
«Walgermo skriver 
inspirerende [...] Alf Kjetil 
Walgermos bok er en 
viktig påminnelse om 
Bibelens mangfold og 
bibelfortellingenes plass i 
vestlig kultur.»
Hilde Brekke Møller, Vårt Land
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Sametingspresidenten frykter for folket sitt:

Kringsatt av 
vindkraft

Patentlover kan gjøre det 
vanskelig for fattige land å få 
tilgang til en koronavaksine. 
Norge vil ikke støtte et 
forslag fra India og Sør-Afrika 
om å få unntak fra reglene.   
 SIDE 14 OG 15

Patenter til bry

Hvis det nye hørespillet om 
Brillebjørn er en lydbok, kan 
det ikke strømmes lovlig før i 
mai neste år. Dette er en 
julekalender i lydform, sier 
strømmetjenesten Fabel. 
 KULTUR SIDE 24 OG 25

Bjørn  
lager bråk

STORM: Sametingspresident Aili Keskitalo raser over at staten går mot samene i 
en vindkrafttvist. Vindkraft er en trussel mot samefolket, sier hun.  SIDE 8 OG 9
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MYANMAR: Minoriteter mistet valget. SIDE 18 OG 19

Biden har sine røtter i krigs
liberalismen og kan øke sannsynlig
heten for krig. SIDE 20 OG 21  Göran Therborn

Vi kan ende opp med at det er de som 
har minst, som tar kostnaden ved krisa på 
vegne av oss alle. SIDE 3  Marie Sneve Martinussen
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USA må følge de rådene 
landet har gitt svake regjerin-
ger i Afrika og andre steder i 
verden: å respektere loven og 
ikke bruke vold, oppfordret 
Reuben Brigety, tidligere 
amerikansk viseutenriksmi-
nister like før valget. 

Men de gjenspikrede 
butikkene i byene, den 
kraftige økningen i etterspør-
sel etter våpen og ammuni-
sjon, demonstrasjonene 
utenfor stemmeopptellingslo-
kalene og Trump som utroper 
seg selv til seierherre, med 
krav om å stoppe opptellin-
gen, viser hvor sårbart det 
liberale demokratiet har blitt 
i USA. 

Afrikanske forretnings-
menn er ikke imponert: «Som 
en bananrepublikk», sier en 
gruvedirektør i Guinea. 
«Skremmende å se dette i 
Amerika», mener en salgssjef 
i Tanzania (Reuters, 4. novem-
ber). 

Selv om Joe Biden vant, er 
menneskeheten på vei inn i 
en «postvestlig» verden etter 
et halvt årtusen med vestlig 
herredømme. En asiatisk 
dominans er ikke på trappene 
(ennå), men snarere en 
verden med to tyngdepunk-
ter, et asiatisk og et nordatlan-
tisk. Utviklingen er på vei, og 
IMF har allerede anerkjent 
Kina som verdens største 
økonomi, målt etter kjøpe-
kraft. De internasjonale 
økonomiske organisasjonene 
venter at Kina om rundt et 
tiår blir størst også målt 
monetært. 

Håndteringen av covid-19 
har påskyndet flyttingen av 
tyngdepunktet i verden. 
Øst-Asia og Kina har vist seg 
å kunne mestre pandemien. 
Antallet døde per million 
innbyggere var 4. november 
241 ganger flere i USA (722) 
og 193 ganger flere i Sverige 
(593) enn i Kina (3), ifølge 
Coronavirus Worldometer. 

Kina er det eneste landet 
som har hentet seg inn igjen 
økonomisk og sosialt etter 
utbruddet. Mens USA i år 
ventes gå tilbake med 4–5 
prosent og Vest-Europa med 
8–9, vokser den kinesiske 
økonomien 2020 med 2–3 
prosent og vil akselerere 
neste år, ifølge IMF. 

Valgresultatet i USA har 
resultert i en delt kongress – 
med demokratisk majoritet i 
Representantenes hus og 
republikansk majoritet i 

senatet – noe som sannsynlig-
vis vil lamme amerikansk 
innenrikspolitikk fire år fram-
over. Rett før valget har 
landet dessuten fått sin mest 
konservative, politisk aktive 
høyesterett siden andre 
verdenskrig. 

Den historisk høye valg-
deltakelsen og det jevne 
resultatet viser en konsolide-
ring av den dype ideologiske 
polariseringen som Trump 
har skapt. Denne polariserin-
gen har ført til både skilsmis-
ser og brudd mellom mødre 

og voksne barn (Reuters 2. 
november). 

Nå som de store, folkerike 
asiatiske landene – Kina, 
India, Indonesia, Vietnam 
med flere – har begynt å 
vokse økonomisk og teknolo-
gisk, kan de ikke holdes ute 
fra den store scenen. Vesten 
må lære seg å behandle 
resten av verden som jevn-
byrdige. Den nyeste ideen til 
Löfven-regjeringen i Sverige, 
at avanserte bedrifter fra 
Kina skal stenges ute fra 5G, 

blir snart like uholdbar som 
det gamle britiske parkskiltet 
i Shanghai, «No dogs and no 
Chinese». 

Å gi fra seg makten til 
andre som fortjener den, uten 
vold, har blitt en demokratisk 
norm i innenrikspolitikken 
gjennom et århundre, men er 
nå plutselig utfordret i USA. 
Å akseptere en radikal 
maktforskyving globalt har 
aldri inngått i det amerikan-
ske diplomatiets regelbok.

Utenom en terrorbalanse 
når det gjelder atomvåpen, er 

Det vi ser, er slutten på et herredømme. Ingen amerikansk president kan  forhindre at vi er på vei inn i en helt ny tid. 

USAs epoke går mot slutten

SOL GÅR OPP, OG SOL GÅR NED: Joe Biden framstår som en standardpolitiker med en hel del svin på skogen, og hans presidentperiode blir 
i beste fall en anstendig mellomakt med kompromisser i et splittet land, i verste fall en katastrofal krig, skriver Göran Therborn.  FOTO: 
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Hvis vi skal styres etter twittera-
tet, så flyttes vi langt fra hva folk 
faktisk er opptatt av.

Trine Eilertsen til Minerva 

Oslo og Norge skal åpne igjen. Vi 
skal puste, leve, nyte. Spise, le 
og oppleve. Pandemien er ikke 
evig. Men skal vi leve, må vi 
overleve. Det kan ikke vente. 
Bordet er tomt.

Kjøkkensjef Jimmy Øien i VG

Mens mange steder i Norge 
konkurrerer om å være Norges 
Toscana, har bydelene i Oslo de 
siste ukene konkurrert om å 
være Norges Lombardia. 

Kjetil B. Alstadheim i  
Aftenposten

Si hva du vil om kapitalisme, den 
har vært en gigantisk, svær, 
skitten, schtøgg maskin, men 
den har tross alt gjort at vi sitter 

her og har trådløst internett og 
iPhone, og penicillin. 

Thomas Seltzer til Natt&Dag

Den demokratiske partielite har 
endnu en gang forsømt at forstå 
grundene til, at så mange socialt 
betrængte og marginaliserede 
amerikanere foretrækker at 
stemme på Trump. 

