjøringen kun er midler-
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tidig, og teksten kan være bærer av en tydelig uttalt voksen moral, mener Nikola-
jeva at slike fortellinger uansett vil kunne ha en subversiv funksjon: De viser at
barn og ungdom kan være frie og handle på egen hånd, at regler kan brytes, og at
de voksnes makt og autoritet ikke er selvfølgelig.

Med dette som teoretisk utgangspunkt gjør Nikolajeva analyser av verk innen-
for et bredt spekter av sjangrer, og disse analysene viser at myndiggjøringen av
den unge hovedpersonen kan skje på ulike måter. I fantastisk litteratur blir barnet
eller ungdommen «empowered through transportation to a magical realm, through
the possession of a magical agent (object or helper), and through the acquisition
of a set of heroic traits or magical force» (Nikolajeva, 2010, s. 41). I mer realistisk
litteratur kan de unge hovedpersonene fristilles gjennom å befinne seg på arenaer
borte fra hjemmet og de voksnes kontroll eller ved at de voksne selv er fravæ-
rende, og myndiggjøringen skjer ofte gjennom en serie tilfeldigheter, for eksempel
at de snubler over penger som gir dem et større handlingsrom. De tillegges også
gjerne noen personlige kvaliteter som hever dem over gjennomsnittet: «Also in
contemporary psychological novels children and young people are allowed to be
cleverer, more sensible and more emphatic than many adults.» (Nikolajeva, 2010,
s. 54) Særlig tydelig er dette i den populære sjangeren «mystery books», som kan
oversettes med ‘kriminalfortellinger’ eller ‘mysteriefortellinger’ (Waage, 2004, s.
101–102), der de unge detektivene er «smarter than the adults and are allowed by
the authors to be in the right place at the right time, several steps ahead of the
adults» (Nikolajea, 2010, s. 53).

AVVIK FRA MØNSTERET

Som jeg vil vise i min analyse, er trilogiene om Iris og Emilie fortellinger der ung-
dom myndiggjøres i situasjoner fristilt fra foreldrenes autoritet. På ett viktig punkt
avviker imidlertid disse fortellingene fra det mønsteret Nikolajeva beskriver. Selv
om hun riktignok ikke gjør noe stort poeng av det, er det nemlig tydelig i hennes
analyser at det som regel er en balanse mellom den makten som de unge hoved-
personene får i sin fristilte situasjon, og de utfordringene som fortellingene stiller
dem overfor. I fantastisk litteratur er utfordringene enorme, men myndiggjøringen
står som regel i stil til dette: For eksempel må Harry Potter kjempe mot en ondskap
som truer med å ødelegge hele verden, men til gjengjeld myndiggjøres han på nær
sagt alle de måtene som den fantastiske litteraturen har tilgjengelig: Han transpor-
teres til et magisk univers, han får spesielle magiske evner, magiske objekter og
en hærskare av hjelpere, og det fins til og med en profeti som utpeker ham til det
ondes overmann (Nikolajeva, 2010, s. 13–25). I realistisk litteratur er utfordrin-
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gene mer hverdagslige og lettere overkommelige, og myndiggjøringen av hoved-
personene er også mer moderat.

En slik balanse finner vi derimot ikke i Iris- og Emilie-trilogiene. Gjennom
møtet med en afrikansk båtflyktning blir begge disse jentene oppmerksomme på
utfordringer som er så enorme at de kunne tatt pusten av selv den mektigste helten
i en fantastisk fortelling: den urettferdige fordelingen av verdens goder, de rike
landenes utnytting av de fattiges arbeidskraft, og systemet av lover og maktut-
øvelse som hindrer de fattige i å søke et bedre liv i den rike del av verden. Selv om
både Iris og Emilie opplever en form for myndiggjøring i sine fristilte situasjoner,
er dette på langt nær nok for å møte disse globale utfordringene. Handlingen fore-
går innenfor et realistisk fiksjonsunivers, og der er det naturlig nok klare grenser
for hva en tenåring kan utrette, uansett hvor smart og handlekraftig hun er. Forhol-
dene ligger dermed til rette for at dette kan bli fortellinger om motløshet og desil-
lusjon: Hovedpersonene fristilles og får mulighet til å handle som selvstendige
individer, men møter problemer de umulig kan løse. Fullt så negativt blir det like-
vel ikke, og begge trilogiene slutter med et visst framtidshåp og med hovedperso-
ner som fremdeles har tro på egne muligheter og egen handlekraft. Hvordan de
kommer dit, vil bli beskrevet i den følgende analysen.

TRILOGIEN OM IRIS

Kristín A. Sandbergs tre bøker om Iris kom ut med ett års mellomrom, og hand-
lingen i trilogien som helhet strekker seg over et kort tidsrom: ukene før og etter
jul under 13 år gamle Iris sitt første år på ungdomsskolen. Selv om det er noen
handlingstråder som nøstes opp i den enkelte boka, er det én overordnet handling
som går gjennom alle tre bøker, og som gjør at de i liten grad kan leses som enkelt-
stående utgivelser. Inntrykket av dette som én sammenhengende serie understre-
kes også av titlene, der hovedtittelen Iris går igjen, mens undertitlene skifter.
Bøkenes omslag peker i samme retning: Alle bøker har et portrettfotografi på for-
siden av ei ung, lyshåret jente, og innfelt i fotografiet er det et tarotkort som illus-
trerer bokas undertittel. 

Trilogien om Iris inngår i forlaget Damm – og senere det fusjonerte Cappelen
Damm – sin såkalte «EGO-serie», som ifølge forlagsomtalen er en serie «kvali-
tetsromaner for deg som er ung», utgitt under mottoet «Vær ego. Les en bok.».
EGO er delt inn i fem underkategorier: sport, eventyr, spenning, kjærlighet og
livet, og Iris-bøkene er merket med logoen til «EGO livet». EGO-seriens sterke
appell til ungdommers lystlesing, sammen med bøkenes fargesterke omslag og
enkle innbinding uten smussomslag, er med på å plassere Iris-trilogien innenfor
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det populærlitterære segmentet av bokmarkedet. Det populærlitterære preget blir
også trukket fram i en av de få anmeldelsene som er skrevet om denne trilogien
(Aubert, 2008), og bøkene har heller ikke blitt viet større interesse innenfor barne-
og ungdomslitteraturforskningen. Som jeg vil vise i min analyse, er imidlertid Iris-
trilogien verdt å se nærmere på, både på grunn av sin tematikk og fordi den på
ulike måter overskrider populærlitteraturens sjangerkonvensjoner.

Handlingen i trilogien settes i gang idet Iris blir klar over at hun befinner seg i en
situasjon fristilt fra foreldrenes og andre voksnes autoritet: «Det var noe som ikke
stemte. En murring i panna, en uro i bena […].» (Sandberg, 2007, s. 7) Iris står uten-
for skolen og venter på at faren skal hente henne. Mora har reist til Gran Canaria for
å skrive ferdig en bok om tarotkort, og planen var at Iris skulle bo hos faren. Gradvis
forstår Iris at faren har tatt feil av datoen, og at han kommer til å være i Göteborg
med orkesteret sitt de neste ukene. Iris’ fristilte situasjon forsterkes ytterligere av at
mobiltelefonen er tom for strøm, og at faren uansett aldri svarer i telefonen. Hun har
heller ingen andre omsorgspersoner å vende seg til. På skolen har alle autoriteter
abdisert; læreren er sykemeldt, og elevene utsettes for den ene vikaren etter den
andre, som setter dem til å gjøre meningsløse aktiviteter for å fylle tiden.

Iris lærer imidlertid raskt å omfavne situasjonen, og hun bosetter seg alene i
farens hus, som beleilig nok ligger langt unna både skolen og klassekameratene,
bortenfor siste bussholdeplass med bare skogen og et tomt hus til nabo: «Og ingen
vet at hun er her alene.» (Sandberg, 2007, s. 53) I en skuff finner hun både kon-
tanter og kredittkort, og dermed er forholdene lagt til rette for at Iris i en begrenset
periode kan agere som en selvstendig, myndiggjort person. Hun bestemmer seg
for å innta en mer aktiv rolle i eget og andres liv: «Det er på høy tid at jeg gjør noe
annet enn å se på, tenkte hun […]» (Sandberg, 2007, s. 141). Det første hun vil
gjøre, er å ta affære overfor mattelæreren som antaster jentene på skolen, og spe-
sielt den nervøse klassevenninnen Kine. Neste gang læreren skal ha støtteunder-
visning med Kine, legger Iris seg i skjul og tar bilder når han stryker henne på ryg-
gen under genseren. Bildene sender hun først til rektor, men da han ikke følger opp
saken, sender hun et anonymt tips til lokalavisa.

MYSTERIEFORTELLING

Mattelærerens overgrep er bare den første i en rekke saker som Iris håndterer i
løpet av de tre romanene. I Iris – Skjebnehjulet avslører hun en elev som trakasse-
rer medelever anonymt på nettet, og hun sørger for at politiet får arrestert de invol-
verte i en forsikringssvindel ved en lokal klesbutikk. I Iris – Rettferdighet er hun
med på å avdekke vanskjøtsel av dyr på en nærliggende pelsdyrfarm. I visse hen-
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seender framstår altså Iris-trilogien som en populærlitterær mysteriefortelling for
ungdom, med Iris som den smarte og handlekraftige mesterdetektiven som løser
saken der de voksne kommer til kort (jf. Waage, 2004). Iris sitt særlige fortrinn
som detektiv er hennes skarpe blikk og evnen til å se og forstå hva som skjuler seg
under overflaten. Denne egenskapen gjenspeiles både i navnet hennes, Iris, som
er den medisinske betegnelsen på regnbuehinnen i øyet, og i klengenavnene
«øyet» (Sandberg, 2007, s. 85) og «den som ser» (Sandberg, 2008, s. 44). I tillegg
er hennes viktigste arbeidsredskap et kamera, som fungerer som en forlengelse av
blikket og lar henne både zoome inn på og dokumentere den uretten som begås.
Med unntak av saken om netthets i klassen griper hun ikke selv inn de sakene hun
etterforsker, men sender fotografisk dokumentasjon til en pålitelig autoritet som
kan ta affære, enten politiet eller mediene. Dette er også den vanlige løsningen i
mysteriefortellinger (Birkeland, Risa & Vold, 1997, s. 334): I et noenlunde realis-
tisk fiksjonsunivers har ikke barn og unge den fysiske styrken eller maktposisjo-
nen som kreves for å arrestere og straffe skurkene på egen hånd.

Iris-trilogien overskrider imidlertid de tradisjonelle rammene for sjangeren
mysteriefortelling. Som blant andre Waage kommenterer, er mysteriefortellinger
ofte kjennetegnet av en flat og statisk karakterskildring (Waage, 2004, s. 99; jf.
også Birkeland, Risa & Vold, 1997, s. 338). For eksempel havner Nancy Drew og
Hardy-guttene i den ene dramatiske saken etter den andre, men dette fører ikke til
noen utvikling hos dem, og de er de samme personene i den neste boka. Dette gjel-
der ikke Iris. Saken med mattelærerens overgrep gir henne et nytt perspektiv på
tilværelsen, som deretter bekreftes og forsterkes gjennom den videre handlingen i
trilogien. Det hun først og fremst innser, er at ikke alle voksne nødvendigvis er
autoriteter man trenger å underordne seg. Mattelæreren svikter som autoritet gjen-
nom å misbruke sin maktposisjon, og rektor svikter ved at han ikke rydder opp i
problemet. Gjennom de sakene hun involverer seg i, lærer Iris i stadig større grad
å stole på sin egen dømmekraft, og i den siste boka, Iris – Rettferdighet, har hun
kommet til den prinsipielle innsikten at voksensamfunnets lover og regler ikke all-
tid stemmer overens med det som er moralsk riktig eller rettferdig. Og når loven
og rettferdigheten er på kollisjonskurs, er det loven som må endres – eller brytes.
Dette perspektivet støttes også av Iris’ mor: «Det er noen ganger slik at det som er
lov, ikke virker riktig.» (Sandberg, 2009, s. 96)

BÅTFLYKTNINGENS PARALLELLHISTORIE

Noe som også skiller Iris-trilogien fra den tradisjonelle mysteriefortellingen, er
parallellhistorien om den unge, afrikanske båtflyktningen Ismael. I omtrent hvert
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tredje kapittel skifter synsvinkelen fra Iris til Ismael, som sammen med broren rei-
ser fra Senegal og kjøper seg plass på en båt til Gran Canaria. Derfra vil brødrene
forsøke å komme seg til Paris, der de drømmer om å skape seg et bedre liv. Under-
veis blir båten tatt av storm, broren faller over ord, og når de nesten er framme,
blir båten oppdaget av kystvakten. Ismael kaster seg i vannet og svømmer inn mot
land og er tilsynelatende den eneste som unnslipper. På land fortsetter dramatik-
ken, og Ismael må leve i skjul for politi og grensevakter mens han forsøker å
skaffe falske papirer og komme i kontakt med menneskesmuglere som kan hjelpe
ham over til fastlandet.

For leseren er det lenge uklart hva fortellingene om Iris og Ismael har med hver-
andre å gjøre. Synsvinkelen skifter brått, og det eneste frampeket om at disse
handlingstrådene en gang kan flettes sammen, er at Gran Canaria forekommer
begge steder. De to ungdommene møtes ikke før i siste setning i den andre boka:
«Langsomt snur hun hodet og ser ham.» (Sandberg, 2008, s. 303) En konsekvens
av denne komposisjonen er at fortellingen om Ismael gjennom de to første bøkene
lett kan bli tolket som en kontrast og en måte å sette Iris og hennes situasjon i per-
spektiv på. I de to første bøkene må Iris håndtere problemer som mange unge i
Norge strever med: foreldre og lærere som ikke tar ansvar, en lite meningsfull sko-
lesituasjon, mobbing og trakassering. Alle disse problemene er alvorlige nok for
unge som opplever dem, men når de stadig settes opp mot en ungdom som forlater
hjemlandet, mister venner og familie på det åpne havet og må leve i skjul for poli-
tiet, framstår de som relativt sett små. Det kan dermed framstå som om den grunn-
leggende normen i de to første bøkene er at Iris – og leserne som identifiserer seg
med henne – faktisk har det ganske godt, og at de bør være glade for det privile-
gerte livet de lever. Slik ble også de to første bøkene tolket av anmelderne, og nett-
opp denne sammenstillingen av de to fortellingene ble trukket fram som en svak-
het ved bøkene: «Kanskje skal den [Ismaels historie] kontrastere de norske
jentenes hverdagsproblemer, men hvorfor? Er ikke deres problemer vriene nok?»
(Sævareid, 2008, s. 16)

MYSTERIEFORTELLINGENS GJENKOMST

Når Iris og Ismael endelig møtes, er det imidlertid en ganske annen tematikk som
kommer til uttrykk. I løpet av de to første bøkene har Iris som nevnt utviklet en
sterk rettferdighetssans, og det er i lys av denne hun forstår Ismaels skjebne:
«– Det er et veldig urettferdig opplegg. Hvorfor er det bare de som har bodd her
fra før som får fortsette å bo her? Det er jo ikke sånn at vi har fortjent det, liksom.
Det er bare tilfeldig.» (Sandberg, 2009, s. 96) Hvordan problemet med den urettfer-
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dige fordelingen av verdens goder skal løses, blir så gjenstand for en kort dialog
mellom Iris og mora. Mora peker på hvor stor utfordringen er, og at «vi ikke har
plass til alle som vil bo i Europa» (Sandberg, 2009, s. 96). Iris svarer at vi sikkert
kunne «gjort noe for at forskjellene ikke ble så enorme […] – For da ville det ikke
flyktet 25 000 mennesker over havet hvert år» (Sandberg, 2009, s. 96). Hva man
kunne ha gjort, eller hvilke konsekvenser det kunne fått for den privilegerte del av
verden, blir imidlertid ikke diskutert. Samtalen skifter raskt fokus til hvordan de
skal hjelpe Ismael til et bedre liv i Europa, og dette blir også fokuset for den videre
handlingen. 

Med dette fokusskiftet skapes det en balanse mellom den myndiggjorte Iris’
evner og de utfordringene hun stilles overfor: Verdens urettferdighet er det lite en
norsk 13-åring kan gjøre noe med, men sammen med noen gode hjelpere kan hun
i hvert fall smugle Ismael inn i Frankrike. Det generelle problemet blir konkreti-
sert og individualisert – og dermed mulig å løse. I den delen av trilogien som
omhandler Ismaels reise til Paris, ser vi igjen trekk fra sjangeren mysterie-
fortelling og spenningslitteratur generelt: Planen er at Ismael skal ta over identite-
ten til en sirkusartist og bli med et sirkus på en båt over til fastlandet. Det oppstår
imidlertid komplikasjoner når Ismael oppdages av sirkusdirektøren, som også dri-
ver med narkotikasmugling. Ismael kaster direktøren over bord og kommer til
slutt fram til Paris, skadet og utslitt. Der tas han imot av Iris, som skal sette ham i
kontakt med tanta si, som er med i et nettverk som hjelper illegale innvandrere i
Paris: «Hun får tårer i øynene, og kaster armene rundt ham. Klemmer til og
hvisker til ham at det kommer til å gå bra. De er i Europa! Det er jo dette han ville!
Ismael ser direkte på henne for første gang, og smiler.» (Sandberg, 2009, s. 259)
Hvordan det vil gå for Ismael, får vi imidlertid ikke vite, for trilogien slutter åpent
med at Iris oppdager tre politibiler utenfor tanta sin leilighet. 

Noen tradisjonell avrunding av fortellingen om Iris’ myndiggjøring får vi heller
ikke. Ifølge Nikolajeva ender barnebøker gjerne med at fristillingen oppheves og
barnet innordner seg den voksnes autoritet, mens ungdomsbøker ender med at den
unge blir en del av voksensamfunnet. Ingen av disse mønstrene passer for Iris-tri-
logien. Den opprinnelige fristilte situasjonen, der Iris bodde alene uten at noen
voksne visste om det, opphører riktignok til slutt i første bok når Iris oppsøker
mora på Gran Canaria. Men fristillingen videreføres likevel med moras samtykke,
og Iris tillates både å slutte på skolen og å reise til Paris for å hjelpe Ismael. Iris-
trilogien ender altså med en fristilt 13-åring som står fjellstøtt på sin egen moral-
ske overbevisning i klar opposisjon til mange av voksensamfunnets lover og auto-
riteter – i sluttscenen representert av det franske politiet. Og ved at problemet med
verdens urettferdighet konkretiseres til den mer håndterlige utfordringen å smugle
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Ismael inn i Frankrike, får Iris bekreftelse på at hun er i stand til å gjøre en forskjell
i verden. Dette er en grad av myndiggjøring som ifølge Nikolajevas analyser sjel-
den forekommer i barne- og ungdomslitteratur.

TRILOGIEN OM EMILIE

Simon Strangers bøker om Emilie kom ut i løpet av en femårsperiode og kan langt
på vei leses som selvstendige romaner. De bindes imidlertid sammen av at de alle
skildrer perioder i livet til samme hovedperson, Emilie, når hun er henholdsvis 15,
17 og 18 år. Emilie er altså på grensen til voksenlivet, og bøkene om henne ligger
også på mange måter tett opptil voksenlitteraturen. De er bundet inn i stive permer
med smussomslag i duse jordfarger og kunne i sitt ytre lett bli oppfattet som vok-
senbøker. Selve romantekstene har også fellestrekk med nyere norsk voksenlitte-
ratur, først og fremst den blandingen av fiksjon og virkelighet som har stått sterkt
på 2000-tallet (Melberg, 2007). Emilie og hennes opplevelser framstår som fik-
sjon, men bøkene inneholder en rekke referanser til virkelige personer, steder og
hendelser. Den fiktive handlingen i Barsakh illustreres av stillbilder fra dokumen-
tarfilmer om afrikanske båtflyktninger, og til slutt i boka vises det til nettsteder der
filmene kan ses. Enda sterkere er virkelighetstilknytningen i Verdensredderne.
Her blir flere navngitte selskaper, blant annet H&M, Apple og Freia, kritisert for
utnyttelse av arbeidskraft i fattige land, og kritikken som framsettes i romantek-
sten, blir underbygd av kilder i bokas sluttnoter. I De som ikke finnes er virkelig-
hetsreferansene tonet ned, og dette framstår i større grad som en tradisjonell
roman.

Emilie-trilogien har fått en resepsjon som er få ungdomsbøker forunt. Bøkene
fikk mange og stort sett positive anmeldelser, de er oversatt til flere språk, og De
som ikke finnes ble nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris i
2015. Trilogien er også viet oppmerksomhet innenfor barne- og ungdomslittera-
turforskningen, der det blant annet framheves at Stranger trekker internasjonale
spørsmål inn i ungdomslitteraturen på en måte som gjør dem relevante for norske
lesere – både ungdom og voksne (Svensen, 2016; jf. også Nes, 2014).

Handlingen i Barsakh er lagt til Gran Canaria, der 15 år gamle Emilie er på ferie
med familien. Borte fra hverdagens faste rammer befinner Emilie seg i en for-
holdsvis fristilt situasjon, og fristillingen forsterkes av at hun jevnlig drar ut på
løpeturer der hun er vekk fra resten av familien i flere timer. Under én av disse
løpeturene får hun øye på en båt med afrikanske flyktninger, og situasjonen mer
eller mindre tvinger fram en myndiggjøring av Emilie. Det er ingen andre der som
kan gjøre noe, så hun er nødt til å ta stilling til situasjonen: «Skulle hun svømme
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ut til dem? Løpe etter hjelp? Ringe politiet? Men hva om de bare ble fengslet og
sendt tilbake?» (Stranger, 2009, s. 29) Emilie velger å ta affære selv. Hun hjelper
båten i land, og hun kaster seg ut i vannet for å redde de som ikke har krefter til å
svømme. Blant disse er 18 år gamle Samuel fra Ghana, som hun raskt knytter et
bånd til. I de påfølgende dagene jobber Emilie intensivt med å holde Samuel og
de andre skjult fra politiet, og hun bruker de pengene hun har, til å kjøpe mat og
vann. Hun forstår at foreldrene eller andre autoritetspersoner ikke må få vite om
dette, så hun forsøker på ulike måter å holde seg unna, blant annet ved å dra på nye
løpeturer og å nekte å bli med familien på aktiviteter. I lengden holder det imid-
lertid ikke. Emilie og Samuel blir oppdaget av politiet, og boka slutter med at
Samuel arresteres i påvente av hjemsendelse, mens Emilie sitter på flyet hjem til
Norge, tilbake under familiens kontroll og omsorg: «Hun snudde hodet mot faren.
Han tok hånden hennes og klemte den forsiktig i sin.» (Stranger, 2009, s. 131)

DEN ANDRES BLIKK

Historien om Samuels dramatiske reise fortelles fra hans egen synsvinkel i ni egne
kapitler fordelt gjennom boka. Familien sliter med å livnære seg, og han drømmer
om et nytt liv på et bedre sted: «En verden av overflod, rett på den andre siden av
havet.» (Stranger, 2009, s. 23) Sammen med andre i tilsvarende situasjon tar han
seg gjennom Sahara og opp til kysten, der han kjøper seg plass på en båt. Før han
reiser, møter han en gatekunstner som tegner en båt på vei til Spania, med ordet
«Barsakh» skrevet over: «I islam er Barsakh et slags mellomstadium etter døden,
forklarte han. – Et sted der man kommer mens man venter på dommedag.» (Stran-
ger, 2009, s. 44) For Samuel blir Barsakh et bilde på den situasjonen han befinner
seg i: en mellomstasjon som kan føre til himmelen: ett nytt liv i Vesten, eller hel-
vete: tilbake til et liv uten framtidsutsikter hjemme i Ghana. Som nevnt kommer
han seg til Gran Canaria, men det endelige utfallet blir altså helvete og hjemsen-
delse.

Romanens komposisjon, der synsvinkelen skifter mellom Emilie og Samuel fra
ett kapittel til et annet, skaper en skarp kontrast mellom de to unge menneskenes
livssituasjon. Her ser vi noen påfallende likhetstrekk med Iris – Eneboeren, som
kom ut to år tidligere. Men Barsakh skiller seg fra Sandbergs roman på et viktig
punkt: Det er ikke bare leseren som konfronteres med denne kontrasten; det gjør
også hovedpersonen: «Emilie ble stående som forstenet og se på. Måten de spiste
på. Den enorme nøden.» (Stranger, 2009, s. 71–72) Og hun vet at det ikke bare
gjelder disse, men millioner av andre: «Og hvor mange var det ikke der på fast-
landet, på den andre siden, som gikk og drømte om det samme? Om livet i Europa.
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Et liv slik som hennes.» (Stranger, 2009, s. 89) Denne direkte konfrontasjonen
med verdens nød gjør Emilie plutselig bevisst på sin egen situasjon, og først og
fremst på sitt forhold til mat. Emilie lider av spiseforstyrrelser, og de utsultede båt-
flyktningene forstår ikke hvorfor hun som lever i overflod, er tynnere enn dem:
«Samuel så på henne. […] – Hvorfor spiser du ikke? […] Men du er jo så tynn?
fortsatte han og pekte på håndleddet hennes. Det knoklete leddet, og de synlige
senene i den tynne underarmen.» (Stranger, 2009, s. 85) Når Emilie ser seg selv
med Samuels blikk, begynner tvangstankene om mat gradvis å slippe taket, og til
slutt føler hun seg som «en annen Emilie» (Stranger, 2009, s. 131).1

PERSPEKTIVET UTVIDES

Handlingen i Verdensredderne foregår to år senere, og Emilie har nå kommet seg
over spiseforstyrrelsene. Hun tenker heller ikke så mye på Samuel, men det sosi-
ale engasjementet som begynte å spire i møtet med båtflyktningene, slår ut i full
blomst når hun blir medlem i aktivistgruppen Verdensredderne. Her får Emilie –
og leseren – en grundig innføring i det globale økonomiske systemet som ligger
bak den urettferdige fordelingen av verdens goder, og sammen med de andre akti-
vistene jobber hun for å sette fokus på hvordan både klær, elektronikk og sjoko-
lade produseres i fattige land under uholdbare forhold. På samme måte som i
Barsakh forutsetter denne myndiggjøringen av Emilie at hun befinner seg i en
situasjon fristilt fra foreldrenes kontroll: Hun korresponderer med Verdensred-
derne i hemmelighet via Internett, og hun lyver til foreldrene om at hun er på
besøk hos venner, mens hun egentlig er ute på aksjoner. Gjennom denne myndig-
gjøringen går Emilie gjennom en ny utvikling, nå i en mer utadrettet retning: «Den
nye Emilie? Det er hun som slutter å skrible i notatbøkene på skolen, hun som slut-
ter å se ut av vinduet mens læreren snakker og i stedet begynner å rekke opp hån-
den og stille spørsmål.» (Stranger, 2012, s. 69)

1. Framstillingen av Emilies spiseforstyrrelser fikk en blandet mottakelse hos anmelderne. Dagbla-
dets Cathrine Krøger roser Stranger for å gi en «usentimental» skildring av «Vestlige spise-
forstyrrelser satt opp mot reell nød» (Krøger, 2009, s. 45), mens Marius Emanuelsen skriver i
barnebokkritikk.no at det er «vanskelig å fri seg fra inntrykket av at Strangers behandling av spi-
seforstyrrelser er i overkant lettvint, for ikke å si respektløst overfor Emilie og de 50 000 nord-
mennene som ifølge bokas siste faktaoppslag (s. 136) lider av spiseforstyrrelser» (Emanuelsen,
2009). Denne tilsynelatende lettvinte løsningen på Emilies problemer bøtes noe på i innlednin-
gen av De som ikke finnes, der vi får vite hva som skjedde i perioden mellom trilogiens to første
bøker: «Hun gikk i terapisamtaler om spiseproblemene hun hadde på den tiden, fikk hjelp til å se
seg selv utenfra, og etter hvert som ukene ble til måneder, og vinter ble til sommer, ble hun grad-
vis bedre.» (Stranger, 2014, s. 9)
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I Barsakh var fokus i stor grad på Samuel og hans skjebne, men det stadig ble
fastholdt at han kun var én blant millioner av mennesker i samme håpløse situa-
sjon. I Verdensredderne utvides perspektivet ytterligere: Boka inneholder ikke
bare én parallellhistorie, men en rekke kortere og lengre passasjer fortalt fra syns-
vinkelen til forskjellige mennesker – og dyr – rundt i verden som lider i produk-
sjonen av Vestens overflod, og særlig fokuseres på den unge jenta Reena, som dør
i en ulykke i en tekstilfabrikk i Bangladesh. Det sies dessuten i klartekst at proble-
mene ikke kan løses uten «større endringer i hvordan hele verden er satt sammen»
(Stranger, 2012, s. 37). Emilie føler seg motløs i møte med et så enormt problem-
felt og spør Verdensredderne om det er mulig «å gjøre en forskjell» (Stranger,
2012, s. 36). Hun får til svar at det i hvert fall ikke vil skje noen forandring hvis
ingen engasjerer seg, og hun bestemmer seg for å gjøre et forsøk. De første aksjo-
nene hun er med på, er vellykkede og skaper oppmerksomhet om sakene, men så
går det raskt nedover. Aktivistgruppen tiltrekker seg personer med destruktiv
atferd, og til slutt blir hun tatt av en sikkerhetsvakt under en aksjon der noen i Ver-
densredderne setter fyr på lageret til kleskjeden H&M.

DESILLUSJON OG FORLØSNING

Trilogiens siste bok, De som ikke finnes, har lenge en grunntone av desillusjon.
Emilie er 18 år og formelt sett voksen, selv om hun fortsatt bor hos foreldrene, og
hun har en betinget fengselsdom etter brannen i H&M-lageret, noe som har satt en
stopper for videre aktivisme. Samuel, som satte i gang hennes samfunnsengasje-
ment, er mer eller mindre glemt: «Det siste året kunne hun knapt ha tenkt på ham
i det hele tatt.» (Stranger, 2014, s. 10) Men så står han plutselig utenfor huset hen-
nes og ber om hjelp. På samme måte som i Barsakh fortelles Samuels historie fra
hans synsvinkel i egne kapitler, og denne historien er den mørkeste og vondeste
delen av hele trilogien. Samuel lever i skjul og flykter fra land til land, utnyttes
seksuelt og må ty til narkotika for å takle tilværelsen. Til slutt har han bare ett lite
håp igjen: den norske jenta som hjalp ham tre år tidligere på Gran Canaria. 

Emilies møte med Samuel blir imidlertid helt annerledes enn forrige gang. Opp-
levelsene på Gran Canaria var et spennende eventyr i en situasjon fristilt fra hver-
dagens bindinger, og Samuel var da en ung, uskyldig gutt som takknemlig tok
imot den hjelpen Emilie kunne gi. Nå framstår han som en bitter og avstumpet
voksen mann: «Emilie ser på sårene på hendene hans, flekkene av olje og møkk
på buksene. Har hun virkelig kysset dette mennesket?» (Stranger, 2014, s. 26) I
tillegg er han i ferd med å trenge inn i hennes private sfære. Dette blir en utfor-
dring for hennes sosiale samvittighet: «[…] hun vil ikke ha Samuel inn i huset, er
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redd, men tør ikke si det, tør ikke innrømme det engang. Hva er alt engasjementet
hennes for verden egentlig verdt da, hvis hun avviser en som så åpenbart trenger
henne?» (Stranger, 2014, s. 26–27) Hun hjelper Samuel fordi hun føler at hun bør,
ikke fordi hun vil, og når han i tillegg håner hennes privilegerte tilværelse, reage-
rer hun med trass: 

Han anklager henne for alt, og han har rett. Hun er privilegert, ekstremt privi-
legert, men er det hennes feil? Hvorfor skal hun føle skyld over tilværelsen
sin? Det skal hun ikke. Hun er så lei av å føle skyld, så lei av å skamme seg
over hvem hun er, hvor hun bor. Det er ikke hennes feil at hun er født i Norge,
og hun er overhodet ikke blind for elendigheten som finnes. Hun har faktisk
forsøkt å gjøre en forskjell her i verden. (Stranger, 2014, s. 48)

Emilie tar her et oppgjør med den skylden hun har følt i møte med verdens urett,
og som har drevet henne til et sterkt sosialt engasjement. Hennes nye innsikt er
man ikke kan stilles til ansvar for hvor man er født, men kun for de handlinger man
har utført, og siden hun faktisk har gått lenger enn de fleste i arbeidet med å skape
en mer rettferdig verden, har hun ingen grunn til å føle skyld.

Til slutt i romanen blir denne forståelsen støttet også av Samuel. Han lever en
stund i skjul, men i et dramatisk klimaks blir han arrestert og plassert på Trandum
i påvente av hjemsendelse. Der henger han seg i cellen og etterlater et brev til Emi-
lie, som frikjenner henne for skyld:

Du har gjort alt du kunne. Ikke skyld på deg selv. Det er ingens skyld. […] Ta
vare på deg selv og livet ditt, Emilie. Du kan bli hva du vil. Det er ikke din skyld
at du er født her. Vær glad for mulighetene det gir deg. Bruk dem. Lev livet ditt
litt for meg også. (Stranger, 2014, s. 175) 

Følelsen som fyller Emilie i den siste scenen, er ikke skyld, men sorg: «Allerede
ved det første ordet begynner tårene å renne nedover kinnene.» (Stranger, 2014, s.
175) Desillusjonen og motløsheten som har preget romanen, viker tilbake for et
håp for framtiden.

Med denne avslutningen føyer trilogien om Emilie seg inn i det mønsteret Niko-
lajeva beskriver som typisk for ungdomslitteratur. I første bok befinner Emilie seg
på Gran Canaria, fristilt fra hverdagens strukturer og delvis også fra familiens
kontroll, og dette setter i gang en prosess der Emilie myndiggjøres og begynner å
agere som et selvstendig individ, i opposisjon til voksensamfunnets rådende nor-
mer. I andre bok når ungdomsopprøret sitt tragiske klimaks, og i siste bok er Emi-
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lie 18 år og klar til å bli en del av voksensamfunnet selv. Hun skal, som Samuel
skriver, bruke de mulighetene hun har, og leve sitt liv.

SAMME UTGANGSPUNKT – ULIKE LØSNINGER

Trilogiene om Iris og Emilie har flere likhetstrekk. Begge skildrer en norsk jentes
møte med en afrikansk båtflyktning på Gran Canaria, og begge har en komposi-
sjon der synsvinkelen stadig skifter mellom de to. Som jeg har vist i analysen, kan
også begge trilogier beskrives som fortellinger om myndiggjøring av et ungt men-
neske i en fristilt situasjon, noe som ifølge Nikolajeva er karakteristisk for barne-
og ungdomslitteratur. Forskjellene er imidlertid også mange. Iris er 13 år og på vei
fra barn til ungdom, mens Emilie er 15–18 år og på vei inn i voksenlivet. I tillegg
har Iris-bøkene flere trekk fra populærlitteratur for ungdom, mens Emilie-bøkene
ligger tett opptil samtidens voksenlitteratur.

Det som særlig har blitt vektlagt i denne artikkelen, er hvordan de to trilogiene
behandler den globale urettferdigheten innenfor rammene av en ungdomslitterær
fortelling om en ung jentes myndiggjøring. I begge trilogiene konfronteres hoved-
personen med et problem som de selv umulig kan løse, men likevel ender verken
Iris eller Emilie opp som desillusjonerte over verden og sine egne muligheter.
Veien fram til den forholdsvis optimistiske slutten er imidlertid svært forskjellig. 

I Iris-trilogien blir det globale perspektivet gradvis tonet ned, og tredje bok
domineres av et spenningsplot der det avgjørende spørsmålet er hvorvidt Ismael
kommer seg trygt til Paris. I denne sammenhengen kan Iris agere som et selvsten-
dig og handlekraftig individ og oppleve at hun har en avgjørende betydning. De
bakenforliggende årsakene til den urettferdige fordelingen av verdens goder blir
altså i liten grad tematisert i Iris-bøkene, og Iris konfronteres aldri med hvilken
rolle hun som nordmann har i den globale økonomien, eller hvilke konsekvenser
det ville hatt for henne om godene ble omfordelt, eller om alle verdens fattige
skulle slippe inn i det rike Vesten. Gjennom hele trilogien er Iris «den som ser»,
men hun ser i liten grad seg selv, og møtet med Ismael utløser ikke selvrefleksjon
og skyld, men en bevissthet om urettferdigheten i immigrasjonslovgivningen,
først og fremst i et annet land enn hennes eget, nemlig Frankrike. Til slutt i fortel-
lingen har altså ikke Iris gjort noe med den urettferdige fordelingen av verdens
goder, men hun har i hvert fall bidratt til å gjøre livet bedre for ett menneske, og
gjennom dette blir hun styrket i troen på egen handlekraft og dømmekraft. Hun
ender opp som en typisk helt i spenningsfortelling for ungdom.

Emilie-trilogien er på mange måter den rake motsetningen. Her fastholdes hele
veien det globale perspektivet, og Emilie er bevisst på at det er lite hun alene kan
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gjøre for å løse verdens urettferdighet. Hun er også smertelig klar over sin egen og
Norges rolle i det økonomiske systemet som skaper fattigdom, og møtet med Samuel
utløser følelser av skyld og skam, men også en selvkritikk som blir startpunktet
for personlig utvikling og en vei ut av spiseforstyrrelsene. Mens Iris er «den som
ser», er Emilie den som blir sett, og som stadig ser seg selv med andres øyne.
Spiseforstyrrelsene begynte fordi hun opplevde at andre så på henne som overvek-
tig, og hun kommer ut av dem når båtflyktningene ser at hun er for tynn. Emilie
tvinges også til å forholde seg til nøden når den bokstavelig talt trenger inn i hen-
nes eget hjem. Til forskjell fra Iris får altså Emilie kjenne både på skylden over
egne privilegier og på følelsen av motløshet når forsøkene på å redde verden bok-
stavelig talt går opp i røyk. Grunnlaget for den forholdsvis optimistiske slutten på
Emilies historie legges når hun tar et rasjonelt oppgjør med sine egne emosjonelle
reaksjoner. Hun har følt på skylden, hun har sympatisert med de fattige, og hun
har gått lenger enn de fleste i aktiv handling; det tjener ingen at hun begraver seg
i vonde følelser. Dette løser på ingen måte de globale samfunnsproblemene, men
det gjør det kanskje mulig å leve med dem. Fritatt for skyld kan da Emilie til slutt
bli en del av voksensamfunnet – ironisk nok et samfunn som har blitt grundig kri-
tisert gjennom tre romaner.
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Solidaritet og bistand
En undersøkelse av hvordan elevtekster går i dialog 
med Operasjon Dagsverks temahefte 2015 om 
seksuelle rettigheter

YLVA FRØJD

SAMMENDRAG  Artikkelen peker på sentrale momenter i OD2015s temahefte om 
seksuelle rettigheter, og diskuterer hvordan 24 innsamlede elevtekster går i dialog med 
heftet og OD-aksjonen. Elevtekstene er eksempler på erfaringer med ODs materiell og 
holdninger til OD-dagen. Analysen viser at elevene uttrykker solidaritet med ungdom i 
det globale Sør, men at ODs solidaritetsdiskurs ikke har hegemoni. Både temaheftet og 
elevene uttrykker seg hovedsakelig innenfor tradisjonell bistandsdiskurs og speiler 
tradisjonelle vi–dem-perspektiver. 

NØKKELORD  operasjon dagsverk | solidaritet | bistand | elevtekster | diskursanalyse

Hvert år lager Operasjon Dagsverk et omfattende materiell (brosjyrer, filmer, nett-
ressurser m.m.) som distribueres til ungdomsskoler og videregående skoler over
hele landet. Materiellet har et dobbelt siktemål; det er laget for å motivere elevene
til engasjement og deltakelse på OD-dagen, og for å bidra til skolens undervisning
i globale problemstillinger. På OD-dagen bruker elevene én skoledag til å jobbe
inn penger til støtte for utdannelse av ungdom i det globale Sør. OD ønsker at
materiellet brukes i forkant av aksjonen til å sette fokus på «internasjonal under-
visning» og «globale problemstillinger» i et tverrfaglig perspektiv (od.no). OD-
dagen ble første gang arrangert i Norge i 1964, og siden 1967 har den blitt arran-
gert årlig.

Hvordan forholder elever i norske skoler seg i dag til ODs oppfordringer om å
delta på OD-dagen i solidaritet med ungdom i det globale Sør? Hvordan forstår
elevene ODs tekster, og hvordan reflekterer de omkring aksjonens problemstillin-
ger? Dette er sentrale spørsmål i min utforsking av OD2015s aksjon. Denne artik-
kelens hovedanliggende er å diskutere hvordan 24 innsamlede elevtekster går i
dialog med OD-aksjonen 2015, og hvordan elevtekstene forholder seg til det jeg
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velger å kalle ODs solidaritetsdiskurs.1 Her vil jeg først definere ODs solidaritets-
diskurs og sette den opp mot det jeg betegner som tradisjonell bistandsdiskurs, i
en analytisk dikotomi. Deretter vil jeg redegjøre for innsamlingen av elevtekstene
og peke på sentrale momenter i ODs fremstilling av årets aksjon. Jeg vil presen-
tere funn i elevtekstene og diskutere disse i det diskursanalytiske perspektivet. Til
sist vil jeg diskutere undersøkelsens fremgangsmåte.2

SOLIDARITETS- OG BISTANDSDISKURS

ODs solidaritetsdiskurs kjennetegnes av ungdoms engasjement og idealisme.
Gjennom å underbygge et globalt rettferdighetsprinsipp og global solidaritet ung-
dom imellom forsøker OD å distansere seg fra tradisjonell bistandsdiskurs. Tradi-
sjonell bistandsdiskurs bygger i stor grad på vi–dem-forestillinger, hvor «vi i det
rike Nord» skylder å hjelpe «de fattige i det globale Sør». Denne typen forestillin-
ger stammer blant annet fra forløperne til norsk bistand, nemlig misjonering. I
boken Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse (2007) viser Marianne Gulle-
stad hvordan misjonspublikasjoner skapte og vedlikeholdt utbredte stereotypier
om de innfødte. Med utgangspunkt i Edward Saids teorier om orientalisme3

undersøker Gullestad vi–dem-perspektiver. Hun påpeker at kolonialismens
binære kategorier lever videre i dag i transformerte varianter: «Dikotomier som
‘givere’ og ‘mottakere’, ‘nord’ og ‘sør, ‘svart’ og ‘hvit’, med de stereotypene som
ofte ledsager dem, blir stadig anvendt, transformert og bekreftet på nytt ved at de
blir brukt i nye diskurser» (2007, s. 24). Dette inkluderer den tradisjonelle
bistandsdiskursen.

OD ønsker altså å nedbryte tradisjonell bistandsdiskurs’ nasjonale/regionale vi–
dem-dikotomier: «Vi, de (kunnskaps-)rike» vs. «dem, de (kunnskaps)-fattige».
Ved å fremme solidaritet og samhørighetsfølelser vil OD skape et generasjonsba-
sert, globalt vi: «Vi ungdom» vs. de gamle og etablerte som ikke helt har lykkes
med å skape en rettferdig verden. ODs solidaritetsdiskurs kan også avgrenses mot

1. Jeg vil her undersøke og diskutere ODs solidaritetsdiskurs slik den fremstår i 2015. For en dis-
kusjon av hvordan ODs kommunikasjon har endret seg over tid, se min artikkel «Who Cares?
Operation Day’s Work’s Booklet Covers as Appeals for Humanitarian Aid» i et temanummer av
Scandinavian Studies med tittelen The Happiest People on Earth? Scandinavian Narratives of
Guilt and Discontent (2017; under utgivelse).

2. Denne artikkelen er en del av min doktorgradsavhandling (Frøjd 2018, forventet). I avhandlin-
gen inngår en utvidet beskrivelse og teoretisk diskusjon av innsamlingen og bruken av elevtek-
stene og av ODs temahefte 2015.

3. Said skriver først og fremst om Vestens forestillinger om Midtøsten, som tidligere ble kalt Ori-
enten (derav orientalisme).
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tradisjonell bistandsdiskurs ved at OD setter ungdomssolidaritet og ansvar opp
mot bistandsdiskursens tendens til å bygge på skyldfølelser. I ODs solidaritetsdis-
kurs skal ikke ungdom anklages, og dermed få skyldfølelse for verdens urettfer-
dige fordeling, men lære å ta et ansvar for fremtiden. Ved å legge vekt på et globalt
rettferdighetsprinsipp, oppfordrer OD elever til å delta på OD-dagen gjennom en
«positiv rettet tematikk» (od.no). «Ikke fordi man har dårlig samvittighet»
(od.no), men for å gjøre verden litt bedre.

OD2015 samarbeidet med Amnesty International, og aksjonens overordnede
mål var å arbeide for «økte seksuelle og reproduktive rettigheter for ungdom i
Argentina, Chile og Peru» (od.no). Gjennom samarbeidet med Amnesty og foku-
set på FNs menneskerettigheter ble det lagt stor vekt på rettferdighetstematikk i
denne aksjonen. Aksjonen utfordret tradisjonelle forestillinger om at bistand alltid
handler om fattig/rik- eller krig/fred-tematikk, og at bistand er nødhjelp (sulte-,
naturkatastrofer m.m.).

ODs solidaritetsdiskurs og tradisjonell bistandsdiskurs ligger tett opptil hver-
andre, og det kan være vanskelig å holde dem adskilt. Mitt siktemål her er derfor
å peke på små diskrepanser og betydningsforskyvninger, i tråd med Norman Fair-
cloughs beskrivelse av en diskursanalytisk fremgangsmåte. Med bakgrunn i
Bakthins intertekstualitetsbegrep skriver Fairclough at analyse av diskursiv prak-
sis peker på bruken av diskurser på et språklig nivå, hvor ulike diskurser kjemper
om å gjøre sin bestemte forståelse av et fenomen til den gyldige eller hegemoniske
(2016, s. 9).4 Analysene vil vise at ODs solidaritetsdiskurs ikke har hegemoni.
Allerede i ODs eget temahefte forskyves meningsinnholdet i sentrale begreper
som rettigheter og aksjonens «vi». Elevtekstene viderefører og utvider betyd-
ningsforskyvningene. Jeg leser dette som tegn på at elevtekstene trekker på og
uttrykker seg innenfor andre diskurser enn ODs solidaritetsdiskurs, hvor de især
har en sterk tro på norske lover, normer og verdier og er påvirket av tradisjonell
(misjons- og) bistandsdiskurs. 

INNSAMLING AV ELEVTEKSTER

Jeg samlet inn elevtekstene uken før OD-dagen 2015. Tekstene er skrevet av
elever i 2. klasse på videregående, studiespesialisering. Elevene fikk utdelt
OD2015s temahefte og ble bedt om å svare på to spørsmål: a) Se igjennom
OD2015 temahefte og velg et 2-siders oppslag. Hva lærer du her som du ikke vis-
ste fra før? b) Bør du delta på OD-dagen? Hvorfor/hvorfor ikke? Spørsmålene er

4. For mer om diskursanalyse, se Leemhuis’ artikkel i denne boken.
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laget på bakgrunn av OD-materiellets doble siktemål: å bidra til undervisning og
engasjere elever i norske skoler. I det første spørsmålet ønsket jeg å få vite hva
elevene lærte fra temaheftet, og hva som eventuelt gjorde inntrykk på dem. Jeg
ønsket å se hvordan de formulerte og omformulerte den nye kunnskapen, og om
dette kan ses på som tegn på at den nye kunnskapen bryter mot tidligere kunnskap
og forestillinger (dvs. diskurs) om «de andre». I det andre spørsmålet valgte jeg å
ikke spørre om de skulle delta på OD-dagen, fordi jeg fryktet at det kunne føre til
at svarene omhandlet at det var vanskelig å skaffe jobb eller lignende. Spørsmålet
om man bør delta, åpner, etter min mening, i større grad for at elevene skriver om
sine holdninger til temaheftet/aksjonen og sin egen deltagelse. I tillegg til de fak-
taopplysningene elevene henter fra materiellet, åpner svarene på begge spørsmå-
lene for en undersøkelse av hvordan elevtekstene går i dialog med temaheftet
2015 spesielt og ODs solidaritetsdiskurs generelt.5 

Elevenes forhåndskjennskap til OD2015 inkluderte skolekomiteens informa-
sjon til alle elever i skolens aula. I løpet av to timer fikk elevene se to OD2015-
filmer, høre om hvordan man kan skaffe seg jobb til OD-dagen, om hvordan pen-
gene skal fordeles i årets prosjekt, og foredraget «Verden er urettferdig».6 På sko-
len var ODs informasjonsplakater hengt opp i kantinen, i korridorer og på
utgangsdørene. Av kontaktlæreren fikk elevene OD2015s temahefte med seg
hjem, med beskjed om å gjøre seg litt kjent med tekstene i heftet. Det er likevel
vanskelig å si hvor mange av elevene som kjente tekstene før undersøkelsen. Uken
etter OD-dagen oppga alle elevene i denne klassen ved håndsopprekning til lære-

5. Elevene fikk beskjed om at verken lærer eller jeg skulle korrekturlese tekstene. Internett ble
stengt for å unngå eventuell plagiering eller nedlastinger om temaet. Det ble satt av 45 minutter
til selve skriveøkten. Etter en halvtime hadde alle levert. For å sikre anonymitet ble elevene bedt
om å ikke skrive navnet sitt på besvarelsene. Besvarelsene ble levert på skolens digitale lærings-
plattform (It's learning). Læreren lastet ned besvarelsene og videresendte dem til meg på e-post,
uten elevenes navn i tittel eller i besvarelse. Det er altså ikke mulig for meg å se hvem som har
svart hva. Innsamlingen ble gjort i en norsktime i samarbeid med klassens kontaktlærer. Lære-
ren valgte å la denne oppgaven være årets OD-undervisning, og den ble ikke eksplisitt relatert til
norskfaget. Elevene ble bedt om å skrive ca. 250 ord. Det er 26 elever i klassen, to var fravæ-
rende, og de 24 til stede leverte inn tekster. Jeg oppga ingen sjangerkrav til besvarelsene, men de
er allikevel skrevet innenfor en typisk skolesjanger: skriveøkt, kortsvarsoppgave. Jeg lot elev-
ene selv velge hvilket oppslag de ønsket å skrive om, både som motivasjon, og fordi jeg ikke har
hatt som mål å sammenligne elevene seg imellom. Dette minsker en eventuell representativitet i
svarene, men har også den fordelen at jeg har kunnet følge elevene i flere retninger og se hva
som har gjort inntrykk på dem. Jeg har inkludert sitater fra 22 av de 24 elevtekstene. De to siste
har ikke skrevet noe som ikke er dekket av de øvrige tekstene.

6. Jeg var ikke til stede på skolens informasjonsmøte. Skolekomiteen har gitt meg oversikt over
hvilke foredrag og filmer som ble presentert.
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ren at de deltok, dvs. at de jobbet inn kr 400,– til OD. Utgangspunktet for analysen
av elevtekstene er dermed at dette er en klasse som er positivt innstilt til OD-
dagen, og kanskje også dermed til ODs materiell.7

ODS TEMAHEFTE 2015

OD2015s temahefte er på 21 sider og har fargerike illustrasjoner og flere illustra-
sjonsfoto. I tillegg til elleve små tekstbokser er det seksten tekster av ulik lengde,
hvorav tolv er signert og syv har bildebyline. De fleste tekstene i heftet omhandler
menneskerettigheter generelt og utfordringer tilknyttet seksuelle og reproduktive
rettigheter i Argentina, Chile og Peru. Tekstene er forhandlet frem i samarbeid
mellom ODs Hovedkomite, Amnesty International Norge og ungdom i prosjekt-
landene. Flere av temaheftets tekster er også publisert på Amnestys norske hjem-
meside.

Side to i temaheftet fungerer som en kolofonside og har i tillegg en tekst skrevet
av Hanna Hågensen Aasen, leder for OD 2015, med overskriften «Med lik rett».
Aasens tekst gir blant annet svar på hvorfor elevene bør delta på OD-dagen: «Jeg
synes at du skal ha rett til å uttrykke kjærlighet som du vil. Og det synes jeg alle i
hele verden burde ha lik rett til. Ikke fordi vi er like. Men fordi vi er like mye verdt.
Og fordi kjærlighet angår oss alle» (2015, s. 2). Aasens bruk av «jeg» fungerer
som en personlig henvendelse fra ungdom til ungdom. Dette perspektivet videre-
føres gjennom bruken av eksplisitte «du». «Du» er elever i norske skoler som skal
føle identifikasjon med ungdom i verden for øvrig og forvente og forlange at alle
har samme rettigheter, særlig til noe så ungdomsaktuelt som kjærlighet. I temahef-
tet appellerer OD til elevene gjennom direkte henvendelser og oppfordringer, og
materiellet ser ut til først og fremst å forvente én type svar fra sine lesere: «Ja»; ja
til at verden er urettferdig, ja til at OD kan gjøre noe med dette, og ja til deltagelse
på OD-dagen.

I tillegg til å bygge på ODs solidaritetsdiskurs trekker tekstene i temaheftet også
på tradisjonell bistandsdiskurs, idet tekstene uttrykker det som en selvfølge at alle
i Norge kan og bør hjelpe folk i andre land til å få det bedre. Statsminister Erna
Solberg, som selv var leder av OD i 1978, viser i sin tekst «Din kropp – din kjær-
lighet» (en helside med bildebyline) til et nasjonalt vi som bør fremme norske ver-
dier internasjonalt: «Årets Operasjon Dagsverk har et viktig tema […] vi har kom-

7. Skolen hvor elevtekstene ble samlet inn, ble valgt fordi det er en skole med lange OD-tradisjo-
ner. Det er en mellomstor offentlig skole som ligger landlig til på Østlandet. Skolen tilbyr både
studiespesialisering og yrkesfag.
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met lengre [sic] enn mange andre land på disse områdene. […] Mange av disse
spørsmålene er omstridt internasjonalt. Derfor er det viktig at vi er tydelige og
uredde forkjempere for disse rettighetene internasjonalt» (2015, s. 17). 

Årets samarbeidspartner, Amnesty International, henter sin legitimitet i mennes-
kerettighetene, og OD2015 legger seg tett opptil denne legitimiteten. Aksjonens
slagord er «Med lik rett», og menneskerett og menneskerettigheter er gjennom-
gangstema i temaheftet. Referansene og intertekstualiteten til menneskerettighe-
tene gir OD-aksjonen en tyngde og en posisjon det er vanskelig å argumentere mot.
I Norge (som i store deler av verden for øvrig) er det konsensus om at menneske-
rettighetene er av det gode, og det er nedfelt i opplæringslova at opplæring i skolen
skal funderes på blant annet disse rettighetene:

§ 1-1. Formålet med opplæringa: Opplæringa skal byggje på grunnleggjande
verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for mennes-
keverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og soli-
daritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er
forankra i menneskerettane (opplæringslova; min utheving).

