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Et fellestrekk ved litteratur og film er deres evne 
til å gi innblikk i menneskelivets mest sårbare erfaringer. 
Gjennom myriaden av menneskeskjebner som fremstilles i 
kunsten, kan man komme nærmere en forståelse av seg selv 
og verden. Titting og lesing gir oss anledning til å hengi oss 
til vår nysgjerrighet og vårt voyeuristiske begjær, en eska-
pisme inn i en annen virkelighet. Den narrative kunsten gir 
oss annenhånds tilgang til liv som er annerledes enn vårt 
eget. Eskapismen er en viktig drivkraft for lesing og titting, 
lengselen etter å kunne leve en annens liv om kun for en 
stakket stund. Den gir oss muligheten til å se livet slik det 
er når vi er tatt ut av ligningen, som blir voyeuristisk ved at 
dette er noe vi kun observerer og ikke tar del i. Særlig film 
har evnen til å vise livet slik det «objektivt» sett er, uten dine 
spor og din påvirkning fordi det gjennom film vises for våre 
øyne slik virkeligheten fremstår.1

Ved blikket, det filmatiske og det tekstlige, får man 
tilgang til andres liv. Mennesket har, som et sosialt vesen, et 
grunnleggende behov for å gjenkjenne seg i og forstå andre 
mennesker. Identifiseringen med de fiktive personene i 
film og litteratur bidrar til å gi tilskueren eller leseren en 
bekreftelse av sitt selv. Det er i møte med andre mennesker 
at man skaper en forståelse av seg selv som menneske. Et 
annet aspekt ved voyeurismen er bruddet med den sosiale 
kontrakten, å kikke på noe som ikke er ment for våre øyne. 
Gjennom å gjøre det som er forbudt, etablerer man et rom for 
fri vilje som ikke lenger er styrt av loven eller normene.

Begjær og identifisering
Voyeurismen, lysten etter å kikke, springer ut av en trang, 
en lengsel, et begjær. Blikket fanges av objektet. Begjæret 
tar over, og man klarer ikke se vekk. Filmteoretiker Laura 
Mulvey skiller mellom to oppfatninger av voyeurismen: den 
skopofile og den identifiserende. Den skopofile voyeu-
rismen tar for seg det seksuelle begjæret etter å kikke som 
kan tilfredsstilles ved for eksempel å observere noen som 
kler av seg, uten at de vet at de blir sett. Den identifiserende 
voyeurismen blir utviklet gjennom narsissisme og egoet 
og handler mer om en identifisering og resonans med de 
handlende personene på skjermen eller i boka.2 Dette kan 
forstås som en videreutvikling av det den franske psykoana-
lytikeren Jacques Lacan kaller «speilstadiet», som er fasen 
i barnets psykologiske utvikling når barnet gjenkjenner sitt 
eget speilbilde og egoet, en oppfattelse av et seg skilt fra 
andre mennesker, blir dannet. Dette er en viktig del av den 
prosessen mennesker gjennomgår for å bli et sosialt vesen.

Litteratur og film kan befinne seg i begge sjiktene 
av voyeurismen. Mest utbredt er nok den identifiserende. 
Særlig narrativ litteratur og film fordrer tilhørerens identi-
fisering med handlingen og personene. Narrativ litteratur 
og film er grunnleggende voyeuristisk i kraft av leserens og 
tilskuerens blikk på de fiktive personene og disses uvitenhet 
om at de blir sett. Personer i en film eller en roman forstår 
seg selv i forhold til, og beveger seg kun innad i, det fiktive 
universet og forholder seg således ikke til at de er fiktive 
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personer. Da ville troverdigheten i den fiktive verdenen blitt 
brutt. Det finnes selvfølgelig både film og litteratur som 
bryter den såkalte fjerde veggen og med det den voyeuris-
tiske illusjonen, men jeg velger å se bort fra disse i denne 
omgang.

Fryktens forevigelse
Filmen Peeping Tom (1960) beveger seg i mellomsjiktet 
mellom de to voyeuristiske uttrykkene. Her møter vi film-
skaperen Mark. På dagtid jobber han som kameramann 
på et filmsett. På kveldstid har han en sidejobb der han tar 
snuskete bilder av kvinner. Hans tendens mot skopofili 
blir uttrykt direkte i filmen i en samtale med en psykolog. 
Peeping Tom utnytter filmmediets egnethet til voyeurisme 
gjennom selvbevisstheten rundt kameraet, blikket og lysten 
etter å observere. I film omgjøres kameraet til tilskuerens 
øyne, og slik tilfredsstilles begjæret etter å kikke. I Peeping 
Tom blir dette særlig tematisert. Her veksles det mellom 
hovedkameraet som fanger handlingen, og Marks hånd-
holdte kamera som bringer tilskueren tettere på ham og 
hans blikk. Selve skueakten og det å fange særskilte øyeblikk 
på film tematiseres. 

Etter at Marks far eksperimenterte på hans reak-
sjoner i møte med frykt som barn, blir Mark besatt av denne 
frykten. Mark oppfatter det som at han har en livsoppgave. 
Han drives av besettelse og higer etter å observere og fange 
den ultimate frykten: et skrik, øyne som i vantro sperres opp, 

armer som veives fåfengt. Han ønsker å bevitne og fore-
vige øyeblikket man innser at ens liv blir revet bort fra en 

– drapsøyeblikket. Det voyeuristiske begjæret som tilfreds-
stilles her, er ikke seksuelt som sådan, men er knyttet til 
frykten og sårbarheten i øyeblikket. Begjæret tilfredsstiller 
han ved å filme at han dreper intetanende kvinner han 
har en sympatisk relasjon til. Politiet kommer naturligvis 
raskt på banen, og det skal vise seg at Mark jobber med en 
hemmelig dokumentarfilm om politiets jakt på ham selv. 
Arbeidet med dokumentarfilmen anskueliggjør en selvbe-
vissthet rundt Marks egne handlinger i tillegg til å forsterke 
hans besettelse etter å dokumentere gjennom film. Gjennom 
dette framstiller han kanskje også sin egen frykt. Uten 
dette begjæret etter å fange og observere dette fryktelige 
øyeblikket ville Marks handlinger, så vel som filmen i seg 
selv, mistet sin verdi. Sammen med Mark blir tilskueren 
tvunget til å se de ubehagelige scenene, og vi blir nærmest 
medskyldig i ofringene på det voyeuristiske begjærets alter. 

Mark fremstilles som sympatisk i møte med andre 
mennesker. Han framstår usikker særlig i relasjon til Helen, 
en av beboerne i gården hvor han leier ut, som senere blir 
hans kjæreste. I denne relasjonen ser tilskueren ham som 
et godt og empatisk menneske. Sympatien for Mark trekker 
tilskueren videre inn i hans besettelse. Peeping Tom gjør 
tilskueren til Marks medsammensvorne. Filmen spiller på 
tilskuerens affektive reaksjoner og skaper et moralsk gap 
mellom det som foregår på skjermen, og det tilskueren selv 

Stillbilde fra filmen Peeping Tom (1960)

TAG!

Argument4342 Kosmos

Kultur

opplever som riktig. Gjennom de voyeuristiske grepene blir 
tilskueren selv utøver i filmens utfoldelse, en «Peeping Tom».

Det skjulte begjæret
Et av de mest sentrale verkene innenfor voyeuristisk 
litteratur er Sjalusi (1957) av Alain Robbe-Grillet. I Sjalusi 
anvendes et tilsynelatende objektivt blikk på handlingen 
tilsvarende det til en kameralinse. Romanen kombinerer 
dermed litteraturens og filmens grep i sin fremstilling. Som 
tittelen tilsier, står motivene sjalusi og begjær sterkt, men 
«sjalusi» refererer også til en persiennetype som dekker 
vinduet slik at det ser tett ut utenfra, men som lar en se ut, 
noe som følgelig oppfordrer til kikking. Fortelleren i Sjalusi 
kommer til uttrykk gjennom et blikk som ved første øyekast 
er objektivt og distansert og følger linjer, bevegelser og 
ordutvekslinger. Romanen åpner slik:

I dette øyeblikk faller skyggen av stolpen – den som 
bærer takets sydvestre hjørne – slik at den deler det 
tilsvarende hjørne av verandagulvet i to like vinkler, 
hver på 45 grader. […] Akkurat nå er A… kommet inn 
i soveværelset fra korridoren som går tvers gjennom 
huset. […] Hun har fremdeles den lyse, trange kjolen 
med skjorteblusekrage – den hun hadde på seg til 
lunsjen. [s. 7]

Første setning er tydelig objektiv gjennom sin 
deskriptive tilnærming til omgivelsene. I begynnelsen blir 
leseren, gjennom det analytiske og detaljfokuserte blikket, 
innlemmet i en illusjon om at fortelleren ikke bærer med 
seg noen subjektiv mening, men videre i avsnittet, gjennom 
blikket og dets bevegelse, avsløres det at det er en person 
som ser. Han ser på A… og beskriver henne tilsynelatende 
objektivt. Etter tankestreken etableres en personlig relasjon 
mellom den som forteller, og den som blir observert. Blikket 
som konstant vender tilbake til henne, vitner også om en 
relasjon. A… samtaler mye med mannen i huset ved siden av, 
og man får raskt en idé om at hun er fortellerens kone. 

I Sjalusi blir det voyeuristiske aspektet bærende både 
for blikkets objektivitet og for dets brudd med objektivi-
teten. Nettopp som følge av voyeurismens utgangspunkt i et 
begjær blir det tydelig at det ligger noe annet enn objekti-
vitet bakenfor blikket. Det er en grunn til at blikket hekter 
seg ved det det gjør. Blikket følger det som er av interesse, 
og som kan bidra til å skape forståelse. Hadde man stått og 
tittet og spionert gjennom sine persienner hvis man ikke 
hadde en sterk trang til å gjøre det? I Sjalusi beveger fortel-
leren seg hele tiden mellom det objektive og det subjektive. 
Det er spenningen mellom disse perspektivene som bidrar 
til å avdekke at det ligger et begjær til grunn for tittingen. 
Fortelleren forsøker å skjule for leseren at det er en personlig 
relasjon mellom ham og objektet, men det personlige siver 
stadig vekk frem gjennom formuleringene. Det kan virke 
som om fortelleren fremstiller situasjonen gjennom et 
objektivt blikk for selv å kunne se hva som virkelig foregår, 
uten sine egne fordommer og forestillinger. Gjennom denne 
objektiveringen fremstår han som en som søker identifi-
sering med og forståelse for sitt objekt, men han viser seg 
samtidig å være drevet av et begjær som springer ut av kjær-
lighet og sjalusi.

I begge disse eksemplene på film og litteratur som 
tematiserer voyeurismen, er det en ambivalens rundt det 
kjente, identifisering, og det ukjente, begjæret, og det gode 
og det onde. I Peeping Tom viser dette seg gjennom ambi-
valensen rundt Mark som på den ene siden er en sympatisk 

filmskaper og på den andre siden en hensynsløs titter som 
gjør alt for å bli tilfredsstilt. Ambivalensen i Sjalusi kommer 
til uttrykk i spillet mellom det objektive og det subjektive, 
det ukjente og det kjente. Som Mark i Peeping Tom og den 
navnløse fortelleren i Sjalusi er vi lesere og tittere drevet av 
et ønske om å identifisere oss med noe utenfor oss selv og et 
begjær etter å observere noe uberørt av våre hender.
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På høstutstillingen i 2019 på Kunstnernes hus i Oslo hadde 
billedkunstneren Tiago Bom utstilt et installasjonsverk med 
tittelen Republica, som viste en naturvitenskapelig film med 
bilder av det biologiske livet i havet akkompagnert av en 
opplesning av utdrag fra Platons Staten. 

Platons politiske filosofi beskriver hvordan samfunn 
dannes av organiseringen av mindre enheter opp i større 
helheter av samarbeid og gjensidig avhengige relasjoner, 
hvor hvert individ spiller sin vesentlige rolle for å danne 
slike overordnede helheter. Det psykologiske interiøret hos 
hvert individ i denne staten er, ifølge Platon, organisert 
på en analog måte. Den menneskelige psyke er organi-
sert i enheter som begjær, fornuft og kjærlighet, som fyller 
sine respektive roller, og som må ordnes og organiseres av 
enkelte psykologiske funksjoner for å danne et helhetlig selv. 
Slik fungerer organiseringen av staten også: Vi har naturlige 
tilbøyeligheter til å ordnes av og innrette oss etter prinsipp 
som organiserer og muliggjør en større helhet. Mikrokosmos 
står i et analogt forhold til makrokosmos, og disse forskjel-
lige enhetene, samfunn og mennesker, ordnes av en rela-
sjonell organisering på hvert innbyrdes plan. Overordnet er 
kosmos selv, bestående av tilsvarende relasjonelle organise-
ringer.

Vestlig filosofi har lenge ansett slike styrende prinsipp, 
som sikrer enhet i en form for samarbeid, for å være noe 
som vesentlig bunner i en form for menneskelig fornuft. Det 
er gjennom tanke og rasjonalitet at vi kommer fram til slike 
prinsipper. I den postmodernistiske avvisningen av fornuf-
tens potensiale for slike politiske konstruksjoner gjenstår et 
vakuum i mangel av styrende prinsipper, av felles rasjonelle 
prosjekter. 

Tiago Boms Republica utgjør ett blant mange ansku-
eliggjøringer av en sårt tiltrengt nytenkning om slike antro-
posentriske feilgrep. Livet i havet, kan vi klart se, fungerer 
som en helhet dannet av individer som handler i relasjon 
og etter prinsipp operative i en større helhet. Det økologiske 
systemet er et samfunn, antyder Boms verk – en egen stat. 
Slik blir Platons parallelle kosmos bragt ned til et kosmos 
som organiserer også det biologiske livet. 

En forgangen idé
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Innhold Leder

Vi vil så gjerne peke ut de krisene som rammer oss, og det 
er lett å holde pekefingeren opptatt. Mens «kaos» på mange 
måter har vært den dekkende karakteristikken for året så 
langt, må vi imidlertid ikke glemme hvordan vi har balansert 
ut dagens usikkerhet med forskansende arbeid fra diverse 
autoriteter. Om ikke annet signaliserer helsemyndighetenes 
betydelige omdømmeøkning at også motstykket til kaos står 
i høy kurs denne høsten .

Siden vi blant annet har villet anskueliggjøre dette, 
har nummeret du nå holder, altså fått navnet «Kosmos». Da 
Alexander von Humboldt på 1800-tallet restaurerte dette 
ordet, var det for å klatre forbi himmelen, som lå som et lokk 
over menneskelig undring. Kosmos er det ordnede universet, 
gjenstand for vårt idealiserende instinkt. Vi finner mønstre i 
alle små prosesser og bevegelser. Sammen utgjør de kosmos. 
Mange av tidens gjettverk vekker til live denne størrelsen: 
Dybdeøkologien forestiller seg anima mundi; partikkelfy-
sikken krysser fingrene for standardmodellen; både religiøse 
og ikke-religiøse gjør sine regnskap.

Og helsemyndighetene forsøker å få bukt med en 
usynlig motstander. Under samfunnets nedleggelse har vi 
måttet ofre hverdagen på trygghetens alter. Slik har vi hver 
for oss skapt mikrokosmos for oss selv – hjemmekontorer, 
kortlevde Zoom-møterom, og ytterst eksklusive sosiale 
sfærer. Sannsynligvis er det flere enn meg som kun svakt 
erindrer tiden før pandemien. Jeg sitter nemlig selv formo-
dentlig koronasyk og skriver dette, og personlig kjenner jeg 
på at vi nok undervurderer hvor kolossalt endret våre eksis-
tensformer allerede er blitt.

En stort sett ny redaksjon står bak dette nummeret, 
og med nye folk kommer nye ideer om hva Argument er og 
vil gjøre. Mens temaseksjonen skritter innom alt fra Holsts 
Planetene til de kosmosene våre egne kropper utgjør, er det 
lett å finne igjen det kosmiske i tekster om antropocen og 
aktør-nettverksteori, H.P. Lovecraft, eller mørk energi. Det er 
maktpåliggende for Argument å belyse et tema ikke bare fra 
forskjellige vinkler, men via vordende fagfolk fra forskjellige 
disipliner.

Denne latente tverrfagligheten har vi forsøkt å under-
streke ved å tilby andre tidsskrifter en plass til å presentere 
seg for et videre publikum av Oslo-studenter. Den nye redak-
sjonens ambisjoner strekker seg også utover blekka. I høst 
har vi lansert en skriveskole for studenter med ønske om å 
utvide sine skriftlige horisonter, og vi planlegger allerede 
hvordan denne vil fortsette til våren.

God lesning!

Brage Egil Herlofsen,
Ansvarlig redaktør i Argument
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Antropocen, den geohistoriske epoken definert utfra menneskelig påvirkning, utfordrer 
våre tradisjonelle forestillinger om hva naturen er og har blitt. Beveger vi oss nå inn i en 
postnaturlig tilstand? Hvilke implikasjoner medfører et slikt syn?

Å miste det umistelige av syne

4 Kosmos
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Hva hører du på for tiden? 
Iceage, Dinosaur Jr. og Billy Bragg. I tillegg 
ble jeg inspirert av Helvete-dokumentaren til 
å prøve black metal igjen, men derfra er det 
egentlig bare Isengard jeg hører på.

Hva er det beste og det verste som har 
skjedd deg under korona? 

Ironisk nok hadde jeg det best under den første 
bølgen da hjemmekontor var obligatorisk og 
jeg kunne flytte ut av eksiltilværelsen jeg nylig 
hadde anlagt. Verre er det nå som jeg igjen 
bor langt unna kjæreste, venner og familie. 
Det verste er nok at det føles både tungvint og 
dristig å reise mellom Bergen og Oslo. 

Hva er ditt drømmetema for et  
Argument-nummer?

Jeg har vært opptatt av glemsel i det siste, så 
jeg tror et tema som «Demens» kunne vært fint 
og avfødt spennende vinklinger. Hvis vi for 
eksempel skulle tvunget demensdiagnosen på 
historieskrivingen – hva impliserer vi da? En 
informatiker kunne informert oss om hvordan 
datamaskiner både husker og glemmer, og 
hva det har å si for våre private data på inter-
nettet. Det ville vært interessant å diskutere 
i hvilken grad kulturkonservative og kultur-
radikale forvrenger historien. Ditto kunne en 
evolusjonsbiolog behandlet mekanismene 
bak livets utvikling: Er mutasjon et utslag av 
(ivaretatt eller sønderknust) hukommelse 
eller ei? Det heter gjerne at litteraturen er vårt 
kollektive minne, men finnes det litteratur med 
dårlig husk? Biter demens som en metafor for 
entropi?

William S. Mørch
Kulturredaktør

Hva hører du på for tiden? 
Selected Ambient Works 85-92 av Aphex Twin 
og Stormens utveckling. Sistnevnte er en 
svensk samtidskommenterende kulturpod-
kast med stand-up komiker og journalist Ola 
Söderholm ved roret. Han og gjestene er intel-
ligente, morsomme og pragmatiske venstre-
folk: en skikkelig enhjørningkombo! Norge har 
dessverre ikke noe tilsvarende, så jeg anbefaler 
denne til alle!

Hva er det beste og det verste som har 
skjedd deg under korona? 

Verste: Først at bibliotekene stengte, senere 
munnbindpåbudet (dugg på brillene).
Beste: Jeg leste min først bok på tysk. 

Hva er ditt drømmetema for et  
Argument-nummer?

