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Det har også noe med kjønn å gjøre
Per Are Løkke

– Per Are Løkke, du nevner ofte at
teorier om kjønn er for lite i fokus
når vi skal prøve å forstå samfunns-
problemer. Mener du at slike teorier
kan komme til nytte når vi skal finne
ut av atferdsforstyrrelser i skolen?

– Ja, jeg tror det. Generelt mener
jeg at kjønnsnøytrale teorier kan til-
dekke reelle samfunnsproblemer.
Teorier om kjønn, som vel først og
fremst er sprunget ut av kvinnefors-
kningsmiljøet, kan ofte handle om
vanskelige, litt ubehagelige faktorer
som makt, mannskultur, overgreps-
problematikk osv. Slike teorier blir
ofte satt litt på sidelinjen, fordi en se-
riøs vurdering av dem kanskje vil
kreve større og mer inngripende en-
dringer enn de fleste er klar til å gå
inn i.

Når det gjelder atferdsforstyrrel-
ser i skolen, må vi se i øynene at det-
te er først og fremst et problem som
gjelder gutter. Da bør vi jo se litt
nærmere på hva dette kan komme
av. For øvrig er det kjent at 60–80%
av saker for barn opptil 12 år ved
barne-psykiatrisk poliklinikker gjel-
der gutter. Jeg synes vi burde finne
begreper, teorier og tanker om hvor-
for det er slik, og utifra dette finne ut
hvorfor det er så mange unge gutter
som strever med tilværelsen, og
hvordan man kan få kontakt med
dem.

Manglende emosjonell
oppdragelse
Slik jeg ser det, er det et grunnpro-
blem i vår kultur at gutter ikke har
fars/mannstradisjoner, verken hjem-
me, eller i barnehage og skole, som
kan gi gutter en emosjonell oppdra-
gelse, det vil si å lære hva det vil si å
bli kjent med seg selv, sine følelser,
hvordan lære å uttrykke seg og gi
plass til andre. Gutter lærer om pre-
stasjoner, om å handle, være tøff og
sterk i isolerte situasjoner, ikke i for-
skjellige situasjoner, overfor for-
skjellige mennesker. Dette er nok
fremdeles gjennomgående. Derfor
blir mannsidentiteten veldig sårbar;
den fungerer innenfor isolerte områ-

der, men utenfor disse blir det truen-
de. Da er ofte taushet og/eller aggre-
sjon svaret.

– Men det har endret seg mye i
kjønnsrollene i de senere årene (?)

– Ja og nei. Fremdeles er det ikke
slik at fedre og mødre deler likt fra
første stund. I de fleste familiene er
gutter sammen med moren de første
årene og har en nær kontakt med
henne. Men så når guttene på et visst
tidspunkt må bryte med denne nær-
heten for å gå videre på sin egen ut-
viklingsvei som gutt og mann, så
finnes liten veiledning for dem, og
de går rett ut i et tomrom. Da kan de
bli både urolige, sinte og aggressive.
Vi har ofte hørt for eksempel alene-
mødre beskrive den gode kontakten
de hadde med gutten sin, for så plut-
selig å se en forvirrende forandring
hos barnet. Akkurat da tror jeg det
skjærer seg for en del gutter: De har
behov for veiledning i sin emosjo-
nelle utvikling, en støtte av en far,
som lærer dem ikke bare om fotball
og fiske, som ikke bare jobber, trim-
mer, bygger osv., men som viser seg
selv, med følelser og tanker, både i
forholdet til mor og i forholdet til sin
egen far. I samme fase begynner
kanskje mor å jobbe… eller hun får
kanskje en ny kjæreste etter en tid
alene med gutten … og det er ikke
noe som kan ta over den kontinuite-
ten gutten hadde i forhold til mor…
Gutten går ut i tomrommet hvor han
møter kravet om ikke å være pyse,
ikke være en pingle, en taper … og
han vet ikke hvordan. Da kommer
rastløsheten, raseriet, han lukker
ørene, han hører ikke hva mor sier,
han blir rasende hvis han ikke får det
som han vil … Disse negative fakto-
rene kan ikke mor så lett gjøre noe
med, for de er først og fremst en sø-
ken etter kontakt i en mannlig ver-
den.

Når dette er mange gutters pro-
blem i dag, om far bor i familien el-
ler ikke, får vi lett tausheten, aggre-
sjonen, lukketheten, fantasiene –
som du så ofte ser hos menn.

Vekk fra alt som kan 
være kvinnelig
– Det er vel ofte sagt at det burde

finnes flere menn i barnehage og
skole…

– Ja, dette er et dilemma. Også i
videregående skoler begynner det å
tynnes ut for menn. Hvis  kulturen i
skole og barnehage heller ikke tilbyr
gutten noen mannsmodeller, blir det
problematisk for ham å utvikle et
modent, voksent følelsesliv. Det blir
noen viktige elementer som mang-
ler, både for gutter og jenter.

– Det ser ut til at det særlig er i
det siste tiåret at forholdene har
forverret seg, og problemene har
økt i skolen. Kan du se noen direk-
te årsak til det?

– Det er for så vidt ikke noe nytt å
snakke om problemet med å sivilise-
re de ville guttene. I hele dette hun-
dreåret har man klaget over gutter
som er brutale og slås, som ikke tar
hensyn og ikke vil høre på andre. I
dag har vi igjen fått en diskusjon
omkring brutaliseringen av samfun-
net og de ville guttene. Det er jo gut-
ter stort sett som gjør gater, skole-
gårder og andre sosiale rom utrygge
med sine gjenger og truende vendet-
taer. Så på den ene siden ser det ut
som om det alltid har vært vanskelig
å «temme» guttene fordi deres ut-
trykk ofte får en aggressiv, truende
og brutal form. De er identifisert
med hypermaskulinitetens idealer.
De har ikke møtt en mann- eller far-
stradisjon som har lært dem andre
måter å uttrykke sine ofte svært von-
de og såre liv på.

På den andre siden ser det ut som
om volden i dag øker.

Den danske forfatter Bertill
Nordahl har skrevet mange bøker
omkring denne problematikken.
Hans hypotese er at når kvinner til-
deles ansvar for flere og flere av da-
gens oppvekstmiljøer, så vil opp-
voksende gutter og menn danne ag-
gressive ghettoer som forsvar mot
den «følte» kvinnedominans. Her, i
utkanten, langt borte fra mor-kvin-
nen kan de skape identitet som spei-
ler maskuliniteten. Nordahl hevder
at denne tendens til brutalisering og
marginalisering av gutter og menn
bare vil øke i årene fremover.

Det ser ut som om menn har, og

alltid har hatt en forunderlig forestil-
ling omkring sin maskulinitet. Der-
som mannen kommer for nær det
kvinnelige, trues hele følelsen av
idenitet. Guttemannen står i fare for
å miste hele seg og bli forvandlet av
kvinnen til myk, svak, feminin og
kraftløs. Denne skjørheten blir så
aktivert i perioder med kvinnelig
fremgang i kulturen, og den eneste
løsningen blir å komme seg vekk.
Nordahl peker på en svært interes-
sant side ved maskuliniteten samti-
dig som jeg tror han overdriver sine
fremtidsscenarioer.

Det er viktig å fokusere på menns
ansvar i dette. Når det ikke eksisterer
en emosjonell oppdragelse som
overleveres fra mann til mann og fra
fedre til sønner, blir menn aldri tryg-
ge på sin relasjonelle identitet. Gut-
ter og menn begrenses i sitt uttrykks-
register og blir tause, stumme, ra-
sende, fastfrosne roboter i sitt
følelsesliv. Det blir galt å hevde at
det er pga kvinnens fremmarsj at
guttene og mennene blir truet. Trus-
selen ligger i at menn aldri kulturelt
sett har tatt ansvar for sin emosjonel-
le oppdagelse. Dette er i ferd med å
endre seg noe. Stadig flere menn
bryter grenser og oppdager viktig-
heten av det emosjonalle livet. Da
blir også styrkeforholdet til andre
mer uvesentlig, og kvinnen blir ikke

lenger en drage som når som helst
kan omgjøre dem til små skrikende
gutter. De er blitt frie i sine liv.

Men hva gjør 
vi her og nå?
For å møte gutter som utagerer med
aggresjon, trusler, mobbing og
ugjennomtrengelig taushet må den
voksne først og fremst være en trygg
person med følelse av indre autori-
tet. Det er svært mange voksne som
naturlig nok føler seg hjelpeløse,
redde eller morderisk rasende når de
står overfor guttekulturens skrem-
mende uttrykk. I disse guttenes hy-
permaskuline verden plasseres
voksne i hierarkier av styrke og tøff-
het. Når de så blir møtt med en ekte
voksen autoritet som kan «språket»
– vil muren de har bygd opp rundt se
selv, rase sammen, og deres ofte
vonde liv kommer i tale.

Jeg tenker at det er flere ting som
kan gjøres for disse guttene i skolen
i dag:

Det er nødvendig med mer kunn-
skap om kjønn i skolen. Selv om al-
le er forskjellige, er det svært mange
fellestrekk som går igjen i «vanske-
lige gutters» atferd. Likeledes er det
nødvendig å vite mer om hvilke «ka-

B.D.B.: Det hele har noe med psykologi å gjøre!
■ forts. side 12



2

Sosialpsykologisk avis

Organ for folkebevegelsen
for ny livsorientering

(Tidligere Samfundspartiet)

Bertram Dybwad Brochmann
grunnlegger

Dag Ove Johansen
8200 Fauske

tlf. 756 42 754
E-post: dagoj@online.no

redaktør

Grunnlagt
1931

Med i redaksjonen

Astrid Strømme
Indre Sædal 16
50 44 Nattland

Anders Ryste
disponent og

hjelperedaktør
6150 Ørsta

Ved innbetalinger benyttes
NB!

Postgironr.: 0532.08.40645

Internett:     http://home.online.no/~dagoj/SAMFLIV.HTM
eller direktelink      http://samfunnsliv.freeservers.com

Redaktører 2003
JANUAR: Dag Ove Johansen
FEBRUAR: Astrid Strømme
MARS: Dag Ove Johansen
APRIL: Astrid Strømme
MAI: Dag Ove Johansen

JUNI: Astrid Strømme
AUGUST: Dag Ove Johansen
SEPTEMBER: Astrid Strømme
OKTOBER: Dag Ove Johansen
NOVEMBER: Astrid Strømme
DESEMBER: Dag Ove Johansen

Av Astrid Strømme

«Å utvikle en sunn og god per-
sonlighet er å oppleve seg selv
som «den eneste jeg i verden».

(Monsen, 1987…56)

BDB skal ha sagt en gang at kvin-
nene er på rett vei når de velger
barn fremfor å kjøre buss… Velger
de barn prioriterer de rett i forhold
til den organiske virkeligheten.
Velger de å kjøre buss prioriterer de
den mekaniske virkeligheten, dvs.
informasjonssamfunnet.

Hvor står vi i forhold til dette i
dag? Jeg skal forsøke kort å gi et
bilde av situasjonen.

Morsrollen har alltid variert i
historien. Mor og far sine roller har
alltid stått i et nøye forhold til de
dominerende verdiene i samfunnet.
I oldtiden var kvinnen mannen un-
derlegen. Mannen hadde all autori-
tet. Kvinnene var ubetydelige, og
de fikk ikke skolegang slik som
guttene. Faren og ektemannens au-
toritet og kvinnenes underordnede
rolle ble rettferdiggjort, ikke bare
gjennom filosofien, men også av
kirken.

På 1600-tallet begynte dette å
endre seg. Forandringene er knyttet
bl.a. til filosofen og pedagogen

Rousseau. Han utkrystalliserte en
ny forståelse av barndommen. Det-
te førte til endringer i mors- og fars-
rollen. Gjennom sine litterære ide-
ér, forfatterskap, fødte Rousseau til
verden en ny forståelse av menn og
kvinners rolle gjennom kvinne-
skikkelsen Sofie og mannsfiguren
Emil. På denne måten la han grunn-
laget for den moderne familie.

Myten om morsinstinktet ble
skapt, myten om den spontane
kjærlighet enhver mor føler for sitt
barn. Den nye forbindelsen mellom
ordene «kjærlighet» og «moderlig-
het» førte til en lansering av kvin-
nen som morsskikkelse.

I denne tiden og langt inn i det
20. århundre ble det stadig gjentatt
at hengivenhet og offer var en
umistelig del av kvinnens natur.

Likevel: på 50-tallet begynte
den fars- og morsrollen som  Rous-
sea bidro til å skape å slå sprekker.
Dette har absolutt en sammenheng
med den industrielle revolusjon,
med den alminnelige samfunnsut-
viklingen.

Familielivet var forholdsvis sta-
bilt. Det var nesten en skam å skille
seg. I de følgende tiår endret dette
seg, og i dag er det helt legitimt
med skilsmisser.

Barna hadde det bra! Femtitallet
er «barnets gullalder» i historisk
sammenheng! Materielt har de al-
dri hatt det bedre! Men psykolo-
gisk? Hvordan hadde kvinnen det?

Enn mann og barn?
Roller er lite fordelaktig ifølge

BDB. Det skjuler menneskehetens
egentlige identitet. Vekk med rol-
ler, konvensjoner o.l. var et stadig
omkvem hos han. Og likeså frem-
hevet han mer enn en gang at psy-
kologien kunne hjelpe oss med å
forklare mangt og mye. For forkla-
re ville BDB gjerne gjøre med det
meste…

Vel, på 50-tallet dominerte beha-
viorismen. De la vekt på det ytre,
fysiske og sansbare. Oppdragelse
dreide seg om «å forme mennes-
kets atferd på en planmessig og
systematisk måte, dvs. i samsvar
med de vitenskapelige prinsipper
man har kommet frem til igjennom
den eksperimentelle læringspsy-
kolgiske forskning…

Hva hadde dette å si for mor?
For familielivet på 50-tallet? Først
av alt: vitenskapens synspunkter og
holdninger vet vi sprer seg i sam-
funnet som alt annet: Vurderings-
prinsippet virker, det gjør det! Både
mor og far og barn var med andre
ord prisgitt det ytre liv, det konven-
sjonelle og «riktige».

Men på 60-tallet begynte økono-
mien «å vokse», og gradvis gikk
mor ut i arbeidslivet. Kvinnebeve-
gelsen var i så måte en stor pådriver
til dette. Kvinnene skulle bort fra
kjøkkenbenken, bort ifra rollen
som den hengivne og oppofrende
mor…

I løpet av tiårene etter femtitallet
kom det etter hvert andre psykolo-
giske oppfatninger på banen. Hu-
manismen er kanskje bedre egnet
enn psykoanalysen til å forklare og
forstå hvorfor mor gikk fra hus og
hjem og ut i arbeidslivet. Det hand-
ler naturligvis om sin rett til å vok-
se og utvikle seg som mennesker.
Eller som Nina Kari Monsen sier
det – det handler om å bli en per-
son!

Den amerikanske psykologen
Maslow har forklart oss personlig-
hetens dynamikk (behovene og
motivene), og hvordan behovene i
pyramiden er driv i personlighets-
utviklingen.

Men selvutvikling og egen erfa-
ring er av en slik natur at de får oss
til å legge ut. Dette kan vel forklare
litt av bakgrunnen for at kvinnene
forlot hjemmet i stort antall på 60-
tallet og utover…

Hvordan har det gått? Er kvinne-
ne mer tilfredse i dag? Mye har de
oppnådd, og utviklingen av deres
personlighet er i gang.

Men litteraturen sier at kvinnene
strever … for det er slik, sier Bente
Müller, at i samfunnet må enhver
drepe sin femininitet for å nå frem
… men på hvem sin bekostning?

I samfunnet dominerer hjernens
kunnskapssenter, dvs. den tenke-
måte som den befordrer. Men et

høyverdig samfunn bygger på nes-
tekjærlighet. Disse egenskapene i
vår natur er knyttet til utviklingen
av hjernens verdiressurser.  Det be-
tyr at kvinnene sliter psykologisk,
fordi de av naturen tenker mer i
omsorg, varme, natur… Ikke så rart
at mange kvinner derfor har valgt
kjøkkenbenken igjen. Et poeng er
dessuten at familielivets struktur
ivaretar alle hjernens ressurser. I fa-
milien er det rom for både kunn-
skapstilegnelse og utvikling av nes-
tekjærlighet. Vi kan konkludere
med at mor ikke kommer utenom
en ny kvinnelig identitet. Den må
baseres på egenliv, selvstendighet
med muligheter for personlig ut-
vikling. Det er selvfølgelig ingen-
ting i veien for at hun klarer dette
ved å være hjemmeværende. Men
hun bør kunne velge, og forholdene
i samfunnet må tilrettelegges for
det. Mye er gjort! Men kanskje mer
kan gjøres for at hun velger famili-
en… hva
med eksi-
stenslønn?

Morsrollen må bygge på en ny
identitet basert på egenliv

■■ as

L E D E R –

Synsmåter og tankelys
Ved lyset er det vi kan se –
og skjelne: – Hva er dét – og dét?
«I mørket er alle katter grå».
Vi er som blind – må misforstå.