Owen Jones i Information

OVERHØRT
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VARSKO HER! Fotgjengere er lei av å bli nedprioritert – og klare 
for å aksjonere, skriver Janecke Hagvik.  FOTO: TERJE PEDERSEN, NTB

Byenes største trafikant
gruppe, fotgjengerne, 
behandles som kasteløse og 
nederst på rangstigen av 
våre politikere. Fotgjengerne 
er både utslippsfrie og 
mikromobile, og har lavest 
miljøavtrykk av alle trafikan
ter. Gategåing er så miljø
vennlig persontransport at 
det burde vært tilskuddsord
ninger for spasersko! 

Det er på tide at vi tas på 
alvor i samferdselspolitik
ken. Fotgjengerforeningen 
«La oss ta fortauene tilbake» 
får stadig nye medlemmer. 
Med en gangfart på 5–6 km i 
timen er fotgjengeren langt 
unna elsparke
sykler og 
syklende med 
tillatt hastig
het på 20 
kilometer i 
timen. Fot
gjengere i 
Norge forventes å dele 
fortau og gågater med disse. 
Av Trygg Trafikk rådes vi nå 
til å gå i rett linje på fortau 
og se oss over skulderen for 
å unngå påkjørsel bakfra. 

Våre politikere har omfavnet 
«mikromobilitet» som 
miljøvennlig, og ønsker 
denne formen for «rask og 
effektiv forflytning» vel
kommen. Sykler med og 
uten pedaler og elmotor kan 
boltre seg nokså uhindret på 
fotgjengernes områder. 
Utleiefirmaer utbyder nå 
12.000 elsparkesykler i 

hovedstaden, og benytter 
fortauene som gratis 
markedsplass. Dørtildør
ordningen gir dem en stor 
konkurransefordel framfor 
bysyklene, som må parkeres 
i egne stativ før leieforholdet 
avsluttes. Med leid elsparke
sykkel kommer kunden helt 
fram til døra. 

Senest denne uken snublet 
84 år gamle Astrid i en 
elsparkesykkel som lå 
utenfor oppgangen. Hun 
brakk ribbein og skadet 
øyet. Frislipp av mikromobi
litet har ført til anarki på 
fortauene. For blinde, eldre 
og rullestolbrukere er byen 
blitt en håpløs labyrint full 
av hindringer. Legevakten 
melder om stygge skader, og 
har ropt varsko lenge. 

Å forflytte seg til fots er 
det mest 
miljøvennlige 
førstevalg i en 
by. Å gå er 
dokumentert 
bra for kroppen. 
Men en stor del 
av befolkningen 

verken kan eller bør trille på 
to hjul. Fotgjengerne burde 
krediteres for sitt miljøbi
drag. Syklister får støtte til 
innkjøp av piggdekk, og 
reparasjoner, elkjøretøy gis 
betydelige fordeler. Fotgjen
gerne må kjempe for sin rett 
til trygge fortau. 

Derfor vil fotgjenger-foren
ingens medlemmer aksjo
nere for sine rettigheter i 
tiden framover. 

Janecke Hagevik, 
styremedlem i fotgjengerforenin-
gen «La oss ta fortauene tilbake»

janecke@janecke.no

Fotgjengeropprøret 
– ta gatene tilbake  

Frislipp  
av såkalt 
mikro

mobilitet har ført til 
anarki på fortauene.

FOTGJENGERE
Janecke Hagevik

Det vi ser, er slutten på et herredømme. Ingen amerikansk president kan  forhindre at vi er på vei inn i en helt ny tid. 

USAs epoke går mot slutten

det ingenting som taler for at 
USA, med sine allierte, er 
villige til å tilpasse seg en 
postvestlig verden. Og 
terrorbalansen etterlater 
mange hull for lokale krigs
hissere. Eksperter på ameri
kansk utenrikspolitikk er 
allerede i gang med å disku
tere risikoen for krig i en 
situasjon der ett hegemoni 
utfordres, fra AtenSparta og 
den peloponnesiske krig i den 
gamle Hellas til Tyskland
Storbritannia og første 
verdenskrig. 

Maktbalansen i verden er i 
endring. En observant 
analytiker og tidligere 

diplomat fra Singapore har 
sammenlignet USAs opptre
den etter den kalde krigen 
med Sovjetunionen mot 
slutten av den kalde krigen: 
«stivbeint, ufleksibel, doktri
nær», og innblandet i «unød
vendige og smertefulle 
konflikter». USAs detronise
ring fra en global variant av 
«America first» ville trolig 
gått raskere under en klovn 
som Trump, som både østasia
tiske analytikere, politiske 
filosofer og diskré europeiske 
håndlangere har så mye 
forakt for. Det innebærer 
likevel en betydelig fare for 
krig under Biden, som under 
valgkampanjen konkurrerte 
med Trump om hvem som var 
mest aggressiv mot Kina. 

For verdens klima 
hadde en Trump
seier vært en 
katastrofe. Biden er 
en konvensjonell 
amerikansk politi
ker som støttet 
USAs krig i Midtøs
ten, «Israelvenn», 
antirussisk og nå 
også antikinesisk. 
Han kommer til 
makten med 
penger fra Wall 
Street og støtte fra 
USAs «dype stat» 
– spioner og sikkerhetspoli
tisk elite, med sine tradisjo
ner fra den kalde krigen. Som 
oppdatert konvensjonell 
politiker er han godt kjent 
med klimabevegelsen. Men å 
avverge en klimakatastrofe 
for planeten og menneskehe
ten krever et engasjement for 
samarbeid mellom verdens 
stormakter. 

Det kan man ikke spore 
hos Biden, og heller ikke i 
USAs senat. For å drive fram 
et felles ansvar for klima og 
miljø på denne kloden kreves 
en veldig sterk klimabeve
gelse som også er en fredsbe
vegelse. 

Trump er en typisk narsis
sist, en karikatur av en 
kapitalist, med farsarven og 
en realitystjernestatus som 
sine eneste vellykkede 
forretninger. Likevel ble han 
en av de viktigste politikerne 
i USAs moderne historie. Han 

innførte arbeiderklassens 
livsperspektiv og bitterhet i 
den amerikanske politikken, 
som har vært fiksert på 
middelklassen. 

Det var naturligvis ikke 
arbeiderne på arbeidsplas
sene under kapitalen eller i 
fagforeningenes kamp han 
snakket om, men en lang 
rekke individer. Han gjen
nomskuet og punkterte den 
liberale elitens ufølsomme 
frihandelsdogmer, de selvtil
fredse vinnernes globalise
ring og stadige kriger. 

Joe Biden framstår som en 
standardpolitiker med en hel 
del svin på skogen, og hans 
presidentperiode blir i beste 
fall en anstendig mellomakt 
med kompromisser i et 

splittet land, i verste 
fall en katastrofal 
krig. Han vil sikkert 
gjøre mer for å 
engasjere Nato og 
EU i et felles forsvar 
av «vestens» verdier 
og dominans. 

En postvestlig 
verden er i sikte. 
Det amerikanske 
valget gjør ikke mye 
fra eller til, selv om 
Trump med sin 
frastøtende stil og 
inkompetanse 

hadde kunnet framskynde 
den. Et historisk hegemonis
kifte innebærer høy sannsyn
lighet for krig og voldsomme 
konflikter. 