FNs menneskerettighetserklæring som belegg for OD2015s aksjon er imidlertid
noe problematisk fremstilt i ODs materiell. Det er ingen direkte sitater fra erklæ-
ringen, men ulike tolkninger som gir betydningsforskyvninger fra de juridiske ret-
tighetene til mer generelle ønsker om hva OD og Amnesty ønsker at alle mennes-
ker skal ha rett til. For eksempel kan det flere steder leses som om OD forfekter at
romantikk og kjærlighet er en menneskerett. Et eksempel er et utdrag fra Aasens
tekst som fremheves i temaheftet ved å stå alene i stor skrift på side tre:

Kjærligheten kan være lett som en fjær eller tung som bly. Romantiske følelser
og seksuelle erfaringer handler også om menneskerettigheter. Alle mennesker
har behov for å uttrykke og motta kjærlighet, og det skal vi ha lik rett til.
(Aasen 2015, s. 3)

At alle mennesker skal ha rett til å uttrykke og motta kjærlighet, er en fin tanke,
men kjærlighet mellom voksne mennesker er ikke nedfelt i FNs menneskerettig-
hetserklæring.8

Aksjonens overordnede mål, seksuelle og reproduktive rettigheter for ungdom
i Argentina, Chile og Peru, henter først og fremst legitimitet i de internasjonale

8. En motforestilling her kan være at det (av gode grunner) også finnes juridiske begrensninger til
å «uttrykke kjærlighet som du vil». For eksempel kan ikke pedofili uttrykkes som man vil.
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målsetningene knyttet til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (Sexual and
Reproductive Health and Rights; SRHR), som ble fastsatt under FNs befolknings-
og utviklingskonferanse i Kairo i 1994 (Kairo +5).9 Ordlyden i flere av temahef-
tets tekster legger seg tett opptil FN-sambandets redegjørelse av SRHR: 

Retten til å bestemme over egen kropp, helse og seksualitet er en grunnleg-
gende menneskerett. Særlig kvinner og ungdom blir nektet denne retten. Ingen
seksuell handling skal innebære tvang eller sykdom, enhver graviditet skal
være ønsket og enhver fødsel trygg. (FN-Sambandet 2016)

I Norge er det bred politisk vilje til å bidra til «sterk og bred global konsensus om
SRHR» (Utenriksdepartementet 2013, s. 10). Det er likevel ikke samme oppslut-
ning om disse målsetningene internasjonalt som det er om selve menneskerettig-
hetserklæringen. Utenriksdepartementet påpeker at «Flere spørsmål knyttet til
SRHR oppfattes som svært kontroversielle» (2013, s. 14). Dette skyldes blant
annet at reproduktive rettigheter kan tolkes som rett til abort – noe det ikke er
internasjonal enighet om. 

I temaheftet strekkes tolkningene av SRHR flere steder i retning av at rett til
selvbestemt abort er nedfelt i menneskerettighetene, som for eksempel i teksten
med ingressen «Hva har sex med menneskerettigheter å gjøre? Ganske mye, fak-
tisk»:

Menneskerettigheter kan hjelpe oss når vi skal snakke om og diskutere kon-
fliktfylte temaer. Abortspørsmålet er for eksempel svært følelsesladet i mange
land. Ved å vise hvordan tilgang til trygg abort også handler om grunnleggende
menneskerettigheter som retten til liv og helse, kan diskusjonen om abort bli
mer konstruktiv. (Christensen 2015, s. 5)

Tilsvarende kan det se ut som om aksjonen forfekter at p-piller er en menneske-
rettighet. I teksten «Med lik rett», av Maria Hunskaar, Amnesty Norge, fremstilles
flere norske rettigheter som del av menneskerettighetene:

9. FNs kvinnekonvensjon (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women, CEDAW) er kjernen i det internasjonale normative rammeverket knyttet til SRHR.
Konvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1979 og trådte i kraft 3. september 1981.
Den er i dag ratifisert av 187 stater og er dermed rettslig bindende for de aller fleste land Norge
samarbeider med. Konvensjonen fastsetter internasjonalt anerkjente prinsipper og tiltak for å
beskytte kvinner mot diskriminering, blant annet på en rekke områder knyttet til SRHR (Uten-
riksdepartementet 2013).
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Med manglende kunnskap kan det være veldig vanskelig å vite hva man som ung
kvinne eller mann har rett til. I Norge er de fleste av menneskerettighetene en
selvfølge. Du tenker kanskje ikke over at ting som er en del av hverdagen din er
en menneskerett. At du faktisk har krav på informasjon og tilgang til p-piller.
At dersom du eller kjæresten din blir gravid, så har du krav på god og trygg opp-
følging av lege. At du selv kan velge hvem du har sex med, uansett kjønn. At det
rett og slett er du som bestemmer over din egen kropp (s. 12; min utheving).

Betydningsforskyvningene i ODs materiell fra FNs menneskerettserklæring og
SRHR-målsetningene til begrepene «menneskerett» og hva alle bør ha «rett til»,
legger føringer for elevenes kunnskapsutbytte, og som analysen vil vise, har tek-
stene i temaheftet gjenklang i elevtekstene.

FUNN I ELEVTEKSTENE

Det er stor spennvidde i elevtekstene. Fra en kort og enkel «Jeg hadde ingen anelse
at Maria var gravid på ungdomskolen. Ja jeg bør delta fordi det støtter gode saker»
(elevtekst 3; viser til et oppslag om tenåringsgraviditet i temaheftet), til mer eller
mindre klare formuleringer omkring menneskerettigheter, abortspørsmålet og til-
standen i de tre prosjektlandene. Alle elevene uttrykker at de bør delta på OD-
dagen.10 Åtte av de 24 elevtekstene kommenterer oppslaget på side 8–9 «Med full
fart inn i voksenlivet» (om tenåringsgraviditet i Argentina), skrevet av Lene Chris-
tensen, nettredaktør for Amnesty International Norge. Fem elever skriver om opp-
slaget på side 6–7 hvor det er tre tekster: 1) «De store tingene» (om å være ung,
ha krav på rettigheter og nordmenns privilegium til å kunne klage over små ting)
av Sigrid Bonde Tusvik, 2) «Kropp og menneskerettigheter» (med generell infor-
masjon om aksjonen) av Patricia Katee, fagrådgiver for Amnesty International
Norge, og 3) «Slik skal årets OD-prosjekt styrke unge i Argentina, Chile og Peru»
(en oversikt over Amnesty-kampanjens tre faser), også skrevet av Katee. De siste
elleve elevtekstene fordeler seg jevnt på temaheftets øvrige oppslag. 

Presentasjonen av elevtekstene er i tre deler. Først vil jeg vise eksempler på hvor-
dan elevene uttrykker ny kunnskap om rettigheter og hvordan de uttrykker solidari-
tet; jeg vil med andre ord undersøke hvordan elevtekstene forholder seg til mennes-

10. Elevtekstene ble som sagt overlevert digitalt, og sitatene er kopiert rett inn i min tekst uten
endringer. Alle uthevinger i elevtekstene er imidlertid gjort av meg. Noen av elevene har valgt å
svare på begge spørsmålene i et avsnitt, mens de fleste har svart først på spørsmål 1 og deretter
på spørsmål 2. Elevtekst 3 er den korteste med kun 19 ord, mens den lengste er elevtekst 15 på
444 ord. Gjennomsnittlig har elevene skrevet 253 ord, som vil si ca. en halv side hver.
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kerettighetsforståelsen og det jeg kaller ODs solidaritetsdiskurs. Deretter vil jeg vise
at elevtekstene uttrykker en tro på at norske lover og normer bør være universelt
gjeldende i spørsmål om prevensjon, seksuell lavalder og abort. Her vil jeg også vise
hvordan ny kunnskap om forholdene i Argentina, Chile og Peru gjerne overdrives,
og gi eksempler på elevtekster som diskuterer religionens rolle; her kommer jeg
altså inn på utsagn som i høyere grad går inn i den tradisjonelle bistandsdiskursen,
men som også problematiserer den. I siste del vil jeg diskutere eksempler på moti-
vasjon for å delta på ODs aksjoner. Her uttrykkes det blant annet mange følelser
relatert til solidaritet, sjokk og skyld omkring OD2015-aksjonens tematikk.

RETTIGHETER OG SOLIDARITET

Den generelle omtalen av menneskerettigheter knyttet til kjærlighet og seksualitet i
temaheftet videreføres i elevtekstene, og to av elevtekstene uttrykker en generell (posi-
tiv) overraskelse over temaheftets påstand om at det er en menneskerettighet å elske.

Når vi fikk informasjon om årets OD prosjekt ble vi fortalt at retten til å ha seksual
undervisning, utrykke følelser og vise kjærlighet var en menneskerett. Jeg har all-
tid visst at det er viktig, men ikke at den var en menneskerett. (Elevtekst 18)

Jeg har aldri sett på seksualitet, legning og kjønn som en menneskerettig-
het før. Liv og helse er viktig, men jeg har tenkt mer på mat, medisiner og
husly når det tas opp. Dette heftet har lært meg mye om at vi ungdom også har
rett til å få være den vi er, få den undervisningen vi trenger og bestemme over
egen kropp og våre liv og forhold. (Elevtekst 20)

Sitatene er eksempler på at betydningsforskyvninger/-utvidelser vedrørende men-
neskerettigheter i temaheftet videreføres i elevtekstene. Elevtekst 20 uttrykker
også et høyt bevissthetsnivå omkring LHBT-utfordringer:

At det å elske er en menneskerettighet har jeg hørt flere diskusjoner om, men
aldri fått bekreftet at det faktisk er det. Jeg vet at det er veldig utfordrende å
være LHBT person mange steder i verden, men etter å ha lest heftet har jeg
skjønt at vi faktisk har full rett til å kunne være oss selv uten å møte negative
holdninger, og at det er svært viktig med god kunnskap. (Elevtekst 20)11

11. «LHBT er en forkortelse for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner. Dette er et samlebegrep
for seksuelle minoriteter og kjønnsminoriteter, som brukes både av myndigheter, rettighetsorga-
nisasjoner og forskere» (snl.no).
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Teksten uttrykker sterk solidaritetsfølelse med ungdom andre steder i verden, men
det er også verdt å bemerke at det gjelder en transnasjonal minoritetsgruppe –
LHBT-personer – som denne eleven tydeligvis identifiserer seg med. Fra et inter-
seksjonalitetsperspektiv kan man si at for denne eleven blir legning i visse sam-
menhenger en sterkere identitetsmarkør enn for eksempel nasjonalitet. 

Til tross for at OD legger vekt på at OD-dagen skal være en solidaritetshand-
ling, nevnes ikke begrepet solidaritet i temaheftet eller i elevtekstene. Allikevel er
det implisitte solidaritetstanker i mange av elevtekstene, særlig der hvor de nevner
samhørighetsfølelser. I likhet med elevtekst 20s «vi ungdom» uttrykker elevtekst
2 og 15 fellesskapsfølelser: 

Om jeg hadde vært i samme situasjon ville jeg også likt om jeg fikk en slik
støtte fra land i verden. (Elevtekst 2)

Jeg synes dette er en veldig interessant tekst, fordi den spiller både på følelser
man kan kjenne seg igjen i og ganske harde fakta. Vi ungdommer liker gjerne
å kjenne oss igjen i ting og hendelser og å sammenligne livet vårt med
andres. (Elevtekst 15)

I elevtekst 15 uttrykkes implisitt solidaritet med den seksuelt trakasserte ungdom-
men i Argentina fordi eleven kan kjenne seg igjen, om ikke i hendelser, så i følel-
ser. Det er en gjenklang fra ODs slagord «Ungdom er ungdom, uansett» (od.no).
Elevtekstene er et eksempel på at OD til en viss grad lykkes med å gi elevene ny
kunnskap om SRHR-rettigheter og å vekke elevenes følelser av solidaritet med
ungdom i det globale Sør. 

TROEN PÅ NORSKE NORMER

OD2015s aksjon er et eksempel på hvordan ulike verdenssamfunns- og verdisyn
møtes, og dette aktualiserer et av skolens spenningsfelt; skolen skal oppdra elev-
ene i norske verdier og normer (jf. opplæringslova), samtidig som elevene skal
oppdras til å være kritiske borgere.12 Det betyr at skolen også skal lære elever å
problematisere i hvilken grad norske normer og tenkemåter tas for gitt. Med
utgangspunkt i læreplaners vektlegging av opplæring i kritisk vurdering har Kjetil
Børhaug undersøkt hvilke verdier og hvilken verdikritikk som presenteres i lære-
bøker i samfunnsfag. Der hvor lærebøkene sammenligner norske forhold med for-

12. For en tilsvarende diskusjon av spenningen mellom skolens ulike styringsdokumenter, se
Andersson-Bakken og Bakkens artikkel i denne boken.
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hold i andre land, er ikke formålet å invitere til kritikk av norske forhold, men «to
show that the Norwegian way is better», skriver Børhaug (2014, s. 440). I denne
sammenhengen er det interessant å se hvordan elevene formulerer hvilken ny
kunnskap de har fått gjennom heftet, og i hvilken grad de nyanserer dette ved å
trekke inn tidligere kunnskap og innta et kritisk blikk.

I elevtekstene anser mange av elevene som sagt stort sett norske verdier og
lover som universelt gyldige. Elevtekst 24 skriver for eksempel at vår «kunnskap»
om prevensjon må deles:

Jeg visste ikke at seksualundervisning ikke ble gjennomført på skolene i veldig
stor grad, og jeg trodde alle hadde mulighet til å få tak i prevensjon på en eller
annen måte. […] Det er viktig å dele kunnskapen vi har med andre som sårt
trenger den. (Elevtekst 24)

I denne teksten kan det se ut som om kunnskap og prevensjon er ett. I utsagnet om
at vi må dele vår kunnskap med andre som sårt trenger den, ligger det en idé om
at vi også må «dele» vår seksualitetsideologi og bruk av prevensjon. Troen på at
norske verdier og normer også bør være gjeldende andre steder i verden, gjelder
særlig selvbestemt abort og seksuell lavalder. Det er flere som uttrykker overras-
kelse over at den seksuelle lavalderen er 14 år i Argentina, og skriver at dette er
noe av årsaken til problemer med tenåringsgraviditet, for eksempel:

Den seksuale lavalderen [i Argentina] er 14, mens i Norge er den 16. Sammen
med den andre informasjonen som er gitt, gir det lite mening å ha en så lav
alder for nettopp dette. Hvis myndighetene ikke klarer å få skolene til å til-
rettelegge for god og grunnleggende seksual undervisning, hvorfor skal laval-
deren bare være 14 år? (Elevtekst 21)

Elevteksten ser det problematiske i at man kan være over seksuell lavalder, og
samtidig mangle elementær seksualkunnskap. Men eleven tar også utgangspunkt
i at seksualundervisning er myndighetenes oppgave (som i Norge), mens man i
mange samfunn kan betrakte det som for eksempel et familieanliggende. Tekstut-
dragene er eksempler på hvor vant ungdom er til å betrakte norske lover som rik-
tige og til å overdrive synet på Latin-Amerika som «de andre». Faktisk er seksuell
lavalder lavere i mange land – både i Skandinavia og Vesten generelt – enn den er
i Norge. For eksempel er den 15 år i Sverige og Danmark, 14 år i Canada, 13 år i
Spania og 12 år i Mexico (Avert 2016). Tilsvarende er det vanlig å forbinde sek-
suell lavalder med heterofili. Lavalder for LHBT-sex kan være mye høyere; i for
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eksempel Chile er den seksuelle lavalderen for heteroseksuell sex 14 år, mens den
for LHBT-sex er 18 år (Best 2013)13. Dette nevnes verken i temaheftet eller elev-
tekstene. Det er dessuten interessant at seksuell lavalder i både temaheftet og elev-
tekstene kun knyttes opp mot problemet med tenåringsgraviditet, og ikke opp mot
rett til å vise kjærlighet.

OD2015 og Amnestys kampanje har ikke som mål å kjempe for selvbestemt
abort, men å sikre retten til abort dersom det er fare for mors liv, slik loven i Argen-
tina og Peru åpner for. I Chile var det totalforbud mot abort.14 Elevtekstene legger
imidlertid ikke vekt på disse nyansene. Isteden uttrykker de opprørthet over at kvin-
ner kan bli straffet ved abort og forfekter i stor grad selvbestemt abort, for eksempel:

I en artikkel [...] stod det «det hender faktisk at leger anmelder jenter og kvin-
ner som kommer til sykehus for å be om abort». Det er en forferdelig tanke
at jenter eller kvinner ikke kan ta avgjørelsen som kan endre livet deres
for alltid, ofte for det verre ettersom mange blir bannlyst fra skolen for å være
dårlig forbilder. (Elevtekst 5)

Jeg syns at man burde delta på OD-dagen fordi det bidrar til at alle ungdommer
verden rundt får rettighetene som de har krav på, som for eksempel abort
og fritt valg av seksualpartner, som fortalt om i teksten. (Elevtekst 14)

Overordnet kan det se ut som om det tas for gitt at norsk lov (selvbestemt abort)
bør være en universell norm, uavhengig av andre strukturelle faktorer som skiller
Norge fra Argentina, Chile og Peru.

Forholdene til ungdom i prosjektlandene gjøres som sagt verre ved at utfordrin-
ger i Argentina, Chile og Peru overdrives eller misforstås. Flere elevtekster gjen-
gir statistikk fra ODs temahefte feil. I ODs temahefte står det at «I Argentina lever
17 av 18 tenåringsmødre i fattigdom. […], 4 av 5 tenåringer avbryter skolegangen
ved graviditet» (2015, 12). I elevtekst 10 oppfattes dette som at fire av fem tenår-
inger blir gravide og derved slutter på skolen:

I denne teksten får vi høre om hvordan det er for tenårings mødre og tenårings
jenter i Argentina og Chile som lever i fattigdom. Jeg ante ikke at det var så

13. Ifølge ChartsBin.com er seksuell debutalder lavere i Norge enn i Chile. Debutalderen er i gjen-
nomsnitt 16,5 år i Norge, mens den i Chile er 17,2. ChartsBins oversikt inkluderer ikke data for
Argentina og Peru (ChartsBin statistics collector team 2009).

14. Chile vedtok ny abortlov 19.7.17 som åpner for retten til abort ved voldtekt eller fare for mors
liv.
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mange som 17 av 18 tenåringsmødre som levde i fattigdom og at 4 av 5 går ut
av skolen pga. graviditet. Dette er sky høye tall, som viser oss at vi må få gjort
noe med dette. (Elevtekst 10)

Det er ikke sikkert at feilsiteringen beror på en feiltolkning, det kan være at elevteksten
uttrykker seg klønete. Motsatt kan man også si at teksten i temaheftet er uklar; det som
menes, er selvfølgelig at fire av fem gravide tenåringer avbryter skolegangen. 

Elevtekst 12 har en overdrivelse som i høyere grad enn elevtekst 10 ser ut til å
bero på en misforståelse:

Jeg synes det er veldig dårlig at av landene Chile, Peru og Argentina. Alle skal
ha muligheten til å ta abort, enten det er av voldtekt eller bare ikke ønsker bar-
net. Det er ekstremt mange voldtekt tilfeller om dagen i disse landene, der de
fleste fører til svangerskap, og om du ikke er rik nok til å ta en ulovlig men
trygg abort, kan det føre til døden for både moren og barnet. (Elevtekst 12)

I likhet med elevtekstene 5 og 14 står retten til selvbestemt abort sterkt i elevtekst
12. I tillegg uttrykker elevteksten en misforståelse som overdriver tilstandene i
Chile, Peru og Argentina ved å hevde at de fleste voldtekter fører til svangerskap.

Strukturelle årsaker til strengere abortlovgivning i Argentina, Chile og Peru,
som for eksempel politikk og religion, nevnes ikke i OD2015s materiell. Religion
ble heller ikke nevnt i filmene eller foredraget på skolekomiteens informasjons-
møte.15 I noen elevtekster reflekteres det allikevel omkring hvordan religion kan
fungere undertrykkende i forhold til informasjon om og utøvelse av seksuelle ret-
tigheter. På spørsmålet om hva nytt de har lært, trekker disse elevene dermed også
tidligere kunnskap inn i besvarelsene, uten å markere at det ikke stod i temaheftet.

Disse landene, spesielt Argentina [er] veldig katolsk. Her kan myndigheter og
enkelt mennesker få dårlige syn på ungdommer med disse utfordringene fordi det
ikke er akseptabelt å for eksempel like personer av samme kjønn. (Elevtekst 2)

Selv om Latin-Amerika har hatt Katolisismen som regjerende religion i lang
tid, trodde jeg virkelig ikke at folket var like konservativt som artikkelen gir
uttrykk for. (Elevtekst 21)

15. Skolekomiteen kan muntlig ha nevnt religion på informasjonsmøtet, og det kan være at elevene
fikk med seg oppstyret i media da den katolske skolen St. Sunniva i Oslo trakk seg fra aksjonen
bare to dager før OD-dagen fordi aksjonen omhandler seksualundervisning, abort og preven-
sjon.
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I elevtekst 9 uttrykkes en ambivalent holdning. På den ene siden er religionsfor-
skjell et argument for ikke å delta på OD-dagen, og eleven har liten tro på aksjo-
nen. På den andre siden uttrykker eleven et ønske om å vise solidaritet med ung-
dom, gjennom allikevel å delta på OD-dagen:

Jeg visste at Argentina var en ganske kristen land. I sånne land er det typisk
at homofile er utsatt for mobbing, og utstått av samfunnet. I tillegg noen kristne
er imot prevensjons midler. […] Men det kommer noen problemer. Her er noen
grunner til at vi bør ikke delta på OD-dagen. Argentina er et kristen land og
de kommer ikke skifte meningen om prevensjonsmidler eller homofili etter at
vi sender noen millioner kroner ditt. Det som kan fikse det er tid og jeg tror at
paven må snakke til dem./ Jeg fortsatt synes at vi bør jobbe på OD-dagen for
å hjelpe dem. (Elevtekst 9)16

Teksten viser en forståelse av religionsforskjeller uten å hevde at norsk religion,
eller sekularitet, bør være universell. Utsynet er mer pragmatisk og tar hensyn til
strukturelle forskjeller – initiativ til endringer i et katolsk land må komme innefra
– fra det katolske overhodet. Likevel munner teksten ut i en tanke om at vi må
«hjelpe dem», en tanke som kanskje bygger på ODs solidaritetsdiskurs, men som
også knytter an til den tradisjonelle bistandsdiskursen.

Også i elevtekst 5 reflekterer eleven omkring religionens rolle. Her utvides per-
spektivet ved å trekke inn bibellesning som avgjørende for hvordan man stiller seg
til abortspørsmålet. I teksten minsker avstanden mellom oss og dem, ved å påpeke
at forholdet mellom religion og politikk kan være komplisert i både Norge og i
prosjektlandene.

Abort er et vanskelig tema for alle samfunn, hvor langt barnet er på vei før det
ikke skal være lov med abort er et tema vi i Norge har hatt en del debatter rundt.
Med Krf i spissen som prøver å minske fristen for abort pågrunn av bibelens
meninger om tema. Kanskje har disse tre landene basert forbudet mot abort
på de samme idealene. (Elevtekst 5)

Teksten gir uttrykk for et nyansert syn på vanskelige spørsmål omkring abort. Det
er spørsmål som er grunnleggende på tvers av landegrenser, og som viser hva vi

16. Det er trekk ved elevtekst 9 som kan tyde på at eleven har en ikke-norsk bakgrunn. Jeg har ikke
samlet inn personopplysninger om elevene. Det kan være flere elever i klassen som har bak-
grunn fra eller tilknytning til flere nasjoner enn Norge, og dette kan påvirke tilslutningen til OD
og norske lover og normer. 
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har til felles snarere enn hva som skiller oss. Slik unngår denne tekstbiten både den
tradisjonelle bistandsdiskursens vi–dem og ODs solidaritetsdiskurs der solidarite-
ten i utgangspunktet rettes mot ungdom som mangler noe.

I motsetning til elevtekst 2 (sitert ovenfor), som uttrykker overraskelse over at
Argentina, Chile og Peru ble valgt som OD2015s prosjekt fordi de er «velfunge-
rende land», er det flere elevtekster som går ut ifra at prosjektlandene er fattige,
for eksempel:

OD dagen er en dag vor du får mulighet til å jobbe en dag og tjene inn 400 kro-
ner eller mer. Disse pengene går til land som lever i fattigdom og ikke får sine
rettigheter oppfylt. (Elevtekst 13)

Det er urettferdig at folk som ikke blir født i et land med høy velstand burde
lide av det. (Elevtekst 14)

Det står ikke i ODs temahefte at Argentina, Chile eller Peru er fattige land. I Bildese-
rien 2015 sies faktisk det motsatte: «Årets prosjektland Argentina, Chile og Peru er
ikke fattige land, men land der de store utfordringene i samfunnet hindres av holdnin-
ger, tradisjoner og regler». Dermed kan disse besvarelsene betraktes som eksempler
på den tradisjonelle bistandsdiskursens hegemoni som automatisk får eleven i den nor-
ske skolen til å tenke at han eller hun er rik, og bør gi til de fattige.

Man kan tenke seg at både elever som skriver at prosjektlandene er fattige, og
elever som skriver at de er overrasket over at OD-aksjonen er for ungdom i land
som ikke er fattige, plasserer aksjonen inn i bistandsdiskursens fattig/rik-dikotomi
(«de fattige» skal hjelpes av «de (kunnskaps)rike»). Elevtekstene kan dessuten
leses som eksempler på forestillinger om at det er land som gir til land (stat-til-
stat-bistand), og ikke folk som gir til folk, eller ungdom som gir til ungdom. Elev-
tekst 13 ovenfor har en personifisering som tydeliggjør denne oppfatningen gjen-
nom frasen «land som lever i fattigdom». To andre eksempler på oppfatningen om
at det er land som er både givere og mottakere, er elevtekst 1 og 7:

Jeg burde delta på OD-dagen. Grunnen til dette er fordi alle i verden fortjener
utdannelse. Alle fortjener å oppleve kjærlighet og samliv uten bekymringer og
sykdommer. Vi har muligheten til å hjelpe land som ikke har sjans til å
hjelpe dere selv, så hvorfor ikke? Vi kan gjøre en forandring. (Elevtekst 1)

Det minste vi i Norge kan gjøre for disse landene er å ofre en dag av utdan-
ningen vår. (Elevtekst 7)
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At det er landene som oppfattes som givere og mottakerne av OD-aksjonens inn-
jobbing, flytter perspektivet fra ODs konkrete «ungdom til ungdom» til et mer
abstrakt nasjonalt nivå. Elevtekstene uttrykker altså en forståelse av bistand som
et nasjonalt anliggende, mer enn et personlig ansvar, og vi ser hegemoniet til tra-
disjonell norsk bistandsdiskurs. Aksjonens tematikk som landanliggender er imid-
lertid også en del av temaheftets rådende diskurs, for eksempel gjennom sitatet fra
Solbergs tekst ovenfor.

Elevtekstenes uttrykk for troen på norske normer hvor nordmenn vet hva som
er riktig (for alle), og at «vi» derfor kan hjelpe «dem» som mangler «vår kunn-
skap», skriver seg inn i tradisjonell bistandsdiskurs slik den har blitt kritisert av
både Gullestad og Terje Tvedt. Ifølge Tvedt er det en fare for at Norge og nord-
menn opphøyer seg selv til gode hjelpere. Dette kaller han «Det nasjonale god-
hetsregime»:

Begrepet «Det nasjonale godhetsregime» retter søkelyset mot politikkfeltets
komparative og historiske særtrekk. Særlig viktig er det å forstå og rekonstru-
ere hvordan offentlighetens moralske pidestallisering av det over flere tiår, har
påvirket aktørenes maktutøvelse i det norske samfunn og italesetting av seg
selv som talerør for «det universelt gode». (Tvedt 2006, s. 67)

Tvedts påstand om at det er problematisk å avvise at «kampen for menneskeret-
tigheter dreier seg om eksport av bestemte verdier som en ønsker å universalisere»
(2006, s. 82), fremstår som særlig relevant, og Tvedts kritikk kan være en påmin-
nelse om at bistand ikke er verdinøytralt, tross gode intensjoner om dette.

FØLELSER OG ENGASJEMENT

I og med at OD søker å engasjere ungdom til solidaritetshandling gjennom solida-
ritetsfølelse, er det viktig å se hvilke følelser elevtekstene uttrykker, og hvordan
disse forholder seg til ODs solidaritetsdiskurs så vel som den tradisjonelle
bistandsdiskursen. Flere elevtekster uttrykker sterke følelsesmessige reaksjoner
på ODs aksjon, og elevene finner manglende seksuelle og reproduktive rettigheter
i prosjektlandene skremmende og sjokkerende, for eksempel:

Selv om personen som blir nevnt i teksten [s. 8-9], Victoria, tokk en trygg,
ulovlig abort, er det ikke mange som har muligheten for det, som jeg syns er
skremmende, fordi videre blir det fortalt at «svangerskap kan være svært hel-
seskadelig og i verste fall dødelig». (Elevtekst 14)
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Det at det er så urettferdig i et så stort land som Argentina er ganske skrem-
mende. (Elevtekst 23)

Jeg ble faktisk sjokkert av at det er mange jenter på 14 alder, som velger å ta
abort selv fordi de har for lite penger for å gå til en spesialist, eller for redde til
klare å si fra. (Elevtekst 9)

Jeg har også ikke tenkt så mye over at seksuelle misbruk innad i en familie var
såpass stor, det sjokkerte meg! (Elevtekst 19)

Elevenes uttrykk for sjokk og forferdelse kan leses som tegn på elevenes evne til
å kunne leve seg inn andre ungdommers hverdag gjennom ODs aksjon. Det er et
mål for OD å «engasjere elever til innsats» (od.no), og negative følelser som sjokk
kan føre til positive resultater for OD gjennom at elevene følelsesmessig motive-
res til deltakelse på OD-dagen.

Elevtekstene uttrykker generelt mange ulike motivasjoner for å delta i aksjonen.
Flere elevtekster bekrefter flere av ODs egne argumenter, som for eksempel elev-
tekst 8 (teksten siteres i sin helhet):

På disse sidene [18–19] står det om tidligere OD prosjekter og virkningen de
har hatt på samfunnet. Dette danner et bildet av hvor mye OD dagen har
påvirkning på andre samfunn i verden og det gjør meg motivert for å
være med å gjøre denne forskjellen. Det blir også snakket om hvor mange
ungdommer som er med hvert år og hvor mye penger som brukes til utdan-
nings- og utviklingsprosjekter. Jeg visste ikke at OD var så stort og at det invol-
verte så høye pengesummer som 30 millioner kroner og at så mange som
100 000 ungdommer deltar årlig. Dette gjør meg glad at så mange bryr seg
og er villige til å ofre en dag av deres utdanning for å hjelpe andre ung-
dommer som vi antagelig aldri kommer til å møte. 

Jeg burde delta på OD dagen. Grunnen til dette er at det er givende å gjøre noe
godt for andre mennesker og det lærer meg om å være del av noe som er mye
større enn meg selv. Det er også en mulighet til å få litt jobberfaring og kon-
takter innen jobbmiljø. Jeg mener det er viktig å gi når jeg tenker på hvor mye
jeg selv har og hvor heldig jeg har vært føler jeg skyldfølelse ovenfor ungdom-
mene som ikke har det så bra som meg. (Elevtekst 8) 
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Teksten er et eksempel på at OD lykkes med å formidle budskapet om at deltakelse
på OD-dagen betyr å bidra til å «gjøre en forskjell». Den viser til gleden ved altru-
isme på et større fellesskaps(byggende) plan. Det er glede i å gi og glede i å være
«mange» som gir sammen. Samtidig uttrykker elevteksten en mer individorientert
motivasjon for selv å få jobberfaring. Denne kombinasjonen av å kunne gjøre noe
for andre, samtidig som man lærer noe selv, fremheves for øvrig i flere elevtekster,
for eksempel:

Jeg kan ikke tenke meg en eneste god grunn til å ikke jobbe den dagen. Det er
en dag du både gjør en veldig god gjerning for noen som trenger det + du
får litt jobberfaring. Alle bør ta seg den tiden de får av skolen til å finne seg
en arbeidsplass og hjelpe. (Elevtekst 13)

Jeg synes man bør delta på OD-dagen fordi det gir viktig erfaring, og styr-
ker vår lyst til å hjelpe andre. Det er veldig givende når man får se hvor mye
godt det kan føre til, og hvor gode resultater man får. (Elevtekst 16)

At elevene selv skal skaffe jobber og gjennomføre dem, kan ses som en del av
undervisningsaspektet i OD, og at elevene påpeker egennytten ved å delta på OD-
dagen, står ikke nødvendigvis i motsetning til å ville hjelpe andre.

Elevtekst 8 ovenfor uttrykker endelig også eksplisitte skyldfølelser som en av
grunnene til å delta på ODs aksjon. Skyldfølelsene knyttes opp mot en bevissthet
omkring egne privilegier («hvor mye jeg har selv»), og å være «heldig» (jf. denne
bokens utgangspunkt i «ScanGuilt»). I flere av elevtekstene fremheves det nettopp
som heldig å være født og oppvokst i Norge, for eksempel: 

Teksten beskriver hvordan menneskerettighetene sier at vi skal kunne
bestemme over egen kropp. Men dette blir dessverre ikke fulgt og denne
reglen blir brutt hver eneste dag, over alt i verdenen. Vi er heldige som bor
i Norge, her er det ikke like vanlig at folk går imot disse reglene og normene.
(Elevtekst 10)

Jeg synes at alle burde delta på OD-dagen fordi vi i Norge har muligheten til å
hjelpe de andre som ikke har det så godt. (Elevtekst 11)

Vi som er så heldig å være født og oppvokst i Norge, har bare godt av å bruke
en dag i løpet av skoleåret til å hjelpe de som trenger det! (Elevtekst 19)
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Mange elevtekster påpeker at Norge er et godt land å bo i, hvor ungdom har mange
rettigheter og privilegier. Elevtekstene er her i et skjæringspunkt mellom ODs
solidaritetsprinsipp og tradisjonell bistandsdiskurs. På den ene siden er elevenes
ønske om å hjelpe andre, fordi de har det godt selv, et uttrykk for rettferdighets-
prinsippet i ODs solidaritetsdiskurs hvor alle ungdommer bør ha det like bra. På
den andre siden er argumentet om at de som har det godt, er forpliktet til å hjelpe
de globale andre, en del av tradisjonell bistandsdiskurs. En slik retorikk spiller på
ungdoms skyldfølelser, og er, som nevnt, noe OD søker å unngå i og med at ung-
dom ikke skal ha «dårlig samvittighet».

Elevtekstene uttrykker også at å hjelpe andre kan øke egen moral; det er
moralsk godt å bli bevisst på egne privilegier. Det kan leses som om elevene ser
OD som en del av deres oppdragelse, og at deltakelse i aksjonen anses som en
form for avlatshandling:

Jeg mener at det å at det å delta på OD-dagen er noe positivt både for deg selv
og selvfølgelig også de menneskene du støtter gjennom prosjektet. En dag
av livet ditt kan være med på å forbedre hele livet til flere mennesker. Noen
ganger må man tenke på andre enn seg selv, og OD-dagen er en god mulig-
het for dette. Alle oss som har blitt født og vokst opp i Norge har vært veldig
heldige, men langt ifra alle klarer å innse dette, og tar alt vi har her i landet for
gitt. OD-dagen er en god mulighet for å lære mer om andres livssituasjo-
ner i forskjellige deler av verden, og dette vil gjøre at mange innse hvor
heldige vi egentlig er, og igjen bli mer villige til å støtte saker som ikke all-
tid handler om seg selv. (Elevtekst 17)

Elevtekst 17 insisterer på at det er viktig at norsk ungdom innser hvor heldige de er,
slik at de føler takknemlighet for det de har, og blir bevisst på hva man skylder andre.

Innenfor diskursen hvor elevene skylder å hjelpe andre, kan det være vanskelig
å finne en forklaring på hvorfor man ikke deltar. I denne klassen deltok som sagt
alle elevene på OD-dagen, og det antydes i flere elevtekster at det å ikke delta,
handler om at man ikke gidder:

Det skader heller ikke å delta og jeg som egentlig ikke liker å løpe rundt for å
skaffe meg jobb, syntes det er vært forsøket. Det er ikke noe spesifikk grunn
for å ikke delta, det handler egentlig bare om å gidde. (Elevtekst 6)

OD- dagen er viktig fordi vi lærer og gi noe til andre og vi blir gjort oppmerk-
somme på at det er folk som har det verre enn oss selv. Også at vi kan hjelpe
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dem på en måte som er effektiv og som ikke krever spesielt mye av oss.
(Elevtekst 16)

Jeg synes at vi bør delta i OD. Det er fordi at da får vi som elever en sjanse til
å forandre noe, og alt vi må gjøre er å jobbe i en dag, noe jeg synes alle burde
klare. (Elevtekst 23)

Det er ikke deres skyld at de ble født i Peru hvor abort er forbudt, men vi i
Norge trenger ikke sitte på rumpa kun fordi det ikke var vår skyld at vi ble
født i Norge heller. (Elevtekst 21)

I likhet med elevtekst 6, 16 og 23 antyder elevtekst 21 at dersom man ikke deltar,
er man lat. Som i elevtekst 8 trekkes spørsmålet om skyld inn i teksten. Elevtekst
21 snur imidlertid spørsmålet om skyld på hodet, slik at det er nettopp mangelen
på skyld, det vil i denne sammenhengen si fortjeneste, som gjør at ungdom i Norge
bør delta på OD-dagen. 

DISKURSANALYTISK OPPSUMMERING

Som vist, legger elevtekstene seg nær opptil ODs temahefte. Det følger naturlig
av mine spørsmål at elevene sitter med temaheftet foran seg når de skriver, og at
skriveøkten er rammet inn av informasjon om OD2015s aksjon og den forestående
OD-dagen. Intertekstualiteten til temaheftet er særlig synlig i betydningsutvidel-
ser fra FNs menneskerettighetserklæring og SRHR-målsetningene til hva alle
mennesker fortjener å ha rett til, slik at selvbestemt abort og det å elske fremstår
som en menneskerettighet. 

I de fleste elevtekstene er det flere diskurser i spill, og i analysen har jeg frem-
hevet spenningen mellom ODs ungdomssolidaritet på den ene siden og den tradi-
sjonelle bistandsdiskursens vi–dem-stereotypier på den andre. Vi–dem-stereoty-
pier kommer særlig til uttrykk gjennom den sterke troen på norske normer, og at
aksjonen leses inn i en forståelsesramme som fremhever norsk ungdoms privile-
gier opp mot manglene til ungdom i Argentina, Chile og Peru. Til tross for en
generell bekreftelse av ODs fremstilling og argumenter for å delta på OD-dagen i
de fleste elevtekstene er det noen elevtekster som stiller seg kritisk til aksjonen.
Dette gjelder særlig de elevene som reflekterer omkring religionens rolle i pro-
sjektlandene, men også i Norge. 

Det er interessant at misforståelser i elevtekstene alle er overdrivelser som gjør
forholdene i prosjektlandene verre. For eksempel overdrives antallet som må
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slutte skolen på grunn av graviditet, antall voldtekter som fører til svangerskap, og
at Argentina, Chile og Peru er land i fattigdom. Disse feillesingene skyver oppfat-
ningen av OD2015s aksjon nærmere tradisjonell bistandsdiskurs enn ODs ung-
domssolidaritetsdiskurs. Det er en oppfatning av at store problemer i det globale
Sør skyldes mangel på penger og kunnskap, og at vi i Norge både har pengene og
kunnskapen til å løse deres problemer. Elisabeth Eide beskriver denne forestillin-
gen slik: «De moderne forestillingene om ‘utvikling’ og ‘u-hjelp’ tar for gitt at det
er de andre utenfor Vesten/Europa som skal utvikle seg, mens vi er modeller og
læremestere» (Eide 2001, s. 9). Flere elevtekster uttrykker en stereotypisk vi–
dem-diskurs hvor Norge skal hjelpe, ikke bare fordi nordmenn er rike, men fordi
nordmenn også har de rette verdiene. Argentina, Chile og Peru behøver norsk
hjelp, ikke bare fordi de er fattige (i noen elevers oppfatning), men fordi de ikke
har rette normer og verdier.17 Samtidig kan elevenes ønske om at alle verdens ung-
dom bør ha samme rettigheter, uansett hvor de bor, være et uttrykk for solidaritet.

Som vist, uttrykker flere elevtekster at ungdom er «heldige» som er født i
Norge. Å uttrykke at de som bor i Norge, er heldige, er selvsagt ikke kun frem-
brakt av ODs diskurs, men en mer generell samfunnsdiskurs. Å være født og opp-
vokst i Norge blir ofte referert til som å ha trukket vinnerloddet, og vi kan stadig
lese at nordmenn bor i «verdens beste land». Nrk.no meldte med overskriften
«Norge fortsatt verdens beste land» at «Nok en gang topper Norge FNs rangering
over hvilke land det er best å bo i». Gode utdanningsmuligheter og helsetjenester
trekkes frem som en del av årsaken: 

Norge har over tid lyktes med å øke inntektene og samtidig sørge for at de er
relativt jevnt fordelt. Norge har også lyktes i å investere i utdanning og i helse-
området. Dessuten har Norge et høyt nivå av likhet mellom menn og kvinner,
og det går typisk hånd i hånd med et høyt menneskelig utviklingsnivå […]. Det
betyr at nordmenn sammenlignet med andre lever et liv med gode valgmulig-
heter og gode muligheter for arbeid og for å leve et sunt liv. (NRK 2015)

17. Det er en nevneverdig parallell mellom elevtekstene som uttrykker en tro på at norske lover og
normer bør være universelt gjeldende i spørsmål om prevensjon, seksuell lavalder og abort, og
tidlig bistandspolitikk. Ifølge Sunniva Engh utarbeidet Sverige og Norge, som de eneste landene
innen bistandspolitikk, familieplanleggingshjelp på 50- og 60-tallet: «Swedish and Norwegian
policymakers viewed reproduction as an area in which the state could, or indeed should, be allo-
wed to intervene in the lives of individuals, and alter their reproductive behavior to what was
assumed to be the common good. […] While all other aid donors found population control too
controversial» (2009, s. 74).
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Elevene er heldige som bor i Norge, men at Norge er et velferdssamfunn med
lover, normer og verdier de setter høyt, er ikke bare flaks. Faren ved å bruke for-
muleringer som heldig og uheldig, flaks og uflaks, er at det skjuler strukturelle
årsaksforklaringer. 

Som vi har sett, er det en høy grad av følelsesdrevet deltakelse i elevtekstene
(som sjokk, redsel og skyld). OD er en holdningskampanje, så det er naturlig at
uttrykk for både holdninger og følelser er sterkt vektlagt i elevtekstene. Også mitt
spørsmål – Bør du delta på OD-dagen? Hvorfor/hvorfor ikke? – gir føringer for å
undersøke egne beveggrunner for å delta. En forklaring på følelsesreaksjonene
kan også være at både argumentasjonen og følelser i ODs solidaritetsdiskurs, og
særlig i temaheftet, treffer ungdom. 

I ODs oppfordring om å «delta på OD-dagen» ligger en oppfordring til solida-
ritet. I elevtekstene er det stort spenn i hva som legges i begrepet: Å delta er å bidra
med penger, å bruke av sin tid, det kan være en sjanse til å forandre noe, men det
kan også være å «ofre en dag» (elevtekst 7, 8 og 14). Særlig sistnevnte er interes-
sant ordbruk: at elevene skal ofre noe i motsetning til for eksempel dele med ung-
dommer i det globale Sør. Dette har paralleller til Gullestads undersøkelser av
misjonspublikasjoner. Hun påpeker at det ikke er stor nok bevissthet om ulike
måter å gi på. Dette gjelder mange livsområder, og ikke bare i misjonen:

Det er forskjell på hjelp som er basert på fellesskap og gjensidighet – i den for-
stand at jeg trenger din støtte i dag, og i morgen er det kanskje omvendt – og
hjelp som alltid oppfattes å bare gå i én retning. Det norske verbet å gi er i så
måte tvetydig. Det kan tolkes ved å legge vekt på å dele i gjensidighet, likhet
og fellesskap, eller på å gi bort, der sjenerøsiteten går én vei. (2007, s. 231)

Ved å posisjonere seg som kun givere (i ordets sistnevnte betydning) påfører man
potensielt mottakerne et «relasjonelt ubehag» ved at de ikke gis muligheten til å
gjengjelde hjelpen de får, på en likeverdig måte (2007, s. 225). Jeg ser dette som
enda en måte å omtale distinksjonen mellom en solidaritets- og bistandsdiskurs
på.

AVSLUTTENDE KOMMENTAR

I denne undersøkelsen ønsket jeg å utforske i hvilken grad OD2015s aksjon kunne
bidra til skolens undervisning, og hvorvidt OD engasjerer elever i norsk skole, slik
OD sikter mot. Da det varierer i stor grad hvordan de påmeldte skolene bruker OD
som en del av klasseromsundervisningen (noe ikke alle gjør), tok jeg utgangs-
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punkt i det materiellet som deles ut til alle elever, nemlig temaheftet. En kritisk
innvending kan være at innsamlingen av elevtekstene var en unik situasjon, og
undersøkelsen ikke vil kunne gjentas med samme utfall. I tillegg er mitt observa-
sjonsmateriell forholdsvis lite (24 elevtekster som skriver om ulike oppslag), hvil-
ket gjør at det er en fare for overtolkning eller overgeneralisering i min analyse.
Når jeg allikevel generaliserer i analysen av elevtekstene, er det vel vitende om at
elevtekstene ikke er representative eller statistisk signifikante, men eksempler på
erfaringer med ODs materiell og holdninger til OD-dagen. 

Som nevnt, er det en metodisk utfordring at ODs solidaritetsdiskurs og tradisjo-
nell bistandsdiskurs ligger tett opptil hverandre, og det kan være vanskelig å holde
dem adskilt. Dette kompliseres ytterligere av språkets ambivalens, slik Gullestad-
sitatet ovenfor viser, hvor hun omtaler ulike holdninger og forståelser som kan
ligge i et så enkelt verb som å «gi». Det er også mulig å argumentere for at elev-
tekstene er et uttrykk for mer enn reaksjoner på ODs materiell; også andre diskur-
ser spiller inn (samfunnsdiskurser, ungdomsdiskurser m.m.) samt selve den insti-
tusjonelle rammen (skole og klasserom). I analysen har jeg allikevel valgt å lese
elevtekstene som uttrykk for umiddelbare, situerte reaksjoner på materiellet som
gir et inntrykk av elevenes forhold til OD og OD2015s temahefte.
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SAMMENDRAG  I denne artikkelen gjennomfører jeg en kritisk diskursanalyse av en 
helklassesamtale om dokumentarfilmen De Andre (Olin, 2012). Med utgangspunkt i 
teori om emosjoners diskursive funksjon undersøker jeg hvilken rolle emosjonell 
posisjonering spiller i konstruksjonen av et Oss og et Dem i samtalen. Jeg finner at 
medfølelse har «satt seg fast» i klasserommet som en passende emosjon å snakke om 
møtet med den lidende Andre på. 
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Lærer: Eh. Har dere lært noe av denne filmen? ((FLERE ELEVER MUMLER
«JA»))

Hva da? Hvis sånn avslutningsvis. ((FLERE MUMLER NOE)) Hæ?

Tim: Medmenneskelighet og sånn.

Lærer: Medmenneskelighet?

Josef: Ja. Følelser for andre.

Lærer: Følelser? Ja. Ok. Men da er klokka ti på, så da kan vi avslutte. Eh= takk
for i dag, husk stolen.

Vi befinner oss i norskundervisningen i et Vg1-klasserom i Oslo høsten 2014.
Sitatet er avslutningen på en helklassesamtale om Margaret Olins dokumentarfilm
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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De Andre om mindreårige asylsøkere fra 2012. Formålsdelen for Kunnskapsløftes
læreplan i norsk angir at faget skal befinne seg «i spenningsfeltet mellom det
nasjonale og det globale». Filmen elevene har sett, tar nettopp dette spenningsfel-
tet opp til debatt. I filmen presenterer Olin historiene til en gruppe enslige mindre-
årige flyktninger bosatt på Salhus asylmottak som har fått avslag på asylsøkna-
dene sine. På dette mottaket er alle de 20 beboerne i samme situasjon: De er gutter
mellom 15 og 17 år, og på 18-årsdagen vil de bli sendt ut av landet. Olin setter i
filmens innledning guttenes situasjon i kontrast til mottagelsen av Utøya-ungdom-
mene da de reddet seg i land 22. juli 2011. De ble møtt av politi, hjelpekorps, kon-
gen, statsministeren og familie som garanterte deres trygghet. Mens de norske
ungdommene ble pakket inn i tepper og trøstet, sendes de Andres ungdommer til-
bake til volden de flyktet fra. Filmen fikk mye oppmerksomhet da den kom ut.
Mange, også politikere, påkalte endringer i asylpolitikken, mens andre kritiserte
filmen for en forenklet framstilling av asylspørsmålet. 

Formålet med mitt besøk i denne klassen var å undersøke hvordan elevene drøf-
tet spenningsfeltet mellom det nasjonale og det globale i en helklassesamtale om
dokumentarfilmen, knyttet til kompetansemålet i LK06 som sier at elevene i Vg1
skal kunne drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i samtids-
tekster. Jeg ble imidlertid vitne til en helklassesamtale tilsynelatende uten noe
spenningsfelt overhodet. Alle så ut til å samle seg om «medmenneskelighet» og
viktigheten av «følelser for andre» – nettopp slik som Tim og Josef sammenfatter
sitt læringsutbytte i sitatet over. Hvordan kan en forberedt helklassesamtale rundt
et kontroversielt tema fra begynnelse til slutt være så preget av konsensus? Hva
står i veien for en perspektivrik drøfting? Jeg ønsker i denne artikkelen å tilnærme
meg disse spørsmålene gjennom en analyse av hvordan elevene i helklassesamta-
len posisjonerer seg emosjonelt i møte med den lidende Andre, og av hvordan
disse emosjonene er med på å forme en forståelse av hvem Vi er og hvem de Andre
er. I analysen vil jeg ved hjelp av en kritisk diskursanalyse vise hvordan den felles
konstruksjonen av en forståelse av relasjonen mellom elevene i klasserommet og
asylsøkerne i filmen knyttes til hva som regnes som «passende» og «upassende»
emosjonell posisjonering i klasseromdiskursen.1 

1. Artikkelen springer ut fra masteroppgaven fra 2015 med tittelen Norskfaget i spenningsfeltet
mellom Oss og de Andre: En kritisk diskursanalyse av en klassesamtale om møtet med de Andre.
Emosjonell posisjonering spiller også her en sentral rolle, men her inngår en sammenlikning
mellom klassesamtalen og refleksjonstekster elevene skriver. Fokuset ligger i masteroppgaven
dessuten mer på didaktiske perspektiver og lærerens komplekse rolle som diskusjonsleder i hel-
klassesamtaler om kontroversielle tema.
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KRITISK DISKURSANALYSE I KLASSEROMMET

Kritisk diskursanalyse (CDA – Critical Discourse Analysis) utgjør det metodiske
og teoretiske grunnlaget for studien. CDA tar utgangspunkt i et pragmatisk syn på
språk, hvor utgangspunktet for studiet av språk er sosial praksis, framfor språk
som system (Fairclough, 2001 [1989], s. 7). I sentrum av CDA står relasjonen
mellom meningsskaping i kommunikasjon på mikronivå og sosiale strukturer på
makronivå – det vil si relasjonen mellom tekst og kontekst. Tekstanalysen i seg
selv er slik bare er en del av diskursanalysen (Fairclough, 2001 [1989], s. 17–22).
Ifølge Yngve Hågvar er diskursanalysen slik «en analyse av hvordan en tekst er
tilpasset en bestemt kontekst, og hvilke tenke-, tale-, handlings og væremåter
denne teksten uttrykker i den aktuelle konteksten» (2007, s. 18). Fokuset i CDA
ligger både på hvordan vi formes av diskursene, og hvordan vi er med på å forme
diskursene (Fairclough, 2001 [1989], s. 61–62). I min studie betyr dette at helklas-
sesamtalen er teksten jeg analyserer, men analysens mål er å peke på hvordan
meningen som konstrueres i helklassesamtalen, forholder seg diskurser utenfor
klasserommet – diskurser om spenningsfeltet mellom det nasjonale og det globale
i møte med den mindre privilegerte Andre, for eksempel i form av asylsøkeren. 

Å peke på sammenhengen mellom tekst og kontekst innebærer i CDA en ana-
lyse av maktforholds betydning for kommunikasjonen. Makt skal da ikke først og
fremst forstås som noe noen har, men som en meningsskapende kraft som er
spredd utover sosiale praksiser. Dette betyr i klasserommet at verken læreren eller
elever har makt, men makt er som noe som sirkulerer mellom lærer og elever, som
bygger relasjoner, som opprettholder samtaler, og som bygger ny kunnskap (Rex
& Schiller, 2009, s. 35–36). Det finnes ingen sosial interaksjon uten makt, men
problemet oppstår når mønstrene av dominans opprettholdes, stivner, reproduse-
res og til slutt blir en selvfølge. Praksiser som er blitt en selvfølge, er ifølge Fair-
clough den mest effektive formen for makt, da vi ikke engang kan forestille oss en
annen måte å gjøre ting og å tenke om ting på. Mønstre for mening i sosial hand-
ling kalles i CDA ideologier (Fairclough, 2001 [1989], s. 86–87). 

Undervisningsformen «helklassesamtale» forstår jeg i analysen som en felles-
samtale der klassen sammen bidrar til å bygge kunnskap. Elevene får mulighet til
å høre forskjellige meninger og til å ytre seg. Lærer fungerer som ordstyrer, men
flere elever kan ta ordet uten at lærer bryter inn. Bidrag til samtalen har i prinsippet
hele klassen som mottagere (jf. Klette, 2003 (appendiks); Öhrn, 1990, s. 71). I
undersøkelsen har læreren dessuten forberedt spørsmål til samtalen i fellesskap
med meg. Lærerens tilgang til makt kommer slik til uttrykk blant annet gjennom
kontroll over tale-tur og innhold i helklassesamtalen. Gjennom sin rolle som ord-
styrer kan hun for eksempel framheve ytringer hun mener er relevante, og overse
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ytringer hun mener er irrelevante eller upassende. Hvordan kan elevers tilgang til
makt komme til uttrykk i helklassesamtalen? Rex og Schiller (2009, s. 35) skriver
at elevene har del i makten i klasserommet når de viser uavhengighet av læreren i
løsning av oppgaver, eierskap til lærestoffet, har mestringsforventning og er med
på å bidra til klassens kunnskap. Slik sett kommer kanskje maktforhold i klasse-
rommet ekstra tydelig til syne når oppgaven er å drøfte, noe som krever denne
aktive deltakelsen. Om elevene ikke utfordrer hverandres og lærerens synspunk-
ter, drar inn kunnskap og synspunkter fra andre domener enn skolen, om de ikke
vil eller tør eller får lov til å bidra til klassens kunnskap, kan en forklaringsmodell
være at noe står i veien for «maktens flyt» i klasserommet. 