Og mangler indre lys – mentalt –
innser vi ikke – og ser galt!
Det skjer når tankens lys blir svakt.
Når lys-viljen mangler – får mørket makt.
Lys oppstår kun av energi!
Lys-styrke gjør oss indre fri.

Synet beror på øyet som ser.
Om vi ser mindre eller mer.
Om vi ser skjevt, eller overser.
Om vi ser syner – eller innser.

Lett hildes synet – slik vi «synes»,
av fordom eller gammelt nag.
Lett sløvner tanken når forstand ei brynes.
Lett hildes vi i selvbedrag.

Da ser vi mangt
kun slik vi ønsker å se det.
Hvor illusjon – men ikke sannhet er tilstede.

Det er på tide å våkne opp!
Fra sløvhet i vår egen kropp.
Med vilje til å skifte sinn –
og til å slippe lyset inn!

Svein Otto Hauffen

Sommar-
treff
Vi arbeider no med nytt
Sommartreff. Denne
gongen er Astrid
Strømme treffgeneral.
Treffet blir på Åsane
følkehøyskole ved Ber-
gen. Meir om planen i
komande nummer.

Kommentarar
Send kommentarar til artiklane som du finn i Samfunnsliv. Folkerørsla for Ny livsoriente-
ring bygg alltid på eit levande ordskifte.
Redaktørane sine namn og adresser finn du i avisa.

Hjelperedaktøren
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POLITISK 
SELVBIOGRAFI

Av Håkon Gundersen

Forsidebildet på denne alvorlige
mannens memoarer er hentet fra Ol-
senbanden. Det er riktignok fra en
scene i Olsenbanden og Data Harry
sprenger verdensbanken, men akku-
rat Verdensbanken er et av de orga-
ner hvor Kleppe vel neppe satt. At
han smiler til  oss fra året 1978, det
er presist – som finansminister så
han så mange statsbudsjett at hans
snøvlete tale er blitt selve the sound
of the seventies. Men forsidebildet
og tittelen, Kleppepakke, bidrar unø-
dig til å befeste ham i minnet som en
figur utelukkende fra syttitallet: Fi-
nansminister i så vel regjeringen
Dag Fornæss som under Kay Arne
Stenshjemmets og Amund Sjæ-
brænds delte lederskap.

– Hvordan var Bertram Dybwad
Brochmann som person?

– Han var en dypt original skik-
kelse, men han var en foregangs-
mann ved det at han så totaliteten i
samfunnsøkonomien. Der var han
inne på sider av det som vi senere ar-
beidet med i nasjonalregnskapet,
svarer Kleppe.

Spørsmålet er skutt inn her for å
vise den ene siden av tidsspennet:
Det er ikke så mange i dag som var
tilstede på noe så mellomkrigstidsk
som et foredrag av den uortodokse
Bertram Dybwad Brochmann, leder
av Samfunnspartiet. Det er trolig
ingen fra den gang, og betenkelig få
av i dag, som søker å utvikle model-
ler for å unngå virkelig høy arbeids-
ledighet «under de forutsetninger
som må ants å gjelde tiden etter
2010» som han skriver det, Per
Kleppe.

Han har kontor i forskningsstif-
telsen Fafo. Kontoret er nesten tomt
etter at papirene, etter bokskriving-
en, er deponert i Arbeiderbevegel-
sens arkiv. Boken er en kontrast til
mye av den øvrige arbeiderpartilitte-
raturen fra åtti- og nittitallet, som jo
er orgier i snusk forhandlet av en
møbelhandler fra Jessheim, og dem
som satt i den mottakende enden av
røret.

Bergensk stavelsessluk
Heftigheten i denne innledningen er
et tiltak for å motvirke den tendens
som gjør seg gjeldende i en indeks
utarbeidet av Direktoratet for elabo-
rering av emner. Indeksen viser at
hurtigløp på  skøyter og personstrid i
Arbeiderpartiet er blant de mest ut-
broderte temaer i norsk høyere of-
fentlighet etter Marshallhjelpen.
Kunnskap avler kunnskap in absur-
dum. (Det kunne ha stått Marshall-
hjelpa, men Kleppe sier hytten. Han
er bergenser, men ikke egentlig.
Først som syvåring, i 1930, flyttet
han med familien fra Oslo til Ber-
gen. «Jeg kom blodig hjem nesten
hver dag», skriver han, om sin tid
som mobbeoffer. Bergensaksenten
ble bokstavelig talt banket inn i ham.

I denne prosessen har tjuaguttene
nok også kommet i skade for å slå ut
Det særskilte organ for sluking av
stavelser, for det er Kleppe selv, og
ikke prentesvarten som taler om da
jeg var fnasminster. Det står skrevet
i karakterboken fra 1931: Forstan-
dig og flink, men leser svært lavt og
utydelig.»)

Levende minnesmerke
For få år siden var det en besøkende
til Fafo som stoppet opp og betraktet
navnene på to av kontordørene: Per
Kleppe og Reiulf Steen. «Han trod-
de kontorene var merket med våre
navn som en slags minnesmerke
over norsk arbeiderbevegelse», for-
teller Kleppe. Hva mener han forres-
ten om forslaget fra Reiulf Steen
denne uken om å slå sammen SV og
Arbeiderpartiet? Når Kleppe gjen-
nomgår utviklingen i sitt eget poli-
tiske grunnsyn finner han at to ting
ikke er endret siden hans politiske
oppvåkning omkring 1937, på mid-
delskolen, under Trygve Bulls kate-
ter: Troen på demokrati som en for-
utsetning for politikken. Samt kam-
pen mot ulikhet og for en mer
rettferdig fordeling.

I den røde tråden i hans selvbio-
grafi inngår også arbeidet for full
sslsettng (sysselsetting). Ikke minst
der blir syttitallsfokuset for snevert:
Kleppe preget praktisk norsk poli-
tikk fundamentalt frem til 1998.
Dette i kraft av å ha ledet det tverr-
politiske utvalget, nedsatt av KrF-
regjeringen i 1991, som utredet det
som i arbeiderpartiets drakt ble he-
tende «solidaritetsalternativet».

– Ja, motkonjunkturpolitikken i
90-årene var vel så sterk som i 70-
årene. Moderate lønnsoppgjør gjor-
de det mulig for bedrifter å ansette
flere. – Det som jeg i noen grad har
endret syn på, seier Kleppe, er ikke
målene, men midlene for å nå dem.

– Så hva tror han om et forent SV
og Ap. Eller en regjering av de to
partiene etter at valget har gjort
dem like store?

– SV er motstandere av all form
for inntektspolitikk. De var dermed
også motstandere av solidaritetsal-
ternativet. Jeg ser ikke lyst på en
sånn situasjon.

– Men SV har jo åpenbart endret
seg, og vil i regjering?

– De måtte i så fall læres en hel
del, tror jeg.

– Hvilke fordelingsmekanismer
er det vi kunne ha brukt, som vi ikke
bruker?

– All inntekt må beskattes likt. Og
vi må bruke eiendomsskatten, som
en bruttoskatt det ikke går an å trek-
ke noe fra på. Men det forutsetter et
takseringssystem. Det er ingen til-
feldighet at de virkelig velstående
ikke betaler formueskatt. Ethvert
skattesystem kan omgås for den som
har gode advokater.

– I 1992 var det noen såkalte skat-
teeksperter inne i bildet som gjorde
den feilen at man tillot dette. De fant
ut at det var nødvendig for å unngå
dobbeltbeskatning, men det var slett
ikke nødvendig. Jeg foretrekker
vanlig sunn fornuft. Man kan i stedet

gi foretakene rett til fradrag
hvis de gir utbytte. Det skal
jeg foreslå nå.

Når Per Kleppe (80) sier
han vil foreslå ting nå, er
noe vi tar med over i en an-
nen sammenheng: Hans
avsky for slektsforskning,
og dette som tegn på hans
fremtidsorientering, og
kanskje også en årsak til
samme: Boken er en selv-
biografi, men fordelingen
mellom hans liv og hans
virke er 49 mot 379. Dagli-
gliv på Lamberseter har fått
fem sider, mens første og
annen EFTA-periode har
fått 38. Kleppe vedkjenner
seg å være arbeidsnarko-
man, og det kommer mer
fra hans hånd. Men det var
altså slektsforskning først,
så fremtiden.

Familieforhold
Innledningskapitlet gjør
sterkt inntrykk, på en ufor-
bredt leser. Kleppe konklu-
derer kapitlet med ordene:
«Utgangspunktet for livet
etter krigen var ikke en-
kelt». Et forsøk på å inter-
vjue frem flere detaljer i
dette førte ingensteds hen.
Hva han skriver er at «na-
zistenes nederlag gjorde
meg jublende glad, men
samtidig lå min familie i ru-
iner». Faren ble fengslet for
landssvik. Moren var kastet
ut av boligen, uten midler
til å forsørge seg. Og bro-
ren, hans eneste søsken, var
blitt skutt under tjeneste
som tysk frontkjemper.

Som bakgrunn for for-
ståelse av faren, og derved
brorens, NS-medlemskap
tegner Kleppe et bilde av
rederfamiliens klassereise,
som gikk nedover gjennom
30-tallet, samt farens for så
vidt tidstypiske, men mer
enn vanlig fortidsrettede nasjonalis-
me. Slektsforskningen var et uttrykk
for at båndene bakover var av betyd-
ning for ham. «Jeg fikk alt som
smakte av slektsforskning i vrang-
strupen», forteller Per Kleppe, og
legger til at det ble et prinsipp for
ham at det ikke skal spille noen rolle
«hvor du kommer fra».

– Hvordan er ditt syn på landssvi-
koppgjøret»

– Det var litt tilfeldig. Vi leste jo
om næringslivsfolk som gikk fri.
Det at min mor ble presset ut av sin
leilighet var et klart overgrep.

Mer på lager
Kleppepakke er en svært lesverdig
bok, fra et stadig bemerkelsesverdig
menneske. Men sluttkapitlet,
«Veien videre» er ikke langt.

– Hvorfor utdypes ikke det han
der kaller solidaritetsmodellen, som
«kan gi globaliseringen et innhold
som også de underpriviligerte i ver-
denssamfunnet kan se fordeler i».

– Det hører hjemme i neste bok.

Morgenbladet, Oslo 10.–16. oktober 2003:

Finansminister Kleppe
Per Kleppe er en klippe i norsk politikk. 
Mannen fra 70-tallet er fremdeles aktiv og har nå gitt offentligheten Kleppepakke i bokform.

Takk for positiv omtale av stor-
tingsmann og forfatter av 44 bind
bøker om alle grener av vårt mo-
derne samfunnsliv.

Takk også for at du nemner
Dybwad Brochmann som leder
av Samfunnspartiet. Partiet fikk i
valg i 1936 45.000 stemmer. NS
fikk da 22.000 stemmer og falt ut.
Samfunnspartiet fikk en mann
inn på Tinget. Grunnet «falsk»
valgordning ble det ikke flere.
Samfunnspartiet og NS hadde
den fullstendig motsatte ideologi.

Samfunnspartiet, som nå ar-
beider som en norsk folkebeve-
gelse, tar vare på Dybwad Broch-
manns pionerarbeider, slik din

åndsfrende professor dr. Johan
Vogt kalte det. Folkebevegelsen,
ved sin avis Samfunnsliv, venter
spent på at Brochmanns pionerar-
beider skal bli tatt i bruk! Det vil
fullstendig forandre vårt norske
sosiale livsbilde og gi utover ver-
den en helt ny fremtid.

Underskrivne studerte sosialø-
konomi ved Oslo Universitet i åra
1935–40. Var redaktør og utgiver
av Brochmanns avis fra 1966 til
1998. Kjente Dybwad Broch-
mann gjennom 25 års personlig
samarbeid.

Anders Ryste
hjelperedaktør

Per Kleppe
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Vi har tidligere vært inne på at forbindel-
sen mellom ordet og samfunn er av sam-
me art som relasjonen mellom frø og
frukt. Menneskets tanker og forestilling-
er manifesterer seg i samfunnet og i alt
hva mennesket skaper av organisasjoner,
byggverk osv.

Til dette forholdet knytter det seg
imidlertid uhyre risikomomenter. Når
mennesket nemlig investerer sin psykis-
ke energi til skapelse av ordninger eller
byggverk, så kommer det ofte i skade for
å fiksere, låse fast sin energi til hva det alt
har skapt.

Det farlige ved dette er at mennesket
kan se dette skapte som mere verdifullt
enn mennesket selv og at det er denne
«fiktive virkelighet» som i neste omgang
i stor utstrekning betinger de videre vok-
stervilkårene for livet i mennesket.

På dette punkt mener jeg at der er en
tydelig forbindelse til Freud, og hans te-
ori om katekser. I følge Freud, investerer
nemlig det nevrotiske individ mer eller
mindre sin energi i irrasjonelle, og barns-
lige forestillinger. Dette for å unngå den
angsten som er forbundet med å ta disse
forestillingene opp til rasjonelle over-
veielser. Når disse irrasjonelle forestil-

lingene således binder energi, så blir der
tilsvarande mindre energi tilbake på nev-
rotikerens rasjonelle virkelighet. Resul-
tatet blir mer eller mindre udyktighet for
normalt voksent liv.

Forestillinger som på et utvikling-
strinn er funksjonelle, kan altså på et se-
nere trinn vise seg fullstendig livshem-
mende, det er både psykoanalysens og
Brochmanns lære.

Livet er bevegelse og forandring, me-
ner Brochmann. Og kombinasjonen
voksterevner og vokstervilkår avgjør om
forandringen er progressiv eller regres-
siv, hurtig eller langsom.

Den fiktive virkelighet kan ikke foran-
dre seg selv, for den har ingen kraft i seg
selv. Kun mennesket har evne til å foran-
dre den ved å tilføre den sin egen kraft.

Dersom nå imidlertid mennesket på
forhånd har investert mye av sin kraft og
makt i dette fiktive, så trengs det relativt
sett enda mere kraft for å «overvinne» de
konserverende krefter i det fiktive. Det
skjebnesvangre er altså at når mennesket
har brukt en stor del av sine krefter til å
konservere et system, så har mennesket
tilsvarende mindre krefter til å forandre
det. Stagnasjon er resultatet.

Under slike vilkår hvor menneskelivet
ikke har ekspansjonsmuligheter, vil fort-
satt ekspansjon med nøvendighet en el-
ler annen gang føre til sammenbrudd og
kaos, smerte og ulykke.

Brochmanns analogi med kyllingen i
eggeskallet er klassisk i denne forbindel-
se. Den er brukt utallige ganger i hans
skrifter. – Han sier at eggeskallet (syste-
met) er nødvendig for utviklingen inntil
et bestemt nivå, men på dette bestemte
nivået må enten eggeskallet (systemet)
sprenges, eller så må kyllingen (samfun-
net) dø. Livet krever altså stadig nye
formdannelser.

Dermed er vi kommet fram til erkjen-
nelsen av et dialektisk forhold mellom
form og materie, mellom system og liv;
Formdannelsen, systemet er en funksjon
av indre liv. Dette indre liv ytrer seg
imidlertid ikke i et vakuum  – uten forut-
setninger, men har hele tiden sine viktige
forutsetninger i det til enhver tid eksiste-
rende system. På denne måten ser vi at
nettopp den formdannelse, det systemet
som er en funksjon av indre liv i neste
omgang skaper forutsetninger akkurat
for dette livets videre ekspansjon.

Den ytre verden som en 
projeksjon av indre liv

Vi vil verne om bærebjelkene i det norske samfunnet:
Alles rett til arbeid har vært et hovedmål i norsk politikk.

Vi må ikke bli hindret i å ta i bruk tiltak vi finner nødvendi-
ge for å nå dette målet.

Vi skal selv bestemme omfanget av utenlandske oppkjøp
av norske bedrifter, naturressurser og norsk eiendom. Vi må
kunne gi lover og ha styringsmuligheter på disse områdene.

Vi skal selv bestemme hvordan vi gjennom skatter og av-
gifter og andre virkemidler skal sikre velferdsstaten, med
vekt på sosial rettferdighet, solidaritet og offentlig ansvar.

Vi skal selv bestemme over viktige miljøkrav, forbruker-
vern og vern om folks helse. Disse må gå foran kravet om fri
flyt av varer.

Vi skal selv bestemme de virkemidlene vi vil bruke for å
sikre levedyktige lokalsamfunn og en allsidig ressursutnyt-
telse i distriktene.

Vi må sikre den samiske urbefolkningens rettigheter.
Den vestlige verden kan ikke fortsette dagens vekstpoli-

tikk, med et stadig økende ressursforbruk og forurensning.
Bare ved å prøve ut alternativer til dagens økonomi kan en
skape bærekraftig utvikling i verdensmålestokk. Norge må
ha handlefrihet til å føre en slik politikk.

Vi vil forsvare den nasjonale sjølråderetten og demokra-
tiske og sosiale rettigheter også mot angrep fra andre insti-
tusjoner og sammenslutninger enn EU. Mange av de samme
aktørene og fenomenene står både bak EUs utvikling, MAI-
avtalen og lignende avtaler som skal sikre de store transna-
sjonale selskapenes særinteresser.