Biden har sine røtter i krigsli
beralismen og kan øke 
sannsynligheten for krig. Det 
kan også den antikinesiske og 
antikommunistiske korstogs
mentaliteten som Trumps 
utenriksminister Pompeo har 
bygget opp som en avfyrings
rampe. Klimabevegelsen, og 
det Europa som står interna
sjonalt oppreist, har en sentral 
oppgave: ikke bare å forebyg
ge krig, men også å støtte en 
ny, postvestlig verden basert 
på samarbeid for å avverge 
klimakatastrofen.

Göran Therborn,
prof. em. i sosiologi ved  

Cambridge University

Oversatt av Lars Nygaard. Teksten ble 
først publisert i Aftonbladet.

En post
vestlig 
verden  
er i sikte.
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Hvordan kan Oslo kommune 
tillate private sammenkom-
ster med opptil ti personer 
når Folkehelseinstituttet på 
nasjonalt nivå sier det bare 
kan være maks fem personer 
i slike sammenhenger? 
n «Forbud mot private 
sammenkomster med flere 
enn 10 personer i private 
hjem.» Oslo kommunes 
pressemelding 9. november.
n «Regjeringen anbefalte 5. 
november at alle i de kom-
mende ukene i størst mulig 

grad må holde seg hjemme og 
begrense sosial kontakt med 
andre mennesker. Det 
innebærer også at i private 
hjem, hager eller hytter bør 
man ikke ha mer enn fem 
gjester i tillegg til husstands-
medlemmer.» FHIs nettside.

Hva er Oslos begrunnelse for 
at byen «tåler» fem personer 
flere og bedre som gjester enn 
resten av landet når man 
møtes privat? Slik det er nå 
skaper det stor usikkerhet og 
tvil. Er ikke FHIs krav bedre 
medisinsk begrunnet enn 
Oslo kommunes?

Bjørn Westlie, 
Oslo

bjornwe@oslomet.no

Virussikkerhet i Oslo
KORONA
Bjørn Westlie

Politisk veteran og ekspert på 
nær døden-opplevelser i 
politisk sammenheng, 
Halvor Fjermeros, gir 
Arbeiderpartiet diagnosen 
«halvdau hest». Det skjer på 
grunnlag av 18,4 prosent 
oppslutning på en menings-
måling. Men hva da med 
Fjermeros sine partier: SUF, 
AKPm-l, RV og nå Rødt – alle 
med oppslutning på under 
fire prosent på meningsmå-
linger og valg; vil da beteg-

nelsen «skinndau» være en 
passende diagnose? 

For å være mer seriøs: 
sosialdemokratiske partier 
har lenge vært i tilbakegang i 
hele Europa. For alle på 
venstresiden burde da et helt 
sentralt spørsmål være: 
Hvilke partier overtar, er det 
andre partier på venstresi-
den? Jeg har ikke registrert 
noe land hvor så er tilfelle. 
Men kanskje jeg tar feil; kan 
Fjermeros nevne land hvor 
andre partier på venstresiden 
er i ferd med å vinne et 
flertall i folket?

Odd E. Rambøl,
Ap-veteran

oddramb@gmail.com

Halvdaue hesteløp
AP
Odd E. Rambøl

At Posten Norge kan være 
bekjent av å levere stadig 
mer elendige tjenester er en 
gåte. Ikke bare blir portoen 
dyrere samtidig som alt går 
dobbelt så langsomt, men 
posten har også sluttet å 
gjøre bruk av menneskelig 
intelligens. Om navn, 
gateadresser og sted står 
riktig skrevet på konvolutten 
gjør et feil siffer i postnum-
meret at man får sendingen 
tilbake med en krusedull 
oppå, satt av maskin? Et 
menneske kunne da greid 
bedre? Dette brevet med 
krusedull får man heller ikke 
i retur før etter flere uker, slik 
at man   i mellomtida tror at 
sendingen har kommet fram. 
Den 7. oktober sendte jeg et 
brev der adressen 13 kilome-

ter unna viste seg å være feil. 
Det kom i retur den 9. 
november. 

Men jeg har hørt at før jul 
går posten til det skritt å leie 
inn menneskelig intelligens. 
Da sitter det en person der 
som muligens har tilgang til 
byers og tettsteders post-
numre slik at besteforeldre 
slipper å få pakker de sendte 
til barnebarna i retur   i 
slutten av januar, ja, de 
prøver visst til og med å 
finne igjen adresselapper 
som kan ha falt av pakkene.

Så mot jul kan man glede 
seg, visst. men ellers? Det 
verste er at flere brev og 
sendinger bare forsvinner. 
Når skal vi gjenvinne tilliten 
til noe som før var temmelig 
trygt? Kan posten kanskje si 
litt om årsaken til at det i 
2020 går den gale veien?

Britt Karin Larsen, 
forfatter

britt.karin.larsen@icloud.com

Intelligent julepost? 
POSTEN
Britt Karin Larsen

Lærerutdanningene skal nå 
tilby femårig grunnskolelæ-
rerutdanning til en pris som 
er langt lavere enn det 
universitetets og høyskole-
sektoren selv har beregnet at 
det vil koste. Dette kan ikke 
forstås på noen annen måte 
enn at regjeringen mener at 
estimatene sektoren selv har 
kommet med er for høye. De 
mener at det er mulig å 
gjennomføre en reform som 
stiller krav til mer formell 
kompetanse, samtidig som 
man reduserer kostnadene. 
Masterutdanning for lærere 
skal altså være rimeligere 
enn for andre profesjoner. 

Lærerløftet – på lag for 
kunnskapsskolen, var 
regjeringens strategi for å 
skape en skole hvor elevene 
lærer mer, som bidrar til 
sosial utjevning og sikrer 
norsk arbeidsliv og velferd. 
Kvaliteten på norsk skole 
skal heves gjennom å gi 
nyutdannede lærere nok 
faglig tyngde til å kunne 
være kritiske, oppdatert på 
relevant forskning og prøve 
nye metoder i klasserommet. 

Det såkalte løftet legger 
opp til en forståelse av 
læreren som et verktøy for å 
sikre bedre undervisning, 
og mastergraden blir et 
middel for å gi en spesialise-
ring som kommer norske 

elever til gode. Kunnskaps-
departementets strategi, 
Lærerutdanning 2025 er 
tydelig på at lærerutdannin-
gen skal være et forsknings-
basert miljø med høy 
kompetanse som utvikles 
kontinuerlig. 

Med reformen kom lovnader 
om finansiering. Men da 
statsbudsjettet for 2021 ble 
lagt frem finansieres omtrent 
16 prosent av hva Universi-
tets- og Høgskolerådet 
mener kreves for å gi 
kvaliteten som er etterspurt i 
strategien. Lærerutdannin-
gene er nå i en prekær 
situasjon, og må begynne 
strakstiltak for 
å spare på 
andre utgifter 
for å dekke opp 
underskuddet. 
Mange håper at 
det reviderte statsbudsjettet 
vil rette opp noe av underfi-
nansieringen, dette er trolig 
for optimistisk. Ministeren 
for forskning og høyere 
utdanning, Henrik Asheim, 
stiller seg uforstående til 
kritikken og argumenterer 
for at det er mer penger i 
budsjettet enn tidligere.

Det er uklokt å behandle 
utdanningsinstitusjoner som 
en hvilken som helst bedrift. 
Produksjonen av kunnskap 
er en prosess som aldri vil la 
seg redusere til resultatmål 
og produksjonsindikatorer. 