Tingenes tilstand vekker en sterk pessimisme 
i meg. Det blåser en storm i horisonten, men vi 
sitter fortsatt og spiser is i hagen, og det er ikke 
engang snakk om at vi skal rydde inn hage-
møblene. Akkurat nå tror jeg vi hadde hatt godt 

av å ta en real samtale om kriser og katastrofer, 
sammenbrudd og kollaps. Jeg tror KOLLAPS 
eller SAMMENBRUDD ville dekket flest fagfelt 
av de foreslåtte stikkordene, og det ville vært 
interessant å se hvordan forskjellige fagområder 
ville tolket dette. Samfunnsgeografer kunne 
skrevet om kollapsende jordbruk i kjølvannet 
av de rekordsprengende gresshoppesvermene 
som nylig herjet på Afrikas horn, idehistorikere 
om det ideologiske grunnlaget for demokra-
tiets kollaps i mellomkrigstiden, epidemiologer 
om hvorfor pandemier sannsynligvis vil bli 
vanligere med årene. Det ville nok blitt et mørkt 
nummer, i hvert fall i temaseksjonen. Og til de 
som tenker at koronakrisen er mørkt nok, at vi 
trenger oppmuntring, er jeg redd vi bare er inne 
i et symptom på noe langt verre: Den pågående 
og akselererende klimakrisen. Om tidsskrif-
tenes oppgave er noe, bør det være å legge til 
dette for de vanskelige samtalene som ellers er 
fraværende i offentligheten, å være et demokra-
tisk korrektiv. Jeg mener ikke folk bør bli like 
pessimistiske som meg, men kanskje oppbrakte 
nok til å kreve litt mer demokrati, litt mer hand-
ling og litt mer kunnskap. En redaktørs drøm er 
vel først og fremst å lage et nummer som betyr 
noe. 

Maia Nordsteien Nielsen
Samfunnsredaktør

Hva hører du på for tiden? 
Jeg hører på barokkmusikk når dommedagsfø-
lelsen overtar, gjerne Mattheuspasjonen eller 
noe tilsvarende religiøst av Bach. Det gir en 
viss trøst for en som ellers er rimelig sekulær 
av legning. Ellers hører jeg mye på podcaster av 
varierende grad av seriøsitet, som hele Norges
Politisk kvarter og Verdibørsen, Red Scare for 
litt innsprøyting av hot takes fra Christopher 
Lasch og Camille Paglias store kvasiintellektu-
elle ketaminpåvirkede arvtakere, LRBs Talking 
Politics, og rikskanalen i det store Britannias 
glimrende In Our Time og Thinking Allowed. 

Hva er det beste og det verste som har 
hendt deg under korona? 

Det beste var å endelig få moralsk anerkjen-
nelse for en naturlig tilbøyelighet til å ville være 
hjemme alene. 
Det verste var zoom. Og alt det andre.

Hva er ditt drømmetema for et  
Argument-nummer? 

Mitt drømmetema er et helt nummer viet astro-
logi. Det kan gjerne bestå av horoskoper, men 
også noen forsvar for denne eldgamle visdom-
stradisjonen som har blitt så resolutt avvist av 
vestlige vitenskapelige paradigmer. Kanskje 
noen kan kartlegge hvor konsekvent det faktisk 
er at verden går åt skogen hver gang Merkur 
er i retrograd? Kanskje noen kan vise hvordan 
stjernene stod på himmelen den dagen da Erna 
ble født? Er det egentlig tilfeldig at Obama er 

født i Løven og Trump i Tvillingen? Hva tenker 
Henning Lee Yang om muligheten for atomkrig? 
Jeg bare lurer. 
(Brage, må jeg skjerpe meg?)

Eline Prytz Andersen
Redaksjonsleder

Hva hører du på for tiden? 
I tråd med den påbegynnende TV-seriese-
songen tar jeg meg friheten til å i stedet svare 
på hva jeg ser på for tiden. Jeg har nemlig tatt 
opp tråden med TV-serien Twin Peaks, og akter 
å erfare dette mystikkfylte dramaet fra ende til 
annen. 

Hva er det beste og det verste som har 
hendt deg under korona?

Til tross for den påfallende risikoen for å virke 
som en håpløs romantiker dratt ut av en såpe-
opera fra syttitallet, må jeg likevel svare at det 
beste som har hendt meg i perioden etter 12. 
mars er å bli forelsket. 

Som flere andre osloboere har jeg, som 
følge av koronapandemiens utstrakte varighet, 
gjort meg avhengig av Bysykkelen. Dette må 
være det verste som har hendt meg denne peri-
oden. Å starte mandags morgen med å sykle 
opp en kontinuerlig oppoverbakke fra Gamle 
Oslo til Blindern, er mildt sagt en anstrengelse. 
Legg til en god dose regn oppå det hele, så er du 
sikret en minneverdig opplevelse. 

Hva er ditt drømmetema for et Argu-
ment-nummer?

Rester! Tenk på alt man kan melke ut av et så 
alminnelig ord. Ta for eksempel temaet rest-
emat. Dersom vi lærer oss å bruke matrestene 
våre til å lage nye, deilige retter i stedet for å 
kaste dem, kan dette være med på å bidra til å 
løse klimaproblemene vi står overfor. 

En annen tentativt spennende tekst kan 
handle om restene (i betydningen det som er 
igjen) av samfunnet anno 2019 etter koronapan-
demien. Hvordan ser fremtiden ut? 

Rester kan også brukes om det som 
er til overs. Kunne man skrevet noe om alle 
menneskene som plasseres, enten av seg selv 
eller andre, i kategorien «til overs i samfunnet»? 
Hvem er i så fall disse menneskene? 

I partikkelkollisjoner, slik som de som 
gjennomføres på CERN, brukes restene av kolli-
sjonene til å lære mer om de minste byggestei-
nene i universet. Hvordan?

Som følge av Black Lives Matter-beve-
gelsen har det blitt kastet lys over hvordan 
verden fortsatt bærer preg av restene etter 
kolonitiden. I hvilken grad baserer det moderne 
samfunnet seg på disse restene?

Ida Gøytil
Bilde- og nettredaktør

Hva hører du på for tiden?
Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion og det 

nye albumet til Fleet Foxes.
Hva er det beste og det verste som har 
skjedd deg under korona?

Jeg savner å klemme folk, spesielt familie, så 
klemmeforbudet er kanskje det verste. 

Det beste er at jeg fikk meg kjæreste og 
kan klemme likevel. 

Hva er ditt drømmetema for et  
Argument-nummer?

Hm, kanskje drømmer? Et drømmenummer! 

Ingeborg Grindheim Slinde
Hva hører du på for tiden?

Lyden av tastaturene på PC-rommet på Bindern, 
der jeg og alle rundt meg prøver å skrive master-
oppgave.

Hva er det beste og det verste som har 
skjedd deg under korona? 

Det beste som skjedde meg var at jeg endelig 
fikk tid til å ta i bruk pianoet i leiligheten. Med 
ingen erfaring fra pianospilling fra før tror jeg 
imidlertid naboene ikke var like fornøyde med 
mine nye hobby. Det verste som skjedde var at 
jeg ikke fikk reise hjem til påske på grunn av 
søringkarantene. 

Hva er ditt drømmetema for et Argu-
ment-nummer?

Hav! Hav er viktig for både historien og nåtiden, 
og kan binde sammen mennesker og skille 
dem fra hverandre. I tillegg er hav hjemmet 
til enormt mange dyr og har inspirert mange 
kunstene. Kan man i et hele tatt tenke seg en 
verden uten hav? 

Argument98 Kosmos

Samfunn

Erkjennelsen av tap, nødvendigheten av skillet
Begrepet om naturen fungerer som et normativt referanse-
punkt som hjelper oss å se og forstå våre ødeleggelsers vold-
somme skala. Det virker som en alarmerende påminnelse 
om at utarmingen av naturen gjennom tidene unektelig 
er forårsaket av menneskelig aktivitet. Å kaste begrepet på 
historiens skraphaug kan arte seg som en naturalisering av 
menneskets herredømme over naturen. Det underminerer 
dimensjonene av våre fortidige så vel som nåtidige ødeleg-
gelser. Den amerikanske sosiologen Eileen Crist skriver: «To 
dispense with the referential vehicle for this manifestation 
of the natural world – as a concept both for the real world 

and the human imagination of that world – is equivalent to 
jettisoning the original blueprint of nature».24

Om vi oppgir å legge naturen – stedet hvor økologiske 
og evolusjonære prosesser utfolder seg i en fri selvskapelse, 
hvor andre livsformer kan gjøre det de gjør, uhindret av 
menneskelig utvinning og bruk – til grunn for ødeleggel-
sene som nå forekommer, risikerer vi å forkaste malen som 
tillater oss å erkjenne tap som tap.25 Å bryte med fortiden er 
samtidig å forkaste forutsetningene for å forstå så vel som 
overskride den. Vi trenger et analytisk skille som fremhever 
de kvalitative forskjellene (makt, kraft, ansvar) mellom 
ulike entiteter i verden, og et begrep som minner oss på at 
menneskelig teknologi og infrastruktur ikke er alle tings 
kjennetegn. Begrepet om naturen fastholder tanken om at 
det er en vesentlig – eller værensmessig – forskjell mellom 
det naturlige og det artefaktiske. Å betrakte naturen som en 
tapt slagmark, fysisk så vel som konseptuelt, er en fallitter-
klæring. Å tale om en postnaturlig verden allerede nå er å ta 
nederlaget på forskudd. 

Fotnoter

1. Konstruktivisme betyr, kort oppsummert, at begre-
pene, kategoriene og konseptene vi begriper og forstår 
verden gjennom, er et resultat av språklige, kulturelle 
og historiske konvensjoner. Ontologisk betraktet, 
innebærer dette at våre klassifikasjoner – selv norma-
tive begreper – ikke viser til noe virkelig, uavhengig av 
mennesket, der ute (in re). 

2. Posthumanismen er notorisk vanskelig å definere, da 
det finnes forskjellige typer posthumanistisk tenkning 
på tvers av fagdisipliner. Her tar jeg utgangspunkt i den 
filosofiske posthumanismen, hvis hovedformål er å 
overkomme dualiteter av ulike slag (kultur/natur, tekno-
logi/biologi, materie/sinn, subjekt/objekt) gjennom 
dekonstruksjon av presupposisjonene disse konseptu-
elle kategoriene hviler på. 

3. Latour, Bruno. 2017. Facing Gaia: Eight Lectures on the 
New Climatic Regime. Cambridge: Polity Press. Side 58.

4. Latour sitert i Dunker, Anders. 2019. Gjenoppdagelsen 
av jorden. Oslo: Spartacus forlag. Side 28-9.

5. Ibid., 29. Historikeren Dipesh Chakrabarty har også 
fremført et lignende argument i artikkelen «The Climate 
of History: Four Theses» (2009). 

6. Ibid., 29.
7. Se: Bennett, Jane. 2010. Vibrant Matter: A Political 

Ecology of Things. Durham, Nord-Carolina: Duke Univer-
sity Press.

8. Jones, O. 2009. «Nature-Culture». International 
Encyclopedia of Human Geography: 309-323. Neder-
land: Elsevier. Side 309.

9. Hornborg, Alf. 2017a. «Dithering While the Planet Burns: 
Anthropologists’ Approaches to the Anthropocene». 
Reviews in Anthropology, Vol. 46 (No. 2-3): 61-77. Cali-
fornia: Annual Reviews. Side 72-3.

10. I verket Reassembling the Social skriver Latour: «[...] 
any thing that does modify a state of affairs by making a 
difference is an actor – or, if it has no figuration yet, an 
actant» (2005, 71). 

11. Kessler, Neil. 2013. Ontology and Closeness in 
Human-Nature Relationships. Sveits: Springer Nature. 
Side 11. 

12. Se: Vetlesen, Arne Johan. 2019. Cosmologies of the 
Anthropocene. London: Routledge. 

13. Jonas, Hans. 2001. The Phenomenon of Life. Chicago: 
Northwestern University Press.

14. Denne formuleringen viser til Baruch Spinozas begrep 
conatus. 

15. Hornborg, Alf. 2017b. «Artifacts Have Consequences, 
Not Agency: Toward a Critical Theory of Global Environ-
mental History». European Journal of Social Theory, Vol. 
20 (No. 1): 95-110. California: Sage Publications. Side 
98. 

16. Ibid., 98-9. 
17. Det vil si værensmessig: Fuglen og bilen har forskjellige 

måter å være på (red.anm).
18. Word Wildlife Fund. 2018. Living Planet Report. Side 10.
19. Anderson, Eric W. et.al. 2002. The Human Footprint and 

the Last of the Wild. Sitert i Skrbina, David. 2015. The 
Metaphysics of Technology. London: Routledge. Side 
161-2. 

20. Rockström, Johan et.al. 2009. «A Safe Operating Space 
for Humanity». Nature, Vol. 461: 472-475. London: 
Nature Research.

21. Hornborg og den australske filosofen Clive Hamilton har 
en beslektet kritikk av posthumanismens politiske impli-
kasjoner, især dens potensielle legitimering av storstilte 
teknologiske prosjekter som avansert geoingeniørkunst. 
Hornborg skriver polemisk at «the promotion of post-
humanist discourse is ultimately tantamount to looking 
away while neoliberal capitalism continues to destroy 
the planet» (2017a, 67). 

22. Kidner sitert i Crist, Eileen. 2019. Abundant Earth. 
Chicago: University of Chicago Press. Side 115.

23. Se: Brennhagen, Sindre. 2020. «Etter villmarken, i det 
postnaturlige». Publisert på Filosofisk supplement sin 
nettside. Link: https://filosofisksupplement.no/etter-vill-
marken-i-det-postnaturlige/ 

24. Crist 2019, 114.
25. Ibid., 5, 129; Bjørlykhaug, Knut Ivar og Vetlesen, Arne 

Johan (red.). 2020. Det går til helvete. Eller? Oslo: 
Dinamo forlag. Side 82-3.

I enkelte akademiske kretser har det har blitt popu-
lært å hevde at det «postnaturlige» allerede er et faktum; 
mennesket er overalt, teknologien er altoverstyrende, og 
forestillingen om en uberørt natur er en saga blott. Posthu-
manismen søker å rekonseptualisere forholdet mellom natur 
og teknologi, det organiske og det artefaktiske, og foreslår 
å forkaste begrepet om «naturen» totalt. Men her går noe 
kvalitativt viktig – noe umistelig – tapt. 

Bruno Latour og naturen
Blant filosofer som forfekter en form for konstruktivisme,1 
særlig de som karakteriseres som posthumanister,2 er 
det i senere tid blitt populært å hevde at vi aldri har vært 
i «naturen» i det hele tatt. «Naturen» er en abstraksjon, 
sies det, et kulturelt betinget konsept – en menneskelig 
konstruksjon som ikke nødvendigvis viser til noe bestemt 
ute i verden.3 Det klassiske naturbegrepet har vært en av 
årsakene til at vi har behandlet den som noe tingliggjort, 
manipulerbart; som liv-, menings- og verdiløs, hevder 
filosofen Bruno Latour. Naturbegrepet nører opp under en 
dualisme mellom mennesket og de(t) andre, mellom oss og 
den ikke-menneskelige verden in toto.4 Og med inntoget av 
Antropocen, hvor selv jordens geologiske systemer transfor-
meres av menneskelig inngripen, samt den globale øko- og 
klimakrisens påtrengende nærvær, finnes det ingen steder 
som er «naturlige i gammeldags forstand» ifølge Latour.5 
Mennesket er overalt, teknologien er gjennomgripende, og vi 
befinner oss nå i en «postnaturlig» virkelighet.6

Actor Theory Network 
Posisjonen kjent som «Actor-Theory-Network» (ATN), 
forfektet av prominente skikkelser som nevnte Latour og 
Jane Bennett,7 vinner stadig terreng i samfunns- og human-
vitenskapene. Deres uttalte mål består i å tilskrive aktørskap 
til entiteter som tradisjonelt er blitt forstått som livløse 
objekter, død materie; alt fra dyr til steiner og menneske-
skapte artefakter. Filosofisk sett, er dette et nobelt prosjekt; 
det søker å overkomme seiglivede dualiteter mellom subjekt 
og objekt, sjel og legeme, natur og kultur – hvis «brutalis-
tiske arkitektur» den vestlige fagfilosofi har strevd med 
siden René Descartes’ tid.8

Men i sin iver etter å nedsable distinksjoner som siden 
1600-tallet har hjemsøkt vår kulturhistorie som en polter-
geist, gir posthumanismen samtidig slipp på den analytiske 
viktigheten av disse kategoriene. Ved å utvide rammene for 
aktørskap, og distribuere det til alle mulige ting, tåkelegges 

– ja, neglisjeres – viktige forskjeller mellom menneskelige og 
ikke-menneskelige aktører, især menneskets usammenlign-
bare ødeleggelsespotensial og tilhørende ansvarsevne.9 En 
mobiltelefon, en termos med kaffe og et menneske side-
stilles med hverandre; ingenting er naturlig eller artefak-
tisk; alt er vital materie (Bennett); likeverdige deltakere i et 
nettverk av energi; actants med evnen til å skape konse-
kvenser, skal vi tro Latour.10 Posthumanismen opererer ikke 
med relasjonelle selv (ontologisk ureduserbare individer), 
men en fluks av desubjektivert materie.11 Med denne «nye 
materialismen» forsvinner uunnværlige skiller. Det skjer en 
forflatning, en nivellering av reelle asymmetrier.12

Organismer har formål, artefakter har konsekvenser
Den svenske antropologen Alf Hornborg er sterkt kritisk 
til denne nye materialitetsdiskursen. Hornborg reaktuali-
serer det aristoteliske skillet mellom det oppvokste versus 
det frembragte, skillet mellom det organiske og artefaktiske, 
og hevder at det er en fundamental forskjell som posthu-

manismen overser. Organismer lever, hvilket innebærer at 
de kontinuerlig opprettholder seg selv gjennom stoffskif-
teprosessen, hvor næring tilføres og avfallsstoffer skilles 
ut. De har evnen til å respondere på ytre og indre stimuli, 
en ekstern påvirkning så vel som et indre følt behov.13 Selv 
ned til de mest primitive nivåer – amøbens absorpsjon av 
næringsstoffer, den skyggesatte blomsten som strekker seg 

mot sollyset – er alt liv karakterisert av en streben.14 Vi kan 
derfor si at alle livsformer har et formål, nemlig å leve videre. 
Og når disse formålene bevisst kan reflekteres over, som 
mennesket kan, kan vi snakke om intensjoner.15

Abiotiske entiteter som steiner eller maskiner har 
derimot ikke disse kapasitetene ifølge Hornborg. De har 
riktignok en slags påvirkningskraft på «levende aktører» 
(organismer). De kan legge hindringer i deres vei, endre 
deres kurs, interferere med deres aktørskap. Men de kan ikke 
selv frembringe disse konsekvensene intendert, enn si med 
vilje.16 Det er en grunnleggende ontologisk17 forskjell mellom 
fuglen og bilen; den ene er et selvskapende subjekt, den 
andre er et skapt objekt. Posthumanismen begår dermed et 
kategorimistak når den likestiller dem. 