Bærebjelkene
til Nei til EU

140 år er gått siden goshu-
teindianerne tapte sin siste
krig mot de hvite. I dag her-
jes stammen av indre strid.
Goshute står mot goshute i
spørsmålet om reservatet
skal leies ut som lagrings-
plass for USAs farligste
atomavfall.

JAN GUNNAR FURULY -
jan.gunnar.furuly@aftenpos-
ten.no
Skull Valley, Utah 

Aftenposten på nett

I en flat, vidstrakt og brunsvidd
westernfilm-dal, halvannen times
bilkjøring sydvest for Salt Lake City
i Utah, har amerikansk atomindustri
funnet sin redningsmann. Høvding
Leon Bear (47) og flertallet i stam-
merådet for goshutene i Skull Valley
vil løse åtte store kraftprodusenters
akutte behov for midlertidig lag-
ringsplass for 40 000 tonn brukte
brenselsstaver fra USAs kjerne-
kraftverk. Det høyaktive avfallet er
helsefarlig de neste 250 000 år.

Ideen er å lagre atomavfallet i 40-
50 år på reservatet i angivelig fly-
styrt- og jordskjelvsikre beholdere,
inntil det skal sendes videre til et
planlagt evig deponi i Yucca Moun-
tain i Nevada. Belønningen for de
lutfattige goshutene er en lukrativ
milliondollar-avtale. Ingen av parte-
ne vil fortelle hvor mange nuller
kontrakten har, men ifølge ameri-
kansk miljøbevegelse kan stammen
innkassere over 700 millioner kro-
ner.

- For oss handler det om å skape

vekst og sysselsetting i generasjo-
ner. Jorden vår er fattig, vi kan ikke
spise den. Atomlageret innebærer
ingen miljøfare, sier Bear. Prosjektet
kan gi 400 jobber under bygging og
80 permanente stillinger.

Folk i mormoner-staten mener
indianerne like godt kunne inngått
en pakt med Djevelen selv. Delsta-
ten har saksøkt goshutene og samar-
beidspartnerne i Private Fuel Stora-
ge, for å hindre etableringen. Det
samme har opposisjonen i stammen.

Den statlige kommisjonen som
gir lisenser til atomanlegg, skulle gi
sitt vedtak i desember etter en saks-
behandling på syv år. Avgjørelsen er
nå utsatt til juni neste år, i påvente av
nye avklaringer om faren for flystyrt
og terrorister.

- Noen må stoppe galskapen. 40
000 tonn livsfarlig atomavfall skal
transporteres med tog på kryss og
tvers av hele USA, og passere hjem-
mene til 50 millioner, sier Jason
Groenewold i miljøorganisasjonen
Heal Utah. Han viser også til at Pri-
vate Fuel Storage er etablert som et
selskap med begrenset ansvar.

- Goshutene vil sitte igjen med an-
svaret for å rydde opp hvis det skjer
en ulykke, sier han.

I stammen er frontene steile . En
rekke advokater er sysselsatt med de
mange juridiske springskallene som
er utdelt i konflikten.

- Vi kan ikke tillate at vårt siste,
hellige land, blir solgt til dette for-
målet. Det går totalt på tvers av våre
forfedres kultur, skikker og, ikke
minst, respekten for moder jord. En
liten lekkasje kan være nok til at vi
kanskje må forlate landet vårt for all-
tid, sier Margene Bullcreek (57).

Stemningen er så anspent at Af-
tenposten blir hindret i å treffe india-
nerkvinnen til et avtalt møte i hennes
bolig. 30 meter unna huset blir vi
stoppet av den illsinte broren til høv-

ding Bear, som freser en firehjuls
motorsykkel kloss opp til bilen vår. I
støvskyen fekter han truende med
armen og brøler at vi må "komme
oss vekk". Under trussel om at vi
kommer til å bli skutt hvis vi nekter å
adlyde ordre, kobler vi inn reversen.

Et kvarter senere møter vi en be-
klagende Bullcreek 30 meter utenfor
reservatet. 57-åringen er indianer-
høvdingens kusine, og er en av bare
15 goshuter som fortsatt bor på det
72 kvadratkilometer store reserva-
tet. Resten har flyttet ut. Stammen
har 118 stemmeberettigede med-
lemmer over 18 år.

- Mange er villfarne i jakten på
pengene fra atomindustrien. Det fins
ikke noe fungerende demokrati, sier
hun resignert. 

Naboen Sammy Blackbear (39),
som også er sterkt imot atomlager-
planene, er enda mer nådeløs.

- Vi er i hendene på et diktatur.
De som støtter deponiet, belønnes
med bestikkelser. Vi som er imot,
straffes med økonomiske sanksjo-
ner, sier trebarnsfaren utenfor hus-
vognen sin.

For to år siden samlet de en grup-
pe stemmeberettigede for å kaste
Bear og resten av stammerådet.
"Kuppet" mislyktes. Det føderale
byrået for indianersaker avgjorde at
stammerådet hadde full legitimitet.
Kampen Bullcreek og Blackbear har
tatt opp, har kostet dem dyrt. De har
vært frosset ut, trakassert og blitt bø-
telagt.

- De bøtelegger meg med 250 dol-
lar pr. hest pr. dag fordi jeg ikke har
gjerdet inn dyrene. Jeg ble også bø-
telagt med 5000 dollar fordi jeg invi-
terte aktivister til et stort protestse-
minar, forklarer Bullcreek. Hittil har
hun fått bøter for rundt 640 000 kro-
ner.

På 1800-tallet var goshutene en
stolt og mektig nasjon. På det meste

talte "støvfolket", som de kalles på
indianerspråket shoshone, 20 000.
De vandret over enorme områder i
Utah og Nevada. Rundt 1850 rullet
en strøm av europeere, fra øst, over
de flate prærieslettene. Arealkon-
flikter resulterte i krig mellom india-
ner og hvit. I 1863 ble høvding Whi-
te Horse og hans menn endelig be-
seiret av overmakten. 

I fredstraktaten lovet stammen å
inngå "fred og vennskap" med
USAs regjering, og slutte krigfø-
ringen mot tog og respektere post og
telegraflinjer. I avtalen sikret presi-
dent Abraham Lincoln seg retten til
når som helst å be indianerne "oppgi
det flakkende liv de nå lever, og iste-
den bosette seg i reservater etter
hans valg og der bli fastboende med
dyrehold eller jordbruk".

Tvilsomme naboer. - Avtalen
forvandlet livet vårt dramatisk, men
ga oss suverenitet som en egen na-
sjon innen USAs grenser. Dette bru-
ker vi nå til å disponere vår egen
jord, sier Bear. Han peker demon-
strativt rundt seg for å forklare at de i
mange tiår har vært omringet av
"tvilsomme naboer".

Noen få kilometer mot sydvest
ligger det militære testområdet Dug-
way, som det amerikanske forsvaret
siden 1940-tallet har brukt til å teste
ut kjemiske og biologiske våpen.

- I 1968 ble 6400 sauer som var på
beite i Skull Valley drept da en giftig
nervegass lekket ut. Dyrene ble
gravd ned i reservatet, og først i
1997 ble kadavrene fjernet. Vi vet
ikke hvilke helseeffekter dette kan
ha hatt for oss som bor her, forteller
høvdingen.

I sørøst er det etablert et anlegg
for å destruere enorme lagre av kje-
miske våpen. Og i vest og nordvest
ligger to skytefelt der luftvåpenet
tester det siste innen våpenteknolo-
gi. I tillegg har hæren et ørkentest-

senter i det samme området. Der tre-
nes amerikanske styrker for krig i
land som Irak og Afghanistan.

- Med naboer som dette, hva kan
vi få til? Ingen vil kjøpe tomater fra
Skull Valley, konstaterer Bear.

Tom Goldtooth, som leder Indi-
genous Environmental Network
(IEN), mener goshutene blir kynisk
utnyttet. IEN har medlemmer i 200
stammer i USA, og samarbeider in-
ternasjonalt med andre urbefolk-
ningsorganisasjoner, deriblant Nor-
disk Sameråd.

- Tidlig på 1990-tallet prøvde in-
dustrien og myndighetene å finne
delstater, kommuner eller selskaper
som kunne løse problemene med
atomavfallet fra kjernekraftverkene.
Lagerkapasiteten ved atomreaktore-
ne er i ferd med å bli fylt, og flere av
anleggene risikerer å bli stengt hvis
de ikke finner nye, midlertidige la-
gre, sier Goldtooth. Men ingen ville
ha det. De sjekket kartet: "Send det
til indianerland", var meldingen.

Selvråderetten og det at reservate-
ne ofte ligger langt fra de store bye-
ne, gjør at ideen er lettere å selge
blant opinion og makthavere, kon-
staterer han.

Hittil har et titalls stammer mot-
tatt stipender fra det amerikanske
energidepartementet, for å "utdanne
seg i atomavfallsspørsmålet". Gos-
hutene har fått 2,1 millioner kroner,
og er de som er nærmest lisens for
atomdeponi. I 1995 stemte apacher i
New Mexico nei i et tilsvarende pro-
sjekt. 

- Goshutene er en av de fattigste
stammene i USA, arbeidsledigheten
er galopperende. Dette er intet annet
enn en ny form for undertrykkelse,
sier Goldtooth.

Stamme splittet av 40.000 tonn atomavfall



Av Ove Jacobsen og
Stig Ingebrigtsen

Vi er kommet til et utviklingsstadium der mål-
setningen om en stadig økonomisk vekst er
kommet på kollisjonskurs med mange viktige
verdier i samfunnet. Det er derfor nødvendig å
etablere en markedsarena som kan håndtere
sammensatte verdier på en  hensiktsmessig
måte. Konkurranseøkonomiens individualis-
tiske perspektiv må erstattes med en økologisk
økonomi som bygger på ideen om «mennes-
ket-i-fellesskapet» dersom det skal være mu-
lig å løse de lokale, nasjonale og globale utfor-
dringene vi i dag står overfor. Kretsløpsøkono-
mien beskriver hvordan økonomisk
virksomhet på den ene siden griper inn i – og
på den andre siden er avhengig av – et samspill
med både naturen og kulturen.

Kretsløpsøkonomi
Et mulig virkemiddel for å etablere et kon-
struktivt samspill mellom økonomisk lønn-
somhet, samfunnets verdier og naturens ram-
mebetingelser er å etablere desentraliserte
nettverk av samarbeidende aktører. På denne
måten kan man erstatte konkurranse med inte-
grert samarbeid som den grunnleggende insti-
tusjon i økonomien.

Konsekvensene av at det er «lønnsomt» å
kaste produkter og materialer selv om de har
en høy potensiell bruks- og produksjonsverdi
er negative både for naturen og samfunnet. Det
er derfor nødvendig å utvikle systemer for om-
bruk og gjenvinning som gjør at ressursene ut-
nyttes mer effektivt. Et viktig skritt i riktig ret-
ning er å utvide bedriftsøkonomiens linære
modeller til sirkulære verdikjeder – altså som
spenner over samspillet mellom produksjon,
distribusjon, forbruk og redistribusjon. Ved å
utvide planleggingshorisonten til produsenter
og distributører, vil de i tillegg til å fokusere på

kundenes kjøpsønsker også ta hensyn til krav
fra bedrifter innenfor avfallshåndtering og
gjenvinning. Mange av de praktiske og økono-
miske problemene som preger gjenvinnings-
bransjen skyldes forhold som produsenter og
distributører kan bidra til å redusere. Ved å
planlegge ut fra et kretsløpsperspektiv er det
dermed mulig å oppnå store effektiviserings-
gevinster.

Målsetningen om å begrense totaluttaket av
jomfruelige ressurser og å redusere totalmeng-
den av avfall til deponi er en viktig begrunnel-
se for å øke ressurseffektiviteten. Ved å sam-
ordne og effektivisere samspillet mellom led-
dene i materialkretsløpet er det mulig å
motvirke at kritiske grenseverdier i naturen
blir overskredet. Det er nødvendig å bruke
energi både for å utvinne og gjenvinne materi-
aler. Ved bruk av brukt materiale er energibe-
hovet som regel mindre (for eksempel gjen-
vinning av papir) enn dersom materialene hen-
tes direkte fra naturen (for eksempel bruk av
tømmer som råvare i papirproduksjonen). En
konsekvens av at materialer kan brukes flere
ganger mens energi bare kan utnyttes en gang,
er at materialgjenvinning alltid bør ha høy pri-
oritet.

Erfaring viser at konkurransemarkedet ikke
er i stand til å finne frem til helhetlige løsning-
er på dette området, derfor må partene være
villige til å inngå forpliktende samarbeidsrela-
sjoner som inkluderer alle ledd i kretsløpet.
Alternativet er at myndighetene går inn med
reguleringer.

Kretsløpet mellom 
økonomi og natur
Mange miljøproblemer kan føres tilbake til at
naturens langsomme prosesser ikke klarer å
holde stand mot økonomiens høye forbruk av
ressurser og store avfallsmengder. Det er der-
for viktig å sørge for at materialgjenvinningen
innenfor økonomien har et volum og en effek-
tivitet som sikrer at naturen ikke blir påført

store belastninger.
En konsekvens av at økosystemene funge-

rer i tråd med gitte lovmessigheter er at tåle-
grensene må innarbeides som en absolutt ram-
mebetingelse for økonomisk virksomhet.
Kunnskap om disse sammenhengene er der-
med en nødvendig forutsetning for å kunne
fastsette hvor store belastninger det enkelte
økosystem kan utsettes for. For å prioritere
mellom ulike handlingsalternativer er det i til-
legg nødvendig å etablere en verdireferanse.
Ettersom markedsmekanismene er et uegnet
instrument for å definere disse grenseverdiene
er det nødvendig å forhandle frem forplikten-
de avtaler. Forhandlinger om fiskekvoter er et
eksempel på at dette prinsippet allerede er inn-
ført på enkelte områder. Samspillet mellom
kunnskap og verdier står dermed sentralt in-
nenfor kretsløpsøkonomi.

Kretsløpet mellom 
økonomi og kultur
Den største utfordringen i dag består av å defi-
nere grenser for hvor langt økonomien kan ek-
spandere inn i det kulturelle rom før kulturens
egenart, og dermed «livskraft», står i fare.

Det er mange signaler som peker i negativ
retning. Undersøkelser viser for eksempel at
vår idenitet er i ferd med å bli redusert til en en-
dimensjonal forbruker der «shopping» blir
den viktigste meningsbæreren.  Samtidig har
økonomisk lønnsomhet for lengst etablert seg
som det viktigste argumentet i samfunnsplan-
leggingen. At denne utviklingen på lang sikt
også vil være skadelig for økonomien virker
kanskje overraskende. Forklaringe er at   øko-
nomisk utvikling er avhengig av at kunnska-
per og verdier blir revitalisert innenfor ramme-
ne av en fri kultur som ikke er styrt og domi-
nert av økonomiske interesser. Selv om det
ikke finnes samme eksakthet i kulturlovene
som i naturlovene gir det derfor mening å hev-
de at økonomien bør kjenne til og ta omsyn til
kulturens «tålegrenser».

Tillit er et eksempel på en verdi som har en
fundamental posisjon innenfor økonomien
samtidig som den er begrunnet utenfor økono-
mien. Dersom kortsiktig økonomisk lønnsom-
het blir opphøyet til en overordnet verdi, vil
«tillit» gå over fra å være et mål i seg selv til
bare å bli et middel uten behov for kulturell le-
gitimering. En konsekvens av at tilliten mel-
lom kjøper og selger, mellom arbeidsgiver og
arbeidstaker eller mellom ledelse og eiere
svekkes, er at et av økonomiens viktigste «bin-
demidler» står i fare. Selv om ingen er i stand
til å si eksakt hvor tillitsgrensen går, er det få
som er i tvil om dens eksistens.

Frihet og mangfold
Kretsløpsøkonomi er motivert ut fra en virke-
lighetsforståelse der frihet, mangfold og an-
svarlighet står sentralt i samspillet mellom
økonomi, natur og kultur. Det vil si at det er
viktig å unngå en utvikling som går i retning av
tvang og ensretting.

En livskraftig økonomi forutsetter et aktivt
samspill mellom økonomi, natur og kultur.
Mange av de viktigste utfordringene vi står
overfor kan bare løses gjennom samarbeids-
løsninger der de ulike verdiene blir koordinert
på en balansert måte. Ettersom erfaring viser
at rene markedsløsninger bidrar til å øke kom-
mersialiseringen i samfunnet, argumenterer vi
for at samspillet og integrasjonen mellom
kretsløpene (verdisfærene) best kan etableres
gjennom kommunikative nettverk. Det vil si at
markedskreftene må underordnes avtaler som
de ulike markedsaktørene og samfunnsinte-
ressentene blir enige om. En alvorlig konse-
kvens av at økonomien erobrer stadig større
del av det individuelle og kollektive rommet,
kan bli at kilden til revitalisering av kulturelle
ressurser etter hvert tørker ut. Revitaliseringen
i naturen er også avhengig av at artsmangfol-
det og kompleksiteten i økosystemene blir
opprettholdt.
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Det økonomiske kretsløp
«En livskraftig økonomi forutsetter et aktivt samspill mellom økonomi,
kultur og natur. Mange av de viktigste utfordringene vi står overfor kan
bare løses gjennom samarbeid…»

Var Kåre Willochs støtte til
Røiseland som statsminister
et «Judas kyss»? 

