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Den estetiske vurderingen fordrer en opplevelse. Hva vi
bedømmer som behagelig, som beveger oss og er skjønt,
styres av individuell, kulturell og øvet smak. Vi kan høre
ordet estetikk og umiddelbart tenke på vakre, greske
gudinner – med lange lokker og dydighetspositur – som
ikke møter blikket ditt, men som ser blygt over skulderen. Eller vi kan tenke oss over Atlanterhavet og enda
litt lenger vest, til svenske Hollywoodfruer, også med de
lange lokkene, men med en ganske annen fremtoning.
Den første assosiasjonen springer ut av skolert praksis og
kulturell og historisk arv, mens den andre havner lett i
kategorien guilty pleasures.
Skyldige nytelser trenger omfattende stillas. Personlig
forsvarer jeg gleden over å følge Montazami og Persson
sesong etter sesong, med Levi-Strauss’ tenkning i binære
opposisjoner, nemlig at vi forstår verden ut fra hvordan
dens bestanddeler inngår i ulike motsetningsforhold:
Natt var ikke natt, hadde det ikke vært for dagen; og hva
var vel poenget med kjønn, dersom vi ikke hadde hatt to
som stod i motsetning til og definerte hverandre? Hvordan skal jeg sette pris på Botticellis Venus’ fødsel, hvis jeg
ikke kan vise til den estetiske polariteten i veskehunder
og kosmetisk kirurgi?
Bak opplevelsen av det skjønne, ligger det en innsikt i
det ikke-skjønne. Denne utgavens forside er en ode til
dét som leker med denne motsetningen, som dekonstruerer de magnetiske forholdene som finnes i språket
og tenkningen vår. Vi har kalt forsiden «styggpen», i
teorien en uforenelig konstellasjon som vi håper forsiden
uttrykker: smashing, men off. For når vi tenker i binære
opposisjoner, er det lett å tråkke i salaten. I forlengelsen
av dikotomiene natt og dag, mann og kvinne, ligger det
en antagelse om hvilke bestanddeler som er positive og
negative, aktive og passive, sterke og svake – i kraft av
hva den andre er. Dette produserer tapere som passiviseres og dømmes. Venus og Hollywoodfruene har dette til
felles: De blir betraktet, de betrakter ikke selv.
«To describe the painting is to describe the woman»,
skriver Tamar Garb om Renoirs Losjen (1874). Selv om
Garb beskriver hvordan nytelsen i å se i Renoirs maleri
objektifiserer kvinnen, kan essensen overføres til forsiden
vår; når man beskriver den, beskriver man personene.
Likevel håper jeg forsiden gir opphav til noe annet enn
voyerisme. Heller opplevelsen av noe styggpent som
lever et sted mellom to polariteter; et initiativ som føder
spørsmål og bidrar til litt hverdagslig dekonstruksjon.
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T E KS T H A L LVA R D P L A D S E N
ILLUSTR ASJON KRISTINE LIE ØVERLAND

Atom o p p ru s tni ng
Hvor pen er pen nok?
Skjønnhetspresset øker, og vi er
alle tapere.

basert på en vag konvensjon om at det er feil med
Botox? Eller drømmen om å kunne nedbetale
det alt for store huslånet som på ingen måte stod
til størrelsen eller kvaliteten på leiligheten han
nettopp hadde kjøpt seg?

«3 millioner kroner i året! Som student! Alt jeg
trenger å gjøre er å sette noen sprøyter med Botox
og Restylane, 2 til 3 kvelder i uka. Hvorfor er det
mer uetisk enn å drive en frisørsalong? Annet
enn at det kriminelt godt betalt!» Jeg famlet litt i
forsøket på å finne noen gode motargumenter, men
innså raskt at dette var ukjent mark for meg. Det
var det også for min eldre bror. Han hadde noen
uker før jul fått en forespørsel av en medstudent
på medisinstudiet om han ville være med å starte
en Botox- og Restylaneklinikk som de kunne drive
sammen på kveldstid. Det innebar visstnok ikke noe
mer arbeid enn hans nåværende ekstrajobb, men
fortjenesten som fulgte med var nok til at de fleste
studenter ville kastet sine moralske kjepphester
på sjøen uten å engang blunke. Hva skulle veie
tyngst? Den ugne følelsen i magen som bare var

Som den mindre driftige i søskenflokken hadde
jeg verken huslån som skulle nedbetales eller et
stående tilbud om millionlønn. Jeg valgte derfor
å ta parti med den ugne følelsen: «Men kan du
virkelig forsvare en kultur som oppfordrer jenter
til å skulle endre utseende sitt på en kunstig måte?»
Det smalt umiddelbart fra andre enden: «Det er
strengt tatt ingen grunnleggende forskjell mellom
det å sette en filler som Botox og Restylane i
ansiktet og det å farge håret! Begge deler er kunstig.
Begge deler er midlertidig.» Igjen måtte jeg innse
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at jeg var alt for dårlig forberedt til denne duellen.
Men hvor kom aversjonen fra? Hadde den noe for
seg eller var det bare god gammeldags uvitenhet?
Dette måtte jeg undersøke nærmere. Jeg bestemte
meg for å gjøre et dypdykk ned i skjønnhetens
vitenskapelige verden.

og slett bare vakre. Mens andre har et ansikt som
bare en mor kan elske.

Disse studiene utelukker selvsagt ikke subjektive
aspekter ved hva som er vakkert, men de understreker
at skjønnhet også har noen objektive dimensjoner
vi bruker når vi vurderer andres utseende. Hvorfor
Uans e tt hvor g r u n n d e n m ått e f re ms t å , e r det faktisk foreligger noen slike kriterier har blant
skjønnhet viktig for mennesker. Vi liker å se på annet evolusjonspsykologien forsøkt å finne svaret
vakre mennesker og vi har et innbitt ønske om på. Prinsippet de tar utgangspunkt i er at mennesker
selv å være vakre. Selv om hva vi
gjennom evolusjon har utviklet
anser som vakkert til en viss grad
preferanser i partners utseende
er subjektivt, er det dessverre
s om i n d i ke re r øk t mu lig h e t
«Allerede så tidlig
også mange objektive aspekter
til overlevelse og at dette er
ved skjønnhet. Barn helt ned
utgangspunktet
for skjønnhet.
som i spedbarnsali tomånedersalderen viser for
Ren hud og symmetrisk ansikt
deren synes det å
eksempel en tydelig preferanse
er for eksempel en indikasjon
for å se på vakre ansikter
på at individet ikke er eller har
være fordelaktig å
sammenlignet med mindre
vært utsatt for sykdom og en
være vakker. Blant
v a k re ans i kte r ( E l i a , 2 0 1 3 ) .
perfekt waist-hip ratio indikerer
Krysskulturelle studier har også
gode fødeegenskaper hos kvinner
annet
behandles
vist at det er stor konvergens
(Barber, 1995).
vakre barn med mer
med tanke på hvordan vi
mennesker rangerer ansikter
Sosialpsykologiske studier har
omsorg og lekenhet
etter grad av skjønnhet, selv på
også funnet at det følger en
fra mor sammentvers av landegrenser og kulturer
rekke sosiale fordeler med å
(C o etzee, Greef f, Stephen &
være vakker, ved siden av den
lignet med mindre
Perrett, 2014). Det er altså mye
åpenbare fordelen: at alle vil ligge
vakre barn.»
som tyder på at vår persepsjon av
med deg. Fordelene kommer til
vakre ansikter til dels er medfødt
syne i de aller fleste domenene
og felles for alle mennesker. Det
av livet. Allerede så tidlig som
ideelle kvinnelige ansiktet er ifølge forskning et i spedbarnsalderen synes det å være fordelaktig
ansikt som er så nær gjennomsnittsansiktet som å være vakker. Blant annet behandles vakre barn
mulig med tanke på form og symmetri (Hönn & Göz, med mer omsorg og lekenhet fra mor sammenlignet
2007; Ellia, 2013). I tillegg har det barnelignende med mindre vakre barn (Langlois, Ritter, Casey
trekk som store øyne, høy panne, smalt kjeveparti & Sawin, 1995). Et interessant studie der forskere
og fyldige lepper (Elia, 2013). Andre ytre trekk undersøkte barnesikringsrutiner på kjøpesentre
som også ansees som vakre er ren hud og den over en tiårsperiode fant de at kun 1% av de minst
famøse waist-hip ratioen (Streeter & McBurney, pene barna var trygt sikret i handlevognen (Elia,
2003). Den vitenskapelige konklusjonen er altså at 2013). Til sammenligning var tallet 13% for de
skjønnhet på mange måter er en objektiv kvalitet, peneste barna. Tilsvarende favoriseringsbias
og at folk flest enes om hva som er vakkert og hva av vakre mennesker går igjen i en rekke andre
som ikke er det. Sagt med andre ord: Noen er rett studier og synes å vedvare gjennom alle livets

4

nr. 1 2017

faser. En metaanalyse av Eagly (1991) fant at fysisk
attraktive mennesker også blir vurdert til å være
mer populære, kompetente, hardtarbeidende,
suksessfulle, lykkelige, modne, troverdige og
medfølende enn deres mindre attraktive motparter.
Det eneste negative som ble assosiert med å være
vakker var høyere grad av overfladiskhet. Med alle
de medlemsfordelene det medfører er det altså ikke
så veldig rart at vi som måtte falle utenfor den
svært så attraktive kategorien ”de vakre”, strever
og higer etter å bli innlemmet i
denne eksklusive klubben.

et forsøk på å klatre på den sosioseksuelle stigen for
én kvinne tvinger de andre kvinnene i å gjøre det
samme. Resultatet er at ingen får det forspranget
de ønsker. Dette fordi den eksklusive klubben
på toppen av det sosioseksuelle hierarkiet har
begrenset med plasser og den skjønnhetsmessige
flynn-effekten man kunne tenke seg at fant sted
forblir en umulighet. Dersom alle er pene, er alle
gjennomsnittlige.