Det er flere svært alvorlige 
konsekvenser av en underfi-
nansiert lærerutdanning. For 

å beholde kvalitet i utdan-
ningen så må antall studie-
plasser reduseres, og man vil 
ikke kunne dekke opp den 
predikerte lærermangelen. 
Lærerutdanningene har 
antatt at pengene skulle 
komme, og har derfor heller 
ikke laget en billigvariant av 
mastertilbudet. 

Kunnskapsministre og 
statssekretærer har de siste 
årene smykket seg på besøk 
hos våre fagmiljø for å vise 
frem hvordan de satser på 
kunnskap og utdanning. 
Dette var nok mest for å 
pynte på eget omdømme, 
ikke for å bidra til at fagmil-

jøene får støtten 
de trenger for å 
oppfylle 
samfunnsopp-
draget de er satt 
til å vokte. 

Hele sektoren er i villrede. 
Midler som skulle gå til 
forskning må nå brukes på å 
finansiere regjeringens tøffe 
kutte-politikk. Et statsbud-
sjett som dette er et kraftig 
signal om at regjeringen 
ikke har planer om å følge 
opp sin egen lærersatsing. 
Det er synd. Det var nesten 
sånn at de av oss som jobber 
med lærerutdanning og 
skoleforskning begynte å tro 
på at dette kunne bli et løft 
for lærerstudenter og deres 
fremtidige elever.

Eli Smeplass og  
Anna Cecilia Rapp, 
forskere ved NTNU

eli.smeplass@ntnu.no

Lærerløft – med mindre penger? 
LÆRER -
UTDANNING
Eli Smeplass og  
Anna Cecilia Rapp

En ung islamist halshogger 
en fransk lærer for å ha vist 
Mohammed-karikaturer i 
undervisningen. Franske 
styresmakter svarer med å 
projisere karikaturer i 
megaformat på offentlige 
bygninger. Så knivstikker en 
ny ung mann fra en tidligere 
fransk koloni tre mennesker 
i en fransk kirke. 

Bare to uker etter de første 
drapene i Frankrike skyter 
en mann rundt seg i sentrum 
av Wien, min hjemby. Han 
sårer 22 og dreper fire. På 
østerriksk TV hører jeg mye 
klokt bli sagt, fra ulike hold: 
psykologer, religiøse, 
statsministeren, innenriks-
ministeren, unge muslimer. 
Nyhetsankeret stiller veldig 
tydelige, men ikke polarise-
rende spørsmål. Budskapet 
jeg hører er dette: Radikale 
islamister ønsker splittelse. 
De ønsker ikke at muslimer 
og ikke-muslimer skal leve 
sammen side om side. La oss 
ikke gi dem splittelse og hat!

Hva om deeskalering, 
brobygging og dialog hadde 
vært reaksjonen på det 
forferdelige drapet på 
læreren? Hva om teologer og 
jurister fra ulike trossam-

funn ble satt sammen for å 
trekke opp grensen mellom 
ytringsfrihet og krenkings-
frihet? Får vi mer trygghet 
med bevæpnet politi på 
hvert gatehjørne  – eller med 
rådgivere drillet i fredelig 
konflikthåndtering? 

Terrorhandlinger er 
utilgivelige. Samtidig er de 
et symptom. Det er en 
sammenheng mellom unge 
menn som kommer i en 
situasjon der de søker mot 
vold på den ene siden, og 
århundrer med vestlig 
kolonialisering av muslim-
ske land fulgt av årtier med 
vestlig destabilisering av 
Midtøsten på den andre. 
Generasjoner av unge 
mennesker har fått ødelagt 
samfunn og kulturer de har 
røtter i – og de ser ingen 
muligheter til å få sin del av 
kaken vi forsyner oss av med 
begge hender.

For å demme opp mot unge 
menn som skyter eller 
knivstikker, må vi bekjempe 
årsakene. Frustrasjon har 
aldri blitt kurert med 
overmakt. Selv et gjennom-
militarisert overvåkingsam-
funn kan ikke gi hundre 
prosent trygghet mot terror.

Et trygt og fredelig 
samfunn skapes ved å 
forsone traumer, løse konflik-
ter, ved å øke likeverd og 
styrke empati. Oberstløy-

tnant Tormod Heier skriver 
det slik: «Skal du vinne 
freden framfor krigen, må du 
komme til kjernen av 
problemet. Kommer du fra 
utlandet for å hjelpe, må du 
være diplomat – ikke mili-
tær.» Hvor klokt er det da å 
bruke millioner på en norsk 
kampskvadron stasjonert i 
muslimske Jordan? Begrun-
nelsen er blant annet at 
Norge fra nyttår har en plass 
i FNs sikkerhetsråd, noe som 
«gjør oss mer utsatt». 

Hvorfor? I FNs sikkerhets-
råd er de fem faste medlem-
mene ikke bare verdens 
største våpeneksportører, de 
har også vetorett: det er fire 
kristne makter (USA, 
Storbritannia, Frankrike, og 
Russland) og en konfusiansk 
(Kina). Vi lever i en verden 
med 1,9 milliarder muslimer. 
Å tro at FNs sikkerhetsråd 
har legitimitet i den muslim-
ske delen av verden er naivt. 
Hva er Norges offisielle 
holdning til dette?

For å fremme fredskultur 
trenges sterke institusjoner 
som fredsdepartementer, og 
fredsbygging som fag i 
skolene. Gi meg stortings-
partier med fredskultur på 
programmet!

Susanne Urban, 
forfatter av «Galtungs  

metode for fred»
susanne@urbanrabbe.no

Gi meg et fredsdepartement!
TERRORISME
Susanne Urban

Hele 
sektoren 

er i villrede.
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Den kommersielle barne
hagekjeden FUS/Trygge 
barnehager melder seg inn 
igjen i Private barnehagers 
landsforbund (PBL). Kjeden 
eies av ekteparet Eli Sævar
eid og Sigurd Aase. I 2017 
ble det hentet ut 910 millio
ner kroner fra barnehagene i 
konsernbidrag til morsel
skapet Trygge barnehager. I 
2018 hentet ekteparet ut 143 
millioner fra barnehagene til 
morselskapet Sfr Holding. 
Med 200 barnehager tilsva
rer det i snitt et årsresultat 
på 720.000 kroner per 
barnehage. Fra 2016–2018 
tjente holdingselskapet 394 
millioner kroner. Selv mener 
Sævareid hun er «motoren 
for utvikling, kvalitet og 
innovasjon i barnehagesek
toren». Hva slags «innova
sjoner» er det Sævareid har 
å vise til? 

Da Manifest Tankesmie 
gjorde en gjennomgang 
(2018) kom det frem at 
FUSbarnehagene hadde 
lavere bemanning enn 
kommunale barnehager. At 
kjedebarnehagene har hatt 
lavere bemanning og større 
overskudd har også Tele
markforskning slått fast. En 
av Sævareids «innovasjo
ner» er altså dårligere 
barnehagetilbud, og mer 
penger i egen lomme. 
Sævareid omdannet barne
hageselskapene sine til eien
domsselskaper, da det ble 
varslet innstramminger i 
barnehageloven. Eiendoms
selskaper er ikke underlagt 
barnehageloven. I 2019 
hentet Sævareid ut 36 
millioner gjennom utleie til 
egne barnehager. En annen 
av Sævareids «innovasjo
ner» er altså å omgå lovgi
vers ønske og kontroll 
gjennom selskapskonstruk
sjoner. 