Av HJALMAR MARKUSSEN,
forfatter 
9373 Botnhamn. 

Så er det kommet nok et politisk
skrytealbum på bokmarkede. Under
tittelen «Statsministeren vi ikke
fikk» løftes den tidligere venstrefor-
mannen Bent Røiseland(1902-
1981)  fra Vest-Agder frem fra glem-
selen og opp til statsmanns høyder.
Når dette skjer overrasker det vel
ingen at den ene av de tre forfatterne,
Marianne Røiseland, er «statsman-
nens» barnebarn. De to andre er
journalistene Olav Garvik og Jens

Vetland.     
I Aftenposten 3. oktober d.å. an-

melder Kåre Willoch biografien. Og
i typisk Willoch stil ynker han seg
igjen over de slemme(dumme?) po-
litikere i alle borgelige leirer som ik-
ke forstod at Bent Røiseland var den
som burde blitt statsminister(når ik-
ke John Lyng ble det) etter den bor-
gelige valg seieren i 1965. At Kåre
Willoch og John Lyng ville ha Røi-
seland til statsminister kan man for-
stå. Begge hadde nok klokelig og
riktig beregnet at de ville få langt
større innflytelse i en regjering med
Røiseland som sjef, enn i en regje-
ring ledet av Per Borten. Og kanskje
var det til slutt frykten for et regje-
ringskollegium med for mye Wil-
loch som gjorde at også et flertall i
Høyre gikk for Per Borten som stats-
minister. Det trengtes en sterk leder
til å holde styringskåte statsråder

som for eks. Kåre Willoch  «i øre-
ne». Borten var mannen. 

Trolig var det heller ingen stor
stemning i Venstre for at Røiseland
skulle bli regjeringssjef. Og jeg vil
mene at Gunnar Garbo ikke hadde
overdrevne forestillinger om parti-
formannens evne til å lede en koali-
sjonsregjering ei heller til å repre-
sentere Norge i utlandet. Han så nok
derfor på den støtten Røiseland fikk
fra Willoch & Co nærmest som et
«Judas kyss». 

I opposisjonen var man naturlig-
vis spent på hvem som skulle avløse
Einar Gerhardsen som statsminister.
Og tidligere justisminister og stor-
tingsmann Jens Haugland(Ap) har
nedtegnet noen betraktninger og his-
torier fra den tiden.  

Televimsen 
I sin «Dagbok får kongens råd» (Det

Norske Samlaget 1986) forteller
Haugland at han i 4 år satt ved siden
av Bent Røiseland på Stortinget, og
at han godt husker de dagene i 1965
da det var spørsmål om hans sideka-
merat skulle bli statsminister. Det
var da også hovedtema i stortings-
restauranten. Så skriver han: 

«Både Per Borten og Bent Røise-
land kjende seg kalla til å bli regje-
ringssjef. Borten hadde det gjort det
særleg godt i partileiarordskiftet før
valet. Men også Røiseland var en
populær mann på skjermen. Det var
likevel noko pjattete og kåseriaktig
ved talen hans, og han fikk tilnamnet
Televimsen». 

---ein rev i røytinga 
Han gjekk i den same grå buksa og
jakka i alle år, og dei tunge arbeids-
nevane hans med mold under negla-
ne såg ikkje alltid nyvaska ut. Han

var låk og duknakka, i motsetnad til
den røslige og bomsterke Per Bor-
ten‰. «Dersom Røiseland blir stats-
minister, må vi kjøpe nisselue alle
mann», sa ein av journalistane ved
eit kaffebord ein dag». 

Leirfall sa ein gong under EF ˆ
striden då Røiseland gjekk forbi
med grå, pistrede hårstrå rett.  til vers
på hovudet 2Han ser ut som ein rev i
røytinga» 

Søstera til Bent, Randi, sa ein dag
då ho sat heime i Holum og såg bro-
ren på skjermen saman med dei an-
dre statsministerkandidatene: «Me
må sjå til å få han heim att så fort me
kan». (Tenk om Willoch hadde lånt
øre til Randi i 1965? min tilf.) 

Så forteller Haugland at det er
vanskelig å finne «høgreiste, rakryg-
ga og frisynte menn i indremisjons-

Da Bent Røiseland  ikke blei statsminister      

■ forts. side 12
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Av Svein Otto Hauffen

Hvorfor har vi ikke fått et nytt kir-
kesamfunn? Det har mange spurt
både seg selv og andre om – uten
å få noe holdbart svar.

Mange kritiserer kirken villig
vekk, uten å se at de først burde
vekke seg selv – og derved innse
at kirken kan sees som en virk-
ning – viss årsak av vår mentali-
tet. Først når denne endres i om-
fattende grad, kan endringen
gradvis også omfatte kirken.

I mellomtiden bør vi avfinne
oss best mulig med den kirken vi
har.

Salt kritikk?
Stort sett kan vel sies at folk flest
får den kirken de fortjener. Forså-
vidt som kirken til enhver tid
gjenspeiler det gjennomsnittlige
bevissthetsnivå. I det kirkens re-
presentanter snarere reproduserer
noe av det kollektivt underbevis-
ste i massesjelen; i en ritualisert
«borgerreligiøst» tilpasset form –
enn at de formidler Kristus-im-
pulsen. Selv om dette ikke ute-
lukker at også enkelte av kirkens
representanter kan impulseres av
Kristus-impulsen – i benådede
øyeblikk.

Hvordan kirken vil utvikles
og/ eller avvikles i fremtiden, av-
henger – som det meste – av
hvordan, og i hvilken grad men-
neskets bevissthetsutvikling fin-
ner sted. Slik sett vil samfunnets
mentalitet også bli kirkens skjeb-
ne.

Mellombels bør vi ta kyrkja og
kyrkjefolk flest slik de er. Med en
klype salt. Især der saltet har tapt
sin kraft.

Kritikkverdig?
Kritikk er lett. Selvkritikk er

tyngre. Fem hundre tusen har
meldt seg ut av den norske kir-
ken. Human-etikerne triumferer.
Hedningesamfunnet likeså.
Utvilsomt også flere viss syn for-
mørkes av fordømmende for-
dommer.

Paven er ikke ufeilbarlig. Ei
heller kirken og dens represen-
tanter. Eller dens kritikere.
Mange tror seg å ha en bedre lære
enn kirken. De fleste av dem be-
finner seg på den brede avvei;
med godtfolk flest. Ikke minst de
selvgode.

Kan noen som vil belære kir-
kens representanter, forvente å bli
tatt alvorlig og at deres lære skal
bli seriøst vurdert, dersom de selv
ikke viser førstnevnte så meget
respekt og fordomsfri toleranse,
at de prøver å forstå dem og deres
syn, på deres egne premisser?

Undertegnedes forsøk i nevnte
retning, foreligger i form av mitt
innlegg «Teologisk konflikt», i
dette nummer. Det er et kommen-
terende innlegg, dels i forbindel-
se med en debatt mellom Per
Lønning og Einar Gelius.

Av det foranskrevne fremgår
vel at jeg ikke ser saklig grunn til
kritikk av dem som går i kirken.
Især om de forøvrig går i seg selv
– og ut blant medmennesker. For
å forståeliggjøre et nyorientert
budskap. Gjerne inklusive å vise,
og henvise til Samfunnsliv.

Kirken og dens 
kritikere

Nyfattig-
dommen
i Norge
Nyfattigdommen øker i Norge. Det-
te kunne vært en stor oppgave for
Ap-regjeringen nå når den er i posi-
sjon. 460.000 personer i Norge er
skjøvet ut av et ordinært lønnsar-
beid og over i attføring, rehabilite-
ring, overgangsstønad, sosialhjelp,
uførepensjon eller langtidssyke-
melding.

Det handler ikke om brød og
melk først og fremst, men om mu-
ligheten til et fullverdig samfunns-
medlemskap. Avskjæring fra delta-
kelse i arbeidslivet, fritidsaktiviteter
og ikke minst bolig fører med seg
opphoping av sosiale problemer.
Hvor er du, Stoltenberg?

På femtitallet var det den store ar-
beiderklassen som satte normen i
Norge. Den er nå skrumpet inn til
nesten ingen ting.

Den velstående middelklassen
har derimot vokst noe enormt. Det
er denne gruppa som setter standard
med stor vekt på forbruk, fritid og
reiser. De nyfattige står igjen alene
utenfor disse arenaene.

Hvilket samfunn vil vi ha? Det
går ikke an å nedgradere omsorgs-
yrker, arbeidsglede og nestekjærlig-
het. Det hjelper lite å ha milliardbe-
løp på et oljefond. Samfunnet vil
tjene sine penger i en hullet pung.
De kommer til å forsvinne til alle
tenkelige og utenkelige formål.
Fakta er at samfunnet brytes ned in-
nenfra den dagen egoismen, nytel-
sessykdommen og kravmentalite-
ten får bestemme.

Vi har fått økte forskjeller i det
norske samfunnet. Har solidariteten
tatt ferie? Det er taust fra ledende
politikere om utjamningspolitikken
her til lands.

I Europa er Norge nummer to
blant land der forskjellen mellom
fattig og rik har økt mest siste tiår.
Vi har vel hele tiden forventet at en
regjering ville få til noe som lignet
på en sosial boligpolitikk.

Ole Anders Skjønhaug,
Lillehammer

1. Organisk, dynamisk
som inkluderer åndsdimensjonen. Åndsdimensjonen dreier seg om våre tan-
ker og følelser, våre forestillinger.  Hos BDB dekker fantasien alt som har
med tenkning å gjøre. Dette er hovedressursene i mennesket!

2. En mekanisk, fiktiv
som utvikler en falsk bevissthet. Målet er at vi ikke forveksler tanke- og ek-
sistensformer. Kriteriet på om noe er levende: iboende livskraft!

Astrid Strømme

BDB sine to virkeligheter

NÅR MASKENE FALLER !
(De ansiktsløse)

De har selv avslørt sitt indre vesen,
og demonstrert hva som regjerer i deres sinn.
De fremstår utilslørt og resonnerer som om 
- de som tilber dem er fullstendig blind.

De opptrer under en forførende identitet,
og gir seg ut for noe som de så avgjort ikke er.
Deres tilslørte og makabre skuespill avspeiler seg 
- i det som har tatt bolig i deres mentalitet.

Dogmatikere og parasitter!
Fanatikere og dessinformanter.

De har selv avdekket hva de har i sinne,
og hva som ligger fordekt i deres velvalgte ord.
Regien består i å desillusjonere oss i det som 
- ligger betent, og kamuflert i deres blodspor.

De spiller åpenlyst med hensyn på vår svakhet,
og manipulerer oss følelsesmessig.
De anvender seg av en taktisk massementalitet
- som beslaglegger oss sjelelsesmessig.

Dommedagsprofetier og nasjonalsosialister!
Fascister og monopolkapitalister.
Hver og en av dere går i møte med sin egen undergang,
mens demaskeringen går sin seiersgang.
De av dere som har satt seg selv ut av spill pga. dem
- skal bli de første til å ta avstand i fra dem.

Det som tilsynelatende skulle gå helt av seg selv,
og det som de så for seg så inderlig vel.
Det har vendt sin brodd imot seg selv,
og blottlagt den konspirasjonsteoretiske hensikt
- som er avmerket i deres ansikt.

Willy Bjørndal
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Av Svein Otto Hauffen

«Gud er Ånd». Og mennesket er
kjød. I større grad enn mange øn-
sker å tro. Følgelig faller det oss
naturlig å henfalle til åndeløs va-
netenkninger som ifølge sin natur
blir kjødelig/jordisk/verdslig.
Ved de flestes kompakte mistan-
keløshet til sin egen tenkning, blir
denne derfor ubevisst farvet, for-
urenset, trivialisert og verdslig-
gjort. Også når man tror seg å væ-
re i samsvar med det guddomme-
lige åndelige. Som B. Dybwad
Brochmann sier: «Vi er ikke me-
re bevisste enn vi tvinges til å væ-
re –». Eller enn vi tvinger oss selv
til å bli.

Lett glemmes at «– ånden stri-
der mot kjødet» (oftest forgje-
ves). Og at «– vennskap med ver-
den/det verdslige, er fiendskap
med Gud». Tankegangen blir
deretter. Følgelig ikke gude-lik.
Snarere ugudelig. I denne hense-
ende kan enhver bli synshemmet.
Og lett forblindet henfalle blant
dem som Mesteren advarer mot:

– Når en blind veileder en blind,
faller begge i grøften. Dette gjel-
der naturligvis også i forhold til
gudstjeneste, høymesse m.v.

Mange, formodentlig de fleste,
forventer at gudstjenesten skal
tjene Gud til ære. Og at den i fel-
les ærefrykt for Gud, kan hjelpe
dem nærmere ham. I samsvar
med dette forventes rimeligvis
respekt for det sakrale, ved stil og
sømmelighet. «Som kristne det
kan seg søma». Hvilket naturlig-
vis forutsetter våken omtanke,
skjønnsomhet og sensibilitet. Ik-
ke minst hos presten. Man for-
venter følgelig en høytidsstemt
høymesse, preget av høvisk høy-
verdighet. Uten utidige og uver-
dige stilbrytende trivialiseringer.
Med litt skjønnsomhet burde det
være lett å skjønne at velmente
subjektive påfunn ikke hører
hjemme ved høymessen. At de
fremmøtte tier til påfunn, betyr
ikke samtykke. Men at man av pi-
etets- og sømmelighetshensyn ik-
ke griper ordet til kritikk i kirken.
En gudstjeneste skal tjene Gud til
ære. Istedenfor presters ærgjer-
righet.

Teologisk 
konflikt

Av Willy Bjørndal

Det grunnleggende formålet med
Kyoto-traktaten var formulert og
basert på Rio-konferansen i 1992,
nemlig å forhindre en menneske-
skapt forandring av jordens klima.

Men hva er det vi opplever i sta-
dig stigende grad? De tropiske stor-
mene øker i intensitet, og allerede nå
kan man merke at Vest-Europa er in-
nenfor rekkevidden av særdeles
kraftige sykloner. Endringene i kli-
maet fører til at det naturlige økosy-
stemet brytes ned og konsekvensene
blir at landbruket ødelegges eller
oversvømmes av regnstormer i vår
del av verden, mens det i andre om-
råder av verden rammes av langvari-
ge tørkeperioder med det resultat at
det medfører matmangel og lite til-
gang på ferskvann.

Uavhengige vitenskapsfolk og
institusjoner i Storbritannia samt
Hadley Center for klimaforskning
har offentliggjort en rapport som bå-
de virker realistisk og samfunnsvi-
tenskapelig dokumentert. Den viser
til konkrete tall som en måler CO2,
mengden i luften, til omkring 0,03
prosent eller 300 ppm (parts per mil-
lion). Ved forrige århundreskifte var
den på 270 ppm. Karbondioksid-
mengden har økt til 360 ppm, altså
en økning på hele 33 prosent i løpet

av det siste hundreår. Vi forbrenner
stadig mer gass, olje og kull, og slip-
per stadig ut mer av andre drivhus-
gasser som metan, freoner, hydro-
karbon og andre nitrogenoksidgas-
ser i atmosfæren. Mange forskere
hevder at drivhuseffekten er svært
usikker – med hensyn til menneske-
skapte klimagasser og at den ikke er
bevist. 

Enkelte mener at vi kan klare å
stanse ved en ny vekst på 90 ppm,
altså til sammen 450 ppm. Men det
er de færreste av forskerne som tror
at dette er teknisk, økonomisk og ik-
ke minst politisk mulig.

En annen rapport som er basert på
det prestisjefylte «Intergovermental
Panel on Climate Change» under-
streker det faktum som Hadley Cen-
ter for klimaforskning har offentlig-
gjort og retter hard kritikk mot dem
som hevder at klimaendringen ikke
er menneskeskapt. En stor del av de
forskerne som arbeider med klima-
endringene ser med bekymring på
den stadig økende avstanden mel-
lom de problemene som er doku-
mentert og de handlingene som vi i
den forbindelse har foretatt oss.

Det kan her nevnes at Kyoto-pro-
tokollen ennå ikke har trådt i kraft og
at dens målsettinger ikke er i nærhe-
ten av den strategi som forskerne
legger opp til med hensyn til utslipp
av klimagasser og hydrokarmonater

i atmosfæren.
Den indirekte påvirkning denne

har på klimaet kan man konstatere i
endringene i pakkisen som stadig
blir tynnere i det at gjennomsnitt-
stemperaturen stiger i arktiske strøk.

I polarområdene har oppvar-
mingen steget med hele 10 grader,
og som en konsekvens av dette er is-
breene i ferd med å smelte og trekke
seg tilbake. Geologiske undersøkel-
ser viser at en femtedel av isbreene
er borte som en konsekvens av den
globale oppvarmingen. Økosyste-
met er i fare og man må være tem-
melig likegyldig om man ikke tar
dette til etterretning. For underteg-
nede kan det virke som om majorite-
ten i befolkningen ikke tar proble-
met på alvor og at dette forplanter
seg oppover til de styrende organer
som på sin side, mer eller mindre,
har inntatt en holdning basert på
apati og handlingslammelse.