D et hele kan minne litt om
atomopprustningskrigen mellom
USA og S ovjet. Det b eg ynte
«Fordi
heterofile
Heldig vis, vil mange kanskje
med én atombombe som gav
si, er det mange grep man kan
USA en urimelig fordel. Sovjet
kvinner ofte vet å
ta for å øke sjansen for å få en
hadde dermed ikke et annet
verdsette også anfot innafor. Kvinner har spesielt
valg enn å bygge en tilsvarende
mange våp en mot ulike ytre
bombe. Dette førte selvsagt til
dre egenskaper enn
skavanker tilgjengelig i arsenalet
at USA måtte bygge enda flere
store muskler og bresitt: dag k remer, natt k remer,
og kraftigere atombomber med
morgenkremer og kveldskremer.
enda lenger rekkevidde. Og vips
de kjevepartier slipRouge, foundation, eyeliner og
så hadde man satt i gang en 40
per menn unna med
m a s c ar a . S h amp o o, b a l s am ,
år lang opprustningskrig som
b o d y l o t i on o g b o d y b ut t e r.
endte med ca. 70,000 atomvåpen
betydelig løsere krav
Krølltang, rettetang, extentions
på hver side og en S ovjetisk
til hvordan man bør
og epilator. Botox, restylane,
økonomi på bristepunktet. Litt
si li kon og op erasj on. L isten
avhengig av hvilke geopolitiske
se ut.»
over hva kv inner kan br u ke
briller man tar i bruk er det
penger på for å fremstå penere
rimelig å hevde at ingen av de
er tilsynelatende endeløs. Nå kan
to supermaktene kom særlig godt
selvsagt også menn velge å benytte seg av disse ut av den konkurransen.
tilbudene, og det er det også noen som gjør. Men
fordi heterofile kvinner ofte vet å verdsette også B å d e k v i n n e r s s k j ø n n h e t s j a g o g
andre egenskaper enn store muskler og brede atomopprustningskrigen mellom Sovjet og USA
kjevepartier slipper menn unna med betydelig minner litt om ulike varianter av fangens dilemma.
løsere krav til hvordan man bør se ut.
I spillteori er fangens dilemma et ofte brukt
eksempel som illustrerer hvordan to eller flere
Det kan virke som om den moderne kvinnen rasjonelle individer unnlater å samarbeide med
fanges i en endeløs kamp for å ikke havne bakpå i hverandre, selv om dette er til gagn for alle de
kampen for å fremstå som god nok. For hvert nye involverte partene (“Prisoner´s dilemma,” 2017).
våpen kvinner tar i bruk i krigen mot kroppslige I den klassiske varianten av dette spillet møter vi
skavanker hever de ikke bare lista for seg selv, men to forbrytere som begge har utført en kriminell
også for alle andre kvinner. Det som var ment som handling. Begge to har blitt tatt inn til separerte
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avhør slik at de ikke kan kommunisere med
hverandre og presenteres for to valgalternativer:
holde tett eller tyste. Dersom én av dem tyster
mens den andre holder tett slipper tysteren fengsel,
mens han som holdt tett får ti år i fengsel. Dersom
begge tyster på hverandre får de fem år hver, men
dersom begge holder tett får de begge bare ett år
i fengsel. Dersom vi ser på den totale summen av
år i fengsel for hvert av utfallene er det åpenbart
at det lønner seg at begge holder tett fordi dette
vil resultere i totalt to år fengsel, sammenlignet
med totalt ti år for de to andre mulige utfallene.
Som individ vil man imidlertid kunne argumentere
for at det er fullstendig rasjonelt å forråde sin
medsammensvorne. Om man selv tyster er det
mulig å slippe å sone en eneste dag gitt at den andre
holder tett. Dersom din medsammensvorne velger
å forråde deg vil det også lønne seg å forråde ham
fordi du da får fem år i fengsel i motsetning til
fem år. Det som er rasjonelt på et individuelt plan
er altså ikke alltid rasjonelt på et kollektivt plan.

til de mot slutten er på kollapsens rand. Naomi
Wolf skisserer et lignende bilde i boken The Beauty
Myth fra 1990 (“The Beauty Myth,” 2016). Her
hevder hun at jo høyere sosial status og jo flere
rettigheter kvinner har fått i samfunnet, jo høyere
har presset blitt for å underkaste seg urimelige
normative krav for fysisk skjønnhet. Resultatet er
at kvinner ender opp med å bære en dobbel byrde
sammenlignet med menn: De skal prestere på lik
linje med menn på områder som utdanning og
jobb, men skal også tilfredsstille de kravene som
samfunnet pålegger dem med tanke på utseende
og kropp. Kommersielle krefter, her representert
ved mote-, kosmetikk-, og pornoindustrien, har
ifølge Wolf skylda og bidrar til at kvinner som
ikke underlegger seg disse kravene sanksjoneres.
Det går imidlertid an å se for seg en annen
virkelighet, en slags feministisk utopi, der kvinner
samarbeider og blir enige om et begrenset antall
legitime våpen i krigen mot r ynker, valker og
kviser. I denne utopien har alle verdens kvinner
blitt enige om å forby botox, silikonpupper og
rouge, på samme måte som FN-landene i vår
verden har blitt enige om å forby kjemiske våpen og
klasebomber. Ved å begrense kvinners muligheter
til utseendemessig forbedring evner man kanskje å
senke de normative kravene som tynger dem ned.
Dette vil i så fall frigjøre enorme ressurser, både i
tid, penger og tankevirksomhet, og gjør at kvinner
i stedet kan fokusere mer på ting menn har god
tid til, som å se på tv, drikke øl og spille dataspill.

Dersom vi går tilbake til kvinner og deres forsøk
på å bli penere og mer attraktive er mange av de
samme mekanismene i spill. Ved kun å se på de
fordelene det medfører for individet å sminke
seg, slanke seg og legge seg under kniven kan det
argumenteres for at dette er et helt rasjonelt valg
på det individuelle planet. Studier har faktisk vist
at sminke og kosmetiske operasjoner gjør deg
penere (Cash, Dawson, Davis, Bowen & Galumbeck,
1989; Singh & Young, 1995), selv om det første
virkemiddelet kanskje er mer sosialt akseptert
enn det siste. Problemet er bare at dette, som
tidligere nevnt, også hever lista for alle andre
kvinner. Det blir dermed litt som en usynlig og
storskala versjon av fangenes dilemma der alle
tyster på alle. De resterende kvinnene som er
med på spillet taper relativt sett på at de andre
rykker opp i hierarkiet. Akkurat som Sovjet så
seg nødt til å svare på USAs atomdominans på
1940-tallet, må de andre kvinnene svare med
samme mynt for å ikke ende opp som taperne i
det sosioseksuelle spillet. Og akkurat som Sovjet,
vil alle partene ende opp med å bruke en økende
mengde ressurser for å holde på sin posisjon helt

Virkeligheten slik den er i dag viser imidlertid
at det siste utfallet i fangenes dilemma er mer
sannsynlig. Det utfallet som litt spydig kan omtales
som den tapende feministen. Her nekter noen få
modige kvinner å la seg styre av de urimelige
normene som prakkes på dem av patriarkatet og
moteindustrien. Usminka står de på barrikadene
med banneret i hånden, hår under armene og BHen plantet i bålet og tar opp kampen for å løsrive
seg fra samtidens urimelige skjønnhetsideal. Men
akkurat som fangen som holder tett, ender de opp
med å bli utkonkurrert av alle sine medsøstre som
heller er mer opptatt av å mele sine egne kaker.
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«Det går imidlertid an å se for seg en annen virkelighet, en slags feministisk utopi, der kvinner samarbeider og blir enige om et begrenset
antall legitime våpen i krigen mot rynker, valker og kviser.»

Eller ansikter i dette tilfellet. Akkurat som alle
andre ønsker også feministene å hooke på fest og
ser seg til slutt tvunget til å legge ned banneret,
barbere armhulen og male ansiktet i håp om å
ikke ende opp alene. I den individualistiske vesten
lønner det seg sjeldent å tenke på fellesskapet.

skjønnhetstyranniet, da vi i det moderne samfunn
alle må undertrykke våre mindre sympatiske og
evolusjonære tilbøyeligheter på daglig basis.
Kanskje er det på tide at også menn anerkjenner
sin del i denne krigen og at dette er et problem
som også angår dem.

Nå er det åpenbart at det ikke ender slik for alle
feminister og at bildet jeg har tegnet opp her
er overdrevet og karikert. Men det er vanskelig
å argumentere mot at kvinner i dag blir utsatt
for mye høyere krav til hvordan de skal se ut og
te seg enn det menn blir. Og selv om det skulle
være evolusjonære eller kulturelle årsaker til at
menn skulle foretrekke symmetriske ansikter,
store lepper og stramme rumper, er ikke dette
et argument i seg selv for å skulle opprettholde

Det var det jeg skulle svart broren min.
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Et blank t ark
av Jul i e Bendos

Et blankt ark. En hvit, uberørt og vakker flate. En flate, ennå ikke besudlet
av feil og uheldige streker. Streker av svart, irreversibelt blekk, som stirrer
ertende tilbake på gjerningshånden. Hånden som ødela i beste mening.
Meningen, eller ideen om en vakker strek, som igjen skulle utgjøre et bilde.
Bildet som lå og gnagde i pannebrasken hos jenta, som tilhørte hånden.
Hvorfor ville ikke bildet overføres til det hvite arket? Hvorfor ble det aldri
som hun hadde tenkt? Stygt, ikke bra nok, feil. Kast.
Nytt ark.
Angsten holder sin klamme og kvalmende hånd rundt hjertet. Det blir vanskelig
å puste, og blodet får vanskeligheter med å strømme ut og inn fra hjertet.
Hånden strammer nok en gang grepet om blodpumpen som skal holde liv i
kroppen. Pumpen som skal holde systemet gående. Åndedrettet blir tyngre og
vondere, men puste må en likevel. Det vonde må tåles. Hånden som holder
pennen skjelver. Den vil ikke mer. Angsten blir for sterk, den svartner blikket,
og arket forblir blankt.
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TEKST
BRUNO LAENG
ILLUSTRASJON
I VA R Ø ST BY S I M O N S E N/
LARS HENRIK KAASEN THORESEN

Wo r ld
of
Color s
The individual variations in the ability to distinguish
colors are presumably so great, it seems fair to say
that each of us essentially lives in a rather unique,
private, colored world.

The Australian impressionist painter, Concetta When looking at Antico’s actual paintings (Concetta
Antico is a tetrachromat – a rare condition which Antico: The Art of Visionary Color, 2016), we
occurs in approximately 12 percent of women, that absorb a large variety of wavelengths, all capable
gives her eyes the ability to see up to a hundred to elicit different color experiences. However,
times more colors than the standard human. The whether we perceive the nuances depends on our
genotyping of her eyes revealed that her retinae individual visual system’s ability to distinguish
contain four types of cones (i.e.
subtle differences among colors.
t he photore ceptors a l low ing
In fact, the individual variations
«People with synesthesia in the ability to distinguish
the brain to distinguish colors),
instead of three, normative to
colors are presumably so great,
can even perceive two
most humans and apes (Concetta
it seems fair to say that each
A n t i c o , 2 0 1 7 ) . I n g e n e r a l , different colors at the same of u s e s s e nt i a l l y l i v e s i n a
women s e em to b e endowe d
rather unique, private, colored
time.»
with comparatively better color
world. Philosophers have
vision t han men, due to t he
actually thought up imaginary
fact that about 8 percent of men only have two individuals, Ole and Per, who possess completely
functioning cones, greatly reducing their ability «inverted color spectrums»: When Ole sees an
to see and name different colors. In other words, «apple» he perceives what to me is the color «red»,
when comparing groups of women to groups of while Per perceives what to me is the color «green»;
men on their performance on standard color tests, most amazingly, when they look at a «lime» Per
sees it as my «red» and Ole as my «green». Despite
the female group tends to score better.
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these opposing experiences of color, Per and Ole
can go on naming the colors of objects without
further difficulty, and at the same time clearly
«understand» each other’s subjective experience
of these exact colors. This is simply because they
both have learned that an apple is connected to
the color «red», and a lime is connected to the
color «green».