I de siste årene er emosjoners diskursive funksjon blitt undersøkt av forskere
innenfor forskjellige felt, deriblant pedagogikk (bl.a. Boler, 1999; Micciche,
2005). Utgangspunktet for forståelsen av emosjoner i et diskursivt perspektiv er at
vi gjennom uttrykk for emosjoner posisjonerer oss moralsk og estetisk i forhold til
andre (Bamberg, 1997; Harré & Gillett, 1994). Uttrykk for emosjoner blir i et slikt
perspektiv diskursive handlinger, og dette tilføyer et interessant perspektiv på
makt i klasserommet: å legge til rette for at ulike perspektiver skal komme fram,
at makten skal kunne sirkulere, er ikke bare er et spørsmål om hvilke meninger
som får rom, eller hvilke roller som er tilgjengelige, men også om hvilke emosjo-
ner som anses som «passende» og «upassende» i klasserommet. Noen av for-
skerne på dette feltet har blant annet påpekt hvordan innlevelse i andres situasjon
og interesse for andres meninger ofte anses som «passende» emosjoner i diskusjo-
ner i klasserommet, mens mer ambivalente eller negative emosjoner som sinne,
avsky, forvirring og frykt ofte anses som upassende i helklassesamtaler (bl.a. Ells-
worth, 1989; Thein, Guise, & Sloan, 2015). Emosjoner må her ikke forstås som
noe elever og lærere har, men som medium for kommunikasjon, og forming og
forhandling av etikk og posisjoneringer (Boler, 1999, s. 21). 

I analysen av helklassesamtalen er jeg spesielt opptatt av konstruksjonen av
begrepene Oss og Dem. Innholdet i disse begrepene har ofte vært gjenstand for
diskursanalyse eller for analyser som likner (f.eks. Billig, 1995; Cameron, 1997;
Said, 2003 [1978]; Teo, 2000). Å kategorisere en gruppe som «utenfor Oss» eller
de Andre, betegnes i faglitteraturen ofte som «othering». Begrepet har vært mest
forsket på i gruppepsykologien, men er også viktig i sammenheng med kulturmø-
ter. Sarah Ahmed (2004) knytter oppfatninger av hvem som er innenfor og utenfor
Vår gruppe, tett sammen med emosjoner. Hun skriver:

[E]motions are not simply something ‘I’ or ‘we’ have. Rather, it is through
emotions, or how we respond to objects and others, that surfaces or boundaries
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are made: the ‘I’ and ‘we’ are shaped by, and even take the shape of, contact
with others (2004, s. 10).

Emosjoner forstås her ikke først og fremst som noe som starter inni oss og får et
eksternt uttrykk, men heller som mulige posisjoner å innta, som igjen er knyttet til
et kollektiv. Slik knytter Ahmed emosjonell posisjonering til sosial praksis. Hun
legger også vekt på at Vi opplever de Andre som kilden for Våre emosjoner. 

En forståelse av emosjoner som et diskursivt uttrykk genererer mange interes-
sante spørsmål for diskursanalysen av helklassesamtalen. På hvilken måte er elev-
enes emosjonelle posisjonering med på å konstruere en forståelse av hvem Vi er,
og hvem de Andre er, i helklassesamtalen? I hvilken grad overtar elevene de emo-
sjonelle posisjonene som dokumentarfilmen tilbyr, og hvilke emosjonelle posisjo-
ner avvises? Om det finnes forskyvninger eller motstand, kan disse knyttes til
andre diskurser om flyktninger som elevene kjenner til? Og hvem drar eventuelt
fordeler av emosjonene som dominerer i samtalen om møtet med enslige mindre-
årige asylsøkere? 

Den kritiske diskursanalysen stopper ikke ved beskrivelsen, men har som mål å
bidra til en jevnere maktbalanse (Fairclough, 2001 [1989], s. viii; Jørgensen &
Phillips, 2002, s. 64). Å høre marginaliserte stemmer i klasserommet og erfaring
med å snakke i gruppe øker igjen muligheten for at flere av elevene senere i livet
deltar i samfunnsdebatt og våger å heve stemmen mot skjeve maktforhold privat
og offentlig (Fine, 1993; McDevitt & Kiousis, 2004; Trzyna & Miller, 1997). Det
må presiseres her at mitt fokus er teksten som produseres i den aktuelle timen,
altså selve klassesamtalen. Lærerens, skoleledelsens og politikkens generelle kon-
troll over arbeidsmåter, innhold i undervisning, regler og sanksjoner er ikke objekt
for min analyse av maktforhold, selv om disse i realiteten har innvirkning på hel-
klassesamtalen.

INNSAMLING AV DATA

Jeg brukte videoobservasjon som datainnsamlingsmetode. Helklassesamtalen jeg
skal analysere, var en del av en 135-minutters norsk-økt i en Vg1-klasse øst i Oslo,
hvor selve helklassesamtalen varte ca. 30 minutter. Valget falt på denne klassen da
Vg1 er klassetrinnet med det tydeligste kompetansemålet om kulturmøter. Videre
var det viktig at klassen var sammensatt av elever med ulik bakgrunn, da dette
potensielt kunne bringe inn ulike erfaringer, perspektiver og emosjoner i helklas-
sesamtalen. Etter lærers angivelse har i overkant av to tredeler av elevene migra-
sjonsbakgrunn, med én eller begge foreldre fra bl.a. Pakistan, Tyrkia, Sri Lanka,
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Chile, Afghanistan, Russland, Finland eller Somalia. Dagen da undersøkelsen fant
sted, var 28 av klassens 30 elever til stede, 16 jenter og 12 gutter. Alle navn i trans-
kripsjonen er anonymisert. Prosjektet var godkjent av NSD og alle informanter ga
skriftlig samtykke til å delta. 

En uke før helklassesamtalen fant sted traff jeg læreren og klassen for første
gang. Sammen med læreren formulerte jeg åtte spørsmål som elevene skulle dis-
kutere etter å ha sett filmen De Andre:

1. Hva synes du om filmen? 
2. Hva oppfatter du som filmens budskap?
3. Har dere lest artikler eller sett filmer som tar opp samme tema? Hvilke? Er

denne filmen på noen måte annerledes i måten den behandler temaet? 
4. Hvorfor tror dere filmen heter «de Andre»?
5. Var det en av guttene som gjorde spesielt inntrykk på deg? Hvorfor?
6. Hvem er skyld i guttenes lidelse?
7. Hvem har ansvar for guttene? Har Vi noe ansvar for guttene? Hvorfor det?
8. Har du lært noe av filmen?

Læreren fikk ingen føringer på hvordan hun skulle lede diskusjonen, men fikk
beskjed om at hun skulle gjøre «som hun pleide». Før læreren satte i gang helklas-
sesamtalen, brukte elevene fem minutter på å skrive ned sine umiddelbare reak-
sjoner på filmen. Den individuelle besvarelsen var ment som en oppvarming til
helklassesamtalen, for å gjøre elevene klar over egne perspektiver før samtalen
startet. 

Emosjonell posisjonering vil være sentralt i analysen. Det er flere måter å til-
nærme seg emosjoner i diskursanalyse på. Jeg vil først og fremst ta utgangspunkt
i hvordan det emosjonelle kommer til uttrykk i språket. Jeg tar med andre ord ikke
hensyn til non-verbale uttrykk i denne sammenheng. Slik er min analyse av emo-
sjoner begrenset, men jeg mener likevel at den kan åpne for perspektiver på under-
visningen som man ikke ville sett ellers. 

TRANSKRIPSJONSSYMBOLER2

. (punktum)  hevdende intonasjonskontur
?  spørrende intonasjonskontur
, (komma)  fortsettelsesintonasjon

2. Jf. Svennevig (2009, s. 11‒12).
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.. kort pause (under 0,3 sek.)
…  mellomlang pause (0,3–0,6 sek.)
… (1,2)  lengre pause (målt i tidels sek.)
! ord  emfatisk uttrykk
-  avbrutt ord
((KOMMENTAR))  kommentar til transkripsjon
X  uhørbar stavelse
<SIT ord SIT>  sitatstemme

Analysen er delt inn i tre deler: redegjørelse for helklassesamtalens kontekst, tek-
stanalyse og sammenheng mellom tekst og den beskrevne konteksten. Gjennom
analysen vil jeg forsøke å svare på tre spørsmål: Hvilke forståelser av et Oss og et
Dem reproduseres i klassesamtalen? Hvilke diskurser drar elevene på, og finnes
det i løpet av samtalen spor av motstand mot disse diskursene? Med dette som
utgangspunkt vil jeg forsøke å svare på hva som kan ha hindret en perspektivrik
drøfting av spenningsfeltet mellom det nasjonale og det globale, med fokus på
«passende» og «upassende» emosjoner i helklassesamtale om den mindre privile-
gerte Andre. 

HELKLASSESAMTALEN I KONTEKST

De fleste utøvere av CDA tar utgangspunkt i to nivåer av kontekst for teksten som
skal analyseres, hvor de skiller mellom den spesifikke situasjonskonteksten og
den generelle kulturkonteksten3 (jf. Fairclough, 2001 [1989], s.21). Flere inklude-
rer også en tekstuell kontekst (Hågvar, 2007; Svennevig, 2009), altså ytringen som
går forut for teksten som skal analyseres. 

Den tekstuelle konteksten består i vårt tilfelle av dokumentarfilmen De Andre.
Konkret handler filmen om hvordan prosjektet med å sette 20 ungdommer med
utvisningsvedtak på samme mottak var feilslått. Samtidig handler filmen om det
mer prinsipielle spørsmålet om globalt ansvar: Har vi ansvar for andre enn våre
Egne? I filmens første sekvens sier Olin: «Jeg lager denne filmen fordi jeg er redd.
Ikke redd for de andre, for de fremmede. Jeg er redd for det som skjer med oss når
vi ikke er i stand til å se det enkelte menneske.» Dette budskapet kan tolkes som
et forsøk på å bryte ned skillet mellom et Oss og et Dem. Hun forsøker ikke å over-

3. Den institusjonelle konteksten, her skolen og norskfaget, er en del av kulturkonteksten, men en
redegjørelse for denne her sprenger rammene for artikkelen. Se Leemhuis (2015) for en slik
redegjørelse. 
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bevise seeren om at guttene i filmen er «nordmenn», men at kategorien Vi inne-
holder hele menneskeheten, og at Vi har et spesielt ansvar for å beskytte de mest
sårbare blant oss. Seeren tilbys en posisjon som medfølende med asylsøkernes
lidelser, kanskje særlig gjennom sidestillingen av 22/7 og guttenes situasjon.
Denne medfølelsen ligger også nær en skyldfølelse for ikke å ha gitt de Andres
ungdommer den samme beskyttelsen som våre Egne (Oxfeldt, 2016a). Slik ligger
filmen i et spenningsfelt mellom det nasjonale og det globale. På den ene siden er
Olins Vi et norsk Vi, mens hun åpner for et globalt Vi. Hvordan forholder klassen
seg til dette? 

Svennevig (2009) skriver at situasjonskonteksten utgjøres av fire komponenter:
«deltakere er engasjert i en kommunikativ oppgave i visse fysiske omgivelser
gjennom et visst medium» (s. 147). Deltakerne er læreren og elevene. Som nevnt
har læreren oppgaven som ordstyrer. Oppgaven er å føre en helklassesamtale om
filmen de har sett. Klasserommet er omgivelsen og mediet er tale. Lærer har nevnt
på forhånd at hun har vanskeligheter med å aktivere mer enn et fåtall av elevene i
slike samtaler. 

Relevant kulturkontekst i sammenheng med en helklassesamtale om filmen De
Andre er måter å snakke om hvem Vi er eller bør være i møte med asylsøkere, som
elevene allerede kjenner til fra for eksempel aviser, filmer, litteratur eller samtaler
med familie og venner. I artikkelen «Norske følelser» (2014) skriver Per Thomas
Andersen om «kosmopolitisk empati» som en del av den moderne forestillingen
om «det norske». Han trekker linjer fra Bjørnson og Nansen til vår tid og peker på
byggingen av Norge som en humanitær supermakt og et «godhetsregime» (jf.
Tvedt, 1995). Denne vekten på den medfølende tilnærmingen til den Andre kan
knyttes til humanitarismen (bl.a. Fassin, 2012), en ideologi bygget på ideen om at
alle mennesker er like mye verd. Humanitarismen settes i forbindelse med avskaf-
felsen av slaveri, med menneskerettighetene, med opprettelse av ikke-statlige
organisasjoner som Røde Kors og Leger Uten Grenser, og med bistand generelt. I
sentrum av ideologien står imidlertid ikke bare en idé, men også på en emosjonell
sensibilitet for den Andres lidelser. Denne sensibiliteten kommer til uttrykk gjen-
nom «moralske emosjoner» som medfølelse og barmhjertighet. Didier Fassin
skriver at humanitarismen har utviklet seg til å bli et språk hvor verdier og emo-
sjoner knyttes sammen til én størrelse (2012, s. 1). 

Flere har undersøkt humanitarismens ideer kritisk. Blant annet har Lauren Ber-
lant (2004) undersøkt medfølelsens ambivalente forbindelse til likhet og privile-
gium. Medfølelsen impliserer at Jeg-et eller Vi-et som føler, har mulighet til å
gjøre noe for å hindre lidelsen. Slik innebærer emosjonen medfølelse implisitt et
asymmetrisk forhold mellom den lidende og den medfølende. En ideologi som
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baseres på medfølelse, er slik med på å sementere en forestilling om et (privile-
gert) Oss og et (mindre privilegert) Dem. Med Ahmeds forståelse av emosjoner
som en del av en kollektiv posisjonering, kan vi kanskje si at humanitarismens Vi-
emosjon er medfølelse. Slik er medlidenhet som emosjon ikke en maktnøytral,
apolitisk emosjon, da den trass i å anerkjenne en felles sårbarhet impliserer et
skjevt maktforhold.

I norskfaget er det interessant å undersøke hvilke uttrykk humanitarisme får i
samtidstekster. En rekke samtidstekster vitner om at den skandinaviske levestan-
darden står i et spenningsforhold til humanitarismens logikk om at vi tilhører
samme verdimessige og emosjonelle fellesskap med dem som opplever krig, som
drives på flukt, eller som er ofre for menneskehandel (Oxfeldt, 2016b; Sharma,
2013). Å være født i «verdens beste land» blir slik ikke bare kilde til lykke, men
også til emosjonelt ubehag i møte med den mindre privilegerte Andre, da medfø-
lelsen kan slå over i skyldfølelse for egen velstand eller handlingslammelse i møte
med en ansvarsfølelse for lidende brødre og søstre. Denne emosjonelle ambivalen-
sen er også til stede i filmen De Andre, blant annet i filmens avslutningssekvens,
hvor vi hører en langsom, mollstemt versjon av god-nattsangen «Kjære Gud jeg har
det godt» mens vi ser filmklipp av flyktningbarn som sover på gata i Athen. Disse
klippene i slutten av filmen følges av utdrag fra FNs barnekonvensjon.

Dokumentarfilmen De Andre kan imidlertid også ses i sammenheng med en
mediediskurs om asylsøkere, som tar utgangspunkt i en fortolkningsramme som
Øyvind Ihlen og Thorbjørnsrud (2014) kaller «Man against the System». Denne
fortolkningsrammen er også et uttrykk for en humanitaristisk diskurs hvor emo-
sjoner spiller en avgjørende rolle. Her er Vi ikke de potensielt skyldige eller
ansvarlige, men asylsøkernes gode hjelpere. Vi spiller på lag med asylsøkerne mot
byråkratiet, som fordeler utsendelsesvedtak Vi er uenige i. Ihlen og Thorbjørnsrud
argumenterer for at UDIs omdømmeproblem i stor grad består i at de ikke kan
posisjonere seg med empatiske emosjoner i det offentlige, men må henvise til
lover og regler. Slik får de rollen som «trollet» i en mediediskurs preget av emo-
sjoner. 

TEKSTANALYSE

I denne delen av analysen vil fokuset ligge på hvilke egenskaper og emosjonelle
posisjoneringer som knyttes til begrepet Vi, til asylsøkerne og til Norge. Jeg starter
tekstanalysen med en presentasjon av lærerens innledning til helklassesamtalen.
Denne er relevant for analysen, fordi hun her bruker sin makt som ordstyrer til å
etablere noen samtaleregler som ser ut til å prege den påfølgende samtalen.
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INNLEDNING TIL SAMTALEN

Lærer: Ok! ...da har dere skrevet litt...(1,6) Og så har jeg lyst til å..da skal vi
ha en...!snakke litt om filmen… Da er det jo !ingenting som er rett og galt her
nå. Dette her er jo ikke grammatikk n- Det er jo ikke nynorskgrammatikk og
verb vi jobber med nå, sånn at det, det finnes ikke !rett og feil svar... (1,2) sant,
men her handler det om at vi skal reflektere litt over det vi har sett. Den filmen
vi har sett, som heter.. <SIT de andre SIT>...(2,5) Så !veldig fint, hvis så mange
som mulig kaster seg på og rekker opp hånda og deltar. For det er fint. Det er
det vi har lyst til, å høre forskjellige perspektiver. Noen mener det samme, men
så har de noe !litt annet de tenker på. Å høre hva dere tenker, rett og slett, det
er det som er interessant nå...Men først av alt. Hva !synes dere om filmen.

Sitatet overfor er norsklærerens innledning til helklassesamtalen. Om elevene har
tilgang til makt når de deltar i klassens kunnskapskonstruksjon, kan vi si at inn-
ledningen kan legge til rette for at elevene skal få tilgang til denne makten. Lære-
ren oppfordrer til aktivitet fra elevenes side og frasier seg selv og andre rett til å
dømme over rett og galt. Samtidig gir hun klare rammer for hva elevene skal bruke
tilgangen til makt til, nemlig til å dele tanker og refleksjoner. Læreren gir også
direktiver for hvordan elevenes emosjonelle holdning til ytringene i klasserommet
skal være. Elevene skal ha lyst til å høre forskjellige perspektiver. Slik inneholder
innledningen også en form for emosjonell disiplinering gjennom posisjonering av
elevene som åpne, interesserte, tolerante og lærevillige. 

Selv om lærere ikke snakker om et Vi i forbindelse med hvem Vi er i forhold til
asylsøkerne, er det likevel interessant å undersøke hvordan hun konstruerer et Vi
i klasserommet. Hun fremstiller virkeligheten som at Vi er enige om hva Vi har
«lyst» til, og slår fast at kunnskapsproduksjonen skal være en kollektiv erfaring.
Denne konstruksjonen av et Vi kan tolkes som inkluderende, da elever som ikke
personlig bidrar i samtalen også potensielt får være med i et Vi som lyttere, men
utsagnet kan også være ekskluderende, da elever som eventuelt ikke har «lyst til
å høre forskjellige perspektiver» ifølge lærerens innledning per definisjon ikke er
en del av klassens Vi. 

KONSTRUKSJONEN AV ET OSS OG ET DEM

Den første delen av samtalen handler om asylsøkernes situasjon og elevenes reak-
sjoner på denne. Elevene omtaler asylsøkerne stort sett som «ungdommene» eller
«barna». Dette kan ses i kontrast til læreren, som bruker begrepene «guttene» eller
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«de». Hun sier aldri «barn», og «ungdommer» kun to ganger, samt én gang hvor
hun gjentar noe en elev har sagt. Elevene bruker derimot betegnelsene 20 ganger
i løpet av samtalen. 

At elevene bruker betegnelsen «ungdommer», viser flere ganger direkte til
identifikasjon og slik direkte eller indirekte til medfølelse, slik som her:

Sara: Altså, jeg selv er jo seksten år, så jeg tenker at andre ungdommer fra
andre land må gå gjennom slike...dårlige situasjoner, men likevel ikke får opp-
retts..tillatelse her i Norge, og blir sendt tilbake til krig. Jeg føler – 

Lærer: Ja

Sara: Jeg føler meg trist, liksom, hvis ikke..jeg ville ikke ha klart å gå gjennom
noe sånt.

Elevenes anvendelse av betegnelsen «barna» er interessant, da guttene i filmen er
mellom 15 og 18 år, altså i mange av tilfellene eldre enn elevene selv. Dette er også
en betegnelse som går igjen i dokumentarfilmen. I en scene hvor Olin selv opptrer
i retten som karaktervitne for en av guttene hun har fulgt, Goli, legger hun selv
vekt på hans status som barn. Denne statusen spiller også en viktig rolle når FNs
barnekonvensjon siteres i slutten av filmen. Å bruke ordet «barna» framfor «de»,
«flyktningene» eller «guttene» understreker sårbarhet og behov for beskyttelse,
og blir slik ikke en nøytral, men en politisk, juridisk og verdiladet betegnelse (jf.
Vitus & Lidén, 2010). Dette er altså et bilde av asylsøkerne fra filmen som repro-
duseres i helklassesamtalen. Asylsøkerne oppleves dermed ikke som truende på
noen måte, men som sårbare og avhengige. Det er viktig å påpeke at elevene i
denne sekvensen svarer på spørsmålet om hvorfor de tror filmen heter De Andre.
Men der filmen ofte har fokus på hvordan asylsøkernes rettigheter ikke oppfylles,
og hvor uttrykk for sinne og fortvilelse også er en del av deres portretter, omtales
de i klassesamtalen først og fremst som nedprioritert og underprivilegert, usynlig-
gjort, eller ofre for «vår, «folks» eller «samfunnets» selvopptatthet. Dette ser vi
eksempler på i disse sitatene:

Sara: Altså, det...liksom eh, i filmen så intervjua de en av – eller en fra Af-
ghanistan, og han selv sa at vi er på en måte de !glemte barna, altså de som ikke
blir støttet uansett hvor dårlig situasjonen de er i, de som ingen i samfunnet
egentlig !tenker over, bare å sette dem i et kjøleskap og vente til de blir store
og så !sende dem ut igjen.



MARIANNE MOSVOLD LEEMHUIS | ÅPNE DØRER MOT VERDEN116
(…)

Lærer: Hva tenkte du, Jim.

Jim: Eh..det var på en måte at de mener at vi setter fokus på våre barn og mye
sånt, og så er de bare sånn..ved siden av..de andre

Konstruksjonen av en forståelse av asylsøkerne henger altså tett sammen med
elevenes forståelse av Vår reaksjon på asylsøkernes situasjon. Hvilken reaksjon er
det snakk om? 

Verbet «se» anvendes stadig i sammenheng med pronomenet «vi». Å se eller å
ikke se noen kan i sammenheng med flere av elevenes ytringer tolkes som en
metafor for å identifisere seg med noen – «å se seg selv i den Andre» – eller å ha
medfølelse (se sitatene fra Tim og Jon under). Kun én gang henviser en elev til
hvordan Vi handler overfor asylsøkerne:

Eva: Og så sa de det i filmen, at på slutten da, at hvordan kan vi...eh på en
måte...forvente !fred og !frihet og !sikkerhet når vi behandler andre barn på en
måte, litt sånn som Maria sa, at... (1,4) vi forstod mer den tjueandre juli. Det
var veldig mye vi ikke så. På en annen side av verden. At det skj... at når det
skjel ser..at når – 

Lærer: Bitte litt høyere.

Eva: Når det skjedde med våre unger liksom...våre ungdom. Ungdommer. 

Lærer: Ja.

Eva: Så skjønte vi virkelig alvoret.

Evas replikk er som hun selv sier, delvis et sitat fra filmen. Hun begrunner videre
(den dårlige?) behandlingen av guttene i filmen med manglende forståelse (for
deres lidelse?). Den korte henvisningen til en faktisk handling overskygges slik av
fokuset på Vår evne til å se og forstå. Slik støtter replikken hennes til slutt likevel
opp om det som virker å være den herskende forståelsen av Vår relasjon til asyl-
søkerne: Det avgjørende for forholdet mellom asylsøkerne og Oss er i hvilken
grad Vi kan «se» dem og tenke på dem, hvilket kan forstås som vår evne til innle-
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velse i deres lidelser. Dette overskygger betydningen av hvordan Vi handler over-
for dem. 

Opplevelse av terrorhandlingene 22/7 presenteres i helklassesamtalen som et
vendepunkt for våre forutsetninger for å forstå asylsøkernes situasjon (eller det
«på en annen side av verden», som Eva sier over), og utgjør samtidig et nytt refe-
ransepunkt for en fortelling om hvem Vi er. I helklassesamtalen får 22/7 en funk-
sjon som en slags omvendelsesnarrativ, hvor elever snakker om at Vi før var
blinde, men nå ser Vi. Her er to eksempler på denne måten å omtale 22/7 i sam-
menheng med filmen: 

Tim: [Filmen] viste oss når vi åpna øynene for...ungdommene i verden, da.

Lærer: Ja

Tim: Når det med tjueandre juli skjedde at vi li- at vi liksom var litt sånn blinde
før det, da, at vi ikke la merke til ungdommene rundt oss, i verden.

Jon: Ja liksom, det skjer nesten aldri i Norge, men for eksempel i Afghanistan,
så kan sånn..sånne ting !skje uten at til og med det popper opp på nyhetene eller
noe sånn da. Liksom at det er litt mer vanlig der og at da..

Lærer: Ja

Jon: ..det først skjedde i Norge, !så begynte vi å tenke på det og sånn.

Dette «Vi som ser», utgjør et slags nytt Vi. Utdragene viser at 22/7 ikke bare fram-
står som en nasjonalt samlende hendelse, men også som en hendelse som knytter
Oss til et globalt fellesskap. Man kan tolke elevenes utsagn dithen at gjennom
opplevelsen av tap og terror, men også ved vekten på kjærlighet og nærhet i etter-
kant av julidagen, ble Vi innlemmet i et globalt fellesskap av sårbare mennesker.
Slik er Vi ikke overgripere i samtalen om filmen De Andre, men etter 22/7 er Vi
selv medlidende og medfølende medmennesker. Et interessant spørsmål i denne
sammenheng er om 22/7 førte til at de Andre ble en del av Oss, eller om Vi ble en
del av de Andre. Evas utsagn på forrige side peker i retning av det siste. Det må
samtidig nevnes at asylsøkernes annerledeshet ikke oppheves gjennom denne
konstruksjonen. Elevene omtaler også møtet med asylsøkerne helt klart som et
møte med den Andre: Vi er asylsøkernes (potensielt) gode hjelpere, og De er tren-
gende. Vi-et formes slik på mange måter av en kollektiv posisjonering som med-



MARIANNE MOSVOLD LEEMHUIS | ÅPNE DØRER MOT VERDEN118
følende i møte med asylsøkerne (jf. Ahmed, 2004). Det er uklart om dette Vi-et er
«vi nordmenn» eller «vi norske ungdommer». 

Når det gjelder denne forståelsen av 22/7, yter elevene motstand mot dokumen-
tarfilmens virkelighetsframstilling. I filmen brukes 22/7 heller som et bevis på
hvordan Vi har svikta ungdommene som søker beskyttelse i Norge. Olin påpeker
i starten av filmen hvordan den felles samlingen om medmenneskelighet i dagene
etter terroren nettopp ikke fikk noen praktisk-politiske konsekvenser for situasjo-
nen til guttene i filmen. Dette perspektivet på 22/7 tematiseres ikke av noen av
elevene i samtalen, selv om læreren påpeker kontrasten to ganger, for eksempel
her:

Maria: Ehm..nei det var jo en som hadde- som var i retten, eller advokaten var
i retten, og da sa hun Margre-, hun som snakka, at, hun sa noe om at…han er
et...et tilfelle, at de aldri får møtt ham, aldri..bli kjent, ordentlig kjent med
saken hans, at de bare...gjør som de XXX

Lærer: M-m. At man ser ikke personen bak det, m-m, for det var derf-, var det
ikke litt derfor hun trakk inn tjueandre juli og? ((NOEN ELEVER NIKKER))
Fordi at da gikk vi i rosetog for å= for å=.. for menneskets verd. Og var kjem-
peopptatt av menneskeverdet. Men, men hva er det som skjer i Norge...som
dere sier nå, så tar de jo ikke hensyn til menneskeverdet.

I gjennomgangen av elevenes bruk av pronomenet «de», var det ikke asylsøkerne
som hyppigst gikk under denne betegnelsen, men «Norge» og UDI. «Norge» og
UDI personifiseres gjennom hele samtalen, hvor «de» helt klart har sviktet sitt
ansvar overfor asylsøkerne. Norge/UDI tilskrives evne til å tenke og høre, og gir
asylsøkere et sted å bo og mat. Norge/UDI bør dessuten «se personene bak» asyl-
søknadene og lytte til deres historier:

[fra samtale om Norges ansvar for enslige mindreårige flyktninger]

Maria: Altså de ((IDA REKKER OPP HÅNDA))..har jo ansvar for disse
barna ((IDA TAR HÅNDA NED IGJEN)) og gir dem et sted å bo, men de gjør
ikke så veldig mye mer, fordi i mange av tilfellene, så ser du jo at barna ikke
har god helse, den ene er jo lam i beina og det er flere som har tatt selvmord
og drevet med selvskading, og det viser jo at de ikke har en bra helse XXX og
det at de følger loven veldig bokstavelig.
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Lærer: M-m. M-m. S- ((PEKER PÅ IDA)) Ida.

Ida: Jeg føler at de..tenker li..eller det de sier i filmen er jo riktig, at de ikke
tenker på personen bak det, 

Lærer: Ja

Ida: de tenker bare på at det er liksom en greie de har fått fra FN, og så vil de
ikke bli beskyldt for å...eh...bryte menneskerettighetene, da, av FN

Norges/UDIs rolle i samtalen er slik framfor alt rollen som ansvarlig for asylsø-
kerne. Norge har ansvar gjennom tilslutning til internasjonale avtaler, men gjen-
nom personifiseringene av Norge og UDI pådrar de seg også en slags personlig
skyld. Gjennom å legge ansvaret for asylsøkerne på UDI eller de de kaller
«Norge», unngår elevene stort sett å konfrontere det man kan tolke som argumen-
tasjon for et globalt kollektivt eller personlig ansvar (og skyld) i filmen (jf.
Oxfeldt, 2016b). 

Forståelsen av et «Norge» som ansvarlig, adskilt fra et ansvarlig Vi, ble imid-
lertid forhandlet fram i løpet av samtalen. I samtalen om hvorfor filmen heter De
Andre, finner vi antydninger til et ansvarlig Vi. Når klassen senere får direkte
spørsmål om hvem som har ansvar for asylsøkernes situasjon, er det kun Norges
eller UDIs ansvar som omtales. På mange måter overtar elevene slik Olins kritikk
av nasjonen Norge for å ha sviktet ansvaret for å ta vare på ungdommene som
søker beskyttelse i Norge, men elevene distanserer seg fra at de selv skal være en
del av dette «Norge» gjennom å gjøre størrelsen «Norge» til den Andre. «Norges»
eller byråkratiets emosjonelle kulde settes her i kontrast til Vår sensibilitet for
asylsøkernes lidelse. 

Sammenfattet kan vi si at elevene legger vekt på (emosjonell) forståelse og
gjenkjennelse i konstruksjonen av relasjonen mellom et Oss og asylsøkerne i fil-
men De Andre. 22/7 blir i denne sammenheng til et vendepunkt hvor Vi fikk til-
gang til et globalt lidende fellesskap. Om den Andre konstrueres i motsetning til
et Oss, er også «Norge» den Andre i helklassesamtalen, da elevene først og fremst
posisjonerer seg som medfølende, i motsetning til det de betegner som «Norge»
eller UDI. «Norge» betegnes aldri direkte som skyldig i asylsøkernes situasjon,
men det er bred enighet om at Norge har ansvar for deres sikkerhet. Vårt ansvar
består i å «se» asylsøkerne og «bry oss». 
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MOTSTAND I HELKLASSESAMTALEN MOT «PASSENDE» 
EMOSJONER

I løpet av samtalen stiller læreren rundt hundre (!) spørsmål. Kun to av disse kan
tolkes som påkalling av motargumenter til noe en elev har sagt – altså en invita-
sjon til drøfting. I begge tilfeller er det eleven Tims påstander som utfordres. I det
første tilfellet stiller læreren klassen spørsmål om hvem Vi er: 

Lærer: Men, men hvis de er de andre, hvem er vi, da?... (3,8) ((ANNA, IDA
OG JON REKKER OPP HÅNDA)). Anna? ((IDA TAR NED HÅNDA))

Anna: De som har fått oppholdstillatelse i Norge, da. De som... ((JON TAR
NED HÅNDA))

Tom: Som meg.

Anna: Som deg

Lærer: Hva tenker dere, at alle de som har oppholdstillatelse i Norge, det er
vi?

Anna: Ja.

Lærer: M-m. Så det er !oppholdstillatelsen som sier noe om hvem som er vi,
og hvem som er de andre? Noen som tenkte noe annerledes?... (2,3) så- så
lenge papirene er i orden så er du- så er du norsk? Så er det vi? Er det- Er «vi»
de norske? Eller er det vi som bor i landet? ...(3,5) noen som har tenkt noe
annerledes rundt det? Alle var enige i at det handler om de som har opp-
holdstillatelse? .. de snakket jo norsk, da…Når blir man norsk? 

Tim: Etter ti år.

Lærer: Etter ti år?

Josef: Sju, er det ikke det?

Lærer: Hvorfor det?

Tim: Nei, det er ti.
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Lærer: Hvorfor det, Tim?

Tim: Det er sånn loven er. 

Lærer: Sånn loven e-

Tim: Når du bor ti år i Norge, du får ikke reise tilbake til hjemlandet ditt, og
så må du ha en lønn.

Lærer: Ja, sånn at det er loven som på en måte definerer hvem som er en del
av !vi?

Tim: Tydeligvis.

Lærer: Men er det sånn, det..er...altså... (1,3) er det sånn det burde være
og?...(2,3)

Tim: Det trenger det ikke

Lærer: Hæ?

Tim: Det trenger det ikke.

Lærer: Nei....(2,5) ok....men vi kan gå litt videre. 

Elevene som er aktive her, fronter en klar definisjon for størrelsen Vi, framfor å
presentere Vi som en størrelse til gjenstand for refleksjon (jf. Vår «lyst til å høre
ulike perspektiver»). Tim uttrykker her ingen lyst til refleksjon rundt spørsmålene
læreren stiller, slik hun i starten av diskusjonen har bedt om. Dette kan også
betraktes som et eksempel på maktens sirkulasjon i klasserommet. Læreren ber
ikke bare om motargumenter, men om en positiv holdning til å utforske ulike svar
på spørsmål. Tim avviser anmodningen om å reflektere rundt andre definisjoner
av et Oss, og utsagnet hans blir stående uten motargumenter. Etter mangel på
videre respons skifter læreren tema. 

Sekvensen tydeliggjør også elevenes tilgang til makt ved at de som er aktive i
denne sekvensen, henviser til kunnskap ervervet utenfor klasserommet. Tim og
Josefs dialog kan tolkes dithen at de begge kjenner prosessen for å få oppholdstil-
latelse, og Toms kommentar rett før kan peker dithen at han også har vært gjen-
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nom en slik prosess. Når Tim bruker sin tilgang til makt til å forhindre at Vi-stør-
relsen tas opp til debatt, kan dette på den ene siden tolkes dithen at han ved å gå
ut av en typisk elevrolle (han avbryter lærer, han svarer ikke på spørsmålene hen-
nes) gjør bevisst eller ubevisst motstand mot en elevrolle samtalen presser ham
inn i. Men sekvensen kan også tolkes dithen at Tim beskytter et skjørt Vi i klasse-
rommet ved å blokkere imot lærerens forsøk på å reflektere rundt Vi-ets grenser.
Om deltakelse i Vi-et krever noe annet enn oppholdstillatelse, står kanskje elevers
eller elevers familiemedlemmers tilhørighet til et norsk Vi på spill. 

I det andre tilfellet hvor lærer påkaller motargumenter til Tims utsagn, forsøker
hun å utfordre elevenes fokus på at UDI alene er ansvarlig for asylsøkerne: 

Lærer: Er det noen !vi kan gjøre? N- dere sier nå at Norge har ansvar...for å
følge opp disse, ivareta disse, men hvem er Norge, da? Er det bare UDI, som
dere nevnte?

Are: Det er alle.

Lærer: Har dere..har !vi ansvar?...(4,8) som en del av Norge, vi er jo en del av
landet...(2,2) hæ? ((IDA OG TIM REKKER OPP HÅNDA)) Hvem har ansva-
ret? Tim.

Tim: Vi kan ikke gjøre noe, med mindre de blir satt i miljøene vi tilhører, da,
som for eksempel skolen. Vi kan ikke påvirke dem på en positiv måte med
mindre de bare sitter i et mottak hver dag, da. 

Lærer: Ja.

Tim: Der hvor de ikke blir- der hvor de ikke får lov til å integreres.

Lærer: Ja. men kan vi gjøre noe for å påvirke at det ikke, at det ikke bare skal
foregå sånn som det...s- at det skal fortsette å være sånn som det er nå?...(3,2)
Vi har ingen ansvar for å prøve å påvirke på noen som helst måte? Hva ville du
si, Ida.

Ida: mmm. at man stemmer på partier som liksom fremmer medmenneskelig-
het, da. ((ANNA REKKER OPP HÅNDA))

Lærer: !Ja, for vi er-
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Ida: eller så kan man gå liksom...boikotte ((LAGER HERMETEGN MED
FINGRENE)) et parti fordi, eller, ja, demonstrere mot..de som styrer nå, da.

Lærer: Ja. Politikk. Ikke sant, vi har, lever jo i et demokrati, vi !kan jo være
med å påvirke. Anna. 

Mens Tims utsagn utfordres, godkjenner læreren Idas utsagn med et ja!, selv om
ingen i klassen har stemmerett. 

Tims motstand består i de to sekvensene over ikke bare i at hans forståelse av et
Vi og Vår relasjon til flyktningene skiller seg fra måten klassen tidligere i samta-
len har omtalt et Oss på, men også i en emosjonell posisjonering: Tim posisjonerer
seg i disse to sekvensene ikke utenfor det «medfølende fellesskapet», men den fin-
nes en kime til handlingslammelse, eller kanskje til og med sinne, i utsagnene
hans, hvilket gjør medfølelsen mer ambivalent: Mens de andre elevene legger vekt
på nærhet til asylsøkerne gjennom sin forståelse av deres situasjon, er avstanden
mer tydelig i Tims utsagn. For eksempel handler det ikke om at han ikke vil gjøre
noe i den andre sekvensen, men hindres i det. Dette understrekes av at han avbry-
ter seg selv og endrer modaliteten i den andre replikken – de får ikke lov til å inte-
greres. Asylsøkerne befinner seg på den andre siden av en grense. De har ikke
oppholdstillatelse som Oss, og de befinner seg på mottak hvor Vi ikke møter Dem.
I disse sekvensene åpnes slik muligheten for at diskusjonen om asylpolitikk hand-
ler om mer enn å se eller ikke å se. Å tilhøre det samme Vi som elevene i klasse-
rommet er ikke bare er et spørsmål om en følelse av tilhørighet, men et juridisk
spørsmål: rett til å gå på skole, rett til en mulighet til å bygge et liv i Norge. 

Måten læreren omgås med Tims utsagn på, for eksempel i kontrast til Idas
utsagn kan, men må ikke nødvendigvis tolkes som emosjonell disiplinering fra
lærerens side. Tim virker å være glad i diskusjoner, og læreren ønsker kanskje å
utfordre ham, hjelpe ham til å belegge argumentene sine og til å reflektere over
mulige motargumenter. Kanskje hun til og med gjør dette fordi hun synes han er
inne på noe spennende i disse sekvensene. Likevel er det påfallende at hun kun i
disse tilfellene direkte påkaller motargumenter. 

TEKST I KONTEKST

I samtalen om dokumentarfilmen De Andre overtar elevene langt på vei filmens
fremstilling av forholdet mellom Oss og asylsøkerne: Dette gjelder særlig vekten
på asylsøkernes status som barn og på fokuset på å «se» hverandre. Men det finnes
forskyvninger, fremfor alt gjennom avvisningen av en kollektiv skyld for asylsø-
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kernes situasjon. Gjennom en fortielse eller en alternativ tolkning av filmens bruk
av 22/7 som virkemiddel for å vise hvordan opplevelsen av vår egen sårbarhet ikke
fikk konsekvenser for asylpolitikken, virker elevene i helklassesamtalen å
beskytte denne kollektive opplevelse av å være et medfølende Vi i møte med den
Andres lidelse. Å gjøre 22/7 til et møtested gir kanskje også en opplevelse av over-
hodet å være et Vi i en klasse hvor spørsmålet om hvem Vi er, kanskje også er et
sensitivt spørsmål, slik det antydes i sekvensen om sammenhengen mellom Vi og
oppholdstillatelse. 

Opplevelsen eller anerkjennelsen av en felles sårbarhet ser i helklassesamtalen
ut til å utgjøre grunnlaget for møtet mellom Oss og den mindre privilegerte Andre.
Avhengigheten av emosjonell forståelse er bestemmende for relasjonen dem imel-
lom. Vi ser slik at det Fassin (2012) kaller en humanitaristisk fornuft, manifesterer
seg i helklassesamtalen, hvor koblingen mellom menneskeverd som verdi og en
emosjonell sensibilitet for den Andres lidelse er selvfølgeliggjort. Slik ser vi at
diskursen i helklassesamtalen reproduserer sentrale forestillinger i humanitaris-
tisk ideologi i samtalen om De Andre. Å synes synd på asylsøkerne er en emosjo-
nell posisjonering som har «satt seg fast» i klasserommet, og er blitt et medium
for hvordan elevene forventes å behandle temaet. Medfølelse skaper et Vi. Det er
kanskje tryggest å posisjonere seg innenfor dette Vi-et, særlig om en selv er usik-
ker på sin egen tilhørighet. 

Jeg har tidligere presentert to ulike uttrykk for den humanitaristiske diskursen.
I den ene er Vi asylsøkernes gode hjelpere, mens staten er slem. Det andre uttryk-
ket utforsker det emosjonelle ubehaget i møte med den mindre privilegerte Andre.
I helklassesamtalen dominerer det første uttrykket for hvem Vi er, og hva Vårt for-
hold til både asylsøkerne og staten består i. Kun i Tims bidrag finner jeg klare
uttrykk for mer ambivalens i medfølelsen med den Andre. Den kollektive posisjo-
neringen som medfølende i form av uttrykk for identifikasjon og medfølelse i hel-
klassesamtalen ser slik ut til å ha gått på bekostning av en mer perspektivrik drøf-
ting av spenningsfeltet mellom et nasjonalt og et globalt Vi. 

Hvem kan tjene på selvfølgeliggjøring av medfølelse som «riktig» tilnærming til
den Andres lidelse? Fassin peker på at når sammensmeltingen av verdier og emo-
sjoner blir presentert som en løsning på verdens ulikheter og urettferdighet, rettfer-
diggjøres diskurs som tildekker strukturelle grunner for ulikhet. Når elevene i sam-
talen kollektivt posisjonerer seg som medfølende, ender de opp med den
asymmetriske relasjonen som Berlant skriver om – vi kan føle med asylsøkerne,
men De er avhengige av Vår forståelse, ikke omvendt. I sammenheng med poli-
tiske spørsmål, som for eksempel asylpolitikk, er medfølelsens asymmetri ikke et
etisk eller psykologisk problem, skriver Fassin, men sosiologisk og politisk. Vi har
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makt til å hjelpe, og hjelpen styres av hvem Vi synes mest synd på. Den Andre vil
ikke kunne eller skulle betale tilbake det vedkommende får, men forventes å vise
ydmykhet i møte med sin giver, hvilket ifølge Fassin kan stå i veien for krav om
rettigheter (2012, s. 3). I siste instans blir den humanitaristiske ideologien og dens
praksiser en virkelighetskonstruksjon som hjelper oss i rike, vestlige land med å
omgås med verdens urettferdighet, uten å måtte gi slipp på ideen om at vi lever i en
verden hvor alle mennesker anses som like mye verd (Fassin, 2012, s. 252). 

Det kan også være fruktbart å tolke den manglende tematisering av rettferdighet
i lys av situasjonskonteksten. Mange, men ikke alle klassens elever deltok i sam-
talen, og slik kan mange perspektiver ha gått tapt, bare fordi flere elever ikke
hadde lyst eller mot til å delta. Læreren kan ha forsøkt å senke terskelen for disse
ved å innlede samtalen med å si at det ikke finnes noe «rett og galt». Men kanskje
dette utsagnet også kan ha spilt en rolle i klasseromsdiskursens ensretting? Lære-
ren sikter med denne kunngjøringen kanskje til at hun selv ikke skal bedømme noe
som rett og galt, men om dette fraværet av bedømming er en samtaleregel som
gjelder for alle, kan dette betraktes som en del av en emosjonell disiplinering, for
om det ikke finnes rett og galt, kan det da finnes sinne over urettferdig behandling,
slik asylsøkerne i filmen gir uttrykk for? Om vi legger til at «vi» skal ha «lyst» til
å høre ulike perspektiver, også perspektiver man selv kanskje er uenige i, nærmer
vi oss en påtvungen tolerant samtaleform som utelukker perspektiver som ikke
alle er enige om – eller som majoriteten ikke deler (jf. Ellsworth, 1989). Sinne blir
slik «upassende» i helklassesamtalen. 

DIDAKTISKE IMPLIKASJONER

Jeg har her ved hjelp av kritisk diskursanalyse undersøkt hvilken rolle emosjonell
posisjonering spiller i reproduksjon og rekonstruksjon av diskurser om Oss og et
Dem i klasserommet. Med utgangspunkt i at emosjoner er medium for kommuni-
kasjon, og forming og forhandling av etikk og posisjoneringer, er det her ikke noe
poeng i seg selv at emosjoner spiller en viktig rolle i helklassesamtalen og i reflek-
sjonstekstene, og heller ikke at emosjoner er kollektive. Det interessante i analy-
sen er heller hvordan elever (og lærer) reproduserer og utfordrer den gjeldende
diskursen gjennom emosjonelle posisjoneringer. Ambivalens er på ingen måte
mer «autentisk» enn medfølelse, men det ser ikke ut til å være rom for utprøving
av mer komplekse emosjoner i helklassesamtalen. Her ser vi viktigheten av at
læreren som leder av helklassesamtaler er bevisst på at elevenes evne til å formu-
lere argumenter ikke bare avhenger av et rom for utprøving av meninger, men også
et rom for utprøvinger av emosjoner (jf. Boler, 1999; Thein et al., 2015). Jeg
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betrakter ikke dette som et tegn på at læreren bør jobbe for å få elevene til for
eksempel å uttrykke mer sinne eller maktesløshet i helklassesamtalen, men at
læreren bør forberede drøftende helklassesamtaler gjennom undervisningsmeto-
der som tillater mer utprøving. Læreren må også være bevisst på at hun selv er
underlagt emosjonell disiplinering og være kritisk til egne oppfatninger av «natur-
lige» eller «passende» emosjoner i klasserommet. 

Spørsmålet om hvem Vi er, og hvem som ikke er en del av Oss, impliserer alltid
spørsmål om anerkjennelse og makt, om fellesskap og utestengning, om å la noen
bilder dominere, mens andre forties. En perspektivrik offentlig drøfting av kultur-
møter og kulturkonflikter er en viktig forutsetning for opprettholdelsen av et
demokrati i et interkulturelt Norge. Klasserommet bør være et trygt rom for drøf-
ting av ulike framstillinger av møtet mellom et Oss og et Dem, hvor elevene gjen-
nom samtaler med medelever og gjennom arbeid med tekster kan øve på å møte
mennesker med andre meninger og erfaringer enn dem selv. Slik kan de settes i
stand til i dag og i framtiden å være med på å skape en forestilling av et norsk Vi
som tåler å befinne seg i spenningsfeltet mellom det nasjonale og det globale. 
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SAMMENDRAG  I denne artikkelen tar jeg utgangspunkt i Cathrine Grøndahls 
«Prisen for et dikt» og foretar en utforsking av noen av ideene diktet tar opp, spesielt 
tematikken om at skjønnlitterære tekster skal kunne vurderes ut fra pragmatiske 
kategorier som nytteverdi og produksjonskostnad. Jeg belyser problemstillingen 
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det utarter seg i dagens globaliserte Norge.
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Bør poesien være nyttig, eller ligger dens nytteverdi snarere nettopp i det å
være prinsipielt unyttig? Dette er en evig problemstilling, som kan synes å ha
blitt aktualisert i den senere tiden. Merete Røsvik Granlund fastslår i Bokven-
nen litterær avis i begynnelsen av 2017 at «politikken er tilbake i poesien»
(Granlund, 2017). Den 2. februar 2017 er Det norske samlaget vertskap for
arrangementet «Poesi som politisk sprengkraft» på Litteraturhuset i Oslo, og
arrangementet har i skrivende stund hele 466 «interesserte» på sin Facebook-
side.1 Samtidig har det vært diskutert hvorvidt det er hensiktsmessig om det
skal oppfattes som et slags krav til litteraturen at den skal ha en samfunnsmes-
sig agenda. I en kronikk i Aftenposten 28. september 2016 oppfordrer lyriker
Joanna Rzadowska kritikere som vil ha politisk litteratur, til heller å melde seg
inn i et politisk parti framfor å kreve at forfatterne skriver på bestemte måter
(Rzadowska, 2016). Spørsmålet om en samfunnsengasjert poesi har vært fram-
tredende i den norske litterære offentligheten på 2000-tallet, som Thorstein
Norheim gjør rede for i artikkelen «’Pics af univrs parallell’. Samtidslyrikk i

1. Det vil si 4. januar 2017.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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Norge 2000–2010».2 Debatten om hvorvidt litteraturen kan eller bør ha noen nyt-
teverdi, er imidlertid like gammel som litteraturen selv. Kant hevdet at «Enhver
må medgi at en dom om skjønnhet der selv den minste interesse kommer inn i bil-
det, vil være svært partisk, og ikke en ren smaksdom» (Kant, 2008, s. 58).
«Enhver» medgir slett ikke dette uten videre, tvert imot diskuteres varianter av
spørsmålet i stadig nye sammenhenger. Ikke minst i debatter om hvordan
«skjønn» litteratur skal passe inn i skolen, dukker former av spørsmålene omkring
litteraturens formålstjenlighet stadig opp. Per Thomas Andersen skrev i 2011
artikkelen «Hva skal vi med skjønnlitteraturen i skolen?» der han tar for seg hvilke
nye «bruksområder» skjønnlitteraturen kan ha i skolen i dagens globaliserte vir-
kelighet. Selv om de felles forestillingene om det nasjonale virker foreldet, har
skjønnlitteraturens potensielle evne til å hjelpe menneskene til å forstå verden
rundt seg på ingen måte utspilt sin rolle, hevder Andersen (Andersen, 2011). Mar-
jorie Garber hevder i boka The Use and Abuse of Literature at Platons idé om at
litteraturen burde gjøre verden bedre for å ha noen verdi, i vår tid har blitt supplert
med krav til en annen slags nytte:

What is often called «the ancient quarrel between philosophy and poetry» the
idea (voiced from the side of philosophy since Plato) that literature needs to
make us better people, is now partnered and augmented by a more modern set
of questions about why we should read and study literature in a world increa-
singly global, economic, technological and visual (Garber, 2011, s. 16). 

Litteraturen har alltid måttet forsvare seg, men spørsmålet er i dag om den rett og
slett har utspilt sin rolle, slik jeg forstår Garber. 

Med utgangspunkt i Cathrine Grøndahls «Prisen for et dikt» (2009), der også
andre av diktene hennes trekkes inn, er målet i denne artikkelen å utforske noen
av spørsmålene diktet tar opp – eller iscenesetter, kan man kanskje si – om skri-
ving og annet arbeid, foreldreskap, hierarkier og privilegier, der alt dette inngår i
(blant annet) en underliggende diskusjon om litteraturens rolle i dagens samfunn. 

GRØNDAHLS FORFATTERSKAP

Grøndahl debuterte i 1994 og har siden utgitt seks diktsamlinger. På tross av at hun
har mottatt flere priser, synes forfatterskapet relativt lite analysert i akademisk

2. Se Norheim, 2013 s. 220–229 for en oppsummering av sentrale innlegg og argumenter i denne
diskusjonen.
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sammenheng.3 Idar Steigane skrev en forfatterskapsstudie i 2001, der han analy-
serer de tre første diktsamlingene hennes. Steigane viser hvordan Grøndahl, fra
debuten i 1994, bevisst skilte seg ut fra de rådende trendene i datidens norske
lyrikk: «Riv ruskende rytmer er ei brusande bok, meir snakkesæl enn mykje av
lyrikken på den tid ho skreiv dette var, og det er meir enn klårt i ein god del dikt
at det handlar om å rive opp og skape alternativ i ein meir urein lyrikk», og opp-
fatter dette som et «opprør» (Steigane, 2001, s. 89). Han beskriver diktene som
«[…] lange og ekspanderande og har eit klårt metapreg» (Steigane, 2001, s. 89).
Videre utforsker han blant annet Grøndahls brede spekter av ulike intertekstuelle
referanser. I likhet med denne artikkelen belyser han det sterke, intertekstuelle
aspektet i forfatterskapet, og tar også opp enkelte av diktenes tematisering av
kvinnelige, litterære forbilder, som Virginia Woolf. Han viser videre hvordan den
overordnete stilen skifter fra samling til samling, og avslutter med å uttrykke for-
ventning til det som da var Grøndahls kommende samling, nemlig Lovsang, der
hun utforsker og tematiserer sitt andre yrke ved siden av forfatterskapet, nemlig
jussen. Bjarne Markussen (2005) tar for seg Lovsang i en artikkel om litteratur og
juss, og Kjersti Bale nevner Grøndahl i en artikkel fra 2004 om tendenser i ny,
norsk litteratur, der hun nevner Lovsang som et av eksemplene på en type lyrikk
som hun foreslår heller bør kalles «diktning», ettersom skillet mellom lyrikk og
prosa kan sies å være utydelig (Bale, 2004, s. 449). I essayet «Hvem er litteratur-
teorien for» fra 2001 trekker Eirik Vassenden fram Grøndahl som en av flere unge
norske forfattere som han mener representerer et slags post-teoretisk ståsted, som,
hevder han «[…] fronter en litt blasert form for antiteori. De er ferdige med den
akademiske tenkemåten, de har brukt den akademiske sjargongen, lært seg noe, nå
er de over det […]» (Vassenden, 2004, s. 159). Han nevner Grøndahl igjen i et
senere essay, der hun kategoriseres blant de han kaller de «ubeherskede» poetene,
men nevner videre at hun (sammen med Øyvind Berg) «[…] i det siste har beveget
seg bort fra det helt ustoppelige, og mer i retning av det saksrettete […]» (Vassen-
den, 2004, s. 216), en betegnelse som antakelig henviser til den da nylig utgitte
Lovsang.4 Det som uansett synes tydelig, er at Grøndahl er en svært allsidig lyri-
ker som stadig endrer retning og vanskelig kan puttes i bås. Diktene unndrar seg
på et vis kategorisering, og også ofte tolkning, i det at hennes ofte tilsynelatende
tilforlatelige formuleringer gjerne rommer en større ambivalens og mangetydighet
enn man kan få inntrykk av ved første gjennomlesning. Som Steigane (2001)

3. Jeg har her valgt å se bort fra Grøndahls faglitterære tekster og uttalelser om eget forfatterskap,
samt anmeldelser.

4. Se også her Norheim (2013) for en mer utfyllende og helhetlig drøfting av Vassendens argumen-
tasjon; jeg har her bare tatt for meg omtalen av Grøndahl.
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viser, kommuniserer Grøndahls dikt med en rekke litterære tradisjoner og stilarter
fra ulike tidsperioder og språkområder. Dette gjelder også for Jeg satte mitt håp til
verden (2009). Samlingen kan sies å ha visse røtter i det som gjerne kalles den
«klassiske» kvinnelitteraturen, der det personlige, som kjent, ble slått fast å være
politisk, i form av tematiseringen av den kvinnelige erfaringen av hverdagen. På
et vis kan Jeg satte mitt håp til verden dermed sies å være en slags aktualisering
av noen av disse problemstillingene, og selv om jeg kun oppfatter dette som en av
flere tradisjoner samlingen knytter an til, kunne en slik historisk kobling definitivt
vært interessant å utforske videre. Granlund (2017) trekker fram det personlige
som et hovedfokus i den samtidige, politiske lyrikken. Sånn sett kan Grøndahls
forfatterskap, da kanskje først og fremst Jeg satte mitt håp til verden, sies å passe
inn i – eller kanskje snarere foregripe – det Granlund trekker fram som en nylig
trend. 