Men dette er en direkte uholdbar
holdning da den representerer en
uansvarlighet som ikke på noen må-
te kan forsvares med tanke på kom-
mende generasjoner som før eller si-
den må ta konsekvensene for vår
ubesluttsomhet.

Drivhuseffekten

Etter krigens herjinger, tøm-
tes lagrene. Kampen mot
overfloden var foreløpig
vunnet. Men i dag, 50 år etter
krigens slutt, er overfloden
kommet der igjen. Mulighe-
tene for å produsere, er blitt
enda større enn noen gang.
Båter, biler og fly leveres på
kort leveringstid. Brennstoff
hentes med letthet opp av
jorden. Kornproduksjonen i
bare ett land, USA, er nå så
stor at den kan brødfø hele
den øvrige verden.

Det begynte i 1914. Da skjedde den
største begivenhet i menneskenes
historie. Den tekniske utvikling
gjorde det mulig å overvinne all sult
og nød. Inntil da hadde menneskene
levet under denne trusselen. Fra det-
te året oversteg produksjonsmulig-
hetene ethvert forbruk.

Vi lever i 1999. Har makthaverne
og myndighetene erkjent forholdet?
Da tyskerne gjorde invasjon i 1940,
hadde Stortinget lenge kjempet en
bitter kamp for å skaffe av veien
overflodslagre av godt smør. Gris-
ungene ble det satt skuddpremie på
og fisken en minstepris. Vi må ek-
sportere eller dø, sa Hitler. Den for-
bannede overfloden, sa Mr. Chur-
chill.

Etter krigens herjinger, tømtes
lagrene. Kampen mot overfloden
var foreløpig vunnet. Men i dag, 50
år etter krigens slutt, er overfloden

kommet der igjen. Mulighetene for å
produsere, er blitt ennu større enn
noengang. Båter, biler, fly  leveres
på kort leveringstid. Brennstoff hen-
tes med letthet opp av jorden. Korn-
produksjonen i bare ett land, USA,
er nå så stor at den kan brødfø hele
den øvrig verden.

Dette til tross, våre politikere tu-
rer i vei som om ingenting var
skjedd. De hverken ser eller hører og
forfølger dem som kan fortelle nytt.
Den tekniske utvikling er et resulat
av en storstilet arbeidsdeling, spesi-
alisering og differensiering. Altmu-
ligmannen er blitt avløst av spesial-
arbeideren. Spesialistene med mo-
derne redskaper har jaget alle de
gamle mangeltidene på porten.

Politikerene bygger fremdeles si-
ne budsjetter på skatteanslagene og
ikke på produksjonslagrene. Det er
ikke spørsmål om å fravike overtro-
en på pengenes egenverdi, rentens
nødvendighet, tallopphopningenes
velsignelse og systemets allmakt. Et
nytt økonomisk verdenssystem kan
ikke tenkes, enda resultatene hittil er
at ca 60 land stilles utenfor i ver-
denshandelen. Pengegjelden er blitt
for stor.

Politikerne har fått hjelp av kul-
turstøttene og prestene. Kom bare
ikke med et system der vareoverflo-
den stilles til rådighet for menneske-
ne. Vareoverfloden skal på liv og
død reguleres m.h.p. priser og peng-
elønnsomhet. Det gamle systemet
med pengefortjeneste har i alle tider
delt menneskene mellom fattige og
rike. Utviklingen frem mot materi-
ell frigjørelse for alle, må motarbei-
des og stanses.

Hvilke midler blir benyttet? Jo,
der reises i alle land et statssentralis-
tisk byggerk hvor en stigende flokk
skrivekarle holder til, folk som bæ-
rer ansvaret for at hver spesialisert
arbeidsgren blir holdt i tømme. Pri-
sene må være slik og slik, lønnen
slik, rentene slik og pengesparingen
slik. Ingen får lenger stelle med pro-
duksjon som ikke underkaster seg
byråkratenes bestemmelser. Ingen
får utnytte en tomme jord som ikke
stiller opp med lua i handa.

Det vi opplever er som en vond
drøm. I over 80 år har det vært talt
og skrevet om overflodsutviklingen.
I over 80 år har styresmaktene lagt
sine hoder i bløt for å løse floken.
Resolusjoner utstedt. Var ikke annet
mulig, så tydde man til kapprust-
ning, godt hjulpet av krigspropagan-
daen for å skaffe varelagre av veien,
– eller krigshelvete ble sluppet løs.
Og igjen truer det med krig.

Påny og påny melder spørsmålet
seg, hva kan det komme av at ver-
dens politikere ikke makter å fordele
en produksjon som er altfor stor?
Kan det virkelig være sant at dagens
autoriteter står i et infantilt forhold
til de såkalt bestemmende institusjo-
ner og organisasjoner, slik at den
handlekraftige bevissthet er falt i
dyp søvn? De som mener at dette er
riktig diagnose, bør ikke lenger be-
kjempe dem som arbeider for men-
talitetsendring og dermed et helt nytt
system – et system som hilser over-
floden velkommen.

a.r.

Tidenes største problem
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Av Marianne Strømme

Feministbevegelsen er opptatt av
kvinnenes frigjøring og kamp for en
ny praksis. Den handler om kvinne-
nes streben for et rikere menneske-
verd og kampen for ikke å regnes
som annenrangs på grunn av biolo-
giske forutsetninger.

En betydelig feministbevegelse
oppstod i USA i 1960-årene og
spredte seg derfra raskt til de vestli-
ge landene (Badinter, 1980:11). I
Norge har vi imidlertid hatt en aktiv
kvinnebevegelse i 100 år. (Monsen,
1975:218).

Det feministene i 1960-årene
først og fremst ønsket var å så tvil
om det rådende synet på kvinnen og
morsrollen. Dette synet var det
Freud som hadde lagt grunnlaget
for. Feministene ønsket å rokke ved
dette grunnlaget, noe de greide. (Ba-
dinter, 1980:218)

De nye kvinnelige teoretikerne
gjennomførte en kritisk analyse av
psykoanalytiske begreper, og de vis-
te i praksis at det var mulig for kvin-
nene å leve på en annen måte. Den
freudianske myten om at en normal
kvinne er passiv og masochistisk ble
tilintetgjort. Teorien om morens
medfødte hengivenhet og offervilje
ble dermed meningsløs. (Badinter,
1980:218)

I USA i 1965 kom boken «Myten
om kvinnen» ut. Denne boken som
er skrevet av Betty Friedans regnes i
dag for å være en klassiker innen
kvinnebevegelsen. Boken bidro i
stor grad til å avsløre den freudiansk
påvirkede kulturen rundt morsskik-
kelsen. (Tuft & Vibe, 1986:29)

En annen som fremsatte kritikk
av Freud var Kate Millet. Hun skrev
boken «Sex og avmakt». I den på-
viste hun svakhetene i Freuds reson-
nement, og påpekte at Freud overho-
de ikke har noe bevis for påstanden
om jenters penismisunnelse. (Tuft &
Vibe, 1986:30)

Både Friedan og Millet har etter-
trykkelig avvist Freuds kvinnesyn.
begge påpekte at hans oppfatninger i
aller høyeste grad var sosialt og kul-
turelt betinget. «Han så rundt seg og
avslørte sin oppfatning av dem».
(Badinter, 1980:30)

Et noe annet syn på hva kvinnefri-
gjøring var ble presentert av filoso-
fen Nina Karin Monsen. Hun mente

at kvinnefrigjøring var en frigjø-
ringsprosess i det personlige det
mellommenneskelige og det etiske.
(Monsen, 1975:19, 23 og 24).

Nina Karin Monsen var en av
mange feminister som prøvde å rive
ned myten om den gode mor, og det
medfødte morsinstinkt.

Hun sier følgende:
«Myten om den gode mor er en

myte. Forestillingen om at det å væ-
re mor overhodet er noe spesielt er
også en myte. Å være mor er ingen-
ting annet enn en biologisk foreteel-
se – liksom det å være far». (Mon-
sen, 1975:113)

I dette ligger det at en god person-
lighetsutvikling ikke er avhengig av
moren. En annen kan like gjerne er-
statte moren fordi «det er det person-
lige forholdet som får en til å se et
annet menneske som spesiell og
som gjør dette mennesket viktig for
en. Morskjærligheten har gitt mange
unødvendige og harde psykiske pro-
blemer for livet…» (Monsen,
1975:114-115)

«Å utvikle en sunn og god per-
sonlighet er å oppleve seg selv som
«den enste jeg i verden». (Monsen,
1987:56)

Den voksne må være villig til å
frigjøre barnet fra seg selv, og ta
sjansen på å elske seg selv mens det
er sammen med barnet.

Dette skjer ikke ofte. Tvertimot
kan en ofte se at kvinner som tror de
elsker, slettes ikke gjør det.

Dette kan en se når barna forsøker
å erobre noen av de elementære
menneskerettigheter som medmen-
neskelig respekt og personlig selv-
stendighet – da trekkes ofte mors-
kjærligheten tilbake. (Monsen,
1975:115)

Nina Kari Mosen mener at en mor
ikke nødvendigvis er i besittelse av
en frigjørende kjærlighet. En forut-
setning for å ha en slik kjærlighet, er
at kvinnen lever i et meningsfylt og
frigjørende forhold, og at hun får po-
sitive reaksjoner på sitt menneske-
verd fra sine omgivelser, og fra seg
selv.

Derfor sier hun at «snakket om
morskjærlgheten som spesiell i for-
hold til en annen kjærlighet mellom
voksne individer er tilslørende».
(Monsen, 1975:115)

Andre feminister som mente at
morskjærligheten var en myte, be-
grunnet det med at de biologiske for-
utsetninger ikke lenger skulle kunne

frata kvinnene den frihet de mente
de hadde krav på.

De ville ikke lenger finne seg i det
sosiale presset som ble pålagt dem
for at de skulle realisere seg i mors-
rollen, en rolle som de mente var et
middel til kvinneundertrykking og
fremmedgjøring. (Badinter,
1980:234)

Feministene oppmuntret kvinne-
ne til å gjøre det som tidligere ble be-
traktet som unormalt. Det vil si at de
ble oppmuntret til å ikke lenger ofre
seg, og undertrykke egne behov og
ønsker.

Dette skapte en revolusjonær si-
tuasjon i samfunnet. Ikke bare skap-
te det en stor konflikt mellom femi-
nister og det dypt forankrede kvin-
nesynet i samfunnet, – det skapte
også problemer for psykoanalysens
nyere teoretikere. Kvinnene viste i
denne annen halvdel av det tyvende
århundret, at de ikke er født til å bare
være mødre.

De viste at de ikke er født til å ba-
re være avhengige, svake og selvut-
slettende. De skapte selv positive
motbilder til de tradisjonelle myte-
ne. (Badinter, 1980:31)

Mange kvinner skaffet seg en ut-
dannelse, og enda flere ble yrkesak-
tive.

Kvinnene ønsket fortsatt å være
mødre, men de ønsket ikke bare det.

De ville ha slutt på ofringen, og de
ville at mennene skulle ta sin del av
omsorgsoppgavene og husarbeidet.
Slik gikk det imidlertid ikke. Samti-
dig som de ble yrkesaktive ble de
også dobbeltarbeidende. Feminist-
bevegelsen oppnådde mye.

Den klarte å så tvil om morsin-
stinktet og morsrollen, og den avli-
vet i stor grad den freudianske my-
ten om «den gode mor». Teorien om
morens medfødte hengivenhet og
offervilje falt. Kvinnene fikk på
mange måter en «ny» livssituasjon i
det de ble yrkesaktive. Men de fikk
også en ny byrde fordi de ble dob-
beltarbeidende – en byrde som etter-
hvert ble en kilde til en stadig sterke-
re splittelse mellom morsrollen og
kvinnerollen.

Etter feministbevegelsens «stor-
hetstid» på 1960- og 1970-tallet, har
de siste 15 årene vært et hardt og svi-
ende tilbakeslag verden over. Dette
hevder kvinneforskeren Berit Ås i
en artikkel i BT 8/3 1993.

Hun spår at kvinnene vil reise seg
på nytt – og at protestene og effekten

vil bli sterkere denne gangen. Hun
tror imidlertid at den kommende fri-
gjøringsbølgen denne gangen vil bli
en protest mot mannssamfunnets rå
og bestialske menneskesyn som fra-
tar kvinnene deres naturlige verdig-
het. Hun støtter forfatteren av boken
«Det store tilbakeslaget», Susan Fa-
ludi, når hun hevder at det er mytene
som har slått amerikanske kvinner
tilbake til kjøkkenbenken og barne-
sengene. Det kunne like gjerne
handlet om norske kvinners hver-
dag.

Humanistisk psykologi sitt syn
på morsrollen i personlighetsut-
viklingen

I motsetning til behaviorismen og
dens psykoanalytiske tradisjon, har
humanistisk psykologi et fenomeno-
logisk utgangspunkt. Det vil si at be-
tydningen av individets egen, sub-
jektive tolkning av verden under-
strekes. (Imsen, 1991:31)

I den litteratur jeg har benyttet, er
moren som person ikke fremtreden-
de. I stedet betegnes barnets om-
sorgspersoner som «barnets nær-
meste». Det blir derfor vanskelig å si
noe konkret om morsrollen. Ut i fra
det Maslow betegner som personlig-
hetens dynamikk (behovene og mo-
tivene) kan det kanskje være rimlig å
anta at moren i barnets første levetid
regnes for å være viktig for person-
lighetsutviklingen fordi hun (i de
fleste tilfeller) er den som tilfreds-
stiller barnets fysiologiske behov.
Når det gjelder de andre behovene i
pyramiden, blir det vanskelig å utle-
de noe om morens rolle i personlig-
hetsutviklingen. Derimot vil jeg an-
ta at moren, eller de som er barnets
nære omsorgspersoner, vil betraktes
som viktige støttespillere for barnet
på veien mot det endelige målet som
er selvrealisering.

3.5. Synspunkter på morsrollen
i personlighetsutviklingen i 1980
og 1990 årene

Jeg har nå presentert synspunkter
på morsrollen i personlighetsutvik-
lingen frem til ca år 1980. I utgangs-
punktet ønsket jeg å avslutte denne
delen av oppgaven med en presenta-
sjon av synspunkter også fra 1980
og 1990 årene. Det viste seg imidler-
tid at det var vanskelig å finne nyere
teori som direkte er knyttet til denne

problematikken.
En naturlig forklaring tror jeg er

at en i dag i stor grad har gått vekk
ifra den psykoanalytiske fortolk-
ningsrammen hvor moren spilte en
avgjørende rolle i barnets personlig-
hetsutvikling.

Psykoanalysen er fortsatt svært
aktuell i den forstand at barndom-
mens opplevelser i stor grad oppfat-
tes som bestemmende for hvordan
den voksne personlighet fungerer,
og i den forstand at vi også fortsatt
godtar at mye av det vi tenker, sier
og gjør er styrt av ubevisste proses-
ser. (Borchgrevink & Valvik,
1986:22)

Utifra denne psykoanalytiske ut-
viklingsteori, mener jeg det er rime-
lig å trekke den konklusjon at psyko-
analysen fortsatt betrakter moren
som en meget viktig person.

Dette kommer spesielt frem i in-
ternasjonaliseringsprosessen som
hovedsakelig dreier seg om separa-
sjon/individuasjon. Den tidlige til-
knytningsproblematikken under-
strekes, og det faktiske mor – barn
forholdet fremheves som overor-
dentlig viktig for den psykiske ut-
vikling.

Når det gjelder forskningen om-
kring denne problematikken, ser det
ut for at den har endret betydelig ka-
rakter. I de siste tiårene har undersø-
kelsene konsentrert seg om andre
faktorer/forhold enn moren som en
forklaring på forsinket eller avvi-
kende utvikling.

I de siste 20 årene har forskningen
foruten det arbeidet Mahler har ut-
ført, bl.a. vært sterkt preget av det ar-
beidet Bowlby og Ainsworth har ut-
ført. I deres studier av samspillet
mellom foreldre og barn har de tatt
utgangspunkt i en etnologisk forkla-
ringsmodell.

Modellen innebærer at sosial at-
ferd antas å ha en adaptiv funksjon,
og at atferden er utviklet gjennom
naturlig seleksjon i det miljøet der
mennesket har oppstått. (Smith &
Ulvund, 1991:181-182)

Jeg skal ikke her komme videre
inn på disse studiene.

Jeg tror forfatterne av boken
«Spedbarnsalderen» har rett når de
sier at det ikke finnes noen lettvint
innfallsport til å forstå tidlig utvik-
ling.

«Nyere forskning har vist at barns

Innledning:
I denne mellomfagsoppgaven belyser Marianne Strømme ulike symspunkter på morsrollen i per-
sonlighetsutviklingen. Hun gir en grundig fremstilling av psykoanalysen sitt syn på morsrollen for-
di denne oppfatning har hatt stor innflytelse. Den moderne, unevrotiske kvinnen slik Freud skisser-
te henne, ble en norm som Vestens kvinner etter den 2. verdenskrig prøvde å tilpasse seg.
Hun trekker også fram behaviorismen. Behavioristene skal ha gått i spissen for at barn er morens om-
råde. Psykologien deres gikk ut på at barn lar seg forme, uansett barnets talenter, evner og arvemes-
sig bakgrunn.
Utover dette belyser hun kort humanitisk psykologi sitt syn på morsrollen, foruten alminnelige syns-
punkter som gjorde seg gjeldende i 1980 – 90-årene. Det er lagt vekt på å få frem feministbevegel-
sen sitt syn.
I denne utgaven av Samfunnsliv presenteres de siste oppfatningene. Artikkelen som helhet er et ut-
drag fra en mellomfagsoppgave i pedagogikk utført v/Pedagogisk Forskningsinstitutt v/Universite-
tet på Blindern i Oslo.