It is not only synaesthetes who seem to react
to colors in a mysterious manner. It turns out
that colors can affect our emotions and decisions
(Elliot, Maier, Moller, Friedman & Meinhardt,
2007). For example, a close-up black and white
photo of a woman’s face on a red background
makes us perceive her as more beautiful than
we would otherwise do (Elliot & Niesta, 2008).
Moreover, although skill and strength should
The example above is only an imaginary situation decide the outcome of sports competitions and not
contrived by philosophers; on the contrary in an irrelevant feature like the colors of their attire,
the real world, we have several examples where an article on the journal Nature (Hill & Barton,
individuals do not agree at all in naming the colors 2005) showed statistical analyses revealing that
of external objects, a conflict that strongly suggests contestants in the 2004 Olympic games, (in boxing,
that they are actually seeing very different things. «tae kwon do», and both Greco-Roman or freestyle
One example is the photo of a
wrestling) who wore red, won
presumably unremarkable black
«Regardless of the varieties significantly more fights than
and blue dress that became an
contestants wearing blue.
Internet phenomenon in 2015 and numbers of perceived
(The dress, 2015). The thing
colors that we manage to Regardless of the varieties and
that makes this unremarkable
numbers of perceived colors
dress s o remarkable, is the see, it seems a universal that we manage to see, it seems
enormous notoriety it gained
fact that everyone likes a universal fact that everyone
for splitting the opinions
likes colors, and it would be
of millions of people on its colors, and it would be hard to imagine nature or art
authentic colors. People fell into
hard to imagine nature or without them (Livingstone,
two groups, the one perceiving
2 0 0 2 ) . How e v e r, d i f f e r e nt
art without them.»
the dress as white and gold, the
groups of people distinctively
other as black and blue.
prefer (aesthetically) different
colors. In Norway, according
The «#thedress» phenomenon casts light upon the to st at ist ics of t he Nor weg i an Automobi le
fact that our visual experience is «constructed» Organization (NAF), the color red is the third
(i.e., each brain interprets the sensory information most chosen car color for women, but only the
in different ways (Macknik & Martinez-Conde, seventh most chosen color for men. People choose
2015), but the sensory information is the same), so rather different colored paints for their houses,
that it is possible for different individuals’ brains and when visiting the Northern parts of Norway,
to generate different representations of the outer one cannot fail to notice the strong colors of the
world. People with synesthesia (about 4% of all paints compared to those in the South, where white
people) can even perceive two different colors at prevails. A study conducted in Tromsø by Bruno
the same time. An example is a printed letter of Laeng and colleagues (2017) actually revealed
the alphabet; the letter has the color in which it is that individuals born above the Arctic Circle in
actually printed, and which everyone can see, plus the Autumn or Winter, tend to make more errors
one that is only seen by the synaesthetes (Paulsen in standard color tests compared to individuals
& Laeng, 2016). Some synaesthetes even claim to born below the Arctic Circle, in particular when
see colors in things that are not colored at all, like distinguishing slightly different shades of blue,
the sounds of music (de Thornley Head, 2006).
green, and yellow. In Northern Norway during
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Autumn/Winter, the polar night lasts for several
months, so that the whole environment is invariably
tinted in a variety of blue and purple shades of color.
Experiencing such a monochromatic environment,
especially during the first year of life, may leave a
permanent trace in the brain of the northerners
compared to southerners. Interestingly enough,
«northerners» are superior to the «southerners» in
distinguishing shades of purple or violet, which are

prevailing colors during the polar night twilight.
These differences in vision appear to be subtle, and
it remains unclear whether they could still make
a difference with regards to color preferences.

Concetta Antico: The Art of Visionary Color. (2016). Oil Paintings for Colle
ctors: Great art picks up where nature ends – Marc Chagall. Re
trieved from https://concettaantico.com/oil-paintings/

Hill, R. A., & Barton, R. A. (2005). Psychology: red enhances human perfor
mance in contests. Nature, 435(7040), 293-293.

Bruno Laeng er professor og underviser i kognitiv
nevrovitenskap ved Psykologisk institutt.
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ILLUSTR ASJON VILJA KRISTINE ARNØY

En begærets undergrund
Porno er pisse spændende; blandt andet, fordi dét, der sker i
pornouniverset, kan synes en verden til forskel fra «vores virkelige
verden» – samtidig har alt, vi finder i pornoen, rod i netop den.

Giver porno forvrængede forestillinger hos
unge om, hvad intimitet mellem mennesker er
og bør være? Legitimerer porno en fornedrende
behandling af kvinder? Er porno grobund for
patologisk afvigende tændingsmønstre?
Jeg forstår, at det er spørgsmål, vi som samfund
må stille. Det lader jeg andre gøre. Der er mange
grunde til, at vi bør studere seksuelle praksisser.
Før vi behandler pornografien med et klinisk,
patologisk orienteret blik, med præventive eller
interventionelle hensigter; før, vi placerer den i en
ramme, hvori den altid-allerede er problematisk
– ønsker jeg, at vi undersøger den på dens egne
præmisser.
Hvad kan vi da lære om porno, og af porno?
Hvis vi analyserede en pornovideo som et
æstetisk artefakt, kreeret i en proces af stilistiske
valg med dét for øje at skabe et specifikt
udtryk og narrativ, der føder lyst – hvad så?
Pornoæstetikkens klassikere
Det pornografiske univers tilbyder sig som
en undergrund for de af vores lyster, der ikke
tåler dagens lys, for dét, som ikke skal ses af
andre og ikke siges højt. Fantasierne finder en
frihed i pornoens land; her lever det «forbudte»
og «beskidte» i fuldt flor. Derfor bærer dette
univers også på et indsigtspotentiale. Det er
vanskeligt at vide, hvad der foregår i hjernerne og
kroppene; pornovideoerne kan vi se på og studere.
Pornoen fortæller os noget om os, tror jeg.
De fleste pornovideoer er professionelt produceret

i en proces af minutiøse valg. Ansigter og kroppe
vælges. En drejebog konstrueres for seksuelle
stillinger, et manuskript for replikker, en specifik
fortælling. Forløbet instrueres både forinden og
in action. Hvordan skal der bolles: Med hvilken
grad af udvist liderlighed, udviste følelser, hvordan
skal der stønnes, dirtytalkes? Skal det være dyrisk
og brutalt eller romantisk hengivent? Fra især
den ene eller den andens synsvinkel eller med et
udenforstående blik? Skal relationen frames som
en magtfuld og en underdanig eller snarere som to
ligeværdigt elskende?
I denne række af valg frembringes en stilistik,
hvori helheden er mere end summen af sine dele.
Der arbejdes ind i en særlig æstetik, der videre
knytter sig til en bestemt diskurs; en bestemt måde
at konceptualisere sex, at kommunikere kønnede
relationer. Det sker i et rum, der er både socialt og
symbolsk, æstetisk og performativt.
Pornografiens udtryksformer kommer ikke
alene fra personen, der producerer pornoen,
men medbestemmes på sin vis af de, der ser den.
Dét pornografiske indhold, der fungerer efter
hensigten hos forbrugerne, tjenes der ind på, den
videreproduceres, distribueres og holdes i live;
hvad der i mindre grad tilfredsstiller deres behov,
vil over tid uddø. Pornoens evolution og pornoen
som et handelsmarked.
Pornosider præsenterer sit indhold i ordnede
kategorier, med klassificeringer som Gangbang,
MILF, Voyeur, Hardcore, Hentai, Hairy …
Mange af disse kategorier har til fælles, at deres
tematikker kan ses som mere eller mindre subtile
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«Det pornografiske univers tilbyder sig som en
undergrund for de af vores lyster, der ikke tåler dagens
lys, for dét, som ikke skal ses af andre og ikke siges
højt. Fantasierne finder en frihed i pornoens land.»

brud på samfundets herskende normer for
«sund», «god», acceptabel sex. Hvad der over tid
bliver pornografiske arketyper og stereotypier
er en indikator for, hvad der særligt fungerer for
de, der ser; de seksuelle klassikere er seksuelle
klassikere, fordi vi grundlæggende digger dem.

naturlige kusse bliver, paradoksalt, «den anden»; i
kraft af eksotiseringen indtager the hairy pussy sit
erotiske potentiale som en seksuelt potent figur.
Sæden og det sakrale
Creampie, Cumshots, Squirting, Swallow, Bukkake
og Pee involverer alle kropsvæsker og lækager fra
kroppens åbninger, gerne en udveksling fra én krop
til en anden. Det er reglen snarere end undtagelsen
i porno, at spermen er på kvinden, udover hende,
i stedet for i hende; «it marks the spot, what [the
man] owns and how he owns it . . . [it] is a way of
saying (through showing) that she is contaminated
with his dirt; that she is dirty.» (Moore, 2007, p.
84). Kvinden er ikke bare et objekt, men mandens
beskidte. Hun tager imod sæden, gerne på kønnet,
maven eller ud over brystet. Det ypperligste er the
facial, at sprøjte dels ud over hendes ansigt, dels
ind i hendes mund; hun sluger sæden, eller hun
savler det udover sig selv, hvormed hun bidrager
yderligere til denne overstrømmelsesæstetik.
I bukkake bliver overstrømmelsen til overflod:
Mænd i en rundkreds onanerer og ejakulerer
udover den samme kvinde (eller mand), til
stadighed. Nogle mener, det er en symbolsk
gruppevoldtægt, et ydmygelsesritual (Franklin,
2004). På en fascinerende måde har bukkake dog
også sakrale konnotationer, mener jeg, som et
helligt ritual: Med disse mænd stående i en cirkel
omkring sig kan kvinden også forstås som værende
en slags religiøst offerbål, et tempel, et totem eller
en lignende guddommelig figur; én på hvem, men
også til hvem mændene efterlader deres sperm
som en slags (afgrøde)offer eller oblationer, som

Den forbudte fissefrugt
Den behårede kusse har status som «sin egen ting»
i pornoen. En glat fisse er ikke blot reglen snarere
end undtagelsen i porno, men også «den rigtige» i
samfundet generelt: Den lyse, sart rosa, bløde vulva
– én, som reelt er at finde, måske udelukkende, hos
præpubertære (hvide) piger.
Hjemmesider som The Hairy Lady og Hairy Girls
Land lover dig «slutty unshaved teen chicks and
furry MILFS [who] spread legs», «closeup bushy
pussies» og «bushy peaches» «for the lovers of all
natural girls.» I denne reklameretorik forbindes
den behårede kusse altså med «det naturlige»
og urnatur, den præsenteres som skjulte skatte
bag klæder; «det ubarberede» gør teenagepigen
slutty og MILF-moderen furry, og der skabes
associationer til busket vegetation, frodighed og
næring. Den behårede kusse tager endda form som
en «furry peach» – som den dragende forbudte
frugt.
Den behårede pussy, som er slutty, furry, bushy
og peachy, føder sådanne associationer i lyset af
eksisterende standarder, som brydes. Netop på
grund af de mange kulturelle ideer om den glatte
(hvide) – sterile? – kusse, indtager den behårede
mørke kusse også ladede betydninger – som den i
forhold til standarden udenforfaldende. Den reelt
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«Pornografien kan synes som sin egen verden i verden,
men den er ikke hermetisk lukket om sig selv. Alt, vi møder
dér, har rod i, hvad der findes uden for den, lige her.»
offergaver.
Ejakulering er ikke forløsning blot i fysiologisk
forstand. Den eksplicitte sprøjten i porno frames
ofte som en tilstand af overgivelse, total given
slip. Det er en tømning af én selv, en momentan,
magtesløs «putting yourself out there», for idet
man lader sæden sprøjte, har man ingen kontrol
over dens kurs, udtryk eller modtagelse. Med
sæden som en symbolsk forlængelse af manden
selv kan hans sprøjtning også forstås som intim,
en akt af tillid. Denne sårbarhed forstærkes af den
tilstand af svækkelse, manden netop hensættes i
post-udløsning. Som et såret dyr.
Ejakuleringen er i det hele taget omspundet
af tvetydighed, fordi den fra mandens side
kan være en art maskulinitetsmanifest og
magtdemonstration, men også et tab af magt;
en samtidighed af emancipatorisk ekstase og
svækkelse. I bukkake sammenfalder undertoner
af guddommelighed med commodity, intimitet
møder afstand, tilbedelse og gudsdyrkelse møder
degradering og dehumanisering; mændene ofrer
sine safter til en helligdom og på samme tid,
med samme safter og med syndflodsallusioner,
afmærker de hende som dirty used goods.
Skønheden og det sorte udyr
Den klassiske Interracial-duo består af negeren
og den hvide kvinde. White virgin/black beastæstetikken spiller på et kolonialt natur vs.
civilisation-narrativ: Manden, med sin stærke,
kraftfulde ibenholtsorte krop, forgriber sig på den
lyse og sarte uskyldsrene jomfru. Magtdynamikken
emmer af vold og vildskab, aggression, tvang. Og
hun kan lide det.
Interracial-kategorien baserer sig på en
eksotisering af raceforskelle, af symbolsk og
sociokulturel afstand i det hele taget. Den seksuelle
spænding kan dateres tilbage til amerikansk