LITTERATUR, MODERSKAP OG PRIVILEGIER 

«There is no more sombre enemy of good art than the pram in the hall» lyder et
sitat fra den britiske forfatteren og litteraturkritikeren Cyril Connollys Enemies of
Promise fra 1938 (Connolly, 2016). Uttrykket «The pram in the hall» er relativt
godt kjent, McCrum (2016) bruker det for eksempel på innforstått vis i en artikkel
uten å gjengi sitatet i sin helhet, og i en omtale av en nyutgivelse av et utvalg av
Connollys verker fra 2002 nevner artikkelforfatteren uttrykket som en av Connol-
lys formuleringer som har «[…] passed into the vocabulary of modern literary cul-
ture […]» (Collini, 2002). Sitatet har nok overlevd delvis på grunn av Connollys
usedvanlige evne til vittige spissformuleringer, men kanskje også fordi det oppfat-
tes som en – i hvert fall delvis – sannhet, som mange ville kvie seg for å uttrykke
selv. Connolly, som redaktør for tidsskriftet Horizon, gjorde i 1946 en spørreun-
dersøkelse blant et utvalg av samtidens forfattere, hvor de ble bedt om å svare på
seks spørsmål om penger og skriving, der det første spørsmålet lød: «How much
do you think a writer needs to live on?» (Connolly, 1953, s. 80). På dette spørsmå-
let svarer John Betjeman lakonisk: «As much as anyone else» (Connolly, 1953, s.
81). Spørsmål nummer 2 og 3 lød henholdsvis: «Do you think a serious writer can
earn this sum by his writing, and if so, how?» og «If not, what do you think is the
most suitable second occupation for him?» På spørsmål nummer 3, svarte Con-
nolly selv: «A rich wife» (Connolly, 1953, s. 86). Det er neppe tilfeldig at forfat-
teren i spørsmålsformuleringen er en «him». Tradisjonelt har kvinners og menns
skrivevirksomhet avstedkommet ulike problemer, som Virginia Woolf så presist
oppsummerte i «A Room of One’s Own». I et tidligere dikt spiller Grøndahl på
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dette uttrykket; i «Jeg reserverer et eget rom» fra samlingen Det har ingenting med
kjærlighet å gjøre (Grøndahl, 1998, s. 31). Penger, et eget rom – og helst ingen
barn, kunne man, med Connolly, legge til – om man da ikke tenker at et «eget»
rom per definisjon er et rom uten barn. Cathrine Grøndahls «Prisen for et dikt»
tematiserer dilemmaet med å trenge tid til å skrive, og – slik kan man i hvert fall
tolke det – ønsket om å bruke skrivingen til å utforske etiske og politiske temaer,
samtidig som man benytter seg av andre menneskers arbeidsinnsats for å mulig-
gjøre dette. Første halvdel av diktet lyder: 

Dette diktet sysselsetter
en dagmamma fra Marokko
og en vaskehjelp fra Polen
Det snakker for 350 kr timen
på bekostning av
små barn og fattige kvinner
som ikke kan språket. (Grøndahl, 2009, s. 65) 

Å «sette pris på noe» brukes vanligvis i overført betydning, som å verdsette noe i
betydningen å være glad i noe, men helt konkret betyr det å «taksere» det, som
altså tittelen viser til. Denne dobbeltbetydningen utgjør både diktets motiv og
tema: For at dette diktet skal skrives, må det settes pris på, både i form av å vurdere
det som viktig, og i form av en økonomisk taksering. For at dikteren skal kunne
skrive diktet, betales en bestemt takst. Verdien av dette arbeidet inkluderer altså
prisen på at noen skal passe barnet og vaske gulvet til dikteren, sånn at dikteren
skal få ro til å skrive diktet om å sette pris på dikt. Ut fra situasjonen diktet skis-
serer, er penger ikke hovedproblemet, selv om man gjerne kan tenke seg at det inn-
går i situasjonen at skrivingen ikke foregår på fulltid. Da gjenstår bare det egne
rommet. Kan pengene skape det egne rommet, eller er det fysiske rommet nok? Er
noe av det «Prisen for et dikt» utforsker, at en skrivende mor bare kan få sitt eget
rom ved hjelp av andre kvinner? Selv om det ikke er barn med i bildet, kan det
også være snakk om tid, og frihet. Woolf lanserte i «A Room of One’s Own» også
begrepet «Shakespeare’s sister», en betegnelse på alle kvinner opp gjennom his-
torien som omstendighetene aldri ga muligheten til å skrive. Woolf selv hadde et
ambivalent syn på det å ha hushjelp, som blant annet Hermione Lee skriver om i
sin biografi over Woolf, og det virker som om det var et stykke mellom liv og lære
i hvordan hun behandlet dem (Lee, 1997, s. 353–56). Dette kommer også til syne
i forfatterskapet, påpeker Lee, som beskriver tjenerskapet i for eksempel To the
Lighthouse som skildret «in chillingly classbound terms» (Lee, 1997, s. 356). Det



DIKTETS SURROGATMØDRE. CATHRINE GRØNDAHLS «PRISEN FOR ET DIKT» 133
er selvfølgelig et enormt sprang fra tjenere i mellomkrigstidens England til ren-
holdere og dagmammaer i dagens Norge. Men selve ambivalensen til det å ha
hjelp av utenforstående til å gjøre oppgaver i sitt eget hjem synes å være høyst
levende i dagens Norge, noe som tematiseres i Grøndahls dikt. Kanskje det er der-
for det heter at «dette diktet sysselsetter», ikke «forfatteren av dette diktet syssel-
setter» – altså en personifisering av diktet selv. Det man kan oppfatte som at en
indirekte anklage, rettes mot diktet, men blir på denne måten bare delvis framsatt
som en selvanklage. Anklagen rettes også utover, inn i en større sammenheng, i
siste instans mot litteraturen som sådan. Men diktet kan jo ikke skrive seg selv, da
ville jo hele problemstillingen vært irrelevant. Poenget er nettopp at ting gjør seg
jo ikke selv, som det heter. Dermed må to andre personer (den ene omtales som
mor, den andres kjønn bekreftes ikke, men de fleste renholdere er kvinner), være
en indirekte del av skriveprosessen.5 Siste del av diktet lyder: 

Hvis dette diktet virkelig setter så stor pris på ord,
bør det vel gi dem videre til andre?
Ikke bare stå der og prate
men gi det norske barnet et barnerim
passe det marokkanske
så moren kan lære seg norsk
og betale vaskehjelpen for å lese Wislawa Szymborska på polsk. (Grøndahl, 
2009, s. 65)

Diktet burde heller gi ordene videre til andre, heter det altså, men det er jo nettopp
det som faktisk gjøres. Ved å stå på en side i en utgitt diktsamling gis jo nettopp
disse ordene videre til andre, om det nå er dikteren eller diktet selv som «gir». Dik-
tet finnes jo, både nedskrevet, publisert – og lest, og dermed gitt til verden. Unn-
tatt, altså, til dem som ikke kan språket. Videre er det i sammenhengen interessant
at det å «gi det norske barnet et barnerim» framsettes som noe som «burde» gjøres.
Det er et poeng i denne lesningen å ikke verken antyde eller anta at diktets subjekt
er lik forfatteren, men det er likevel interessant i lys av imperativet om å «gi» det

5. I artikkelen «Ord som kommer, ord som går» i Dagsavisen 3. oktober 2017, nevner språkprofes-
sor Ruth Vatvedt Fjeld «vaskedame» som et av ordene som er «etisk eller politisk belastet»
(Skotheim 2017). Jeg antar at Grøndahl har brukt «vaskehjelp» bevisst ut fra diktets kontekst,
som jeg tolker til å handle om nettopp en belysning av holdninger. Etter å ha lest artikkelen i
Dagsavisen foretrekker jeg imidlertid å skrive «renholder» der jeg omtaler yrket mer generelt,
mens «vaskehjelp» forbeholdes direkte eller indirekte referanse til diktet. 
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norske barnet et barnerim at Grøndahls neste utgivelse etter Jeg satte mitt håp til
verden var nettopp en samling barnerim, Åtte prinsesser i magen (2009). 

Diktsamlingens tittel, Jeg satte mitt håp til verden, spiller på det «å sette barn
til verden». Samtidig er koblingen mellom foreldreskap og skriving sterkt til
stede. Fødsel er en ikke uvanlig metafor for skriveprosesser, å først «gå svanger
med», og siden «føde» en tekst. Når denne teksten da kun kan bli til ved hjelp av
andre – og, man kan kanskje anta, mindre økonomisk privilegerte kvinners inn-
sats, kan de kanskje kalles diktets jordmødre, eller til og med surrogatmødre – de
som hjelper «moren» med å bære fram «barnet»? På den andre siden har vi det å
«sette sitt håp til noe», eller «sette sin lit til noe». Man kan si at det å sette barn til
verden nødvendigvis er å sette sitt håp til verden. Både i form av at mange har
store forhåpninger og forventninger til barna sine, og at å sette barn til verden tross
alt må vitne om å ha en viss tillit til at verden vil ha noe godt å tilby dette mennes-
ket man har satt inn i den. Det samme kan man si om en tekst; den som skriver,
med eller uten tanke på å bli lest av andre, viser en eller annen form for engasje-
ment. 

I et annet dikt i Jeg satte mitt håp til verden, «Morskap», tematiseres «morska-
pet» ved dobbeltbetydningen «å more seg», «å være mor». Likeledes utforskes
dobbeltbetydningen også i «skapet», både som et suffiks, og som møbelet skap.
Som nevnt i innledningen, er det intertekstuelle sentralt i mye av Grøndahls dikt-
ning, og i dette diktet utforskes koblingen mellom «morskap» og «forfatterskap»: 

Men hva med morskapet?
For mye orden og for liten morskap? 
For lite forfatterskap? (Grøndahl, 2009, s. 62)

Videre nevnes – påkalles, kanskje? – andre kvinnelige, norske lyrikere, ved for-
navn: 

Ikke så lenge mødrene detter ut av de magiske skapene til
Halldis, Marie, Eldrid,
Gro og Karin. (Grøndahl, 2009, s. 62)6 

Det blir ikke «for lite forfatterskap» så lenge andre kvinnelige lyrikere kan virke
som en inspirasjon, som kan få mødrene til å «dette ut av de magiske skapene» i
deres kjølvann. Med andre ord er ikke bare kvinnene som passer barn og vasker

6. Det blir jo bare gjetning hvem disse fornavnene refererer til; personlig tenkte jeg umiddelbart på
Halldis Moren Vesaas, Marie Takvam, Eldrid Lunden, Gro Dahle og Karin Haugane. 
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gulv, del av det store, litterære surrogatmoderskapet, men andre kvinnelige forfat-
tere bidrar også, ved å vise at det går an. Det at mødrene «detter ut av» skapene til
de kvinnelige dikterne, blir nok en kobling mellom fødsel og skrift: For at noe skal
kunne «dette ut av», innebærer det at det i utgangspunktet befinner seg inni, og at
de «magiske skapene» er forfatterskapene, skap som rommer noe, og føder noe –
nemlig andre mødre – mødre til barn, til dikt. 

Hva betyr det når «diktet» sier det bør gi ordene videre til andre? Både det nor-
ske og det marokkanske barnet nevnes i den sammenhengen. Diktet knytter altså
kvinner fra ulike kulturer sammen gjennom barn og litteratur. Dette er interessant
i lys av hva Trinh Minh-ha skriver om i kapittelet «Grandma’s Story» i boken
Woman, Native, Other: Writing Postcoloniality and Feminism (1989): Kvinner
har til alle tider vært bærere og fortellere av historier, overført muntlig fra genera-
sjon til generasjon. Omsorgsarbeid og fortellekunst henger sammen. 

Det er videre interessant å merke seg at diktet ikke snakker på vegne av, men på
bekostning av små barn og fattige kvinner, som altså har det til felles at de ikke
kan språket. Er dette et uttrykk for diktets bevissthet om at man ikke skal trenge
en invitasjon fra majoriteten for å bli inkludert i samtalen, som Minh-ha påpeker
«den andre» ofte må? (Minh-ha, 1989, s. 67). Kvinnene knyttes sammen via
barna, men de knyttes dermed i en forstand også sammen med barna. I lys av dette
er det interessant at barn og kvinner nevnes i sammenheng, som to grupper diktet
snakker på bekostning av. Hva tenker «diktet» om at vaskehjelpen ikke leser
Szymborska – eller i hvert fall ikke får betalt for å gjøre det – og at den marokkan-
ske dagmammaen ikke kan norsk? Er de «Shakespeare’s sisters» som ikke har
mulighet til å få brukt talentet sitt, er de kanskje også poeter som skriver «på fri-
tiden», eller er de tvert imot fornøyd med å bruke tiden sin på helt andre ting?
Mener diktet å minne leseren på de ugjennomtenkte antakelsene mange gjør i
møte med minoritetskvinner, på hvordan de i offentligheten iblant – direkte eller
indirekte – omtales som undertrykte og hjelpeløse? Statsminister Erna Solberg
oppfordret i sin nyttårstale folk til å møte bussjåføren Aisha Ali Mohammed med
«et varmt smil» (Skjeggestad, 2017). Selvfølgelig er det aldri feil å minne noen på
at det fint å smile til andre mennesker, og det er åpenbart vesentlig at konteksten
her er at statsministerens oppfordring er et tilsvar til Mohammeds uttalelser om at
hun som Oslos første, kvinnelige bussjåfør med somalisk bakgrunn, har møtt
negative reaksjoner fra flere hold (Skjeggestad 2017). På den annen side: Hva lig-
ger i den antakelsen at Mohammed har bruk for en oppfordring fra selveste stats-
ministeren om at passasjerene skal behandle henne pent? Alle bussjåfører er anta-
kelig vant til å måtte forholde seg til passasjerer med vekslende grad av vennlig
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fremferd, og Mohammed er vel neppe mindre kompetent til å takle dette enn sine
mannlige kollegaer? 

Et spørsmål diktet ikke adresserer, er hvor faren til barnet befinner seg mens
mor skriver, dagmamma tar seg av barnet, og vaskehjelp vasker gulv. Er det kan-
skje slett ingen far med i bildet? Er mor og far begge i lønnet arbeid mens mors
skrivevirke er en ekstra jobb, eller er far ute og tjener penger til dem alle, er han i
siste instans økonomisk ansvarlig for både barnet og de tre kvinnene? Føler han i
så fall stolthet over sin forsørgerevne, føler han skyld eller skam over å være fra-
værende – eventuelt savn? Eller er alle de involverte skjønt enige om at kvinnen
har hovedansvaret for barnet, og trenger hun assistanse, kommer disse i form av
andre (fattigere) kvinner? 

POLITISK BRUK AV INTERTEKSTUALITET

Som Steigane (2001) også har påpekt, er altså det intertekstuelle en sentral del av
meningsskapingen i Grøndahls diktning, og i noen dikt er denne intertekstualite-
ten direkte politisk. I samlingen Lovsang (2003) tematiseres i flere av diktene Nor-
ges forhold til omverdenen, det fremmede, og spesielt manglende ansvarstagen
overfor de mindre privilegerte. Diktet «Sigøynere kommer ikke lenger» spiller på
Olav H. Hauge-diktet «Det er den draumen» fra 1966. At Hauges dikt i 2016 ble
et slags offisielt norsk «nasjonaldikt», da det med 34 % av stemmene vant NRKs
kåring over Norges beste dikt gjennom tidene (Espevik & Årdal, 2016), gir Grøn-
dahls bruk av diktet et ytterligere betydningslag. I Grøndahls variasjon over
Hauge er drømmen at Norge skal åpne seg. Som så ofte hos Grøndahl finner man
her en dobbeltbetydning, en abstrakt og en konkret, der det å «åpne seg» for det
fremmede i mental forstand, også vil medføre en konkret åpning av grensene. Og
som i «Prisen for et dikt» bidrar litteraturen til denne åpningen. I Lovsang refere-
res det til flere kanoniserte norske dikt, for eksempel Gunvor Hofmos «Det finnes
ingen hverdag mer», hvilket gir en kraftfull effekt i og med at den trekker paral-
lellen mellom Norges passivitet i forhold til utvisningen av jøder fra Norge under
2. verdenskrig, og utvisningen av flyktninger i vår tid. At det ikke finnes noen
hverdag mer, er ikke bare en historisk begivenhet, en referanse til fortiden, men
en aktualitet – hverdagen finnes fremdeles ikke. En slik parallell kan tolkes som
et forsøk på å utfordre bildet av roen og idyllen som det fremherskende i dagens
Norge, og i stedet insistere på en sammenheng mellom «oss» og «dem» – i et glo-
balt perspektiv er det ikke fred, bare fordi krigen fysisk sett er langt unna. «Vi
lever i etterkrigstiden» heter det i diktet «Vi som ikke bygget noe», en påstand som
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kan leses som ironisk. Sett i et globalt perspektiv lever vi slett ikke i noen tid der
krigen er over. 

I «Prisen for et dikt», derimot, kan man tolke det som at Norge i en bestemt for-
stand har åpnet seg, hvis vi fremdeles holder oss på det intertekstuelle planet:
Norge er åpent for folk fra andre land i Europa, spesielt dersom de er villige til å
vaske andres gulv for lav lønn. Her strekker diktets subjekt seg dermed ut over den
nasjonale litteraturen, og over i andre lands nasjonallitteratur. Diktet vil at Szym-
borska skal bli lest på polsk. Er det Szymborska eller vaskehjelpen diktet ønsker
å bli kjent med, eller er det igjen litteraturen som får hjerter til å åpne seg? Selv
om ikke «rase» er et element som kommer inn i bildet, handler det om hierarkiske
relasjoner basert på kulturell tilhørighet, og kan derfor leses i lys av hva Ruth
Frankenberg peker på i sin bok White Women, Race Matters. The Social Construc-
tion of Whiteness fra 1993: Hun analyserer hvilken type forhold et utvalg hvite
kvinner har til ikke-hvite, om det er et forhold basert på nærhet eller avstand, lik-
het eller ulikhet (Frankenberg, 1993, s. 44). Noen av de mekanismene Franken-
berg undersøker, handler om hvordan forskjellen mellom likeverdige og hierar-
kiske relasjoner settes i spill. Man kan lese det som at diktets subjekt ønsker å
bevege seg fra sin posisjon av privilegert avstand og over i en større nærhetsrela-
sjon, fra den hierarkiske inndeling mellom arbeidsgiver og ansatt som finner sted
innenfor hjemmets fire vegger. 

Selv om det er alt annet enn tilfeldig at det er nettopp Szymborska som nevnes,
altså i forbindelse med den polske vaskehjelpen, peker dette også mot noe postna-
sjonalt, globalt: Szymborska er ikke bare en polsk dikter, som skriver om polske
forhold – hun er en såkalt «folkekjær» forfatter, som er oversatt til en mengde
språk, og mye lest, også utenfor hjemlandet. Hun er kjent for å ta utgangspunkt i
det hverdagslige, og løfte det opp i en større sammenheng, og behandle det vanlige
som et «mirakel», som Arent van Nieukerken kaller det (Nieukerken, 2006, s. 45).
Kanskje er referansen til Szymborska videre ment å peke på den fordommen at
mange umiddelbart antar at en renholder er lavt utdannet, og følgelig ikke leser –
eller skriver – poesi. Sett i lys av renholderens kulturelle bakgrunn, kan det også
være en kommentar til en del nordmenns forhold til Sentral- og Øst-Europa som
et sted man ansetter billig arbeidskraft fra, og selv reiser til for å nyte det som for
nordmenn er billige varer og tjenester, men er lite interessert i å bli kjent med. 

Likevel er det nok riktig som den polske sosiologen Tomasz Zarycki hevder i
boka Ideologies of Eastness in Eastern and Central Europe (2014), at få ville ved-
kjenne åpent en slik holdning. Han argumenterer for at Sentral- og Øst-Europas
nærhet til Vesten, både geografisk og kulturelt, gir et mindre tydelig forhold enn
det Edward Said definerer som «orienten», altså ikke like definert som utenfor og
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annerledes (Zarycki, 2014, s. 4). Han viser til Marina Blagojevic’ beskrivelse av
Sentral- og Øst-Europa som en «semi-periferi» (s. 5), som på samme tid befinner
seg både innenfor og utenfor Europa. Videre hevder han at Sentral- og Øst-Euro-
pas mindreverdighet («inferiority») ikke bare kan avskrives som «symbolsk»,
men at det også handler om økonomisk og politisk status. Et poeng hos Zarycki er
at når slike hierarkier ikke er uttalt, er de ikke mindre reelle, men desto vanskeli-
gere å komme til livs. Han antyder at han ser det som en slags dobbeltmoral at man
på den ene siden ikke snakker åpent om sammenhengene mellom økonomi og sta-
tus, og på den andre siden måler innflytelse og verdi i lys av økonomi. 

Hvis vi går med på at Zaryckis analyse er en noenlunde dekkende beskrivelse
av forholdet mellom «diktet» og den polske vaskehjelpen – en som tilsynelatende
er både lik og likestilt, men i realiteten er preget av en hierarkisk ulikhet som ikke
vedkjennes åpent – hvordan er så relasjonen mellom «diktet» og den marokkanske
dagmammaen? Hvis vi nå ser på dette som en konkret dagmamma, ikke en synek-
dokisk eller symbolsk en, så kommer det fram av diktet at dagmammaen selv er
mor, og at hun ikke kan norsk, eller i hvert fall ikke godt. På samme måte som vas-
kehjelpen kan ses på som noe som både er, og ikke er, del av Europa, kan kanskje
det samme sies om dagmammaen. Marokko ligger nær Europa geografisk og kul-
turelt, og er samtidig del av Afrika, som tradisjonelt har blitt oppfattet som fjernt
og annerledes i norsk bevissthet. Et av diktene i Jeg satte mitt håp til verden heter
«Barna i Afrika», og innledes: 

Spis brødskiva di
Tenk på barna i Afrika, sier jeg
Enda jeg selv ikke har tenkt på dem
på flere uker. (Grøndahl, 2009, s. 50) 

Dette uttrykket «tenk på barna i Afrika» har i Norge blitt brukt til å oppdra barn
ved hjelp av påføring av skam: Det har vært en måte å få barna til å være takknem-
lige for hva de har, spesielt når de ikke spiser opp maten sin: Spis, tenk på barna i
Afrika, som ikke har noen mat. Selv om voksne neppe mente å gi inntrykk av at
ingen barn i hele Afrika har noen som helst mat, var dette en presisering som sjel-
den kom fram, og innprentet norske barn et bilde av at alle i hele Afrika sultet.7 

Forestillingen om «barna i Afrika» er en frase som nærmest har blitt et symbol
på forskjellen mellom nød og bortskjemt overflod. Hva skjer med dette bildet når

7. En slik «stakkarsliggjørende» holdning har blitt parodiert i Studentenes og Akademikernes
Internasjonale hjelpefonds musikkvideo «RadiAid: Africa for Norway» fra 2012, der afrikanere
hjelper de stakkars nordboerne som lider sånn av kulde (SAIH, u.å.).
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man står overfor et barn av afrikansk opprinnelse som del av sin egen hverdag –
blir det da tydelig at de symbolske «barna i Afrika» er så fullstendig mytologiserte
at man neppe ville forbundet noe faktisk enkeltmenneske med dette uttrykket, at
det i dag er blitt et rent historisk begrep fra en mindre globalisert tid? Diktet
«Barna i Afrika» antyder dette, da det slutter med at det ikke er rimelig å forvente
at det norske 2000-tallsbarnet skulle forstå koblingen: 

Så hvor du skulle få den ideen fra
at barna i Afrika
har noe som helst
med deg eller denne brødskiva å gjøre,
det er like opplagt
som sommerdekk på vinterføre. (Grøndahl, 2009, s. 50) 

På den ene siden tror jeg diktet illustrerer hvor foreldet tidligere tiders forestillin-
ger om «barna i Afrika» fremstår i dag, men slutten har også i seg at noe tross alt
har gått tapt på veien fra tidligere tiders «stakkars (eksotiske) dem, heldige (van-
lige) oss», og til dagens – hva? Revnende likegyldighet? Apati? Når barnet i dag
ikke skjønner koblingen mellom brødskiva si og «barna i Afrika», virker det som
om det også rommer en selvkritikk fra diktsubjektets side; både for ikke selv ha
tenkt nok på verdens fattigdomsproblemer, representert ved «barna i Afrika», og
for ikke å ha lært barnet sammenhengen mellom egne privilegier, representert ved
noe så prosaisk som ei halvspist brødskive, og sult andre steder i verden. Kanskje
har velstanden blitt så enorm og så selvfølgelig at det rett og slett har blitt umulig
å si at «prisen på ei brødskive» – i vid forstand – faktisk er noe som helst i det store
sammenhengen. 

SKAMMEN OVER Å SKRIVE

Å «sette sitt håp til verden» innebærer også en innsikt i ens eget ansvar for at dette
håpet skal manifesteres. Omslaget har en barnelitterær intertekstuell referanse, der
vi ser en krabbende baby med Pippi Langstrømpe-parykk. Dette bildet er plassert
rett under tittelen, og det virker som om det er en sammenheng mellom tittelens
«håp» og den røde parykken: Et håp om at dette barnet skal lære noen viktige
egenskaper og innsikter av Lindgrens karakter, som nærmest har blitt selve sym-
bolet på den «sterke» jentekarakteren (at Pippi også har en sårbar side, gjøres det
ofte mindre ut av, men det er en annen diskusjon). Pippi-referansen følges også
opp i diktet «Pippi og Annika», som kan leses som en kritikk av i hvor liten grad
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dagens småjenter oppdras etter Pippi-idealer. I lys av tematikken er det også rele-
vant at Pippi vokste opp uten foreldre. Peker disse ulike referansene, knyttet til
barn og foreldre-tematikk, mot spørsmålet om hvorvidt det å få barn gjør at man i
større grad plikter å bidra til å gjøre verden til et bedre sted? I praksis er det ingen-
ting som tyder på at foreldre som sådan er mer samfunnsbevisste mennesker enn
andre. Kanskje kan man til og med hevde at mange tvert imot blir mer opptatt av
sitt eget lille hverdagsliv, og mindre opptatt av verdensproblemene. Det synes å
betraktes som mer legitimt også, det er en utbredt aksept for at småbarnsforeldre
ikke har overskudd til så mye annet enn å ta seg av og forsørge barna sine. Hva så,
når enkelte av oppgavene ved å ha små barn er outsourcet, hvilket ansvar har man
da, og for hva, for hvem? Er det å skrive dikt en god nok «unnskyldning»? 

Ifølge en sånn tankegang vil det å sette et dikt til verden nødvendigvis innebære
en idé om at skriving i hvert fall potensielt har en betydning. Det er en viktig jobb.
Dermed kommer også tvilen og skammen inn i bildet: Hvem er vel jeg til å være
verd prisen på et dikt, eller en hvilken som helst skriftlig formulert setning? Et
slikt perspektiv gjennomsyrer selvfølgelig også disse setningene jeg skriver her og
nå, og ble ekstra aktualisert da jeg etter første utkast av denne artikkelen ble rådet
til å lese Trinh Minh-ha. Etter å ha lest bare noen sider av Woman, Native. Other
tenkte jeg at hele denne artikkelen kunne – burde – erstattes med en enkelt setning:
«Les heller Trinh Minh-ha.» Det er altså ikke bare et spørsmål om det økonomiske
og kulturelle, men også det personlige. Hvor mange skrivende mennesker spør seg
om det de skriver, er nyttig nok, godt nok, verdifullt nok? Selv om man er aldri så
overbevist om at skriving er viktig arbeid, at uten skrift er verden tom og menings-
løs, og at noen må ta seg av denne jobben, vil fremdeles spørsmålet gjenstå: Hvem
er den rette til å forvalte denne jobben, og hvor mange skrivende mennesker tren-
ger man egentlig? Dette er et politisk spørsmål. Prisen man setter på et dikt eller
en setning, er et politisk standpunkt. Å skrive er dermed en politisk handling,
samme hvor lite politisk innholdet måtte være. 

Skammen over å like jobben sin, hvis man velger å lese det sånn, er interessant
fordi også det å ikke like jobben sin er forbundet med skam. Hvis man utfører et
arbeid man ikke liker, ligger det i sakens natur at man ikke har noe valg, at man
av ulike årsaker ikke har myndighet til å bestemme hva man vil bruke sin egen tid
på. Blant såkalte «underpriviligerte» har man iblant en spenning mellom på den
ene siden å være fra en bakgrunn der det ikke er en selvfølge at man skriver, og
dermed føle tvil og skam over å tenke at man kan det, og på den andre siden kjenne
på at så lenge det finnes «ordentlig» arbeid som burde utføres, skal man jammen
kunne forsvare hvorfor man sitter der og bruker tiden på å skrive, av alle ting.
Trinh Minh-ha gir mange eksempler på denne typen skyldfølelse ut fra perspekti-
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vet til kvinner i den tredje verden, på at det ikke er en selvfølge at man synes dette
er noe man har rett til. For eksempel siterer hun Gloria Andalzúa, som spør seg
med hvilken rett akkurat hun skulle skrive, og hvem som kunne gi denne retten
«How dared I even consider becoming a writer as I stooped over the tomato fields
bending, bending under the hot sun …» (Minh-ha, 1989, s. 8). Det er altså både en
bevissthet om at det å skrive er et privilegium, og samtidig en utfordring av denne
ideen. Forfatteren med og uten penger vil begge føle skam: Den (mer eller mindre)
økonomisk velbergede vil oppfatte sitt «lette» utgangspunkt som skamfullt, mens
en fra en (mer eller mindre) fattig bakgrunn vil kunne oppfatte sitt virke som pre-
tensiøst og luksuriøst. 

«Unyttig» virksomhet er ille nok, synes noen å mene. Og det synes som om at
dette kravet om «å gjøre nytte for seg» i snever betydning, i enda større grad gjel-
der for migranter, som må gjøre seg dobbelt fortjent til å i det hele tatt være del av
samfunnet. I denne sammenhengen er det interessant at der kvinnelige forfattere i
dag langt på vei har overkommet de hindringene som fantes opp gjennom his-
torien – det er kanskje ikke lett, men neppe kontroversielt i dag å være kvinnelig
forfatter – så er det fremdeles stadig spørsmål om hvorfor man har så få forfattere
med henholdsvis såkalt arbeiderklassebakgrunn, og med flerkulturell bakgrunn.
«Prisen for et dikt» får fram spenningen mellom økonomiske, språklige og kultu-
relle forutsetninger for å skrive. Hva diktet ikke spør om, er om det er gitt at alle
heller ville skrive – eller lese – dikt enn vaske gulv. Er det en implisitt antakelse
om at alle som ikke har hva enkelte definerer som en «spennende» jobb, per defi-
nisjon er mindre privilegerte? Dette spørsmålet har også Trinh Minh-ha tatt opp,
ved en fortelling fra Denise Paume, som i Fransk Sudan på 1960-tallet opplevde
at mens hun selv priste seg lykkelig for å kunne skrive framfor å måtte knuse korn,
hørte hun kvinnene som utførte dette arbeidet, snakke om hvor slitsomt og trist de
syntes det så ut å måtte sitte der med penn og papir hele tiden (Minh-ha, 1989, s.
7). Så det er ikke gitt at skriving er et givende arbeid. I tillegg finnes det vel knapt
nok noe i hele universet man kan tjene mindre penger på enn å skrive dikt. Dag-
mammaer, renholdere, ja, de aller fleste, tjener langt mer enn en lyriker. Det kan
altså neppe være snakk om å skrive av økonomisk nødvendighet for å forsørge
barnet. Det kan godt være at skrivingen ikke er mors primære yrke, at hun tjener
pengene et annet sted, og så skriver «på fritiden», som det ofte kalles. Hvorom all-
ting er, ligger det i sakens natur at skrivingen skjer av lyst. Gitt at det er en implisitt
skam- og skyldfølelse til stede: Har den oppstått utelukkende på grunnlag av å ha
vaskehjelp og dagmamma så man selv kan beskjeftige seg med «viktigere» ting,
eller er det like mye at skrivingen i visse øyeblikk kommer foran å tilbringe tid
med barnet? Som mange har påpekt, er skam forbundet med hvem man er, mens
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skyld er forbundet med hva man gjør (Sedgwick, 2003, s. 37). Diktets subjekt
kunne med andre ord bare kvitte seg med både barnepasseren og vaskehjelpen.
Men hadde det egentlig endret noe? Hvis forsøket på å bli kvitt skyldfølelsen
hadde gått ut på å velge bort skrivingen, og heller bruke tiden på gulvvask og bar-
nepass – hadde ikke bare det at lysten allerede har manifestert seg, vært nok? Er
det derfor diktets jeg ønsker å skyve ansvaret over på diktet selv? Verdens eldste
unnskyldning for «egoistiske» kunstnere er å hevde at man knapt har noe valg, at
kunsten krever sitt, og kunstneren, nærmest viljeløst, er kunstens tjener. Er denne
ansvarsfraskrivelsen et nødvendig forsvar i en verden som ikke setter pris på dikt? 

HVA ER PRISEN FOR Å IKKE SKRIVE ET DIKT? 

Det å skrive litteratur kan i seg selv sies å være en politisk handling. Om nå for-
fatteren skriver på fulltid, deltid, eller på «fritiden», kan man uansett si at «prisen
på et dikt» i en forstand er de pengene man da ikke tjener på å i stedet bruke tiden
på å utføre en jobb med tarifflønn. Det er anti-nyttig, i et samfunn der alt handler
om umiddelbar – eller gjerne økonomisk – nytte. Martha Nussbaum, i boka Poetic
Justice: The Literary Imagination and Public Life fra 1995, tar utgangspunkt i
Charles Dickens’ roman Hard Times fra 1854, og diskuterer erkekapitalisten Mr.
Gradgrinds menneske- og kunnskapssyn, som stilles opp som selve motsetningen
til litteraturen og alt den representerer: «Literature, he sees, is subversive. It is the
enemy of political economy, as Mr. Gradgrind knows it […]» (Nussbaum, 1995,
s. 1). Dickens’ roman viser, skriver Nussbaum, hvordan et syn som Gradgrinds
reduserer menneskene til kun sin økonomiske nytteverdi, som i at arbeiderne ikke
omtales som mennesker, men som Dickens formulerer det, som antall «hands and
stomachs» (Nussbaum, 1995, s. 21). 

Hva er så nytte, og hva er nyttig litteratur? Eller kanskje man heller skulle
spørre, hva er nyttig med litteratur? Nussbaum gir et av svarene på dette i sin ana-
lyse av Hard Times: «In imagining things that do not really exist, the novel, by its
own account, is not being ‘idle’: for it is helping its readers to acknowledge their
own world and choose more reflectively in it» (Nussbaum, 1995, s. 31). Selv om
Nussbaum skriver om romanen, tror jeg poenget kan gjelde skjønnlitteratur som
sådan. Sett i lys av slike teorier, kan man kanskje til slutt ende opp med det mot-
satte spørsmålet: Hva er prisen av å ikke skrive et dikt? Kanskje det vil vise seg at
den er mye større. Hvis det å skrive har betydning, og er en politisk handling ved
å være noe man i de aller fleste tilfeller ikke tjener penger på, kan det sees som en
protest mot det å måle alt i penger og profitt. Å skrive er å bidra til å opprettholde
verdier i samfunnet som ikke er underlagt prinsippet om at alle tings mål er å tjene
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flest mulig penger. Dermed kan skriving sees på som en etisk handling. På den
annen side – som diktet jo tematiserer – er det sjelden helt så enkelt. Det er kanskje
etisk å skrive, men er det fremdeles etisk hvis det innebærer å (under)betale andre
for å kunne gjøre dette? Tematikken i «Prisen for et dikt» gjelder ikke bare denne
bestemte dikteren og dette bestemte diktet, denne barnepasseren og denne hushjel-
pen: Hvor mye husvask og barnepass – og massevis av andre underbetalte jobber
– utføres av andre arbeidstakere fra mindre økonomisk privilegerte land og kultu-
rer, for at noen skal kunne «realisere seg selv» gjennom interessant og givende
arbeid? Og, som Trinh Minh-ha viser, utgjør for noen bakgrunnen deres en ekstra
hindring ved at det regnes som mindre selvfølgelig, både av dem selv og omgivel-
sene, å skulle skrive som arbeid. Hvordan kommer dette aspektet inn i regnestyk-
ket? 

Det har altså mange ulike typer kostnader både å skrive, og å ikke skrive, og de
er både av personlig og samfunnsmessig art. Det hadde vært et tap for verden hvis
dette diktet ikke fantes, både helt konkret, og i en større sammenheng. Når noen
velger bort å skrive, bidrar dette til å gjøre verden enda mer opptatt av profitt og
mindre av kunst. På det personlige planet hadde det vært et tap for diktets subjekt,
som hadde valgt bort noe som åpenbart føles meningsfylt for vedkommende, på
grunnlag av skam og skyld. Prisen på et dikt er også de personlige omkostningene.
Det koster, ikke bare økonomisk, men i form av personlige offer – antakelig i hvert
fall delvis tap av inntekt, tap av kvalitetstid med for eksempel barna sine. Videre
kommer, for mange, ulike former for mentale overvinnelser. Skriving er fordømt
hardt arbeid, det krever enorm innsats i form av tid og anstrengelser som man rela-
tivt sett får lite igjen for, i hvert fall i form av gradgrindske parametere. En del av
prisen for et dikt er altså det den skrivende betaler. For noen innebærer dette ofre,
mens andre igjen har økonomi til å kjøpe seg all den handlefriheten de måtte ønske
– en handlefrihet som, slik diktet «Prisen for et dikt» kanskje antyder – igjen beta-
les for med en viss dårlig samvittighet? Prisen for et dikt er altså et særdeles kom-
plisert regnestykke. Det at diktet finnes, på tross av tvilen på sin rett til å eksistere,
grunnlaget for sin tilblivelse, og de praktiske hindringene, vitner kanskje om at
prisen for å ikke skrive et dikt til syvende og sist er den aller høyeste prisen? Det
ville være å overlate til verdens Gradgrinder å sette premissene. 
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Laila Stiens novelle «Reisen mot øya»

AASTA MARIE BJORVAND BJØRKØY

SAMMENDRAG  Denne artikkelen handler om Laila Stiens novelle «Reisen mot øya» 
fra samlingen Nyveien (1979), der en gruppe med mennesker og deres reinsdyr kjemper 
for å komme frem til sommerbeitet før simlene skal kalve. I løpet av seks knappe sider 
fremstiller Stien oppbyggingen mot et dramatisk klimaks som endevender på 
situasjonen. Med utgangspunkt i novelletrekk og sjangerbrudd analyserer jeg Stiens 
fremstilling av samenes reise. Denne novella er særlig viktig fordi fremstillingen av 
samers møte med det norske storsamfunnet kan leses allegorisk. Slik fungerer novella 
som en motfortelling som kan destabilisere tilvant tro på at staten Norge ikke lenger 
diskriminerer sitt urfolk.

NØKKELORD  minoriteter | samer  | allegori | rasisme/diskriminering | assimilering | 
motfortelling

Urfolket samer er svakt representert i norsk samtidslitteratur. Slik gjenspeiler
skjønnlitteraturen hvor lite synlig samene er i mange deler av dagens norske sam-
funn. I 2017 ser vi imidlertid en tendens til økt oppmerksomhet om samene i
media, noe vi trolig kan se i sammenheng med hundreårsmarkeringen for Same-
folkets stormøte i 1917. Gjennom vinteren og våren 2017 har særlig NRK TV
bidratt til å synliggjøre samenes hverdag og kultur med underholdningsprogram-
mer som Muitte mu (’husk meg’) og dokumentaren Reinflytting minutt for minutt.
I avisene har vi kunnet lese om så vel reinsdyr med skrapesyke som må slaktes,
som historisk stoff om fornorskingens konsekvenser. Også i nyere forskning løftes
samene frem i ulike prosjekter om minoriteter. Ett eksempel er forskningsprosjek-
tet Data-Mining the Digital Bookshelf, som blant annet utforsker fremstillingen av
ulike minoriteter i norsk litteratur. Et annet er antologien Folk uten land? Å gi
stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter for å utforske og finne mulige
svar (2016). 2017 ble dessuten året da Stortinget vedtok å granske Norges urett
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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mot samer og kvener, deriblant assimileringspolitikken. Man vil kartlegge hvor-
dan samer og kvener opplevde fornorskingen, samt hvordan den fortsatt virker på
dagens samiske og kvenske befolkning i Norge.

Vedtaket kommer sent, kan man innvende. Og er det bare fasadetiltak, presset
frem av jubileet? I mange sammenhenger representerer samer fortsatt noe spesielt,
fremmed eller avvikende, de løftes frem som noe annet enn det såkalt norske. Slik
blir de like fullt og fortsatt tildelt posisjonen de andre. Men hvordan kan man
inkludere minoriteten samer som en fullverdig del av samfunnet uten at de med
det skal assimileres og gi opp eller redusere tilhørigheten til det samiske? Som
filosof Lars Fr. H. Svendsen påpeker, er en avgrensing mellom oss og dem vesent-
lig for dannelsen av identitet. Det store problemet med begrepspar som oss og dem
«er at disse begrepsparene gjerne oppfattes som asymmetriske, slik at de danner
grunnlag for forskjellsbehandling» (Svendsen 2013, s. 123). Og forskjellsbehand-
ling kan få konsekvenser for mer enn identitetsdannelsen.

I eldre norsk litteratur blir samene primært fremstilt gjennom et eksternt blikk,
via en forteller som står utenfor og betrakter. Fremstillingen er gjerne negativt
ladet eller preget av en nedlatende tone. Vi finner eksempler i Petter Dass’ Nord-
lands Trompet, i Maurits Hansens fortelling «Laminlamme» (1837), hos Magda-
lene Thoresen (1884), i Jonas Lies fortelling «Finneblod» (1872), i Olav Duuns
romanserie om Juvikfolket (1918–1923) og ikke minst i Knut Hamsuns roman
Markens Grøde (1917), der samene knapt regnes som mennesker. Dette blir pre-
sisert allerede i romanens åpning: «Den lange, lange Sti over myrene og ind i Sko-
gen hvem har trakket op den? Manden, Mennesket, den første som var her. Det var
ingen Sti før ham» (Hamsun 1917, b. 1, [5]). Markens Grøde forteller historien om
Isak som vandrer inn i ødemarken på leting etter et sted der han kan slå seg til ro
og bygge et hjem. Siden følger et og annet dyr, og deretter en same, og de skal vise
seg å ha status i den rekkefølgen i Markens Grøde. Samen regnes ikke som et full-
verdig menneske, og hierarkisk stiller samen etter dyret. Samene har nemlig van-
dret i ødemarken før Isak kommer, men Isak regnes likevel som den første (se mer
i Simpson 1977; Jernsletten 2003; Storfjell 2003; Andersen 2006; Zagar 2009;
Bjørkøy 2015).1 Hun som etter hvert blir Isaks kone, Inger, fremstilles dessuten
«flatterende» på rasistisk vis: «[D]et var intet av Lap over hende, hun var ikke
liten og vissen men tværtimot makeløs og stor» (Hamsun 1917, b. 1, s. 84). 

Laila Stien, en av Norges fremste samtidsnovellister, skriver blant annet om det
samiske i sine utgivelser. I tillegg har hun gjendiktet samisk litteratur, studert

1. Det NFR-finansierte prosjektet Data-Mining The Digital Bookshelf (representert ved blant
andre Ellen Rees, Ståle Dingstad, Frode Helland og Madelen Brovold ved UiO og Lars Johnsen
ved NB) arbeider med fremstilling av minoriteter i norsk litteratur.
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fagene etnologi, samisk og etnografi, og hun er gift med samiske Mikkel Aslaksen
Gaup. Stiens kunnskap om og nærhet til den samiske hverdagen viser seg i hvor-
dan Stiens litteratur særlig skiller seg fra den nevnte eldre norske litteraturen.
Mens blant andre Dass, Hansen, Thoresen, Lie, Duun og Hamsun representerer
majoritetsbefolkningen og skildrer samene fra et utenfra-og-ned-perspektiv, frem-
stiller Stien samene tilnærmelsesvis fra deres perspektiv. 

Stien debuterte med novellesamlingen Nyveien i 1979, som på ulike måter skil-
drer samiske miljøer. Det samiske har også satt spor i Stiens lyrikk, og det er et
hovedtema i Stiens roman Vekselsang (1997). I denne artikkelen blir oppmerk-
somheten rettet mot novella «Reisen mot øya» fra Nyveien. Denne novella ble
relansert i 2012 i samlingen 33 år / 33 noveller, der den også er plassert først. Sam-
lingen er redigert av forfatter Bjarte Breiteig, som skriver i sitt etterord: «I dette
utvalget er det samiske representert ved én enkelt og ganske kort tekst, ‹Reisen
mot øya›, som til gjengjeld er novellekunst av et format en ikke ser alt for ofte»
(Breiteig 2012, s. 464). Som Breiteig fremhever, skriver Stien ofte om «det nor-
ske», gjerne «det folkelige norske», eller kanskje snarere «det folkelige nordnor-
ske», og novella «Reisen mot øya» kan leses som «et monument over samenes
møte med det norske storsamfunnet» (2012, s. 464).

Gjenutgivelsen så vel som plasseringen fremhever hvordan de problemstillin-
ger denne novella reiser, ikke er foreldet. Den er ikke primært et historisk doku-
ment, men en tekst som fortsatt utfordrer litterært, eksistensielt og politisk. I denne
artikkelen vil jeg primært konsentrere meg om hvordan Stien tematiserer og frem-
stiller konfrontasjonen mellom samer og det norske storsamfunnet i «Reisen mot
øya».

BÆREKRAFTIG REINDRIFT

Ifølge Stien selv er det ikke tilfeldig at hun først og fremst skriver noveller: «– Det
kommer av en erkjennelse av at det er min legning, mitt talent og temperament.
Det handler blant annet om å ha en følelse for å kunne beskrive utsnitt som er
representative for noe større», sier Laila Stien i et intervju med nrk.no (Espevik
2015). Novella «Reisen mot øya» kan også leses som et bilde på noe større, som
en allegori for hvordan samer har blitt og blir overkjørt av (det offisielle) Norge.
Eksempelvis kan den leses i lys av den historiske Alta-saken som truet samisk
reindrift i Norge på 1960- og -70-tallet (SNL Alta-saken). Markeringen av
hundreårsjubileet for det samiske stormøtet i Trondheim den 6. februar i 1917, en
dato som siden er blitt Samefolkets dag, har, som nevnt, bidratt til å løfte frem
flere historier i mediene som minner om at de problemstillinger Stiens novelle
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synliggjør, er like aktuelle i dagens samfunn (se for eksempel oppslaget «Samenes
Jeanne D’Arc» hos nrk.no; Sveen 2017). I april 2017 kom dessuten en ny
reindriftsmelding, der staten krever fullt innsyn i reindriften og individmerking.
Regjeringen ønsker en næring med velfungerende verdikjede, der reindriften som
kulturbærer blir ivaretatt. Blir reinantallet holdt nede, ser regjeringen for seg at
hver rein vil produsere mer kjøtt. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale
(Frp) fremhever at reintallet nå er nede på et økologisk nivå. Staten vil kontrollere
at antall dyr stemmer med beitegrunnlaget. Reinnæringen har imidlertid ønsket å
sikre seg ved å øke flokkstørrelsen, i tilfelle beitet er dårlig eller ulykker fører til
at deler av flokken ikke overlever vinteren. Beitegrunnlaget avhenger av mer enn
størrelsen på beitet og antall dyr. Avhengig av klima og andre ytre faktorer vil bei-
tegrunnlaget være ulikt fra år til år. Reinen lever på utmarksbeite hele året, og de
klimatiske variasjonene bestemmer. «Skal det produseres større rein, må den
mates, og da blir det husdyr», presiserer forsker Mikkel Nils Sara ved Samisk høg-
skole i Klassekampen den 8. april 2017. Regjeringen vil også oppheve forbudet
mot å offentliggjøre hvor mange reinsdyr hver enkelt reineier har. «Du spør ikke
andre om hvor mye penger han har i banken», sier reineier Josef Henrik Buljo. Det
er heller ingen automatikk i at færre dyr i flokken gir større dyr, fremhever Buljo
(Rapp 2017). 

Professor Ivar Bjørklund ved Norges arktiske universitet ser reindriftsmeldin-
gen som et ønske om å integrere reindriften i et nasjonalt økonomisk regime.
Reindriften er en samisk kulturbærer, basert på samisk sedvane og overført kunn-
skap. Når staten vil ha detaljkontroll via databrikker, mister reinholderne retten til
selvbestemmelse. Sametinget ser dette som et angrep på reindriftskulturen og
mener staten mangler innsikt i verdigrunnlaget og i samisk driftsform. Sametings-
råd Mariann Wollmann Magga (Ap) påpeker at næringsutvikling kommer i andre
rekke. For samer med reinflokker er økt press på arealene den største trusselen mot
en bærekraftig reindrift. Kraftutbygging, kraftledninger, hyttefelt, veier, vindmøl-
ler og annen utbygging spiser stadig av reindriftsarealene (Rapp 2017). På den
måten truer staten stadig samenes kultur og livsgrunnlag, og denne saken alene
viser oss hvordan Stiens novelle kan leses allegorisk. 

I det følgende skal vi se hvordan «Reisen mot øya» gir innsikt i de utfordringer
og problemer den samiske hverdagen er preget av. Den korte novella på knappe
seks sider gir et utdypende innblikk i det staten Norge fortsatt later til å mangle
kunnskap om. Novellesjangerens særpreg er av betydning for hvordan Stiens
novelle virker. Gjennom analysen vil jeg derfor trekke frem og forholde meg til de
sjangertrekk og sjangerbrudd som er relevante.
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DET EKSTRAORDINÆRE ORDINÆRE

Dels i fugleperspektiv, dels tett på skildrer «Reisen mot øya» hvordan ei gruppe
samer forflytter seg og reinflokken til kysten, der reinen har sommerbeite på ei øy.
Tittelen fremhever at det er selve reisen mot øya som er sentral i novella, og
novella åpner med informasjonen «[r]eisen mot nord er snart til ende. Målet er
øya» (Stien 1979, s. 33). Men både «Reisen mot øya» (min utheving) og ordet
«snart» fremhever at de fortsatt er underveis, de er ikke fremme ved målet. Den
spenningen som bygger seg opp gjennom novella, knytter seg dermed til hvorvidt
de vil klare å nå frem. Slik varsler både tittelen og første setning at det kan bli van-
skelig å nå målet. Dette blir forsterket av småord som gjennom novella gjør lese-
ren oppmerksom på at situasjonen vil endre seg. I syvende avsnitt står det eksem-
pelvis: «Alt har gått godt hittil» (s. 34). Ordet «hittil» signaliserer at det gjelder
bare foreløpig og fungerer dermed som frampek som lader teksten med spenning.

Novellas åpning bryter med sjangerforventningene siden den ikke åpner brått
og in medias res (jf. Good 1994, s. 163). I stedet innledes novella med tre infor-
merende setninger der fortelleren formidler at en reise snart er avsluttet – de har
reist i ni netter og dager. Fortelleren viser og formidler innsikt i hva reinen trenger,
at øya kan by på urter og gress og saltholdige vekster som reinen trenger etter lang
ferd «fra innlandets snødekte moserabber». Øya er «steinete og steil», men den
«skjuler» skatter som reinen trenger for å bygge seg opp til en ny vinter (s. 33).
Slik stiller fortelleren på linje med de reisende; fortelleren vet at øya er en ressurs-
kilde. Samtidig er det dermed antydet at det ikke er åpenbart for enhver hvilken
skatt øya er. Samene sitter på nødvendig kunnskap. I tillegg vet de å utnytte steder
som kanskje ellers ville ligget brakk. Slik fremheves samenes kjennskap og nær-
het til naturen. Årstider og naturens ressurser bestemmer hvor samene skal opp-
holde seg. Slik lever de i takt med naturen.