Feministbevegelsen sitt syn på morsrollen &
personlighetsutviklingen

■ forts. neste side
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Hvorfor anmelde en bok om alterna-
tiv energi? Hva vil jeg med det? Det
som skal sies om det kan samles i to
hovedpunkter. For det første er det et
mål å presentere alternative energi-
former. Hvor står vi? Hvilke energi-
former eksisterer? Hvilke fordeler
og ulemper er knyttet til de ulike
energikilder? For det annet er det et
mål å peke på at penger begrenser
utviklingen. Men behøver det være
slik? Hvem er det som skal avgjøre
det? Er det menneskene selv eller
prisen?

Et viktig spørsmål er dessuten:
Hvorfor er energi så viktig? Viten-
skapen definerer energi som mulig-
heten for å arbeide. Hva menes med
det? For å si det veldig enkelt. Krop-
pen vår trenger energi til alle sine
bevegelser. Tankearbeid krever og-
så energi, for hjernen arbeider hele
tiden. Dette kaller vi for bevissthets-
energi.

Informasjonssamfunnet trenger
energi til alt mulig. I hus og hjem har
vi utallige elektriske apparater.
Elektriske apparater trenger energi.
Det samme gjør båter, busser, fly,
tog, osv. Men det er grenser for hvor
mye energi vi kan hente ut ifra de
fossile brendselsstoffene. Denne
energien er ikke evigvarende. Fossi-
le brendselsstoffer bidrar dessuten
til at klimaet på jorden endrer seg.
Naturkatastrofer kan også kortslutte
tilgangen på energi. Sykehus, de tu-
sen hjem, og mange andre arenaer i
informasjonssamfunnet får store
problemer når energitilføreslen
svikter. Det er derfor uhyre viktig å
utvikle andre energiformer. Denne
boken handler om hvor langt vi er
kommet. Språket er tydelig og klart
med mange gode ordforklaringer og
illustrasjoner.

I en noe systematisk og sammen-
fattende form skal jeg i korthet be-
skive hvor meget den alternative
energien utgjør prosentvis av Euro-
pas totale energiforbruk. Dette gir
også svar på de innledende spørs-
mål.

Solenergi
Dette er en fullstendig vedvarende
energi. Den kan brukes alle steder,
og har ingen utslipp av kulldioksyd.
Minuset er at det kreves et stort are-
al for å skape meget energi. Verdens
største solvarmeanlegg ligger i Dan-
mark. Hundrevis av boliger har in-
stallert solfangere på tak og fasader.
Flere nye solcelleprosjekter er under
utvikling. Av Europas totale energi-
forbruk er det anslått at det i 2000
bare ble utnyttet 0,03%. Det største
problemet ved solenergi, er at det er
meget dyrt å produsere og installere
anleggene! Pengetenkningen hin-
drer en effektiv utvikling av solener-
gi!

Brenselceller
Dette er en energi som erstatter for-
brenningsmotoren som drivkraft i
biler. Ingen utslipp av kulldioxid. Et
minus er at det kreves fossile brenn-
stoffer for å kunne produsere brint.
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omtalte forøvrig den første dansk ut-
viklet brintbil (verdenspremiere).
Det er likevel slik at teknologien er
dyr!

Vannkraft
Vannkraft har en veletablert tekno-
logi. Store vannkraftverker kan pro-
dusere meget energi (300–400 me-
gawatt). Ingen utslipp av kulldiok-
syd. Minuser: Miljøødeleggelser
ved demningsutbygging. Mangel på
egnede steder. Av Europas totale
energiforbruk er det anslått at vann-
kraft utgjorde i 2000 0,2%.

Vindkraft
Teknologien er i ferd med å bedre
seg, så en enkelt mølle kan produse-
re 3 megawatt. Ingen utslipp av kull-
dioksyd. Minuser: Vindmøller er
meget støyende og meget synlige.
Mangel på egnede steder. Vinden
blåser ikke konstant. Av Europas to-
tale energiforbruk er det anslått at
det i 2000 var 0,03% utnyttelse.

Biomasse
Pluss er at det kan nyttes maser av
brensel i avfall fra landbruk og
skogforvaltning. Vedvarende ener-
gikilde. Kjent teknologi. Minuser:
Skaper forurensning bl.a. ved ut-
slipp av kulldioksyd. Rådyrt materi-
ale å samle inn, transportere og
oppbevare. 2000: 0,95%. 2010: 8%
(anslått). 

I tillegg eksisterer det en del an-
dre former for alternativ energi som
bølgeslagsenergi og termalenergi
fra havet. Det er også mulig å utnyt-
te tidevannsenergi og geotermisk
energi. Geotermisk betyr varme fra
jorden. Danmark har varmt vann i
undergrunnen. Det første anlegg til
geotermisk energi ble etablert i Thi-
sted i 1984.

Annerledes biler
De fleste kjenner til el-biler. Dan-
mark fikk i 1982 den første el-drev-
ne bil. Flere ting taler imot el-biler.
De er forholdsvis dyre og kan bare
kjøre omkring 100 kilomter, før de
skal igjenopplades.

Hybridbiler
Dette er biler som kombinerer elek-
trisistet med en forbrenningsmotor, i
det man kaller en hybridbil. Hybrid-
bilene bruker små dieselmotorer el-
ler gassturbiner, som virker som ge-
neratorer, som gjenoppbygger batte-
riene og på den måten øker bilens
rekkevidde.

Alt i alt
Bruken av fossile brennselsstoffer
har økt i de siste tiårene. I 1971
brukte verden i alt (omgjort) 4,722
millioner tonn olje. Av dette var
97% fra fossile brenselsstoff. I 1991
var forbruket steget til 7.074 millio-
ner tonn, og 90% av denne var fra
fossile brenselsstoff. I år 2010 reg-
ner man med at forbruket stiger til
11.500 millioner tonn.

Jeg pekte i innledningen på at det
var et mål å si at penger begrenser
utviklingen av alternativ energi. Det
er antydet flere ganger (se side 2, 3
og 4). Energiutvikling er knytet til
bruk av avansert teknologi.

Men bak nesten all teknologisk
utvikling er ønsket om å tjene peng-
er. Bilfabrikanter vil bare lage miljø-
vennlige biler hvis folk vil kjøpe
dem. El-biler er dødsdømt dersom
ingen kjøper dem. Slik kan vi fort-
sette å trekke fram eksempler på
hvordan vi lar pengeøkonomien av-
gjøre vår fremtid. Men behøver det
være slik? Nei, selvfølgelig ikke!
Det handler egentlig om å være seg
bevisst forskjellen mellom ekte og
uekte verdier, mellom organisk vir-
kelighetsforståelse med naturen
som sentrum, og mellom den meka-
niske tilværelsen i informasjons-
samfunnet. Det organiske liv er sel-
ve nøkkelsteinen i BDB’s paradig-
meskifte. Dette innebærer en helt ny
innstilling til pengeøkonomien, en
innstilling som kan bidra til å løse
problematikken: har vi nok penger
til å utvikle tilstrekkelig alternativ
energi? Når vi utvikler en mentalitet
som tar økologiske hensyn, og som
har gitt pengene en nøyaktig funk-
sjon, som en hvilke som helst måle-
enhet kan det aldri bli for lite eller
for nye penger. Derfor handler ut-
viklingen av alternativ energi like
mye om et paradigmeskifte i tenke-
måten vår!

PS:
Tenkemåten i boken er knyttet til
hjernens kunnskaps- og dataressur-
ser. Men vi kommer ikke særlig vide-
re i utviklingen av alterantiv energi
før vi forener, kobler og utvikler
hjernens verdiressurser. Hjernens
kunnskaps- og verdiressurser må fo-
renes i en ny enhet, i en ny bevisst-
het. Dette kan vi lære av BDB, og vi
vil være i stand til å løse det para-
digmeskifte vi står foran!

Alternativ energi
Spørsmålet er i høy grad berettiget
ved meldingene om at et kvinnestyrt
«språk-politi» i USA blant annet har
bestemt at ordet Snømann i fremti-
den fjernes fra lærebøker, romaner,
filmer osv. Årsak: Ordet kan provo-
sere kvinner!

Saken bekrefter til overmål at li-
kestilling er naturstridig og fordum-
mende samt en fatal villfarelse.
Samtidig som likeverd bør erkjen-
nes som en demokratisk /humani-
tær/gudsgitt grunnholdning.

Nå bør mannen si: Nok er nok…
og sette foten ned! All vesentlig tek-
nologi er jo skapt av menn! Uten
menn måtte kvinnene leve i steinal-
deren. Kanskje bedre, men det be-
tviles. Gjennom sin seksuelle suve-
renitet styrer kvinnen verden med
vagina! Mot livets slutt kom Sig-
mund Freud til samme erkjennelse:
Primær-verdiene blant tidens men-
nesker er vakre kvinner og penger!
Temaet tangeres også av Arne Gar-
borg: Kvinnen er et rovdyr av slang-

eslekt … mannen en tullebukk av
sauetypen! Må det være slik? Selv-
sagt ikke! Vår Gud og Skaper vil oss
alle vel! Men da må individets totale
ukrenkelighet respekteres. Som so-
sial naturlov!

Kvinner er mindre intelligente
enn menn – hevder nå en forsker-
gruppe ved Århus Universitet. Tek-
nologisk ja, men avgjort ikke i sosi-
al intelligens! En kvinne styrer uten
problem tjue barn. Lager et sam-
funn! Mens en mann blir gal med
ansvar for bare to barn!

Disse tema er tabu! Derfor Kvin-
nefront og Kvinnesaksgrupper, gi
oss hensynsløs, men objektiv debatt
mellom kvinner og menn. F.eks.
som foreslått, hver onsdag kl. 11.00
– 14.00 i kinoen. Med freds- og sam-
funnsfilm samt debatt. Hver onsdag,
året rundt. Først i Norden, siden glo-
balt! Husk: Jorden er rik … finnes
det nød … skyldes det svik!

David Harleyson

Er kvinner dumme-
re enn menn…?

OKOBIDRAG
Økologiske varer på døra?
Bor du i Bergen? Da kan du få kjørt økovarer hjem til deg
hver 14. dag. Ring eller skriv til:
KNUT FLAUS FINNE
Finne, 5700 VOSS
Tlf. 56 51 16 87

utvikling og atferd i de første leveå-
rene er bestemt av et stort antall fak-
torer av biologisk, sosial og kulturell
karakter som virker og gjensidig på-
virker hverandre over tid». (Smith &
Ulvund, 1991:385)

Avslutning

Jeg har med dette søkt å presentere
ulike synspunkter på morsrollen i
personlighetsutviklingen fra århun-
dreskiftet og frem til i dag.

Hvordan man så velger å tolke de
forskjellige synspunktene, er imid-
lertid et valg av perspektiv. Jeg antar
at «mitt» materiale nok er for beskje-
dent til at man kan trekke de bastan-
te konklusjoner. Dette har jeg også
avstått fra å gjøre. Visse tendenser
har jeg likevel tillatt meg å peke på.

Det viktigste er kanskje at man i
stor grad har gått vekk i fra antagel-
sen om at negativ og avvikende per-
sonlighetseutvikling hos barnet
skyldes moren. I dag ser det ut for at
transaksjonsmodellen, som betrak-
ter utvikling som en gjensidig på-
virkning mellom barn og miljø over
tid, er blitt en innfallsport til å forstå
barns personlighetsutvikling. Mo-
ren ser fortsatt ut tl å være den nær-
meste omsorgspersonen, både i  ny-
ere psykologisk litteratur og i virke-
ligheten. Dette kan antagelig
forklares ut i fra minst to forhold.

For det første er det kvinnen som
er den faktiske omsorgspersonen, og
for det andre lever vi fortsatt, om enn
ikke i samme grad, i det samme
kjønnsrollemønsteret. 

Susan Faludi, forfatteren av bo-
ken «Det store tilbakeslaget», mener

at det er de gamle mytene som har
slått de amerikanske kvinnene tilba-
ke til kjøkkenbenkene og barne-
sengene. Kvinneforskeren Berit Ås
sier i en artikkel i BT 8/3-93 at boken
like gjerne kunne ha handlet om nor-
ske kvinners hverdag.

En annen tendens man kan se er
spiren eller omrisset til en ny kvin-
nerolle, og dermed morsrolle.

Men til tross for kvinnenes inntre-
den i politikk og arbeidsliv, ser det ut
for at vi har langt igjen fordi dette
fremdeles skjer på menns premisser.
Det er kanskje på tide og ta opp de
mer psykologiske og indre faktorene
som preger kvinnene selv, de fakto-
rer som gjør kvinnene forskjellig fra
menn, og som kanskje er en medvir-
kende årsak til at kvinnene ikke uten
videre benytter seg av de mulighete-
ne som faktisk finnes.

Jeg tror Berit Ås har rett når hun i
artikkelen sin konstaterer at kvinne-
ne er vår tids slaver, og at det er umu-
lig i det norske samfunn å gjøre kar-
riere på feministiske premisser. Den
karrieren moderne norske yrkes-
kvinner i dag gjør, hevder hun skjer
innenfor de rammene som mannen
setter.

En virkelig ny morsrolle tror jeg
først blir mulig når far blir en om-
sorgsfull far fra fødselen av. Den nye
morsrollen må også innebære en ny
kvinnelig identitet basert på egenliv,
selvstendighet og muligheter for
personlig utvikling. Denne morsrol-
len, kombinert med en ny farsrolle,
vil antagelig være det beste utgangs-
punkt for en sunn personlighetsut-
vikling for barnet.

De unges passive atferd
Kjedsomhetens lange gjesp, et gjesp som hverken søvn, hvile eller fle-
re fridager kan rå bot med, er som en epidemi som truer med å lamme
både lærere og elevens vilje, tålmodighet og pågangsmot…

(Paul Otto Brunstad,
i Slipp elevene løs, 2001)
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Det moderne indre liv
Af Arne B. Hauge

Gennem at forstå visse væsentlige træk af mo-
dernitetsbevidsthedens egenart vil vi blive
bedre i stand til at se, hvad der skal tilføres vort
danske samfund af nyt. Et eller andet sted i
verden må der gøres nogle begyndelser til no-
get nyt – noget nyt der fra begyndelsesstedet
ved eksemplets magt kan brede sig ud og få i
gang strømninger, der modvirker «psykisk
pest» i det globale sociale liv. Militær og poli-
timæssig kamp vil nemlig ikke alene i længden
kunne bremse den udvikling i det moderne
menneskelige bevidsthedsliv, der under vor
tids mentale forhold vil forføre mange indivi-
der og grupper – måske hele samfund? – til at
begive sig ind på terror-, mord- og selvmord-
stænkningens vej. – Det antydede «nye» er
derfor – det skal være min påstand – nødven-
digt for udviklingen af hvad man måske kunne
kalde «selvhelbredende kræfter» i den danske
og den internationale samfundsorganisme.

Svækkelsen af det religiøse fællesliv og
fremvæksten af videnskabelighed omkring
det ydre
Som udgangspunkt kan vi nok tage det som en
konstatering, at menneskene i vor tid – i hvert
fald dér, hvor man lever under moderne for-
hold eller under forhold, der er påvirket af mo-
derniteten – ikke mere står i et så inderligt, så
umiddelbart forhold til sin omverden som tid-
ligere. Religion er f.eks. ikke det samme for
mennesker i dag som det var for 500–600 år si-
den, i hvert fald ikke i Europa og Vesten. Be-
vidstheden om og opmærksomheden i forbin-
delse med dét, menneskene iagttager gennem
sanserne, er derimod blevet skærpet umåde-
ligt. Som mennesker er vi i de århundreder, der
er forløbet siden middelalderen, begyndt at un-
dersøge tingene selv og tænke over det vi iagt-
tager.
Vi har stykket det iagttagne sammen ved hjælp
af tænkningen til teorier om sammenhænge,
og på den måde bygget os et tårn af tanker, en
sum af logisk-abstrakt tænkning som i ingen
tidligere tid eller kultur. Og hermed har vi for-
søgt – og forsøger stadig – at gribe den hele
verden, indbefattet de sociale fænomener.

Væksten i selvbevidsthed og processen i ret-
ning af individualisering
Den skærpende bevidsthed om det, der iagtta-
ges gennem sanserne, er kendetegnende for
den ene side af modernitetsudviklingen; den
anden kendetegnes ved en stadig stærkere
oplevelse af det egne «jeg». Denne bliven-sig-
selv-meget-mere-bevidst står i en intim for-
bindelse med den forstærkede bevidsthed
overfor omverdenen – de to processer betinger
på en bestemt måde hinanden. – Tiden fra re-
næssancen og frem til i dag kan vi derfor be-
tegne som den materielle bevidstheds og selv-
bevidsthedens tidsalder – eller kort bevids-
thedstidsalderen.