Den dobbelte utslettelse
Når posthumanistene hevder at Antropocen fordrer en 
rekonseptualisering av forholdet mellom natur og teknologi, 
er det vanskelig å være uenig. Kanskje er den tidligere onto-
logiske forståelsen av biosfæren utdatert: Verdens artsbes-
tander har sunket med 60 prosent siden 1970,18 83 prosent 
av alle landområder er beslaglagt av mennesket,19 og den 
samlede utryddelsesraten forekommer i et tempo hundre til 
tusen ganger hurtigere enn hva anses som normalt.20 Men 
at den fysiske destruksjonen av naturen i tillegg påtvinger 
en konseptuell utslettelse av «naturen» som sådan, er ikke 
tilfelle. Det kan ha utilsiktede, men faretruende, konse-
kvenser.21 Økopsykolog David Kidner påpeker at dette 
innebærer en dobbel utslettelse av naturen: bort fra den 
faktiske virkelighet, og vekk fra vår felles forestillingsverden. 
Den intensiverer det såkalte shifting baseline-syndromet, og 
risikerer å normalisere, i verste fall naturalisere menneskets 
påvirkning på naturen, slik at «a felt resonance with the 
natural order gives way to a largely cognitive assimilation 
into the industrial symbolic order».22 Hvis det ikke lenger 
finnes noen uberørt natur i opprinnelig forstand, hverken i 
den sanselige, observerbare virkelighet eller i vår symbolske 
forestillingsverden, hvilke hindringer finnes da for å avstå 
fra stadig flere og større inngrep? Naturen går i vår kultu-
relle glemmebok, den forsvinner fra den kollektive hukom-
melse.23 

 At den fysiske destruksjonen av naturen i 
tillegg påtvinger en konseptuell utslettelse av 
«naturen» som sådan, er ikke tilfelle. Det kan 

ha utilsiktede, men faretruende, konsekvenser.

Å kaste begrepet om naturen på historiens 
skraphaug, kan arte seg som en naturalisering 
av menneskets herredømme over naturen. Det 
underminerer dimensjonene av våre fortidige 

så vel som nåtidige ødeleggelser.

Naturen står i fare for å forsvinne fra vår 
kollektive hukommelse.

XXX

Argument1110 Kosmos

Samfunn

Uttrykket «politisk korrekthet» har lenge vært fast i det reto-
riske inventaret i den offentlige samtalen. Ytre høyre bruker 
det for å uttrykke en opplevelse av manglende rom for delta-
kelse i det offentlige ordskiftet; deres meninger «knebles» 
av en venstreorientert elite som dominerer mediene, og 
ikke slipper til de som ikke er for innvandring, ikke tror på 
klimaendringene og ikke synes transkvinner er kvinner. 
Det er likevel ingen homogen gruppe som er såkalt «poli-
tisk korrekt», men den strekker seg fra Erna Solberg  (og de 
etablerte politikerne) til Bård Tufte Johansen  (og «main-
stream media») og til studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo  
(og øvrige kulturinstitusjoner ). Det de alle har til felles, er at 
de kan hevdes å inngå i øvre samfunnssjikt, enten politisk 
(Solberg), offentligsosialt (Johansen) eller kulturelt (direk-
tøren ved Astrup Fearnley). Kan ytre høyre ha et poeng i 
bruken av «politisk korrekthet»-begrepet? Er ytre høyre 
forstummede stemmer, en «taus majoritet» som ingen vil 
høre på? Og står de egentlig i konflikt med samfunnet, eller 
er til og med de «politisk korrekte»?

Fillete prins eller prins i filler?
Sentrale poenger i ytre høyres selvfremstilling er at de 
representerer (det etnisk-kulturelt norske) folket, at de ikke 

får slippe til i den offentlige debatten eller er undertrykt på 
andre måter, og at de er de eneste som står imot «det poli-
tiske korrekte». 

En av medstifterne til Resett var Øystein Stray 
Spetalen. Om du ikke vet hvem det er, kan det være verdt 
å nevne at han er på 77. plass over Norges rikeste personer 
med en formue på 3,8 milliarder kroner . Han har riktignok 
trukket seg ut av Resett, ikke av politiske årsaker, men fordi 
han representerer «allmennheten» i Pressens faglige utvalg, 
noe som utgjør en interessekonflikt. En av de nåværende 
investorene, med en aksjeandel i Resett på nesten 23 prosent, 
er Jan Haudemann-Andersen, Norges 49. rikeste med 
en formue på 4,8 milliarder . Ellers eier Christian Mikkel 
Dobloug, mangemillionær og medstifter av det nasjonalis-
tiske partiet Alliansen, 18 prosent av Resett. Den høyreek-
streme «tenketanken» Human Rights Service fikk dessuten 
nettopp 1,8 millioner i statsstøtte. Document.no har i siste 
regnskap en omsetning på snaue 5,5 millioner kroner . 

Når det kommer til popularitet, ligger både Resett og 
Document.no på topp ti mest delte nettsteder på sosiale 
medier, og Document.no skryter i skrivende stund på 
sine sider av å ha over 700 000 (!) månedlige lesere. Deres 
kommentatorer og journalister når altså ut til nesten 13 

prosent av Norges befolkning. Man kan trygt si at disse nett-
stedene representerer de rikeste i Norge sine interesser og 
når ut til en betydelig del av norske offentlighet. Hvorvidt de 
egentlig står i opposisjon til det politisk korrekte, er derimot 
mer komplisert.

De ideologiske statsapparatene
Det politisk korrekte er først og fremst et ideologisk uttrykk. 
Dersom en kun forholder seg til begrepet «politisk korrekt» 
slik det brukes retorisk, vil det fort vise seg å være innholds-
løst i den forstand at begrepet betegner hva enn debatt-
anten er imot i en gitt kontekst. Ideologikritikkens blikk kan 
derimot vise oss hvordan vi kan få en mer stabil forståelse 
av «politisk korrekthet», uavhengig av hvilke valører dens 
talsmenn ilegger det.  

Med utgangspunkt i undervisningen fra samfunnsfag 
på skolen forbinder man gjerne begrepet «ideologi» med 
store politiske prosjekter: kommunisme, liberalisme, femi-
nisme, også videre. Ideologien blir fremstilt som tanke-
systemer som legger føringer for hvordan man skal forholde 
seg til virkeligheten. Uten å la seg fullstendig forlede av 
ideologien kan man likevel ta i bruk de ofte omfattende 
teoretiske lærdommene ideologiene har grodd frem fra, og 
bruke dem i ens egen verktøykasse for tenking og analyse. 
Slik kan man belyse det ideologiske i fenomener som virker 
naturlige (for eksempel dagligvarehandelen, tofeltsveier 
og «sunn fornuft»), eller som ønsker å fremstille seg som 
ideologisk uforpliktede (for eksempel dagsaviser, poplåter og 
akademia). 

I tradisjonell marxisme brukes det ofte en arkitek-
tonisk metafor for å beskrive samfunnet: Det er delt i base 
og overbygg. Med «base» menes de konkrete, materielle 
forholdene som danner vårt samfunn. Dette betyr a) hva 
som produseres og fordeles (varer og tjenester), b) hvor det 
produseres og fordeles (for eksempel fabrikken, oljeplatt-
formen og restaurantens kjøkken) og c) hvem som produ-
serer varen eller utfører tjenesten i en gitt produksjons- eller 
fordelingsrelasjon (noen selger sin arbeidskraft og noen 
kjøper andres arbeidskraft). Basen innebærer også alt 
produksjonsmidlene er avhengige av for videre produksjon, 
for eksempel infrastrukturen som danner grunnlaget for 
handel og transport av varer og tjenester, statlige subsidier 
til oljenæringen for å åpne nye oljefelt, eller beskyttelsen 
av norsk meieriindustri kontra europeisk. Med «overbygg» 
menes de ideologiske forutsetningene for at samfunnsmas-
kineriet (les: basen) skal fortsette å gå. 

Den fransk-algeriske filosofen Louis Althusser 
(1918-1990) videreutviklet konseptet om overbygg i essayet 
Idéologie et Appareil Idéologique d’État (1970) [Ideologi og 
de ideologiske statsapparatene]. Han omdøper det her til 
«statsapparater», og deler disse i ytterligere to kategorier: 
«de undertrykkende statsapparatene» og «de ideologiske 
statsapparatene». Det er viktig å påpeke at når Althusser 
snakker om «statsapparater», mener han ikke institusjoner i 
staten som en administrativ myndighet, men det fellesskap 
av institusjoner som utgjør og opprettholder en nasjonalstat, 
uansett om det er snakk om Den demokratiske republikken 
Kongo, kongeriket Norge eller Amerikas forente stater. I dag 
er dette også tilfellet på et europeisk plan gjennom EU som 
byråkratisk og politisk stormakt. 

Eksempler på de undertrykkende statsapparatene er 
politiet, militæret og de administrerende myndighetene. 
Med andre ord de som opprettholder statens voldsmo-
nopol og samfunnsbærende makt. Noen av de ideologiske 
statsapparatene Althusser trekker frem, er religiøse grupper, 

utdanningsinstitusjonene, familien, fagforeninger, media, 
kulturlivet og politiske partier, altså de institusjonene som 
former oss sosialt som individer og opprettholder og utvikler 
samfunnets normer og regler. De undertrykkende statsappa-
ratene utfører også ideologiproduksjon uten at dette er deres 
hovedanliggende, akkurat som de ideologiske statsappara-
tene har undertrykkende maktfunksjoner.

Som nevnt utgjør statsapparatene en samlet og gene-
rell overideologi (overbygg), som alle konkrete og under-
lagte statsapparater enten gir direkte uttrykk for, eller i det 
minste ikke står i konflikt med. Deres samlede oppgave er 
å etablere og videreføre en ideologi som bygger opp under 
samfunnsmaskineriet (basen), slik at denne kan fortsette å 
funksjonere uten store forandringer (samfunnskollaps eller 
revolusjon). Det vil si en politisk samfunnsorden og en hver-
dagslig «sunn fornuft» som alle borgere lærer å godta og tar 
del i. Den samlede ideologien som uttrykkes i det samlede 
statsapparatet, kan likevel ha en rekke motstridende 
grupper innad i de underlagte ideologiske statsapparatenes 
uttrykk. Disse kan delta i større eller mindre konflikter med 
hverandre (LO vs. NHO, Den norske kirke vs. Human-Etisk 
Forbund, NRK vs. Document.no) uten å være i konflikt med 
overideologien som sådan. Det kan med andre ord være 
motstridende interesser mellom de forskjellige ideologiske 
statsapparatene uten at de motsier seg det overideologiske 
(overbygget som sådan); det overideologiske jobber alltid for 
basens reproduksjon av seg selv. 

Marxisten ser altså sin kamp som todelt. Hennes 
hovedoppgave består i å endre eierskap- og produksjons-
forholdene (basen): Arbeideren tilbringer store deler av 
livet på arbeidsplassen. Da gir det mening i et demokrati 
at også arbeidsplassen skal være underlagt demokratisk 
eierskap. Fordi basen reproduserer seg selv gjennom ideolo-
gien i samfunnet, betyr det også at ideologien (overbygget) 
påvirker hvordan forholdene i basen utvikler seg. Marxisten 
må altså jobbe for demokratisering av eierskap over arbeids-
plassene og naturressursene i seg selv, men også forsøke å 
vinne ideologisk terreng for å endre oppfatningen om hva 
basen skal være. Skal man ta partiet Rødt sin marxisme 
på alvor, må en anta at de tar del i det liberaldemokra-
tiske partipolitiske statsapparatet for å forandre dette fra 
innsiden, altså påvirke overbygget for igjen å påvirke basen. 

Tåpens sosialisme 
Nazismen som tankesystem blir ofte kalt «the socialism of 
fools». Dette kommer av at de anlegger de samme analytiske 
verktøyene, men forveksler eierskapsforhold med ideen om 
«jøden» og alle etnisk-kulturelle konnotasjoner de kan fylle 
denne med. I det nasjonalistiske tankegodset ytre høyre 
traderer, kan man således «bytte ut» basen med etnisitet 
(hvithet), nasjonalitet (norskhet, det skandinaviske eller det 
vesteuropeiske) og til dels geografisk forankret kultur (Den 
norske kirke og bunad). Parentesene mine sikter til den 
konkret norske nasjonalismen og at den er et konservativt 
prosjekt. De vil altså bevare noe de mener er i ferd med å 
forsvinne. Snakker vi om polske nasjonalister, vil innholdet 
i parentesene endre seg tilsvarende. Men som den oppvakte 
leser ser, vil dette «byttet» i basen være falskt fordi disse 
forankringene helt grunnleggende er ideologisk forankrede 
fellesskap og sier lite om de faktiske makt- og eierskaps-
forholdene i norsk verdiskaping hverken i staten eller i det 
private næringslivet. 

Ideologien kommer først og fremst av de konkrete 
materielle forutsetningene i et samfunn, og som sagt skaper 
basen overbygget slik at overbygget jobber for basens vide-

Politisk ukorrekte dobbeltagenter

Tekst William S. Mørch
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Universet inni oss. De minste livsformene vi kjenner til, 
består av kun én celle. I menneskekroppen finnes det 
imidlertid hundre ganger så mange celler som antall 
stjerner i Melkeveien. 
Tekst  Emma Falkeid Eriksen

Blant gasser, galakser og belter av stein spinner 
planeten som alle kjente vesener klamrer seg til, en selvregu-
lerende enhet av hav og is og sand der hvert vindkast og hver 
regndråpe bidrar til å knytte sammen nettverket av liv som 
alle dyr, planter, sopp og bakterier er en del av. På avstand 
likner jorda en blåfarget prikk, med hvite marmoreringer 
av skyer nesten ubevegelig på atmosfærens hinne. Men for 
oss som ser opp fra overflaten, oppleves både landskapet og 
tiden svært annerledes. 

Det var her nede begynnelsen på alt kjent liv oppsto. 
Mikroskopiske strukturer styrt av fysikk og tilfeldigheter 
dannet karbonkjeder og fettsyrer, proteiner og 
arvestoff. Den første organismen, én 
enkelt celle, ble roten til livets tre og 
begynte å dele seg. På et tidspunkt 
startet enkeltceller å samarbeide, 
og de dannet etter hvert flercel-
lede organismer med spesi-
aliserte vev og organer. 
Ennå består alle arter på 
jorda av celler, urformen 
til alt kjent liv. 

Kolonier av bakterier
De minste skapningene 
på jorda består av kun én 
celle. Bakterier er blant de 
enkleste encellede livsfor-
mene og mangler blant annet 
cellekjerne til oppbevaring 
av arvematerialet (DNA). Noen 
bakterier deler seg så ofte som 
hvert tiende minutt. Det betyr 
at bakteriene du møter på 
kjøkkenbenken om morgenen, 
kan være hele femti generasjoner etter dem du tørket over 
kvelden før. Med nok plass og næring kan én enkelt bakterie 
gi opphav til over en billiard etterkommere i løpet av natta. I 
samme tidsrom har nærmere en trillion av dine egne celler 
delt seg.

Bakteriekolonier finnes også naturlig i menneske-
kroppen. Ulike bakterier trives ulike steder i kroppen, og 
bidrar blant annet til fordøyelse, nedbryting av giftstoffer og 
forsvar mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. I en 
artikkel fra 2016 ble det estimert at omtrent halvparten av 
cellene i kroppen vår er bakterier1. Siden bakteriecellene er 
mye mindre enn menneskecellene, tilsvarer disse imidlertid 
ikke mer enn cirka 200 gram av vekten til en voksen person. 

Et nettverk av liv
Ser vi nærmere på våre egne celler, finner vi stor variasjon. I 
motsetning til de encellede bakteriene, der alle funksjoner 
og oppgaver er integrert i den enslige bakteriecellen, er 

kroppen vår satt sammen av ulike vev og organer. Spesiali-
serte celler jobber sammen og danner avanserte apparater 
som hjertet, hjernen, fordøyelsesorganer og reproduksjons-
systemet. 

Til sammen har vi omtrent hundre ganger så mange 
spesialiserte menneskeceller i kroppen vår som det er 
stjerner i Melkeveien, og hver enkelt celle inneholder et helt 
samfunn av molekyler som reagerer og interagerer i balan-
sert harmoni. Cellene ligger som væskefylte bobler inntil 
hverandre, adskilt av hver sin cellemembran.

Kroppens univers
I midten av cellene våre ligger en kjerne bestående av arve- 
materiale og proteiner pakket sammen og omsluttet av sin  
egen membran. Det er her oppskriften på akkurat deg ligger,  

som en nudelsuppe av informasjon i hver eneste 
celle i kroppen. 

 Lange tråder av DNA leses og kopieres opp 
og uttrykker alt fra øyefarge til gene-
tiske sykdommer. Mellom kjernen og 
celleoverflaten vandrer molekyler langs 

cellens skjelett, et spindelvev av korridorer 
der ingenting er opp eller ned. Gjennom 

cellevæsken svever runde blærer som 
transporterer avfall, næring og 

byggeklosser til cellens maskineri. 
Cellemembranen som 

omslutter hver celle, likner 
en flytende hinne og bølger 

som overflaten på et rolig hav. 
Proteiner og sukkerkjeder driver 

med strømmene og muliggjør kommuni-
kasjon mellom cellens ytre omgivelser og indre verden. 
Nettverket av interaksjoner som skal til for at hver enhet 

til sammen danner et liv, er vanskelig å forestille seg. Inni 
deg er et lite univers nesten like fjernt og ubegripelig som 
universet der ute.

En liten planet
Blant gasser, væsker og fibre av partikler ligger cellene våre 
som selvregulerende enheter av vann, fett og molekyler der 
hvert signal bidrar til å knytte sammen det nettverket av liv 
som er deg. På avstand likner cellen en transparent prikk 
pakket inn av en bølgende hinne. Men kikker vi under over-
flaten og studerer innsiden av denne lille planeten, oppleves 
både landskapet og tiden svært annerledes.
 

Kilder
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Disse bidragene er ikke blitt gitt oss en gang for alle. 
Mange av verkene er ikke blitt oversatt til norsk, og selv de 
som er oversatt, er tidvis i ferd med å bli foreldede og ofte 
vanskelig tilgjengelige. Det er heller ikke nok å bare bryte 
ned språkbarrieren: Tekstene bør tolkes og kontekstuali-
seres, og deres relevans for vår tid bør belyses. Norge trenger 
et sterkt fagmiljø for at disse tekstene ikke kun skal være 
noe for de innviede, men for oss alle. Historien er ikke så 

mye noe som er skrevet, som noe som stadig skrives, og som 
stadig må skrives etter hvert som gammel kunnskap kriti-
seres, og nye perspektiver slipper til.   

Noen vil kanskje si seg enig i at antikkforskning er et 
viktig felt, men komme med innvendinger à la: «Dere kan 
sitte og gnu på papyrusrullene deres, men hvorfor må dere 
til Syden?» Ett svar er at det åpenbart er noe helt annet å 
studere disse tenkerne mens man går på de stedene hvor de 
har gått, og ser de stedene hvor de har virket, kjempet, disku-
tert og dødd, sammenlignet med å sitte på et cellekontor i 
elfenbenstårnet. Men det er også slik at arven fra antikken 
er en felles arv. Følgelig bør Norge også gjøre sitt for å aktivt 
ta del i internasjonale forskningsnettverk, knytte kontakter 
til utenlandske akademikere, og bidra til utgravningene i 
Hellas.  

Det er også andre gode grunner til at norske universi-
teter bør ønske å bevare et sterkt institutt i Athen, uavhengig 
av antikkforskning og antikkforskernes og studentenes 
danning. Moderne utfordringer rundt migrasjon, EU, og de 
stadige konsekvensene av de økonomiske nedskjæringene 
som følge av finanskrisen i 2008 gjør Athen til en særdeles 
viktig by for studenter og forskere fra ymse disipliner. Et 
tilgjengelig institutt vil gjøre det mulig for studenter og 
akademikere fra inn- og utland å studere disse tingene in 
situ og knytte faglige fellesskap utenfor deres egne lande-
grenser.  