I Stiens novelle blir det ikke oppgitt hvilket land samene oppholder seg i. Vi får
kun vite at de reiser mot havet i nord, på vei mot «Sommerlandet» (s. 34). Uten
spesifikk stedsreferanse er novella allmenngyldig for alle samer som driver med
reindrift. Urfolket samer har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sve-
rige, Finland og Russland, og det landområdet de tradisjonelt bebor, kalles Sápmi
(SNL samer).2 Siden novella er skrevet av en norsk forfatter, velger jeg å anta at
handlingen utspiller seg nord i Norge. Denne antagelsen kan styrkes av at skipet
de etter hvert møter, bærer norsk flagg. Det er heller ikke angitt noen tidsreferanse

2. Bare Russland har offisielt registrert hvem som har samisk identitet og bakgrunn. Derfor vet
ingen nøyaktig hvor mange samer det finnes eller hvordan den samiske befolkningen er bosatt
(SNL samer).
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i novella, men det er vårvinter, og vi vet at «Reisen mot øya» ble publisert i 1979.
De kjører dessuten scootere, noe som fremhever at handlingen foregår i nyere tid.

Stien gir oss innblikk i deler av den tradisjonelle reindriften. Tamreindriften,
som ble en hovednæring for enkelte samer mot slutten av 1500-tallet (Lindkjølen
1991, s. 14), bidro til at samer som hadde reindrift som hovednæring, gikk fra å
være såkalte halvnomader til å bli helnomader. Man vandrer mellom sommerbei-
tet ute ved kysten og vinterbeitet inne på fjellviddene. Særlig insektene i innlandet
gjør det nødvendig å trekke ut til kysten om sommeren. Samtidig vil reinen helst
komme tilbake til de samme paringsplassene og kalvingsplassene fra år til år
(SNL samer; Lindkjølen 1991; Rapp 2017).3 Novella «Reisen mot øya» fremstil-
ler følgelig det vante og rutinemessige fremfor det ekstraordinære, noe vi kan anse
som et sjangerbrudd, siden novella ofte handler om noe utenom det vanlige, nær-
mere bestemt om noe som har et element av nyhet over seg, enten det gjelder plot-
tet eller settingen eller begge deler. Man kan imidlertid påstå at den tragiske slut-
ten er ekstraordinær, og slik sett novelletypisk (jf. Good 1994, s. 161). Men
novella avslører at dette «har hendt før. Flere ganger» (s. 34). Følgelig er også det
katastrofale en del av det de er vant til å måtte takle.

MENNESKER

Ei novelle handler gjerne om få personer (jf. Beyer 1966, s. 6; Matthews 1994, s.
73). Men i Stiens novelle møter vi ei gruppe med mennesker, både barn og voksne,
og en dyreflokk. Vi får vite at de er mange (s. 35). Men de danner en enhet som
sammen forsøker å nå samme mål. Ut fra enkelte opplysninger, som at de forflyt-
ter seg fra innlandet til kysten med reinflokken sin, forstår vi at det må være samer
som reiser. De blir imidlertid aldri omtalt som samer, det står enten «menneskene»
eller «gjeterne» eller «fjellfolket». I likhet med dyrene danner de en gruppe, et fel-

3. Tradisjonelt står fiske, jakt, fangst, sanking, håndverk og reindrift sentralt i samisk tradisjon, og
tidligere delte man inn samefolket i fire hovedgrupper etter levemåte og bosetning: Sjøsamer,
selve- og innsjøsamer, skogssamer og fjellsamer. Men i dag er det samiske samfunnet like sam-
mensatt og differensiert som ethvert annet moderne samfunn. Deler av den samiske befolknin-
gen opprettholder likevel de tradisjonelle næringsformene, og i samepolitikken er man opptatt
av å videreføre tradisjonelle samiske næringer i det moderne samfunnet. Ifølge Hans Lindkjølen
ble reindriften en hovednæring for enkelte samer først mot slutten av 1500-tallet, og per 1990
var det bare 5–10 % av samefolket som lever av å holde tamrein (Lindkjølen 1991, s. 14). Per
2017 sysselsetter samisk reindrift om lag 3000 personer og utgjør ca. 1000 årsverk. Samisk
reindrift drives fra Sør-Varanger i nord og øst til Elgå i Hedmark i sør, og det er totalt rundt
200 000 tamrein i Norge. 140 000 av dem er i Finnmark. Reindriften mottar statlige subsidier på
ca. 110 millioner årlig, på lik linje med annet landbruk (Rapp 2017).
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lesskap. Men husfaren blir omtalt for seg i partier, og han blir slik fremstilt som
en parallell til lederreinen. Han går på ski, foran eller bak, avhengig av hva de
andre menneskene og dyrene trenger av støtte for å streve seg fremover i løs, tung,
bløt snø: «Innimellom har trøttheten overmannet lemmene og gjort stavtakene
anstrengt hakkende og ganglaget noe stivt, stabbende.4 Men han er seig, og han
vet det. Presser seg akkurat det han vet han er god for» (s. 34). Både lederreinen
og husfaren vokter årvåkent over sine. Alle må med, alle er viktige.

I sitt etterord til samleutgaven 33 år / 33 noveller (2012) argumenterer Bjarte
Breiteig for at Stien «formidler dyp forståelse for samenes kultur» på grunn av
sine korthugde setninger som fremstår som «selvtilstrekkelige» (Breiteig 2012, s.
464). Det følgende utdraget med korte setninger og et setningsemne kan belegge
Breiteigs påstand: «Dyrene er så feite, blanke og frodige. Simlene drektige. De
skal kalve på øya, helst ikke før» (s. 34). Med så få ord får fortelleren formidlet
hva som står på spill, hva de kan miste, hvorfor de bør nå frem fort. Stilen med
både korte og ufullstendige setninger reflekterer dessuten innholdet; historiens
spenning blir fremstilt med språklig intensitet; man har ikke tid til lange utbrode-
ringer, man haster videre for å rekke frem til «den halvtimen vannvirvlene hviler»
(s. 34). Slik overføres samenes hastverk på leseren. Det selvtilstrekkelige, inn-
siktsfulle og respektfulle som Breiteig trekker frem, viser seg også i det at samene
aldri omtales som samer. Det er uvesentlig informasjon. De er mennesker.

ÅPNINGEN I LYS AV SLUTTEN

Ifølge novelleteoretiker Graham Good er det karakteristisk for novella at slutten
varsles i åpningen: «The novella is a closed form whose end is latent in its begin-
ning: there is usually some initial indication that the end is known, and this enhan-
ces the narrative art of holding in suspense what it is» (Good 1994, s. 163). Ved
første lesning kjenner man jo ikke novellas slutt, men vanskelige forhold fremhe-
ver hvordan reisen innebærer risiko. De har ventet lenge på tøvær og frost og
skare. «Men vårvinteren forble kald, tørr og vakker, og snøen lå djup og ga etter
for den minste vekt» (s. 33). Det må være helt nødvendig å reise, siden de likevel
velger å gjennomføre. Det været og føret de håpet på, kom ikke. I stedet fikk de
dyp snø som de synker ned i, som sliter dem ut. Åpningen er slik ladet med infor-
masjon som varsler at de stiller svakt overfor de utfordringer de vil kunne møte
på. Leser vi åpningen i lys av slutten, danner den dype snøen de synker ned i, en

4. I samleutgaven fra 2012 er deler av setningen kortet ned, fra «hakkende og ganglaget noe stivt,
stabbende» (1979, 34) til «hakkende, ganglaget stivt» (2012, 10).
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parallell til de vanskelige forhold de får i avslutningen. De synker ned i snøen, slik
flere av dem senere skal synke ned i vannmassene. 

DET UHØRTE OG DET UNDERLIGGJØRENDE

Handlingen i noveller er ofte enkel og enhetlig, «enstrenget», og siktet inn mot et
vendepunkt som samtidig danner novellens avslutning (jf. Matthews 1994, s. 73).
Det er også tilfelle i Stiens novelle, der det er en enkelt reise som fremstilles, og
der det bygges opp mot et klimaks som inntreffer idet samene ser et stort skip som
uventet dukker opp i havet. De befinner seg i siste fase av reisen til sommerbeitet.
De er straks ved målet, men mer sårbare enn ellers, siden siste del av reisen inne-
bærer at et åpent sund må krysses svømmende. Ifølge den tyske forfatteren Johann
Wolfgang von Goethe fremstiller novella gjerne en uhørt eller uventet begivenhet
som driver handlingen framover (Eckermann [1836] 1956, s. 275). Selve reisen,
strevet med å nå øya og sommerbeitet, er først det som holder handlingen i gang.
Det at et stort skip kommer inn i sundet og kjører på uten å vise noen form for hen-
syn for de myke svømmerne i sjøen, er denne novellas usedvanlige og uhørte begi-
venhet. Skipet får dermed en katalyserende funksjon; det er skipet som utløser et
vendepunkt, som endevender situasjonen. 

Det uhørte kan knyttes til det at novella gjerne forteller noe nytt, noe betydnin-
gen av betegnelsen novella jo fremhever (av it. novella ’nyhet’). Ifølge Good for-
teller novella som regel en historie man ikke har hørt tidligere, den handler ofte
om noe utenom det vanlige, men noe som likevel holdes innenfor grensene for hva
som er mulig (Good 1994, s. 161). For denne novella kan vi innvende at den
uhørte hendelsen som avslutter novella, ikke representerer noe nytt eller helt
uvanlig for menneskene og dyra. Men det er en stor, i betydningen ’viktig’, nyhet
novella formidler. Denne reiseskildringen representerer muligens bare noe nytt for
de som ikke kjenner til den samiske hverdagen og deres utfordringer, bevegelser,
rutiner. Slik stiller uopplyste lesere på linje med de som er på og fører skipet, der-
som vi kan anta at de er uvitende om hvem som befinner seg i sjøen. Derfor har
Stiens novelle en gyllen mulighet til å utfordre og utvide leserens forståelseshori-
sont, til å gi innsikt og skape erkjennelser i leseren som kan bidra til å styrke et
demokratisk samfunn, slik eksempelvis den amerikanske filosofen Martha Nuss-
baum argumenterer for at skjønnlitteratur har en særegen evne til å gjøre. Stiens
novelle problematiserer uvitenhet og kan dermed «be a bridge both to a vision of
justice and to the social enactment of that vision» (Nussbaum 1995, s. 12). Slik
kan denne novella ses som del av et demokratisk prosjekt, ved å gi stemme til de
som er stemmeløse, de som blir overkjørt i både konkret og overført betydning:
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«The poet in effect becomes the voice of silenced people, sending their speech out
of himself as a kind of light for the democracy» (Nussbaum [1997] 2003, s. 96).

Som Clare Hanson fremhever, er novella i en mellomposisjon mellom poesien
og romanen: «The short story is a form which mediates between the lyric poem
and the novel» (Hanson 1985, s. 9). Også den amerikanske novelleforskeren Char-
les E. May (2004) anser novella som en essensiell form som ligger nærmere lyrik-
ken enn romanen. «From its beginning as a separately recognized literary form,
the short story has always been more closely associated with lyric poetry than with
its overgrown narrative neighbor, the novel» (May 1994, s. 214).) I Stiens novelle
viser dette seg særlig i det konsentrerte språket, den intensiverte stilen, men også
i novellas begrensning når det gjelder plotfremstilling, idet den fremstiller et
begrenset tidsrom. Stien bygger lag på lag, novella fremstiller slik et utsnitt som
representerer noe større. Gjennom konsentrasjon og kompresjon setter novella all
kraft inn på ett punkt (jf. May 1994, s. 139; Good 1994, s. 162). Slik blir prosaens
linearitet stadig utfordret av poesiens spatialitet (jf. May 1994, s. 214). Konsentra-
sjon, fortetning og kompresjon skyver den episke novella mot det lyriske. Fortel-
lehastigheten synker ettersom historiens spenning tiltar, og beskrivelser og infor-
masjon som tydeliggjør hvor utmattende og spenningsfylt reisen er, bidrar til å
utvide og prioritere novelletekstens romlige dimensjon tilsvarende. Den avslut-
tende, skjebnesvangre scenen utgjør dermed en halvdel av novella (s. 35–[38]) og
løftes frem som novellas hoveddel, mens første halvdel danner en bakgrunn som
setter oss inn i situasjonen.

May fremhever at den samtidslitterære novella i amerikansk litteratur står i
gjeld til og har mye til felles med den tsjekovske novella (May 1994, s. 216). Dette
gjelder også for en stor andel av våre norske samtidsnovellister. Ifølge May var
det Anton Tsjekov som frigjorde novella fra både den realistiske romanformen og
det billedlige, moralske exemplumet – i norsk litteratur representert ved eksem-
pelvis «Faderen» (1859) av Bjørnstjerne Bjørnson. Med Tsjekov fikk novella ny
respekt: «With Chekhov, the short story took on a new respectability and began to
be seen as the most appropriate narrative form to reflect the modern temperament»
(May 1994, s. 216). Med henvisning til Ernst Cassirer løfter May frem at ethvert
inntrykk som kan berøre og ryste, kan påvirke leseren religiøst, åndelig, emosjo-
nelt. Kunst, i dette tilfellet skjønnlitteratur, får oss til å se det kjente som noe
ukjent, eller som noe nytt. For noen lesere vil samenes forflytning representere det
vante, for andre lesere vil skipet være det man er mest vant til å se, uten at man
kanskje noen gang har tenkt på at skipet kan føre til at reinsdyr på vei til sommer-
beitet kan hindres og drukne. Slik har denne novella en underliggjørende, og for-
håpentlig oppvekkende, effekt.
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SLUTTEN

Turen har vært hard: «Nettene har vært lange og strevsomme. [...] Nå er ni netter
og dager gått. Det hardpakkede, gnistrende skareføret kom aldri. De har strevd seg
framover i løs, tung snø, ført en innbitt kamp mot denne hvite, bløte, uangripelige
materien. Scooterne og de fullastede sledene har tidvis ikke vært til å rikke» (s.
33). Dyrene er urolige, instinktet vil drive dem mot nord, så gjeterne har teltet ved
flokken, «holdt alle sanser åpne». «Uroen for hva som kunne være i gjære, drev
dem stadig ut i teltåpningen med kikkerten. Spredningen i flokken varslet snart
oppbrudd» (s. 33). Man ventet på rett avreisetid. Dro de for tidlig, kunne det få
dramatiske følger. 

Den informasjon som lar leseren forstå hvor sårbare de er, hvor slitne de er,
varsler og understreker at det helt til det siste kan gå galt. Samtidig er novella ladet
med optimisme og håp, for de stiller sterkere i år, de ser at det kan la seg gjøre: «I
år ser de lyst på alt. [...] Menneskene er ikke redde for svømminga i år. Kjenner
bare kriblende spenning – ingen angst. [...] Det er høytid over dem som står igjen
i fjæra og følger med» (s. 34–35). Man rekker å bli forført av lyse utsikter. Det kan
gå bra. Det gjelder å rekke over det åpne sundet og over til øya mens det er strøm-
stille. «Ved tretida til natta vil det være mulig å svømme dyrene over» (s. 34). 

Så kommer skipet. Det utløser en strømvirvel. Det blir menneskeskapte vann-
virvler som rammer dem, ikke naturens vannvirvler. Den lange reisen og den dype
snøen har slitt ut dyrene, slik at de ikke har kraft nok når vannvirvlene slår til. Det
tragiske forsterkes av at dette «har hendt før. Flere ganger. Siste gang i fjor. [...]
Førti dyr druknet. De vil aldri glemme det» (s. 34). De så ut til å kunne klare det
denne gangen. Men store deler av livsgrunnlaget deres går tapt. Igjen. Mens skipet
seiler videre uten tegn til at de enser hvilket drama de har forårsaket.

Noveller slutter gjerne åpent og overraskende (Good 1994, s. 163). Men lest i
lys av den anspenthet og uro som i stor grad preger de reisende, er ikke den tra-
giske slutten overraskende. Novelleteksten er gjennomgående ladet av redselen
for at de ikke skal nå frem med dyrene. I tillegg tilspisses spenningen av at dyrene
trenger å nå frem innen de skal kalve. Slutten er heller ikke entydig åpen siden det
man frykter, skjer. Dyr går tapt i havet. Men ikke alle trekkes under, de sterkeste
kan klare seg. Hvorvidt noen klarer seg, forblir imidlertid åpent. Det forblir dess-
uten uvisst hvorvidt skipets folk ser eller ikke, noe novellas siste setning fremhe-
ver: «De ror, og dirrende av sorg og raseri hytter de med nevene etter det blå skro-
get som fjerner seg, men de vet ikke om noen ser det» (s. 38). Det blir ikke opplyst
om noen form for respons fra skipet.

Det hverdagslige blir, som nevnt, ofte fremstilt i lys av det ekstraordinære i
noveller (jf. Good 1994, s. 161). Flyttingen til annet beite er ikke en hverdagslig
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handling, men det er en kjent situasjon, en handling de foretar seg regelmessig
hvert år. Reisen representerer således det vante mens skipet representerer det
ekstraordinære innslaget i Stiens novelle. Breiteig mener tablået med de små men-
neskene i robåten mot det veldige skipet som uventet kommer inn sundet, minner
om 1700- og 1800-tallets stort anlagte malerier av sjøslag og skipsforlis. Breiteig
leser altså skipet som et «monument over samenes møte med det norske storsam-
funnet» (Breiteig 2012, s. 464). Skipet med sitt norske flagg blir et symbol på det
norske. De opplever seg selv dessuten ikke som en del av det samfunnet de kaller
«Sommerlandet»: De føler vemod over å ha reist fra «[v]iddene de er så fortrolige
med. [...] Øya er mer fremmed. Folket der er ikke deres. Bare noen ganske få slekt-
ninger har de der. Sommerlandet er ikke hjemlandet. Ikke helt» (s. 34). Den dra-
matiske slutten er viktig fordi den synliggjør konfrontasjonen mellom to avvi-
kende kulturer. Manglende kunnskap, kommunikasjon og kontakt får alvorlige
konsekvenser. Men kun for minoriteten. 

NOVELLAS ETIKK

Ifølge Charles E. May er novellas korthet essensiell for den type erfaring og vir-
kelighet som novella er bærer av: «The short story is short precisely because of
the kind of experience or reality embodied in it. And the kind of experience we
find in the short story reflects a mode of knowing which differs essentially from
the mode of knowing we find in the novel» (May 1994, s. 132–133). Mays hypo-
tese er at lengre fiksjonstekster, i kraft av sin lengde, krever både et emne og et
sett av kunstneriske konvensjoner som primært gir forrang til erfaring som er kon-
septuelt skapt og vurdert; mens korte fiksjonstekster krever et emne og et sett av
kunstneriske konvensjoner som gir forrang til en opplevelse som er direkte og
følelsesmessig opprettet. En lengre fiksjonstekst 

demands both a subject matter and a set of artistic conventions that primarily
derive from and in turn establish the primacy of ‘experience’ conceptually cre-
ated and considered; whereas short fiction, by its very length, demands both a
subject matter and a set of artistic conventions that derive from and establish
the primacy of ‘an experience’ directly and emotionally created and encounte-
red (May 1994, s. 133).

May påstår dessuten at novella er «the most adequate form to confront us with rea-
lity as we perceive it in our most profound moments» (May 1994, s. 142). 
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Jakob Lothe stiller på linje med May når han i boka Etikk i litteratur og film
(2016) løfter frem novella som særlig godt egnet til å stille etiske spørsmål: «Endå
tydelegare enn romanen fokuserer novella gjennom si kompakte form på sjølve
spørsmåla snarare enn konteksten til dei eller konsekvensane av dei. Spørsmåla
blir gjerne stilte, meir eller mindre eksplisitt, i ein bestemt situasjon som forfatta-
ren raskt fører personane og lesaren inn i» (Lothe 2016, s. 134). Novella «Reisen
mot øya» teller knappe seks sider i gjenutgivelsen fra 2012. Til tross for kortheten,
makter Stien med få ord å fremstille stor innsikt i de problemstillinger som er av
stor betydning for ikke bare samenes hverdag, men for selve livet. Kortheten kon-
trasterer viktigheten, dersom man tenker at det viktige tar og får stor plass. Sam-
tidig reflekterer kortheten den usynligheten og den lille plassen de store samiske
hendelsene har fått i (det offisielle) Norges historie. Novellas historie kan leses
som representant for flere kjernescener i samisk historie, og det etiske trykket inn-
treffer og intensiveres idet skipet kjører inn i sundet. 

Det mest essensielle etiske aspektet ved Stiens novelle er hvordan den yter mot-
stand mot rasisme og diskriminering så vel som mot passivitet og uvitenhet som
får alvorlige konsekvenser. Novella aktiverer etiske aspekter som ifølge novella
berører samenes hverdagsliv gjentagende ganger, og gjerne hvert år, for dette «har
hendt før» (s. 34). Den ringen av dyr som «svømmer i en stor, uryddig ring» som
snevrer seg sammen er «et mønster de har sett før. Et uhyggelig mønster. [...] Dette
kjenner de» (s. 38). Betegnende nok skildrer novella en hendelse som ikke berører
hverdagen til flertallet av Norges befolkning, til tross for at forflytningen gjentas
hvert år på de samme stedene. Slik kan Stiens novelle konfrontere mange av oss
med vår uvitenhet og vår manglende innsikt i samenes levesett og utsatthet, og slik
stiller de fleste av oss på linje med skipet som kjører på, som fortsetter med sin
kjøreplan. Skipet blir en synekdoke for flertallet av Norges befolkning, for majo-
riteten av det norske storsamfunnet. Novella kan dermed leses som en fortelling
om hvordan minoriteter blir overkjørt, ikke bare direkte, men også indirekte.
Novellas historie kortslutter ikke om man kun leser den konkret. Men om man
leser «Reisen mot øya» uten henblikk på en allegorisk mening, mister leseren
vesentlige sider ved teksten. Som Karin Gundersen fremhever, blir allegorien en
inngang til «litteraturens rom» (1999, 10–12), til de mange lagene som det lille
utsnittet fremstiller.

En skjønnlitterær tekst kan leses på flere måter. Men leser vi Stiens novelle med
vekt på den etiske dimensjonen og samenes utsatthet, blir novella nærere knyttet
til lignende historiske hendelser; den får en universell appell gjennom det etiske.
Ved å unngå dokumentariske detaljer og historiske referanser, ved å kalle dem
mennesker og gjetere, bidrar Stien til å ikke innsnevre, for som Lothe presiserer,
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kan historisk kontekstualisering «vere problematisk innsnevrande» (Lothe 2016,
s. 137). På dette punktet skiller Stiens novelle seg eksempelvis fra Hanne
Ørstaviks roman Presten (2004), der Ørstavik skriver inn den historiske hendelsen
Kautokeino-opprøret i 1852. «Reisen mot øya» kan derimot leses som et bilde på
utallige historiske hendelser. 

ASSIMILERENDE RASISME

Så vidt de litterære karakterene og leseren vet, legger ingen på skipet engang
merke til hvilken dramatikk deres ankomst fører til, og det til tross for at «losene
som går med båtene her gjennom sundet er lokalkjente folk, folk som ville forstå,
vite hva som var i ferd med å skje, burde vite, burde forstå. Reagere» (s. 36). Det
store skipet kjører frem, uten blikk for menneskene i den lille båten og reinen som
svømmer, kjemper, drukner. Denne hendelsen kan leses som et bilde på hvordan
samene gjennom historien har vært og fortsatt er usynlige for andre nordmenn,
hvordan samene er blitt utsatt for store hendelser som man ikke har fått med seg
eller knapt har brydd seg om.

Fornorsking av samer og kvener var målet med den minoritetspolitikken den
norske staten førte i nord, og da særlig i Finnmark og Nord-Troms, fra 1850- til
1950-tallet. Hovedlinjene i fornorskingen ble utformet i perioden 1880–1900, og
deretter gjort virksomme frem mot midten av 1900-tallet. «Styresmaktene ønskja
at dei etniske minoritetane skulle smelte umerkeleg saman med det norske sam-
funnet» (Zachariassen 2016). Fornorskingspolitikken gjorde seg først særlig gjel-
dende i språkopplæringa i skolen, men den gjennomsyret etter hvert flere sider av
samfunnslivet: Fornorskingspolitikken hadde dermed innvirkning på alle beboere
i Finnmark, ikke bare samer og kvener, og i kraft av styrke, omfang og varighet
kan den «karakteriserast som eit territorielt avgrensa nasjonsbyggingsprosjekt»
(Zachariassen 2016). Før 1850 vekslet den offisielle minoritetspolitikken mellom
såkalt akkulturasjon, det å være imøtekommende når det gjaldt bevaring av de
etniske minoritetenes språk og kultur, og raskest mulig assimilering av samene inn
i det norske samfunnet. Særlig fra 1870 var det assimileringsstrategien, altså
fornorskingslinja, som vant frem. Fornorskingspolitikken var fundert i utdan-
ningspolitiske ambisjoner, samtidens dannelses- og nasjonsbyggingsideologi og
ønsket om å sikre grensene i nordøst sterkere. Man fryktet eksempelvis finsk
nasjonalisme og ideer om et Stor-Finland («den finske fare»), og kvener som
bosatte seg på tvers av grenser var en del av det man anså som et trusselbilde. Man
strebet derfor etter å øke det norske nærværet i de nordøstlige grensestrøkene;
bosettings- og bureisingstiltak samt strategisk veiutbygging mellom etnisk norske
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bygder ble iverksatt. I 1902 ble det vedtatt lov for salg av jord i Finnmark: Kjøpe-
ren måtte ha norsk statsborgerskap og beherske norsk som dagligspråk. Sosialdar-
winistiske og rasebiologiske tanker gjorde seg også gjeldende som et forsvar for
og en begrunnelse for fornorskingspolitikken. Man mente at man hjalp samer og
kvener ved å få dem til å gi slipp på de kulturelle trekk (f.eks. språk, religion, kles-
stil) som signaliserte hvilken minoritet de tilhørte. Etter andre verdenskrig ble
ikke fornorskingspolitikken ført videre av de statlige styresmaktene, og 1950- og
1960-tallet ble en overgangstid mellom fornorskingspolitikken og de reformene
som kom i norsk samepolitikk utover 1960- og 1970-tallet. Men i praksis levde
fornorskingspolitikkens intensjoner, virkemidler og virkninger videre både i sko-
len og på andre samfunnsområder gjennom flere tiår (Zachariassen 2016). 

Den undertrykkende fornorskingspolitikken danner en forsterkende bakgrunn
som hendelsene i «Reisen mot øya» kan leses i lys av. Den uhørte hendelsen som
avslutter novella, kan dessuten tolkes på linje med det poenget Vigdis Hjorth løfter
frem når hun gjengir budskapet til et performancekunststunt i sin roman Arv og
miljø: «They could not stand me for what they had done to me» (se Hjorth 2016,
s. 114–115, 117). De handlinger staten har vært og er ansvarlig for, vil alltid henge
ved og prege statens relasjon til Samefolket. Siden alt foregår tilsynelatende tilfel-
dig i Stiens novelle, fremstilles den dramatiske slutthendelsen som et hverdagsfe-
nomen, som en form for (passiv) hverdagsrasisme. Slik fremstiller novella statens
uvitenhet om samers kultur, rutiner og hverdag. Samtidig tydeliggjør den hvordan
skyldfølelse kan få mennesket til å unngå det skyldfremkallende subjekt; at det er
én måte å håndtere skyld på. Ifølge den amerikanske forfatteren Shelby Steele kan
skyld være «a civilizing emotion» (1990, s. 502), med mindre man er mest opptatt
av å bevise egen uskyld. Når man derimot velger å ignorere det som kan fremkalle
skyld, hindrer det etableringen av strukturer som kan skape og opprettholde rett-
ferdighet (jf. Steele 1990, s. 503; Oxfeldt 2016; jf. også Bakken og Oxfeldts inn-
ledning). Skam og skyld kan lett blandes sammen og feiltolkes. Både skam og
skyld kan manifestere seg som følelser. Men skyld er samtidig et juridisk, etisk og
rettslig begrep (jf. Farstad 2016, 28). Vi kan være skyldige uten å kjenne skyldfø-
lelse, og vi kan føle skyld uten at vi er skyldige, fremhever Marie Farstad i boka
Skam. Eksistens, relasjon, profesjon (2016), der hun også påpeker: «Å være skyl-
dig uten å kjenne skyldfølelse skaper trøbbel for omgivelsene våre og kan bidra til
å skamme andre» (Farstad 2016, 28). Stiens novelle illustrerer nettopp dette poen-
get. Ved å avsløre forhold som kan yte motstand, kan skjønnlitteratur sette «eta-
blerte narrative emosjoner i bevegelse» og slik aktivere opprør og sosialt engasje-
ment (jf. Andersen 2016, s. 31).
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KONKLUSJON

«Reisen mot øya» kan leses som en motfortelling som formidler de stemmeløses
fortelling. Stiens novelle forteller deler av Norges historie fra et minoritetsstand-
punkt, og i tråd med Homi K. Bhabhas poeng i artikkelen «DissemiNation: Time,
Narrative and the Margins of the Modern Nation» (1994) supplerer, korrigerer og
utfordrer Stiens novelle de større og ikke-problematiserende fortellingene om hva
nasjonen Norge var og er (jf. Bhabha 1994, s. 157). Stien synliggjør minoriteten
Samefolket, hun gir dem en stemme som kan destabilisere tilvant tro på at staten
Norge ikke diskriminerer. Samene og reinen er sjanseløse mot det store skipets
hegemoni. Novella fremstiller dermed institusjonell og strukturell rasisme så vel
som det man kan anse som naiv hverdagsrasisme.
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Liz hadde halvt på fleip sagt at «takk» alltid var det første 
ordet en hvit mann prøver å lære innfødte. 

(Nesbø, 1998, s. 115)

Hittil har Jo Nesbø gitt ut elleve kriminalromaner om politimannen Harry Hole.
Flere av disse foregår helt eller delvis i utlandet, og i dem problematiserer Nesbø
flere store samfunnsutfordringer knyttet til globalisering. Det er særlig de to første
bøkene, Flaggermusmannen fra 1997 og Kakerlakkene fra 1998, som etablerte
Nesbø som en krimforfatter med et stort engasjement for urettferdighet i en global
kontekst. Men dette engasjementet er ikke utelukkende positivt eller entydig, og
det er verdt å notere seg at de to første bøkene er blant de siste Hole-romanene som
er blitt oversatt til engelsk (Forshaw, 2013, s. 83). Det er nemlig Nesbøs tredje bok
om Hole, Rødstrupe (2000), som førte til hans internasjonale gjennombrudd. I
denne boka foregår handlingen for det meste i Norge, med historiske tilbakeblikk
til østfronten.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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I dag regnes Nesbø blant de virkelig store internasjonale krimforfattere uavhen-
gig av opphavsland, og han ansees i tillegg å være en viktig del av den skandina-
viske krimbølgen som har fått merkelappen «Nordic noir», sammen med Stieg
Larsson, Henning Mankell og flere andre. Harry Hole-bøkene er oversatt til
mange språk og er å få kjøpt så å si overalt, fra Dhaka til Dubai og fra Mumbai til
Montreal. I en artikkel om hvorfor Nordic noir som fenomen er blitt så populært,
skriver Jakob Stougaard-Nielsen «When Nordic crime fiction travels abroad, it is
consumed as a globalised cultural good, desirable precisely for its blend of recog-
nisable generic forms and its somewhat exotic local anchoring» (Stougaard-Niel-
sen, 2016). Her er det det hjemlige nordiske miljøet som er «eksotisk» for en ikke-
nordisk leserkrets. Slik sett avviker Nesbø fra mønsteret når han i de to første
Harry Hole-bøkene velger å plassere sin etterforsker i omgivelser som framstår
som eksotiske fra et norsk perspektiv, og ikke omvendt. 

Blant norske forfattere er det kun Henrik Ibsen som er i nærheten av å være like
eksponert som Nesbø internasjonalt. Mens Ibsen er suveren i klasserom og på tea-
terscener verden over, dominerer Nesbø (eller «Nesbo» som det ofte står på forsi-
dene til de oversatte bøkene) flyplasser og kiosker. Ibsen hører til i den skjønnlit-
terære og kunstneriske eliten, mens Nesbø opererer innenfor triviallitteraturens
enorme marked. Dette betyr at Nesbø som oftest havner utenfor pensumet i norsk-
faget, til tross for at han desidert er den norske forfatteren som leses av flest men-
nesker i dag. 

Både Ibsen og Nesbø er samfunnsengasjerte forfattere som skriver om de stør-
ste utfordringene i deres respektive samtid. I denne artikkelen ser jeg nærmere på
hva Nesbø gjør med to av de største samfunnsutfordringene som globaliseringen
har ført til, nemlig a) staters systematiske undertrykkelse av urbefolkninger og
b) sexindustrien og den tilhørende internasjonale sexturismen. 

KRIMINALLITTERATUR OG GLOBAL DANNELSE

Kriminallitteratur regnes som en populærkulturell uttrykksform. Andrew Nestin-
gen skriver at «Popular fictions create new terms, images, and assemblages, which
generate novel forms of self-understanding and recognition, which in turn respond
to challenges and dialogues undergoing transformation» (Nestingen, 2008, s. 41).
Krimromaner kan med andre ord betraktes som en viktig arena for bearbeidelse av
de samfunnsutfordringene som preger vår tid. Ikke bare det, hevder Nestingen,
men slike populære fiksjoner deltar også direkte i kampen om det han kaller
«sosial transformasjon», gjennom forfatterens bearbeidelse av språk og bilder
(Nestingen, 2008, s. 41). I forlengelse av dette hevder Stougaard-Nielsen at: 
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The recent history of Scandinavian crime fiction [...] can to a large extent be
understood as a multifaceted, popular cultural response to the broader, socio-
cultural upheavals prompted by the progressive welfare state, the years of
rapid modernization and economic growth, the wider consequences of the
affluent consumer society and its crises from the early 1970s onwards. (Stou-
gaard-Nielsen, 2017, s. 20)

Mens forskere som Nestingen og Stougaard-Nielsen stort sett har beskjeftiget seg
med hvordan dette kommer til uttrykk på «hjemmefronten», er jeg interessert i hva
som skjer når krimforfattere tar opp det man kan kalle et mer internasjonalt orien-
tert perspektiv og retter oppmerksomhet mot hvordan det nordiske velferdssam-
funnet er avhengig av et skjult men symbiotisk forhold til undertrykte mennesker
fra andre verdensdeler. Man kan si at Nesbø lar sin helt gjennomgå en slags global
dannelsesprosess når han sender Harry Hole ut i verden.

Nesbøs håndtering av undertrykkelsen av urbefolkninger og utbredelsen av
sexturisme i disse bøkene er kompleks, tvetydig og på mange måter problematisk.
Det betyr at det kan være nyttig å undersøke implikasjonene av hans framstilling
av disse temaene nærmere. Kanskje nettopp fordi sjangeren består av enkle og
gjenkjennbare elementer, er det forholdsvis lett å rette fokus mot det tematiske
innholdet. Men på den andre siden, nettopp fordi bøkene er bygget opp av klisjeer
og stereotypier, kan det være vanskelig å få øye på om det finnes en tydelig sam-
funnskritikk i bøkene, og, i så fall, hva den består av. Det er påfallende i både
Flaggermusmannen og Kakerlakkene hvordan Nesbø opprettholder ideen om
norsk uskyld i møte med disse globaliserte problemstillingene; han antyder at
urettferdigheten foregår for det meste i en ikke-norsk kontekst, og en leser uten
tilstrekkelig kunnskap om norske forhold kan fort gå glipp av det faktumet at disse
samfunnsutfordringene rammer også Norge i aller høyeste grad. Slik sett kan det
se ut som om global dannelse muligens trekker oppmerksomheten bort fra en vel
så viktige nasjonal dannelse i Holes tilfelle.

FLAGGERMUSMANNEN

I Flaggermusmannen, som foregår i Australia, får Harry Hole Andrew Kensing-
ton som partner; Kensington er betydelig eldre enn Hole og er aborigin, en etnisk
gruppe som Hole i utgangspunktet vet ingenting om. I boka finnes det flere viktige
karakterer som er aboriginer; i tillegg til politimannen Kensington møter Hole
også bokseren Robin Toowoomba og den tidligere fallskjermhopperen – nå ute-
liggeren – Joseph Walter Roderigue. Alle tre gir Hole grundig opplæring i aust-
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ralsk historie og særlig den urettferdige behandlingen som aboriginene er blitt
utsatt for siden europeere kolonialiserte landet på 1700-tallet. I romanen er Holes
status som utlending – og nordmann – viktig, både for utviklingen av plottet, og
fordi Nesbø bevisst sammenlikner de to landene og kulturene. Som hvit, europeisk
utlending kan Hole gripe inn der Kensington ikke kan. Hans status som utlending
gjør at de aboriginene han møter, er overbærende når han stiller dumme, til og med
støtende spørsmål om deres kultur og bakgrunn. Vi ser et typisk eksempel på dette
allerede i åpningssekvensen, da Kensington henter Hole ved flyplassen:

«You must be an aborigine,» spurte han idet de svingte ut på motorveien.

«Guess there’s no foolin’ you, officer,» svarte Kensington og kikket i speilet.

«In Norway we call you ‘australneger’ – Australian negro.»

Kensington holdt blikket i speilet.

«Really?»

Harry begynte å føle seg ille til mote.

«Eh, jeg mener bare å si at dine forfedre tydeligvis ikke tilhørte straffangene
som ble sendt hit fra England for to hundre år siden,» unnskyldte Harry seg for
å vise at han i alle fall hadde et minstemål av kunnskap om landets historie.

«That’s right, Håo-li, mine forfedre var litt tidligere ute. Førti tusen år for å
være nøyaktig.»

Kensington gliste i speilet. Harry lovet seg selv å holde kjeft en stund. (Nesbø,
1997, s. 11)

Hole blir flau, og det er nok meningen at også leseren skal kjenne på, og kanskje
kjenne igjen, det pinlige ved situasjonen. Hole skjønner at han bør prøve å redde
situasjonen, og Kensington gjør det ekstremt lett for ham.

Hole slipper i det hele tatt billig fra slike situasjoner gjennom hele romanen.
Trekløveret Kensington – Toowoomba – Joseph har tydeligvis tette bånd til hver-
andre og virker oppriktig interessert i å lære Hole om aboriginenes skjebne. Ken-
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sington har vært som en far for den unge bokseren og har også en lang forhistorie
med Joseph. De kjenner hverandres historier ut og inn. 

Hole er vitne til flere rasistiske utsagn. Et (hvitt) vitne forteller Kensington
«‘Jeg sa at hun ikke skulle gå den veien om Bridge Road og fiskemarkedet når hun
skulle hjem om kvelden. Det er mørkt der og masse svartinger og gulinger ...’ Han
så forskrekket på Andrew Kensington: ‘Jeg beklager, jeg mente ikke å ...’»
(Nesbø, 1997, s. 21), og en (hvit) vakt ved en båthavn sier «For å være helt ærlig,
synes jeg alle aboriginer ser like ut» (Nesbø, 1997, s. 315), bare for å nevne to
eksempler av mange. På den ene siden kan det virke som om Nesbø vil vekke lese-
rens empati for aboriginene i boka; Hole (og leseren) kan se at dette er diskrimi-
nerende og urettferdig, selv om etterforskeren selv er i nærheten av å si liknende
ting flere ganger i løpet av boka. Men på den andre siden oppstår det en slags ska-
defryd over å lese (og kanskje også å skrive) andre menneskers politisk ukorrekte
kommentarer. Det at også Hole sier mye dumt om aboriginer, gjør det vanskeli-
gere for leseren å vite hvem hun egentlig skal ha sympati med. 

Nesbø, som tilbrakte fem uker i Australia mens han skrev romanen, har tydelig-
vis lest seg opp på Australias historie, og særlig på hvordan den historiske utvik-
lingen har påvirket aboriginene. Kensington forteller Hole, for eksempel: 

Aboriginer er omtrent helt fraværende i samfunnslivet i Australia, bortsett fra
i politiske saker som går på aboriginske særinteresser og aboriginsk kultur.
Australier betaler avlat ved å ha aboriginsk kunst hengende på veggene i
husene sine. Derimot er aboriginene godt representert i sosialkøene, selv-
mordsstatistikkene og fengslene. Hvis du er aborigin, er sjansen din for å
havne i fengsel 26 ganger større enn for en annen australier. [...] Og likevel er
ikke Australia mer rasistisk enn andre land, vi er jo en flerkulturell nasjon med
folk fra hele verden boende her. Det betyr bare at det lønner seg å ta på en dress
når du går på restaurant. (Nesbø, 1997, s. 19)

Nesbø bruker en religiøs metafor (det å kjøpe aboriginsk kunst som «avlat») for å
beskrive hvordan de hvite håndterer deres skyldfølelser, noe som understreker
hvor grunnleggende og eksistensiell denne skyldfølelsen er. Igjen er Kensington
merkbart overbærende, denne gangen overfor sine landsmenn. Han framstår som
en pragmatiker som verken vil eller kan ta opp kampen mot diskrimineringen mot
sitt eget folk og sin egen person.

Kensingtons unge lærling Toowoomba ser annerledes på disse forholdene. Han
fører en lang samtale med Hole om all urett som er blitt begått mot aboriginene,
og spør også Hole om norske forhold. Gjennom hans oppramsing av flere skrek-
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kelige historiske begivenheter vekker Toowoomba leserens sympati og bidrar til
å bevisstgjøre dem om forhold i Australia. Han er sjarmerende og engasjert, men
virker ikke radikal, bare mindre villig enn sin gamle mentor Kensington til å være
overbærende. Det kommer derfor som et sjokk når leseren til slutt finner ut at det
er han som står bak mordene både på flere unge, blonde kvinner og på Kensington.
Motivet på mordene er hevn: «[...] som du sikkert vet er psykopater ofte
paranoide, eller de lider av andre vrangforestillinger. Min vrangforestilling er at
min livsoppgave er å hevne mitt folk» (Nesbø, 1997, s. 305). Når man først forstår
at det er Toowoomba som er morderen, framstår den lange samtalen han og Hole
har hvor de sammenlikner Australia og Norge, som enda viktigere enn først antatt.

Toowoomba er den av de tre aboriginske karakterene som er mest direkte i sin
kritikk av europeernes behandling av aboriginene. Når Hole på typisk vis har stilt
et uinformert og essensielliserende spørsmål til Toowoomba, setter Toowoomba
Hole på plass: «Du synes du har sagt noe galt, og uten å tenke over det tror du at
jeg reagerer som et såret barn. Det faller deg ikke inn at jeg er intelligent nok til å
ta høyde for at du er utlending» (Nesbø, 1997, s. 148). Toowoomba utdyper en
viktig tematikk, nemlig det paradoksale ved (noen former for) politisk korrekthet:
«Det gjelder ikke bare deg, Harry. Selv hvite australier er hysterisk påpasselige så
de ikke sier noe galt. Det er det som er så paradoksalt. Først tar de fra folket vårt
stolthet, og når den er borte er de livredde for å tråkke på den» (Nesbø, 1997, s.
147–148).

Det Toowoomba forteller om forholdene i Australia i denne samtalen med Hole,
er unektelig sant og historisk verifiserbart.1 Toowoomba er dermed i utgangs-
punktet den mest troverdige av alle Holes informanter. Det er derfor problematisk
når Nesbø gjør ham til en psykopatisk morder som dreper for å hevne undertryk-
kelsen av aboriginer. Dette undergraver troverdigheten hans og gjør det lett å
avskrive den (berettigete) kritikken han retter mot australske myndigheter, som en
gal manns sammensvergelsesteorier.

En anonym australsk blogger har skrevet følgende om Nesbøs overfladiske for-
hold til tematikken han tar opp i boka, på bokbloggen Reactions to Reading: «[...] I
am particularly peeved when preached at about complex issues such as my coun-
try’s handling of indigenous issues by someone who spent 5 weeks here before
writing a book» (2013). Derimot har så å si ingen profesjonelle kritikere jeg har
funnet, vært like kritisk til Nesbøs bruk av dette materialet. At den stemmen i
romanen som gir uttrykk for den sterkeste kritikken av undertrykkelsen av abori-
giner, nemlig aboriginen Toowoomba, også er en psykopatisk seriemorder, skaper

1. Se for eksempel Damien Short, Reconcilliation and Colonial Power: Indigenous Rights in Aust-
ralia (Ashgate, 2008).
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en paradoksal identitetspolitisk situasjon. Når Nesbø som hvit, vestlig forfatter
bruker en ikke-hvit, ikke-vestlig karakter som talerør for en kritikk av Vesten, for
så å umyndiggjøre ham ved å avsløre at han egentlig er psykopat, blir forfatterens
etiske ståsted utydelig; uttrykker Nesbø som forfatter solidaritet med Toowoom-
bas kritikk av vesten, eller bruker forfatteren Toowoombas mentale tilstand for å
undergrave denne kritikken og opprettholde Vestens hegemoni? Troverdigheten
til Toowoombas kritikk av vesten er lettere å avfeie når Nesbø velger å gjøre ham
til psykopat. En vestlig leser slipper dermed å ta kritikken på alvor så lenge kilden
er psykisk syk.

Nesbø benytter seg av aboriginsk kulturell kapital når han lar Toowoomba for-
telle aboriginske legender. De fungerer som hypodiegetiske (innskutte) fortellin-
ger og kan muligens leses allegorisk som kommentarer til mordgåten og person-
galleriet. De danner også en slags struktur for romanen, hvis tre deler er oppkalt
etter legendariske figurer i disse fortellingene, men effekten av disse legendene
forblir overfladisk. Det som tilsynelatende kan virke positivt og inkluderende,
undergraves når Nesbø kun bruker aboriginenes tradisjonelle fortellinger fra den
såkalte drømmetiden som staffasje i romanen; Nesbøs bruk av disse legendene
kan til syvende og sist likne på hvite australieres tendens til å samle på aboriginsk
kunst, som en slags «avlat». 

Det som gjør romanen relevant for en undersøkelse av skandinaviske fortellin-
ger om skyld og privilegier i en globalisert tid, er det faktumet at Nesbø inviterer
leseren til å reflektere over norske forhold og sammenlikne dem med den austral-
ske undertrykkelsen av aboriginene. Rett etter at Toowoomba har levert sin kritikk
av europeernes undertrykkelse av aboriginene, ber han Hole å fortelle om Norge.
Holes korte beskrivelse av hjemlandet sitt legger direkte opp til en sammenlikning
mellom historiske utviklinger i de to landene:

Harry fortalte. Om fjorder og fjell og folk som bosatte seg et sted midt imel-
lom. Om unioner, undertrykkelse, Ibsen, Nansen og Grieg. Om landet der oppe
i nord som anså seg som et driftig og fremsynt folk, men som mest av alt lignet
en bananrepublikk. Som hadde skog og havner når hollendere og engelskmenn
trengte trelast, som hadde fossefall når man oppfant elektrisiteten, og som på
toppen av alt fant olje rett utenfor stuedøren. (Nesbø, 1997, s. 148).

Hole nevner «undertrykkelse», men uten å spesifisere hvem som er undertrykket;
det er likevel nærliggende å koble «unioner» og «undertrykkelse» sammen. Det er
altså sannsynligvis hvite nordmenn som tidligere er blitt undertrykket av først
Danmark og så Sverige, han forteller om her. Hole sier ikke et ord om at også
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Norge har en urbefolkning som er blitt utsatt for liknende trakassering, undertryk-
kelse og diskriminering som australske aboriginer. Ved å ikke nevne samenes his-
torie kan det virke som om Nesbø forsøker å late som om den norske statens sys-
tematiske undertrykkelse av samer ikke har funnet sted, og for en leser uten
kjennskap til norske forhold ville det være umulig å vite ut fra romanen at Norge
faktisk har en slik urbefolkning på lik linje med aboriginene i Australia. 

Det er oppsiktsvekkende å skjule en så viktig del av Norges historie, gitt tema-
tikken i Flaggermusmannen, og særlig når romanfiguren Harry Hole har sagt at
hans egen mor, som døde seks år før handlingen i romanen finner sted, er «halvt
same» (Nesbø, 1997, s. 89). Dette gjør det nesten utenkelig at ikke han kjenner til
hva samene er blitt utsatt for. Samenes historie bør også være kjent for de aller
fleste norske lesere, og særlig de som leste boka på 1990-tallet da den kom ut. Da
Nesbø publiserte Flaggermusmannen i 1997, husket fremdeles veldig mange nord-
menn Alta-saken, som varte fra 1968 til 1982, da samenes manglende rettigheter
for alvor ble tatt opp til offentlig debatt (Berg-Norlie & Tvedt, 2016). Som respons
på dette vedtok Stortinget en egen «samelov» i 1987, hvis formål var «å legge for-
holdene til rette for at den samiske folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt
språk, sin kultur og sitt samfunnsliv» (LOV-1987-06-12-56 §1-1.). I Flagger-
musmannen refererer Nesbø flere ganger til Eddie Mabo-rettssaken, som startet i
1985 og førte til slutt i 1993 til Australias «Native Title Act», en lovendring som
har en god del til felles med sameloven i Norge (nntt.gov.au). Denne bakgrunnen
gjør at fraværet av referanser til norske samer i ei bok – skrevet mindre enn ti år
etter at sameloven trådte i kraft – som både problematiserer undertrykkelsen av
aboriginer i Australia og sammenlikner Australia med Norge, er påfallende. 

Det at Nesbø unngår å referere til samene i Norge, er problematisk fordi det gjør
det lett for en ikke-samisk norsk leser enten å ignorere den langvarige og feilslåtte
fornorskingspolitikken som samene ble utsatt for, eller å fraskrive den norske sta-
ten ansvaret for denne politikken (se også Bjorvands artikkel om samme sak i
denne boka); det er på en måte «smertefritt» å peke på feilene som er blitt gjort i
Australia, når man ikke er tvunget til å erkjenne at de samme feilene er begått i
eget land. En ikke-samisk norsk leser av Flaggermusmannen vil således kunne
beholde sin status som skyldfri i spørsmålet om undertrykkelsen av urbefolknin-
gen, sammenliknet med hvite australiere. Dette hører til en lang tradisjon av fore-
stillinger om norsk uskyld sammenliknet med europeiske kolonimakter, samtidig
som Norge dro nytte av kolonivirksomheten til for eksempel Danmark og Sverige
(Vuorela, 2009). Det blir en ufullstendig global dannelsesprosess når man ikke
trekker inn erfaringer fra eget land i et komparativt perspektiv.
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KAKERLAKKENE

I Kakerlakkene tematiserer Nesbø sexindustrien i Thailand generelt, og barnepor-
nografi og barneprostitusjon især. Det ujevne maktforholdet mellom privilegerte
nordboere og fattige thailendere står i fokus. Før leseren møter etterforskeren
Harry Hole hjemme i Oslo, åpner Nesbø boka med et kort tilbakeblikk på oppvek-
sten til den unge prostituerte thailandske kvinnen som tilfeldigvis finner det første
mordofferet; vi får skissert i grove trekk hvorfor en ung bondejente fra landet pros-
tituerer seg i Bangkok. Hjemme i Oslo blir Hole utpekt som den rette mannen til
å etterforske mordet på den norske ambassadøren i Thailand, mannen den unge
kvinnen fant død på et hotell med det lugubre navnet «Octopussy». Da Hole treffer
en bekjent akkurat idet han skal dra hjemmefra, oppstår følgende urovekkende
replikkutveksling:

«Ut og reise?» spurte han.

«Javisst.»

«Syden eller?»

«Bangkok.»

«Aleine?»

«Jepp.»

«Say no more ...»

Han ga Harry tommelen opp og blunket. (Nesbø, 1998, s. 31)

Det antydes ikke bare at den andre mannen går ut fra at Hole reiser som sexturist,
men også at dette er en kul ting å gjøre, noe mannen selv kunne tenke seg å være
med på. Thailands rennommé bekreftes ytterligere av Holes thailandske kolle-
gaer; etterforskeren som leder saken, forteller Hole: «[...] Thailand har sannsyn-
ligvis den største tettheten av perverterte mennesker i hele verden, folk som har
kommet hit ene og alene fordi vi har en sexindustri som dekker alle behov. Og da
mener jeg alle behov» (Nesbø, 1998, s. 53). Det oppstår dermed en slags tvetydig-
het i boka, fordi man kan spørre seg om dette og liknende utsagn egentlig er en
samfunnskritikk, eller om det heller bidrar til å normalisere denne sexindustrien.
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Hole er en typisk hardkokt eller noir helt. Han kan beskrives som moralsk tvety-
dig, monoman, nevrotisk og ufin i relasjoner med kvinner, alt sammen typiske trekk
for en noir helt (Hayward, 1996, s. 118), eller som «world-weary», «fallibly human»
og «susceptible to temptation», slik det står i en beskrivelse av den klassiske hard-
kokte helten (Porter, 2006, s. 97). Ifølge filmviteren Susan Hayward, «The ambigu-
ity of his [noir heltens] character is paralleled by the contortions of the plot, whose
complexities seem unresolvable, particularly by the hero, who, until the very end,
seems confused and unclear about what is happening» (Hayward, 1996, s. 118–119).
Men, noe paradoksalt, framstilles Hole som overraskende naiv når det gjelder sexin-
dustrien og misbruk av barn. Som politimann er han vant til å være i kontakt med
prostituerte og halliker (en prostituert er en viktig informant i Flaggermusmannen,
og han har sågar sex med henne i fylla), men han betrakter ikke seg selv som forbru-
ker eller sexturist. Han vet overraskende lite om sexindustrien, og må spørre thai-
landske kollegaer og andre nordmenn i Thailand flere ganger om forholdene der. Vi
ser et eksempel på Holes uskyld i følgende utveksling:

«Har du sett barna som går rundt og selger tyggegummi?»

Harry nikket. Det krydde av dem rundt go-go-barene i Patpong.

«Det er den såkalte hemmelige koden. Tyggegummi betyr at de er til salgs.»

Harry kom med et grøss på at han hadde kjøpt en pakke Wrigley’s av en bar-
beint, svartøyd guttunge som hadde sett livredd ut, men Harry hadde trodd det
var fordi det var så mange mennesker og så bråkete der (Nesbø, 1998, s. 201).

Denne umiddelbare og naive reaksjonen er beviset på at vi som lesere kan stole på
Hole, til tross for at han ofte framtrer som en voldelig og uberegnelig alkoholiker
med en tendens til å miste kontroll i pressede situasjoner.

Når Hole oppdager en låst koffert med bilder av en uidentifisert voksen mann
som har sex med barn i bilen til mordofferet, skjønner både han og leseren at ulov-
lig sex med mindreårige har noe med saken å gjøre. Til tross for Holes tvetydige
moralske status viser hans reaksjon igjen at han har skrupler: 

I det gule lyset fra billyktene trådte detaljene på svart/hvitt-fotografiet fram. Med
ett begynte han å fryse. Han hadde selvfølgelig hørt om det, hadde til og med lest
rapporter og snakket med kollegaer på sedelighetsavdelingen om det, men det var
første gang Harry så et barn bli knullet av en voksen. (Nesbø, 1998, s. 51)
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Vi skjønner at bildet har gjort inntrykk på ham når han lar være å drikke seg full
for bedre å kunne fokusere på saken, og når han ikke får sove: «Men hver gang
han lukket øynene fikk han bildet av en liten, naken thaigutt i lyset fra billyktene
på netthinnen, så han foretrakk å holde dem åpne en stund til» (Nesbø, 1998, s.
58). Bakteppet for det som skjer i Bangkok, er at Holes egen søster har blitt vold-
tatt hjemme i Norge. Søsteren har Downs syndrom, og Hole har et nært forhold til
henne; dette fører til solidaritet med andre forsvarsløse ofre for seksuell vold.