Den kultur som frembringes i løbet af denne
bevidsthedens tidsalder, og som stadig frem-
bringes, har det særlige ved sig i forhold til
middelalderens kultur, og i forhold til de tidli-
gere ikke-europæiske kulturer, at menneskene
ikke bindes sammen gennem et fælles religiøst
forestillingsliv, fælles kultus og fælles ritualer.
I middelalderen deltog alle europæere i et så-
dant fælles religiøst forestillings- og hand-
lingsliv. Det var en tid med et fælles, «univer-
salistisk» åndsliv, og alle levende ligesom i en
fælles åndelig atmosfære på en måde, som vi i
dag har vanskeligt ved at forstå og føle os ind i.
Vi behøver imidlertid spejlingen i noget ander-
ledesartet, hvis vi vil komme til en brugbar for-
ståelse af det karakteristiske ved vores egen
kulturforms indre livs- eller åndssituation.

Fra middelalderens afslutnign og frem til i

dag sker der en udvikling, der kort kan karak-
teriseres sådan: Det enkelte menneske falder
ud af fællesskabet, ud af helheten, ud af sam-
menhængen. Herved får mennesket en ny mu-
lighed, som ikke tidligere var beskåret: – mu-
ligheden for et selvvalgt, selvskabt liv. Men-
nesket får så at sige sin totale frihed; de sociale
og materielle lænker falder. Men det må betale
for friheden gennem tabet af støttepunkter for
indordningen af det egne liv i større helheder.
Skal der være en mening, en sammenhæng i
menneskets liv, er det henvist til selv, gennem
egen søgen, gennem et personligt ydet erken-
delsesarbejde at finde en sammenhæng og leve
i en sammenhæng.

Mennesket er så at sige henvist til selv at
skabe nye sammenhænge mellem dets stærke,
men på en vis måde isolerede «jeg» og dette
«jeg’s» naturlige og sociale omverden – hvis
der atter skal kunne etableres sammenhæng og
fællesskab.

Mangel på indre social sammenhængskraft
Den Nyere Tids naturvidenskab og samfunds-
videnskab har skapt et forestillings- og teori-
kompleks, hvor de åndelige sider af mennes-
kelivet efterhånden ikke blev regnet med til
virkeligheden. Til sidst blev de af mange helt
benægtet – og faldt således på en vis måde ud
af det sociale liv. Da de ikke blev gennemfor-
sket, har de hidtil ikke kunnet bidrage til sam-
menhæng og sammenhængskræfter i det mo-
derne liv. De religiøse forestillinger og følel-
ser, der tidligere regerede indrelivet, er
samtidigt enten forsvundet, svækket eller op-
trær i fanatiserede bølger. I middelalderen
brugte man fornuften til at forstå og begrunde
troen på Gud2. I dag må den religøse tro inden
de traditionelle trossystemer nøjes med en vil-
kårlig tankemæssig ubegrundet tro. Moderni-
tetens dominerende «sandhedsautoritet» lig-
ger i dag i den materialistiske og tekniske vi-
denskabelighed – og tager man det alvorligt,
kommer et ærligt menneske snarere til tvivl og
agnosticisme end til religiøs tro – i hvert fald
efterhånden som mere og mere uforståelige for
den moderne bevisthed3.

Det essentielle for det samfundsmæssige liv
i forbindelse med ovennævte faktum er, at der
ikke længere findes noget umiddelbart givet,
som holder samfundene sammen. Individuali-
seringen, selvstændiggørelsen af menneskene
har i processens hidtidige forløb i store træk
virket mere adskillende og splittende4, end den
har formået  at samle mennesker på grundlag
af personlig erkendelse og deraf følgende vilje
til ny fællesskabsdannelse.

I en vis forstand er sammenhængskraften i
alle samfund verden over derfor svækket i dag.
Ubevidst mærker vi også dette i Danmark. Det
er en af grundene til at usikkerheden vokser i
disse år – at man på forskellig måde ønsker at
sikre sig: Fra at være udskældt og kritisert for
10–15 år siden er f.eks. den danske velfærds-
stat i dag på den baggrund pludselig blevet en
hellig ko, som alle politiske retninger lover at
værne om.

Den manglende indre forbindende kraft i
samfundene, den svækkede forbindende kraft
mellem menneskene er en væsentlig faktor, en
væsentlig grobund for revolutionære og ver-
densomstyrtende bevægelser som den, der ud-
løste 11. september-terroren og den efterføl-
gende anti-terrorkrig. I og med at samfundene
er svækkede med hensyn til forbindende kraft,
er de også mere udsat for hvad man rettelig
kunne kalde sociale epidemier, sociale infekti-
oner. Sådanne infektioner består i opkomsten
af sociale «frelseslærer, social messianisme»5.

Det «indre tomrum»
Det der gør den moderne verden udsat for at
blive ramt af social infektion, af næsten blind
tro på frelseslærer og hengiven sig til selvud-

pegede autoriteter – er i sidste ende afspejling-
en af noget, vi kunne kalde «det åndelige tom-
rum» i menneskene af i dag. Dette tomrum op-
står i sammenhæng med at man ikke længere
som i f.eks. Middelalderen har et altgennem-
trængende religiøst forestillingsliv, der binder
de enkelte dele af livet sammen til en forståelig
helhed.

Dette tomrum fyldes først rigtig igen, når
mennesket selv formår at finde vej til ny ånd,
dvs. til et moderne tankeliv, der har rod i ånde-
lig iagttagelse på samme måde som naturvi-
denskabelig tænkning og teknik har rod i san-
selig iagttagelse. Moderne åndelighed, vil
hvis den skal være sund og ikke forførende el-
ler bevidsthedsdæmpende, dog ikke bygge på
trossætninger eller autoritet: Den enkelte må
selv oparbejde sit åndelige tankeinhold: Hva
det overtager fra andre, må det først gennem-
tænke og personliggjøre, før det kan blive dets
eget. Åndelighed, der kræver autoritativ un-
derkastelse på det tankemæssige plan, eller
undlader at uddanne tænkningen til fordel for
ren følelse, ren tro, undergraver det moderne
menneskets frie dømmekraft.

Den indre kamp og det personlige arbejde,
som mennesket her må yde individuelt, er på
ingen måde let. Det understøttes heller ikke af
den underholdningsprægede og overfladiske
moderne kultur. De fleste moderne kulturme-
dier og -produkter modvirker i dag en sådan
fordybelse og inderliggørelse af mennesket.
Derved lades de mennesker, der ikke har et
specielt stæerkt «medfødt» behov for eller
trang til at komme om bag tilværelsens væ-
sentligste mysterier (Hvem er jeg, hvor kom-
mer jeg fra, hvor går jeg hen) i stikken af den-
ne ydre samfundskultur. I ældre tider bar den
fællesskabsdannende religiøsitet alle og præ-
gede alle, rig som fattig, den kloge såvel som
den mindre kloge. I dag udgrænses store gru-
per, hvad angår indre kultur i mennesket. Med
andre ord: Den nye form for kultivering af
menneskesjælen, som er nødvendig for ikke
kun at blive et egoistisk, krævende og selvop-
taget individ, svigtes for en stor del af den form
for kulturproduktion, moderniteten hidtil har
frembragt.

I verden uden for Europa og USA føles det-
te svigt af mange endnu stærkere, fordi den tra-
ditionelle kultur stadigt eller indtil for nylig
har givet menneskene «indre indhold og følel-
ser for hinanden»: Svigtet føles, men den tan-
kemæssige erkjendelse er ikke udviklet nok til
at forstå dette «svigts» sammenhæng med
hvad man kunne kalde «den endnu ufuldendte
individualiseringsproces» i den moderne kul-
tur. Følelsen af dette «svigt» mod det værdiful-
de i det indre af menneskene er en af de væ-
sentligste baggrunde for det had, store grupper
i dag føler mod Vesten. Og den utilstrækkelige
erkjendelse af årsagssammenhængen fører til,
at mange grupperinger her hengiver sig til den
yderst farlige og illusionære tro på, at tidligere
tiders mere kollektive kulturgoder kan genska-
bes i den moderne verden, endda med anven-
delse af vold og magt.

Positiv opfyldelse af
«tomrummet»
Det omtalte tomrum dannes i det indre af men-
neskene i det felt, hvor tidligere oplelvelsen af
forbundenhed mot slægten, stammen, hånd-
værket og det sociale liv som sådan befandt sig
(ikke mindst gennem det religiøst-prægede
tanke- og følelsesliv). Den nye frihed og tom-
rummet i det indre hører sammen. Tomrum-
met er den oprindelige forudsætning for frihe-
den. Men denne oprindelige tilstand kan ikke
vare ved i det uendelige uden negative følger.
Og det er et helt håndfast problem for hvert
eneste moderne menneske. Ethvert menneske
i moderne tid oplever jo – det kan enhver kon-
statere ved en smule uhildet selviagttagelse –

på et eller andet plan, bevidst, halvbevidst eller
ubevidst, virkningerne af fristillelsen på den
ene side og noget gabende tomt på den anden
side.

Mennesket mærker, at dette tomrum må fyl-
des, eller i hvert fald dækkes til: Det sidste kan
ske i utallige variationer: workaholisme, for-
stærket underholdningsbehov, stofmisbrug,
moderne «oplevelsessyge» osv. De fleste af os
ved godt, at det i sidste ende drejer sig om en
flugt; en flugt fra noget vi ikke kan ta og føle
på; noget vi ikke, eller kun vanskeligt, kan sæt-
te ord på.

«Ægte» opfyldning af tomrummet betyder,
at der skabes nyt «væv» mellem bevidstheds-
tidsalderens forstærkede «jeg» og livet i den
ydre verden. Plejen af tidssvarende spirituali-
tet, sådan som jeg gav nogle rids af det oven
for, fremdyrker et såkalt «bindevæv» i men-
neskets psyke. At man har fat i noget som «æg-
te liv» (og vel at mærke at man også dyrker
dette på en levende måde, hinsides al dogmatik
og fanatisme) kan nok bedst mærkes på frug-
terne: At ens følelse for andre mennesker og
ens sociale fællesskaber igen forstærkes, at
man erkjender dem, og derfor vil dem – og dog
er det måske alligevel ofte på en ny måde. Det
samme sker med forholdet til naturen og kos-
mos. Og i forholdet til de væsener, vi efterhån-
den forstår også er her, selvom de ikke er syn-
lige og vi hidtil kun har hørt om gennem over-
leveringen og den traditionelle religion.
Følelsen og fornemmelsen for vore nære afdø-
des eksistens kan være en af de ting, der på
denne måde blive en realitet for den enkelte.

Indre årvågenhed8, en nødvendighed for
det positive møde med et andet menneske
Frugten af et liv med tidssvarende spirituelle
tanker er respekt og tolerance. Man trækker sig
ikke tilbage fra samfundet, men deltager tvær-
timod aktivt i det. Erkendelsen af, at vi er ble-
vet enere; at hver og en er blevet en lille «Gud»
(eller en lille djævel eller halv-djævel) med an-
svar for at dyrke eller misligholde hver sin lil-
le «Paradisets Have», gør et menneske til en
endnu stærkere tilhænger af tankefrihed, ikke
mindst af religiøs tankefrihed. Det betyder ik-
ke, at vedkommende stilltiende vil se til, me-
dens det onde og forkerte tager overhånd: Det
vil forsøge at forstå det onde og forkerte, for
derigennem at finde de steder, hvor dette onde
kan forvandles til noget godt.

Man vil på et tidspunkt indse, at det ikke fø-
rer til noget at hade andre, selv ikke dem, der
hader en selv, eller udspreder hadefulde tanker
i samfundet. Man vil i stedet søge efter hadets
oprindelige udspring. Først indsigt på dette felt
åbner muligheden for at forvandle hadefulde
tanker til kræfter med mere positiv effekt.

Manglende tidssvarende spiritualitet hos et
menneske kan i modsat fald let føre til had mod
de hadefulde, intolerance over for de intole-
rante osv. Man kommer da ind i negative soci-
ale spiraler, der skridt for skridt fordrejer men-
neskets sunde dømmekraft. Mennesket drages
ind i det negative, som det ønsker at bekæmpe.
– Forsøger man at følge de fænomener i det so-
ciale liv, der måske ender i terror og modterror,
i dybden, med årvågenhed, så vil man måske
oppdage, at konflikterne mellem mennesker
meget ofte begynder et helt andet sted end i det
fysiske, ydre liv: Nemlig i den intellektuelle
tænkning, hvor der på et tidligt tidspunkt blev
skabt et «DE» og et «VI», en adskillelse hid-
ført af tanken. Og det måske på baggrund af
helt ydre faktorer som hårfarve, hudfarve, køn,
sprog, slægt, alder, velstand, fattigdom…

Her viser det sig i praksis, i hvor høj grad
man som menneske har bearbejdet sit indreliv
tilstrækkeligt: Er man i stand til at opleve det
individuelt-unikke i et andet menneske, når

■ forts. neste side
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man står i mødet med det? Lykkes
dette ikke, vil man nemlig uvæger-
ligt blive fanget af de forudfattede
tankekategorier man tidligere har
dannet i sig. Og man vil da ikke stå
overfor et andet «jeg», men i stedet
møde repræsentanten for en av de
tankebokse, man har i sig. Man afle-
des af dette andet menneskes «mas-
ke» – dets udseende, hudfarve, køn,
alder, sprog, osv. – fanges så at sige i
eget spind og oplever ikke virkeligt
den anden.

Vanskeligheden ved at opleve det
individuelt-unikke i andre mennes-
ker er at det principielt er usynligt.
Men dette usynlige, dette åndelige
«jeg» kan dog blive iagttageligt, når
vi er vågne, opmærksomme, bevid-
ste nok til at tænke den anden som et
«jeg» og lade vedkommendes ydre
gruppetilhørighed træde i baggrun-
den. Tænker vi derimod den anden
som tilhørende en gruppe, så sætter
vi ham lig med hans «maske» – og så
vil han oftest i situationen også mø-
de os som maske. Fordomme har på
den måde en tendens til at bekræfte
sig selv.

Det er det tragiske i det moderne
liv, at vi i en tid hvor klodens men-
nesker skal leve globalt sammen og
derfor er henvist til at udvikle for-
domsfrihed, gensidig interesse og
respekt – at man da ikke formår at
lægge det frø, som bevidsthedstids-
alderens «frie jeg» er, i en velegnet
spirituel jordbund: Af det moderne
«jeg», som måske er tomt, selvopta-
get og noget egoistisk, kan der fak-
tisk opstå et voksende, frodigt, frugt-
bærende menenske. Og det kan vel
at mærke godt ske, uden at individu-
aliteten dermed må afgive en tøddel
af sin allerede vundne frihed.

Spiritualiseringens frugter i det
personlige liv
Vælger man den vej, der fra fristil-
lelsens og den indre tomheds ud-
gangspunkt fører til at det egne
«jeg» så at sige gødes med et tids-
svarende indre indhold, så aftager
følelsen af afskårethed og isolation
gradvist og erstattes at først glimtvi-
se oplevelser af en omfattende sam-
hørighed med det omgivende liv, der
efterhånden bliver hyppigere og
længrevarende. Således når men-
nesket efterhånden frem til et nyt trin
i dets individualiseringsproces. Det
skal dog indskydes, at valget af den-
ne vej på visse tidspunkter ikke sjæl-
dent synes at indebære tab eller ne-
derlag, at man på en eller anden må-
de må give slip på noget, man hidtil
ikke har troet man kunne leve uden.
Ens vej kan gå gennem sygdom, tab
af venner eller af et elsket job, de-
pressioner, kriser. Det der imidlertid
først ser ud som tab eller nederlag,
viser sig senere ofte at være netop

det, der gør valget af en ny vej mu-
ligt: Den vej, som vi måske her kan
kalde «jeg-udvidelsens» vej, fordi
jeg’et så at sige vokser ud over sig
selv og derved igen kommer i leven-
de forbindelse med andre jeg’er og
væsener.

På dette trin mærker mennesket,
at det i tillæg får en ny slags frihed,
en indre frihed, som det tidligere ik-
ke var i besiddelse af. Oplevelsen af
denne nye form for frihed ledsages
også af en ny, tilbagevendende følel-
se af glæde. Mere ro og indre til-
fredshed er andre følgesvende. Af
alt dette følger så igen en forstærket
tro på tilværelsen som sådan. Denne
tro tager nu ikke form af tro på lære-
setninger og dogmer, og den inde-
bærer ikke underkastelse under no-
gen autoriteter. Den viser sig som til-
lid til livet, som tillid til menneskene
– og således at dette bestemte men-
neske kan sige til sig selv: «Jeg har
nu fuld tiltro til at den vej, som er
min, er meningsfuld. Jeg vil gå den
til ende, yde alt jeg kan for den sam-
menhæng jeg er i, og tage imod den
modgang og medgang, denne livs-
vej bereder mig».

1) Se artikel «Den Mentale Til-
stand i Danmark og Verden», Penge-
virke 3-2003.