slavehistorie og det herskende sexual-racial
hierarchy, hvori den hvide mand står over den
hvide kvinde, som igen er over den sorte mand
og den sorte kvinde. Den sorte slave var én,
man nedværdigede, men også frygtede; han var
hyperseksuel, sagde man, dyrisk og farlig. Men
med tiden «a fear that had kept black men and
white women in their place now began to fuel
an eroticism that brings them together, not in a
«happy» mutual overcoming of difference but
running risks of destruction tempting the outrage .
. . . of the excluded third term» (Williams, 2004, p.
96).
Denne sorte mand er blevet en klassiker i pornoen.
Æstetikken i the African animality er en «kind
of knowing flirtation with the archaic beliefs of
racial stereotypes». De erotiske skildringer af lyst
på tværs af racer «grow out of a history that has
covertly permitted the white man’s sexual access
to the black woman and violently forbidden the
black man’s access to the white woman» (Williams,
2004, p. 96). Både historisk samt i dag i moderne
pornografi, finder de, der er forbudt hinanden,
alligevel vej til hinanden. Hun er den rene, der
lader sig besudle. Han forsluger sig på, hvad ikke
er og aldrig kan blive hans. Samtidig frarøver de
på symbolsk vis den hvide mand hans magt; hans
kvinde og hans slave nægter at tjene ham, når de i
et øjeblik tjener hinanden.
Jeg tror, der er noget ved en sådan forestilling
om det lidenskabelige, farlige, forbudte
møde, der drager os; noget særligt ved den
magt, som en sådan akt på sin egen måde
genererer i kraft af dets glimtvise gøren sig fri
af en ellers begrænsende orden. Der er noget
gnistrende frækt ved det ordensomstyrtende.
En verden i verden
Hvad vi får øje på igen og igen er elementer
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fra en bredt herskende orden i samfundet –
fra virkeligheden –, der her i pornoverdenen
ikke lader sig gælde efter samme spilleregler.
Vi ser forhandlinger af sociale roller og
autoritetshierarkier i fortællingerne om læreren og
eleven på katederet; normen, at seksuelle partnere
skal tilhøre samme generation, brydes, når vi
ser den unge dreng score sin bedste vens MILFmor; der eksperimenteres
med rammerne for
sociale rum, når knaldet
flyttes fra soveværelset
til køkkenbordet, og den
forestilling, at sex er noget
privat bag egne lukkede
døre, brydes, når samlejet
i stedet sker i skoven eller
elevatoren, når man bliver
opdaget, og man bliver set
på.
Der sker en «sexual
saturation of social spaces
and social relations» (Ennis,
2008, p. 219). Hverdagslige,
ikke-seksuelle elementer
bliver potentielle seksuelt
potente størrelser i kraft af
de ordinære betydninger,
det allerede omgives af;
det manifesterer sig som
erotisk udtryk, vinder
erotisk værdi, på grund af dét, der er gjort imod det
i denne nye, transgressive setting. Flertydigheden,
det paradoksale og ambivalensen, som dette
vækker, dét, at det er tabu, forbudt og et brud – alt
dette genererer spændinger; spændinger føder lyst.
Sådanne subversive tensions er helt grundlæggende
for, hvad det erotiske er, tror jeg, og findes over
det hele i et utal af iklædninger. Hvad vi møder i

pornoen, kan synes eksotisk og excentrisk, grotesk
og frastødende, fremmed … Som en verden langt
herfra.
Jeg plæderer hverken for eller imod, at du som
privatperson skal se porno og være vild med det.
Derimod plæderer jeg for, at vi i videnskaben
– som analytikere – anerkender dens iboende
relevans og vigtighed,
hvad angår menneskeligt
begær og lyst, erotik. Vi
må udforske pornoens
essens, dens udtryksformer
og udvikling på dens egne
præmisser. Sympatisk,
åbent og nysgerrigt.
Jeg tror, pornografiens
univers bærer på et
indsigtspotentiale, hvad
angår vi mennesker som
sociale væsener, kulturelle
grupper, med bredt
herskende og fælles erotiske
forestillingsuniverser;
ideer cirkuleret og delt
på makroniveau, som
endvidere nødvendigvis
virker ind i vores eget
indre erotiske mentale
liv, i vores intime
relationer og seksuelle
praksisser. Pornografien kan synes som sin egen
verden i verden, men den er ikke hermetisk
lukket om sig selv. Alt, vi møder dér, har rod
i, hvad der findes uden for den, lige her.
Mara Malene Raun Schmidt går 6. semester
bachelorprogrammet i psykologi.
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TEKST THOMAS HUSMO LITLESKARE
ILLUSTRASJON VINCENT DAHLGREN LIMA

Noe som ennå ikke finnes
Om å gi slipp på selvsensur og skape noe nytt.
Soundtrack: Karokh – Surf Decadence (Ooh Ooh)

En oktav lysere
Det er mai tjuetolv. Jeg sitter inne mens den gjengse
Oslo-borger spiser is, soler seg og tar selfies i
Frognerparken. Hvis jeg bare kunne komponert
noe vettugt, nå snart, så rekker jeg kanskje å stikke
hodet ut og nyte dagen jeg også. Alle i bandet skal
ha skrevet en låt til mandag, for vi må ha nok
materiale til vi skal spille inn plate. Jeg har ikke
skrevet for denne gruppen musikere tidligere, og
det oppleves utrolig vanskelig; vi er syv sterke
personligheter, med mer enn et snev av musikalsk
elitisme og hang til å etterstrebe det uopplagte.

en låt eller vise dette rælet til de andre i bandet.
Jeg husker at jeg så ut av vinduet og tenkte at nå
skulle jeg plukke opp en frossenpizza og sette den
til livs mens jeg syntes synd på meg selv. Før jeg
lukker lokket over tangentene, tar jeg noen siste
toner for dagen – som for å kunne si at jeg prøvde
litt ekstra. En litt stor bevegelse over tangentene,
en ganske liten, og en stor til slutt. Jeg stopper
opp. Låt ikke det egentlig ganske kult? Bb-G-FF#-F – den siste F-en en oktav lysere.

Jeg har sittet ved pianoet og prøvd å finne på
noe som låter kult i timesvis, og søndagen – den
nærmer seg slutten. Jeg er sliten i hodet, jeg er lei,
og jeg har kommet til det punktet hvor alt låter
likt. Det er ikke det at jeg ikke har fått til noe; det
er bare ikke bra. Mesteparten av dagen har gått
til å overbevise meg selv om at musikken holder
mål, men jeg har måttet gi tapt for erkjennelsen
om at det (1) rett og slett ikke er så kult, (2) er
langt fra den stilistiske retningen bandet går i og
(3) låter alt for likt Vampire Weekend.

Femten minutter senere har jeg et mer brukbart
materiale enn jeg har produsert i løpet av hele
helgen; bassriffet som jeg først kom opp med, har
nå til og med fått en variasjon: en vokalmelodi
bestående av to toner, og et litt rart hook som
trompet og synth skal spille. Etter den påfølgende
bandøvingen, litt tekstskriving og studioopptak
senere den sommeren, ble resultatet en dekadent
surfrock-låt som ble med på plata. Hva så med de
femten minuttene der alt løsna?

Utpust.
Jeg lukker pianolokket, pakker sakene, og lurer på
hva som vil være verst: Å si at jeg ikke har skrevet

Bb-G-F-F#-F!

Standardjazzen
Det velkjente standardjazzrepertoaret – som i
hovedsak består av snart hundre år gamle låter
fra amerikanske Broadway-musikaler og filmer –
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har vært flittig brukt (noen vil si utbrukt) siden
tretti, førtitallet. Repertoaret har ikke preget Norge
på samme måte som Sverige og Danmark hvor
amerikanske jazzmusikere som Dexter Gordon
og Red Mitchell bosatte seg på sekstitallet, og
videreførte tradisjonen i flere år. I Norge kan vi
se tilbake på generasjoner med jazzmusikere i
verdensklasse som heller skrev sin egen musikk
enn å følge den amerikanske tradisjonen slavisk –
typisk eksemplifisert
ved miljøet rundt
Jan Garbarek, Arild
A n d e rs e n o g Te r j e
Ry p d a l p å s l u t t e n
av sekstitallet. Blant
u n g e j a z z mu s i k e re
i Norge i dag er det
derfor svært vanlig,
og kanskje i stør re
grad for ventet, at
man komponerer egen
musikk.
Bieffekten av å
produsere egen
musikk, er det
i d e nt ite t s by g ge n d e
aspektet. Dette virker
begge veier: Ikke
bare signaliserer
e ns komp o s i sj on e r
hv e m m a n e r s o m
musiker og hvor ens
musikalske prosjekt
hører hjemme i den
store haugen av
utøvere og band som
befatter seg med jazz,
men denne letingen etter dette noe som ennå
ikke fins, gjør at man også selv lærer mer om sin
musikalske identitet.
Hypotetiske konsekvenser
Hvorfor skal det kjennes så ugreit å komponere?
Litt kjapp drodling med mine nærmeste kolleger
avslører grunner som «et ønske om at publikum

skal synes det er bra», «at kollegiet skal synes det
er bra» og «at man føler seg eksponert i kraft av å
presentere noe som er ens eget». Vi er redde for å
bli dømt av andre, å bli sett for hvem vi er. Rundt
dette danner det seg tanker, tanker som tar for seg
hvordan vi tror noen kan komme til å reagere på
noe som ennå ikke er skapt, langt mindre fremført.
Dette er med andre ord tanker som befinner
seg ganske langt borte i en kjede av hypotetiske
konsekvenser.
Det finnes dessverre
ingen universell
fremgangsmåte for å
komme i kontakt med
sin indre komponist.
Likevel, et symptom
på samtiden er at det
uav heng ig av felt,
alltid finnes de som
forteller deg hvordan
du kan løse dine
utfordringer på deres
skreddersydde måte.
I sann, nyliberalistisk
ånd kan du nå ditt
fulle potensial enten
ved hjelp av en
b ok, en YouTub ek a n a l , e n ap p, e t
motivasjonskurs eller
e n p o d c ast . D iss e
selvhjelpsremediene
kan føre til økt
forvirring og
slankere lommebok.
Men i høystakken av
humbug og new-age,
fant jeg nåla: Tidlig i tjuefemten ble jeg tipset om
mindfulness av et par gode venner, hvis dømmekraft
jeg stoler på. Jeg gjorde det man ofte gjør i slike
situasjoner: Jeg lastet ned appen jeg fikk anbefalt,
for så å la den samle støv i mobilens internminne,
før jeg etter en rekke tilfeldigheter forplikta meg
til et abonnement på to år.
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«Noe av det som fascinerer mest med mindfulness, er
hvordan det ikke er, eller gir seg ut for å være, en quick
fix for noe som helst i livet.»