Tittelen Kakerlakkene refererer både til insektene Hole finner i leiligheten han
disponerer mens han oppholder seg i Bangkok, og til vestlige pedofile. Fortelleren
meddeler at Hole hadde lest «[...] at for hver kakerlakk du oppdager, er det minst
ti som har kommet seg unna. Det betydde at de var overalt» (Nesbø, 1998, s. 86).
Seinere i romanen får vi vite at dette også gjelder vestlige pedofile i Thailand.
Hole er i telefonkontakt med sjefen hjemme i Oslo og spør:

«Snakket du med Hammervoll på Sedelighetsavsnittet?»

«Ja.»

«Hva sa han?»

«At det selvfølgelig ikke finnes noe arkiv over pedofile nordmenn i Thailand.»

«Tenkte meg det. Det helvetes Datatilsynet.»

«Har ikke noe med det å gjøre.»

«Å?»

«Vi laget en oversikt for noen år siden, men måtte bare gi opp å holde den à
jour. Det var rett og slett for mange av dem.» (Nesbø, 1998, s. 199)

Igjen er Hole naiv, og han skjønner først ikke hvor enormt problemets omfang er.
Men implikasjonen er at pedofile nordmenn er som kakerlakker. Det finnes ti
skjulte for hver av dem som avsløres.

I et reflektert øyeblikk i romanen tenker Hole følgende tanke: «Ansvar. Var det
noe han hadde prøvd å begrave det siste året, så var det ansvaret. Enten det var for
levende eller døde, seg selv eller andre. Det medførte bare skyld og ble aldri
belønnet likevel» (Nesbø, 1998, s. 160). Hole tenker ikke spesielt på sexindustrien
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her; hans refleksjoner over skyld er av mer eksistensiell art. Men koblingen mel-
lom ansvar og skyld er likevel interessant og relevant. Som turist reiser man van-
ligvis bort fra ansvarene sine i en kortere periode. Som sexturist fraskriver man
seg også ansvaret for de økonomiske, sosiale og helsemessige konsekvensene som
kjøp av sex nødvendigvis fører til for dem man utnytter seksuelt. Det er kanskje
nettopp drømmen om å ikke bli stilt til ansvar for sine handlinger som gjør at
sexturisme appellerer.

Det er symptomatisk for Holes status som antihelt at den ene gangen han har
samleie i løpet av romanen, er det med en norsk kvinne som har forelsket seg i
ham, en ansatt ved den norske ambassaden som heter Tonje Wiig. Selv om Wiig i
utgangspunktet ønsker sex med Hole, framstår episoden som noe i nærheten av en
voldtekt. Hole nekter å kysse henne, nekter å kle av seg, og drar hjem så fort han
kan etterpå. Wiig forsøker å opprettholde fasaden om at det dreier seg om gjensi-
dig nytelse, men begge vet at det ikke er sant: «‘Det var deilig,’ sa hun, men
ordene ble hengende i lufta som en absurd, unødvendig løgn, og han svarte ikke»
(Nesbø, 1998, s. 296). Seansen er alt annet enn erotisk og meningsfylt, men det er
– tross alt – et mer spiselig alternativ enn sexindustrien. Han kunne jo ha gått til
en prostituert. Hole beholder således sin posisjon som «rein» antihelt; det er
akseptabelt å utnytte denne vestlige kvinnen fordi han formoder at hun utnytter
ham i (nesten) like stor grad.

Et annet sted i romanen tar Nesbø opp hva sexturismen har å si for Norges inter-
nasjonale status, og hvordan thailandske og norske medier ser annerledes på
ofrene og gjerningsmennene. I en samtale med Wiig får Hole vite følgende:

«Som du sikkert husker ble en nordmann bokstavelig talt tatt med buksene
nede i Pattaya i fjor. Norske aviser trykket et sjarmerende arrangert bilde av tre
små gutter som pekte ham ut for politiet. Mannens ansikt var sladdet, ikke gut-
tenes. I den engelskspråklige utgaven av Pattaya Mail var det omvendt. Dess-
uten brukte de fulle navn på fyren i ingressen, hvoretter de gikk over til konse-
kvent å kalle ham ‘the Norwegian’». Tonje ristet på hodet.

«Folk her nede som ikke har hørt om Norge før, visste plutselig at Oslo er
hovedstaden fordi det sto at norske myndigheter forlangte å få ham sendt til
Oslo med fly. Alle lurte på hvorfor i all verden vi ville ha ham tilbake. Her nede
ville han i hvert fall bli sperret inne en god del år.» (Nesbø, 1998, s. 200)

Implikasjonen er at ambassaden anser dette som et problem først og fremst fordi
saken skader Norges internasjonale renommé, ikke fordi barn blir mishandlet.
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Ifølge Wiig har thailendere ingen sympati for den vestlige gjerningsmannen, og
gjør det de kan for å beskytte ofrene. Nordmennene, derimot, ønsker å beskytte
gjerningsmannen fra offentlig skam, og har tydeligvis ikke oppfattet det som nød-
vendig å beskytte identitetene til ofrene; de står uten rett til personvern til tross for
at de er mindreårige, og at det er dem som er ofrene i saken. Det er nesten som om
norske medier tar det for gitt at de allerede er ødelagt, at det er nytteløst å prøve å
beskytte dem etter overgrepene.

Dessuten er barna som er avbildet i avisene asiater, og dermed nærmest auto-
matisk framstilt som «eksotiske» Andre i en norsk kontekst, sammenliknet med
den hvite norske gjerningsmannen. Nesbø gjør et ironisk poeng av at vestlige ikke
kan eller vil se forskjellen på asiater ved å snu på det og påpeke flere ganger at
asiater ikke kan eller vil se forskjellen på vestlige heller. Relativt tidlig i handlin-
gen beskriver Hole en person ved å referere til «[...] det uttrykksløse asiatiske
ansiktet» hans (Nesbø, 1998, s. 48). Men kort etterpå kommer følgende utveksling
med en thailandsk kollega. Kollegaen Nho spør:

«Du synes kanskje alle thai-ansikter ser like ut?»

Harry skulle til å svare da han så det lille, syrlige smilet på Nhos lepper.

«Akkurat. Du prøver å fortelle meg at alle vi hvitinger ser like ut for dere?»

«Neida. Vi ser forskjell på Arnold Schwarzenegger og Pamela Andersen.»

Harry blottet tennene. Han likte den unge politimannen.

«Greit. Skjønner. 1–0 til deg, Nho.»

«Nho.»

«Nho, ja. Var det ikke det jeg sa?»

Nho ristet smilende på hodet. (Nesbø, 1998, s. 59)

Hole blir dermed satt på plass og begynner å få et noe mer nyansert syn på kultu-
relle (og etniske) forskjeller. Hvis noen er framstilt i et positivt lys i romanen, er
det Holes thailandske kollegaer. Det påpekes at de gjør en umulig jobb for en alt-
for lav lønn, og at i den graden de er korrupte, er det forståelig gitt at politikere
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nekter å betale dem ordentlig (og formodentlig er enda mer korrupte). At de ikke
greier å gjøre noe med problemet, har sin naturlige forklaring i maktstrukturer
hvor vestlige land utøver press mot thailandske myndigheter:

Myndighetene ønsker at Thailand skal kvitte seg med stempelet som et
eldorado for pedofile, det er skadelig for den delen av turismen som ikke er
fokusert på sex. Men innad i politiet gis ikke etterforskningen så høy prioritet,
fordi det følger en masse bråk med arrestasjoner av utlendinger. De pedofile
kommer stort sett fra ressurssterke land i Europa, Japan og USA, som straks
setter i gang hele apparatet med krav om utlevering, og dermed har de ambas-
sadefolk som løper i gangene, beskyldninger om bestikkelser og så videre.
(Nesbø, 1998, s. 200–201)

Det er med andre ord Vesten som er problemet, både fordi de pedofile hovedsake-
lig kommer derfra, og fordi landene deres beskytter dem når de egentlig ikke for-
tjener beskyttelse. Norske myndigheter, antydes det, er enda mindre til å stole på
enn (antatt korrupte) thailandske.

Også Wiig er kritisk til norske myndigheters håndtering av nordmenns sexfor-
brytelser i Thailand. Gjennom en samtale mellom Wiig og Hole sammenlikner
Nesbø norske myndigheters arbeid med å bekjempe pedofili i Thailand eksplisitt
med nabolandene Danmark og Sverige:

«Myndighetene i Sverige og Danmark er for eksempel blitt enige med thai-
landske myndigheter om at de skal få lov til å stasjonere politimenn som spe-
sielt skal etterforske saker hvor svenske og danske pedofile er involvert. De
har dessuten vedtatt lovendringer som gjør at danske og svenske statsborgere
kan dømmes i sine respektive hjemland for overgrep mot barn begått i Thai-
land.» 

«Og Norge?»

Tonje trakk på skuldrene. «Vi har ikke noen avtale med Thailand. Jeg vet at
norsk politi har ivret for å få til et tilsvarende opplegg, men jeg tror ikke de nor-
ske myndighetene helt skjønner omfanget av det som foregår i Pattaya og
Bangkok.» (Nesbø, 1998, s. 201)

I Norge er ikke salg av sex ulovlig, men i januar 2009, ti år etter at Kakerlakkene
kom ut, trådte en ny norsk lov, den såkalte «sexskjøpsloven», i kraft, som gjorde
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det straffbart å kjøpe sex både i Norge og i utlandet. Straffen for kjøp av sex med
barn er dobbelt så streng som straffen for kjøp av sex med personer over 18 år.

Det kommer tydelig fram i romanen at staten – enten det er Norge eller Thailand
– ikke greier å bekjempe den ulovlige utnyttelsen av barn og andre utsatte grupper.
Vi ser i stedet et interessant eksempel på at en norsk «koloni» i Thailand forsøker
å regulere egne medlemmers adferd. I en samtale med en perifer karakter, Roald
Bork, får Hole vite følgende:

«Det har vært et par nordmenn som har kommet hit ned til Pattaya av de gale
grunnene. Som du kjenner til, er jeg en slags nestor i det norske miljøet her i
byen, og vi føler et visst ansvar for hva våre landsmenn foretar seg her nede.
De fleste av oss er skikkelige folk, og vi har gjort det som måtte gjøres. Disse
pedofile jævlene har tross alt ødelagt Pattayas rykte så grundig at flere har
begynt å svare med bydeler som Naklua og Jomtien når folk i Norge spør hvor
de bor.»

«Hva nøyaktig er ‘det som måtte gjøres’?»

«La meg si det slik at to av dem har reist hjem igjen, og en kom ikke så langt
engang.»

«Han datt kanskje ikke ut av et vindu?» foreslo Harry.

Bork lo rungende. «Nei, vi går ikke så langt. Men jeg antar det er første gang
politiet har fått et anonymt telefontips på thai med nordlandsk aksent.» (Nesbø,
1998, s. 266)

Her dreier det seg sannsynligvis om en gammeldags «skam-kultur», der fellesska-
pet regulerer avvikende og uønsket adferd ved å utstøte individer. 

Etter at Nesbø har kretset rundt pedofilitematikken gjennom hele boka, er det
overraskende å oppdage til slutt at den har svært lite med mordgåten å gjøre. Ingen
av de tre som blir myrdet, døde fordi de er pedofile, selv om en av dem faktisk
viser seg å være pedofil. Heller ikke morderen er pedofil. Motivet for de tre mor-
dene har utelukkende med penger å gjøre, og morderen bruker det ene offerets
pedofili som en enkel måte å avlede oppmerksomhet på. En komplisert arvesak
gjør at både ambassadøren og datteren hans blir myrdet slik at gjerningsmannen
kan gifte seg med enken og dermed få tak i en arv på 50 millioner norske kroner.
Forretningsmannen Ove Klipra blir myrdet dels fordi gjerningsmannen vil dekke
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over at han lurte Klipra for penger, og dels for å prøve å få politiet til å tro at det
er Klipra som har myrdet de to andre og så tatt sitt eget liv. Det at Klipra tilfeldig-
vis også er pedofil, gir bare gjerningsmannen en lett måte å fingere et utpressings-
motiv på; hvis ambassadøren hadde forsøkt å utpresse Klipra for penger på grunn
av hans pedofili, ville Klipra ha hatt et motiv for å ta livet av ambassadøren.

Boka slutter uten noen form for oppreisning eller rettferdighet for ofrene for
vestlig sexturisme. Heller ikke den prostituerte kvinnen som Nesbø åpnet boka
med, dukker opp igjen. Etter en lang, komplisert og nesten tegneserieaktig kamp-
sekvens mellom Hole og gjerningsmannen og en avskjedsscene mellom Hole og
hans thailandske sjef på sykehuset, får leseren bare vite at Hole forsøker å ned-
kjempe de onde minnene sine i et opiumhus, formodentlig samme sted i Bangkok
han var innom en gang tidligere i løpet av etterforskningen (Nesbø, 1998, s. 339).
Så å si ingenting har forandret seg, og det er nærliggende å tro at det snart dukker
opp ti nye vestlige pedofile som tar den avdøde Klipras plass.

KONKLUSJON

Hole slipper ikke upåvirket fra møtene med undertrykkelse av urinnvånere og sek-
suell utnyttelse av mindreårige. Han som nordmann i verden opplever kulturmø-
ter, men det han lærer om verdenen og seg selv, er bare nedslående og ødeleg-
gende. Han forstår muligens aboriginer og thailendere litt bedre enn før
oppholdene i Australia og Thailand, men denne kunnskapen gjør ikke verden til
et bedre, mer rettferdig sted. Begge romanene slutter med at etterforskeren tyr til
en form for selvmedisinering som tradisjonelt sett også er assosiert med disse
gruppene. I Flaggermusmannen begynner han å drikke igjen etter å ha vært tørr-
lagt lenge, og i Kakerlakkene begynner han å misbruke opium for å dempe den
psykiske lidelsen som saken har påført ham. Statistisk sett har urbefolkningsgrup-
per som for eksempel aboriginer og nordamerikanske indianere lenge hatt svært
høye tall for misbruk av alkohol, og det finnes en forbindelse mellom prostitusjon
og misbruk av narkotika.2 Sånn sett kan man kanskje si at Hole identifiserer seg
med disse gruppene og går inn i deres lidelser i så stor grad at han gjentar det

2. Det finnes mye forskning på historiske faktorer som har ført til alkoholmisbruk hos urbefolknin-
ger. Se for eksempel Knut S. Larsens «Social Crisis and Aboriginal Alcohol Abuse» (Australian
Journal of Social Issues 14.2 1979) og Fred Beauvais’ «American Indians and Alcohol» (Alco-
hol Health and Research Word 22.4 1998). Det finnes også flere studier av forholdet mellom
prostitusjon og stoffmisbruk. Se for eksempel Amy M. Young, Carol Boyd og Amy Hubbells
«Prostitution, Drug Use, and Coping with Psychological Distress» (Journal of Drug Issues 30.4
2000).
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samme destruktive mønsteret som har ødelagt mange liv hos dem. Gjennom sitt
alkohol- og stoffmisbruk viser Hole en ironisk form for solidaritet med disse grup-
pene.

Men den store forskjellen er at Hole alltid har sitt privilegerte ståsted som hvit,
mannlig nordmann å falle tilbake til. Relativt tidlig i Flaggermusmannen bekjen-
ner Hole for sin svenske kjæreste at han er (på det tidspunktet tørrlagt) alkoholi-
ker: «Jeg har hele mitt liv vært omgitt av mennesker som er glade i meg. Jeg har
fått alt jeg noensinne har spurt om. Jeg har kort sagt ingen forklaring på hvorfor
jeg ble det jeg ble» (Nesbø, 1997, s. 89). Det er nærliggende å tro at han sliter med
dårlig samvittighet, en dårlig samvittighet som er eksistensiell, og som kanskje
nettopp kommer av at han ikke takler å være privilegert når han som politimann
ser så mye elendighet rundt seg. Implikasjonen er at grupper som er utsatt for sys-
tematisk undertrykkelse, har en forståelig grunn til sitt alkohol- og stoffmisbruk.

Til syvende og sist er det viktig å huske at det ikke er disse gruppene – aborigi-
nene og thailandske barn utsatt for seksuell mishandling – som er de faktiske
(mord-)ofrene i Flaggermusmannen og Kakerlakkene.3 Det er tvert imot hen-
holdsvis en rekke unge, vakre hvite kvinner og tre velstående nordmenn som sto i
veien for en annen nordmanns griskhet, som er ofrene i disse kriminalromanene.
Aboriginsk kultur og thailandske sexarbeidere framstår til syvende og sist nær-
mest bare som staffasje i romanene, med det ene viktige unntaket av Robin
Toowoomba, den psykopatiske seriemorderen som på usannsynlig vis hevner seg
på Vesten ved å voldta og drepe unge blondiner.

Nettopp det komplekse og tvetydige ved måten Nesbø framstiller disse store
samfunnsutfordringene på, gjør at bøkene egner seg til diskusjon. Holes status
som hardkokt eller noir helt gjør at leseren ikke kan stole helt på hans syn på ting,
men det gjør det også mulig for Nesbø å ta opp ting på en politisk ukorrekt måte
og forhåpentlig åpne for nærmere ettertanke og refleksjon over både Norges glo-
bale ansvar og individets personlige ansvar. Samtidig risikerer Nesbø at Holes
ambivalente ståsted gjør det mulig for leseren å fraskrive seg en eventuell kritikk
av den rollen Norge og nordmenn spiller i den globale utnyttelsen av utsatte grup-
per. Hvis man har tilstrekkelig kunnskap om norske forhold og lover, kan bøkene
leses samfunnskritisk, men uten kjennskap til disse forholdene er det en viss fare
for at leseren ikke tar innover seg at urettferdighet skjer ikke bare i det store utlan-
det, men også i Norge.

3. Andrew Kensingtons død kompliserer dette noe, men han blir myrdet fordi han er i ferd med å
avsløre morderens identitet, og er derfor ikke hovedmålet for gjerningsmannen.



ELLEN REES | ÅPNE DØRER MOT VERDEN180
LITTERATUR

Berg-Nordlie, M., & Tvedt, K.A. (2016). Alta-saken. Store Norske Leksikon. Hentet fra

https://snl.no/Alta-saken (lest 17.10.17)

Forshaw, B. (2013). Nordic Noir: The Pocket Essential Guide to Scandinavian Crime Fiction,

Film & TV. Harpenden Herts: Pocket Essentials.

Hayward, S. (1996). Key Concepts in Cinema Studies. London: Routledge.

Nesbø, J. (1997). Flaggermusmannen. Oslo. Aschehoug.

Nesbø, J. (1998). Kakerlakkene. Oslo: Aschehoug.

Nestingen, A. (2008). Crime and Fantasy in Scandinavia: Fiction, Film and Social Change. Se-

attle: University of Washington Press.

Porter, D. (2006). The Private Eye. I M. Priestman (red.), The Cambridge Companion to Crime

Fiction (s. 95–114). Cambridge: Cambridge University Press.

Reactions to Reading (2013). Review: The Bat by Jo Nesbø. https://reactionstoreading.com/

2013/01/06/review-the-bat-by-jo-nesbo/ (lest 17.10.17).

Sameloven (1987). Lov om sameting og andre samiske rettsforhold. https://lovdata.no/doku-

ment/NL/lov/1987-06-12-56 (lest 17.10.17).

Sexkjøpsloven (2008). Lov om endringer i straffeloven 1902 og straffeprosessloven (kriminali-

sering av kjøp av seksuell omgang eller handling mv.). https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/

§316 (lest 17.10.17).

Stougaard-Nielsen, J. (2016). Nordic Noir in the UK: The Allure of Accessible Difference.

Journal of Aesthetics and Culture 8. Hentet fra http://dx.doi.org/10.3402/jac.v8.32704.

Stougaard-Nielsen, J. (2017). Scandinavian Crime Fiction. London: Bloomsbury.

Vuorela, U. (2009). Colonial Complicity: The «Postcolonial» in a Nordic Context. I S. Keski-

nen, S. Tuori, S. Irni & Diana Mulinari (red.), Complying with Colonialism: Gender, Race and

Ethnicity in the Nordic Region (s. 19–34). Surrey, UK: Ashgate. 

https://snl.no/Alta-saken
https://reactionstoreading.com/2013/01/06/review-the-bat-by-jo-nesbo/
https://reactionstoreading.com/2013/01/06/review-the-bat-by-jo-nesbo/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§316
https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§316
http://dx.doi.org/10.3402/jac.v8.32704


DOI: 10.18261/9788215030227-2017-11
«Der syddrå boble.» Om Øyvind 
Rimbereids dikt Jimmen (2011)
PER THOMAS ANDERSEN

SAMMENDRAG  Denne artikkelen handler om Øyvind Rimbereids langdikt Jimmen 
(2011) som tematiserer oljevirksomheten i Nordsjøen i et historiserende perspektiv 
med vekt på den gamle og den nye tidens ulike håndtering av overflødige avfallsstoffer, 
henholdsvis «syddre» og fossile klimagasser, kort sagt waste. Artikkelen analyserer 
Rimbereids bok tematisk i lys av teoretiske bidrag fra bl.a. Zygmunt Bauman, Lewis 
Mumford og Timothy Mitchell. Inngangsvinkelen er overordnet økokritisk.

NØKKELORD  rimbereid | jimmen | oljealder | menneskehistorie vs. naturhistorie | 
det antropocene | søppel | forurensing

I

En vandrehistorie om den store skulptøren Michelangelo forteller at han en gang
ble spurt hvordan han var i stand til å hugge ut den verdensberømte David-statuen.
«Det er enkelt», skal han ha svart, «alt du trenger å gjøre, er å hugge vekk all den
marmoren som ikke ligner på David.»1 Gjennom historien har man naturligvis
hovedsakelig interessert seg for sluttproduktet av Michelangelos arbeid, den har-
moniske skulpturen som betraktes som et av verdens fremste kunstverk. Sosiolo-
gen Zygmunt Bauman bruker imidlertid en variant av denne vandrehistorien i
boken Wasted Lives. Modernity and its Outcasts,2 men denne gang med interessen
rettet mot de overflødige bitene som Michelangelo hugget vekk, prosessens waste.
I Baumans fremstilling blir historien en allegori over et av modernitetens sær-
trekk. Dens produksjonsformer skaper søppel, skrap, overflødig avfall:

1. Vandrehistorien fins i mange varianter. Sitatet er også blitt tillagt flere forskjellige kunstnere
gjennom tidene. En interessant utredning fins på nettsiden Quotation Investigator: http://quote-
investigator.com/2014/06/22/chip-away/ (lastet ned 24.11.2016).

2. Baumans variant av sitatet lyder: «Simple. You just take a slab of marble and cut out all the
superfluous bits» (Bauman 2004, s. 21).
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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Separation and destruction of waste was the trade secret of modern creation:
through cutting out and throwing away the superfluous, the needless and the
useless, the beautiful, the harmonious, the pleasing and the gratifying was to
be divined. (Bauman 2004, s. 21)

Industrialisert produksjon kan grunnleggende karakteriseres ved at det ikke bare
blir produsert omsettelige varer til markedet, men også store mengder overflødig
avfall. «Waste is the dark, shameful secret of all production», skriver Bauman
(s. 27). Han konkretiserer ved å skildre hvordan to køer av lastebiler kjører ut fra
fabrikkene hver dag. Den ene køen beveger seg mot varehusene, kjøpesentrene og
butikkene. Produksjon, salg og fortjeneste telles og statistikkføres i detalj, og tal-
lene danner grunnlag for rapporter og planer. Den andre køen av lastebiler kjører
til nærmeste søppelplass med alt overflødig søppel som er blitt til i forbindelse
med produksjonen. Ikke mange teller eller interesserer seg for det disse bilene
frakter. Det snakkes minst mulig om dem, men søppelplassene i verden vokser.
Søppelet kommer fra produksjonsprosessene, fra den kraft som skal til for å drive
produksjonen, og fra emballasjen produktene pakkes inn i. 

Historikeren og litteraturkritikeren Lewis Mumford har brukt gruvedrift og land-
bruk som bilde på to grunnleggende forskjellige produksjonsformer. Jordbrukspro-
duksjonen leverer tilbake til jorden det som hentes ut av den. Jorden tømmes ikke
for resurser, og jordbrukets avfall gjenvinnes.3 Bauman kommenterer: «Farming
stands for continuity: one grain is replaced by more grain, one sheep gives birth to
more sheep. (...) The growth as reassertion and reaffirmation of being... A growth
without losses...» (Bauman 2004, s. 20). Gruvedrift fungerer annerledes. Det som
hentes ut av jorden, kan aldri erstattes. Gruven etterlates tom når resursene er hentet
ut. Det produseres store mengder slagg, og det skal stor kraft til for å sprenge seg
ned til de verdifulle forekomstene under jordskorpen. Bauman skriver: «Mining on
the other hand is an epitome of rupture and discontinuity. The new cannot be born
unless something is discarded, thrown away or destroyed.» (Bauman 2004, s. 21)

I vår tid er det oljevirksomheten i Nordsjøen som utgjør Norges gruvedrift. Med
gigantiske maskiner og bruk av enorm kraft borer vi oss kilometervis ned i konti-
nentalsokkelen og henter opp olje og gass. Dette har klimakonsekvenser – ikke
bare for mikromiljøet, men for det globale klima. Timothy Mitchell skriver i artik-
kelen «Hydrocarbon Utopia» i Utopia/Dystopia. Conditions of Historical Possi-
bility at vi nå «face the twin crises» som vil gjøre slutt på vår kjente livsstil:

3. Det skal vel her kommenteres at Mumfords fremstilling fins i en bok fra 1961. En del av hans
poeng har sikkert mindre gyldighet for dagens industrialiserte jordbruk. Se Mumford 1961, s.
450, her gjengitt fra Bauman 2004, s. 20‒21.
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although calculating reserves of fossil fuels is a political process involving
rival calculative techniques, there is substantial evidence that those reserves
are running out, and in the process of using them up, we have taken carbon that
was previously stored underground and placed it in the atmosphere, where it is
causing increases in global temperatures that may lead to catastrophic climate
change. (Mitchell 2010, s. 118) 

Plasseringen av store mengder waste i form av såkalte klimagasser i atmosfæren
har ført til en overhengende fare for global oppvarming med antatt katastrofale
følger for livet på jorden. Denne faren var bakgrunnen for Paris-avtalen som ble
undertegnet den 12. desember 2015. Avtalen innebærer en målsetning om å
begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader. 195 stater har forplik-
tet seg til denne målsetningen gjennom Paris-avtalen. Klimagassene som forårsa-
ker global oppvarming, er først og fremst karbondioksid (CO2), metan (CH4) og
lystgass (N2O). Man regner med at konsentrasjonen av disse gassene i atmosfæren
har økt med henholdsvis 30 %, 150 % og 15 % siden industrialiseringen tok til
(ca. 1850). I tillegg er det tilført gasser som ikke fins naturlig i atmosfæren. Disse
gassene antas å forsterke den globale oppvarmingen.

Det er fakta som dette sosiologen Ulrich Beck hadde i tankene da han påpekte
et grunnleggende skille mellom en første og en andre modernitet. Poenget er at i
vår tid fører økt verdiproduksjon uvegerlig også til økt risiko – global risiko. Vi
lever i et nytt «risikosamfunn», hevdet Beck. Så påtrengende er dette risikoaspek-
tet nå blitt, at skolemyndighetene planlegger å gjøre det til et tverrfaglig emne i
det norske skoleverket. Ved siden av kjerneelementene i de enkelte skolefag, er
det meningen at «bærekraftig utvikling» skal på timeplanen som et ledd i den glo-
bale dannelse for å sikre en levelig verden også for kommende generasjoner.4 For
litteraturfaget i skolen passer dette tverrfaglige emnet som hånd i hanske med den
litteraturvitenskapelige retningen som går under betegnelsen økokritikk. Den føl-
gende analysen av Øyvind Rimbereids diktsamling Jimmen er et forsøk på å anbe-
fale en «case study» som vil gjøre det mulig å diskutere globale fremtidsproble-
mer og «bærekraftig utvikling» i et konkret og nærliggende norsk perspektiv,
nemlig oljeutvinningen i Nordsjøen. Artikkelen tar utgangspunkt i en tekstorien-
tert nærlesning av Rimbereids fremstilling, og diskuterer på dette grunnlag ulike
former for økokritisk bevissthet i lys av teorier om den antropocene naturhisto-
riske epoke (begrepet blir forklart senere i artikkelen). 

4. Fremtidens skole. (2015). Fremtidens skole — Fornyelse av fag og kompetanser (NOU 2015).
Hentet fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2015-8/id2417001/
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II

Øyvind Rimbereids beskjeftigelse med oljeutvinningen i Norge finner vi særlig i
to diktutgivelser, Solaris korrigert og Jimmen. Solaris korrigert er en fortelling
om fremtidens Stavanger etter at oljen er slutt, og installasjoner og rørledninger
ligger igjen på havbunnen som søppel. Fremstillingen er ikke en revitalisering av
regionallitteraturen, ikke en ny heimstaddiktning eller et nasjonalt prosjekt. Det er
forbindelsene mellom det lokale, det globale og den nye makroregionen rundt
oljevirksomheten i Nordsjøen som er gjenstand for Rimbereids fremstilling. Han
har senere fulgt opp skildringen av oljevirksomheten i det lokale miljø bl.a. i det
dialogiske langdiktet Jimmen (2011). Også her er søppel, avfall, waste et hoved-
motiv. Aktørene i diktet er nemlig hesten Jimmen og hans herre som kjører sin
kjerre gjennom Stavanger og henter matavfall fra byens husholdninger – det heter
syddre på den lokale dialekten. De bringer det som fôr til en bondegård utenfor
byen. Denne gjenbruken av avfall fant sted så sent som på 1970-tallet, ifølge Rim-
bereids fremstilling. I diktverket kontrasteres denne «gamle tiden» med den «nye
tid», representert ved byggingen av en gigantisk oljeplattform, den første con-
deep-plattformen, som finner sted samtidig. De to virksomhetene sammenstilles
både konkret og på et dypere tematisk nivå. Mot slutten av diktverket blir plattfor-
men slept fra Stavanger by og ut i Nordsjøen mens Jimmen og hans herre, sammen
med den lokale befolkningen, står og ser på det spektakulære slepet. 

På adle haugar står folk og stirre.
Eller de står i loftsvindunå
Og har vekt ungane sine
For at de òg ska få se.
Som om dette e ein andakt

Der med folde hendene våre
For det som ska skje 
der ude.

I tillegg trekkes det en direkte forbindelse ved hjelp av begrepet syddre. Også olje
er syddre, olje er fossilt avfallsstoff:

For condeepen ska ud te der syddrå boble. 
Han ska ud te der kor alt gammalt har låge og surna 
sidå lenge før vår tid. Han ska ud te der alt grønt 
blei te brunt brunt te blått 
og så te svart. 
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Han ska ud te der alt 
bler te någe aent. (s. 53)

På denne måten kontrasteres altså gammel og ny tid ved hjelp av syddrehesten og
oljeplattformen; de representerer samtidig jordbrukssamfunnet og gruvedriften,
og de sammenstilles ved hjelp av fenomenet avfall, waste.

III

Jimmen er et langdikt som består av 29 serieforbundne tekster, organisert i tre
deler. Tekstene består av indre monologer, (med mulig unntak for noen få utsagn
som kan tolkes som replikker, men som like gjerne kan være tenkte replikker).
Monologene representerer to ulike lyriske jeg som skiftevis fører ’ordet’, hest og
hestekar, Jimmen og hans «herre». Språkføring og versifikasjon levner ingen tvil
om at tekstene tilhører den lyriske sjanger. Undertittelen er da også «Et dikt».
Likevel har samlingen noe av dramaets karakter, i og med at det foregår en ’dia-
logisk’ eller antifon veksling mellom utsagnsubjekter. De to taler imidlertid ikke
til hverandre (med mulig unntak for de få utsagnene som kan tolkes som replikker
fra hestekarens side). De reflekterer i hver sin verden. Paralleller oppstår imidler-
tid ved at de to gjør felles erfaringer på sine turer. De tolker dem imidlertid for-
skjellig, slik at det oppstår to ulike virkelighetsforestillinger ut fra vandringer i den
samme geografien. Rommet er det samme, men stedet er forskjellig.

I tillegg til de lyriske og dramatiske sjangertrekkene finner vi også episke ele-
menter. Tekstene danner indirekte et narrativt mønster. Del I handler om syddre-
mannens siste turer gjennom Stavanger by ved midten av 1970-tallet. Vi får høre
litt om hvordan han behandler hesten. Han introduserer en av fortellingens to
bipersoner, en søster som er institusjonalisert på det psykiatriske hospitalet på
Dale. I møtet med biler får vi innsikt i de to lyriske subjektenes helt forskjellige
virkelighetsforståelser. Den gamle verden, som de to representerer, møter den nye
både i kontrasten mellom hest og kjerre på den ene siden og biler og motorveier
på den andre siden. Vi får også høre om de to hovedfigurenes biarbeid som dotøm-
mere én gang i uken.

Del II skildrer fridagen da hesten kan bevege seg fritt ute på marken og gresse.
Vi får også være med når Jimmen blir striglet. Vi får høre mer om den syke søste-
ren, og oljealderen introduseres for alvor i form av at en kolossal condeep olje-
plattform er i ferd med å bli bygd. I direkte motsetning til denne moderne verden
representeres det «gamle Stavanger» i form av bedehuskultur og Bibel-sitater.
Hestekaren får et par nye støvler på sin «runde dag» av fortellingens andre biper-
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son, grisebonden Arnøy. Det er ham hestekaren leverer matavfall til, og vi får være
med på en slik levering av grisefôr. Oljealderen spesifiseres videre ved at vi får
høre om de utenlandske oljearbeiderne som bor i det hestekaren oppfatter som
«palass». Et merkelig innslag er turen med hest og kjerre til Stavanger sentrum der
hestekaren går på kino og ser King Kong. Sist i del II skjer en ganske konkret og
dramatisk, men samtidig sterkt symbolladet hendelse: Jimmen skal prøve å dra
opp en bil, en Morris Mini, som har kjørt av veien. Forsøket mislykkes. Jimmen
mister fotfestet, faller og sklir nedover en sleip bakke. Han sklir helt ned til vannet.
Den gamle verden er hjelpeløs i møte med den ny.

Del III handler om slepet av condeep-plattformen som nå er ferdigstøpt og skal
ut i Nordsjøen. Hele den lokale befolkningen samler seg for å bivåne det spekta-
kulære synet. De to hovedfigurene i fortellingen opplever condeep-slepet på svært
forskjellig måte. To kvelder etter at slepet startet, drar de to ut mot Jæren, der de
fremdeles kan se condeepen som stikker opp mot himmelen. Den går nesten i ett
med skyene. Hestekaren har tenkt seg ut til Dale for å besøke søsteren. Det er på
denne turen det skjer: Verdens virkelighetskarakter begynner å endre seg for hes-
tekaren, og hest og herre kommer etter hvert bort fra hverandre. Vi får noen kon-
krete glimt fra det nye, industrialiserte Jæren.5 Men det viktigste er skildret via et
sløret sinn: Sannsynligvis får hestekaren et hjerteanfall og dør. Vi har fått vite alle-
rede tidlig at han har et hjerte med en hjerteklaff som lekker. Diktet slutter med at
de to lyriske jegenes perspektiver glir over i hverandre språklig og versifikatorisk.
De to synsvinklene møtes. 

De to virkelighetsverdener i diktet er klart språklig artikulert. Hestekaren
uttrykker seg på Stavanger-dialekt, overført til skrift på en måte vi kjenner fra tid-
ligere i Rimbereids forfatterskap. 

Jimmen, hjelp meg!
Bare denne runden te

Med sinkspannå
Eg kjenne kver bulk i.
Og ikkje større enn store vaskebytter,

Der de står ved sidå
Av de vanlige søppelspannå

Når eg runde et hushjørna. (s. 9)

5. En fin redegjørelse for lokalhistoriske elementer i Jimmen fins i Aud Jorunn Haugen Hakestads
masteroppgave Å vera til stades. Ei lesing av Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid, levert ved
Universitetet i Stavanger i 2013.
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Hestens språk er imidlertid nyskapt fra dikterens side. Det dreier seg om en
hybridvarietet der innslag fra norrøn poesi, folkeviseelementer og nynorsk inngår
i en ny lyrisk legering. 

Høyrer eg no
Gode herren
Koma nedåt sti
Og burtåt stallen mine heimars.
Han mun opna veggar tvo
Og ljoset skal då rida stort
Med taumar av gull
Og munnbet sylver. (s. 7)

IV

I likhet med de fleste diktsamlingene fra Rimbereids hånd ble Jimmen mottatt med
stor begeistring av kritikerne og den litterære offentlighet. Samlingen ble nomi-
nert til Nordisk Råds litteraturpris i 2012, og de aller fleste avisanmelderne var
svært positive. Senere har også flere litteraturforskere vist interesse for Jimmen. I
boken Nordisk samtidspoesi. Særlig Øyvind Rimbereids forfatterskap er det ikke
mindre enn tre artikler om Jimmen. Louise Mønster skriver om samlingen i for-
lengelse av en interesse for stedets betydning hos forfattere som Tomas Tranströ-
mer og Henrik Nordbrant. Ingmar Lemhagen skriver om tradisjon og modernitet,
og Eirik Vassenden skriver om språk og erfaring. De betydeligste forskningsbidra-
gene om Jimmen er imidlertid to masteroppgaver. Den ene ble levert ved Univer-
sitetet i Stavanger, er skrevet av Aud Jorunn Haugen Hakestad og har tittelen Å
vera til stades. Ei lesing av Jimmen (2011) av Øyvind Rimbereid (2013). Den
andre er levert ved Universitetet i Oslo, er skrevet av Jenny Moi Vindegg og har
tittelen «Men du er òg en bølge!» Kropp og persepsjon i Øyvind Rimbereids lyrikk
(2014). Hakestad legger, i likhet med mange andre, vekt på stedsaspektet ved
Rimbereids diktning, men hun er langt grundigere enn de fleste med hensyn til å
gi konkrete og faktiske opplysninger om Stavanger-traktene på ’Jimmens tid’
(rundt midten av 1970-årene). På den måten har oppgaven også atskillig historisk
verdi. Vindeggs oppgave handler om flere av Rimbereids samlinger, men Jimmen
spiller en viktig rolle. Vindegg legger vekt på sansning og kropp ut fra et feno-
menologisk perspektiv. I tillegg til disse oppgavene er det verd å nevne Gro Tove
Sandsmarks artikkel i det islandske nettidsskriftet millamala.hi.is «Hestegramma-
tikk. Ein grammatisk litteraturanalyse av Øyvind Rimbereid: Jimmen». Den er
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særlig fokusert mot det språklige aspektet ved samlingen, og gir bl.a. verdifulle
beskrivelser av det konstruerte ’hestespråket’ til Jimmen. 

V

Den litterære markeringen av to ulike virkelighetsperspektiver er helt sentral i
Jimmen. I utgangspunktet virker det nok først og fremst underlig at dikteren utsty-
rer en hest med språk og bevissthet – eller rettere sagt underliggjørende. Da den
russiske litteraturteoretikeren Victor Sklovskij i sin tid lanserte det berømte begre-
pet underliggjøring, var det nettopp med henvisning til et eksempel der Tolstoj ser
verden fra en hests synsvinkel (i «Målestokken»). Sklovskijs poeng var at det lit-
terære språket ved hjelp av underliggjøring av-automatiserer blikket mot verden
og får oss til å se den på nytt, med «nye» øyne. Denne funksjonen er også fullt til
stede i Jimmen. Selv om Jimmen har både språk og bevissthet, så ser og opplever
han verden ganske annerledes enn hestekaren gjør. Det er f.eks. påfallende at hes-
ten er uten begreper for modernitetens redskapskultur: Volvo, Morris mini og con-
deep fins bare i kjørekarens språkregister. At Jimmen likevel ser og forundrer seg
over condeepen, får vi et godt inntrykk av i diktet «Ser eg fotan høge» (s. 54). I
Jimmens forestillingsverden omtales condeepen som «fotan høge», noe som er
ganske presist oppfattet, ettersom condeep-plattformer rager høyt opp i luften på
(oftest tre) meget høye betongføtter. At Jimmen ikke helt har et oppdatert vokabu-
lar, får vi også et tydelig og lettere humoristisk eksempel på når han sier han vet
at «fotan høge» ikke kan bevege seg selv, men at «siglebåtar deg må draga»
(s. 54). Andre ganger ser Jimmen lys som han gjør seg magiske forestillinger om,
men som i hestekarens verden er lyktelys fra biler som passerer.

Det mest påfallende ved sammenstillingen av de to synsvinklene i Jimmen er
etter mitt skjønn det historiske hendelsesperspektivet. Rimbereid skriver om en av
de mest innflytelsesrike historiske endringene i vår tid: i et norsk perspektiv:
«oljealderens» inntog; i et internasjonalt perspektiv: CO2-forurensingen av atmo-
sfæren og klimagassenes globale trussel mot liv og samfunn slik vi kjenner det.
Det Rimbereid gjør, er å skildre denne historiske begivenheten bl.a. gjennom et
blikk som mangler historisk bevissthet. Den viktigste forskjellen mellom de to
synsvinklene er at i hestekarens virkelighet fins det historisk forandrende hendel-
ser; han er på det rene med at det skjer ting rundt ham som er nye og virkelighets-
forandrende, det gamle går tapt og kommer aldri tilbake. Hen lever i en historisk
verden. Han registrerer de nye tingene: Volvoen, en Ford og en Morris Mini, en
Select O-Speed traktor, motorveiene og condeepen. Selv identifiserer han seg med
og tilhører den gamle tiden. Men han er fullt på det rene med at en ny tid har
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begynt, og ut fra den nye tidens arbeidsredskaper (f. eks. condeepen) forestiller
han seg at den blir mye mer varig. I virkeligheten er han ganske fremtidsoptimis-
tisk, ikke noen utpreget antimodernist, slik noen anmeldere har antydet, men hel-
ler ikke spesielt kritisk. Som allerede nevnt, tenker han at det som skal komme, vil
vare på en like god måte som det vi har i dag, «eller på ein aen møje bedre måde»
(s. 33).

Jimmen er hans motsetning. Ikke fordi han er antimodernist. Poenget er at Jim-
men ikke lever i en historisk verden. Det fins ikke forestillinger hos ham om
omveltende begivenheter. Jimmens forutforståelse av tingene i verden endrer seg
ikke, heller ikke i møte med helt nye gjenstander og erfaringer. Han har ingen
begreper for nye fenomener og ting i verden, selv om han ser dem rundt seg. Det
gjelder biler, motorveier, condeeper og slepebåter. Han ser den som noe annet, i
analogi med noe han kjenner fra før, noe som svarer til den gamle virkelighetens
verden. Han ser dem som natur. Condeepen er en slags hest med store føtter,
«fotan høge», bilene «rid», og lyset fra bilene er magiske lys eller branner som
taler til ham. Han vil gjerne «rida burtåt brannar og helsa òg», så hestekaren må
gripe inn og holde ham fast i grimen for å unngå ulykke (s. 17–18). 

VI

En annen måte å beskrive de ulike synsvinklene på er å si at hestekaren tilhører
menneskets historie, den historien som historiefaget, antropologien, kultur- og
samfunnshistorikerne og i det hele tatt humaniora og samfunnsvitenskapene har
vært opptatt av. Jimmen, derimot, hesten, tilhører naturhistorien, den historien
som geologer, biologer og naturvitenskapsfolk har studert. Denne distinksjonen
har vært grunnleggende innen vitenskapshistorien helt frem til i dag. Det har vært
en fundamental erkjennelse at mennesket skaper sin egen historie ved hjelp av
kultur- og samfunnsutvikling, maktkamper, og ulike oppfinnelser og oppdagelser.
Disse fører til større eller mindre endringer som vi registrerer og beskriver som
epoker i menneskets historie. Mens disse epokene kommer og går, beveger Jor-
dens historie seg i et helt annet tempo og på grunn av helt andre faktorer enn dem
historiefagene kan beskrive. Geologiske perioder inntreffer og forsvinner uhyre
langsomt og med helt andre totalforandrende konsekvenser. Telleenheten for geo-
logiske perioder er årmillioner, og de svært mye kortere epokeskiftene i men-
neskets historie har liten eller ingen innflytelse på geologiske endringer.

Inntil nå. Det er nemlig dette årmillionerlange forholdet mellom naturhistorie
og menneskehistorie som ifølge dagens klimaforskere er i ferd med å endre seg.
Meget kort fortalt er det i ferd med å etablere seg en oppfatning om at en ny geo-
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logisk periode er inntruffet. Den nye perioden kalles den antropocene, og sies å
avløse den holocene perioden som i sin tid erstattet istiden (pleistocene):

The Holocene is the period we are supposed to be in; but the possibility of
anthropogenic climate change has raised the question of its termination. Now
that humans – thanks to our numbers, the burning of fossil fuel, and other rela-
ted activities – have become a geological agent on the planet, some scientists
have proposed that we recognize the beginning of a new geological era, on
which humans act as a main determinant of the environment of the planet.
(Chakrabarty 2009, s. 341)

Dette synspunktet ble først lansert av nobelprisvinner i kjemi Paul J. Crutzen, og
har neppe nådd status som en allment akseptert vitenskapelig sannhet. Likevel
skrev Timothy Clark i 2015 i boken Ecocriticism on the Edge. The Antropocene
as a Treshold Concept at «the proliferation of the term ’Antropocene’ over the past
five years has been striking» (Clark 2015, s. 1). Det råder ikke enighet om når et
slikt periodeskifte eventuelt skulle ha inntrådt. Et utbredt synspunkt er imidlertid
at det bør dateres til industrialiseringens frembrudd ved inngangen til 1800-tallet.
Med hensyn til møtepunktet mellom de to ulike historieperspektivene skrev
Timothy Morton i 2013 i boken Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the
End of the World at antropocene er «the daunting, indeed horrifying, coincidence
of human history and terrestrial geology» (Morton 2013, s.9).

Det er i dette perspektivet det fortoner seg som mer enn et underlig litterært
påfunn når Rimbereid lar både mennesket og hesten bivåne starten på det norske
«oljeeventyret». De to representerer ikke bare ulike lyriske språk, forestillingsver-
dener og synsvinkler. De to lever i hver sin historie. Jimmen lever i naturhistoriens
holocene periode. Hestekaren lever i menneskehistoriens inngang til den senmo-
derne verdens globaliseringsepoke. 

Det spesielle ved en mulig antropocen periode er at de to tradisjonelt distinktive
historiene, menneskehistorien og naturhistorien, møtes i den spesifikke forstand at
mennesket, slik det geberder seg i sin menneskehistorie, er blitt en avgjørende aktør
også i den geologiske naturhistoriske verden. Vi er i ferd med å skape globale kli-
maendringer med irreversible konsekvenser for alt liv. Dette er endringer som ikke
ligner på epokeskiftene i menneskets historie. Det er ikke slik, som man kan få inn-
trykk av i den daglige politiske diskusjon i Norge, at når oljen i Nordsjøen tar slutt,
så kan vi bare «leve av noe annet», fisk og forlystelser. De endringene oljevirksom-
heten medfører, tilhører sannsynligvis periodeskiftningene i den naturhistoriske
tidsskala. Vi risikerer å være på vei inn i en ny geologisk periode.
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Rimbereids Jimmen er ingen økokritisk debattbok. Mennesket i fremstillingen
er ingen representant for dagens økokritiske bevissthet. Det ville da også vært
uhistorisk på midten av 1970-tallet. Faktisk er fortellingens tidsperspektiv viktig
for en rimelig og adekvat lesning av verket. Handlingens tidspunkt, midten av
1970-tallet, gjør Jimmen til en historisk beretning. Det innebærer at ikke bare hes-
tens forståelsesform er inadekvat i forhold til menneskets når det kommer til å
tolke og forstå fenomener i verden. Som i alle historiske beretninger er også de
handlende aktørene i fortellingen bestemt av sin tids forståelsesform. Den impli-
serer historisk avstand til en tredje bevissthetsform, nemlig leserens og forfatte-
rens. Både forfatterens og leserens kontekst er vesentlig annerledes enn hesteka-
rens – ikke minst når det gjelder oljevirksomhet og konsekvenser av forbrenning
av fossilt drivstoff. Det er altså ikke bare diskrepansen mellom dyrets og men-
neskets forestillingsverden som er involvert i tolkningen av de fenomener som
skildres i Jimmen. I like høy grad er det diskrepansen mellom en bevisshetskon-
tekst anno 1975 og en ditto anno 2013/2017. Det lokalhistoriske perspektivet er
godt ivaretatt i fortellingen. Hva man kan kalle «det gamle Stavanger», blir frem-
stilt ikke bare ved hjelp av hesten og hestekarens daterte virksomhet. Også ved
hjelp av den gammelreligiøse forestillingsverden til hestekarens søster skimter vi
en gammel tid, «bedehusenes tid».

Det sentrale tolkningsspørsmålet som følger av det faktum at vi står overfor en
historisk beretning, er så på hvilken måte og i hvilken utstrekning den «tredje
bevissthet», forfatterens og leserens, bør trekkes inn og gjøres til en del av den
leste fortellingen. Et umiddelbart påfallende trekk er hestekarens naive eller util-
strekkelige forestillinger om den nye verden som condeepen representerer: 

For det komme te å ble 
som om tingå ikkje kan dø 
skikkeligt lenger, 
de tingå som vil komma. 
Tingå vil vara og vara. 
Og om de ikkje sko vara 
på same måden lenger, 
så vil det komma någe aent 
med et heilt nytt navn 
kanskje umuligt å fatta, 
men som vil vara på ein liga god måde 
eller på ein aen og møje bedre måde. (s. 33)
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Det er klart at for en forfatter som allerede for mange år siden (2004) hadde skre-
vet en skremmende dystopi om oljevirksomheten i Nordsjøen («Solaris korri-
gert»), fremstår dette som en rekonstruksjon av en utdatert forestilling. Det samme
gjelder naturligvis for leseren som kjenner debatten om menneskeskapte klima-
endringer, Kyoto-avtalen, Paris-avtalen og FNs klimapanelrapporter. Selv om
ikke disse kontekstene er konkret til stede i teksten, er de uvegerlig en del av den
leste teksten Jimmen i vårt eget tiår. Den tolkningsmuligheten fins da naturligvis
at man kan betrakte Jimmen som en nostalgisk historisk beretning om den tiden
da «oljealderen» kom til Norge, og forårsaket velstandsvekst og et helt nytt vel-
ferdssamfunn for landet. Men det kan neppe være tvil om at en slik tolkning ville
skurre mot den opplyste lesers nåtidige bevissthet om «oljealderen». Vi står over-
for et historisk fenomen som er langt mer komplekst enn hva hestekarens bevisst-
het rommet på midten av 1970-tallet.

Braden R. Allenby og Daniel Sarewitz har i boken The Techno-Human Condi-
tion (2011) foreslått en inndeling av mulige kompleksitetsnivåer når det gjelder
senmodernitetens teknologiske fenomener. De opererer med tre nivåer. Nivåene
blir omtalt i Timothy Clarks bok om Ecocriticism on the Edge. Et fly, f. eks., er i
seg selv et komplekst ingeniørmessig fenomen. Men det har en enkel rasjonale.
Det skal frakte passasjerer fra A til B på en effektiv måte. Dette representerer nivå
1 i en kompleksitetsbeskrivelse av flyets funksjon. Nivå 2 innebære at man inn-
plasserer flyets rute fra A til B i det særdeles komplekse nettverk av tekniske og
globale systemer som holder orden på flytrafikken i verden. Dette nivået inne-
bærer allerede en teknologisk kompleksitet som overskrider det enkelte flyets tek-
nologi på svært mange måter. Nivå 3 i denne kompleksitetsbeskrivelsen innebærer
at man bringer inn i betraktningen alle de overordnede konsekvenser av transport
over store distanser med maskiner som forbrenner fossilt brennstoff underveis, og
forårsaker klimamessige endringer, psykologiske forandringer ved forminsknin-
gen av verden, sosiale og politiske konsekvenser av en «komprimert» verden.
Hvis vi appliserer en slik kompleksitetsmodell på lesningen av Jimmen, vil det
fremkomme et mønster som innebærer at hestekarens bevissthet om oljevirksom-
heten knapt nok befinner seg på nivå 1, mens leserens bevissthet befinner seg på
nivå 3. Vi kjenner (i hvert fall i en viss utstrekning) mulige konsekvenser av olje
som kraftproduserende materiale i en senmoderne verden. Dette er kunnskap vi
ikke legger fra oss når vi leser Jimmen. 

Så er spørsmålet hva slags funksjon en lesning av Jimmen kan ha for dagens
(stort sett relativt) miljøbevisste lesere. Hvis vi bruker ideen om ulike nivåer av
kompleksitet som en modell eller metafor for tenkningen, tror jeg personlig ikke
at nåtidens lesere føler noen form for triumf over den naive bevissthet anno 1975.
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Derimot tror jeg den økte kompleksiteten fører til en større metabevissthet, en
større bevissthet om at innsikt, kunnskap og perspektiver endrer seg. Jeg tror ikke
leserne føler trang til å triumfere over hestekaren. Jeg tror møtet med fortidens
forestillinger fører til økt ydmykhet i forhold til eget bevissthetsnivå, en økt
respekt for tiltakende kompleksitet. Dessverre (kanskje) tror jeg ikke det fører til
tro på enkle, aktivistiske løsninger. Den moralistiske miljøbevissthet som forven-
ter enkle individuelle forsakelser, styrkes neppe av forestillingen om økt komplek-
sitet. Det er f.eks. umulig å avgjøre om det er et bedre miljøtiltak å avstå fra å kjøre
bilen til jobben fremfor å stemme «riktig» ved valget. Kompleksiteten gjør slike
moralistiske anliggender underordnet. 