FUS-ekteparet har også tapt 
nær en milliard på investe
ringer i amerikansk landolje 
(2019). Pengene kommer fra 
barnehageselskapene. En 
annen «innovasjon» er altså 
å bruke barnehagepenger til 
helt andre ting enn barneha
gedrift. Folk flest vil at 
skattepenger går til det 
formålet de er ment for, ikke 
store private formuer og 
risikable utenlandsinveste
ringer. Det har nok også 
Sævareid merket seg, og nå 
søker hun allierte. «Vi 
tenker det er viktigere enn 
noen gang at hele sektoren 
står samlet», kan hun 
fortelle til PBLs egen 
nettside barnehage.no. 
Tidligere barneombud og 
direktør i PBL, Anne 
Lindboe, kunne ikke være 
mer enig og ønsker Sævar
eid hjertelig velkommen. 
Uten reservasjoner. 

Anders Skrede,
Manifest Tankesmie 

anders.skrede@manifest.no

FUS til 
pengene
BARNEHAGER
Anders Skrede

Flere oppslag i Klassekam
pen nylig omtaler en debatt 
mellom redaksjonen i 
Aftenposten og noen av 
deres eksterne anmeldere 
om bruk av et nettbasert 
analyseverktøy som angir et 
tall for hvor lett eller 
tunglest teksten deres er. 

Verktøyet kalles lesbar
hetsindeks (liks) og legger til 
grunn to kriterier for å 
vurdere lesbarheten – set
ningslengde og ordlengde. 
Bakgrunnen er at det nå er 
mulig å se hvor lenge leserne 
er inne på en nettartikkel. 

Det ser ut til at leserne 
ofte forlater tekster med for 
høy liks. Det liker ikke 
redaksjonene, som gjerne vil 
at tekstene de publiserer, 
skal bli lest. Derfor skal 
skribentene levere tekster 
som ligger under 40 på 
liksskalaen. Det betyr at 
teksten er lettlest.

Er det mulig å analysere 
lesbarheten til en tekst ut fra 
bare setningslengde og 
ordlengde? Nei, mener flere 
kritikere, blant dem Språk
rådets direktør Åse Wetås. Et 
langt ord kan godt være 
lettlest, mens et kort fagord 
kan være vanskelig. Et 
vanlig ord som diskusjon slår 
ut på liksen (det har mer enn 
seks bokstaver), mens 
fagordet doksa ikke gjør det.

Kritikken av liksberegne
re er ikke ny. Leseforsknin
gen har beskjeftiget seg med 
lesbarhetstester i mange tiår. 
I den engelskspråklige 
verden brukes den såkalte 
FleschKinkaid Grade level, 
som likner den liksberegne
ren vi bruker i Norge. 

Testene er blitt brukt til å 
sjekke læreboktekster for 
barn og unge. Men mange 
tekstforskere har kritisert 
dem for å være for unyan
serte.

Hva kan forskningen fortelle 
om nytten av slike tester? De 
fleste nyere studier viser at 
enkle lesbarhetstester til en 
viss grad overensstemmer 
med hvordan ulike lesere 
vurderer tekstenes lesbarhet. 
I slike tester får forsøksper
sonene lese tekster med ulik 
vanskegrad og må etterpå 
vurdere hvor lette eller 
vanskelige de var å lese. Da 
stemmer ikke alltid opplevd 
vanskegrad med liksen.

De senere år er det blitt 
utviklet dataprogrammer 
som kan vurdere flere 
språktrekk enn bare set
nings og ordlengde. Fordi 
en tekst er en kompleks vev 
av ulike elementer, må den 
vurderes ut fra flere kjenne
tegn enn gjennomsnittlig 
antall bokstaver i ord og 
antall ord mellom punktum. 
Ett slikt språktrekk gjelder 
om teksten har fortellende 
elementer med personer, 
hendelser og kjente steder. 

Slike tekster er mer 
lettleste enn dem uten 
fortellende elementer. Et 
annet trekk som analyseres, 
er ordenes frekvens, altså 
hvor vanlige eller sjeldne 
ordene i teksten er. Sjeldne 
ord er vanskeligere å lese 
enn kjente. Et tredje trekk er 

forholdet mellom konkrete 
og abstrakte ord. Jo flere 
konkrete ord, jo mer lettlest 
er teksten.

I tillegg til disse språktrek
kene kan programmet også 
vurdere om setningsbygnin
gen er enkel eller kompleks, 
om teksten henger godt 
sammen ved at ord og ideer 
overlapper fra en setning til 

den neste, og om den 
inneholder få eller mange 
bindeord og logiske markø
rer (derfor, senere, ofte osv.).

Når alle disse språktrek
ken tas med i tillegg til ord 
og setningslengde, får man 
et svært presist uttrykk for 
tekstens lesbarhet. Det viser 
seg nemlig at resultatene fra 
slike maskinbaserte tester 
overensstemmer godt med 
vurderingene til erfarne 
lesere. 

De som vanligvis har vært 
best til å vurdere lesbarhet, 
er redaktører, desksjefer, 
forlagskonsulenter og andre 
med lang erfaring i å vurdere 
og redigere tekster. Mange 

journalister er også 
flinke til å skrive 
leservennlige 
tekster fordi de må. 
De lever av å skrive 
leservennlig. 
Litteraturkritiker 
Marte Norheim i 
NRK, sier: «Jeg har 
vanligvis alltid et 
mål om å skrive 

tekster som folk får lyst til å 
lese, men da er det andre 
ting enn det liks fanger opp, 
som er viktig». Utmerket, 
men lar de seg måle?

Mange journalister har 
skjønt hva som skal til. I en 
nylig publisert anmeldelse 
av Terje Tvedts bok «Ver
denshistorie. Med fortiden 
som speil», skriver bokan
melder i Aftenposten Hilde 

Østby: «Boken byr på mange 
og tunge setninger. Flere 
ganger må jeg lese en 
setning to ganger, for 
virkelig å skjønne hva som 
står. Og er det virkelig helt 
umulig å skrive «spredning» 
istedenfor «diffusjon», 
«vanning» istedenfor 
«irrigasjon», «påvirkning» 
istedenfor «influens»? Jeg er 
ikke tilhenger av fordum
ming av stoffet. Jeg tror på 
formidling. Det innebærer å 
luke ut akademiske anglisis
mer og lange og tunge 
setninger.» 

Så blir spørsmålet: Kan den 
enkle liksteksten som 
Aftenposten og andre medier 
bruker, hjelpe skribenter til å 
skrive mer leservennlig? Ja, 
den kan gi en indikasjon, 
særlig til erfarne journalister 
og andre skribenter, som har 
generelt høy språkbevisst
het. Jeg anbefaler den noen 
ganger til deltakere på 
klarspråkskurs. Men 
liksberegneren må brukes 
med vett og forstand. Det må 
alltid være et menneske der 
som vurderer teksten. Å bare 
stole på en liksberegner blir 
for enkelt.

Var denne teksten passe 
lettlest? Liksberegneren 
viser 43: Middels vanskelig.