Kalkulert gjetting
Det viste seg å være en god ting. Noe av det som
fascinerer mest med mindfulness, er hvordan det
ikke er, eller gir seg ut for å være, en quick fix for
noe som helst i livet. Derimot går praksisen ut på
så banalt enkle ting som å rette oppmerksomheten
mot noe – gjerne åndedrettet – for så på en ikkedømmende måte flytte fokuset tilbake på dette
når man har blitt distrahert av forbigående tanker
og følelser. Dette utgjør brorparten av øvelsen,
før man mot slutten får beskjed om å gi slipp på
ethvert fokus – og la sinnet gjøre som det ønsker.
I tillegg til meditasjonsøvelsene er det et fokus på
å være mer tilstede gjennom dagen, eksempelvis
ved å stoppe opp og fokusere på pusten, kontakten
mellom føttene og asfalten når man går, eller ved
å mentalt notere ned visse tanker og følelser som
melder seg.
Etter å ha meditert så å si daglig i halvannet år,
opplever jeg økt tilstedeværelse på områder av
livet som jeg ikke hadde noen forhåpninger om
at skulle bli påvirket før jeg begynte å meditere.
Komposisjon er et av disse områdene. Jeg tar
meg selv i å ubevisst være mindre dømmende
overfor egne idéer, samtidig kan jeg bruke disse
mindfulnessbaserte fokuseringsteknikkene bevisst.
Det kan være å rette oppmerksomheten mot den
fysiske følelsen av
tangentene mot fingrene,
genuin nysgjerrighet,
lekenhet,

la musikken kommunisere direkte med gehøret
heller enn å ta veien om intellektet.
Det finnes mange ulike synspunkter på det å skulle
skape noe helt nytt – blant forfattere snakkes det
mye om å «wrestle with the blank page» – men
for meg er dette den mest luksuriøse delen av
det å skrive musikk. I denne fasen setter jeg meg
ned ved pianoet, klunker noen melodilinjer helt
uvilkårlig, helt til det kommer noe som øret fester
seg ved. «Kalkulert gjetting» er ord som dukker
opp når jeg tenker på denne situasjonen, men det
er like mye målrettet leting. Leting etter det som
ennå ikke finnes.
I denne fasen er alle idéer velkomne; det er nettopp
dette som gjør denne delen av skrivingen så
behagelig. Streng selvsensur på idéstadiet vil bare
føre til at man aldri kommer i gang. Det er først
når idéen(e) må utvikles at det virkelige arbeidet
begynner. Mindfulness har hjulpet meg til å være
mer fokusert på det som skjer i øyeblikket. Dette
viser seg når jeg snubler over tangentene i håp
om å finne den diffuse melodien jeg har i hodet;
den ene tonen avløser den neste, som avløser den
neste, som avløser – nei, ikke den, jeg må prøve noe
annet – den, der ja, det var bedre. For ordinært?
Hva er det egentlig jeg leter etter?
På idéstadiet
Januar tjuesytten, første dag. Jeg ender opp med
en melodi. Det vil si: et utkast til en melodi. Hva
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«Nå måtte jeg finne på noe som kontrabassen skulle spille,
et eller annet som komplimenterte melodistemmen, noe
som ga nok rom, men samtidig underbygde melodien og
ga den en kontekst.»

vil det bli av den? Det eneste jeg kan si så langt
er at det minner meg om en annen låt jeg skrev
for flere år siden – samme mollstemte tristesse,
tangoaktig, men innenfor de estetiske rammene
jeg vil sette for bandet. Melodien sveiper innom
et par toner som gir meg assosiasjoner til James
Bond. Det gjør meg skeptisk. Jeg vil heller ikke at
det skal være for likt noe jeg har laget tidligere,
og for tydelige assosiasjoner kan være uheldige.

eller annet som komplimenterte melodistemmen,
noe som ga nok rom, men samtidig underbygde
melodien og ga den en kontekst. Det var om å
gjøre å ikke tenke eller analysere for mye, så jeg
hørte på melodien jeg lagde en gang til, mens jeg
sang, pludret for meg selv, til jeg hadde etablert
en følelse for hvordan basstemmen skulle te seg.
Å prøve å overføre dette til pianoet, slik at det
resulterer i helt konkrete toner, er en annen sak.

Andre dag. Oppfølgingsøkten kom ti dager etter.
Den ble tvunget fram ved at jeg fikk en idé mens
jeg ryddet opp på kjøkkenet; det var et rytmisk
motiv som jeg nynnet på, om og om igjen. Jeg
satte meg raskt ned ved pianoet før det ble borte.
Det bare trillet ut, tone for tone. Det var som om
jeg visste akkurat hvor melodien skulle. Et utkast,
fiks ferdig! Jeg hørte på ideen fra første dag igjen.
Var denne mer interessant? Jeg visste at jeg ikke
kom til å vite det før om et par dager igjen, så jeg
hørte på den en gang til og lot den få hvile.

Det kommer i små dr ypp, denne fremgangen.
Jeg innser at jeg har en hang til å sette meg ned
i relativt korte perioder på kanskje ti til tretti
minutter for å høre på opptakene, spille strofene
om og om igjen på piano, for deretter å tilføre små
variasjoner. Og det er stort sett det jeg har gjort
når jeg har komponert i det siste. Men det virker
i det minste. Låta får litt færre spørsmålstegn for
hver økt som går, og kommer hakket nærmere et
ferdig komponert produkt.

Gira og full av energi – man kan våge seg til å
si inspirert – etter å ha oppdaget en ny melodi,
prøvde jeg å surfe på denne flyten. Nå måtte jeg
finne på noe som kontrabassen skulle spille, et

Skjønt, om låta vil bli innspilt eller bare få prøvd
seg på en konsert, det gjenstår å se.
Tho m a s H u s m o L i t l e s k a re e r j az z m u s i ke r o g
komponist, med trompet som hovedinstrument.
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T E KS T E L L E N M A R G R E T E K VA R ST E I N
FOTO SPISEFORST YRRELSESPOLIKLINIKKEN, GAUSTAD SYKEHUS

Når ord ikke strekker til
Hva med estetikk i terapi? Kunstens rolle innen psykoterapi
– det ordene våre ikke favner. Et blikk mot kunstpsykoterapi
i behandling av spise- og personlighetsforstyrrelser.

Jeg sitter på venterommet til spiseforstyrrelsespoliklinikken på Gaustad sykehus. På bordet foran
meg ligger det noen spillebrikker som kan settes
sammen til en figur, kunstmagasiner, en fotobok
og en plante med blå blomster som klatrer seg
oppover langs stilken. Rommet kjennes lyst og
lunt. På veggen henger det blant annet et dikt av
Rainer Maria Rilke:
Vær tålmodig mot alt det
uløste i ditt hjerte (...)
prøv å elske spørsmålene i seg selv som lukkede rom
og som bøker som er
skrevet på en fremmed
tunge. Søk ikke svarene nå
som ikke kan bli gitt, fordi
du ikke ville være i stand
til å leve ut alt. Lev
spørsmålene nå. Kanskje vil
du da gradvis, uten å
merke det, en dag i det
fjerne leve med inn i
svaret
Jeg leser det om og om igjen, og stadig er det noe
nytt jeg legger merke til. Særlig blir jeg værende i
ordene: «prøv å elske spørsmålene i seg selv som
lukkede rom (...) Søk ikke svarene nå/som ikke
kan bli gitt, fordi/du ikke ville være i stand/til

å leve ut alt nå.». Som psykologistudent, vekker
dette et tankekors. Handler terapi kanskje mer
om en forberedelsesprosess og opprustning til å
kunne ta i mot og romme det ukjente, mer enn å
finne løsninger?
Fra kokong til sommerfugl
Allerede i første møte med behandlingsgruppen
gir Siri Johns, kunstpsykoterapeut ved
personlighetspoliklinikken på Ullevål sykehus,
pasientene beskjed om å fylle ut to sirkler, den
ene inni den andre. Mange beskriver her sin egen
selvtilstand og forhold til andre, og tegneoppgaven
gir rom for en mindre utfordrende måte å fortelle
noe vesentlig om seg selv på. På poliklinikken for
spiseforstyrrelser brukes kunst aktivt allerede i
utredningssamtalen. Pasientene får i oppgave å tegne
seg selv som et tre. Kunstpsykoterapeut Ingalill
Johnsen forteller at denne oppgaven fungerer som
en projektiv test hvor pasienten forteller mye om seg
selv uten å bruke ord. Noen fokuserer for eksempel
mye på røttene. Hvordan de tegner stammen er
også interessant – hvorvidt den er fast og solid
eller bare er en tynn stilk. Tre-tegningene går ofte
fri for det konkrete og kroppsfikserte. Pasientene
sensurerer ikke på samme måte, og i stedet for
å fokusere på egen kropp eller kroppsidealer,
kommer mer abstrakte følelser og sinnstilstander
til uttrykk. Åse Minde, kunstpsykoterapeut og
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«Tre-tegningene går ofte
fri for det konkrete og
kroppsfikserte. Pasientene
sensurerer ikke på samme
måte, og i stedet for å
fokusere på egen kropp
eller kroppsidealer,
kommer mer abstrakte
følelser og sinnstilstander
til uttrykk.»
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leder av spiseforstyrrelsesklinikken, forteller om en
tidligere pasient som ved utredning hadde tegnet
seg selv som et palmetre uten helt å skjønne hvorfor.
I senere tid innså pasienten at tegningen reflekterte
følelsen hennes av å være noe fremmedartet som
ikke passet inn i Norge.

tegne eller male». Senere erfarer pasienten at det
er lov å prøve seg frem. Det er ikke så farlig om
det ikke blir så fint, og man har alltid en ny sjanse
(Minde et al., 2014). Samtidig kan det for pasienten
være en sterk opplevelse å lage noe man selv liker
og opplever som vakkert, påpeker Johnsen.

Fra et psykodynamisk perspektiv forstås
spiseforstyrrelser som en selvforstyrrelse hvor
pasienten har mistet kontakt med det indre selvet.
I fravær av en tydelig indre kjerne, utgjør det ytre,
kropp og vekt, etterhvert mer og mer av personens
identitet (Minde, Vigdal & Halvorsen, 2014).
Pasientene opplever en eksistensiell angst - en
følelse av tomhet. I tråd med det psykodynamiske
perspektivet hvor pasienten har mistet kontakten
med selvet, blir det å skulle sette et avtrykk av seg
selv, som i tre-tegningen, svært skremmende. Den
samme eksistensielle angsten kommer også til
uttrykk i annet kunstarbeid. Flere av pasientene
på spiseforstyrrelsespoliklinikken deltar i et
langtidsprosjekt hvor de får i oppgave å lage en
kokong med en innside og utside. Til slutt skal
kokongen åpnes. Hva om det er tomt innenfor?
Om jeg gir opp spiseforstyrrelsen – hvem er jeg
da? Kokongen er en metafor som illustrerer den
store kontrasten mellom det indre og det ytre, det
synlige og det usynlige. Samtidig signaliserer det
også håp – kokongen åpnes for å finne tilbake til
den indre kjernen hvor pasienten kan frigjøres
fra kroppen som et fengsel, som en sommerfugl.