Møter med fortiden og tidligere tiders forestillinger kan naturligvis vekke nos-
talgisk savn etter en tilsynelatende enklere verden. Hos Rimbereid er det ingen tvil
om at den gamle verden er forbi. Det er den aller siste turen med hest og kjerre vi
er med på i første del av boken, og i siste del dør hestekaren. Begge aktørene i tek-
sten er sånn sett overflødige stykker av virkeligheten som blir hugget vekk når
fremtidens monument skapes. De er begge historiens waste. Rimbereids fokus på
dem er i den forstand i tråd med Zygmunt Baumans idé i Wasted Lives. Modernity
and its Outcasts. Blikket mot modernitetens waste i vid betydning er en helt
avgjørende og integrert del av modernitetens historie – ikke minst i et økokritisk
perspektiv. Syddremannen som kjenner sin tids overflødige avfall, er kanskje sin
tids viktigste økokritiker. Kanskje er lyrikeren Rimbereid en slik kritiker. Kanskje
skriver han i en sjanger som er de sosiale medienes overflødige waste. Men følger
vi «syddremennene» Bauman og Rimbereids blikkretning og fester fokus på sam-
tidens søppel, blir bevisstheten trolig utvidet og forståelsen av virkeligheten mer
kompleks. 

I Baumans fremstilling er det ingen tvil; modernitetens waste handler naturlig-
vis om berg av søppel som vår tids produksjonsformer etterlater seg. Men det
handler også om alle dem som ikke passer inn i modernitetens vakre monument.
Det handler også om wasted lives, store grupper av outcasts som vi lærer oss til å
betrakte som overflødige. Flyktninger, krigsofre, fattige, arbeidsløse. Folk som vi
ikke vet hvor vi skal gjøre av, mennesker som vi oppbevarer på velferdens losse-
plasser, i flyktningeleirer – eller i «nærområdene». 

I økokritisk perspektiv utvides fokus ytterligere. Modernitetens waste innbefat-
ter ufattelige mengder dyrearter som blir utryddet, skoger som hugges ned, og
havområder som forurenses og blir omgjort til søppelplasser. Til syvende og sist:
selve kloden. 
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Ubalanse i det globale 
regnskapet
Om økologisk urett og gjenoppreisning i Gert 
Nygårdshaugs Mengele Zoo

SISSEL FURUSETH

SAMMENDRAG  Artikkelen drøfter det ideologiske konfliktstoffet i Gert 
Nygårdshaugs mest kjente og omstridte roman. Mengele Zoo ble i 2007 kåret til 
«Folkets favoritt» og leses av tenåringer i mange norske skoler. Også i Frankrike er 
romanen om den latinamerikanske regnskogaktivisten Mino blitt svært populær. Men 
hva får lesere til å heie på en økoterrorist? Artikkelen argumenterer for at bokens appell 
kan forklares ut fra dens særegne kombinasjon av det politisk korrekte og det politisk 
ukorrekte. Slik åpner den rom for diskusjon og stiller krav til leseren om egen 
stillingtagen.

NØKKELORD  økokritikk | nygårdshaug | artsmangfold | verdensbanken | 
misantropi | relasjonell estetikk. 

I Gert Nygårdshaugs roman Mengele Zoo (1989) møter vi seksåringen Mino Aqu-
iles Portoguesa som bor i utkanten av en søramerikansk landsby sammen med sine
foreldre og tre yngre søsken. Faren er en aktet sommerfuglfanger som kjenner
Amazonas-jungelen ut og inn, og eldstesønnen utvikler tidlig en stedegen fortro-
lighet med artsmangfoldet rundt seg. Gutten har respekt for naturen, men frykter
den ikke. Det som gjør ham redd, er soldatene som vokter torget samt støyen fra
de store maskinene som nærmer seg landsbyen idet de hugger ned skog for å legge
til rette for USA-ledede multinasjonale selskapers oljeutvinning. Frykten er beret-
tiget. En dag Mino kommer tilbake til hjemmet sitt etter en utflukt i jungelen, fin-
ner han hele familien og de øvrige landsbyboerne massakrert. Landets militære,
kjøpt og betalt av oljekapitalen, har tatt affære mot lokalbefolkningen som hadde
nektet å underkaste seg kompaniets vilje. Den nå ti år gamle Mino står alene til-
bake, og blir tvunget på flukt. Hatet og revansjelysten vekkes: De skyldige skal få
betale. Sammen med tre jevnaldrende etablerer hovedpersonen en terrorgruppe
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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oppkalt etter det spanske ordet for sommerfugl. Mariposa-gruppens fire medlem-
mer har alle opplevd tap og overgrep på det personlige planet, men innenfor roma-
nens univers betyr den enkeltes traumer ingenting mot de multinasjonale selska-
penes ødeleggelse av jordklodens lunger. Den økologiske ubalansen må rettes
opp, og det gjøres ved å uskadeliggjøre ansvarlige industriledere, politikere og
finansfolk verden over. Slik legitimerer Mariposa-gruppen sitt globale oppdrag
som en naturlov: Til syvende og sist er det regnskogen selv som tar affære for å
stoppe menneskenes galskap. 

Behovet for gjenoppreisning driver plottet i Mengele Zoo og i de påfølgende
romanene Himmelblomsttreets muligheter (1995) og Afrodites basseng (2003),
som til sammen utgjør den såkalte Mino-trilogien. De skyldige i Gert Nygårds-
haugs romanunivers er vestlige kapitalkrefter. Minos kamp er som Davids kamp
mot Goliat; den lille mann kjemper mot overnasjonale maktallianser. Sett i et Scan-
Guilt-perspektiv er Mengele Zoo interessant på flere plan.1 Hva skjer når en
nordeuropeisk forfatter forflytter seg til Latin-Amerika for å se verden fra en ung
søramerikaners perspektiv? Hvem sine holdninger og affekter skrives fram i en
slik beretning? Er det den latinamerikanske guttens rettferdige harme vi ser fram-
stilt, eller er romanfigurens revansjelyst snarere en gestaltning av den skandina-
viske forfatterens skyldfølelse? For er ikke Nygårdshaug selv, ved sitt blotte opp-
hav, assosiert med oljekapital og vestlig imperialisme? I så fall kan man lese
Mino-trilogien som en form for botsøvelse fra den norske forfatterens side. Men
Nygårdshaug er ingen sentimentalist. Ideologisk kan han plasseres et sted mellom
dypøkologi og økomarxisme (jf. Garrard, 2012, s. 23–31).2 Det er de overindivi-
duelle sammenhengene han er opptatt av. Enkeltmenneskets følelser spiller en
underordnet rolle i dette romanuniverset, som ikke primært er psykologisk-realis-
tisk, men har elementer fra både magisk realisme, science fiction, spion-thriller og
oppvekstroman. Jeg vil i tillegg hevde at romanen med fordel kan leses som en
slags konseptlitteratur. 

Romanens antikapitalistiske og miljøpolitiske tendens er iøynefallende. Men
som kombinert økothriller og oppvekstroman er Mengele Zoo en uvanlig bok, for
her utvikler altså hovedpersonen og protagonisten seg til å bli en fryktet terrorist

1. For en omtale av ScanGuilt-begrepet og -prosjektet som denne boka er del av, se innledningen.
2. Dypøkologien er en filosofisk retning som ble introdusert av Arne Næss i 1973. I artikkelen

«The Shallow and the Deep» skiller Næss mellom en grunn økologi som definerer naturens
verdi ut fra menneskenes behov, og en dyp økologi som vektlegger at naturen har verdi i seg
selv. Dypøkologien er inspirert av østlig helhetstenkning. Økomarxismen er mindre filosofisk
og mer samfunnsøkonomisk innrettet. Her rettes skytset først og fremst mot kapitalistiske pro-
duksjonsformer og den grådige manipulasjonen av dynamikken mellom behov og etterspørsel.
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selv. Fordi synsvinkelen er Minos gjennom store deler av boken, må leseren se
verden fra den unge terroristens ståsted. Riktignok formidles en alternativ syns-
vinkel i korte passasjer der vi får innblikk i etterretningstjenestens arbeid med å
stoppe Mariposa-gruppens aksjoner, men disse agentene er skildret så knapt og
karikert at det er nærliggende å anta at fortellerens sympati ligger hos Mino og
hans venner. Et slikt fortellergrep gjør boken utfordrende å lese. Det er all grunn
til å ta tak i spørsmålet om hvordan Gert Nygårdshaugs mestselgende roman bør
gripes an analytisk. 

I denne artikkelen vil jeg foreslå en performativ tilnærming til Mengele Zoo,
inspirert av konseptkunstens relasjonelle estetikk. I denne optikken forstås ikke
verket først og fremst som virkelighetsrepresentasjon, men snarere som en poli-
tisk-estetisk intervensjon som bevisst søker provokasjonen for å utvikle lesernes
miljøpolitiske standpunkt. I boken Relasjonell estetikk (Esthétique relationelle,
1998) beskriver den franske kuratoren Nicolas Bourriaud kunstverket som et
«sosialt (mellom)rom» (2007, s. 20). Kunst er en møtetilstand der også publikum
deltar, skriver han samme sted. Det er også mitt utgangspunkt her. Nygårdshaugs
verk blir til sammen med leserne. Det betyr ikke at jeg har til intensjon å bortfor-
klare den problematiske aggresjonen i Mengele Zoo som en estetisk effekt, men
snarere at jeg med et sosialt og dynamisk verkbegrep håper å kunne lokalisere
romanens politiske appell og handlingsdimensjon mer presist. 

FOLKETS FAVORITT

Da Mengele Zoo utkom første gang for nesten tretti år siden, var det i den norske
offentligheten stor oppmerksomhet rettet mot et Latin-Amerika preget av politisk
kaos og sosial uro. Samtidig var miljøbevegelsen på sterk frammarsj både her
hjemme og globalt. Bellona ble stiftet i 1986, og i siste halvdel av 1980-årene
utviklet det seg en ny vitenskapelig og politisk diskurs som søkte å integrere ulike
nivåer av miljøengasjement innenfor et overordnet globalt rammeverk (Garrard,
2012, s. 179). Biodiversitetskonvensjonen, som ble vedtatt på FN-toppmøtet i Rio
i 1992, var en sentral del av den nye globale miljødiskursen. Den viktigste tanken
her er at alle arter, dyr og planter, inngår i en finstemt orden. Om én art forsvinner,
forrykkes balansen. Det som skjer i én verdensdel, får konsekvenser overalt. Ikke
minst er artsmangfoldet i regnskogen avgjørende for livet ellers på kloden.3 På det
litterære feltet var denne globale bevisstheten reflektert i en betydelig økning
oversettelser av litteratur fra Latin-Amerika gjennom hele 1980-tallet (Formo

3. Dette kan relateres til det som i kaosteorien er beskrevet som «sommerfugleffekten».
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1998). Gabriel García Márquez, som fikk Nobelprisen i litteratur i 1982, var
sammen med Isabel Allende og Mario Vargas Llosa populære forfattere i Norge.
De forente sosialt engasjement med en magisk-realistisk fortellestil. Disse ingre-
diensene er også viktige i Mengele Zoo. Slik var Nygårdshaugs roman en bok i
tiden. 

Men selv om Nygårdshaug syntes å ha funnet en suksessoppskrift ved å la miljø-
kamp og magisk realisme gå opp i en høyere enhet, var ikke kritikerne entydig
begeistret. Erik Fosnes Hansen skriver i Aftenposten 16. november 1989:

Selvsagt kan det være fristende å ville frelse verden, i romans form – å drømme
fritt. Nygårdshaugs miljøterrorister utøver rene eksesser i drap og voldsdåder
for å stanse utbyggingen og raseringen av jordkloden, og de virker ikke syn-
derlig berørt av det. Så er da menneskene de dreper bare ingentingmennesker,
bare industrimagnater og gringos og politikere… En slik forenkling av et så
vanskelig problem er for drøy (Hansen 1989). 

Men en anonym anmelder i VG skriver langt mer begeistret at Nygårdshaugs
grenseløse fantasi i denne romanen har kommet til sin fulle rett: «I ‘Mengele Zoo’
får forfatterens galskap mening og retning. Resultatet er en spennende, skrekkinn-
jagende og tankevekkende bok» (Anon. 1989). Begge kritikere er altså oppmerk-
somme på voldseksessene i fortellingen, men vurderer deres funksjon og effekt
forskjellig: Der Aftenpostens Fosnes Hansen påtaler det moralsk problematiske i
karakterenes menneskesyn og handlinger, legger VGs anmelder vekt på at nettopp
ubehaget i romanens skildringer er vesentlig for at boken skal virke. Skrekken
utfordrer leseren til å reflektere over forholdet mellom den rike og den fattige ver-
den: «Det handler om klodens fortsatte eksistens. Ikke på vanlig vis med Ivan og
Uncle Sam i hovedrollene. Her er det klodens lunger det gjelder» (ibid.). VG-kri-
tikeren minner oss dermed også om at det i 1989 var tid for å vende oppmerksom-
heten bort fra kald krig-problematikk og terrorbalansen mellom øst og vest og
over mot en mer omfattende sør-nord-tematikk. Slik innvarsler romanen med
ettertrykk det som blir en generell tendens i europeisk litteratur etter Berlin-
murens fall, nemlig framveksten av «en række kollektive skyld- og skamfortæl-
linger med fokus på privilegerede versus mindre privilegerede nationer» (Oxfeldt,
2014, s. 38). 

Mengele Zoo er publisert i stadig nye utgaver, på tre forskjellige forlag: Første-
utgaven ble utgitt av Solum i 1989, uten at det umiddelbart førte til noen stor kom-
mersiell suksess. Først da Nygårdshaug gikk over til Cappelen og denne storaktø-
ren i 1994 publiserte en pocketutgave av Mengele Zoo, tok salget av. Da Juritzen
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i 2014, i anledning 25-årsjubileet for boken, utga enda en pocketversjon, steg
salgstallene ytterligere. I mellomtiden hadde da også både verden og norsk litte-
raturoffentlighet endret seg. Forandringer i lesernes kontekst har gjort Mengele
Zoo mer aktuell nå på 2000-tallet enn den var før millenniumskiftet: Med terror-
angrepene mot tvillingtårnene i New York 11. september 2001 ble det som tidli-
gere fortonte seg som science fiction, høyst realistisk, og den performative ven-
dingen i kulturen har lært oss å lese litteratur på nye måter. Og ikke minst har
sosiale medier skapt et nytt resepsjonsrom for den såkalte mellomlitteraturen som
ikke alltid fanges opp av profesjonelle kritikere.4 På nettsteder der vanlige lesere
møtes for å dele sine bokanbefalinger, har Mengele Zoo fått høy score. På Bokel-
skere har den et snitt på terningkast fem; på Goodreads har boken fått 4,3 stjerner
av fem mulige. Riktignok er det på slike nettsteder enkeltlesere som overhodet
ikke liker boken og dermed drar ned snittet, men de aller fleste som har levert en
vurdering av romanen, gir den full pott. Kenneth Jørgensen skriver på Goodreads
3. november 2016: «Kan man sympatisere med en terrorgruppe? For mit vedkom-
mende må svaret øjensynligt være ja!!» Han gir boken fem stjerner av fem mulige. 

Det er ikke gitt at en bok der helten er økoterrorist, skal slå så godt an hos publi-
kum. Men det har den altså gjort. I 2007 ble Mengele Zoo stemt fram som nummer
én i «Folkets kanon», en kåring initiert av Litteraturfestivalen på Lillehammer i
samarbeid med Dagbladet, NRK Nitimen, Eplehuset, Libris, N'Volve og Kunn-
skapsparken på Lillehammer. Denne kåringen var et folkelig alternativ til den
ekspertkanon som ble presentert i antologien Norsk litterær kanon (redigert av
Stig Sæterbakken og Jannike Kampevold Larsen). Mengele Zoo er ikke en type
bok som påkaller interesse fra slike elitejuryer, men i «Folkets kanon» hadde hele
Norge anledning til å bestemme innholdet. Her danket Mengele Zoo (624 stem-
mer) ikke bare ut gamle klassikere som Hamsuns Markens Grøde (584 stemmer),
Undsets Kristin Lavransdatter (496 stemmer) og Ibsens Peer Gynt (129 stemmer),
men også nyere storverk som Saabye Christensens Beatles (187 stemmer) og
Anne B. Ragdes Berlinerpoplene (67 stemmer). Med merkelappen «Folkets favo-
ritt» kunne Mengele Zoo nå en enda større leserkrets. Eirik Tveiten i Tidsskriftet
Rødt! var en av dem som oppdaget Nygårdshaug først i og med denne kåringen,
og han lot seg begeistre av forfatterens evne til å sette store miljøproblemer under
debatt, slik Ibsen gjorde med En folkefiende drøye hundre år tidligere. Det viktig-
ste med boken er at den bidrar til «å sette fingeren på vår tids klimatrusler» (Tvei-
ten 2008). Slik framstilles Mengele Zoo som en samtidsroman. Og hva med leser-

4. «Mellomlitteratur» er en litteratursosiologisk betegnelse som anvendes på den litteraturen som
har vokst fram i det kvalitative sjiktet mellom serieromaner og tradisjonell skjønnlitteratur. Mel-
lomlitteraturen behandles i flere av Cecilie Napers studier, blant annet. 
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appellen? «Boka kan med fordel leses av folk i alle aldre, men det kreves et
ungdommelig og åpent sinn. Jeg lover deg mange spennende – og fryktelige –
dilemmaer. Nettopp slik en god roman skal være» (ibid.). 

Mengele Zoo er ikke omtalt i førsteutgaven av Per Thomas Andersens Norsk lit-
teraturhistorie fra 2001, men i andreutgaven fra 2012 er den beskrevet som «trolig
den roman i norsk litteratur som aller tydeligst hører hjemme i et økokritisk per-
spektiv» (Andersen, 2012, s. 529). Hva som ligger i begrepet økokritikk, skal jeg
straks komme tilbake til. Takket være dette tolkningsperspektivet kan man med en
viss rett hevde at Mengele Zoo nå ikke bare er en folkets favoritt, men også inter-
essant som forskningsobjekt. I Reinhard Hennigs doktoravhandling fra Universi-
tetet i Bonn 2014 (Umwelt-engagierte Literatur aus Island und Norwegen. Ein
interdisziplinärer Beitrag zu den environmental humanities) er Nygårdshaugs to
mest potente økokritiske romaner – Mengele Zoo (1989) og Chimera (2011) – viet
et omfattende kapittel på sytti sider. Hennigs analyse, som er eksplisitt økokritisk
og kulturanalytisk, trekker også veksler på postkoloniale perspektiver. I det føl-
gende har jeg kunnet støtte meg på flere av Hennigs gode observasjoner. Men
sjangerproblematikken berøres i liten grad i hans studie.5 Sjangerspørsmålet er
derimot vesentlig i Ingvild Mjøset Bogens masteroppgave, som ble innlevert høs-
ten 2016 ved lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo. Her presenterer Bogen
en analyse av Mengele Zoo ut fra et kombinert thriller-perspektiv og et dypøkolo-
gisk teorigrunnlag. Fordelen med et slikt todelt grep er at den tilsynelatende over-
tydelige økokritiske normen i romanen blir problematisert ved hjelp av en mer
nyansert formalanalyse. Didaktisk sett er en slik problematisering helt avgjø-
rende. Fordi Mengele Zoo er en lettlest bok som appellerer til mange unge lesere,
er det viktig å kunne identifisere på hvilke måter ulike holdninger og ideologier
står i spenning mot hverandre i denne teksten. 

Bogen, og til dels også Hennig, argumenterer for at Mengele Zoo inneholder en
misantropisk livsholdning. Dette er en viktig observasjon som jeg vil følge opp
innenfor et relasjonelt rammeverk. Selv om den relasjonelle estetikken opprinne-
lig ble utformet i møte med den konseptuelle billedkunsten, har den vist seg opp-
lysende for visse typer litteratur som motsetter seg autonomiestetiske lesemåter.
F.eks. ville Abo Rasuls [Matias Faldbakkens] Skandinavisk misantropi 1-3 neppe
blitt forstått av kritikerne dersom det ikke hadde vært for at Matias Faldbakken

5. Det kan også diskuteres om et postkolonialt perspektiv uten videre lar seg forene med et økokri-
tisk perspektiv. Etter min mening ligger det en teoretisk spenning her, som ikke er fullt ut forløst
i Reinhard Hennigs lesninger. Heller ikke i Hennigs skarpe artikkel om klimafornektelse i
Nygårdshaugs Chimera (se Hennig 2017) blir spørsmålet om den postkoloniale teoriens egen
klimafornektelse tatt opp til diskusjon og integrert i analysen. 
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allerede var kjent som konseptkunstner. I dette feltet er ubehaget en ettertraktet
estetisk effekt som har til hensikt å gjøre det umulig for publikum å stille seg poli-
tisk og moralsk likegyldig til det som blir framstilt. Min påstand i denne artikkelen
er at Nygårdshaugs bøker inviterer til en konseptuell lesemåte som åpner opp
verkets grenser slik at leserne selv kan delta i å løse de ideologiske konfliktene.
Jeg vil etter hvert, med Bourriaud som teoretisk bakteppe, drøfte forholdet mellom
terror, skyld og misantropi slik dette spiller seg ut innenfor Nygårdshaugs miljø-
politiske rammeverk. Men i første omgang er det økokritikken som byr seg fram
som den mest åpenbare innfallsvinkelen til Mengele Zoo. 

ØKOKRITIKK

Økokritikk kan sammenliknes med andre ideologikritiske og politisk bevisstgjø-
rende leseperspektiver som marxistisk kritikk, feministisk kritikk og postkoloni-
ale studier. Det vil si at ordet «kritikk» (avledet av det greske ordet for å skjelne,
avgjøre, dømme) i denne sammenheng på ingen måte må oppfattes som ensbety-
dende med negativ respons eller avvisning, slik kritikkbegrepet ofte brukes i dag-
ligtalen. Riktignok stiller ideologikritiske lesninger seg kritisk til hvordan tidli-
gere forskning har forsømt seg, men målet er, gjennom grundig analyse av ulike
kulturelle uttrykk, å synliggjøre fortrengte og marginaliserte stemmer i kulturen.
Historisk har det vært arbeiderklassen, kvinner og ulike minoritetskulturer som er
blitt løftet fram. Økokritikken kaster lys over menneskets neglisjering av andre
arter i økosystemet. Flere har kritisert vår jødisk-kristne kulturtradisjon for å være
preget av en antroposentrisk arroganse der mennesket har opphøyet seg selv til
universets herre med rett til å herske over andre arter. En slik hybris har vist seg å
være fatal. 

Rachel Carsons Silent Spring fra 1962 trekkes ofte fram som startskuddet for
moderne miljøbevegelse i USA. Her hjemme – men også internasjonalt – har Arne
Næss’ dypøkologi vært en avgjørende impuls, for ikke å glemme Erik Dammanns
Fremtiden i våre hender (1972). Likevel var det først på 1990-tallet at økokritikk
slo igjennom som litteraturvitenskapelig forskningsperspektiv. Økokritikk kan
defineres som en analytisk undersøkelse av tekster og andre kulturuttrykk der
granskeren har en særlig oppmerksomhet rettet mot økologiske problemstillinger.
Da Tore Rem publiserte artikkelen «Økokritikk: Det grønnes i litteraturens ver-
den» i tidsskriftet Samtiden i 1998, presenterte han teoriretningen nærmest som en
kuriositet fra den angloamerikanske verden. Først da Henning Fjørtoft i 2011 dis-
puterte ved NTNU med avhandlingen Jordsanger. Økokritiske analyser av Inger
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Christensens lange dikt, ble forskningsperspektivet for alvor innført i norsk litte-
raturforskning. 

Økokritiske og postkoloniale studier likner hverandre ved at begge retninger er
ideologikritiske lesemåter som søker å avdekke uheldige maktstrukturer som ned-
feller seg i språket, også i vår egen diskurs. Samtidig vil de fleste økokritikere ta
avstand fra visse kulturkonstruktivistiske antakelser innenfor kulturstudiene. En
økologisk litteraturkritikk vokser fram som en respons på at naturen selv har ropt
varsku en stund. Økokritikken kan ikke overse virkeligheten utenfor teksten. Som
Greg Garrard skriver i sin introduksjonsbok til feltet: «The challenge for ecocritics
is to keep one eye on the ways in which ‘nature’ is always in some way culturally
constructed, and on the other on the fact that nature really exists, both the object
and, albeit distantly, the origin of our discourse» (Garrard, 2012, s. 10). Selv om
våre forestillinger om natur langt på vei er språklig konstruert, er naturen et fysisk
faktum. Dette må også litteraturforskere ta inn over seg. Man forhandler ikke med
ekstremvær, insektdød, bresmelting og avskoging. Naturen finnes. 

Når økokritikk som forskningsperspektiv har slått sent igjennom her til lands,
kan det forklares med at vi i Norge helt opp til vår tid har vært bortskjemt med
mye ren og frisk natur. Økokritikken oppstår når det intime forholdet mellom
menneske og natur ikke lenger kan tas for gitt, når naturgrunnlaget står i fare. Men
forsinkelsen skyldes trolig også at norsk økonomi har vært så avhengig av oljenæ-
ringen, og at heller ikke litteraturvitere har hatt noe ønske om å undergrave det
faktum at Norge som velferdsnasjon er tuftet på oljen.6 Man kvier seg for å kjempe
mot «petrologien», som Espen Stueland kaller det offisielle Norges klimafornek-
telse i sin ideologikritiske analyse av norsk oljepolitikk (Stueland, 2016, s. 22–
25). Stuelands 700-årsflommen, som utkom vinteren 2016, ble en øyeåpner for
mange litterater. I norsk sammenheng er det nettopp klimakampen som har fått
forfattere, lesere og forskere til å våkne for alvor. 

Men Gert Nygårdshaug har vært på banen i disse spørsmålene lenge, og kanskje
er det noe med Stuelands idealisme som matcher Nygårdshaug egen kampvilje.
Illustrerende er det i alle fall at da Stueland i et lanseringsintervju bedyret at han
ville bruke litteratur til å skape blest om klimasaken, kunne Nygårdshaug stolt
replisere:

6. Det er illustrerende at Ellen Rees i analysen av Maria Sødahls film Limbo (2010) argumenterer
for at filmen produserer en følelse av «petro-guilt», som hun forklarer som et biprodukt av «the
collision between a social democratic ideology predicated on solidarity, equality, and demo-
cracy, and the enormous wealth generated by the offshore oil and gas industry» (Rees, 2016, s.
45). I denne analysen spiller miljøproblemer og økologiske anfektelser en underordnet rolle.
«Petro-Guilt» handler mer om velstandsskyld enn om klimaskyld. 
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Velkommen etter, Espen! I stor ydmykhet, men også med en god porsjon stolt-
het, kan jeg – femti år etter jeg debuterte, og i en alder av snart sytti – gledes
over at mine klima/miljø-romaner nå er pensum på en rekke franske og norske
gymnaser. Det er ubeskrivelig inspirerende å møte engasjert fransk og norsk
ungdom når jeg reiser rundt i disse dager. Og til den eminente litteraturviter
Tom Egil Hverven har jeg bare en oppfordring: Fortsett med å følge med i
vannstanden i Drammenselva. Det er en smule viktigere enn å analysere det
«indre» klimaet i 90 prosent av vår navlebeskuende samtidslitteratur
(Nygårdshaug 2016).

Med dette leserinnlegget formulerer Nygårdshaug også sitt litterære program: Man
redder ikke verden ved å fortape seg i skyldfølelse, skam og personlige traumer. Det
er de overindividuelle prosesser og strukturer Nygårdshaug vil gjøre noe med.7 

I et økokritisk perspektiv er Mengele Zoo derfor tilsynelatende en svært enkel
roman å fortolke; det økologiske budskapet ligger jo så tydelig i dagen. Hva er det
så igjen for litteraturforskeren å løfte fram når fortelleren selv peker på nødven-
digheten av å redde regnskogen, kunne man spørre. Men faktum er at romanen
stiller til skue noen ideologiske dilemmaer som ikke løses innenfor bokens hori-
sont. Det viser seg at selv det beste økologiske budskap har sine problematiske
sider. En økokritisk lesning må drøfte også disse.

DANNELSE VIA FARSFIGURENE

I romanens skildring av Minos liv fra han som seksåring lever med sin familie i en
uspesifisert søramerikansk landsby, til han som tjueåring er nær ved å bli tatt til fange
som terrorist, ettersøkt over hele verden, er det tre farsskikkelser som framstilles som
viktige forbilder for hovedpersonen: faren Sebastian, tryllekunsteren Isidoro og pro-
fessor Constantino Castillo del Cruz. Det er i en elev-lærer-dynamikk med disse tre
at Mino utvikler sitt verdenssyn og sitt verdifundament. Grunnsteinen i Minos dan-
nelse er farens bøker og fortellinger. Gjennom disse får sønnen kunnskap om Amazo-
nas’ mange sommerfuglarter. Aftenbønn er erstattet med entomologi:

Om kvelden før Mino sovnet, hendte det rett som det var at faren kom og satte
seg på sengen hans og fortalte historier fra sommerfuglens fire liv: Livet som

7. Under en gjesteforelesning ved Universitetet i Oslo 7. november 2016 gjentok Nygårdshaug sin
kritikk av norsk samtidslitteratur som han fant altfor selvsentrert. Han oppfordret studentene til
å komme seg ut i verden for å få utvidet horisonten. 
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egg, som larve, som puppe og som sommerfugl. Livet som sommerfugl var som
regel det korteste, sjelden over to måneder, men til gjengjeld kunne en jungel-
sommerfugl oppleve mye rart på den korte tiden (Nygårdshaug, 2014a, s. 13).

Fra tidlig alder blir altså hovedpersonen innprentet at det lille livet ikke står tilbake
for det store livet. Planter og dyr er like mye verdt som mennesker. Han leser om
sommerfugler og hører om sommerfugler, men først og fremst lærer Mino naturen
å kjenne som en praktisk-sanselig ferdighet som han tilegner seg på utflukter i
regnskogen, først sammen med faren, senere alene. Når han smidig og sikkert lyk-
kes i å fange flere store blå morphoer, som faren senere preparerer og selger for å
forsørge seg og familien, tenker gutten stolt at han er en stor jeger. Menneske og
natur inngår i en harmonisk likevekt. Mennesket er natur. De samme fangstferdig-
hetene skal for øvrig også komme til nytte senere når Mino ser seg nødt til å lik-
videre utbytterne av regnskogen. 

En viktig brikke i farens lærdom, som han rekker å overbringe før den fatale
massakren, er den gamle myten om indianerhøvdingen Tarquentarque, som takket
være råd fra sommerfuglen Mariposa Mimosa får en etterlengtet datter. Rådet går
ut på at høvdingen må gjøre bot for sin ensidige dyrking av kasave ved å samle frø
fra alle jungelens vekster. Disse vil så sommerfuglens mange slektninger legge
egg på. Den største puppen skal hans kone svelge hel før han elsker henne med all
sin kraft. Og resultatet blir ganske riktig at Tarquentarque får en datter. Som takk
erklærer obojohøvdingen at alle jungelens planter og vekster fra nå av skal være
hellige. Det medfører alvorlige sanksjoner mot dem som ikke respekterer påbudet
om likevekt og gjenopprettelse:

Det mennesket som ødela en plante uten at det ble lagt frø i jorden av samme
slag, uansett hvor stygg og unyttig planten kunne være, ville bli rammet av en
dødelig sykdom og dø en ynkelig død. Slik skulle det være til evig tid, befalte
Tarquentarque. Og slik ble det (s. 185).

Farens fortelling om Tarquentarque er sentral for romanens plot fordi den er med
på å legitimere de aksjonene som etter hvert skjer på nåtidsplanet i fortellingen.
Som vi ser, framsettes artsmangfold som et imperativ, og ødeleggelse av planter
vil bli straffet med døden. Dette budet blir retningsgivende for Minos senere hand-
lemåte. 

Myten om indianerhøvdingen er naturligvis et signal om at fiksjonsuniverset i
Mengele Zoo fluktuerer mellom magi og realisme. Det magiske elementet er sær-
lig framtredende i romanens andre kapittel, der tryllekunstneren Isidoro overtar
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omsorgsrollen for unggutten umiddelbart etter den store landsbymassakren. Ikke
bare er Isidoro den som praktisk talt redder livet til Mino. Han gir ham også et
levebrød ved å lære ham opp i palmering og andre tryllekunster (tekniske ferdig-
heter som for øvrig blir nyttige i senere terroraksjoner). Magi blir en viktig over-
levelsesstrategi i dette romanuniverset. Som omreisende over hele kontinentet
besitter Isidoro for øvrig enorme kunnskaper om Latin-Amerikas politiske og
økonomiske situasjon. Denne kunnskapen deler han raust med Mino, inntil også
Isidoro blir drept av soldater og hovedpersonen igjen overlates til seg selv. Men i
likhet med faren Sebastian lever også Isidoro videre i form av de kunnskaper og
verdier gutten har tilegnet seg. For Mino representerer denne farsskikkelsen en
utvidelse av den geografiske horisonten, fra et lokalt landsbyperspektiv til et regio-
nalt latinamerikansk perspektiv, og i god dannelsesroman-tradisjon skal perspek-
tivet bli enda større. 

Professor del Cruz er en skikkelse hovedpersonen møter på et senere stadium,
når Mino under falskt navn har lykkes i å komme inn på universitetet. Del Cruz er
professor i økologi, kjent for sine radikale politiske standpunkt, og Mino er med
sin personlige bakgrunn og erfaringer særskilt mottakelig for professorens bud-
skap: «Mino fulgte hans forelesninger med alle sanser og forsto hvert ord som ble
sagt» (s. 271). Det avgjørende med dette møtet er at hovedpersonen med Cruz’
hjelp ser den økonomiske verdensorden som ligger til grunn for miljøproblemene:
«’Verdensbanken’, kunne professoren si i en av sine glitrende forelesninger,
‘denne høyst ansette og respekterte institusjonen, er blitt en av det biologiske hel-
hetssystems verste fiender’» (ibid.). Professorens globale analyse gjør noe med
Minos forståelse av sin egen rolle i verdenssammenheng. Ikke minst får del Cruz’
betraktninger om terrorens ulike nivåer stor betydning:

Det har seg nemlig slik, señores y señoritas, at terroren blir utført på to nivåer:
Terroren på det lille nivået blir gjerne utført av desperate mennesker som ikke
ser noen annen måte å endre et urettferdig system på. Terroren på det store
nivået blir utført av høflige og korrekte herrer med dress, dokumentmappe og
kredittkort. Den terroren som den rike overklassen utøver mot det fattige fler-
tallet på denne kloden, er det største folkemordet som noensinne er begått.
Dette vil ikke kunne fortsette i all evighet. Jeg kan med temmelig stor sikkerhet
si at den dagen snart vil komme da den fattige del av verden tar i bruk midler
som de selv har fått lide under i århundrer (s. 285).

Slik profeterer professoren det som skjer i fortsettelsen når Mino og hans venner
går til aksjon mot oljekapitalens representanter verden over. Den naturbestemte
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revansjen som myten om obojohøvdingen Tarquentarque uttrykker, forsterkes av
en marxistisk samfunnsanalyse der tanken om voldelig revolusjon ikke er frem-
med. Men først og fremst er inndragningen av vitenskapsmannens analyse en
appell om å handle rasjonelt ut fra faktabasert kunnskap.8 Her møtes altså tre ulike
tenkemåter, som til sammen peker i samme retning, i alle fall slik den traumati-
serte Mino fortolker det. 

ARTENES ORDEN

Mino blir helt besatt av et bestemt spørsmål, som han egentlig aldri får svar på
fordi også professor del Cruz blir tatt til fange og uskadeliggjort av myndighetene,
og spørsmålet er: Hvor mange mennesker kan kloden brødfø på en forsvarlig måte
uten at det går ut over den økologiske balansen på lang sikt? (Nygårdshaug,
2014a, s. 286). Han kommer til at det må være to milliarder for mange mennesker
på kloden. Som i et klarsyn opplever han seg selv kallet til å ta ut skadedyrene,
dvs. maktmennesker og unyttige gringos. Slik tolker han professorens analyse av
terrorens logikk:

Han kunne juble. Han hadde lært så mye. Han følte at han forsto verden, beher-
sket verden. Og han kjente endelig en mening med det å være menneske. Han
skulle drepe. Drepe kynisk og velberegnende. Han hadde forstått at det neppe
kom til å bli flere store kriger i verden. Men en annen krig sto for tur: Den sys-
tematiske terroren mot dem som hadde makt til å ødelegge, forpeste og under-
trykke, som aldri hadde forstått maurens viktige vandringer, bladenes milde
kommunikasjon, dyrenes suverene sanser og helhetens frodige nødvendighet.
Han hadde lært at det fantes sammenhenger, kjeder som var lenket og smidd i
en tålmodig prosess gjennom millioner av år. Han hadde lært at disse lenkene
brutalt ble revet over i et blindt jag etter verdier uten mening og perspektiv. Det
fantes ingen nåde. Det kunne ikke finnes noen nåde (s. 288–289). 

Når man leser slike passasjer, er det nok mange som reagerer slik Fosnes Hansen
gjorde: Dette blir for drøyt. Grunnen til at vi som lesere opplever dette som drøyt,
er ikke bare at vi blir konfrontert med det svarte hatet som Mino kjenner på; det
kan vi tross alt forstå rent psykologisk ut fra volden og de mange tapene han har

8. Også Reinhard Hennig har poengtert dette, og sammenlikner i så henseende Nygårdshaug med
Erik Dammann, som i Fremtiden i våre hender (1972) vektlegger faktabasert fornuft som
utgangspunkt for miljøpolitisk handling. Likevel trekker de to forfatterne ulike konklusjoner når
det gjelder handlingens form (Hennig, 2014, s. 314).
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opplevd på det personlige plan. Det virkelig drøye består i at hovedpersonen (til-
synelatende med fortellerens sympati) legitimerer drap på mennesker ut fra viten-
skapelig tenkning og det vi kan kalle en økosentrisk etikk (Hennig, 2014, s. 317).
Den humanismen som vi er vant til å sette så høyt, blir av Mino og økologiprofes-
soren avslørt som de bestående maktstrukturers ideologi, eller som Hennig formu-
lerer det: De betrakter en antroposentrisk etikk som degenerert og som en ren legi-
timering av eksisterende ødeleggende og urettferdige samfunnsforhold (2014, s.
318). 

Det synes å være med den samme forskrudde innsikten Mino reflekterer over
nazi-legen Josef Mengeles virksomhet og reagerer negativt på at han er blitt
karakterisert som bestialsk, dvs. dyrisk: «Om Josef Mengele var bestialsk, så var
det utmerket. Kanskje hadde Mengele i virkeligheten skjønt menneskets posisjon
i helheten, kanskje hadde han skjønt at det var like etisk forsvarlig å eksperimen-
tere med mennesker som med rhesus-aper og rotter» (Nygårdshaug, 2014a, s.
291). Slike utsagn er urovekkende, på samme måte som romanens tittel er urovek-
kende. Hva mener Mino – og fortelleren – når det hevdes at verden var som skapt
i Josef Mengeles bilde? Er Mengele Zoo det man kjemper imot, eller er det det
man kjemper for? I denne uklarheten utfordres leseren. Vi blir dratt inn i diskusjo-
nen som Mino fører med sine venner.

Økokritisk teori oppfordrer til kritikk mot antroposentrisk arroganse. Men må
vi ikke samtidig være på vakt mot en like farlig biosentrisk arroganse? I essayet
«Why Look at Animals?» beskriver John Berger framveksten av zoologiske hager
i det industrielle og kapitalistiske samfunnet som et nederlag for den tidligere
sunne dualismen mellom dyr og mennesker: «The rejection of this dualism is pro-
bably an important factor in opening the way to modern totalitarianism» (Berger,
1980. s. 26). I vår sammenheng er det da naturlig å spørre: Er Nygårdshaugs hen-
visning til nazilegen Joseph Mengeles zoo dermed et hint om en slik totalitær fare?
I så fall er ikke fortelleren selv åpen om dette, for protagonisten Mino artikulerer
stadig en holistisk Gaia-filosofi der dualismen mellom mennesket og andre arter
bevisst er forsøkt bygget ned.9 

Som politisk-filosofisk analyse stikker kanskje ikke romanen så dypt, men fordi
den aktiverer noen provokative referanser, som den til Joseph Mengeles zoolo-
giske eksperimenter, utfordres leseren til å fullføre resonnementene selv: Hva lig-
ger egentlig i kjernen av zoo-analogien? 

9. Gaia var i gresk mytologi jordens, moderlighetens og fruktbarhetens gudinne. Innenfor moderne
Gaia-filosofi, som er påvirket av forfatteren James Lovelock, først og fremst, tenker man at
jordkloden er som et levende vesen. Denne forestillingen har stått sentralt innenfor både dyp-
økologi og økofeminisme (Garrard, 2012, s. 199).
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Berger skriver om hvordan et besøk i en zoologisk hage aldri kan bli noe annet
enn en skuffelse, fordi dyrene som menneskene skal møte, har blitt immune mot
møter. De ser til siden, flakker med øynene og er ikke lenger i stand til å møte blik-
kene våre, «because nothing can any more occupy a central place in their atten-
tion» (ibid.). Det er konsekvensen av dyrs marginalisering i vår kultur. 

That look between animal and man, which may have played a crucial role in
the development of human society, and with which, in any case, all men had
always lived until less than a century ago, has been extinguished. […] This his-
toric loss, to which zoos are a monument, is now irredeemable for the culture
of capitalism (Berger, 1980, s. 26).

Det Berger sier med sitt kanoniske essay om forholdet mellom mennesker og dyr,
er at i et samfunn der vi ikke lenger er i stand til å møte dyr som likeverdige andre,
står også det humane i fare. Et slikt ideal kan man gjerne lese inn som norm også
i Nygårdshaugs roman, hvis man ser de misantropiske utfallene mer som advarsler
enn som stabile holdninger.

SKANDINAVISK MISANTROPI?

Det er neppe til å undres over at en person som har sett så mye vold og død utført
av tankeløse mennesker, utvikler et hat til nettopp mennesker. Under forberedel-
sene til de avgjørende terroraksjonene reiser Mino til San Fransisco for å granske
vanlige menneskers adferd. Selv om han primært vil ta ut maktmennesker, forak-
ter han også gjennomsnittlige amerikanere: «Han så på menneskene med stor
avsky» (Nygårdshaug, 2014a, s. 295). Det er disse som gjennom sin livsstil gjør
det urettferdige systemet mulig: 

I San Francisco var de fete og stygge og svettet mens de tygget og tygget sin tyg-
gegummi. De tygget. På bensinstasjonene, mellom bildekk og oljedammer, skifte-
nøkler og jekker tygget de og tørket svetten, mens de en gang i blant drakk cola og
spiste hamburgere. […] I parkene holdt dessuten menneskevrakene til, de som
flyktet fra meningsløsheten rundt seg og ikke maktet å ta del i dette mislykkede
landets nesegruse beundring av motorveier med tolv kjørebaner, himmelhøye
bygg i skinnende stål og blinkende glass og endeløse jordbruksområder der de dyr-
ker peanøtter slik at de kunne spise seg tørste og derved drikke enda mer coca-cola.
Mino så og forsto (s. 295–296). 
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Disse utbruddene av forakt ligger så nær karikaturen av nordamerikanere at det er
uklart hvordan de bør leses. På den ene siden er de nok ment å gi et relativt realis-
tisk innblikk i Minos psyke rett før han går til aksjon. På den andre siden er det
noe velkjent «norsk» over USA-stereotypiene som presenteres her. Vi kjenner de
igjen fra andre tekster skrevet i kjølvannet av Vietnam-krigen, som f.eks. i Jens
Bjørneboes Vi som elsket Amerika (1970). Lyskasteren vendes dermed i like stor
grad mot den skandinaviske fortelleren som mot Mino selv. For hvem er det egent-
lig som ser og forstår? Minos innsikt kan muligens leses som en ironisk speiling
av en nordmanns USA-forakt.

Også andre steder i romanen får vi påminnelser om at det er et skandinavisk
blikk tilstede i teksten. Etter at terroraksjonene for alvor tar av, oppstår det en smit-
teeffekt idet sympatisører av Mariposa-gruppen begynner å kopiere deres metoder
med varierende hell. En av aksjonene finner sted i London i forbindelse med ten-
ningen av julegranen på Trafalgar Square. Der blir en gjenstand kastet opp på
podiet der den eksploderer rett foran borgermesteren, og gjerningsmannen er
åpenbart en nordmann:

Gjerningsmannen klarte å stikke seg vekk i menneskemengden og det kaoset
som oppsto, og ble aldri fakket. Men borgermesteren mistet begge sine bein.
Under oppryddingsarbeidet fant politiet noen skrukkete og tilsølte ark med bil-
det av en gulblek sommerfugl. Det var en pieride av arten Napi. En kålsom-
merfugl. Og en London-avis mottok et budskap som krevde at alle røykutslipp
fra britisk industri måtte opphøre øyeblikkelig. Ellers døde all skogen i Skan-
dinavia ut. Budskapet var signert Napi, kålsommerfuglen (s. 401–402). 

Leseren, som så langt i romanen har kunnet reise i et eksotisk univers, blir plutse-
lig rykket hjem igjen og tilbake i sin egen verden. Den som måtte finne på å lese
Mengele Zoo for eskapismens skyld, blir her snytt for det. Regnskogproblematik-
ken angår nemlig også hjemlige forhold. Sommerfuglen straffer naturødeleggelser
uansett hvor de foregår på kloden. Kampen er global, og konsekvensene vil mer-
kes lokalt: Uten skog, intet juletre. 

Måten det skandinaviske blikket avslører seg på i dette utdraget, er likevel min-
dre påtrengende enn det som trenger seg på gjennom romanens tidvis sentimenta-
liserende framstilling av indianerkulturen og idylliseringen av det tradisjonelle
landsbylivet. Reinhard Hennig påpeker hvordan en problematisk forestilling om
«den økologisk edle ville» aktiveres under lesningen av Mengele Zoo (Hennig,
2014, 311). Det er ingen tvil om at romanen artikulerer en nokså stereotyp hyllest
av den før-imperialistiske levemåten i Amazonas-regionen. Hennig synes å være
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overrasket over at Nygårdshaug fortsatt betjener seg av gamle klisjeer om den pre-
kolumbiske tiden. 

Det er unektelig et tankekors at den ellers så skarpe ideologikritikeren Nygårds-
haug ikke er mer nøktern i utmalingen av jungellivets idyll. Spørsmålet er hvordan
vi skal analysere disse stereotypiene. Kan det tenkes at de er laget med hensikt, litt
på samme måte som en James Bond-film eller en guttebok betjener seg av over-
drivelsens narrative dynamikk, eller kanskje litt på samme måte som et konseptu-
elt kunstverk vil provosere fram en reaksjon hos publikum? I så fall: Er det rimelig
å underlegge Mengele Zoo den samme postkoloniale analysen vi ville ha møtt en
psykologisk-realistisk roman med?

I en viss forstand kan det se ut til at Nygårdshaug selv har tatt høyde for noen av
de innvendingene Hennig kommer med i sin avhandling, i alle fall om vi inndrar de
neste bøkene i Mino-trilogien. Der har fortelleren nemlig skiftet synsvinkel. Blikket
tilhører ikke lenger den latinamerikanske gutten Mino. I Himmelblomsttreet er
hovedpersonen nordmannen Jens Oder Flirum, som oppretter et artslaboratorium
langt inne i Amazonas-området. Protagonisten i andre bok møter dermed protago-
nisten i første bok: Jens Oder og Mino blir nære venner og medsammensvorne i
kampen mot EU-styrt sabotasje av FNs regnskogpolitikk. Etter at de har lykkes i en
avgjørende motaksjon mot overmakten, reflekterer fortelleren slik om forholdet
mellom de to heltene der de sitter rundt bålet: «Jens Oder var blitt Mino./ Mino
hadde født en tvilling» (Nygårdshaug, 2014b [1995], 460). Utsagnet er et ganske
tydelig signal til leseren om at nordmannen og latinamerikaneren kan leses som dob-
beltgjengere. Fortsettelsen forsterker opplevelsen av at vi i denne passasjen i verket
får noen vesentlige sjangerhint og leseanvisninger: «også tankene var blitt tvillinger;
parallelle strømmer gjorde krav på en annen virkelighet» (ibid.). Det betyr i dette
spesifikke tilfelle at Jens Oder er til stede i nuet i regnskogen samtidig som han erin-
drer brokker fra sitt tidligere liv. Men ettertenksomheten i denne passasjen har noe
metapoetisk ved seg som innebærer at sitatet også kan utlegges som at selve Mino-
trilogien må leses med oppmerksomhet mot flere realitetsplan samtidig. Da peker vi
i så fall mot en omfattende resepsjonsestetisk dynamikk som krever at vi henter teo-
retiske perspektiver også fra andre steder enn det postkoloniale feltet. 

MISANTROPI SOM ESTETISK-POLITISK STRATEGI?

For å tydeliggjøre hva jeg mener med at Mengele Zoo bør leses mer konseptuelt
enn romanen har blitt gjort til nå, vil jeg gå en liten omvei om Abo Rasuls (Mattias
Faldbakkens) forfatterskap, som er blitt fortolket nettopp i lys av en konseptuell
relasjonell estetikk takket være hans doble posisjon som kunstner og forfatter. Det
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er Rasuls roman Macht und Rebel fra 2002 som er mest relevant å trekke inn her;
den har undertittelen Skandinavisk misantropi 2 og kan tenkes både i forlengelse
av og som et vrengebilde av Nygårdshaugs Mengele Zoo. Begge titlene henviser
til nazistisk ideologi og praksis, og begge romaner gestalter en aktivistgruppe
bestående av fire personer, to menn og to kvinner, som jobber subversivt for å
sabotere eksisterende samfunnsstrukturer samtidig som de inngår i åpne seksuelle
relasjoner med hverandre (kapitlet «Tetrapodene» i Mengele Zoo beskriver nett-
opp en slik kvartett-konstellasjon som den ultimate relasjon). Også i Macht und
Rebel klages det over jordklodens manglende kapasitet til å håndtere menneskers
dårlige påfunn. Karakteren Rebel spytter ut sarkastisk, i noe som kunne tolkes
som en direkte replikk til Nygårdshaug:

Akkurat som «The Ecological Footprint» etter sigende har overskredet jord-
klodens kapasitet, har «The Experimental Leap» overskredet og sprengt den
moralske yttergrense. Verden er rett og slett ikke nok hvis man, etisk eller idé-
messig sett, skal prøve å «tøye strikken lenger» eller «sette samvittigheten på
prøve». Jorda har i prinsippet ikke mer mark å dyrke, i forhold til menneske-
massen, og ikke flere verdier som den eksperimentelle og overskridende mid-
delklassen kan knuse. Man er dømt til å være UNDERERNÆRT samme hva
man driver med og hvor man bor, fysisk eller mentalt. Allikevel er homo sapi-
ens toskete nok til, a) å fortsette å reprodusere seg og, b) å fortsette å reprodu-
sere sine meninger. Homo sapiens’ fremste egenskap er tydeligvis å være ute
av stand til å ta hintet som heter: NOK ER NOK! (Rasul, 2003, s. 256–257).

Begge forfattere slipper til orde sinte, unge menn som fortviler over menneskers dår-
skap. Men passasjen fra Rasuls roman viser at det naturligvis også er markante for-
skjeller mellom de to verkene. Den viktigste er at Rasuls kritikk rammer venstrera-
dikale adbusters og ikke multinasjonale selskaper som sådan. Terroren er altså vendt
tilbake som en bumerang. Mens Mengele Zoo tross alt uttrykker en genuin idealisme
og kollektiv uskyld,10 er Macht und Rebel det Anders Skare Malvik beskriver som
en «ond roman», kjennetegnet av en postmoderne hyperrefleksjon som har nådd sitt
endepunkt (Malvik 2013). Faldbakken jobber åpenlyst konseptuelt, dvs. at Rebel

10. Nygårdshaug er knyttet til den radikale anti-korporative bevegelsen som slo ut i blomst på 1970-
tallt. Ellen Rees skriver i analysen av Limbo (som har handling lagt til nettopp 1970-tallet) at i
Vesten har 1970-årene blitt stående som «one of the last historical moments where a sense of
collective innocence could be maintained» (Rees, 2016, 54). Det svarer til «den naive bevissthet
anno 1975» som Per Thomas Andersen diskuterer i sin analyse av Øyvind Rimbereids Jimmen
(jf. Andersens artikkel i denne boka).
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bekymrer seg mer over kunstens manglende evne til overskridelse enn over overbe-
folkning som miljøutfordring. Men nettopp fordi Macht und Rebel så tydelig viser
hvordan undergrunnskulturen slår om i nazisme (Tjønneland 2002), peker den mot
en farlig ideologisk blindgate, som også antydes i Mengele Zoo – intendert eller ikke
fra Nygårdshaugs side. Mino er naturens talerør, hinsides godt og ondt. 

Ingvild Mjøset Bogen viser hvordan dypøkologisk tankegods preger Nygårds-
haugs roman, men at Mino i sine misantropiske og apokalyptiske betraktninger
avviker fra «et viktig dypøkologisk premiss, nemlig at alt menneskelig og ikke-
menneskelig liv har samme iboende verdi» (Bogen, 2016, s. 42). I så henseende
står Nygårdshaug nærmere Zapffe enn Arne Næss, Zapffe som i en samtale med
Thomas Hylland Eriksen i Gateavisa i 1984 uttalte: «En ubebodd klode er ingen
tragedie» (Eriksen, 2016, s. 116). Verden klarer seg uten menneskene. Dette
mørke synet gjenfinner vi også hos Mino, som tidvis formulerer seg dypt misan-
tropisk. Heldigvis finnes det motstemmer i Nygårdshaugs fiksjonsunivers som
modererer Minos aggressivitet. Venninnen og aksjonsgruppemedlemmet Jovina
er en slik stemme: «Noen ganger lurer jeg på om vi er blinde, om vi forsøker å
blåse oss opp til dimensjoner som vi slett ikke behersker», sier hun når de ser at
aksjonene har fått en verdensomspennende smitteeffekt (Nygårdshaug, 2014a, s.
369). Likevel er det ikke til å komme forbi at mye av romanens leserappell kan
knyttes til hvordan den evner å kanalisere aggresjon. Den evnen deler Nygårds-
haug med Abo Rasul som eksplisitt forholder seg til en konseptuell estetikk der
idé er viktigere enn estetisk håndverk, der publikum dras med inn i verket.

Illustrerende er Tanja Bergs refleksjoner i en leseranmeldelse av Mengele Zoo
på Goodreads 2. august 2011: «Det här är ingen offerhistoria. Det här är en bok
om hämd och rätt vad det är, när man hejar på som allra mest upptäcker man något
hos sig själv man kanske inte ville veta.» Slik illustrerer hun hvordan boken tvin-
ger oppmerksomheten mot leseren selv og hennes egne reaksjoner. Det blir umu-
lig å distansere seg fra teksten. Davy Wathne, som bokbadet Nygårdshaug i anled-
ning 25-årsjubileet for romanen, uttalte til VG 12. oktober 2014: 

Jeg ble grepet av bokens mangfold, frodighet, variasjon, engasjement og liden-
skap – og det ubehagelige i å oppdage at en faktisk forstår bakgrunnen for ter-
rorhandlinger. At en faktisk havner på hevnerens – voldsutøverens – side. For-
stå hans motiver. Unne ham revansje. Sjokkerende.