Det ser mørkt ut for instituttet i Athen. Men ett 
lyspunkt er at velvillige støttespillere har dannet vennefore-
ningen Athenæum, som jevnlig organiserer møter og belyser 
viktigheten ved instituttet. Ved å fjerne oss fra en våre 
største intellektuelle skattekister blir vi alle fattigere.
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Situasjonen ved instituttet i Athen er et 
symptom på at vårt nasjonale antikkmiljø er 

skadelidende.

Det norske institutt i Athen har vært en spyd-
spiss for antikkforskning ved flere norske universiteter i en 
årrekke. Instituttet har tjent som undervisningslokale for 
flere emner i forskjellige disipliner og vært involvert i arke-
ologiske utgravninger i Hellas. De har frembragt forskning 
av høy kvalitet, og gjort betydelige bidrag for å knytte Norge 
sammen med verden. Tidligere har finansieringen av insti-
tuttet vært et samarbeid mellom UiB, NTNU, UiT og UiO.  
Etter flere års felles innsats ser det nå ut til at alle bortsett fra 
Universitetet i Bergen enten har trukket seg ut, eller er i ferd 
med å trekke seg ut, slik at UiB blir sittende igjen alene med 
ansvaret for å finansiere instituttet. Det er selvfølgelig flott at 
bergenserne fortsatt er med, men det er like fullt vanskelig å 
tro noe annet enn at aktiviteten ved instituttet vil bli skade-
lidende når UiB alene står for finanseringen av instituttet. 
Det er allerede nå besluttet at den nåværende bestyreren, 
Jorunn Økland, ikke skal bli erstattet når hun fratrer fra stil-
lingen. Delvis som følge av pandemien vil de fleste fagene 
som har gått ved instituttet opphøre.

Situasjonen ved instituttet i Athen er et symptom på 
at vårt nasjonale antikkmiljø er skadelidende. Ved UiO, som 
lenge har utgjort det største miljøet for antikkforskning i 
Norge, blir forskning og formidling om antikken systema-
tisk nedprioritert. Den mye omtalte økonomiske situa-
sjonen på Institutt for filosofi, idéhistorie, kunsthistorie og 
klassiske språk (IFIKK) ved UiO tvinger frem økonomiske 
nedskjæringer, og klassiskfagene har vært særlig dyktige 
til å kutte kostnadene. Mens filosofifagene kun har kuttet 
med 9 prosent, har de klassiske fagene kuttet med hele 19.  
Det er vanskelig å tro at den skakkjørte økonomien ikke vil 
påvirke studietilbudet og forskningen for klassiske språk 
ved UiO, og studenter har allerede nå tilgang på en tynnere 
emnekatalog enn de som studerte for noen år siden. Det har 
også blitt diskutert om instituttet skal begrense opptaket til 
de klassiske studieprogrammene til bare annethvert år.  All 
den tid dybdekunnskap om gresk og latin fremstår som lite 
egnet til å skaffe studentene relevant arbeid, kan det virke 
rimelig å kutte nettopp her i en presset økonomisk situa-
sjon. Dette vage kriteriet har nå blitt et tildelingskriterium 
for finansiering av universiteter etter at et anti-intellektuelt 
politisk trespann bestående av FrP, SP, og AP har kjempet 
det gjennom. Men det bør likefullt påpekes at disse fagene 
har vært sentrale i de europeiske universitetenes historie 
helt siden begynnelsen. Det er ikke bare av gammel vane 
at disse fagene har spilt den rollen de har gjort i universite-
tenes historie: Fagene stimulerer til noen av de mest sentrale 
spørsmålene akademikere gjennom tidene har stilt seg. 
Hvordan bør vi leve? Hva er et menneske? Og hvilken rolle 

har vi og bør vi ta på oss i 
den større sammenhengen? 
Eller, slik det sto utenfor 
templet i Delfi: Kjenn deg 
selv. 

Om man skulle 
innvende at forskning på 
antikken er et snevert og 
spesialisert forskningsom-
råde som drives fram av 
en europeisk intellektuell 
elite besatt av sin egen 
fortreffelige historie, bør 
det innvendes at antikkens 
kultur på mange måter er 
hele verdens kultur. Diktere 
som Homer, Sapfo og Aristo-
fanes har inspirert litterater 
langt utenfor Europa, og de politiske idealene som ble 
utformet, drøftet, kritisert og implementert av både politi-
kere som Perikles og Cicero, samt filosofer som Platon og 
Aristoteles, har ringvirkninger i de fleste moderne nasjoner. 
Selvfølgelig har det vært betydelige bidrag til sivilisasjonen 
fra tenkere og politikere som hadde liten eller ingen kjenn-
skap til overnevnte, og selv jeg, med mitt bankende hjerte for 
grekere og romere, har godt av å kaste blikket enda litt lengre 
ut. Men den moderne verden er langt på vei en verden som 
har blitt formet i dialog med greske og romerske tenkere 
og dem som de inspirerte. Grunnen til å studere antikken 
begrenser seg ikke til dens massive innflytelse på resten av 
verden. Vi bør studere antikken fordi den er vesentlig for å 
forstå verdenen vi lever i. 

Antikken bør altså ikke bare være av interesse av rent 
historiske grunner: Den som fordyper seg i antikkens filosofi, 
vil oppdage at den er merkverdig aktuell også for kontem-
porære problemstillinger. Aristofanes’ komedier står ikke 
tilbake for vår tids komikk. Sapfos diktning kan fortsatt 
fremkalle en beven hos selv de hardeste hjerter, og Sofo-
kles’ tragedie Antigone anskueliggjør ideen om en lov som 
er hevet over de herskendes tanker, på en særdeles kraftfull 
måte. Enhver vordende retoriker bør også kjenne sin Cicero. 
Filosofien er selve rosinen i antikkpølsa: I Platons verk 
Sokrates’ forsvarstale finner vi et evigaktuelt eksempel på en 
mann som sto for det han mente, og som tok konsekvensene 
av det. I Epikurs brev kan vi få et nyttig korrektiv til vår over-
fladiske hedonisme. Gjennom skeptikerne kan vi temme vår 
bråsikkerhet, og fra Aristoteles kan vi lære å se livene våre i 
en større sammenheng. 

Antikken

Ruinene i Athen. Det norske institutt i  
Athen går en krevende tid i møte.

Tekst  Harald Langslet Kavli

Foto: Wikimedia Commons, Ruins of the Temple of Zeus in Athens av Tivadar Csontváry Kosztka
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egne fagforeninger i kjølvannet av protestene i oktober i 
2019. Disse nye, partiuavhengige gruppene stiller seg i oppo-
sisjon til de tradisjonelle fagforeningene som siden 90-tallet 
har vært gjennomsyret av politisk kooptering og handlings-
lammelse.
Ett år etter at protestene begynte, i oktober 2020, vant også 
opposisjonskandidater alle mandater de stilte til (tilsvarende 
52% av totalt antall mandater) ved studentvalget til det liba-
nesisk-amerikanske universitetet LAU. I samme periode har 
opposisjonsgrupper ved andre universiteter i Beirut fått et 
større tilfang. Også her har de etablerte partiene dominert i 
en årrekke med god hjelp av korrupsjon og valgfusk. Som en 
reaksjon på dette har flere studentklubber valgt å samle seg 
bak Mada Network – en ungdomsorganisasjon som de siste 
årene har koordinert opposisjonspartier ved universitetsvalg. 
I sterk kontrast til norsk studentpolitikk er disse valgene 
preget av valgfusk, slåsskamper, bestikkelser og en valgo-
ppslutning på opp mot 70%. På samme måte som i fagfo-
reningsvalg pøser de etablerte partiene på med penger og 
politisk veiledning for å støtte opp om partilojale kandidater. 

Når opposisjonsgrupper vinner disse valgene, er det derfor 
et tydelig signal om at det finnes både vilje og kompetanse 
til å konkurrere med de etablerte partiene og deres lugubre 
valgkamptaktikker. I tillegg viser det at opposisjonspartier er 
konkurransedyktige selv uten ekstern finansiering og lang 
politisk erfaring. Hva har dette å si for opposisjonspolitikken 
i Libanon på nasjonalt nivå?

Opposisjonen og sivilsamfunnet – en suksessoppskrift?
Et kjennetegn hos opposisjonspolitikerne ved universitetene 
og i fagforeningene er at de ofte stammer fra det man løst 
kan definere som Libanons sivilsamfunn. I denne kategorien 
finner man store grupper og løse nettverk av aktivister, sivil-
samfunnsorganisasjoner og andre frivillige organisasjoner 
som siden 90-tallet har vært primus motor for opposisjons-
politikken i Libanon. Utfordringen for disse gruppene har 
vært at de drives av – og har størst oppslutning blant – en 
høyt utdannet urban middelklasse. I tillegg har de manglet 
arenaer for å kunne utvikle og forenes om en tydelig politisk 
visjon. Forsøkene man har sett så langt, slik som valgalli-
ansen Tahaluf Watani i parlamentsvalget 2018, bærer preg 
av svært brede allianser og et dertil sprikende og tannløst 
partiprogram. Slike valgkampanjer appellerer lite til majori-
teten av libanesere, som påvirkes av økende arbeidsledighet 
og fattigdom. Hva skal til for å skape en bærekraftig politisk 
opposisjon som kan stille til nasjonale valg?
Suksessoppskriften fra universitets- og fagforeningsvalgene 
har vært at opposisjonskandidatene fremmer en tydelig poli-
tisk plattform som majoriteten av velgerne kan dra fordel 
av. Dette skiller dem fra de etablerte politiske kandidatene 
som, i den grad de i det hele tatt har noen plattform, skred-
dersyr valgløfter for å passe støttespillere fra sin egen reli-
giøse gruppe. Ettersom Libanons politiske system kvoterer 
offentlige stillinger og parlamentsseter basert på religiøs 
tilhørighet, jobber de etablerte partiene med å monopolisere 

støtten fra «sin» egen religiøse gruppe. Dermed blir velger-
massen til de etablerte partiene også mindre. Til forskjell 
har opposisjonspolitikere i fagforeninger og ved universi-
teter klart å tiltrekke støtte på tvers av religiøse skillelinjer 
takket være en konkret politisk og verdibasert agenda som et 
flertall av velgere kan kjenne seg igjen i. Dette sammenfaller 
også med at ordskiftet blant folkeopinionen etter fjorårets 
protester har tatt tydeligere avstand til den politiske klassen 
som helhet. Forhåpentligvis kan dette føre til at flere liba-
nesere velger bort de religiøse skillelinjene som definerer 
de etablerte partiene ved neste valg, og i stedet trekkes mot 
opposisjonens søkelys på de sosioøkonomiske skillene som 
separerer overklassen og den voksende gruppen av arbeids-
løse og fattige.

En annen faktor som har spilt sterkt i opposisjo-
nens favør, har vært aktivistenes evne til å delta på tvers av 
valgkampanjer. Det er nemlig blitt et hårfint skille mellom 
sivilsamfunnsaktivister og opposisjonspolitikere i Libanon. 
I mangel på politisk legitimitet blant de etablerte partiene, 
har denne gruppen av befolkningen jobbet med å bygge 
støtte på tvers av økonomiske, religiøse og geografiske skiller. 
De overlappende nettverkene av opposisjonspolitikere og 
sivilsamfunnsaktører viser seg i både universitets- og fagfo-
reningsvalg, så vel som i nasjonale valg. Dette har betydning 
for Libanons opposisjon som helhet ettersom aktivister og 
politikere ofte deltar som valgkampoperatører og koordina-
torer i hverandres valgkampanjer. Som et eksempel spilte 
studenter fra opposisjonspartiet Secular Club ved det presti-
sjefylte Amerikanske Universitetet i Beirut en sentral rolle i 
valgkampen til Tahaluf Watani-medlemmet Beirut Medinati 
i 2018. Slik har en uformelt bundet opposisjon opparbeidet 
seg kompetanse innenfor partibygging, drift av valgkam-
panjer og politisk mobilisering. Suksessen til opposisjons-
partier og kandidater ved universiteter og i fagforeninger 
betyr at flere erfarne operatører kan bidra til å bygge opp 
opposisjonen ved neste parlamentsvalg. 

Tid og opposisjonsbygging
Å bygge en konkurransedyktig opposisjon i Libanon vil ta 
tid. De brede alliansene og den løse strukturen som har 
preget opposisjonen til nå, har muliggjort høy mobilitet av 
aktivister og støttespillere på tvers av institusjoner. Samtidig 
er beslutningsprosesser blitt langtekkelige, og det evige jaget 
etter konsensus setter kjepper i hjulene for visjonær poli-
tikk og tydelige valgplattformer. For mange velgere vil nok 
akutte økonomiske og humanitære behov styre valgopini-
onen. Det er derfor viktig for opposisjonen å kunne love mer 
enn uavhengighet fra de etablerte partiene. Valgkampløf-
tene må adressere de store spørsmålene som truer Libanons 
økonomiske og politiske fremtid. Summen av disse løftene 
må få velgerne til å sitte igjen med et tydelig budskap: Selv 
om de etablerte partienes korrupsjonsmidler kanskje kan 
betale for sykehusregningen din i dag, trengs det nytt poli-
tisk blod for å reversere Libanons skadeskutte økonomi og å 
bremse landets raskt økende sosiale forskjeller. Forhåpent-
ligvis vil opposisjonen i Libanon ha klart å opparbeide seg 
kompetansen som trengs for å effektivt kommunisere dette, 
ved neste valg.

En fattig trøst i Libanons mange kriser er at 
de har potensial til å føre med seg politisk 

endring.

Når opposisjonsgrupper vinner disse valgene, 
er det derfor et tydelig signal om at det finnes 
både vilje og kompetanse til å konkurrere med 

de etablerte partiene og deres lugubre valg-
kamptaktikker.

Det er lenge siden Libanons politiske fremtid 
har vært preget av så mye usikkerhet og lidelse som nå: en 
skadeskutt økonomi, økende arbeidsledighet, rundt 1.5 
millioner syriske flyktninger, koronautbrudd, nasjonale 
demonstrasjoner, politivold og i august – en eksplosjon i 
Beiruts havnelager med over 200 drepte og 6000 skadde. 
Hvem skal lede landet gjennom disse utfordringene?

Demonstrasjoner og overgangsregjeringer
I oktober 2019 brøt det ut store demonstrasjoner over hele 
Libanon. Landets befolkning kokte over av frustrasjon 
etter årevis med statlig korrupsjon og politisk vanstyre. 
Frustrasjonen ble raskt rettet mot den aldrende og manns-
dominerte kjernen av politikere som har kontrollert det 
politiske systemet i flere tiår. Demonstrasjonene førte til 
at den daværende regjeringen gikk av og ble erstattet av en 
overgangsregjering. Eksplosjonen i Beiruts havnelager 4. 
august skapte en ny bølge av demonstrasjoner og raseri over 
statens neglisjering av befolkningens liv og helse. Reak-
sjonen fra myndighetene var å slå hardt ned på demonstran-
tene, innføre unntakstilstand og få overgangsregjeringen 
til å gå av mens lederne av de etablerte partiene forhandlet 
frem kompromisskandidaten Mustapha Adib til å ta deres 
plass som ny, midlertidig statsminister. Adib ga imidlertid 

opp og trakk seg fra stillingen 26. september, etter kun tre 
uker i jobben. Han opplevde at de etablerte partiene nektet 
å gi slipp på kontrollen deres over ulike departementer som 
gjorde det umulig å forhandle frem en ny regjering. Midt 
oppi et økende antall økonomiske og humanitære kriser, 
sitter altså Libanons politiske elite og tviholder på makten 
de har karret til seg gjennom årevis med korrupsjon og valg-
fusk. Ingen vet hvem som kan klare å fremforhandle en ny 
overgangsregjering eller når neste parlamentsvalg kommer 
til å bli avholdt. Finnes det likevel noen glimt av håp for 
landets politiske fremtid?

Studenter, fagforeninger og sivilsamfunnet
En fattig trøst i Libanons mange kriser er at de har potensial 
til å føre med seg politisk endring. Etter at store protester 
brøt ut i oktober 2019 har en stadig større andel av Liba-
nons befolkning tatt til motmæle mot de etablerte politiske 
partiene. Denne økende oppslutningen reflekteres også 
i student- og fagforeningspolitikken, som lenge har vært 
arenaer dominert av etablerte politiske partier. I november 
2019 ble ledervervet i den prestisjefylte advokatforeningen i 
Beirut vunnet av den partiuavhengige kandidaten Melhem 
Khalaf. Samtidig har stadig flere yrkesgrupper opprettet sine 

Studenter og fagforeninger:  
Et håp for politisk endring i Libanon?

Tekst Henrik Buljo Anstorp

Libanon

Demonstrasjonene mot den korrupte, politiske eliten i Libanon forsetter. 
Samtidig mangler det en sterk opposisjon som kan ta deres plass. Kan opposi-
sjonspolitikernes suksessoppskrift ved universitets- og fagforeningsvalg bidra til 
å endre dette?
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endra seg, ville da universet ha endra seg? Newton ville svart 
ja siden klinkekulenes forhold til rommet selv, en slags form 
for absolutt referanseramme, ville ha endra seg. Leibniz ville 
derimot ikke ha gått med på at en slik absolutt referanse-
ramme eksisterte.

En grunnstein i Newtons verdensbilde og filosofi, og 
dermed også i fysikken hans, var altså ideen om at tid og 
rom er uavhengige og absolutte enheter som objekter er 
plassert i. Ta for eksempel gravitasjonsloven: Tyngdekraften 
som tilsynelatende virker mellom to objekter, er avhengig av 
avstanden mellom dem. Denne avstanden må altså være en 
fastgitt størrelse for at gravitasjonsloven skal kunne beskrive 
en fastgitt tyngdekraft. For litt over hundre år siden kom 
imidlertid en ny teori som skapte problemer for Newtons idé 
om tid og rom, og dermed også gravitasjonsloven. 

Albert Einstein publiserte sin spesielle relativitetsteori 
i 1905, og den hevdet at tid og rom var relative størrelser, 
avhengige av den relative hastigheten til den som observerer. 
Det er forståelig hvis du synes det høres rart ut at tid og rom 
kan være relativt, siden det er snakk om relative hastig-
heter som er mye høyere enn de vi vanligvis opplever i våre 
daglige liv. Men Einsteins teori ble bekreftet. Teorien hans 
innebar også at rom og tid ikke lenger var separate stør-
relser, men flettet sammen i én størrelse: romtiden. Einstein 
forkastet altså Newtons absolutte referanseramme fordi 
romtiden ikke lenger var absolutt og uavhengig av objektene 
i den. Tyngdekraften, som Newton hadde forsøkt å beskrive 
med loven sin, uten å kunne forklare opphavet til den, måtte 
forklares på nytt. Og ti år seinere kom Einstein med en ny 
forklaring på opphavet til tyngdekraften i sin generelle rela-
tivitetsteori. 

Denne forklaringen gikk grovt sett ut på at gravitasjon 
kommer av at selve romtiden krummer seg rundt massive 
objekter. Man kan forklare hvorfor månen går i bane rundt 
jorda med at romtiden krummer seg rundt jorda. Slik går 
månen i en bane ved å fortsette «rett fram» i stedet for å 
påstå at det virker en kraft på avstand mellom jorda og 
månen. 