Inn i det ukjente
I kunsten skapes et møte med hele mennesket
og ikke bare diagnosen. I følge Minde kan kunst
hjelpe oss til å se bak det umiddelbare og inn
i det ukjente. Pasientene får en anledning til å
bruke kunsten til å uttrykke seg. Kunsten blir
et språk mellom det kroppslige og det verbale.
Via kreative evner og prosessen gis pasienten en
mulighet til å uttrykke indre opplevelser, følelser
og drømmer. Våre livshistorier sanses gjennom
bilder, lyder, lukter og berøring før de blir verbale
fortellinger. Kunsten fremmer kontakt med disse
sansehistoriene og kan uttr ykke det ordløse
(Kunstpsykoterapi, 2015). En pasient beskriver:

En annen form for estetikk
Johns forteller at mange gruer seg på forhånd på
grunn av prestasjonsangst. Prestasjonsangsten
forsvinner imidlertid ofte i gruppene og fokuset
flyttes over mot kommunikasjonen rundt bildene.
Johnsen forteller at de i terapien jobber for å finne
frem til en annen form for estetikk. Estetikken
skal ikke være prestasjonsorientert, men virke
nærende. Fokuset er ikke at det skal bli fint.
En tidligere pasient forteller selv at det til å
begynne med var vanskelig: «Hva i alle dager er
det meningen jeg skal bruke det blanke arket til?
Prestasjonsangsten melder seg – jeg kan jo verken

Tanker, følelser, hendelser, drømmer og mareritt.
Alt kan tegnes (...) Noen tegninger blir stygge,
skumle eller ekle, og kanskje dukker det opp ting
det er nyttig å ta videre i samtale. Andre blir rare
og komiske, og vi må le sammen av det vi ser.
Og det er da mye terapi i en god latter? (Minde
et al., 2014).
Det helende aspekt
Det er den skapende prosessen i seg selv som står
sentralt i behandlingen. I denne prosessen kan
pasienten forene emosjonelle konflikter, nære en
selvbevissthet og personlig vekst. Johnsen forteller
at selve skapelsesprosessen virker stimulerende
på hjernen. Ved å øke vår kreativitet, blir vi også
flinkere til å ta inn flere perspektiver. Ting som er
vanskelig å sette ord på og beskrive, kan være lettere
å klusse ned i en tegning. For mange pasienter
kan kreativiteten være en måte å fortelle om noe
man aldri har fortalt om før, som overgrep eller
skamfulle følelser, men det kan også være en måte å
slippe å si noe – en mulighet til å uttrykke noe uten
ord (Wilhelmsen, 2015). Bildet gir plass til flere
nyanser, følelser av ambivalens og subtile temaer
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«Dersom fokuset i
behandlingen kun er
rettet mot å redusere
symptomer, kan man
risikere å redusere
mennesket til en del
av en del, og man
mister fokus på hele
mennesket.»

som språket ikke klarer å fange opp. Kunsten kan
romme kompleksiteten og har evne til å samtidig
spenne over fortid, nåtid og fremtid.
Minde argumenterer med at når vi tegner skjer
det noe på det ubevisste plan. Dersom fokuset
i behandlingen kun er rettet mot å redusere
symptomer, kan man risikere å redusere mennesket
til en del av en del, og man mister fokus på hele
mennesket (Kunstpsy koterapi, 2015). Johns
beskriver også hvordan selve tegneprosessen er
et viktig element i behandlingen. Tegneprosessen
gir rom for tanker og det foregår en indre samtale
mellom en selv og bildet. Flere pasienter kan
oppleve å bli overveldet av følelser og reaksjoner
som angst og gråt i denne prosessen. Ting kan ofte
oppleves som mer konkrete når vi tegner det og
det kommer tettere på oss.
Avstand – nærhet
Kunsten har også den styrken at den skaper en
distanse som gjør det mulig å nærme seg det aller

vanskeligste og mest private. Det kan oppleves
overveldende å skulle dele private temaer gjennom
en direkte samtale. I bildet kan man til tider få
sagt noe om seg selv som man ikke makter i egen
person. Bildet representerer en selv samtidig som
det er noe separat, og det gir pasienten en mulighet
til å kunne snakke om det indre gjennom noe ytre.
Ku n s t p s y k o t e r a p i u t f o r d r e r d e r m e d d e n
modernistiske fordringen om at kunst skal være for
kunstens skyld og ikke tjene noen andre funksjoner.
I en terapeutisk setting vises det heller at kunst
har et stort potensial som ikke bør neglisjeres (de
Botton, 2013).

Ellen Margrete Kvarstein går 6. semester på
profesjonsstudiet i psykologi.
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Spør
psykologen
PSYKOLOGEN SVARER DEG SOM LURER.
HAR DU SPØRSMÅL TIL PSYKOLOGEN?
Send en e-post til redaksjonen@speilvendt.no

Jeg er en kvinne i tjueårene med et spørsmål som er både faglig og personlig fundert. Alle mine siste
forhold (hvis man kan kalle det det) har på rekke og rad begynt med sterke følelser og stort engasjement,
men endt i et smertefullt kaos og forvirring, i alle fall for min del. Dette skjer gang på gang. Etter tallrike
episoder hvor historien har gjentatt seg, har jeg begynt å identifisere et slags mønster: De mennene jeg
blir interessert i, er helt feil for meg, og jeg forstår det ikke før det er for sent. Selv har jeg relativt god
orden på livet, men har det med å falle for maskuline menn som til tross for stor sjarme, har betydelige
problemer med enten rus, emosjonell stabilitet, studieprogresjon eller jobb. Diskusjoner med venninner
tyder på at jeg ikke er alene om dette problemet. Hvorfor skjer det? Og hvordan kan jeg (vi?) bryte ut
av den onde sirkelen?

Slike menn som du beskriver, har ofte sterk
tiltrekningskraft på kvinner generelt. Og mange
har gjort seg lignende erfaringer som deg en
eller annen gang i livet, mens det for noen blir
et gjentagende mønster. De utpreget maskuline
mennene som kvinner så lett faller for, utgjør for
øvrig en svært mangfoldig gruppe. De trenger
ikke nødvendigvis ha spesielle problemer i livet.
De kan tvert imot fremstå som vellykkede og
suksessfulle. Men de har likevel gjerne noe til felles,
i den forstand at de ikke alltid er til å stole på som
samlivspartnere, og at de derfor kan være vanskelige
å leve sammen med. Noen er for eksempel notorisk
utro, mens andre utmerker seg mest av alt ved
sin dominerende og kontrollerende atferd, mens
andre igjen kan være svært temperamentsfulle,
oppfarende og gjerne også voldelige. Eller utpreget
selvopptatte med mangelfull forståelse og empati
for partneren. Eller de kjennetegnes først og fremst
ved sin manglende evne eller vilje til å snakke om
følelser og mellommenneskelige spørsmål. Jo flere

av disse kjennetegnene de har, desto dårligere
partnere er de.
Like fullt faller altså mange kvinner for slike menn.
Utrolig nok. Noe av forklaringen på dette ligger
antakelig i menneskets tidlige utviklingshistorie.
For hvis vi går noen tusen generasjoner tilbake i
tid, den gang våre fjerne forfedre vandret rundt
på savannene i Afrika, var kvinnene helt avhengig
av en sterk og dominerende mann som kunne
beskytte både henne og barna hennes mot alle
mulige slags farer. Og dette behovet for beskyttelse
har i løpet av evolusjonen blitt en naturlig del av
kvinners følelsesapparat, på den måten at de har
utviklet en tilbøyelighet til å foretrekke menn
som tradisjonelt har kunnet gi dem beskyttelse
mot fysiske farer. En tilbøyelighet som fortsatt
er med å prege hvilke egenskaper kvinner faller
for hos menn, selv om de i vår tid ikke lenger er
avhengige av å bli beskyttet av en mann.
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Det dagens kvinner først og fremst trenger fra sine
partnere, er følelsesmessig trygghet og bekreftelse.
Og for å føle seg trygg og bekreftet i parforholdet,
trenger de en partner som de kan stole på, en som
ser dem og er der for dem, og en de kan snakke
med om alt de har på hjertet. Noe som ikke alltid
er forenelig med tilbøyeligheten til å falle for de
utpreget maskuline mennene. Og i spenningsfeltet
som kan oppstå mellom det nedarvede behovet for
fysisk trygghet og det mer umiddelbare behovet
for emosjonell trygghet, er det mange kvinner
som har gjort seg lignende erfaringer som deg: De
har falt for en av de tøffe og maskuline mennene,
men i neste omgang har de oppdaget at han ikke
kunne gi dem den oppmerksomheten og omsorgen
som de trenger for å føle seg tilfreds i forholdet.
Når dette skjer gang på gang, kan det kanskje også
ha sammenheng med kvinnenes oppveksterfaringer.
I føl ge for f atte re n o g p ar te r ap e ute n R obi n
Norwood, som i sin tid skrev bestselgeren Når
kvinner ødsler sin kjærlighet – på menn de gjerne
vil redde, har disse kvinnene som regel vokst
opp i en familie hvor minst én av foreldrene var
følelsesmessig fraværende, for eksempel på grunn
av alkoholmisbruk eller psykiske problemer, eller
fordi de jobbet svært mye eller av andre grunner
var lite engasjert i foreldrerollen. Som barn lærte
de at foreldrenes kjærlighet alltid var noe de måtte
kjempe for og strekke seg etter – den var aldri
ubetinget. Og dette mønsteret hvor de stadig vekk
prøvde å få foreldrenes anerkjennelse og kjærlighet,
vil prege dem også i voksen alder. Særlig i møte
med kjærester og partnere, hvor de følger en slags
uuttalt logikk om at bare de selv viser tilstrekkelig
omsorg og kjærlighet, bare de selv strekker seg
langt nok og viser forståelse og overbærenhet, vil
de til slutt få den anerkjennelsen og kjærligheten
som de aldri fikk som barn. Men når de så etter
en tid innser at de må gi opp, går de fort videre
til en ny mann, med samme innstilling – alltid på
jakt etter noen som i utgangspunktet er emosjonelt
utilgjengelig, en mann de må strekke seg etter. På
denne måten blir de fanget i et mønster som dypest
sett handler om å gjøre godt igjen det som gikk galt
i barndommen. Og for noen kan dette nærmest

bli som en tvangshandling, eller en besettelse.
Kanskje kan du kjenne deg igjen i noe av dette – i
så fall vil du sannsynligvis ha nytte av å lese denne
boken. Men kanskje kan det være av interesse
under alle omstendigheter. For den beskriver
også hvordan man kan jobbe med å frigjøre seg
fra dette repeterende mønsteret, uansett hva det
er som ligger under – gjennom å utfordre seg
selv på hva man dypest sett søker i et parforhold.
Fortrinnsvis gjennom å gå i terapi, påpeker
Norwood. Men man trenger ikke nødvendigvis
profesjonell hjelp. Mange ganger kan man oppnå
mye av det samme gjennom gode samtaler med
kloke og forståelsesfulle venner, eller gjennom å
lese selvhjelpsbøker og annen litteratur som på
ulike måter beskriver kjærlighetslivets dypere og
mer ubevisste lag.
Større innsikt gir imidlertid ikke – i seg selv, noen
garanti for at kvinner som ødsler sin kjærlighet på
menn som ikke fortjener det, klarer å frigjøre seg
fra dette mønsteret. Like viktig er det å utfordre seg
selv til å åpne hjertet for andre kvaliteter enn de
typiske maskuline sidene hos potensielle partnere.
Først da vil disse kvinnene kunne lære av sine feil,
heller enn å gjenta feilene gang på gang.