Aage Rognsaa, 
språkkonsulent og forfatter av 

«Kunsten å formidle forskning» 
(2020)

aarogn@gmail.com

Bør du sjekke lesbarheten?

Liks- 
beregneren 
må brukes 
med vett 

og forstand.

SPRÅK
Aage Rognsaa

Det er fint med engasjement 
rundt helsenæring og norsk 
legemiddelproduksjon, men 
det kan virke som at Anniken 
Elise Storbakk og Kirsten 
Myhr, i Klassekampen 
mandag 9 november, har 
misforstått en hel del av hva 
jeg skrev om hvorfor StatMed 
er naivt. Derfor kan det være 
fint å oppklare noen av de 
punktene. 

Vi ønsker legemiddelpro
duksjon, vi ønsker bedre 
legemiddelberedskap og vi 
ønsker at staten skal spille en 
rolle – men et statlig drevet 

legemiddelselskap er ikke 
måten å gjøre det på. Samar
beid med eksisterende 
produsenter av legemidler, 
derimot, er vinnvinn for alle 
parter.

Norsk produksjon av legemid
ler, både for eksport og eget 
marked, er noe vi i LMI har 
promotert i mange år og 
nettopp langtidsperspektivet 
er viktig. Men, produksjon av 
legemidler stiller svært 
strenge krav og er meget 
spesialisert. Derfor burde 
staten inngå langsiktige 
kontrakter med eksisterende, 
norske produksjonsselskaper. 
Det vil gi langsiktighet for 
selskapene, skape og sikre 
arbeidsplasser, samt at 
produksjon til eget marked 

vil være sikret til en lang 
billigere kostnad for skattebe
talerne, enn om staten skulle 
gjort dette helt på egen hånd. 

Det er overhodet ikke snakk 
om at vi mener at penicillin 
skal forsvinne, slik det 
hevdes av forfatterne. Det 
produseres store mengder 
penicillin, faktisk så mye at 
immunitet er et globalt 
helseproblem. Derfor er det 
også flere legemiddelselska
per som forsker på å finne nye 
typer antibiotika, manglende 
lønnsomhet til tross. Det jeg 
sier er at staten ikke vil tjene 
penger på penicillinproduk
sjon. Derimot vil det være et 
fint tiltak for folkehelsa, men 
da ikke noe som kan springe 
ut og bli et stort, statlig 

legemiddelselskap med høy 
profitt.

LMI jobber daglig for at Norge 
skal bli en større aktør innen 
både legemiddelutvikling så 
vel som produksjon. Helse er 
en vinnernæring som kan 
skape inntekter for staten, 
arbeidsplasser og bedre 
pasientbehandling. Staten 
kan ikke klare det alene. 
Derfor er samarbeid med 
eksisterende kompetanse 
som allerede finnes i Norge, 
hvor staten blant annet kan 
bidra med virkemidler og 
kapital, den beste og mest 
lønnsomme løsningen. 

Karita Bekkemellem, 
administrerende direktør i 

Legemiddelindustrien

Misforståelser om legemiddelproduksjon
MEDISINER
Karita Bekkemellem

Klassekampen 6. november
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Landets 128 konsert- og kulturhus er på 
sammenbruddets rand som følge pandemien.
Det melder kulturhusenes interesseorganisasjon Norske 
kulturhus. Siden nedstengingen i mars og fram til 1. septem-
ber har kulturhusene tapt om lag 150 millioner kroner. 

Høstsesongen ser ikke ut til å bli mer oppløftende: I en 
undersøkelse svarer kulturhusene at de venter et tap i 
billettinntekter på 75 prosent eller om lag 122 millioner 
kroner. Beregningen inkluderer ikke inntektstap fra kinodrift, 
som flere kulturhus driver med. 

Mange kulturhus er også av avhengige av leieinntekter for 
å få regnskapene til å gå i balanse, men i år vil disse inntek-
tene blir drastisk redusert. Det samme gjelder inntektene fra 
servering, som regjeringen ikke tilbyr kompensasjon for. 

Selv om kulturhusene fortsatt er i stand til å arrangere 
konserter, forestillinger og andre arrangementer, blir 
inntektene vesentlig redusert som følge av myndighetenes 
smitteverntiltak. Blant annet er det ikke lenger tillatt med 
kulturarrangementer for flere enn 200 personer innendørs, 
og bare dersom publikum kan sitte på fastmonterte stoler. 
 

Jonas Brække

TELEGRAM:

Pengetørke i kulturhus
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Det har gått en drøy måned siden forlaget Oktober brøt med 
sin debutant Per Marius Weidner-Olsen. Den kraftige 
sanksjonen kom etter at forlaget ble gjort kjent med at 
forfatteren er tidligere straffedømt. Nå melder NRK at 
Weidner-Olsen har startet forlaget November for å selv-
publisere den omstridte romanen «Jeg hadde en oppvekst 
nesten som min egen». Om det kreative forlagsnavnet sier 
han blant annet: «Eg opplevde sjølv at eg blei kasta under 
bussen, så eit spark tilbake går sikkert bra.»  Thomas Espevik

NOTERT:

Gir ut boka selv

INTERNASJONALEN: Mediesel-
skapet Nent lanserer strømmetjenes-
ten Viaplay i flere nye land neste år. 
Blant annet får USA en skreddersydd 
tjeneste med nordiske dramaserier, 
skriver Kampanje. – Viaplay vil bli 
lansert i USA som en skreddersydd tjeneste som tilbyr 
nordiske dramaserier av høy kvalitet, opplyser Nent. 
Bransjenett stedet skriver at Nent-gruppa har satt mål om å 
øke abonnentbasen til cirka 10,5 millioner.  ©NTB

Ida Jacksons nye 
Brillebjørn- hørespill 
skal gå rett ut i 
strømmetjenesten 
Fabel. For at det 
skal være lov, må 
forlaget kalle utgi-
velsen noe annet 
enn «lydbok».

BØKER
Av Thomas Espevik

Det nærmer seg jul. Klemen-
tinene har blitt lett-skrelte, og 
julebrusen har funnet veien 
til butikkhyllene. I bokhand-
lene skulle Ida Jacksons 
«Brillebjørns adventskalen-
der» vært til salgs, men i slut-
ten av oktober kunne forfatte-
ren melde at det ikke blir noe 
av. I en e-post til sine følgere 
skrev en skuffet Jackson at 
forlaget ikke rakk å ferdig-
stille boka.

Samtidig varslet hun om en 
løsning: «Hørespill. En episo-
de om dagen. Hele desember. 
Frem til jul.»

Strømmetjenesten Fabel 
tente åpenbart på ideen. 
«Sammen med Ida Jackson 
har vi kastet oss rundt, og nå 
er vi i ferd med å lage 24 split-
ter nye julekalenderfortellin-
ger om Brillebjørn», skrev Fa-
bel på Facebook 6. november. 

Det er Gyldendal som vil 
stå som utgiver. Dersom pro-
duksjonen hadde vært ka-
rakterisert som lydbok, ville 
det vært et brudd på bokav-
talen å sende den rett til 
strømming. 

I avtalen kommer det nem-
lig fram at alle bøker som gis 
ut – også lydbøker og e-bøker 
– skal ha fast pris fram til  
1. mai året etter utgivelse. 
Dette gjør at ingen nye lyd-
bøker kan strømmes samme 
år som de gis ut.