Å sette spørsmålstegn
Når vi prøver å forstå virkeligheten, har vi allerede en del 
antakelser om den i bakhodet, og disse hjelper oss å bygge 
ny kunnskap. Men av og til er vi nødt til å sette spørsmåls-
tegn ved disse antakelsene for å forstå verden på en bedre 
måte. I tilfellet Newtons gravitasjonslov var det blant annet 
Newtons filosofiske antakelser om rom og tid som måtte 
revurderes for å beskrive virkeligheten bedre og dermed 
også gi en bedre forklaring på gravitasjonen. Å sette spørs-
målstegn ved våre grunnleggende antakelser, slik Einstein 
gjorde, består ikke bare i fysiske oppdagelser, men er også en 
filosofisk øvelse. Hvor lett godtar studenter konsepter som 
vi egentlig burde sette spørsmålstegn ved, slik jeg gjorde da 
jeg lærte om tyngdekraft på videregående? Gravitasjon er 
fortsatt et uløst problem i fysikken. I dag finnes det mange 
fysikere som arbeider med å forstå gravitasjon på de minste 
nivåene, i kvantefysikkens verden. Det er fortsatt uklart 
hvordan en slik forklaring på gravitasjon vil se ut, for ikke 
å snakke om hvordan den vil henge sammen med rom og 
tid. Men det er sannsynlig at vi må omhyggelig undersøke 
de grunnleggende antakelsene vi har om virkeligheten, 
både ved hjelp av fysisk forståelse og filosofisk systematikk, 
dersom vi skal finne et svar.

Om filosofi,  
fallende epler  
og krum romtid

Tekst  Astrid Bragstad Gjelsvik

Du har ganske sikkert hørt om Isaac Newton, mannen vi 
gjerne sier oppdaga tyngdekraften, og som har gitt navn 
til noen av de mest kjente fysiske lovene våre. Du ser ham 
kanskje for deg sittende under et tre med en lang, krøllete 
parykk mens han funderer over et eple han nettopp har 
fått i hodet. Da jeg tok fysikk på videregående, lærte jeg om 
Newtons gravitasjonslov, som beskriver hvordan ting faller 
mot bakken på grunn av gravitasjonen, eller tyngdekraften. 
Denne loven sier at det virker en kraft mellom objekter med 
masse. Kraften blir sterkere jo større massen til objektene 
er, og jo mindre avstand de har mellom seg. Loven forklarer 
hvorfor et eple vil falle raskere mot bakken på jorda enn på 
månen – fordi jorda har større masse enn månen. Loven kan 
også brukes til å forutsi bevegelsene til planetene i solsys-
temet vårt nesten nøyaktig. Da jeg lærte om denne loven for 
første gang, la loven også grunnlaget for forståelsen min av 
hva tyngdekraft egentlig var. 

Okei. Epler faller mot bakken fordi epler har masse og 
jorda har masse. Derfor trekkes de mot hverandre, tenkte jeg. 
Da vet jeg det.

Jeg ble derfor ganske overraska da jeg tok et emne på 
UiO i fysikkfilosofi og kom over følgende sitat om Newtons 
gravitasjonslov: 

That gravity should be innate, inherent, and essential 
to matter, so that one body may act upon another at a 
distance, through a vacuum, without the mediation of 
anything else, by and through which their action and 
force may be conveyed from one to another, is to me 
so great an absurdity, that I believe no man who has in 
philosophical matters a competent faculty of thinking, 
can ever fall into it.

Hvem hadde sagt det? Jo, Newton selv. 
Hæ? Sa Newton at konseptet om at objekter kan virke 

på hverandre over avstand kun fordi de har masse, er så 
absurd at ingen oppegående mennesker kan tenke noe sånt? 
Var det ikke nettopp det han hadde oppdaga? Det jeg lett 
hadde godtatt som sant på videregående, viste seg å være 
noe Newton selv hadde hatt store problemer med å aksep-
tere. Hva som lå bak den loven som beskrev planetenes 
bevegelser så godt, klarte han aldri å finne svaret på. Han 
nekta imidlertid å forklare den som en egenskap ved masse 
i seg selv. 

Absolutt rom og relativ romtid
Newton var ikke bare en fysiker, men han gikk også inn 
i filosofiske diskusjoner i samtida si. I tillegg til å prøve å 
tolke sine egne lover, diskuterte han blant annet egenska-
pene til tid og rom på et filosofisk plan. Newton var av den 
oppfatning at rommet og tiden er noe som eksisterer i seg 
selv, uavhengig av objektene som eksisterer i rommet eller 
tiden. Denne oppfatningen sto i kontrast til andre filoso-
fiske tilnærminger i samtida, og den som sto aller tydeligst 
i opposisjon til Newton, var den tyske filosofen Gottfried 
Leibniz. Han mente at det bare er objekter som eksisterer i 
seg selv. Disse objektene har en utstrekning og en avstand 
til andre objekter, og det er dette vi kaller rom. Tilsvarende 
har hendelser en varighet og et tidsrom relativt til andre 
hendelser, og dette kaller vi tid. Rom og tid eksisterer ikke i 
seg selv, men er forhold mellom objekter. 

Du kan kjenne på hva din egen intuisjon forteller deg: 
Dersom universet kun besto av to kvalitativt like klinkekuler, 
og disse bytta plass uten at avstanden mellom klinkekulene 

Hvilke grunnleggende antakelser om virkeligheten tar vi for gitt? Et 
dykk ned i gravitasjonens mysterier kan vise oss viktigheten av å stille 
spørsmål ved måten vi ser verden på.
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Naturvitenskap

En modellorganisme er en organisme 
som benyttes i forskning for å forstå spesi-
fikke biologiske fenomener. Noen eksempler 
er gjærsopp, bananfluer, ormer, sebrafisk, 
rotter og mus. Grunnen til at disse organis-
mene brukes som modellorganismer, er at 
deres biologi er ganske lik menneskers, og 
mye av deres genetiske oppbygning er kjent. 
De mest kjente og brukte dyremodellene 
er mus og rotter. Samtidig investeres det 
ressurser over hele verden for å forske på 
mindre arter, blant dem C. Elegans.

Den fødte modell
Det er en rekke årsaker til at dette dyret 
kan ansees som en god modellorganisme. 
Sammenliknet med gnagerne er C. Elegans 
mye mindre. Ormen blir bare 1 mm lang 
eller deromkring. I tillegg er disse skapnin-
gene enklere organismer ettersom de kun er 
bygd opp av rundt 900 celler. C. Elegans er 
det første dyret med et fullstendig sekven-
sert genom. Det vil si at vi har funnet ut av 
rekkefølgen av basene som utgjør denne 
artens DNA. Denne informasjonen kan 
være nyttig i for eksempel forsking på 
sykdommer.

En Caenorhabditis Elegans er enten 
en hann eller en hermafroditt, altså et 
individ som har både mannlige og kvin-
nelige kjønnsorganer. Dette betyr i praksis 
at de kan befrukte seg selv. Dessuten kan 
ormene vokse i store menger på enkle 
agarose-plater, det vil si at de kan vokse på 
petriskåler som inneholder solid agar, med 
små menger bakterier som matkilde. Agar 

er et geleaktig materiale som produseres av 
enkelte typer rødalger. En annen faktor er 
at en voksen C. Elegans kan legge over 1000 
egg daglig, og deres korte livssyklus på kun 
få dager gjør dem nyttige i utviklingsstudier. 
I tillegg er ormene transparente gjennom 
hele livssyklusen slik at individuelle celler 
og deres adferd enkelt kan observeres i et 
mikroskop. For øvrig kan det diskuteres 
om det er mer etisk forsvarlig å benytte seg 
av C. elegans i ulike forskningssettinger. 
De produseres i større antall, har kortere 
generasjonstid, er lettere tilgjengelig, og 
har mindre komplisert anatomi enn mus og 
rotter. 

Dette er faktorer som bidrar til at den 
lille, heroiske rundormen er et enkelt dyr å 
håndtere i laboratoriet. På tross av de nevnte 
egenskapene har C. Elegans mange av de 
samme signalene som kontrollerer utvik-
ling også hos mer avanserte dyr, slik som 
mennesket. Forskning med rundormen som 
modellorganisme har vist at de også har 
et fullstendig nervesystem og fordøyelses-
system, samt muskler for å åle seg rundt på 
agarose-platene.

C. Elegans og korona 
Alle egenskapene tatt i betraktning kan de 
millimeterlange ormene brukes på mange 
måter i biologien: De kan for eksempel 
studeres som modeller for ulike sykdommer 
hos mennesker, for eksempel nevrologiske 
lidelser, eller hjerte- og leversykdommer. 
Videre kan studier om celledød bidra til 
kunnskap om blant annet alderdom, kreft 

og diabetes. Et annet sted hvor ormen aktivt 
brukes som modellorganisme, er i forskning 
på virus. 

Hos en C. Elegans kan et hvilket som 
helst gen slås ut av spill ved hjelp av enkle 
triks, og deretter kan ormen utsettes for et 
virus. Observasjoner kan gi en indikasjon på 
om tilstanden til ormen etter behandling av 
viruset er blitt bedre, verre eller uforandret. 
Om responsen til ormen ser ut til å være 
endret, kan det gjøres forsøk for å finne ut 
om liknende eller tilsvarende gener finnes 
hos mennesker.  

 Virus er et av dagens heteste 
temaer. Når de dominerende nyhetsover-
skriftene handler om spredning, karantener 
og dødsfall, synes det særdeles aktuelt å øke 
kunnskapen innenfor dette feltet. Mange 
biologer tror at denne lille skapningen kan 
gi oss kunnskap om ulike typer virus og 
hvordan de opererer. Dette gir oss mulig-
heter til å forbedre nødvendige beskyttelses-
tiltak mot patogener som koronaviruset.

 Det er mye av det vi lærer, som glemmes. Faktisk kan opptil 
60 prosent av det vi lærte på skolen gå rett i den mentale 
søppelbøtta.1 En forklaring på at vi glemmer en så stor andel 
av det vi har lært, er at vi aldri lærte det ordentlig. 

For mange gjelder dette matematikk. Forestill deg 
din egen matematikkundervisning på skolen. Kanskje var 
timene fylt med individuelt arbeid hvor dere skulle løse flest 
mulig oppgaver på kortest mulig tid. Kanskje handlet det om 
å lære seg gangetabellen utenat.

Denne hurtige puggingen viser seg imidlertid å kunne 
være problematisk for faktisk å lære. Du får ikke anledning 
til å tenke deg om.

Tenk deg at du måtte forklare og definere hva matema-
tikk er. Hva ville du da sagt?

Mange tror at matematikk kun handler om tall, 
formler og det å regne. Men matematikk er kunsten å tenke. 
Matematikk handler om å søke etter mønstre og resonnere 
seg frem til konsekvenser av antagelser. Det handler mer 
om nøye tenking enn det handler om hastighet. «Hva er 
tanken bak denne ligningen?» Å stille spørsmål og komme 
med innsiktsfulle observasjoner er viktigere enn hurtige 
utregninger.

Matematikken i samfunnet
Tall har en slags makt. Når vi ser noe som ser matematisk ut, kan 
vi bli fylt med en følelse av at dette må være sant og troverdig. 
Men i en tid fylt med «fake news», diskusjoner om både klima-, 
flyktningkrise, og ikke minst virussmitte, blir vi testet hver eneste 
dag i kritisk tenking. Hvordan kan vi for eksempel være sikre på 
at grafene ikke bare er lagd for å se voldsomme ut, og hvordan kan 
vi være sikre på at tallene faktisk stemmer? Forsto vi det vi leste?

I dagens samfunn er det et stort behov for mennesker 
som kan håndtere sammensatte problemer. Egenskaper 
som å kunne stille opp, analysere og kritisere matematiske 
modeller er nødvendige for å bygge en kritisk dømmekraft 
som kan være avgjørende som deltakere i våre demokratiske 
prosesser.

Det krever innsats for ikke å glemme
Vi bør altså konsentrere oss om å forstå hvordan og hvorfor 
formlene fungerer. Vi må øve oss på å lære på en måte som 
gjør at vi ikke glemmer. En god start for å utvikle den 
matematiske kompetansen vår er å undre og åpne opp for 
nysgjerrig utforsking. Vi kan leke med antagelser, som for 
eksempel at 1 + 1 = 3, og deretter ta konsekvensene av det. Vi 
kan gå utendørs og kikke oss rundt etter mønstre.

Ordet kritikk betyr «å skjelne», og det er nettopp dét 
kritisk tenking handler om: Ved å trene opp rasjonaliteten på 
en selvstendig, undersøkende måte vil vi kunne identifisere 
premissene bak påstander og vurdere dem på eget grunnlag. 

Gi deg selv tid til å tenke deg om. Prøv å reflektere, 
resonnere matematisk og stille spørsmål – og kanskje kan du 
oppleve matematikken relevant for også deg.

Utvikling av kritisk og kreativ tenking tar tid og krever 
innsats. Men når det gjelder å forbedre matteferdighetene 
dine, viser det seg at praksis er det som betyr mest – ikke 
talent.
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Elegans, den millimeterlange helten i forskningens verden.  
For folk flest er de ganske anonyme, men i forskningsverdenen 
regnes de som helter. Møt en av de viktigste modellorganismene 
i moderne biologi, rundormen Caenorhabditis Elegans.
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Hva er det matematikken tilbyr oss? 
Matematikk er mer enn bare telling  
og regning. Matematikken innebærer 
også kritisk tenking, en ferdighet 
som er spesielt nødvendig i dag.

Foto: Confused math lady, knowyourmeme.com
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På ein elles vanleg augustsundag tidlegare i år plumpa ein 
svart kapsel fortøydd i to kvite og raude fallskjermar ned 
i Mexicogolfen. Falcon 9-raketten, som bar med seg Crew 
Dragon-fartøyet, er første gong eit privat selskap har sendt 
astronautar til verdsrommet. Mannen bak suksessen er Elon 
Musk med firmaet «SpaceX» i ryggen. Musk, som er kjend for 
å ha starta elbilgiganten Tesla, har store planar for verds-
rommet. Målet er å kunne sende menneske, både turistar og 
selskap, heilt til månen.

– Når romreiser blir like vanlege som luftreiser, vil 
framtida til sivilisasjonen vere trygga, skreiv Musk på 
Twitter etter at Dragon-fartøyet hadde landa.1 
Måten me lev på, er nemleg ikkje berekraftig i lengda. Me 
treng heile 3,6 jordklodar2 
om heile verda skal leve 
slik som oss i Noreg. Viss 
me kik opp på den mørke 
og mystiske himmelen, er 
det likevel råd for framtida. 
I verdsrommet er det minst 
3,6 andre planetar me kan 
bruke for å halde oppe velstand, forbruk og overflod her 
heime. Me jordbuarar kan til dømes bygge kraftstasjonar og 
gruver som kan ta over for skitne verksemder her på jorda. 
Slik kan me vere sikra straum til både internett og industri 
og samstundes redusere forureininga på den kjære kloden 
vår. 

Ressursdeling og ulikskap
Det er likevel ikkje til å stikke under ein stol at det er mange 
etiske og moralske spørsmål knytt til ei slik ressursnytting 
og kolonisering av verdsrommet. Eit sentralt spørsmål er 
korleis me skal dele godane me finn der ute. I den såkalla 
månetraktaten står det at utforsking og bruk av verds-
rommet skal kome alle menneske til gode.3 Planetane, stjer-
nene, sol og måne, og naturressursane deira er ei felles arv 
til mennesket. Når det blir aktuelt å nytte naturressursane, 
skal det bli etablert ei internasjonal ordning for å bestemme 
korleis me skal gjere det. Eit svakt juridisk rammeverk er 
problematisk med tanke på at utstrekt bruk av verdsrommet, 
til dømes for turisme, forsking og ressursnytting, allereie 
i dag ser ut til å vere høgst relevant for både private og 
statlege aktørar. Det er då heilt naudsynt at godar blir delt 
på ein rettvis og gjennomtenkt måte som faktisk kjem alle 
menneske på jorda til gode. 

Til liks med natur og økosystem på jorda kan det 
nemleg vere vanskeleg å sette ein annan pris på ressursane 

i verdsrommet enn kroner og ørar. Gjennom at ressursar 
blir redusert til ein pris på ein marknad, vil aktørar som 
allereie har ressursar, slik som private aktørar til dømes 
SpaceX, kunne få større høve til å kontrollere fleire ressursar. 
Andre, som ikkje har like mykje makt og ressursar, vil då få 
svekka høve til å vere med på eit slikt kappløp. Dei vil bli 
taparar i eit slikt system. Slik kan makt og høve til å kontrol-
lere ressursforvalting bli verande og akkumulert i nokre få 
hender. Opphoping av makt hjå nokre få kan igjen føre til 
større systematisk ulikskap på jorda. Verdsrommet blir altså 
ei forlenging av skeivskapen me allereie ser på jorda. Dei 
rike landa kan igjen kjøpe seg ut av ei global krise ved å flytte 
giftig industri til verdsrommet. Ressursane i verdsrommet 

blir då ikkje eit fellesgode, 
altså eit gode som er til 
nytte for alle innbyggjarar. 
Det blir heller eit eksklude-
rande og rivaliserande gode 
som berre gagnar nokre få 
menneske.  

Ikkje gløym etikken 
Me har ein lang veg å gå før kolonisering av verdsrommet 
blir ein realitet, men teknologien går jamt framover slik som 
Elon Musk og SpaceX har synt. Ikkje minst syner Musk at 
det er ein vilje til å undersøke moglegheiter i kosmos. Det er 
likevel ikkje berre dei teknologiske spørsmåla om mogleg-
heitene i verdsrommet som skjuler seg i framtida, og korleis 
me kjem oss dit, som er viktige. Viss verdsrommet skal vere 
eit gode for alle menneske slik som månetraktaten slår fast, 
er det heilt sentralt å også diskutere etiske dilemma om 
korleis ressursane kan bli eit gode for alle menneske. I tillegg 
må ein diskutere kven som har legitim makt til å ta avgjer-
sler om korleis ein skal dele ressursane. Etiske dilemma 
knytt til romturisme, ressursnytting og bruk av verdsrommet 
fortener også ein tydeleg plass i debatten før me hoppar inn 
i romskipa i den tru at me kan berge sivilisasjonen gjennom 
romteknologi og ressursane kosmos tilbyr oss. 

1. https://twitter.com/elonmusk/
status/1290056061253165057 

2. https://www.nrk.no/urix/nordmenn-blant-verstinge-
ne-pa-globalt-klimaavtrykk-1.14147490 

3. Ruud, Morten og Geir Ulfstein: Innføring i folkerett, 4. 
utg, Universitetsforlaget 2011. 

– Når romreiser blir like vanlege som luftreiser, 
vil framtida til sivilisasjonen vere trygga, skreiv 

Musk på Twitter etter at Dragon-fartøyet 
hadde landa . 

Ressurskappløp i Kosmos

Me treng 3,6 jordklodar viss alle skulle hatt same forbruk som oss i Noreg. 
Kanskje er det på tide å dra ut og finne alternative klodar i rommet?