Svaret er også publisert i A-magasinet, fredag 10.
mars 2017.

Hilsen Frode Thuen
Psykolog og professor
ved Høgskolen på Vestlandet
Foto: Stig B. Hansen
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Flosshat t og
formue
Estetikk er ikke nødvendigvis synonymt med «det vakre», det kan vel
så gjerne være det kraftfulle, det potente, det maskuline. Men hva
når arkitekturen ikke bare blir pompøs, men direkte fiendtlig mot de
svakeste?

Parfyme og penisforlengere
Estetikk. Ordet smaker rosa og lukter parfymen til
en ungpike som løper med flagrende hår gjennom
en blomstereng en varm sommerdag. Estetikk er
noe kvinnelig, med innslag fra interiørblogger og
dansk design. Noe langt mer sofistikert enn shabby
chic-stilen som var populær for noen år siden, en
stil som jeg selv aldri klarte å få mer enn halvveis
til – det ble bare shabby og lite chic.
Men estetikk er ikke forbeholdt den kvinnelige
delen av befolkningen. Det finnes en egen maskulin
estetikk, tidvis uttrykt som homoerotisk naziestetikk og tidvis som den voldsestetikken Quentin
Tarantino presenterer i sine filmer. Finnes det en
maskulin estetikk som løfter seg ut av den rammen
som defineres mellom lær og hollywoodsk vold?
Svaret er naturligvis ja – når menn skal produsere
noe av estetisk verdi foretrekker de å bygge.
Hva er vel mer naturlig for mannen enn å reise
byggverk, jo høyere jo bedre – en penisforlenger
som strekker seg mot skyene? Så fjernsynstårnet
i Toronto var verdens høyeste byggverk? Not for

long, comrades! Så tvillingtårnene i Kuala Lumpur
slo et par rekorder? La oss bygge noe enda høyere!
Så det finnes en skyskraper i Dubai som er verdens
høyeste? La oss planlegge noe enda høyere!
Den bibelske fortellingen om Babels tårn
treffer spikeren på hodet, for å holde oss til
byggeindustriens metaforer. And so the stor y
goes – la oss lage noe som er enda lengre, enda
høyere, enda mer … potent? Og for all del, spar
oss for unødvendig mye pynt – byggverkene skal
helst ha et kaldt, industrielt preg, for å understreke
effekten av formålsrettethet og effektivitet. Eller
om man vil være litt mer infam: La oss bygge
en p enisforlenger som utstråler den samme
5,4-minutters effektiviteten som kjennetegner
varigheten av et gjennomsnittlig samleie (ja, du
finner den vitenskapelige artikkelen fra 2005
i kildelisten). Estetikk er ikke nødvendig vis
synonymt med «det vakre», det kan vel så gjerne
være det kraftfulle, det potente, det maskuline.
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Ingen veier fører til Stavanger
På tide å sette provokatør-hatten på hodet og trekke
den godt ned over ørene: Det er spesielt én norsk
by som de siste årene har stått som eksponent for
en arkitekturstil som best kan karakteriseres som
neo-fascistisk – nemlig den lille kystbyen Stavanger.
Den nærmeste sammenligningen er den
ark itekton i ske t r ans for m asj one n Mu ss ol i n i
gjennomførte i Roma i årene før andre verdenskrig;
i området EUR utenfor Roma kan man beskue en
stramt regissert arkitektur med store rene flater
og gjentagende mønstre, i en arkitekturstil kalt
italiensk rasjonalisme. Og der det tidligere var
relativt trange gater – riktignok med en anselig
mengde romersk arkitektur under overflaten –
valgte Mussolini å anlegge den brede paradegaten
Via dei Fori Imperiale, dekket med asfalt i beste
kvalitet, slik at det ble tilstrekkelig med plass til
både stridsvogner og jublende folkemasser under
militærparadene.
Stavanger har riktignok ingen tradisjon for

militærparader, muligens fordi det er for trangt i
bygatene til at to barnevogner uproblematisk kan
passere hverandre, hvor mye verre er det ikke da
å skulle kjøre stridsvogner i middelaldergatene?
Hvor liten den lille kystbyen faktisk er, innser
man ikke før man spaserer over Rådhusplassen
i Stavanger. Rådhusplassen er ikke større enn at
framkommeligheten blir betydelig innskrenket
dersom man parkerer mer enn seks biler på plassen.
B evares, Stavanger er jo koselig og idyllisk,
men storslagent er neppe den mest treffende
beskrivelsen. Man kan spørre seg hva som var
tanken bak å kalle plassen for Rådhusplassen, men
takk og pris at man ikke samtidig la til floskelen
om at dette skulle være «byens storstue».
Vent, der tok jeg visst feil - man har brukt klisjéen
«byens storstue» også i Stavanger, men da om
torget, eller Tusenårsstedet som man ynder å
kalle det i kommunalt språk. Som det heter i
egenpres ent asjonen til L andskapsfabr ik ken,
firmaet som vant konkurransen om Stavangers
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«Fiendtlig arkitektur kan defineres som den arkitekturen
som ikke har til hensikt å fylle det menneskelige behovet
for beskyttelse og hvile...

«tusenårssted» med sitt forslag «Piazza Siddisi»:
«Prosjektet restaurerer på mange måter det
opprinnelige bylandskapet. Torgets gulv består
av g ranittpl ater i r ubb elmønster. Gu lvet er
robust og gir komfort og tilgjengelighet for alle
brukergrupper. Dette er byens storstue hvor alle
har plass.» De kunne kanskje ha endret den siste
setningen til «Dette er byens storstue hvor alle
har plass, men ingen oppholder seg.»
Eliten bestemmer
Eldre folk i Stavanger har fremdeles minner om
hvordan de kunne sitte i de vindskjeve torgtrappene
og skrelle reker eller spise jordbær en varm
sommerdag, i det minste om de husker mer enn
omtrent ti år tilbake i tid. Ti år er knapt mer enn
et øyeblikk i historiens langsomme kvern, men
småbyens stormannsgale politikere og planleggere
rekker å gjøre mer skade i løpet av et par langtrukne
bystyremøter og budsjettbehandlinger enn det
sjøsprøyten fra nordvest klarer i løpet av et par
hundre år.
Folk flest liker små trehus med rutete vinduer, og
som forventet blir alle innvendinger mot torgets
nye utforming avfeid med at man bare må gi det
litt tid - gjerne et par generasjoner - så er smaken
tilstrekkelig utviklet til at man liker det. Det er
elitens privilegium å kunne avvise den lille manns
sutring over at byen er blitt så lite pen. Gjennom
velformulerte rapporter og saksdokumenter lange
som en novellesamling, skal folkeopinionen kveles.
Språket har alltid vært overmaktens billigste og
lettest tilgjengelige våpen i kampen mot massenes
dårlige smak.

Nåvel, så Stavanger har mistet sin småbysjarm og
har fått et torg som ikke brukes av andre enn en
statue av en middelaldrende mann med flosshatt
og formue. Så kan man le av småbyen Stavanger
som har dette veslevoksne behovet for å bli større
enn seg selv, gjennom forsøkene på å etablere
monumentalarkitektur. Men hva når arkitekturen
ikke bare blir pompøs, men direkte fiendtlig mot
de svakeste? Hva gjør dette med det offentlige
byrommet, og hva gjør det med oss som oppholder
oss der?
Mann mot arkitektur
Byen består ikke av bygninger, men mennesker.
Ingenting føles mer ensomt enn å vandre gjennom
Londons finansdistrikt en sen aften. Knapt et
menneske å se, og det er kun dine egne skritt som
gir gjenlyd fra de tomme bygningene.
Byrommet har tradisjonelt vært et fellesområde
- en allmenning, og ikke kun en tumleplass for
byens bedrestilte borgere. I dag er vi imidlertid
blitt stadig flinkere til å holde de ubemidlede og
andre uønskede eksistenser borte fra gatebildet.
Det er ikke lenger tilstrekkelig med forordninger
og kommunale vedtak – i løpet av de siste årene
har vi sett en stadig sterkere framvekst av det vi
kaller fiendtlig arkitektur.
Fiendt lig ark itektur kan def ineres s om den
arkitekturen som ikke har til hensikt å f ylle
det menneskelige behovet for beskyttelse og
hvile, men har som et av sine viktigste formål å
definere bort deler av befolkningen som brukere
av arkitekturen. Hvordan skal uteliggeren kunne
sove på en benk som har sprosser på midten?
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...men har som et av sine viktigste formål å definere bort
deler av befolkningen som brukere av arkitekturen.»

Svenske Fredrik Edin skrev sin masteroppgave
om fiendtlig arkitektur, og han poengterer at det
ligger en ideologi bak framveksten av fiendtlig
arkitektur: De uønskede skal oppleve seg som
uønskede, og sosiale problemer løses gjennom å
skjule dem. Hva sier så psykologene om byrommet?

navigere gjennom en labyrint. Enkelte psykologer
har tatt opp temaet, men i det store og hele sitter
man igjen med et inntrykk av at transformasjonen
av byrommet fra fellesrom til ekskluderende soner
blir et for stort tema å ta opp.
Og der tar jeg av meg provokatør-hatten igjen,
og tar på meg den hatten av aluminiumsfolie jeg
vanligvis bruker. Så står det bare igjen å spørre seg
selv: Har jeg klart å fornærme et tilstrekkelig bredt
utvalg av befolkningen? Eller har jeg bare nappet
overmakten i ermet, omtrent som en masete unge?
Jeg skulle gjerne lagt meg på en benk for å fundere
litt over dette, men da må jeg først bare finne en
benk som faktisk er ment å fungere som benk.

Emnet burde invitere til betraktninger både ut
fra persepsjonsteori og sosialpsykologi, men
psykologers interesse for arkitektur vekkes kanskje
kun når de ser laboratorierotter som prøver å

Rune Braaten går 5. semester på
profesjonsstudiet i psykologi.

Regulære lønnsmottakere kan fremdeles sitte på
benken og nyte utsikten til Barcode eller en annen
av Oslos nye arkitektoniske hotspots. Men kan
man legge seg langflat på benken og ta seg en
lur? Nei, ikke med mindre man har en viss evne
til akrobatikk og uten angst for å bli sittende fast
i konstruksjonen.
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Lies, examined
– Essay on The Examined Life by Stephen Grosz

A book and a mirror, Grosz’ collection of
stories brings humanity’s flaws to the surface,
and points to the healing power of the truth.