– Laget et nytt åndsverk
Når det gjelder «Brillebjørns 
adventskalender», hevder for-
lag, forfatter og strømmetje-
neste hardnakket at det ikke 
er en lydbok de har laget.

– Denne produksjonen er 
en omarbeidet tekst på alle 
måter, sier Harald Fougner, 
som er markedsdirektør i Gyl-
dendal Litteratur.

Han viser til at manuset til 
papirboka i full fart ble om-
skrevet til et hørespill, og at 
det ble skrevet og funnet me-

lodi til 24 helt nye sanger.
– Hvis det ikke er blitt en 

lydbok, hva er det da blitt?
– Vår definisjon på lydbok 

er fortrinnsvis noe som er ba-
sert på en faktisk bok og som 
spilles inn uten omfattende 
omarbeidinger av teksten. El-

ler andre veien, innhold som 
uten omarbeidinger kunne 
vært gitt ut som bok.

Fougner mener dette betyr 
at hørespill og radiodokumen-
tarer ikke er lydbøker selv om 
de er helt eller delvis manus-
basert.

Kan Fabel og Storytel strømme eksklusivt innhold? Forlag er uenige om hvorvidt hørespill er «lydbøker»: 

Brillebjørn skaper splid

KALENDERMAKER: Da Ida Jackson ikke rakk å få «Brillebjørns adventskalende r» i trykken tidsnok, skrev hun om manuskriptet til et hørespill med 24 sanger. Både hun og forlaget benekter at det er en «lydbok» de har laget. 
 FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

FAKTA

Bokavtalen og fastpris: 
n Bokavtalen er en frivillig samarbeidsavtale mellom Forleggerfore-
ningen og Bokhandlerforeningen, og bestemmelsene i avtalen 
gjelder bare for forlag og bokhandler som er med i foreningene.
n Fast utsalgspris på nye bøker er et viktig element i avtalen.
n Dagens fastprisperiode varer fra utgivelsesdato til 1. mai året etter, 
og omfatter alle bøker i alle formater. 
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Også forfatter Ida Jackson 
understreker at adventskalen-
deren som skal strømmes på 
Fabel, ikke er en lydbok.

– Da jeg forsto at forlaget 
ikke rakk å gi ut papirboka, 
jobbet jeg konstant i fire døgn 
for å gjøre den om til et høre-
spill. Jeg var opptatt av å lage 
et nytt åndsverk nettopp for å 
unngå fastprisen. Det var vik-
tig for meg at leserne mine 
skulle få denne fortellingen til 
jul, sier hun.

Tolker avtalen annerledes
Cappelen Damm har en an-
nen tolkning hva gjelder hø-
respill. Eksempelvis la forla-

get ut Arne Svingens høre-
spillserie «Rappa» til nedlast-
bart salg 29. desember i fjor 
for å kunne ta serien inn i 
Storytel etter 1. mai i år.

I juni meldte Klassekam-
pen at også Bjørn F. Rørvik 
har skrevet en ny fortelling – 

«Purriot og den hodeløse 
kvinnen» – eksklusivt til lyd-
bokformatet. Også denne ut-
givelsen ble sluppet for ned-
lastbart salg i desember 2019.

Johanna Birkeland, redak-
sjonssjef i Cappelen Damms 
lydbokavdeling, vil ikke utta-
le seg spesifikt om tilfellet 
«Brillebjørns adventsbok», 
men hun påpeker at Cappelen 
Damm mener verk som er 
«basert på manuskript», utlø-
ser fastprisbestemmelser.

– Ut fra vår tolkning skal 
lydbøker først legges ut for 
nedlastbart salg for at de 
skal kunne strømmes etter  
1. mai påfølgende år. 

Birkeland nevner reine 
«prate podkaster» som eksem-
pel på produksjoner som fal-
ler utenfor bokavtalens fast-
prisbestemmelser.

– Er ikke skrevet som bok
Fabel-sjef Ann-Kristin Vassel-
jen er ikke enig i at alle verk 
som er basert på et manus-
kript, utløser fastprisreglene.

– Med tanke på hvor brei 
betydning ordet manuskript 
har, må jeg mene at det finnes 
tilfeller der verk som er basert 
på et manuskript, ikke utløser 
fastprisbestemmelser. Noen 
eksempler er våre produksjo-
ner «Flukten» og «Nokas-mil-

lionene», og det virker som 
om Storytels «Svartelista» 
også kan havne under denne 
kategorien.

– Hva gjør at dere ikke vur-
derer Ida Jacksons Brille-
bjørn-utgivelse som lydbok?

– Dette er en julekalender i 
lydform. Det er korte episoder 
som er skrevet for lydforma-
tet med komponert musikk, 
som et hørespill. Vi har defi-
nert dette etter beste mening. 
Julekalenderen er ikke skre-
vet som en bok, ikke utgitt 
som bok, skal ikke utgis som 
bok og har heller ikke ISBN-
nummer. 

thomase@klassekampen.no

Kan Fabel og Storytel strømme eksklusivt innhold? Forlag er uenige om hvorvidt hørespill er «lydbøker»: 

Brillebjørn skaper splid

KALENDERMAKER: Da Ida Jackson ikke rakk å få «Brillebjørns adventskalende r» i trykken tidsnok, skrev hun om manuskriptet til et hørespill med 24 sanger. Både hun og forlaget benekter at det er en «lydbok» de har laget. 
 FOTO: HANNE MARIE LENTH SOLBØ

I dag skiller ikke bokavta-
len mellom lyd- og papirbø-
ker. Derfor kan ikke lydbø-
ker selges med mer enn 
12,5 prosent rabatt fram til 
1. mai året etter utgivelses-
dato, og de kan heller ikke 
strømmes i lydboktjenester 
før denne datoen. 

Høsten 2018 foreslo 
imidlertid regjeringen å re-
dusere fastprisperioden for 
nye formater til enten tre, 
seks eller ni måneder. Hvis 
dette ble vedtatt, kunne 
lydboktjenestene fått lov til 
å strømme nye lydbøker et-
ter en langt kortere 
«karantene tid» enn i dag.

Høringsfristen for forsla-
get gikk ut i februar i fjor, 
men fortsatt er ingenting 
klart. Saken ligger hos Næ-
rings- og fiskerideparte-
mentet, siden bokavtalen 
krever et unntak fra kon-
kurranseloven.

– Det er ikke noe nytt å 
melde om bokforskriften 
på nåværende tidspunkt, 
sier Erika A. Vartdal i de-
partementets kommunika-
sjonsseksjon.

Fabel-sjef Ann-Kristin 
Vasseljen har ingen ønsker 
om at fastprisperioden for 
lydbøker blir kortet ned el-
ler fjernet.

– Nei, fastpris på lydbøker 
er et viktig litteraturpolitis-
ke virkemiddel, sier hun.

Svaret står i kontrast til 
det Storytel-sjef Håkon Ha-
vik tidligere har uttalt om 
en oppmyking. Han mener 
kortere fastprisperiode vil 
være en gledelig overras-
kelse. «Da slipper folk å 
vente så lenge på å få til-
gang til nye bøker i strøm-
meformat som de gjør i 
dag», sa Havik til Klasse-
kampen for to år siden.