Tekst  Ingeborg Grindheim Slinde

«Uranus, the Magician» er et fyrverkeri av en sats og 
kan gå i et høyt tempo avhengig av dirigentens ønske. Satsen 
er spenstig og full av overraskelser, men også kald som is, 
akkurat som planeten. Man får en forutanelse av en ekstase 
som bare fortsetter og fortsetter. Musikken løses opp i en 
iling av kulde og uvitenhet som munner ut i en nesten umer-
kelig overgang til den siste satsen «Neptune, the Mystic». 
Neptun begynner med fløytemelodi i det lavere registeret, 
som gir en luftig, nesten hes klang. Musikken skildrer en 
hemmelighetsfull atmosfære som blir forsterket av klim-
pring fra harpe og småstryk. For å fremheve opplevelsen hos 
publikum av guddommelighet og det utenomjordiske legger 
Holst til et kor av kvinnestemmer som til slutt forsvinner ut i 
det uendelige.

Kunsten – skildringer av det konkrete og abstrakte
Vi har gått gjennom en enorm teknologisk og vitenskapelig 
utvikling fordi vi er nysgjerrige og ønsker å forstå verden 
rundt oss. Gjennom teknologi og utvikling har også kunsten 
endret seg med tanke på hvordan vi opplever kosmos. Vil 
det være rom for å tolke kosmos gjennom kunsten, eller blir 
den erstattet av vitenskapen? I dag har vi gjennom tekno-
logien mulighet til å ta spektakulære og nyanserte bilder 
av atmosfæren, planeter og stjerner. Kunsten gir derimot 
like stort rom for det abstrakte som det konkrete. Tolkning 
og refleksjon av tiden og samfunnet vi lever i, er like viktig 
som en helt konkret, vitenskapelig beskrivelse. Ubalansen 
som skapes av vår uvitenhet, usikkerhet, håp og frykt er 
ofte best beskrevet gjennom kunsten. Planetene inneholder 
en grundig behandling av hele følelsesspekteret. Verket 
er en beskrivelse av ytterpunkter som krig og kjærlighet. 
Kunsten er unik i sin egenverdi, men er samtidig uvurderlig 
for samfunnet. Den gir opplevelser som kan nytes alene 
eller deles med andre. Kunsten har mulighet til å beskrive 
stemninger, følelser og spørsmål vi ikke kan sette ord på. 
Den bidrar til sosialisering og kommunikasjon mellom 
mennesker. I tillegg er den en historieforteller som kan 
beskrive livets gleder og nederlag. 

Slik opplever vi også Holsts liv og samtid i verket 
Planetene. Gjennom verket hører vi refleksjoner om en 
samfunnsomvelting beskrevet gjennom en persons lange 
liv. Skildringen er på ingen måte svart-hvit. Den inne-
holder også gråtoner, akkurat slik som livet. Verket viser en 
utvikling av tanker og filosofier. Det beskriver den mystiske 
sfæren i en noe uforståelig verden gjennom mytologi og 
astrologi, erkjennelsesmåter som har utvidet menneskelig 
tenkning.

Kunsten vil så lenge vi gir rom for det, kunne være 
et verktøy i møte med det ukjente. Mennesket er nysgjerrig, 
nyskapende, fantasifullt og kreativt. Det er disse egenska-
pene som gir oss rom for å tenke et større bilde og forsøke 
å se sammenhenger gjennom kunsten. Vitenskapen har 
gitt oss flere svar enn noen gang, men likevel kan den ikke 
besvare alle spørsmål. I møte med kosmos kan vi føle oss 
små og meningsløse, men vi kan også se oss som en del av 
et puslespill hvor alle brikkene er nødvendige. Kunsten kan 
beskrive det håpløse, det fantastiske og sårbare på en unik 
måte. Den kan skildre hvilke assosiasjoner vi får når vi ser 
opp på stjernehimmelen, og den kan overrekke vakre fortel-
linger om guder fra en annen tid.
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Kosmos har vært en enorm kilde til undring gjennom tidene. 
Spørsmålene er uendelige, men menneskets nysgjerrighet 
har forsøkt å besvare dem. Gjennom billedlige, musikalske, 
poetiske og kroppslige uttrykk har også kunsten forsøkt å 
forstå kosmos. Et slikt kunststykke er Planetene av Gustav 
Holst. Orkesterverket er delt inn syv satser oppkalt etter 
planetene i vårt solsystem. Stykket formidler en astrologisk 
oppfatning av verdensrommet og noen av himmellegemene. 
Musikken viser en sammenheng mellom mytologien og 
vitenskapen og hvordan kunsten selv kan beskrive hvilke 
oppfatninger vi har av kosmos. 

Planetene – en skildring av følelser og atmosfære
Kunsten har alltid vært påvirket av sin tid og dens tenkning, 
men den er ikke begrenset av det konkrete, vitenskapelige 
eller realistiske, noe vi hører i Holsts verk. Gustav Holst var 
fascinert av teosofiens tanke om et besjelet verdensrom 
hvor livløse gjenstander får personlige egenskaper. For ham 
var Planetene et symbol på livets gang samtidig som de var 
astrologiske portretter av de romerske gudene. Planetene er 
hans mest populære verk. Selv 100 år etter at det ble skrevet, 
blir det fortsatt jevnlig spilt i konsertsaler og brukt i filmer. 

Et bredt følelsesregister kommer til uttrykk i Holsts 
suite. Et virkemiddel Holst har brukt, er at titlene har en kort 
personlig karakteristikk av egenskapene til den respektive 
planeten. Dette gir lytteren et frempek til hvilke stemninger 
som blir skildret. Satsene er i rekkefølgen planetene har i 
avstand fra jorden. Først kommer «Mars, the Bringer of War», 
en krigsmaskin som går sterkt og upåvirket frem. Det er en 
kontinuitet i satsen som viser rå kraft, brutalitet og kulde, og 
brorparten av stykket går i den skjeve taktarten fem fjerde-

deler. Spesielt brassinstrumentene i orkesteret får vist seg på 
en militær måte, og satsen utvikler seg til et orkesterklimaks 
med sterk klang og volum. Arbeidet med denne satsen ble 
lagt under utbruddet av første verdenskrig. Holst kunne ikke 
tjenestegjøre på grunn av sterk nærsynthet. Satsen handler 
om krigeren Mars som er klar for kamp, og vi kan tenke oss 
hvilken påvirkning verdenskrigen kan ha hatt på denne 
satsen.

I kontrast til den flammende, røde Mars begynner 
satsen «Venus, the Bringer of Peace» rolig og kjølig. 
Musikken er fylt av rolige melodier med harper, fløyter og 
stryk. Gjennom lyse toner får satsen en fredfull stemning, 
litt som når istapper smelter i vårsolen. Rastløs, livlig og 
rask spretter «Mercury, the Winged Messenger» frem etter 
Venus. Instrumentene spiller høyfrekvente melodier i fløyte 
og klokkespill. I motsetning til den forrige satsens rolige 
fremtoning, er stemningen leken og impulsiv helt til satsen 
brått er ferdig.

«Jupiter, the Bringer of Jollity» er kongen av gudene og 
gud over himmel og torden. Kongen blir hilst velkommen av 
horn og annen messing med majestetiske melodier. Fanfaren 
utvikler seg i et større triumferende bilde av den kjente 
engelske hymnen kalt «I Vow to Thee, My Country». Den 
livlige musikken fra Jupiter glir over i en stemning av uro i 
neste sats, «Saturn, the Bringer of Old Age». Alderdommen 
kommer til uttrykk gjennom tikkende ur som varsler at 
tiden renner ut. Korte melankolske melodier begynner i det 
dype basseregisteret før lysere strykeinstrumenter utvikler 
melodien til et kaldt og dystert marsjhøydepunkt. Det 
føles nærmest stillestående samtidig som en spenning og 
en uro for en dyster fremtid gradvis øker gjennom satsen. 

Har du sett opp på himmelen en stjerneklar natt? Du ser kun stjerner, men de er så mange 
at du ikke engang kan telle dem. Føler du deg liten i møte med en himmel som er uendelig 
stor? Føler du kanskje en drivkraft til å finne ut noe om dette store universet, eller føler du 
deg kanskje overveldet?

Kosmos – skildringer 
gjennom kunsten

Tekst  Ane Elise Lassen
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Har du noensinne gått ute 
en kveld det er ordentlig stjerneklart? Litt 
utenfor byen, kanskje på hytta, på sjøen eller 
på telttur i skogen, et sted der man virkelig 
kan se stjernehimmelen?

I dag bor de fleste på steder hvor 
stjernene som oftest er skjult bak lysforu-
rensning, noe som gjør slike syn sjeldne. Da 
er det kanskje lett å bli stående en stund når 
en først får sett stjernene, og blir en først 
stående er det også lett å begynne å fundere 
på hva som egentlig finnes der oppe, og 
hva som egentlig skjer der ute i universet. 
Kanskje har du aldri fundert over dette. 
Kanskje begynte du å gjøre det nå.

Litt større hver dag
Hver dag blir universet større og større, og i 
morgen vil det vokse raskere enn det vokser 
i dag, og enda raskere igjen dagen etter. 
Sagt litt penere: Universet ekspanderer, og 
ekspansjonen akselererer!

Men hva vil det egentlig si at universet 
blir større? Vokser planetene? Blir vi litt 
lengre og bredere hver dag? Nei, ikke 
akkurat. Det er rommet mellom alle tingene 
som blir større. Avstandene mellom galak-
sene øker. 

Prøv å se for deg en ballong som sakte 
blir blåst opp. På denne ballongen finnes 
det maur som kravler rundt. Maurene er 
galakser og galaksehoper. De kan bevege seg 
som de vil på ballongoverflaten, og i seg selv 
blir de ikke større, men avstanden mellom 
de blir større etter hvert som ballongen 
blåses mer og mer opp. 

Newtons eple
Vi vet altså at universet ekspanderer raskere 
og raskere, noe som egentlig er litt underlig. 
For hva er universet fylt av? Ting – masse, 
masse ting. Ting med masse! Og som 
Newton skjønte, da han fikk det berømte 
metaforiske eplet i hodet: Ting med masse 
trekker på andre ting med masse. Tyngde-
kraften eksisterer overalt. Sånn sett skulle 
man kanskje tro at alle planeter og galakser, 
og andre massive ting, til slutt ville trukket 
universet sammen igjen, at alt til slutt ville 
kollapset, som et slags omvendt Big Bang. 
Men det er altså det helt motsatte som skjer. 

Dette betyr at det må være noe annet 
i universet, noe som jobber imot tyngde-
kraften, og som virker mellom alle galaksene 
og galaksehopene, noe som ikke bare holder 
tyngdekraften i sjakk, men som faktisk over-

vinner den og får tomrommet i universet til 
å utvide seg. 

Dette noe kalles mørk energi. Nå 
tenker noen kanskje «Aha! Mørk energi, det 
har vel noe med mørk materie å gjøre!»  Men 
nei, mørk energi er den mørke materiens 
litt mindre kjente stebror, beslektet bare i 
navn. Astrofysikere er nemlig veldig glade 
i å beskrive ting de ikke helt vet hva er, som 

«mørke». Dette betyr, antiklimatisk nok, at 
vi ikke vet hva mørk energi er. 

Tilbake til skogen
Okei, så vet vi ikke hva det er som driver 
ekspansjonen av universet. Vi vet bare at 
det er noe, og at dette noe er blitt navngitt 
mørk energi. Det høres kanskje litt tynt ut? 
Kanskje er det ikke noe der i det hele tatt? 

En kan se sånn på det: Du går en tur i 
skogen en fin vinterdag, og plutselig ser du 
spor i snøen. Det er spor du absolutt ikke 
kjenner igjen, så du kan ikke tenke deg frem 
til hva som har gått der, men du kan defi-

nitivt konkludere med at noe har gått der! I 
vårt scenario er det mørk energi som legger 
igjen sporet, og sporet er det ekspanderende 
universet. 

Tomrommet vokser
Nå har det vært mye snakk om tomrom, 
tyngdekraft og maur på ballonger. Om mørk 
energi er noe som overvinner tyngdekraften 
og får tomrommet mellom alt til å utvide 
seg, hvorfor blir ikke galaksene og solsys-
temene revet fra hverandre? Det er jo ganske 
mye tomrom mellom stjernene og plane-
tene!

Ved å se på hvor fort universet ekspan-
derer, er det mulig å si noe om hvor sterk 
den mørke energien må være. Og det viser 
seg at den nødvendigvis ikke må være så 
sterk. Det viser seg faktisk at tyngdekraften 
som holder solsystemene og galaksene 
sammen er sterkere enn den mørke ener-
gien! I de systemene hvor tyngdekraften 
allerede har «vunnet», og tingene er blitt 
trukket nærme nok hverandre, vil den 
mørke energien aldri kunne endre noe.

Men avstandene mellom disse 
systemene er utrolig store, så store at tyng-
dekraften ennå ikke har vunnet. Her er det 
den mørke energien som dominerer. Den 
vil få tomrommet til å ekspandere så fort at 
selv om tyngdekraften alltid prøver å trekke 
alle systemene sammen, så vil den mørke 
energien alltid vinne og tomrommet bare 
bli større. Kort forklart: Den mørke energien 
vinner over tyngdekraften på de største stør-
relsesskalaene.

Tid og rom for alt
Nå er det kanskje naturlig å lure på hvordan 
dette vil ende. Om universet ser litt anner-
ledes ut i morgen enn det gjør i dag, og enda 
litt mer annerledes ut dagen etter igjen, 
hvordan ser det da ut om tusen år? Hva med 
en million år? En milliard? 

Heldigvis er det slik at om ekspan-
sjonen fortsetter som den gjør i dag, vil 
universet ha uendelig med tid på å gjøre sitt. 
Det vil bli større, men den mørke energien 
vil aldri bli så sterk at galakser, planeter eller 
solsystemer blir revet fra hverandre, og den 
vil aldri bli så svak at tyngdekraften får alt til 
å kollapse. Alle stjernene vil ha uendelig tid 
til å brenne ut, alle galakser vil snurre rundt 
seg selv og om hverandre, alle planeter vil gå 
rundt sine respektive soler. 

Og det er jo egentlig ganske fint.

Tekst  Julie Thingwall
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Mørk energi, ballonger og spor i snøen. Hva betyr det egentlig at 
universet blir større, og hva er denne mørke materien og energien 
astronomer alltid snakker om?

26 Sjanger

Naturvitenskap
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Fra barndommen av har jeg feiret 
påsken som nordmenn flest, på en hytte på fjellet. Der har 
aktivitetene vekslet mellom skiturer, alpint og leking i snøen. 
I fjor, i en alder av 29 år, valgte jeg i stedet å feire påsken på 
en helt annen måte; sammen med 5000 andre nerder rigget 
jeg opp spillkonsollen min i Vikingskipet i Hamar for å spille 
dataspill.

Da jeg hadde rigget meg opp med skjerm, hodetele-
foner og Xbox, skulle jeg koble til håndkontrolleren min. 
Dette viste seg å være en umulig oppgave. Med så mange 
datamaskiner, mobiltelefoner og routere samlet på ett sted, 
klarte ikke Xbox-en å finne kontrolleren. Det var rett og 
slett så mye stråling rundt meg at det forstyrret kommuni-
kasjonen mellom Xbox-en og kontrolleren, selv om de var 
synkronisert fra tidligere.

Dette fikk meg til å tenke på om det i det hele tatt var 
trygt for kroppen min å oppholde seg på et sted med så mye 
stråling over så mange dager.

To typer stråling
Stråling har vært en naturlig del av vår tilværelse siden 
tidenes morgen; alt i naturen avgir elektromagnetisk stråling 
i form av varmestråling, og vi mottar spesielt mye stråling 
fra sola.

I 1905 viste Albert Einstein at lys ikke bare er bølger, 
som var konsensus på den tiden, men partikler bestående 
av energi, kalt fotoner. Fotoner har et elektrisk og magne-
tisk felt, derav elektromagnetisk stråling. Disse to feltene 
svinger med en gitt frekvens, og det er denne frekvensen 
som bestemmer energien til fotonet; raskere frekvens betyr 
høyere energi.

Vi deler vanligvis stråling inn i ioniserende og ikke-io-

Tekst  Mats Ola Sand

Vi bombarderes med stråling

Planters selvforsvar

Dagens utrettelige teknologiske behov krever at vi omgir oss selv 
med 5G-master, WiFi-routere og strømmålere, og strålingen fra 
disse duppedittene bombarderer kroppene våre konstant. Bør vi 
være bekymret for denne strålingen?

niserende stråling. Ioniserende stråling er fotoner med så 
høy energi at de kan endre atomers struktur eller ødelegge 
molekylbindinger, mens ikke-ioniserende stråling ikke har 
tilstrekkelig energi til å påvirke materie på denne måten.

Det er den høyfrekvente ioniserende strålingen som 
umiddelbart kan skade organisk vev og over tid føre til 
kreft. Dette har vi eksempler på blant annet etter Tsjer-
nobyl-ulykken. Ikke-ioniserende stråling anses som farlig i 
den forstand at strålingen kan skape forbrenninger i huden 
vår, slik som når vi blir solbrente av UV-strålingen fra sola. 
Vi vet med andre ord at stråling kan være skadelig, så da er 
det jo naturlig å tenke at dette også gjelder strålingen som 
finnes i Vikingskipet under påsken.

Stråling i hverdagen
At vi omgir oss med stråling, er som sagt ingen nyhet. Alt lys 
vi ser, varmen vi kjenner fra ovnen, og 5G-nettet vi benytter 
på telefonen, er fotoner med forskjellige energier som 
spretter rundt i verden.

Mikrobølger kjenner vi blant annet fra strålingen til 
WiFi-routeren som gir oss trådløst internett. Disse fotonene 
har en frekvens på opptil fem milliarder svingninger per 
sekund (5 GHz). Det nye 5G-nettet som monteres rundt om 
i verden, opererer med frekvenser som svinger opp til åtte 
ganger så fort som dette igjen. Dette høres ut som uhyre 
sterk og skadelig stråling, men i realiteten er dette relativt 
lave frekvenser.

Dersom vi heller beveger oss til stråling som svinger 
hele 650 ganger så raskt som strålingen fra 5G-nettet, 
befinner vi oss i et strålingsfelt som er typisk for jorda. 
Denne typen stråling kalles infrarød stråling, og kroppene 
våre, sofaen og sengen, ja, alt vi ser rundt oss, stråler ut 

fotoner med så høy energi. Dette er altså stråling som krop-
pene våre blir bombardert med hvert sekund, hver eneste 
dag hele livet. Når vi sitter foran peisen på hytta, kan vi til 
og med kjenne på denne strålingen i form av varme. Det er 
ingen som bekymrer seg for å varme seg ved peisen selv om 
flammene stråler ut intens stråling med frekvenser helt opp 
mot hundre tusen milliarder svingninger per sekund (100 
THz).

Vi kan til og med finne frekvenser som svinger fire til 
åtte ganger så fort som dette igjen uten at det blir skummelt. 
På disse frekvensene har fotonene 19 000 ganger så høy 
energi som fotonene fra 5G-nettet. Vi snakker nå om synlig 
lys, det vil si fotoner som øyet kan se. Her finner vi blant 
annet lyset fra kjøkkenlampen og dagslyset fra sola. Dette er 
intens stråling vi eksponeres for hver eneste dag uten at folk 
bekymrer seg nevneverdig.

Naturlig å være bekymret
Det er forståelig at mange er bekymret for strålingen fra 
strømmålere eller 5G-nettet, selv om de i realiteten bruker 
fotoner med veldig lave energier. Et leirbål man griller pølser 
på, eller lampene vi har hjemme, er noe man har et naturlig 
og ukomplisert forhold til. Dette er ikke nødvendigvis 
tilfellet for de nye, ukjente boksene som monteres i hjem-
mene våre. Da er det viktig å huske at denne strålingen har 
mye lavere frekvenser enn det vi allerede mottar fra naturen 
hver eneste dag.