Leserens ubehag ved selv å bli dratt inn i tekstens voldsspiral synes altså å være
en sentral del av romanens estetiske og moralske effekt. Er det nettopp dette
Nygårdshaug har villet oppnå?
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Bourriaud skriver at essensen i den kunstneriske praksis ligger i «opprettelsen
av relasjoner mellom subjektene: Hvert enkelt kunstverk blir et forslag til hvordan
verden kan bebos sammen» (Bourriaud, 2007, s. 29). Selv om Nygårdshaug kan-
skje vil motsette seg Bourriauds psykologiserende tilbøyeligheter, tror jeg Men-
gele Zoo har mye å vinne på å bli lest i lys av relasjonell estetikk. Ut fra lesernes
reaksjoner å dømme, ser man nemlig tydeligere at romanen faktisk handler om
skandinavisk skyld. Men i motsetning til mange andre skyldbefengte skandina-
viske tekster, vender ikke Nygårdshaugs roman seg innover i grubling. Mengele
Zoo retter aggresjonen utover, noe mange lesere opplever som befriende. 

I den grad man leser romaner for eskapismens skyld, kan man hevde at intet er
oppnådd på det økologiske plan ved å ha lest seg gjennom Mengele Zoo. Men det
mange av leserkommentarene vitner om, er at verket oppstår i det sosiale mellom-
rommet, og at engasjementet i teksten smitter over på leseren. Mine egne erfarin-
ger fra kurset «Økokritikk i nordisk litteratur», som jeg holdt på Blindern høsten
2016, bekrefter dette. En av studentene meddelte at hun hadde blitt så oppglødd
da hun leste Mengele Zoo for første gang som femtenåring, at hun umiddelbart
meldte seg inn i Natur og Ungdom. Selv om flere av studentene hadde estetiske
innvendinger mot romanen, var det ingen tvil om at hovedpersonens handlekraft
gjorde inntrykk. «Mino foretar seg i alle fall noe», som én repliserte, underforstått
at en del av dagens klimalitteratur er for kraftløs og lite mobiliserende. Mengele
Zoo nøyer seg ikke med å analysere; den agerer. 

UTVIDELSE AV SKYLDSPØRSMÅLET

I et intervju med NRK sommeren 2016 blir Gert Nygårdshaug spurt om det ikke
er belastende å ha en miljøterrorist som hovedperson i Mengele Zoo. Til det svarer
han:

Jeg skrev ikke den boken som Gert Nygårdshaug. Jeg skrev den boken som
Mino. Jeg så alt gjennom hans øyne. Han hadde vokst opp i regnskogen og
opplevd mor, far, lekekamerater, bror og søster liggende i en blodpøl. Alle var
døde. – Jeg kunne ikke bruke min moral eller min etikk, som er født i et lotto-
millionærsamfunn. Det hadde blitt falskt. Så jeg forsvarer overhodet ikke mil-
jøterrorisme i det hele tatt, men jeg ser alt gjennom denne guttens øyne (Bjørn-
skau, Skrikerud & Nordbø 2016).

Nygårdshaug artikulerer med dette en genuin vilje til å sette seg inn i den andres
perspektiv, og antyder samtidig at det er altfor enkelt å være humanist når man
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lever i en velferdsstat. Så kan man naturligvis stille spørsmålet om det virkelig er
gjennom Minos øyne forfatteren ser det hele, for det er nok av problematiske
momenter å slå ned på når det gjelder Nygårdshaugs fremstilling av den latiname-
rikanske andre, dersom vi leser romanen ved hjelp av postkolonial teori. Men sett
fra et økokritisk perspektiv, ser bildet noe annerledes ut. Dersom idyllisering av
indianerkulturen er det som skal til for å mobilisere lesere til større miljøengasje-
ment, er en slik essensialisering av den andre et langt mindre problem enn det fak-
tum at regnskogen forsvinner. Sannsynligvis tyr Nygårdshaug helt bevisst til ste-
reotypier og politiske ukorrektheter for å skape friksjon og engasjere flest mulig
lesere. I romanen framstilles Mino ganske riktig som et naturbarn, og som en brun
Kristus som skal redde verden. Han har en misjon på vegne av hele kloden, som
gir ham rett til å drepe. Den undertryktes terror framstilles som legitim fordi den
er ment å hindre en enda større ulykke: klodens totale kollaps. 

Slik er Mengele Zoo også en roman som søker å forklare terrorens vesen. Den
tyske psykologen Evelin Lindner uttalte i et intervju i A-magasinet i forkant av det
amerikanske presidentvalget at ydmykelse er den grunnleggende følelsen i alle
former for vold, fra det private til det politiske planet. Krig og terror er respons på
at folk har kjent seg tråkket på, ofte over lang tid. Riktignok kan noen også respon-
dere på ydmykelse med apati, depresjon og dyp skamfølelse, men mange blir
aggressive og vil forsøke å ta hevn, «enten direkte mot den som har ydmyket, eller
indirekte ved å bli generelt aggressiv og la det gå ut over alt og alle. Hvis man hol-
der mye ydmykelse inne gjennom mange år, kan man plutselig eksplodere» (Har-
rison 2016). Jeg tror det nettopp er en slik eksplosjon av mange års ydmykelse
Nygårdshaug har villet gestalte i Mengele Zoo. Slik kan thrilleren leses som en
brutal realitetsorientering.11 

Mengele Zoo forteller historien om hvordan en terrorist blir til. Og naturen gjør
som den selv vil, uansett, uten å spørre oss om lov. I den forstand har Nygårdshaug
helt rett: Det nytter ikke å anvende humanistisk etikk på en slik bok. Det er naturen
som hevner, ikke mennesket. I virkeligheten skjer det i form av ekstremvær og
oversvømmelser, i Mino-trilogien skjer det etter hvert i form av ukontrollert skog-
vekst. Betraktet ut fra en slik grønn moral, er Mino ikke annet enn et redskap for
regnskogen selv. Mor Gaias hevn kommer ingen unna. Derfor er ikke Mengele
Zoo en roman om skyld som følelse, men om skyld som realitet. Regnskapet må i
balanse. I og med den økologiske dimensjonen er skyldspørsmålet utvidet: Den
privilegerte nordmann står rent faktisk i gjeld til både natur og andre mennesker. 

11. Nygårdshaug opptrer gjerne i avisene når det finner sted nye terroranslag for å forklare årsaks-
sammenhengene bak og advare mediene mot å spille terroristenes spill. 
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SAMMENDRAG  I dette kapitlet analyserer jeg tekster som 16-17 år gamle elever i norsk 
videregående skole har skrevet i etterkant av et samfunnsfagprosjekt om bærekraftig 
utvikling. Tekstene er analysert med tanke på hva slags forståelser av eget medborgerskap 
og relasjoner mellom vi og andre som ungdommene skriver fram i tekstene sine. 
Samfunnsfagprosjektet elevene deltok i, var bygd opp rundt ideen om at omstilling til mer 
bærekraftige samfunn forutsetter evne til endring. I løpet av de tre ukene prosjektet varte, 
skulle elevene forandre en hverdagsvane i mer bærekraftig retning. I tekstene reflekterer 
ungdommene over hvordan de opplevde endringsprosessen, hvilke dilemma og 
konsekvenser endringen førte med seg. Sentrale aspekter ved ungdommenes 
meningsskaping i disse tekstene er 1) elevenes forestillinger om motivasjon og handlekraft, 
2) forholdet mellom individ og kollektiv og 3) sammenhengen mellom bærekraft og helse. 
Elevene uttrykker en sterk tro på at individuelle handlinger er avgjørende for å skape et mer 
bærekraftig samfunn, men reflekterer i mindre grad over sammenhengen mellom eget 
levesett og konsekvensene det har for mennesker andre steder. 

NØKKELORD  utdanning for bærekraftig utvikling | miljømedborgerskap | agency | 
samfunnsfag | danning

INNLEDNING

Skolen skal forberede barn og ungdom på framtida. Vi vet at klimaendringer og miljø-
problemer blir en del av den framtida. Utdanning for bærekraftig utvikling er en til-
nærming som tematiserer hva skolen bør være for å utruste barn og unge med kunn-
skap, evner, holdninger og vilje som gjør dem i stand til å handle og til å skape mer
bærekraftige samfunn. På denne måten er utdanning for bærekraftig utvikling et dan-
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.
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ningsprosjekt. Danning handler om det mennesket skal bli, om de egenskapene barn
og unge skal utvikle, kunnskapen de skal tilegne seg. Danningsteoretikeren Wolfgang
Klafki (2011) framholder evnen til sjølbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet
som det viktigste kjennetegnet ved et danna menneske. Danning, forstått som målet
med utdanningen, er et uttrykk for et håp eller et ønske om hvordan framtida skal bli. 

Dette kapitlet analyserer 40 tekster som 16–17 år gamle elever i videregående
skole har skrevet i etterkant av et samfunnsfagprosjekt om bærekraftig utvikling.
Prosjektet var bygd opp rundt en idé om at omstillingen til mer bærekraftige sam-
funn forutsetter evne til endring.1 Elevtekstene tar utgangspunkt i en endringspro-
sess som elevene har gjennomført i sitt eget hverdagsliv, med tanke på å leve mer
bærekraftig. I løpet av tre uker har de endret en vane, i tekstene skriver de hvordan
de opplevde dette, og de forteller om dilemmaene knyttet til samfunnsmessige
endringer og de ulike konsekvensene slike endringer kan ha. Ungdommene vet at
det de skriver, blir vurdert med karakter, og derfor vil måten de skriver på, også
gjenspeile hva de oppfattet som intensjonen med prosjektet. Gjennom disse tek-
stene går det dermed an å få innsikt i hvordan ungdommene ser for seg at skolen
ønsker at de skal bli, hvilke evner og egenskaper elevene utleder at voksensam-
funnet og lærerne vil sette mest pris på. Tekstene er samtidig et sted for elevenes
meningsskaping, hvor elevene reflekterer over erfaringer de har gjort seg i møtet
med utdanning for bærekraftig utvikling. De forteller om hva de anser som pro-
blemer, hvilke løsninger de ser for seg, og hva de tenker rundt sitt eget bidrag til
slike løsninger. Analysen av elevtekstene tar utgangspunkt i Laclau og Mouffes
(2001) diskursteori, med vekt på hvordan ulike tegn lenkes sammen til menings-
bærende sammenhenger, og hvordan diskursene som dannes kan utfordre eta-
blerte oppfatninger gjennom diskursiv kamp om meningsdannelsen. 

I dette kapitlet vil jeg trekke fram tre sentrale områder av ungdommenes
meningsskaping: 1) elevenes forestillinger om motivasjon og handlekraft, 2) for-
holdet mellom individ og kollektiv og 3) sammenhengen mellom bærekraft og
helse. Jeg analyserer hva slags forståelser av eget medborgerskap og relasjoner
mellom vi og andre som ungdommene skriver fram i tekstene sine.

UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING – HVA INNEBÆRER DET?

Det å utdanne for en bærekraftig utvikling vil si at barn og unge skal settes i stand
til å gjøre valg som fører til at de som generasjon kan få tilfredsstilt sine behov,

1. Denne ideen bygde på forskerne Karen O’Brien og Linda Sygnas prosjekt cCHALLENGE, der
deltakere inviteres til å gjøre endringer og dele erfaringer med hverandre gjennom blogger.
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uten at dette går på bekostning av framtidige generasjoners behov eller ut over
bæreevnen til økosystemene. I skolens formålsparagraf lovfestes denne ambisjo-
nen i formuleringer om at opplæringa skal bygge på verdier som respekt for men-
neskeverdet og naturen og at elever og lærlinger skal lære å tenke kritisk og handle
etisk og miljøbevisst (opplæringslova). Internasjonalt har UNESCO ledet Tiåret
for utdanning for bærekraftig utvikling fra 2005 til 2014 (UNESCO, 2006). Helt
siden Agenda 21, som var FNs handlingsplan for miljø og utvikling fra 1992, har
utdanningsinstitusjonene vært tildelt en nøkkelrolle for å skape miljøvennlige ver-
dier, atferd og etisk bevissthet (Kvamme, 2016). Tiåret for utdanning for bære-
kraftig utvikling skulle forsterke utdanningens rolle i overgangen til et mer bære-
kraftig samfunn. 

Utdanning for bærekraftig utvikling er del av det internasjonale samfunnets
respons på miljøproblemer og klimakrise, og det er en respons som gjenspeiler
forestillingen om at utdanning er en måte samfunnet kan forme framtida på. Dette
blir kanskje aller tydeligst i diskusjoner som tar utgangspunkt i at utdanning for
bærekraftig utvikling handler om å utdanne for framtida, og som forsøker å
komme fram til hvilke kompetanser framtidas samfunn vil trenge. Vanlige eksem-
pler på slike kompetanser er kritisk tenkning, forestillingsevne, systemtenkning,
samt evne til deltakelse og kommunikasjon (Rieckmann, 2012). Ofte trekkes også
tverrfaglighet, kreativitet og handlingskompetanse fram (Sinnes, 2015). Felles-
trekket ved disse egenskapene er at de skal gjøre elever i stand til å møte ei framtid
med klimaendringer, flyktningstrømmer og økt uforutsigbarhet. Det er sjølsagt
også et paradoks at samfunn bestående av voksne, myndige mennesker gjennom
utdanning for bærekraftig utvikling legger ansvaret for et mer bærekraftig sam-
funn på neste generasjon, heller enn å møte disse utfordringene i egen samtid. På
den annen side, når utdanning for bærekraftig utvikling når fram til barn og unge,
kan det også involvere familiene deres og livet utenfor skolen. På denne måten
kan utdanning bidra til at både barn og voksne møter nye perspektiver på hva det
innebærer å være del av natur og samfunn. Ofte diskuteres slik tematikk gjennom
begrepene miljømedborgerskap eller økologisk medborgerskap.

MILJØMEDBORGERSKAP

Medborgerskap handler om ulike sider ved det å ha tilhørighet, vanligvis til et ter-
ritorium. Kristian Stokke (2013) identifiserer fire slike dimensjoner, disse er med-
borgerskap som juridisk status, som rettigheter, som deltakelse og som medlem-
skap. Medborgerskap kan inneholde alle disse fire dimensjonene, som når en
person har statsborgerskap, politiske og sosiale rettigheter, mulighet til politisk og
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sosial deltakelse og er inkludert som medlem i et større fellesskap. Det går også
an å ha juridisk status og rettigheter, men uten å ha mulighet til å delta eller opp-
leve medlemskap, for eksempel kan samfunnets manglende tilrettelegging for
funksjonsnedsettelser føre til slike former for eksklusjon. Illegale innvandrere
som gjennom mange års botid opparbeider et sosialt medlemskap, inngår i større
fellesskap, men mangler juridisk status og formelle rettigheter, er et annet eksem-
pel. Skolen har som lovfestet oppgave å bidra til at elevene blir aktive medbor-
gere, og dette innebærer en ambisjon om at elevene skal bruke sin juridiske status
og sine rettigheter til å delta, og at utdanningen skal bidra til at de opplever tilhø-
righet til et større fellesskap. 

Over tid har medborgerskapsbegrepet fått flere sammensatte former som gjen-
speiler at mennesker inngår i ulike fellesskap knyttet sammen av andre identitets-
markører enn felles territoriell tilhørighet til en nasjonalstat. Innenfor utdannings-
feltet har det for eksempel vært et engasjement for å fremme verdien av et globalt
medborgerskap (Hicks, 2003). Andre perspektiver går helt bort fra den territori-
elle måten å avgrense medborgerskap på, som for eksempel seksuelt medborger-
skap (Richardson, 2007). Territorielt avgrensede forståelser av medborgerskap
har vektlagt det kollektive fellesskapet innenfor en offentlig sfære, mens mange
sammensatte former av medborgerskapsbegrepet, som seksuelt medborgerskap
eller helse-medborgerskap, har plassert individuelle rettigheter og plikter i for-
grunnen (Richardson, 2007). Denne sentreringen rundt individuelle rettigheter og
plikter preger også bruken av begrepene miljømedborgerskap eller økologisk
medborgerskap, som er de vanligste begrepene for å snakke om fellesskap i for-
bindelse med klima- og miljøspørsmål. Dette er medborgerskapsbegreper som
kritiseres for å være ulne og vage fordi tilsynelatende kan alt som har sammen-
heng med miljøvennlighet, puttes inn i dem (Melo-Eschrihuela, 2015). Til tross
for det begrepsmessig utflytende ved begrepene, er det noen dimensjoner som går
igjen i bruken av dem. Miljømedborgerskap forstås vanligvis som ikke-territori-
elle fellesskap kjennetegnet av forpliktelser og ansvar, ikke bare til andre medbor-
gere innenfor nasjonalstaten, men til ens neste, de andre menneskene som befinner
seg langt unna, enten det er i tid eller rom. Naturen er også en del av denne rela-
sjonen og utgjør et sett av ikke-menneskelige andre (Hayward et al., 2015). 

Alexandra Dimick (2015) skriver om betydningen av å støtte ungdom i å utvikle
deres miljømedborgerskap. Hun er spesielt opptatt av hvordan utdanningen ram-
mer inn og formidler hvilket nivå beslutningene som kan føre til et mer bærekraf-
tig samfunn, må ligge på, og problematiserer hvorvidt det å framholde individuelt
ansvar og individuelle valg kan bidra til et bedre miljø. Slike individuelle valg,
mener Dimick, blir ofte begrenset til individets rolle som konsument, og hun
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mener at forbrukerrollen er utformet i en nyliberal diskurs der økonomiske hensyn
trumfer hensynet til klima og miljø. For Dimick følger det av denne kritikken at
hvis ungdommer skal utvikle et miljømedborgerskap, må de støttes i å utvide per-
spektivet, fordi fokuset på individuell ansvarlighet som konsument kan fortrenge
oppmerksomheten på grunnleggende årsaker til miljøproblemene og global urett-
ferdighet. En slik perspektivutvidelse forutsetter at ungdommer kan forestille seg
muligheter for kollektiv handlekraft, at de som gruppe kan oppnå resultater som
er noe annet enn det sammenlagte resultatet av individuelle handlinger (Chawla,
2009). 

I prosjektet som dette kapitlet beskriver, møter norske ungdommer et undervis-
ningsopplegg som tematiserer individuelle valg og hvilke konsekvenser slike valg
har for bærekraftig utvikling. Opplegget inneholdt også oppgaver som hadde til
hensikt å få elevene til å tenke over forholdet mellom individ og fellesskap for å
fremme forståelsen av forholdet mellom elevenes eget levesett og konsekvensene
dette levesettet har for andre mennesker på ulike steder og til ulike tider. I de føl-
gende avsnittene vil jeg først beskrive prosjektet før jeg diskuterer hvordan elev-
ene gir mening til de erfaringene de har gjort seg, og hvordan forestillinger om det
individuelle og det kollektive inngår i disse refleksjonene. 

PROSJEKTET «BÆREKRAFTIG UTVIKLING I SAMFUNNSFAG»

Da elever ved en videregående skole i østlandsområdet høsten 2016 ble introdu-
sert for undervisningsopplegget om bærekraftig utvikling i samfunnsfag, ble det
lagt vekt på at prosjektet handlet om det å trene på endring. Begrunnelsen var at
omstillingen til et mer bærekraftig samfunn forutsetter at folk har evne til å foran-
dre seg, og at en slik endringskompetanse kan øves opp. Elevene skulle velge seg
en vane eller et aspekt ved hverdagslivet sitt som de skulle endre i mer bærekraftig
retning for en periode på 21 dager. De eneste begrensningene elevene ble presen-
tert for, var at dette valget ikke skulle være skadelig, verken med tanke på fysisk
eller psykisk helse. Det var mange som valgte å endre vaner knyttet til mat, noen
kuttet ut eller reduserte kjøttspising, andre prøvde å spise kortreist mat, sluttet å
spise sukker eller unngikk palmeolje. Andre gikk inn for å redusere matsvinn
gjennom å utnytte rester og forhindre at matvarer blir dårlige og kastes. Det var
også mange elever som hadde energisparing som sitt prosjekt, og som satte seg
som mål å dusje kortere og bruke mindre varmt vann. Det å reise mer kollektivt,
gå til skole og aktiviteter eller slutte å handle klær og kosmetikk var andre pro-
sjekter. Noen elevers endringsprosjekter hadde mindre åpenbare koblinger til
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bærekraft, som det å slutte med sminke, slutte med snus eller gjøre yoga to ganger
i uka.

I løpet av prosjektperioden skulle elevene dokumentere sitt eget endringspro-
sjekt gjennom korte tekster og bilder på sosiale medier. Også lærerne og tre mas-
terstudenter som var med i prosjektet, hadde egne endringsprosjekter og bidro
med slike oppdateringer, på denne måten eksemplifiserte de hvordan det å foran-
dre vaner er en sammensatt prosess hvor de noen ganger opplevde å lykkes, mens
det andre ganger var vanskelig å gjøre det de hadde bestemt seg for. De voksne
deltakerne viste også at vi alle, uavhengig av alder, trenger å øve opp evnen til
endring i møtet med klima- og miljøproblemer. Gjennom bruken av sosiale medier
kunne elevene ta del i hverandres prosjekter, og de brukte denne muligheten til å
kommentere og oppmuntre. 

I dokumentasjonen av de enkeltes erfaring med egen endring ble emneknagger,
eller hashtagger, brukt som første trinn i en analyse av hva endringsprosjektene
dreide seg om. Elever som kuttet ut kjøtt, brukte for eksempel #vegan, #vegetarian
og #greenworld. Emneknaggene var utgangspunkt for prosjektets neste fase, som
handlet om å utforske ulike perspektiver på den aktuelle endringen. Gjennom
internettsøk på #vegan kom elevene i berøring med dilemma som hvorvidt det er
bedre å spise soyaprodukter importert fra Asia enn norskprodusert kjøtt, og hvis
alternativet er at kjøttet kastes, er det da bedre å spise enn ikke å spise det? Slike
problemstillinger er typiske for det Horst W.J. Rittel og Melvin M. Webber (1973)
kaller ekle (wicked) problemer: kontroversielle problemstillinger som kjenneteg-
nes av verdikonflikter og et fravær av åpenbare løsninger. I utforskingen av ulike
perspektiver møter elevene disse verdikonfliktene og blir konfrontert med fravæ-
ret av konsensus om hva som er de beste løsningene på ulike dilemma. Innenfor
litteraturen om utdanning for bærekraftig utvikling er det en ofte artikulert bekym-
ring at møtet med slike ekle problemer og fraværet av løsninger skal frata elevene
ei nødvendig framtidstro (se for eksempel Sinnes, 2015). Det gjør det kanskje
ekstra viktig å få øvelse i å håndtere den usikkerheten som oppstår i møtet med
disse dilemmaene, nettopp for å unngå resignasjon og motløshet. 

Til slutt, etter å ha diskutert og skrevet om slike motstridende perspektiver, ble
elevene bedt om å analysere konsekvenser av egen endring på ulike nivåer, fra
individ til familie, lokalsamfunn, stat og til det globale nivået. Intensjonen med
oppgaven var å skape refleksjon over hvordan samme handling kan ha ulike kon-
sekvenser på forskjellig nivå; for eksempel vil det å slutte å kjøpe klær være et tap
for lokale butikker, mens det vil kunne gi mindre vannforurensning der produk-
sjonen av tekstilene skjer. Slike konsekvenskjeder kan synliggjøre hvordan våre
handlinger i Norge virker inn på livene til andre som lever langt borte. I tekstene
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sine skriver elevene om erfaringene de har gjort seg, de diskuterer ulike perspek-
tiver på endring og kommenterer ulike konsekvenser som følger av en slik indivi-
duell endring. 

ELEVENES MENINGSSKAPING I EGNE TEKSTER

Når elevene skriver disse tekstene, er det fordi de har fått en oppgave som skal
besvares, de skriver en tekst de vet skal vurderes av samfunnsfaglæreren. Utfor-
mingen av tekstene reflekterer de sjangerkravene elevene kjenner til, både gene-
relle forventninger til hva det innebærer å skrive tekster i skolen, og mer spesi-
fikke samfunnsfaglige forventninger til innholdet i teksten, som at elevene skal
uttrykke engasjement, vise at de forstår betydningen av deltakelse og kan identi-
fisere samfunnsmessige sammenhenger. Når tekstene likevel er ganske forskjel-
lige, handler det til en viss grad om ulik måloppnåelse: Noen har blitt flinkere til
å skrive og tenke samfunnsfaglig enn andre. Tekstenes forskjellighet viser likevel
også at elevene skaper en identitet innenfor rammene av samfunnsfaget og pro-
sjektet om bærekraftig utvikling. I de følgende avsnittene vil jeg diskutere ulike
sider ved måten elevene posisjonerer seg sjøl på i møtet med utdanning for bære-
kraftig utvikling, med spesiell vekt på forholdet mellom egen handlekraft og
begrensningene på denne, forholdet mellom individ og kollektiv og elevenes per-
spektiver på sammenhengen mellom bærekraft og helse.

FORESTILLINGER OM MOTIVASJON OG HANDLEKRAFT

Elevtekstene handler om endring, og elevene begrunner hvorfor de har valgt å
endre på det de gjør, reflekterer over motivasjon og ringvirkninger, egen opple-
velse av endringsprosessen, og mange tekster munner ut i mer generelle oppfor-
dringer til endring. Tekstene formidler at det å forandre vaner kan være vanskelig,
og det kan også være vanskelig å finne en egen vilje til forandring. Den etablerte
levemåten i de fellesskapene ungdommene inngår i, oppleves også som en barri-
ere mot endring. 

Nesten alle norske 16–17 år gamle ungdommer bor hjemme sammen med fami-
liemedlemmer, og en høy andel rapporterer også å ha et nært forhold til egne for-
eldre (Bakken, 2016). Mange av ungdommene som i dette prosjektet skulle gjøre
en endring i sitt eget liv, registrerer hvordan disse valgene også virker inn på fami-
lien. Aller tydeligst er dette blant elever som valgte å spise mindre eller kutte ut
kjøtt i løpet av de tre ukene prosjektet varte. En elev skriver: «Hjemme, grunnet
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manglende interesse hos resten av familien, ble middagene ofte ufullstendige uten
kjøttet som egentlig hørte til i de ulike rettene.» En annen trekker fram at «det ble
også mer stress for mamma, eller den som lagde mat, å lage to forskjellige målti-
der hver eneste middag». I disse sitatene framstår ungdommene i en barnerolle
som kjennetegnes av et fravær av autonomi. Den første tilpasser seg familien, den
andre opplever at familien tilpasser seg ungdommen. En tredje elev reflekterer
over et skifte i holdning fra familien i løpet av prosjektet:

Familien min, som spiser kjøtt til så å si hvert måltid, var ikke interessert i å
gjennomføre prosjektet sammen med meg, men var i begynnelsen flinke til å
tilpasse for mitt nye kosthold ved å lage alternative middagsretter til meg. Mot
slutten av andre uken ble tilretteleggingen dessverre dårligere, og jeg ble over-
latt til å gjennomføre prosjektet helt på egen hånd: Jeg måtte handle selv, lage
egen mat og lage egen lunsj.

I dette sitatet framstår tilrettelegging fra familien som en helt rettmessig forvent-
ning fra ungdommens side, og det å måtte sørge for et vegetarisk alternativ på
egen hånd oppleves som å bli ’overlatt’ til seg sjøl. Det å gjøre egne valg som bry-
ter med etablerte vaner og holdninger i familien, er dermed forbundet med høye
omkostninger: tap av goder, tap av fellesskap og økte krav til egeninnsats. Det å
skulle bidra til matlaging i familien oppleves også som problematisk fordi ung-
dommene ser på seg sjøl som så travle. Hvis de, i tillegg til skole, lekser, trening
og andre aktiviteter, skal handle egen mat og tilberede den, så strekker ikke tida
til. De opplever at fellesskapene de inngår i, gjør det vanskelig å endre seg.

Flere av tekstene kommenterer familienes manglende motivasjon, men en del
elever reflekterer også over egen motivasjon for endring. Noen vektlegger for
eksempel hensynet til dyrevelferd som motivasjon for å være vegetarianer eller
det at grønnsaksproduksjon beslaglegger mindre ressurser og gjør det mulig også
for framtidige generasjoner å ernære seg. I andre tekster omtales motivasjon som
en følelse, uten at denne grunngis. En elev som skulle ta tog heller enn å bli kjørt
på trening, bemerket at sjøl når venninna uteble og hun måtte ta tog alene, gikk det
bra «fordi motivasjonen var på topp». Her blir følelsen av motivasjon avgjørende
for å gjennomføre endringen, og tilsvarende blir svakere motivasjon forklaringen
hvis man ikke greier å gjennomføre endringsprosjektet som planlagt. Motiva-
sjonsfølelse blir dermed sentralt for å forstå egen og andres vilje til handling, som
når en elev skriver at «mange nordmenn er lite motivert til å ta etiske valg og leve
bærekraftig». 
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I elevtekstene framstår påvirkning som en nøkkel til å styrke motivasjon.
Mange nevner at elevene som del av dette prosjektet «brukte sosiale medier til å
påvirke og bli påvirket». Gjennom å ta til seg andres erfaringer med å bruke min-
dre plast, spise mindre kjøtt, dusje kortere eller reise mer kollektivt, uttrykker ung-
dommene at de har fått øye på hvordan alle kan bidra til et mer bærekraftig sam-
funn gjennom å gjøre moderate endringer i eget levesett. Disse tankene kommer
aller tydeligst fram i form av appell-lignende avsnitt der ungdommene framhever
den kumulative effekten av at mange gjør mer miljøvennlige valg: «Hvis alle gjør
små endringer for å ta bedre vare på miljøet og leve mer bærekraftig, vil det til
slutt utgjøre en stor forskjell.» Mange betoner de positive effektene endringspro-
sjektet har hatt, og kommer med mange eksempler på verdifulle tiltak andre kan
gjøre: 

Dusje kortere, kaste mindre mat, benytte seg av kollektivtransport framfor å
kjøre bil, benytte seg av matmerking som sikrer miljøvennlig produksjon og
bruke mindre plast er kun eksempler på alle de små tiltakene som i det store og
det hele skaper en bærekraftig utvikling. Det er på tide å kutte ut alle unnskyld-
ninger og ta et ansvar for framtiden!

I tekstene kan det mange ganger være en overraskende utydelig sammenheng mel-
lom den måten elevene beskriver sine egne erfaringer på, og sluttappellene de
kommer med. De kan gjerne ha diskutert sviktende motivasjon, problemer med å
få familien med seg og ytre hendelser som gjorde det vanskelig å gjennomføre,
men appellene understreker likevel hvordan bærekraftige valg aller mest handler
om små endringer som alle kan gjøre, og at når alle går sammen og bidrar med litt,
vil verden kunne reddes. Distansen mellom erfaringsbeskrivelser og appeller
antyder at appellene tilhører et locus communis – et felles diskursivt sted hvor alle
språkbrukere kan finne argumenter (Gabrielsen, 2008). På dette stedet henter
mange av elevene ut ulike versjoner av ordtaket ’mange bekker små gjør en stor
å’, som kommer til uttrykk på måter som denne formuleringen: «Det er de små tin-
gene som i det lange løp gjør den store forskjellen.» Appellene kan også skyldes
at elevene oppfatter slike oppfordringer som en sjangerforventning forbundet med
normative tema som bærekraft. I tillegg fungerer disse appellene som en form for
positive konklusjoner i tekstene, de bekrefter at prosjektarbeidet i samfunnsfag
har vært vellykka, og at den enkelte elevteksten som del av dette prosjektarbeidet
dermed bør bli vurdert som god.
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FORESTILLINGER OM INDIVID OG KOLLEKTIV

I dette prosjektet om utdanning for bærekraftig utvikling i samfunnsfag har elev-
ene møtt andres fortellinger om bærekraft gjennom lærernes introduksjoner, de
ulike deltakernes bilder og tekster i sosiale medier og gjennom samtaler i klasse-
rommet. Elevene skulle også utforske andre perspektiver på den endringen de
gjennomførte, samt analysere konsekvenser av egen endring, men likevel tar dette
prosjektet et klart utgangspunkt i elevenes erfaringer som individer.

Det å fortelle historier er også kunnskap elever tilegner seg, og de lærer å kon-
struere fortellinger tilpasset ulike kontekster. Forventningene ulike aktører i et
prosjekt som dette signaliserer, vil ramme inn erfaringene elevene gjør seg, og
dette vil ha betydning for den meningen elevene skaper i tekstene de skriver.
Dorothy Holland et al. (2001) skriver om hvordan nye deltakere på møter i Ano-
nyme Alkoholikere lærer å fortelle sin personlige historie gjennom å lytte til andre
i gruppa som forteller, og gjennom å få respons på de enkelte elementene fortel-
lingene deres består av. Gjennom å tilegne seg disse spesifikke fortellingsstruktu-
rene lærer nye deltakere seg å fortolke sine egne erfaringer på en måte som passer
inn i Anonyme Alkoholikeres overordnede perspektiv på alkoholisme som en syk-
dom. 

Innenfor utdanning for bærekraftig utvikling går det et skille mellom tilnærmin-
ger som framholder et strukturperspektiv på endring, og tilnærminger som fram-
hever betydningen av individuelle valg (Dimick, 2015). Ulike tiltak, prosjekter og
aktiviteter formidler fortellinger med ulike grad av individ- og strukturorientering.
Disse posisjonene er heller ikke gjensidig utelukkende, for eksempel vil Andrew
Dobson (2006) argumentere for at vi alle, som økologiske medborgere i det
samme økosystemet, har rett til et godt miljø. Rettferdighetsprinsippet tilsier da at
noen må redusere sitt økologiske fotavtrykk hvis de bruker en for stor andel av fel-
lesskapets ressurser. I denne forståelsen av økologisk medborgerskap kan det sies
å være en underliggende strukturtenkning, men det økologiske medborgerskapet
utøves av individer. Erik Swyngedouw (2013) står for en mye mer reindyrket
strukturtilnærming, og han er kritisk til tilnærminger som framstiller klima- og
miljøtiltak som noe alle kan enes om betydningen av. Han argumenterer for at det
er global strukturell ulikhet som skaper klimaendringer, derfor er det å redde mil-
jøet et fundamentalt demokratisk problem som forutsetter kollektiv politisk mobi-
lisering. I et slikt perspektiv blir troen på bevisste, individuelle forbrukervalg sna-
rere en avsporing heller enn et steg på veien mot et mer bærekraftig samfunn. 

Et viktig spørsmål blir dermed hvilke samfunnsmessige konsekvenser elevene
blir oppmerksomme på og formidler i fortellingene om sitt individuelle endrings-
prosjekt. En elev skriver:
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Det jeg har lært mest av i dette prosjektet er nok at selv om jeg bare er et men-
neske, gjør også jeg en forskjell. Jeg har i så mange år tenkt at noen andre vil
ta ansvar. At hvis det bare blir ille nok, vil noen andre komme og steppe inn
for å redde verden.

Denne eleven uttrykker en forståelse av økologiske medborgerskap som ligger
ganske nært Dobsons (2013) tanke om at vi alle har en plikt, et ansvar, for å justere
vårt økologiske fotavtrykk sånn at det ikke går på bekostning av andres muligheter
til et godt miljø. Andre elever uttrykker også sterk tiltro til endringer som begyn-
ner nedenfra. En elev som har kuttet ut sukker, fordi det både er usunt og produ-
seres på en miljøfiendtlig måte, skriver at 

[...] endringer må ikke komme ovenfra. Det er som regel best om de kommer
nedenifra, fra folket selv, mener jeg. Da vil det altså være en frivillig forand-
ring, i motsetning til når det kommer ovenfra, hvor det ofte er tvungent.

Noen ungdommer beskriver det å vente på myndighetenes tiltak som en form for
ansvarsfraskrivelse og understreker heller betydningen av at alle bidrar med min-
dre endringer. En elev som kortet ned på tida tilbrakt i dusjen til under ti minutter
om dagen, skriver at 

[...] prosjektet har lært meg at selv en liten endring kan være med på å bidra til
en bærekraftig utvikling. Endringen jeg valgte var ikke av det hardeste slaget,
så jeg tenke at hvis alle mennesker gjør en liten endring i hverdagen sin, vil vi
være flere steg nærmere en bærekraftig utvikling.

Videre argumenter denne eleven for betydningen av å dele de sakene som er vik-
tige for en, på nett og sier at dette er noe vi bør gjøre, fordi det kan få større grup-
per og organisasjoner til å legge merke til endringen og selv begynne med det. En
annen elev som også gikk inn for kortere dusjer, trekker en parallell til hoteller
som vil få gjestene til å gjenbruke håndklærne sine. Gjestene møtte oppfordringen
«gjør som de fleste av gjestene, bruk håndklærne om igjen», og eleven forteller at
dette resulterte at 33 % flere fulgte oppfordringa. Eleven reflekterer over dette og
skriver at

Dette skjedde fordi vi mennesker liker å gjøre som alle andre. Vi blir lett påvir-
ket og inspirert av andre, og derfor tror jeg sosiale medier vil føre til at flere vil
gjøre som andre og kjempe for bærekraftig utvikling.
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På denne måten uttrykker elevenes fortellinger håp; de forteller at endring er
mulig og ikke nødvendigvis medfører noen nedgang i livskvalitet. Tekstene
reflekterer en individorientering som sier at det er nødvendig med endring, og at
det er moralsk riktig å endre måten vi lever på. Denne moralske dimensjonen
kommer flere ganger fram gjennom en uttrykt forestilling om at endringer bør ’svi
litt’. Her kan det virke som om den underliggende forestillinga er at klima-
endringer forutsetter at vi privilegerte gjør noen offer, og hvis slike offer ikke mer-
kes ordentlig, tyder det på at vi ikke har ofret nok. Det er en spenning i tekstene
mellom et uttrykt ideal om at endringer bør svi, og tanken om at det vil være mulig
å redde verden, hvis vi alle redder den litt. I appellene sine framhever elevene at
det ikke er så store endringer som skal til, og viser dermed at de tenker at det er
denne tilnærmingen til bærekraftig utvikling som de tror vil ha størst påvirknings-
kraft på andre. 

Det er også elementer i tekstene som peker ut over denne smale, individualis-
tiske forståelsen av miljømedborgerskap. Noen elever kommenterer at samfunnet
i for liten grad legger til rette for det å kunne gjøre bærekraftige valg, for eksempel
at kollektivtrafikken er for dårlig utbygd, at utvalget av miljøriktig mat i butikkene
er for dårlig, eller at reklame styrer konsumentvalg mot lite bærekraftige alterna-
tiver. Den viktigste overskridelsen av det individuelle nivået er likevel tanken om
påvirkning, at sosiale medier kan være en kanal for å påvirke andre til å endre
atferd, men også en kanal som bidrar til agendasetting og påvirker organisasjoner
og politikere. De sosiale mediene, og spesielt emneknaggene framstår også som
et diskursivt identitetsreservoar. Her finner elevene posisjoner som #vegan, #flexi-
tarianer og #stopshopping, og de får tilgang til visuelle og verbale representa-
sjoner som forteller hvilke markører disse kollektive identitetene er forbundet
med. Shoppestopp er for eksempel forbundet med gjenbruk, redesign og bytterin-
ger for utveksling av klær. I perioden prosjektet pågår, er det mange av elevene
som prøver ut disse identitetene som en litt annen måte å være i verden på. De
beskriver at de blir inspirert, påvirket, og at de ser hvordan de sjøl kan påvirke
andre på samme måte. 

FORESTILLINGER OM SAMMENKOBLING MELLOM BÆREKRAFT OG 
HELSE

Blant elevene som deltok i dette prosjektet, var den vanligste formen for endrings-
prosjekt knyttet til mat, spesielt til reduksjon av kjøttspising. Begrunnelsene elev-
ene gir, er at kjøttproduksjon er ressurskrevende og fører til høye utslipp av klima-
gasser. Ungdommene erfarer ulike dilemma forbundet med å skulle spise mindre
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kjøtt, og for mange er det mest problematiske at familien spiser kjøtt, og at et helt
eller delvis kjøttfritt kosthold forutsetter mer sjølstendig innsats for innkjøp og
matlaging. I tillegg til praktiske utfordringer som det å finne tid til å lage alternativ
mat er det også flere som bekymrer seg for hvordan et kjøttfritt kosthold påvirker
kroppen. En elev sier at familien «ikke var så store fans av å droppe å spise kjøtt
delvis på grunn av alle de viktige næringsstoffene fra kjøtt jeg måtte finne andre
måter å få i meg på». En annen elev understreker at «i et daglig kosthold er det
viktig å få i seg proteiner», mens en tredje elev framholder at «tofu og soya er gode
proteinkilder, men har ikke alle næringsstoffene som trengs. Alle 20 aminosyrene
finnes kun i kjøtt». Denne eleven hadde funnet et proteinpulver som kunne erstatte
kjøtt, men dette pulveret var svært dyrt.

Påvirkning på kroppen er også sentralt for de elevene som har valgt å slutte med
snus som sitt endringsprosjekt for en mer bærekraftig verden. Som motivasjon
framhever de at snusslutt som prosjekt ga mening fordi det var utfordrende, og at
de ville leve et sunt liv uten snus. I tekstene vektla de fordelen de opplevde i løpet
av prosjektet, som at de sparte penger, fikk bedre kondisjon, kunne løpe raskere
og fikk mer ut av trening. En av snusslutterne beskriver prosjektet som en indivi-
duell prestasjon: «21 dager er en stor bragd for meg som har så vidt klart meg i tre
dager på det meste», og gleder seg over å ha motbevist de som tvilte på at eleven
skulle greie å gjennomføre.

I introduksjonen til prosjektet ble det lagt vekt på at en viktig målsetting var det
å trene på endring. En overgang til et mer bærekraftig samfunn vil kreve omstil-
ling, og det å kunne endre atferd blir dermed en viktig kompetanse. Elevene som
slutter med snus, kutter ut et avhengighetsskapende stoff, de bryter en vane, og de
kjenner at det koster: «Å savne noe som man er glad i er vanskelig og tøft.» Mens
det er åpenbart at det å kutte ut snus er trening i det å gjøre endringer, så er det
mindre opplagt hva som er sammenhengen mellom snusslutt og bærekraftig utvik-
ling. I tekstene framgår det at det er sunnhet som er denne koblinga. En elev skri-
ver «Hvis flere hadde blitt med på å slutte å snuse, hadde det jo vært en mye sun-
nere verden». Her går forestillingene om individuell sunnhet og klodens sunnhet
sammen. Metaforen ‘grønn’ legger til rette for ei slik sammenkobling og konno-
terer både til miljøvennlighet og til sunnhet. En annen elev som kuttet ut sukker
fra kostholdet i prosjektperioden, uttrykker denne koblinga slik: «Jeg vil si at jeg
har dobbel bærekraftig utvikling, jeg forbedrer miljøet, og jeg forbedrer miljøet
inne i kroppen min.» På denne måten kan prosjektet kritiseres for å gjøre individ
heller enn kollektive fellesskap til de viktigste aktørene, fordi prosjektet tar
utgangspunkt i elevenes individuelle endringsprosjekter. Dette utgangspunktet
preger elevenes tekster, de reflekterer over individuelle erfaringer, de skriver om
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inspirasjon, ikke mobilisering, tekstene deres utfyller en individfokusert skri-
veramme og konkluderer oftest med at endringsprosjektet har gitt innsikt i «hvor-
dan jeg som enkeltmenneske kan bidra med små endringer for å gjøre verden til et
bedre sted». Dette svarer til det Dimick (2015) karakteriserer som en nyliberal for-
ståelse av økologisk medborgerskap hvor bærekraft handler om at individet som
konsument skal være miljøbevisst. Samtidig uttrykker også elevene at de har blitt
mer bevisste og samfunnsengasjerte nettopp på grunn av de erfaringene de har
gjort seg i løpet av prosjektet, påvirkningen fra medelevene og kunnskapen de har
fått om miljøkonsekvenser av den måten de lever på.

UNGDOMMENES POSISJONERING I VERDEN OG FORHOLDET TIL DE 
ANDRE

Ungdommene som skriver disse tekstene, forstår seg sjøl som privilegerte. De
beskriver Norge som en velferdsstat med høy velstand og tror at de, som norske,
ikke vil merke konsekvensene av klimaendringene på lenge enda. Det er ingen
desperasjon som kommer til uttrykk i disse elevtekstene. Det er heller ingen av
ungdommene som skriver eksplisitt om hva som skjer hvis vi ikke handler, hvis
den globale oppvarmingen fortsetter. De norske privilegiene oppleves som en
beskyttelse, det gjør også Norges posisjon som et land langt mot nord.

Likevel oppfordrer elevene til handling. De formulerer appeller hvor de under-
streker at alle kan bidra til endring, det handler mest om å gjøre små endringer i
livsstil, og hvis alle er med på å redde verden litt,2 vil utslagene bli store. Tekstene
tegner bilder av positive aktører, ungdommer som står på, som er motiverte, og
som gjennom dette endringsprosjektet oppdager at det ikke nødvendigvis er så
vanskelig å gjøre ting litt annerledes. De erfarer at de påvirkes av hverandres
handlinger og blir oppmerksomme på potensialet for økt bærekraft som ligger i
det å gjøre små forandringer i måten de lever på. Det at de, uten å merke noen ned-
gang i levestandard, kan bruke mye mindre energi og andre ressurser, er også ei
synliggjøring av omfanget av privilegiene deres. Kanskje derfor er flere opptatt av
den endringen de gjør, burde ’svi litt’, at vi bare kan bidra til økt rettferdighet gjen-
nom å gjøre reelle offer, og at det bare er når vi merker det, at ei handling virkelig
blir et offer. Denne underliggende religiøse forestillinga om å gjøre bot gjennom
offer har også en parallell i bruken av begrepet ’synd’ som en beskrivelse av det å
glemme seg eller falle for fristelsen til å gjøre det man ikke skulle. Den vanligste

2. Formuleringen ’redde verden litt’ er mye brukt i elevtekstene og viser tilbake til NRKs pro-
gramserie Live redder verden. Litt med Live Nelvik.
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betegnelsen elevene bruker på slike forglemmelser, er likevel uttrykket ’å gå på en
smell’.

Den vanligste definisjonen av bærekraftig utvikling sier at den skal ivareta
dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners mulighet
til å ivareta sine. Mange av elevene inkluderer denne definisjonen i tekstene sine,
og det gjør at nettopp det framtidige andre får oppmerksomhet. Samtidas andre,
forstått som mennesker andre steder preget av klimaendringene eller miljøkonse-
kvenser som følge av vårt forbruk, er ganske fraværende i disse tekstene. Et unn-
tak er en elev som reflekterer over bruken av sosiale medier som noe vi kan gjøre
for å påvirke, og som tenker på at dette er vanskelig for mennesker i u-land der de
ikke har denne teknologien. Eleven blir opptatt av hva de kan gjøre, og tenker at
de andre kan påvirke hverandre lokalt, mens vi kan gjøre det teknologisk. Det at
vi bærer et større ansvar for klimaendringene og for overgangen til et mer bære-
kraftig samfunn enn de andre, som Dobsons (2013) forståelse av økologisk med-
borgerskap uttrykker, kommer ikke til uttrykk hos disse norske elevene. 

Holdt opp mot Klafkis (2011) danningsbegrep, som sier at danning er sjølbe-
stemmelse, medbestemmelse og solidaritet, vektlegger disse tekstene sjølbestem-
melse og medbestemmelse. Ungdommene er opptatt av hva de kan bidra til, hva
slags makt de har gjennom sosiale medier og påvirkning, men solidaritetsaspektet
er ganske usynlig. Det er et fravær av refleksjoner over det å gjøre endringer fordi
det er urettferdig at våre norske privilegier går på bekostning av andres rett til et
godt miljø. Det kan virke som de andre ikke framstår som helt virkelige for det vi-
et som norske ungdommer forstår seg sjøl som del av. 

REFERANSER

Bakken, A. (2016). Ungdata. Nasjonale resultater 2016. NOVA Rapport 8/16. Oslo: NOVA

Chawla, L. Growing up green: Becoming an agent of care for the natural world. The Journal of

Developmental Processes 4:1, 6–23

Dimick, A. S. (2015). Supporting youth to develop environmental citizenship within/against a 

neoliberal context. Environmental Education Research 21:3, 390–402

Dobson, A. (2006). Citizenship. I Dobson, A. & Eckersley, R. (red.), Political theory and the

ecological challenge (s. 216–231). Cambridge: Cambridge University Press.

Gabrielsen, J. (2008). Topik: Ekskursioner i retorikkens toposlære. Åstorp: Retorikforlaget

Hayward, B., Selboe, E., Plew, E. (2015). Citizenship for a changing global climate: Learning

from New Zealand and Norway. Citizenship, Social and Economics Education 14:1, 9–27

Hicks, D. (2003). Thirty Years of Global Education: A reminder of key principles and prece-

dents, Educational Review 55:3, 265–275 

Klafki, W. (2011). Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Århus: Klim



UNGDOMMERS MENINGSSKAPING I MØTET MED UTDANNING FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING I SAMFUNNSFAG 231
Kvamme, O.A. (2016). Miljøkrise. I Kvamme, O.A., Kvernbekk, T., Strand, T. (red.) Pedago-

giske fenomener: en innføring. Oslo: Cappelen Damm

Laclau, E., & Mouffe, C. (2001). Hegemony and socialist strategy: Towards a radical democra-

tic politics. London: Verso

Melo-Escrihuela, C. (2015). Engaged environmental citizenship. Environmental Politics 24:1,

165–167

Opplæringslova. Lov av 17. juli 1998, nr. 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæ-

ringa (opplæringslova). (med ny formålsparagraf vedtatt 5. desember 2008). 

URL: http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html 

Rieckmann, M. (2012) Future-oriented higher education: Which key competencies should be

fostered through university teaching and learning? Futures, 44:2, 127–135

Sinnes, A. (2015) Utdanning for bærekraftig utvikling: Hva, hvorfor og hvordan? Oslo: Univer-

sitetsforlaget

Richardson, D. 2000. Constructing sexual citizenship: theorizing sexual rights. Critical Social

Policy 20:1, 105–135 

Rittel, H.W,J., Webber, M.M. (1973). Dilemmas in a general theory of planning. Policy Sciences

4, 155–16

Stokke, K. (2013). Conceptualizing the politics of citizenship. PCD Journal 5:1 

Swyngedouw, E. (2013). The Non-political Politics of Climate Change. Acme, 12 (1), s.1–8.

UNESCO (2006). Framework for the UNDESD International Implementation Scheme, URL:

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148650E.pdf

http://www.lovdata.no/all/hl-19980717-061.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148650E.pdf


Bidragsytere
Andersen, Per Thomas (1954). Professor i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo.
Har bl.a. utgitt Norsk litteraturhistorie (2001/2012), Fortelling og følelse. En stu-
die i affektiv narratologi (2016) og Øyvind Rimbereids lyrikk. Hendelser og poe-
tiske øyeblikk (2017; under utgivelse).

Andersson-Bakken, Emilia (1982). Førsteamanuensis i pedagogikk, Høgskolen
i Oslo og Akershus. Har bl.a. utgitt Dette vet vi om spørsmål og interaksjon i klas-
serommet (2017).

Bakken, Jonas (1976). Førsteamanuensis i norskdidaktikk, Universitetet i Oslo.
Leder for de fagdidaktiske masterstudiene ved UiO. Har bl.a. utgitt Retorikk i sko-
len (2009) og Juss, språk og retorikk (2013, sammen med Hans Petter Graver).

Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand (1977). Førsteamanuensis i nordisk litteratur,
Universitetet i Oslo. Har bl.a. utgitt bøkene «Eit dikt vert aldri ferdig». Teksthis-
torien til Olav H. Hauges dikt (2016) og Litterære kretsløp. Bidrag til en norsk
bokhistorie fra Maurits Hansen til Gunvor Hofmo (2017, sammen med Ståle
Dingstad).

Frøjd, Ylva (1968). Doktorgradsstipendiat på «ScanGuilt»-prosjektet ved Uni-
versitetet i Oslo. Artikkelen i denne antologien er en del av Frøjds artikkelbaserte
avhandling «Hvem bryr seg?» Global solidaritet og skyld i Operasjon Dagsverks
materiell  (2018, forventet).

Furuseth, Sissel (1971). Førsteamanuensis i nordisk litteratur, Universitetet i
Oslo. Forskningsleder ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Har utgitt
bl.a. Norsk litteraturkritikks historie 1870‒2010 (sammen med Jahn H. Thon og
Eirik Vassenden, red. 2016) og Forfatteren som kritiker (2015).

Leemhuis, Marianne Mosvold (1988). Master fra Lektorprogrammet, Universi-
tetet i Oslo. Norsklærer ved den tysk-skandinaviske skolen i Berlin.

Linhart, Silje Hernæs (1974). Førsteamanuensis (vikar) ved Høgskolen i Oslo
og Akershus og Høgskolen i Sørøst-Norge. Tidligere bibliotekar. Ph.d. innen
barne- og ungdomslitteratur med avhandlingen «A wild stream of eyes»: affect
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/.



BIDRAGSYTERE 233
and identity in male-to-female transgender narratives for children and young
adults (2016).

Lund, Marie (1968). Førsteamanuensis II, Universitetet i Oslo og lektor i reto-
rikk, Aarhus Universitet. Leder av forskningsprosjektet Danske Taler. Har bl.a.
utgitt An Argument on Rhetorical Style (2017) og Retorikkens aktualitet. Grund-
bog i retorisk kritik (2014, sammen med Hanne Roer).

Oxfeldt, Elisabeth (1966). Professor i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo.
Leder av «ScanGuilt»-prosjektet. Har bl.a. utgitt Romanen, nasjonen og verden.
Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv (2012) og Skandinaviske fortellin-
ger om skyld og privilegier i en globaliseringstid (2016, redaktør).

Rees, Ellen (1967). Professor i nordisk litteratur, Universitetet i Oslo. Har bl.a.
utgitt Cabins in Modern Norwegian Literature: Negotiating Place and Identity
(2014) og Ibsen’s Peer Gynt and the Production of Meaning (2014).

Sæther, Elin (1974). Førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk, Universitetet i
Oslo. Forsker på utdanning for bærekraftig utvikling både i lærerutdanninga og i
skolen, med vekt på analyse av ungdommers diskurser om egen handlekraft, deres
forståelse av medborgerskap og skala.

Tønnesson, Johan (1956). Professor i sakprosaforskning, Universitetet i Oslo.
Har bl.a. utgitt Tekst som partitur (2004), Hva er sakprosa (2008/2012), Sann
opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennom fire århundrer
(2017, redaktør sammen med M. Roos) og Tekst og historie (2008, medforfatter).



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 10.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