Venter på  
avklaring

«Jeg var opptatt av 
å lage et nytt 
åndsverk nettopp 
for å unngå fast-
prisen»

IDA JACKSON, FORFATTER
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Den nigerianske 
kunstneren Oto-
bong Nkanga lar 
oss ikke glemme at 
bak ethvert pro-
dukt ligger det 
hardt arbeid – og 
et sår i naturen. 

KUNST
Av Sara Hegna Hammer

I verksserien «In pursuit of 
bling» utforsker Otobong 
Nkanga den grelle kontrasten 
mellom den iboende skjønn-
heten og nytteverdien til me-
taller og mineraler, og det 
enorme såret som etterlates i 
naturen etter utvinningen av 
dem. 

– Disse hullene er monu-
menter. De viser oss hvordan 
hele verden vil komme til å se 
ut dersom vi fortsetter i det 
tempoet vi holder nå. Og de 
minner oss om at alle materia-
ler er hentet fra et sted, sier 
Nkanga på telefon fra Antwer-
pen i Belgia, byen hvor hun 
bor og arbeider. 

Denne uka åpner Nkanga 
separatutstillingen «Uncer-
tain Where the Next Wind 
Blows» på Henie Onstad 
Kunstsenter på Høvikodden. I 
fjor ble den nigerianske 
kunstneren første mottaker 
av Lise Wilhelmsen Art Award 
Programme. Den internasjo-
nale kunstprisen deles ut i 
samarbeid mellom Henie On-
stad og Lise og Arne Wilhelm-
sen-familien. Prisen er på 
100,000 dollar i tillegg til et 
innkjøp til kunstsenterets 
samling og en separatutstil-
ling med påfølgende katalog.

Kropper i forfall
Den kommende utstillingen 
gir en brei presentasjon av 
Otobong Nkangas kunstner-
skap, med 70 verk, både helt 
nye og eldre arbeider. Blant 
annet vises maleriet «The 
Flow Will Not Stop» (2011), 
som blant annet tar for seg 
hvordan industrialiseringen 
har medført en mekanisering 
av menneskekroppen. 

– Områdene vi henter me-

taller og andre naturressurser 
fra, er steder der folk bor og 
lever, og materialene er ofte 
utvunnet av underbetalte 
mennesker. Deres kropper 
forfaller i takt med kapitalis-
mens akselererende tempo, 
påpeker Nkanga.

Aktiverer alle sanser
Otobong Nkanga ble født i 
Kano i Nigeria i 1974. Som el-
leveåring flyttet hun til Paris 
sammen med mora som, i 
kjølvannet av farens bort-
gang, hadde blitt Unesco-di-
plomat. Skolebesøk på Louv-
re og Rodin-museet skulle for 
alvor sette fart på kunstinte-
ressen til den tegneglade 
unge jenta, som i dag regnes 
som en av sin generasjons 
mest lovende samtidskunst-
nere. 

Hennes verk spenner fra 
vevde tepper og tegninger til 
fotografier, performance, in-
stallasjoner og video. 

– Med verkene mine vil jeg 
gjerne berøre følelsene, intel-
lektet og kroppen på en og 
samme tid, sier Nkanga

– Jeg tenker på menneske-
kroppen som en helhet. Når vi 
mister en av sansene våre, må 
vi lære hele kroppen å føle på 
nytt, og også minnene våre er 
nært knyttet til sansene. 
Kroppen kan ha minner som 
hodet ikke har. Forbindelsen 
mellom kropp og sinn er så 
sterk at når kroppen svikter, 
så forskyves denne balansen, 
sier Nkanga. 

Slik Nkanga ser det, er også 
våre kropper og den verden 
som omgir dem, en uatskille-
lig helhet, selv om vi de siste 
hundre årene har tatt stadig 
større skritt i retning av en 
fremmedgjøring fra naturen, 
fra våre omgivelser. 

– Stedene vi bor, enten de er 

omringet av vakre fjell eller 
forurensende industri, påvir-
ker kroppene våre, både fy-
sisk og emosjonelt. Så spørs-
målet er hvordan vi tar vare 
på omgivelsene våre. Hvor-
dan henger denne ivaretakel-
sen sammen med følelsen av 
tilhørighet? spør Nkanga. 

– Hvordan påvirker det 
kroppen din å tvinges til å for-
late hjemstedet ditt, fordi det 
er forurenset, fordi du trenger 
å puste? Disse spørsmålene 
henger tett sammen med mi-
grasjon og alle de miljømessi-
ge katastrofene som er blitt 
utløst av kolonimakters og 
store firmaers utnyttelse av 
naturen. 

Et hav av sannheter
Allerede som barn erfarte 
Nkanga at et møte med et 
kunstverk rommet større mu-

ligheter enn bare den sanseli-
ge erfaringen av farger og for-
mer på et lerret – kunsten åp-
ner for å stille spørsmål som 
man ellers ikke ville stilt. Hun 
jobber ut fra en idé om kunst-
verket som et springbrett, et 
sted betrakteren kan ta avsats 
for å stille seg større spørsmål 
– og utvide egne perspektiver. 

– Det vil alltid finnes et hav 
av ulike sannheter. I kunsten 
finnes det en mulighet for å 
forstå hvordan og hvorfor uli-
ke mennesker ser på ting, ut 
ifra hvor i verden de er, hvilke 
muligheter de har og hvilke 
historier de bærer med seg. 
Gjennom kunsten forsøker 
jeg å forstå verden, i all sin 
kompleksitet, og undersøke 
hvordan verden er knyttet 
sammen. 

– Hvilket potensial tenker 
du at kunsten har til å få oss 

til å se forbindelser som ikke 
ligger åpent?

– Det er ikke uten grunn at 
kunsten er noe av det første 
som elimineres i diktaturer. 
For kunstnere vil raskt påpe-
ke det når de humanistiske 
verdiene er i ferd med å for-
trenges, og det er det ikke all-
tid at makta ønsker. Som 
kunstner vet man derfor at 
ens posisjon ikke er trygg, 
sier Nkanga. 

– Jeg tror at en kunstner, og 

I fjor mottok Otobong Nkanga Norges største kunstpris. Nå stiller hun ut på Henie Onstad Kunstsenter:

Omvendte 
monumenter

FAKTA

Otobong Nkanga: 
n Kunstner født i 1974 i Kano i 
Nigeria. Bor og arbeider i 
Antwerpen i Belgia. 
n Nkanga er første vinner av 
Lise Wilhelmsen Art Award, en 
internasjonal kunstpris som 
deles ut i samarbeid mellom 
Wilhelmsen-familien og Henie 
Onstad Kunstsenter. 
n «Uncertain Where the Next 
Wind Blows» er Nkangas første 
utstilling i Norge. Den 
inneholder rundt 70 verk og 
stedsspesifikke installasjoner, 
fra 2003 til 2020.

NYE VERK: 
Utstillingen 
byr på flere 
verk som ikke 
tidligere har 
vært vist for 
publikum, 
som det 
vevde teppet 
«After We Are 
Gone» (2020). 

PRISVINNER: Den nigerianske kunstneren Otobong Nkanga er 
første vinner av Lise Wilhelmsen Art Award. En del av premien 
er en separatutstilling på Henie Onstad Kunstsenter. 
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