Så dersom du har en sønn eller datter som har tenkt 
seg til Vikingskipet en påske, kan du huske på at strålingen 
der har flere titalls tusen ganger lavere frekvenser enn 
strålingen fra peisen som du koser deg foran når du selv tar 
turen til hytta.

Fotografi av stråling, Wikimedia Commons
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I 2019 tok studentar og elevar til gatene i hopetal for 
å demonstrere i klimastreikane både i Noreg og i utlandet. 
Studentaktivisme kjennest ofte fjernt i Noreg, men dukkar 
jamleg opp på campusar i land som Frankrike og Canada. 
60-talet, med alle dei sosiale rørslene som fann stad, var ein 
diger faktor for korleis studentar driv med aktivisme den dag 
i dag, mykje på grunn av idear og taktikkar frå den situasjo-
nistiske internasjonale. 

På sporet av den ekte situasjon
Situasjonismen er både ei revolusjonær politisk rørsle og ein 
avantgardekunststraum som kom fram på 50- og 60-talet 
i Paris, men som hadde sine «avdelingar» rundt omkring i 
Europa. Rørsla brøyt ut frå forløparen lettrismen på 50-talet, 
som også var ein avantgardistisk rørsle, men som var meir 
retta mot kunst, poesi og film enn mot politikken.

Som idé er situasjonismen ein psykologisk teori som 
går ut på at menneske vert påverka av utanforståande 
hendingar i situasjonen dei er i, heller enn interne prosessar. 
Rørsla den situasjonistiske internasjonale, baserer ideane 
sine på å skape situasjonar der det å skape ein situasjon er 
med på å frigjere individet frå det daglegdagse. 

For å sette teoriane sine til verks skapte dei mest 
prominente situasjonistane ulike metodar for å møte på 
mest mogleg unike situasjonar, ein metode som vart kalla 
la dérive, «driv» på norsk. La dérive er ein teknikk der ein 
går ut i det urbane og spontant følger omgivnadane, situa-
sjonar som kjem opp, for å falle i eit med dei og kjempe mot 
keisemda ein får av det moderne samfunnet. La dérive spelar 
mykje på lag med studiet psykogeografi, som er studiet av la 
dérive utvikla av Guy Debord. 

I alle teoriane til den situasjonistiske internasjonale 
finn me ein moderne kritikk av kapitalismen i tillegg til 
ein kritikk av forbrukarsamfunnet, men den som tar eit 
oppgjer med dette på eit samfunnsplan, er «le spectacle» 
eller spetakkelet, som det vert på norsk. I 1967 gav Guy 
Debord ut boka La société du spectacle [Norsk tittel: Skue-
spillsamfunnet] som forklarar kva spetakkelet er, og korleis 
det eksisterer i samfunnet. Boka har kanskje skildra dagens 
samfunn betre enn den skildra dåtidas samfunn; meir rele-

vante i dag er område som sosiale medium og framandgje-
ring i form av auka kommodifisering, altså korleis so og seie 
alt i samfunnet, det vere seg relasjonar på sosiale medium 
eller idear, vert sett på som varer i ein marknad, og korleis 
dei slik får ein økonomisk verdi hengt på seg som forandrar 
relasjonane eller ideane til objekt. Sjølv om dei verkar meir 
relevante i dag, vart boka og den situasjonistiske internasjo-
nale pådrivarar til 68-opprøret. 

Men situasjonistane på 60-talet teoretiserte ikkje berre 
problem i samfunnet og korleis ein kan gjere livet betre indi-
viduelt, men også korleis ein kan gjere det betre kollektivt. 
Med bruk av det ein i dag vil kalle «pranks», klarte situa-
sjonistane å vende media mot seg sjølv ved å tvinge fram 
mediedekning berre for å vere nemnd i avisene eller ved å 
gjere om på reklameskilt. 

Frå avrettingar til massestreik: Studentaktivisme har alltid 
eksistert.
Så lenge det har vore universitet i verda, har det også vore 
studentar og studentaktivisme. I 1229 streika studentar i 
Paris over henrettinga av fleire studentar etter eit opprør. 
Årsaken for opprøret var at fleire studentar ikkje kunne 
betale for ølet dei hadde drukke, og dei vart kasta ut av baren. 
I 1848 vart studentar i Austerrike og Prøysen meir politiske 
og deltok under revolusjonen saman med arbeidarar. 

Men det er ikkje før ein kjem til 1900-talet at studentar 
byrja å bli meir aktive både på campus og i gatene. Som 
resten av samfunnet vart campus prega av nye politiske 
strømmingar. Studentforeiningar fungerte som fagforei-
ningar for studentar, og dei byrja å halde møter og konfe-
ransar om demokrati, utdanning og arbeidarrett. Sjølv om 
aktivismen hjå studentar var til stade, var det ikkje før 1968 
at han fekk satt sitt preg.  

Inspirert av den situasjonistiske internasjonale stod 
franske studentar, og etter kvart franske arbeidarar, opp mot 
staten og samfunnet. Opprøret var komplisert. Det enda 
opp i ein generealstreik som lamma heile Frankrike, og fekk 
president De Gaulle til å lyse ut nyval – alt på grunn av sinte 
studentar som såg seg leie av at menn ikkje kunne bu med 
kvinner på internata. Det var eit opprør som var retta mot 

Opprør på campus –  
arven frå situasjonismen

Tekst  Torje Hommedal Knausgård

heile samfunnsordenen, men som sprang ut av ein enkeltsak 
som forsvann like raskt som den kom fram. Men arven og 
myten om 68’ lever i dag.

Dagens situasjon(isme) og aktivisme
Teorien om spetakkelet hjå Guy Debord er for studentar 
særleg til stade i akademia i dag. Dette kjem fram i form av 
auka marknadsgjering der universiteta skal vere konkur-
ransedyktige, noko ein kan sjå i framveksten av topplei-
ingstruktur og i inntekta institutta og fakulteta får for kvar 
student. Studenten er forbrukar på universitetet, men også 
ei vare som universitetet «sel». Så ein del av studentakti-
vismen i dag kan ein sjå som eit sinne mot ei leiing som ser 
på studentar som studiepoeng og pengar.

Men der ein i 1968 og i 1848 hadde eit ynskje om å 
forandre store delar av samfunnet, har dagens studentakti-
visme andre drivkrefter og ynskjer for aktivismen sin. Der 
68-opprøret enda som eit utløp av sinne, raseri og fortviling 
mot noko ein ikkje heilt visste kva var, er dagens aktivisme 
meir retta mot konkrete saker. Klimastreik og ynskje om 
lågare, eller ingen, skulepengar, er saker som tiltrekk seg 
store mengder studentar til protestar og demonstrasjonar, 
alle med eit ynskje om å ta tilbake kontrollen på campus og 
framtida til studentar og unge via aktivisme. 

Den delen av aktivismen som er retta mot lokale 
problem på campus, er som regel retta mot leiinga på eit 
universitet, eit ynskje om å kunne delta meir, men også eit 
ynskje om meir mangfald på universitetet. Taktikken ein 
brukar, er inspirert av situasjonistiske taktikkar, frå sit-ins 
der studentar okkuperer område på campus for å fremja 
saka si, og «reclaim the street», der ein tar tilbake gatene og 
skapar eit fellesskap der, til å avbryte timar. 

Studentaktivistane er ikkje ein organisasjon som 
demonstrerer sporadisk fordi ein likar vald, men ei laust 
samansett rørsle som har eit ynskje om å skape ei betre 
framtid for studentar og unge. Å krevje å være med på 
prosessen er i seg sjølv ein form for situasjonisme, å ville sjå 
noko anna enn det ein vanlegvis gjer. 

TAG!
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Evnen til å se i mørket har Karl Ove utviklet som 
en respons på farens plutselige humørsvingninger: «[N]
yansen i de ulike lydene som steg opp fra gaten bare han 
tok av seg ytterklærne – alt var tegn, alt kunne tydes».13 Den 
veletablerte følsomheten for å forutse farens humør bruker 
forfatteren nå som et grep for å skildre Karl Oves bevissthet: 
Bevisstheten videreformidles dekka, tatt opp i fortellerens 
språk, og alt fortelleren beskriver er tegn som illustrerer 
hvordan Karl Oves bevissthet fungerer. Denne måten å 
fremstille seg selv på, avskåret fra historiens videre forløp, 
gjør at karakteren Kar Ove deler noe med mer tradisjonelle 
romankarakterer, samtidig med at Knausgårds skrivepro-
sess tilhører dagboka, hvor han ikke vet hvor historien vil 
gå videre: «Jeg sitter inne på kontoret […] og hører på det 
svenske bandet Dungen mens jeg tenker på det jeg har 
skrevet og hvor det leder hen».14

 Fortelleren Olaug er i hele romanen en mor på 
noe-og-tretti. Dermed er hennes utsigelsesposisjon mer 
stabil. I Tung tids tale er nå-et og da-et to størrelser som 
forholder seg til sønnens regressive autisme og kampen om 
å få holde på hva han var, i lys av hva han er blitt. Om dette 
er ønsketenking eller et eksistensielt oppgjør med helseve-
senet, får vi ikke noe entydig svar på. Det er kampen vi får et 
innblikk i. 

Olaug «ser» på et lignende vis med ørene: «Eg vanknar 
då eg høyrer lydane dine (...) Blir liggande med lukka auge, 
eg veit at eg ikkje treng å gå inn til deg».15 Nilssen er igjen 
mer konstaterende enn Knausgård. Hun sier hva hun hører, 
så forteller hun hva hun tenker. Et illustrerende eksempel 
både på likheten og forskjellen i stil finner vi når vi sammen-
ligner et kjennetegn på hvordan Knausgård låner karakteren 
sin stemme: idiosynkratiske utbrudd.16 

«– Kven i helvete har eg blitt? Freser eg til meg sjølv 
på lekeplassen»,17 skriver Nilssen etter å ha internalisert 
diagnosesamfunnets blikk på sin sønn. Forskjellen fra 
Knausgård er at det ikke er noe dekket bevissthets gjengi-
velse, men heller en direkte og åpen gjengivelse i det hun 
legger ved tankestreken og den etterfølgende frasen «freser 
eg til meg sjølv». Her skal leseren forstå hva diagnosen har 
gjort med blikket på gutten hennes, og hvordan hun er i ferd 
med å miste den han var, og den hun selv er. Følgelig skal vi 
ikke leve oss inn i hvordan hun den gang så gutten sin, men 
hvordan hun gjør det nå, og hvilken betydning dette har. 
Nærværet som søkes her, er derfor av en annen art enn det 
forhenværende jegs nærvær, som Knausgård søker.

Virkelighetens litterære gjenoppstandelse 
Knausgård har flere ganger sagt at han knakk en kode det 
øyeblikket han forsto at å skrive var som å lese: Han måtte 
inn i den verden bare lesinga åpna for ham. Knausgårds jeg 
måtte frigjøre seg fra framtidas viten, og karakteren Karl 
Ove måtte på tradisjonelt vis fanges i verket for slik å skrive 
fram det daværende nærværet i litteraturens her og nå, men 
stadig uten å gi slipp på den «ærlige» utsigelsesposisjon som 
dagboka tilbyr. Kun dette bøter på den aversjonen og mistil-
liten til både fiksjon og nyhetsrapporter som har vokst seg 
så sterk i ham. Knausgård flytta ærligheten fra dagbokskri-
vinga over til romanen idet han tvang oss til å identifisere 
fortelleren Karl Ove med forfatteren ved sitt skrivebord. Den 
stadig større avgrunnen mellom hverdagen og poesien blir 
omtolka til en avgrunn mellom fiksjon og verden som driver 
ham til ikke å fortelle en historie, men nærværende å fram-
stille et levd liv. Han trekker leseren inn forbi den sovende 
familien, ja, tekstens tilblivelse, til et stadig flimmer av lyder 
og bilder beskrevet av denne fortelleren som også gjør krav 

på å være forfatter. Men lydene og bildene han beskriver, 
illustrerer indirekte en bevissthet i verden. Denne dekka 
bevissthetsgjengivelsen er kanskje det som gjør at så mange 
forskjellige lesere kan se seg selv i Karl Ove.

Nilssen velger en lignende fortellersituasjon, nemlig 
hverdagen. For å fremme nå-ets nærvær dekker hun over 
skrivehandlingen der hvor Knausgård dekker over tankens 
typisk litterære markører for å fremme Karl Oves fortidige 
nærvær. Dette medfører en høyere grad av stabilitet i utsigel-
sesposisjonen, for «jeg», eller «eg» i Nilssens tilfelle, referer 
alltid til den samme personen, uten temporale spaltninger. 
Nilsen skyver utsigelsen fra fortelling til handling, og fra 
skriving til forspilt hvile ved å dekke til skriveakten, noe som 
gjør at den nokså nøkterne og konstaterende prosaen kana-
liserer patos fra en kjølig virkelighet tilsvarende leserens 
reaksjon når vi, forlatt av fortelleren, sitter med kommunens 
kalde avslag i hendene. 
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Ved å blottstille tekstens opphav med en til å begynne med 
særlig nøyaktighet oppnår Knausgård en form for ærlighet. 
Et poeng med denne «ærligheten» er at forfatteren er frigjort 
fra den virkeligheten han beskriver. Virkeligheten er ikke 
hans verk, men et sted han åpent forteller fra. Knausgård 
gjør om på motsetningen hverdag/kunst og får dem til å 
bli hverandres forutsetninger idet han etablerer visse på 
forhånd fastlagte rammebetingelser, som å skrive hver dag, 
en prosess han beskriver i verket.5 Han skriver likevel om å 
være dratt mellom sine plikter som far og ektemann og sine 
ambisjoner som kunstner.6

Også Olaug forteller fra de øyeblikkene når hun er 
alene, grytidlig om morgenen, og når barna er på skolen, og 
mannen er på jobb. Nilssen forteller riktignok ikke fra en 
skrivende stund, men en hvilestund. «Eg har lagt meg for å 
kvile ...».7 Fåfengte forsøk på å hvile går igjen hos Nilssen. 
Hun forskyver utsigelsen fra den skrivende stund til det 
utmatta øyeblikket. Verket henter mye av sin patos her. For 
på tross av den nokså konstaterende og nøkterne stilen 
springer den desperate nødvendigheten av å tale deres sak 
rett ut av det utmatta øyeblikket til fortelleren. Som Ellefsen 
avslutter sin anmeldelse av Tung tids tale med å proklamere, 
er dét romanen mest av alt viser oss, «at virkelighet og litte-
ratur ikke er motsetninger. Tvert imot.»8

Nærværseffekten – eller å se med ørene
Knausgårds skivestil kjennetegnes av både nærhet og 
avstand. Dagbokformen fører til et nærvær i skrivende stund, 
men det som det fortelles om, ligger ofte langt bak i tid. 
Likevel er det et poeng at han vil opprettholde nærværet og 
ærligheten skrivingen avstedkom. Hvor det ellers har vært 
vanlig å skrive fra sin barndoms perspektiv med den voksne 
forfatters visshet og senere erfaring i bakhånd, slik at en 
ender opp med å kolonialisere sin barndom idet den skrives 
fram, har Knausgård her valgt å låne seg selv en stemme fra 
det daværende tidspunkt mens den nåværende forfatteren 
holder fram med å stå for skildringer og tilby metaforikk.9

Det mest illustrerende eksempelet på dette finner vi 
helt i begynnelsen av boka når jeget, den åtte år gamle Karl 

Ove, lurer på hvordan faren kunne vite at han hadde løpt 
over gresset, noe de ikke får lov til, selv om han forsikret 
seg om at faren ikke kunne se ham. Fortelleren holder igjen 
svaret og lar sin karakter bryte ut i sitt indre: «Hvordan i all 
verden hadde han visst at jeg løp?»10 før Knausgård presen-
terer svaret på følgende vis etter at storebroren Yngve åpner 
vinduet under kveldsmaten: 

Lydene som drev inn fra mørket utenfor, forandret 
hele stemningen kjøkkenet. Plutselig var det en del 
av landskapet utenfor. (…) I bakken opp mot broen 
skiftet en motorsykkel gir. Og fjernt, liksom hevet over 
alt annet, lå duren fra en båt som var på vei inn dra 
sundet. Han hadde selvfølgelig hørt meg! Skrittene da 
jeg løp på singelen! 

Poenget er bevegelsen fra lyd til bilde i det fortalte. 
Bevegelsen gir den da åtte år gamle Karl Ove innsikt i 
farens erkjennelse, og slik gir den leseren innsikt i hvordan 
bevisstheten hans fungerer: Det at han selv kunne se hva 
som var utenfor vinduet selv om det var helt mørkt ute, 
gjør at han forstår hvordan faren visste at han løp. Likevel 
tilhører ikke skildringen en åtteåring tilsvarende som 
bevisstheten ikke tilhører en snart 40 år gammel mann som 
selvfølgelig er klar over hvordan faren kunne vite at han løp. 

Heller enn å skrive: «Hvordan visste han at jeg løp, tenkte 
jeg da, uvitende om at det var lyden som avslørte meg», tar 
fortelleren språket til åtteåringen opp i seg. Det å kursivere 
hørt, foruten utrykket «i all verden» tilhører barnets språk, 
og således svøper det utropet i et idiomatisk skjær.11 Selv 
om barnet ikke får komme direkte til orde, forekommer en 
sammensmeltning av fortellerens og personens stemme. 
Dette grepet er velkjent fra 1800-tallsromanen og tilskrives 
gjerne Gustave Flaubert. Det som er nytt hos Knausgård, er 
at dette forekommer i en førstepersonsfortelling, hvor både 
den hvis bevissthet gjengis, og den som forteller, benytter 
seg av det samme pronomen: jeg.12

Argument3332

Kultur Selvbiograferende romankunst

Det er elleve år siden utgivelsen av Karl Ove 
Knausgårds Min Kamp 1. Onkelen hans trua med rettsak, og 
boka ble en litterær og tabloid sensasjon. Norges litterære 
klima ser ut til å være endra: Vi leser biografisk, og mange 
forfattere skiver nokså åpenlyst om seg selv, men stadig med 
betegnelsen roman på tittelbladet. Et eksempel fra de siste 
åra er Olaug Nilssens Tung tids tale (2017). Her henvender 
fortelleren Olaug seg til Daniel, hennes åtte år gamle sønn. 
Daniel har regressiv autisme. Boka forteller om noen uker 
i 2017 og skildrer den pågående kampen med kommunen 
som hverdagen har blitt til, men regresjonen til Daniel er 
hele tida et bakteppe som gjør dette nå-et og da-et – tida før 
Daniel mista språket – til uforsonlige størrelser i foreldrenes 
møte med, og kamp mot, diagnosesamfunnet. 

Morgenbladets kritiker Bernhard Ellefsen stiller i sin 
anmeldelse av boka følgende spørsmål: «Hvilken intellek-
tuell, estetisk og sågar politisk gevinst tilbyr den litterære 
utsigelsesposisjonen?» Hos Nilssen er det et spørsmål om 
hvorfor hun velger romanformen, mens det i Knausgårds 
tilfelle ser ut til å være et spørsmål om hvorfor han gjør krav 
på at det som så åpenbart er en roman, er sant. Nilssens 
ønske om å tale familiens sak er av eksistensiell art og gjør at 
vi godtar at hun taler på vegne av en uten stemme. Roma-
nens «litterære utsigelsesposisjon» framstår som et valg da 
det hersker liten tvil om at boka er sann, i betydningen ekte-
følt og nødvendig å fortelle. Hva gjør at vi så fort forholder 
oss til de to bøkene, som begge stiller seg mellom kunst og 
virkelighet, eller litteratur og dokumentasjon, på forskjel-
lige vis? 