2) Skolastikken
3) Alligevel er mange i dag åbne

for det religiøse eller åndelige – men
på en yderst vag måde: «Der er mere
mellem himmel og jord»-indstil-
lingen

4) En mellemstation i udviklings-
processen fra middealderens univer-
salisme til vore dages individualis-
me har dog været fællesskabet om
det nationale, om nationalstaten. Det
skal også her siges, at vi i de moder-
ne samfund har erstattet indre sam-
menhængskræfter med sammen-
hængssystemer

5) «Social messianisme» vil sige,
at man venter på en social «frelser»,
en «stærk» mand eller kvinde.  «So-
ciale frelseslærer» er f.eks. sådant
noget som ideologierne

6) Spørgsmål om «moderne, bæ-
redygtigt kulturliv» ses således på
samme tid at være et samfundsmæs-
sigt spørgsmål som et spørgsmål,
der drejer sig om millioner af enkelt-
viljer

7) Nye tanke- og følelsesformer,
der er erkendte og personliggjorte,
og som afspejler realiteter. Rent teo-
retiske konstruktioner har ikke kraf-
ten til at forbinde mennesket med
verden på den i dag nødvendig alsi-
dige måde. Teoretiske konstruktoner
medvirker dog i processen med at
individualisere mennesket yderlige-
re i adskillende retning

8) Opmærksomhed på egne tan-
ke- følelsesmønstre i nuet

Av Thor Christian Skavlem

Delt løsning: En delt løs-
ning, der barna delvis går på
skolen, og dels har hjemme-
undervisning, er en fremtids-
rettet modell.

Christian W. Beck anslår at det nå er
over 400 hjemmeundervisere i Nor-
ge. Beck, som er førsteamanuensis i
pedagogikk ved Universitetet i Os-
lo, har vært en pådriver for å få kom-
munene til å forstå at opplæringslo-
ven hjemler rett til opplæring, men
at det ikke er skoleplikt. Det vil si at
i prinsippet er retten til undervisning
i hjemmet likestilt med skoleunder-
visning. Likevel har det vært rettssa-
ker mellom kommuner og hjemme-
undervisende foreldre, der kommu-
nene har prosedert på at foreldre
ikke kan undervise sine barn selv.
Becks erfaring er imidlertid at de
fleste kommuner nå er innforstått
med at det ikke er skoleplikt  her i
landet.

I innstillingen til regjeringens
lovforslag om frittstående skoler,
som ble avlevert medio mai, går ko-
mitéflertallet (Høyre, Venstre, Kris-
telig Folkeparti, Fremskrittspartiet
samt Jan Simonsen) i en komité-
merknad til utkastet til lovtekst inn
for at kommunen skal tilby gratis
læremidler til elever som har hjem-
meundervisning. Fremskrittsparti-
ets representanter og tidligere Frp-
representant Jan Simonsen går et
skritt lenger. De vil at loven også
skal gjelde for opplæring i hjemmet.
Frp og Jan Simonsen går for øvrig
inn for å samle hjemmeundervis-

ning, grunnskole og videregående
opplæring i en egen lov, og ber re-
gjeringen om å legge frem forslag
om dette.

Myndighetene opererer med et
langt lavere antall barn som får
hjemmeundervisning enn Christian
W. Beck. Ifølge myndighetene var
det bare 109 hjemmeundervisende
barn i 2002, mens Beck anslår tallet
nå til bortimot 500. Han selv hevder
å ha foretatt en grundig opptelling
av alle barn som får hjemmeunder-
visning.

Mangler tilsyn
Det synes som om det foreligger en
ganske så stor underrapportering av
antall hjemmeundervisende barn.
Dette kan ha sammenheng med at
hverken hjemmeundervisere eller
myndighetene er særlig interessert i
å registrere hjemmeundervisning.
Det er også på det rene at flere hjem-
meundervisere var registrert det før-
ste året de hadde hjemmeundervis-
ning, men ikke senere. Dessuten er
det en kjensgjerning at kommunene
registrerer kun de hjemmeundervi-
sere som får tilsyn fra kommunene.
Mange hjemmeundervisere, særlig
det første året, mangler en slik til-
synsordning, påpeker Beck.

I helgen fredag 20. juni – søndag
22. juni ble det på Verket i Hurum,
Norge, avholdt en konferanse om
«Hjemmeundervisning over lande-
grensene». I alt var 100 voksne og
30 barn fra åtte forskjellige land
(Norge, Sverige, Island, Finland,
Tyskland, Nederland, England og
USA), med på konferansen. 50 av de
voksne var med hele helgen og bod-
de tett rundt konferansestedet.

Fremtidens modell?
Et viktig fokus under denne konfe-
ransen var tematikken: Delt løsning.
Det innebærer at foreldre delvis lar
sine barn få hjemmeundervisning og
delvis skoleundervisning. Beck tror
dette blir fremtidens modell, fordi
han vet om mange foreldre og de
som driver hjemmeundervisning
som nettopp ønsker dette.

– Dette er en fleksibel løsning i ut-
danningen av barn og unge, under-
streker Beck.

Nestleder i Stortingets Kirke-, ut-
dannings- og forskningskomité, Sø-
ren Fredrik Voie (H), begrunner slik
hvorfor Høyre og de to andre regje-
ringspartiene ikke har kunnet slutte
seg til Frp’s merknad om at friskole-
loven også skal gjelde for hjemme-
undervisning: – Vi tror at brorparten
av elevene fremover vil gå i offentli-
ge skoler. Men med den nye frisko-
leloven legges det til rette for flere
valgmuligheter ulike steder. Men
derfra til å ønske at vi skal få et ut-
bredt omfang av hjemmeundervis-
ning, det er et langt skritt å gå. Vi la-
ger en lov primært for skoler og sko-
lesystemer, ikke for
hjemmeundervisning.

Mikroskopisk omfang
Voie viser ellers til at hjemmeunder-
visning er en rett foreldre også har i
dag. – Men det mikroskopiske om-
fang hjemmeundervisning i dag har,
er det ikke nødvendig å innlemme
det i den ordinære skolelovgivning-
en. De aller fleste barn har godt av å
gå i en skole med andre barn, ikke
minst for å få sosial omgang, og der-
for ser vi ikke behov for å endre
rettstilstanden når det gjelder hjem-
meundervisning.

Hjemmeundervisning øker
Kampen mot EU er en kamp for
folkstyre. Vi vil styre vår egen hver-
dag og forme vår egen framtid. Hvis
vi går med i EU aksepterer vi at EUs
lover går foran Grunnloven, og alle
andre norske lover. EU beveger seg
mot å bli en føderasjon, en superstat.
Det lages felles regler på flere og fle-
re områder, uavhengig av de store
forskjellene i kultur, språk, klima,
næringsgrunnlag og politisk tradi-
sjon. Medlemslandene blir i sterkere
grad underlagt de overnasjonale
unionsorganene. Slik flyttes makten

lenger bort fra de som beslutningene
angår, bort fra folk flest.

Vi vil ha
– en folkevalgt lovgivende for-

samling
– en utøvende makt som står an-

svarlig overfor de folkevalgte
– internasjonalt samarbeid mel-

lom suverene og likeverdige stater
– beslutningsmyndighet nær folk

flest

EU ER NOE ANNET!

Ja til folkestyre

I Profetens drøm,
lever og ånder livet,
i en drøm om fred og frihet.
Om håp og forståelse,
og om medmenneskelig kjærlighet.

I Profetens drøm,
stilles ingen krav,
utenom det individuelle ønske.
Slik slukkes tørst,
og stilles sult,
slik stilles du menneske.

I Profetens drøm,
kan den der eksisterer alene,
oppgi sin angst.
Og ovenfor menneskeheten,
åpenbare dens eiendommelige fangst.

I Profetens drøm,
er der ingen lov om
selvbestemt, for eller imot.
Ei heller ingen anger,
for de liv vi tok.

I Profetens drøm,
veies menneskene i det garn
- der bar et ønske.
Kun ét ønske,

ønske om deg, mitt barn.
I Profetens drøm,
er dyrets begreper i mennesket,
det menneskelige
i dyret.

I Profetens drøm,
finnes det ikke én gal vei.
Følg derav i dyrets tråkk,
og la det lede deg
der ingen andre før har gått.

Gjennom Profetens drøm,
beriker jeg meg i deg.
Du som vendte min galskap
mot meg.

I Profetens drøm,
eksisterer verken du,
eller jeg.

Epilog:

Lev derfor ikke etter profetier,
da disse i deres eksistens fortier,
den viten dere i deres indre forplikter,
slik profetens drøm bebuder.

Willy Bjørndal

PROFETENS DRØM
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Abonnement i hele Norden
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Sats og trykk:
Møre-Nytt, Ørsta

– De som ikke
er med oss er mot

oss, sier Bush – Det
samme sa tyskerne

under krigen ...

Ivar 80 år
Gode Ivar – har du roa deg eit bel?

Me vil synga litt for deg, ditt skjegg og sjel
Her i mylna kan det høva godt å ta fram ditt sitat:

«Kornet er det ord som kvedna mel til mat»

Men då må me hugsa på å få med alt
Utan HEILSKAP vert ein blind og sidan halt!

Også kli skal med i grauten, halmen vert kompost og fõr.
Og til sist går alt te’bars te’ Moder Jord.

Og den brune veska di vart aldri tom.
Fylt med økologisk jord og stjerne-fjom

Veska var ei verd av tankar, du var hennar arkivar.
Der låg sanninga i mange eksemplar.

Om me ikkje greier fylgja deg i alt,
veit me at du strir mot det du ser er galt.

Som når Voss kommune bryt med LIVETS LOVER 
og klausul,

strør du sannings-sand i kommunale hjul.

Du er beste ven med sniglar, ven med makk
Fell ein skit i håret ditt, får fuglen takk.

Ven av gamle hus og brunnar, – men dei store ting til tross:
er du faktisk også kamerat med oss.

Gode Ivar – Tida kjem for bukk og takk.
Du gjev ord med glo og glød og lite snakk.

Skal me våga å summera opp frå din filosofi (då må det bli):
Er me livets mjøl, då er du mjølets kli.

Ivar B. Løne

«… men dei gode gamle kollane, dei
standa like trygt.»

Nei, veit de kva: no trur eg dette
tek slutt, og at det er like før at me får
domen over våre misgjerningar.

Når tillitsfulle gutungar før i tida
gjorde noko fælt noko, fekk dei på
fingrane, eller baken. No vert dei så
gruse at det er fælt!

Over 100-årig skiferdrift heldt

seg nede i dalsidene, der det gror til
att, ein avgnagen kolle vil alltid stå
der berr og naken, og verta ein evig
dom over vår tid.

No er det gutungafakter som får
slå til, velsigna av den ånd dei er
born av.

Kva til? Jau, gigantmurar av store
firkanta steinar, eit resultat av mo-
derne maskinarbeid og tenkning. I
sløsing av krefter, og burtevekk er
innsikt med det gode handalaget til
det skapande, tradisjonsrike hand-

verk. Alt for å tena store pengar på
kort tid til få, etter å ha rasert kollane
som bar tryggleik og liv, frå makk og
maur til fuglane i lufti.

Sjølv om me er born av tidi, har
me ansvar for det me gjer.

Kvifor eg skriv om dette?
Jau, eg fekk eit sjokk ved å sjå

teikningar over dei fæle inngrep det
vert i himmelsynet, om desse plana-
ne skal verta røyndom.

«Hordaland» 27. sept. 2003:

Bergverksdrift i Grauaberget

Johannes Gjerdåker

Voss formannskap skal om kort tid
handsama saka om regulering av
den vestlege delen av Grauaåsen til
steinbrot. Riss Landskap A/S ved
Fridtjof Stangnes skriv i ein konse-
kvensanalyse at Voss Stein A/S legg
opp til ein årsproduksjon på ca
35.000 tonn ferdigvare og ei drifts-
tid på ca 20 år. Total uttaksmengd er
sett til 750.000 tonn ferdigvare. Ved
uttak av murstein reknar ein med at
ca 30 pst av steinen må vrakast.

Ei avgjerande innvending mot
desse planane er verknader som

massetaket vil ha på eit sentralt
synsinntrykk av vossalandskapet,
sett frå vinklar som Hardangerve-
gen, frå Raulandsvegen, frå Storå-
sen og frå andre stader.

Riss Landskap A/S skriv under
overskrifta «Konsekvensar for kul-
tur, landskap- og samfunnsforhold»
i avsnittet «Landskap»: «Et mas-
seuttak plassert i Grauaberget vil ha
stor innvirkning på landskapsmessi-
ge forhold. Fjernvirkningen av åsen
er stor, og den danner en markert sil-
huett som er svært synlig fra store
omkringliggende områder. Sydsi-
den av åsen er særlig utsatt for inn-
grep da den danner en karakteristisk
fremskutt egg som også er synlig fra

deler av Voss sentrum.»
Dette har noko med estestikk å

gjera, men det har like mykje, eller
meir, med det estetiske å gjera, med
respekt for omriss og konturar i
landskapet, som alltid har vore der.
Tilhøyrskjensla som menneska har
til eit landskap er festa til dei
ukrenkjelege linene i åsar og fjell
mot himmelsynet. «Dei gamle fjell i
syningom er alltid eins å sjå», seier
Ivar Aasen.

Det er sterkt ynskjeleg at planane
for Grauaberget vert gjorde synlege
med foto og markeringar frå syns-
stader med mykje ferdsle, som t.d.
Mønshaug – Takla, slik at planane
vert tydelege for ålmenta.

«Hordaland» 27. sept. 2003:

Steinbrotet i Grauaåsen;
verknader på vossalandskapet

Stillhet
Det finnes en erkjennelse,
i et barnesinn.
Hvor ingen glede,
vil trenge inn.
Hvor ingen sorg,
kan erstatte.
Det, at det var for sent,
da du innså dette.
Det er den tyngste 
erkjennelse
et menneske
– kan bære,
den man, innerst inne er,
men ikke våger
– å være.

Den lider kun,
der lider i stillhet.

Willy Bjørndal

miljøet på Sørlandet». Og at Røise-
land, selv da han var formann i uten-
rikskomiteen, helst ikke ville reise
utenlands. «Det hadde nok litt å seie
for horisonten», skriver Haugland. 

I min bok «Prosessen mot Lind-
strøm ˆ et politisk justismord» (Do-
kumentarforlaget 2000) har jeg også
funnet plass til Bent Røiseland. I dis-
se korrupsjonstider bør alle som vil
ha et litt mer nyansert bilde av Røi-
seland lese kapitlet «Enda en skan-
dale». Der vil man se at den kristne
venstrehøvdingen også hadde sine
«svin på skogen», i tillegg til at han
var hevngjerrig. 

Men uansett hvilken politisk stør-
relse Bent Røiseland var, eller ikke
var, bør i alle fall familien «holde
fingrene av tastaturet» når ettermæ-
let skal skrives. Det gjelder for øvrig
alle historieskrivere som pynter på
myter og virkelighetsoppfatninger
for å skaffe seg selv en fremtredende
plass i historien. Det blir for ukritisk 

Den evige student og humorist Jo-
han Herman Wessel(1742-1785) sa
en gang om seg selv: «Han syntes
født til bagateller, og noe stort han
blev ei heller». Jeg synes disse Wes-
sels  ord  gir en god beskrivelse også
av Bent Røiseland. 

naler» man når inn til disse guttene
med og hva som aldri nytter.

Det burde vært innført egne fag
der gutter ikke bare flokker seg rundt
prestasjoner eller håndverk, men der
de rett og slett lærer å gjennomskue
de maskuline fiksjoner som herjer i
så mange gutters og menns liv. Jeg
har hørt om og selv vært med på å
sitte sammen med unge gutter som
åpent begynner å fortelle om sine liv

og følelser. Det gjør inntrykk da å
høre hvor mange som sier at dette
gjør vi aldri i noen andre sammen-
henger. Det gjør også inntrykk å se
hvordan det aggressive uttrykket
blir en universalløsning for nær sagt
alle problemer i fraværet av en nær-
værende mannstradisjon som innvi-
er dem i andre følelsesuttrykk.

Jeg har møtt mange gutter som
kronisk går med følelsen av å være
aper i et abstrakt skolefelt og som
svarer med aggressiv utmeldelse.

Men i det samme gutten får sine
«mekkesaker» eller går sammen
med en håndverker, faller han straks
til ro. Han opplever å mestre. Det er
en skandale for gutter at de praktiske
fag er blitt så redusert i skolene i dag.

Vi ser hvor dårlige tilbud som ek-
sisterer. Ved siden av poliklinikker,
psykiatriske institusjoner eller for-
skjellige opplevelsestilbud finnes
det svært lite av tilbud hvor vanske-
lige gutter kunne være for å utvikle
det som skal til for å gjennomføre en

skolegang. Tilbudene blir enten for
«psykiatriske og patologiserende»
eller for opplevelsesfokusert. Det
disse guttene trenger, er mennesker
som går i nærkontakt med deres
smertefulle liv og finner frem til de-
res ressurser i den tid som er nød-
vendig, og i samarbeid med deres
nærmiljø. Det er i dag nødvendig
med hus, miljøer og rom som kan gi
guttene et reelt tilbud, slik at de kan
komme på sporet igjen av sine liv.

Da Bent - - - Det har noe - - -