Dagbokromanen – eller å lage kunst av hverdagen
Tung tids tale er strukturert rundt en søknad om 
omsorgslønn – fra en fastlege gir jeg-personen, 
Olaug, ideen, fram til det endelige avslags-
brevet på bokas siste side. Innenfor denne 
rammen innledes hver lille tekstsam-
ling med en dagboklignende datering: 
«Siste måndag i november»1 og fram 
til «Tredje torsdag i mai»,2 hvor 
vi finner kommunens svar på 
søknaden om omsorgslønn. 
Det ser ut til å være et 
faktisk avslag fra Bergen 
kommune som er 
tatt opp i romanen. 

Brevet er også datert 18.05.2017, som ganske riktig er den 
tredje torsdagen i mai. 

Avslaget på bokas siste side henter ikke bare noe fra 
virkeligheten inn i romanen, men henter likeledes romanen 
inn i virkeligheten. Vi som har blitt leda gjennom prosessen 
av jeg-fortelleren, får like kaldt og uformidla som henne 
svaret i hendene. De sladda partiene bidrar til å gi doku-
mentet en offentlig og uforfalska aura. Her forlater jeg-for-
telleren oss, dette for at vi skal ta hennes sted som leser av 
avslaget. Forfatteren frigjør seg fra å skape en virkelighet. 
Hun viser snarere at skriving er en del av og et svar på livet. 

Min Kamp har på lignende vis noe dagboklignende 
over sin form og tilblivelse. Det er velkjent at Knausgård 
skrev hver dag, og særlig første bind bærer klart preg av 
dette: «Idag er det den 27. februar 2008. Klokken er 23:43. 
Jeg som skriver, Karl Ove Knausgård, ble født i desember 
1968, og er altså i skrivende stund 39 år gammel».3 Og 
tre sider senere: «Klokken er noen minutter over åtte om 
morgenen, det er den 4. mars 2008, jeg sitter på kontoret».4 
Hos Knausgård er de dagboklignende dateringene et forsøk 
på å vise at han henvender seg til oss fra hverdagen, at den 
skrivende eller kontemplative stund befinner seg mellom 
barnehagelevering og -henting. Eller som her, på et tids-
punkt når hele familien ligger og sover, og det er som om 
han trekker leseren, som alltid allerede må vende seg bort 

fra sine idet han skal lese, med inn i leiligheten 
som er svøpt i søvn, stille, videre inn 

på kontoret hvor han sitter 
og skriver dette 

alene. 

Tekst  Christian Bjaalid Cowin

Litteratur

Argument3736 Kosmos

Kultur

Sjelden tenker vi over de ordene vi hører eller 
sier. De er bare midler for å kommunisere et budskap. 
Litteraturteoretikeren Viktor Sjklovskij hevder at språket 
vi bruker i hverdagen er vanestyrt og automatisert.1 Han 
lanserte det litteraturvitenskaplige begrepet underlig-
gjøring. Ved å skildre erfaringer, objekter og opplevelser 
på en fremmed måte, tvinges leseren til å nylese ordene, 
oppfatte dem på nytt og skape en forestilling om det som blir 
beskrevet, med nye øyne. Slik bryter leseren sin økonomiske 
og assosiative tenking for å oppdage fenomener på en ny 
måte. 

Litteraturen motsetter seg bruk av hverdagsspråket. 
Den bryter de automatiserte koblingene våre til språket og 
forsøker å bevisstgjøre oss og få oss til å føle fenomenene vi 

hver dag overser på grunn av hverdagens sløvende auto-
matisering. Dette er underliggjøringen. Hos Sjklovskij er 
«persepsjonsprosessen et mål i seg selv».2 Selve prosessen å 
se og «ta inn» noe er en ønsket virkning og et grunnleggende 
grep i litteraturen.

Underliggjøringens virkning strekker seg ut over selve 
lesningen. Ved å lese om noe allmennmenneskelig uttrykt 
gjennom underliggjøringens vanskeliggjorte språk kan vår 
forståelse av tingene endres. Ved å erfare gjennom under-
liggjøringens grep kan vi innhente nye perspektiver på livet, 
tingene og verden.

Underliggjøringens grep virker også i skrekklittera-
turen. Først og fremst er skrekk en følelse. Skrekklitteraturen 
ønsker å vekke denne følelsen hos leseren. Ved å skildre 

Litteraturens skrekkelige 
tilbøyeligheter
Tekst  Felicia Rolf

grufulle fenomener og hendelser provoserer teksten frem 
frykt og ubehag hos leseren flettet sammen med forvent-
ning og engasjement. Vampyrer, monstre og spøkelser er 
klassiske eksempler. Imidlertid er skrekksjangeren mer 
enn som så. Innen kosmisk skrekk er det ikke nødvendigvis 
monstrene som skal ryste oss, men snarere menneske-
hetens plass i verden. Her stilles vi til veggs med ideer om 
menneskets meningsløse tilstand i universet, om fenomener 
som utkonkurrerer oss, eller om innsikter som kan skade oss 
og vår plass i verden. Sjangeren tar også for seg vår forestil-
ling om den ordnede verden og setter spørsmålstegn ved om 
dette som vi tror er kosmos, egentlig er kaos.

Et ønske om glemsel
Den kosmiske skrekkens far, H. P. Lovecraft, demonstrerer i 
sitt forfatterskap hvordan skrekksjangeren underliggjør vår 
forestilling om virkeligheten og verden rundt oss.3 I hans 
prosadikt «Ex Oblivione» (1921) møter vi en døende forteller, 
og vi følger hans bevegelse inn i sin nye, lukkede verden:

When the last days were upon me, and the ugly trifles 
of existence began to drive me to madness like the 
small drops of water that torturers let fall ceaselessly 
upon one spot of their victims body, I loved the irra-
diate refuge of sleep. In my dreams I found a little of 
the beauty I had vainly sought in life, and wandered 
through old gardens and enchanted woods.

Allerede i prosadiktets åpningssetninger ser vi 
fortelleren bringe oss vekk fra det «normale» liv og inn i en 
drømmeverden gjennom hans skildring av å være døende. 
Sammenligningen av livet med torturofferets opplevelser 
underliggjør menneskets eksistens. Erfaringen vendes om 
når livet synes mer uutholdelig enn døden. Fortelleren i 
prosadiktet skaper dermed et nytt liv og en ny virkelighet i 
drømmene sine. Natt etter natt drømmer han om å vandre 
gjennom en vakker skog i en dal. Innerst i dalen finnes en 
stengt port. Tankene hans unnslipper den aldri, verken 
i drømme eller i våken tilstand. Den virkeligheten han 
opplever i drømmene sine, trenger seg dermed inn i hans 
våkne virkelighet. Drømmer, som samtidig er underliggjø-
rende opplevelser og en automatisert, kroppslig funksjon, får 
på denne måten en forrang foran virkeligheten og dominerer 
jegets virkelighetsoppfatning. En natt drømmer han om en 
stor og mystisk by. Der finner han tekster som forteller om 
hva som befinner seg på den andre siden av porten: Noen 
lover fantastiske underverk, mens andre skildrer skrekk og 
skuffelse.

Some of the dream-sages wrote gorgeously of the 
wonders beyond the irrepassable gate, but others told 
of horror and disappointment. I knew not which to 
believe, yet longed more and more to cross forever 
into the unknown land; for doubt and secrecy are the 
lure of lures, and no new horror can be more terrible 
than the daily torture of the commonplace. So when I 
learned of the drug which would unlock the gate and 
drive me through, I resolved to take it when next I 
awaked.

For å tre gjennom porten trengs altså et rusmiddel. I 
utdraget over bekreftes det at jeget lar drømmene overta 
sin våkne virkelighet: Han tar valg i drømme som han vil 
gjennomføre våken. Dermed lar han drømmetilstanden 
annektere den våkne virkelighet. Slik vendes de to tilstan-

dene om, og for fortelleren er nå drømmetilstanden hans 
faktiske virkelighet.

Rusmiddelet inntar fortelleren allerede neste kveld, 
og håpefullt reiser han på nytt til denne porten. Han dyttes 
gjennom og oppdager at alt som var skrevet om dette stedet 
på sett og vis er sant. Her er han virkelig fri, men det er også 
bare et uendelig, dødt tomrom.

Skrekkens inversjon
I dette prosadiktet ser vi skrekklitteraturens underliggjøring 
i praksis. Ved å dreie om på en allmennmenneskelig erfaring, 
som drømmer eller frykt for døden, blir de her fremstilt i et 
underlig, fremmed perspektiv. Skrekksjangeren forvrenger 
underliggjøringens effekt. Der vi gjennom «vanlig» litteratur 
kan erverve nye verdier og se livet på en meningsfull måte, 
tilbyr skrekken en forståelse av verden som ubetydelig: «the 
days of waking became less and less bearable from their 
greyness and sameness.»4 Skrekklitteraturen vil rokke ved 
leserens forankring i virkeligheten. I stedet for å forskyve 
leserens syn på verden forsøker underliggjøringen i skrekk-
litteraturen å velte det.

Lovecraft tematiserer ideen om at ikke-eksistens 
og en glemselens verden er å foretrekke framfor selve 
livet. For den gjengse leser er fortellerens virkelighet altså 
radikalt annerledes fra ens egen. Derfor krever lesningen 
en spesiell deltakelse hvor leseren forsøker å forstå fortel-
lerens syn. Dermed tar leseren dette synet til en viss grad 
innover seg, og leseren må endre sine umiddelbare hold-
ninger for å forstå og identifisere seg med den andre nettopp 
fordi teksten ikke nyanserer, men velter om på leserens 
perspektiv. Skrekklitteraturen er introspektiv, og for å la seg 
lese må den leses på sine premisser.

Ved å lukke seg inne med et eget negativt verdenssyn 
og livsperspektiv og en fremmed handling må leseren endre 
noe ved seg selv for å få tilgang til teksten og kunne delta 
i lesingen. Leseren må forkaste sin egen verdensforstå-
else. Slik oppfattes skrekklitteraturen som avskåret fra den 
alminnelige verden. Etter lesingen har vi blitt befestet med 
en ny, omvendt verdensforståelse. Slik er ikke bare lesingen 
skremmende, men når vi så ser på verden med et nytt blikk, 
er også den skrekkelig. Der den alminnelige skjønnlittera-
turen gjør seg fremmed for å la oss se verden, gjør skrekklit-
teraturen også selve verden fremmed.
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1. Sjklovskij, «Kunsten som grep», s. 17.
2. Sjklovskij, «Kunsten som grep», s. 18.
3. For øvrig fylte Lovecraft 130 år i august. Det er imidlertid 

viktig å understreke at denne lille hyllesten gjelder 
Lovecrafts bidrag til litteraturen, både skjønnlitterært og 
sakprosaisk, for dette må kunne skilles fra hans kontro-
versielle politiske meninger og rasistiske holdninger.

4. Lovecraft, «Ex Oblivione».

H.P. Lovecraft. Foto: Pictorial Press/Alamy
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Komposisjon Balanse og luft

I kveld blir det stjerneklart
Bli med på UFO-utflukt

I KVELD BLIR DET 
STJERNEKLART

Bli med på UFO-utflukt
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Komposisjon Symmetri og asymmetri

Gullfisk (Carassius 
auratus) er en art i 
gruppen karpefisker.

Det er en populær 
akvariefisk, og en av 
de første artene av 
fisk som ble domes-
tiserte. Tidspunktet 
er imidlertid fortsatt 
usikkert.Gullfisken 
er et relativt lite 
medlem av karpe-
familien, og når en 
maksimal lengde på 
59 cm og en vekt 
på 3 kg. De fleste 

individene blir under 
halvparten så store. 
Gullfisker har svært 
bra reaksjonsevne 
og kanskje en av 
karpefamiliens bes-
te. Det finnes mer 
enn 80 former gull-
fisk. Gullfisk har om-
trent 70 000 gener, 
langt flere enn for 
eksempel sebrafisk 
(ofte brukt i viten-
skapelig forskning), 
som har omtrent 26 
000 gener.

Siden arten har en 
lang historie som 
akvariefisk, har den 
også vært gjenstand 
for mye selektiv avl, 
og det finnes man-
ge avlsvarianter. 
Flere varianter blir 
betraktet som etisk 
tvilsomme; mange 
har forkortet rygg-
søyle, noe som fører 
til problemer med 
de indre organene 
og gjør det vanskelig 
for fisken å svømme. 

Verdens største gullfisk!
Gullfisk (Carassius 
auratus) er en art i 
gruppen karpefisker.

Det er en populær 
akvariefisk, og en av 
de første artene av 
fisk som ble domes-
tiserte. Tidspunktet 
er imidlertid fortsatt 
usikkert.Gullfisken er 
et relativt lite med-
lem av karpefamilien, 
og når en maksimal 
lengde på 59 cm og 
en vekt på 3 kg. De 

fleste individene blir 
under halvparten så 
store. Gullfisker har 
svært bra reaksjons-
evne og kanskje en 
av karpefamiliens 
beste. Det finnes 
mer enn 80 former 
gullfisk. Gullfisk 
har omtrent 70 000 
gener, langt flere enn 
for eksempel sebra-
fisk (ofte brukt i viten-
skapelig forskning), 
som har omtrent 26 
000 gener.

Verdens største 
gullfisk!

”Den største 
gullfisken jeg 
har sett!”

– Markus (12)
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Komposisjon Luft

Gullfisk (Carassius 
auratus) er en art i 
gruppen karpefisker.

Det er en populær 
akvariefisk, og en av 
de første artene av 
fisk som ble domes-
tiserte. Tidspunktet 
er imidlertid fortsatt 
usikkert.Gullfisken 
er et relativt lite 
medlem av karpe-
familien, og når en 
maksimal lengde på 
59 cm og en vekt 
på 3 kg. De fleste 
individene blir under 
halvparten så store. 

Gullfisker har svært 
bra reaksjonsevne 
og kanskje en av 
karpefamiliens bes-
te. Det finnes mer 
enn 80 former gull-
fisk. Gullfisk har om-
trent 70 000 gener, 
langt flere enn for 
eksempel sebrafisk 
(ofte brukt i viten-
skapelig forskning), 
som har omtrent 26 
000 gener.

Siden arten har en 
lang historie som 
akvariefisk, har den 
også vært gjenstand 

for mye selektiv avl, 
og det finnes man-
ge avlsvarianter. 
Flere varianter blir 
betraktet som etisk 
tvilsomme; mange 
har forkortet rygg-
søyle, noe som fører 
til problemer med 
de indre organene 
og gjør det vanskelig 
for fisken å svømme. 

Verdens største gullfisk!

”Den største 
gullfisken jeg 
har sett!”

– Markus (12)

Verdens største gullfisk!
Gullfisk (Carassius auratus) er 
en art i gruppen karpefisker.

Det er en populær akvariefisk, 
og en av de første artene av fisk 
som ble domestiserte. Tids-
punktet er imidlertid fortsatt 
usikkert.Gullfisken er et relativt 
lite medlem av karpefamilien, 
og når en maksimal lengde 
på 59 cm og en vekt på 3 kg. 
De fleste individene blir under 
halvparten så store. Gullfisker 
har svært bra reaksjonsevne 
og kanskje en av karpefamili-
ens beste. Det finnes mer enn 

80 former gullfisk. Gullfisk har 
omtrent 70 000 gener, langt 
flere enn for eksempel sebra-
fisk (ofte brukt i vitenskapelig 
forskning), som har omtrent 26 
000 gener.

”Den største 
gullfisken jeg 
har sett!”

– Markus (12)

Foto: Dirk Adams

Foto: Dirk Adams



Komposisjon Bilder

Bleed Delvis Bleed
  

Ingen bleed

Photo: Luke Stackpoole
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Arsene Wenger.  
Foto: Gaius Cornelius
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Typograf Hjalmar Hansen, 1948. Foto: Schrøder

Caslon.
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Typografi

Grotesk
Sans Serif
Neue Haas Unica

Antikva
Serif
William

Forskjellige typer

Rr Rr



Typografi

Sammenligning av en grotesk og en antikva Eksempel på serifer

Forskjellige typer

R r R rRr
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Grotesk
Sans Serif

Neue Haas Unica

Forskjellige typer

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn  
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz Ææ 
Øø Åå 1234567890



Typografi Forskjellige typer

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn 
Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu 
Vv Ww Xx Yy Zz Ææ 
Øø Åå 1234567890
Antikva
Serif

William
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Universitetet i Oslo
Åpent Mandag–Tirsdag

Grotesk
Sans Serif

Neue Haas Unica
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Universitetet i Oslo
Åpent Mandag–Tirsdag

Antikva
Serif

William



Typografi Forskjellige typer

It was a bright cold day 
in April, and the clocks 
were striking thirteen.

Antikva
Serif

William



Typografi Forskjellige typer

It was a bright cold day 
in April, and the clocks 
were striking thirteen.

Grotesk
Sans Serif

Neue Haas Unica



Typografi Forskjellige typer

Fotball er et ballspill og en lagidrett, verdens mest populære sport, 
der det skilles mellom bredde- og eliteidrett. Hvert lag består av 
11 spillere, en målvakt (keeper) og ti utespillere. Formålet med 
spillet er å score mål, det vil si å få ballen over motstanderens 
mållinje.

Ballen føres først og fremst med føttene (derav fotball), men 
utespillerne har lov til å bruke alle kroppsdeler unntatt hender 
eller armer i spillets gang. Spillet består av to faser: Angrep, 
hvor ens eget lag forsøker å score mål, og forsvar, hvor en for-
søker å hindre motstanderen i å score mål.

En viktig årsak til spillets popularitet er dets enkelhet – alle 
kan delta. Utstyret er billig og reglene enkle. Fotball spilles på 
en rektangulær bane, gjerne av kunstgress eller naturgress, 
og i hver kortende er det satt opp et mål. Fotballen er rund og 
består vanligvis av et ytre lag av lær eller plast og en indre, opp-
blåsbar gummiball.

Fotball er et ballspill og en lagidrett, verdens mest populære 
sport, der det skilles mellom bredde- og eliteidrett. Hvert 
lag består av 11 spillere, en målvakt (keeper) og ti utespille-
re. Formålet med spillet er å score mål, det vil si å få ballen 
over motstanderens mållinje.

Ballen føres først og fremst med føttene (derav fotball), 
men utespillerne har lov til å bruke alle kroppsdeler unn-
tatt hender eller armer i spillets gang. Spillet består av to 
faser: Angrep, hvor ens eget lag forsøker å score mål, og 
forsvar, hvor en forsøker å hindre motstanderen i å score 
mål.

En viktig årsak til spillets popularitet er dets enkelhet – 
alle kan delta. Utstyret er billig og reglene enkle. Fotball 
spilles på en rektangulær bane, gjerne av kunstgress eller 
naturgress, og i hver kortende er det satt opp et mål. Fot-
ballen er rund og består vanligvis av et ytre lag av lær eller 
plast og en indre, oppblåsbar gummiball.
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Typografi Forskjellige typer



Business Trafikk

Krim

funky opåeß

Typografi Forskjellige typer
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Kabel



StrangerthingS

Der 
Malteser

Falke



UFO studentforening presenterer

24. februar 2021

FriendlYthingS

UFO filmklubb presenterer

24. februar 2021

Der 
Malteser Falke



Vi trenger 
Adobe-lisens!