Sometimes I lie to my neighbours in
the flat next door. I lie about my plans
for the holiday, perhaps, or about my
parents’ marriage to a colleague, or I lie
to the shop assistant when the dress fits
perfectly but I nonetheless don’t want it,
or I can’t afford it, or something of that
kind. I smile, I say I’ll come back the next
day, I say thank you and please, only to
(of course) never to set foot there again,
at least not within the next 3-4 months.
As silly as this lying may be, it’s it is not
the worst kind of lying. Or so I believe.
For in every person’s life there’s a kind

of lying that’s invisible, inaudible, almost
non-existentexistant but one that still
wrecks whatever it wants to wreck. I’m
talking about the lying to ourselves,
which we all do, almost all the time.
Lying to ourselves about what we want,
who we are, where we came from and
where we dream to go.
Then suddenly, we are exposed.
Someone says something, that reveals
us, unintentionally. Our smirk has a
certain inconcealable gloom that’s
inconcealable, we miss the train to
dinner chez les parents, we accidentally
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drop our lover’s favourite mug to the
floor so that it shatters into 44 uneven
pieces. Or perhaps when we realise
we’ve long since fallen out of love
with the ex we’re still obsessing about,
and that what we’re really attempting
to achieve with this the obsession is
avoiding the silence of being on one’s
own, rather than a return to coupledom.
Only rarely, however, do books take
it upon themselves to expose things of
any real meaning. Often, a book gives
us information, some drama or intrigue;
or it takes away something, perhaps the
conversation we could have had were
we not lost in the long lines of a russian
novel at that moment, or the slow cooked
Sunday afternoon meal that gave way to
those war stories, yet again.
Not so with Stephen Grosz’
collection of stories based on his
experiences of 25 years’ practice
as a psychoanalyst in London. Like
a kaleidoscopekaleidoskope of tiny
mirrors, each story reflects a part of
our fragmented selves. There’s the
woman whose life is an ongoing series
of catastrophes, carefully orchestrated
to avoid regret, there’s the raging boy’s
sadness over that whichwhat can’t be
changed, there’s the boring man who
can’t stop annoying everyone he talks
to, knowing that by pushing them away
like that, he’ll never truly be hurt again,
forever marred by the way his parents
hurt him all those decades ago.
In the 2 years I’ve had the book, I’ve
read and re -read it. I’ve slept with it,
I’ve returned to it first thing after my eyes
opened, I’ve cried brave and not so
brave tears over it. Indeed I do not lie
when I say it has changed me.
Using few but carefully selected words,

Grosz highlights the oblique in his
patients’ lives. With almost poetic
language, he shows how they get close
to themselves, only to lean away at the
last moment before becoming who they
really are, underneath the lying, the
becoming, the having been this and that.
And I’m reminded of the poetry present
in the kindest of human interactions,
the most patient, the most tolerant. It
is the analyst’s job not to judge, not to
point too soon to the blind spot, not
to grow sick and tired of his patients.
Grosz describes how he sometimes falls
short of this, but he also invites us to the
space that opens up when questions are
asked without the demand of immediate
answers. In this space, truth appears, in
a blink, in a flash. And like the reflection
of the sun in the sea on a bright summer’s
day, the truth jumps right out of the book
and into the reader’s consciousness,
revealing something that up until that
point had been concealed.
I have often pondered over how poetry
tells us something true about the world
precisely by lying about it. In much the
same way, the truth about a person is
revealed in the way he lies to himself.
Unnoticed, this hiding of truth reveals
itself in various symptoms – stagnated
relationships, paranoia, hatred,
cynicism, suicide. But brought into the
light of day, truth has the power to
transform a life spent trying to avoid
oneself into a life lived in truthfulness.
And so the experience of life, examined,
becomes worth it all. Through Grosz’
writing you may realise, perhaps just in
time, that the examination must begin
now.
Camilla Helen Heiervang går 6. semester bachelor
i psykologi.
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Profesjonsstudent og
ennå ikke medlem av
Norsk psykologforening?
Vi trenger deg for å

- Utvikle faget og profesjonen til det beste for befolkningen
- Sikre best mulig kvalitet på psykologutdanningen
- Bedre lønns- og arbeidsvilkårene for ferdigutdannede og
studenter i jobb

For mindre enn prisen av en kaffekopp i uka tilbyr vi

- Tidsskrift for Norsk psykologforening med 12 utgivelser i året
- Faglig, etisk og juridisk veiledning
- Gunstige forsikrings- og låneavtaler og studenttillitsvalgte ved
universitetene

Vi jobber til beste for befolkningen

I tillegg til å ivareta medlemmenes faglige og økonomiske
interesser, jobber vi samfunnsrettet for å bedre befolkningens
livsvilkår. Barns og unges psykiske helse er vårt viktigste
innsatsområde. Barnehager, skoler, familie og fritid er arenaer
der psykologkompetanse kan brukes langt bedre for å forebygge
psykiske lidelser.

Alle skal ha enkel tilgang til psykolog uansett hvor de bor i
landet. Postnummeret ditt bør ikke avgjøre om du får tilgang til
psykologkompetanse.
Meld deg inn på psykologforeningen.no.
Du betaler 56 kr per mnd. og får vervepakke med på kjøpet.

Vi trenger deg, og tror du trenger oss.
Velkommen på laget!
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Pilleestetikk
Bruken av antidepressiva er økende.
Bør vi være urolige?

Det ligger iboende i oss å velge minste motstands
vei, og ting kan tyde på at det har gått i samme
retning innen psykisk helsevern. Gjennom tidene
har mennesker med alvorlige psykiske lidelser, i
mangel på effektive pleiemidler, blitt stuet bort på
institusjoner. I løpet av de siste femti årene har man
gradvis gjort behandlingen av psykiske lidelser
noe penere, og kjemisk behandling har tatt over
for mange gamle, inhumane behandlingsformer.
Målet har lenge vært å utvikle medisiner som kan
pleie psykiske lidelser ved å selektivt endre de
kjemiske prosessene i hjernen. Dette har vist seg
å være enklere sagt enn gjort. Det å se på psykiske
lidelser på samme måte som somatiske lidelser ser
kanskje bra ut fra utsiden, men sannheten er at det
er utallige faktorer som kan bidra til at psykiske
lidelser oppstår. Miljøet rundt individet, relasjoner,
interaksjoner med samfunnet, personlighetstrekk
og traumer spiller også en rolle. Individet er i seg
selv en helhet bestående av mange elementer. I
denne artikkelen skal noen fysiologiske variabler
ved depresjon utforskes.

2015). Ulike behandlingsformer anbefales for ulike
typer depresjoner, henholdsvis samtaleterapi for
lettere depresjoner, og medikamentell behandling
for mer alvorlige depresjoner. Likevel har man sett
en klar økning i forbruk av antidepressive midler
de siste årene. Noe av økningen kan skyldes at
nyere former for antidepressiva nå, i større grad
enn før, blir brukt i behandling av angstlidelser,
og på grunn av stor komorbiditet er det i større
undersøkelser ofte vanskelig å slå fast hvilken
problematikk medisineringen hovedsakelig er
rettet mot (Malt et al., 2012). En rapport fra
Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) konkluderte i 2013 med
at 10% av befolkningen i USA, Canada, og de
fleste land i Nord-Europa og Skandinavia, bruker
antidepressive medisiner. Siden den gang har
tallene bare økt, spesielt blant unge (Hartz et
al., 2016).
A nt i d e p r e s s i v a k o m m e r i f l e r e v a r i a nt e r,
hv o r S S R I - m e d i k a m e nt e r ( S S R I : s e l e k t i v e
serotoninreopptakshemmere) er mest brukt i
nyere tid. Serotonin er en nevrotransmitter som
antas å være involvert i regulering av humør,
emosjoner, søvn, appetitt, og seksuell lyst og
funksjon. Hypotesen bak utviklingen av preparatet
er at mennesker med depresjon har lavere nivåer
av serotonin enn andre, og at serotoninet befinner
seg i synapsen i for kort tid til å gi fullstendig

Antidepressiva, også kalt «lykkepiller», har blitt
en stor del av allmennpraktiserende fastlegers og
psykiateres repertoar for å medisinere hovedsakelig
depresjon, angst og spiseforstyrrelser. Det er lange
ventelister hos psykologer i Norge, i gjennomsnitt
55 dager for psykiske lidelser, noe som bidrar til at
mange ofte velger mer lettvinte løsninger (Holm,
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«Ofte vil
behandling som
fungerer i ett tilfelle
ikke gi effekt i et
annet.»
virkning. Medikamentenes effekt skal ligge i å
hemme reopptaket av serotonin i nevronene,
slik at stoffet virker lengre i synapsen. Enkelte
studier bekrefter noe effekt av dette virkestoffet,
men motstridende funn finnes også. Det er ikke
enighet innenfor forskningen, og de faktiske
virkningsmekanismene bak SSRI-er er fremdeles
ikke fullstendig forstått (Kirsch et al., 2008).
Noe av problemet er at det per dags dato er vanskelig
å gjøre direkte målinger av serotoninnivået i
hjernen til levende mennesker. Noe serotonin
skilles ut i urinen og kan måles her, men som regel
gjennomføres det ikke urinprøver av pasienter

som foreskrives antidepressiva. Det mest vanlige
i Norge er målinger av serum-konsentrasjoner i
blodet. Ingen av disse metodene vil gi en nøyaktig
beskrivelse av serotoninnivået i hjernen. Det er
ikke nødvendigvis en systematisk sammenheng
mellom konsentrasjon av serotonin i synapsene og
i urin eller blod, noe som vanskeliggjør tolkning
av resultater. En mer direkte metode er å trekke
ut cerebrospinalvæske (væske rundt hjernen) fra
området innenfor kraniet. Dette har blitt gjort
hos kronisk suicidale pasienter, men er et altfor
omfattende inngrep til å kunne benyttes i lettere
tilfeller (Mann et al., 1997). Erfaringsbasert
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uttesting på enkeltindivider er fremdeles nødvendig
ved forskrivning av SSRI-er. Ofte vil behandling
som fungerer i ett tilfelle ikke gi effekt i et annet.
Mer forskning er avgjørende for å muliggjøre
utredning av gode retningslinjer for at det skal
bli lettere å skreddersy behandling for hver enkelt
pasient.
Hva ligger egentlig til grunn for medisineringen?
En meta-analyse fra 2005 viste at både trisykliske
antidepressiva og SSRI-er har en signifikant bedre
effekt enn placebo (Arroll et al., 2005). Ulike
studier kommer likevel ofte til ulike konklusjoner,
avhengig av hvilke metoder som er blitt benyttet
i forskningen og hvilken type depresjon (mild,
mo d e r at , a lvorl i g p s y kot i sk / i k ke - p s y kot i sk
depresjon) som har vært
i fokus. Blant annet viste
en annen metastudie
at hverken t r isy k liske
antidepressiva eller nyere
former for antidepressiva
er signifikant bedre enn
placebo (Kirsch et al.,
2008). Enkelte studier
viser også dårligere
resultater enn placebo.
Kirsch og medarbeidere
(2008) konkluderte med at «the overall effect of
new generation antidepressant medications is below
recommended criteria for clinical significance»,
og at «there seems to be little evidence to support
the prescription of antidepressant medication
to any but the most severely depressed patients,
unless alternative treatments have failed to provide
benefit». Bør det stilles spørsmålstegn ved hvorvidt
det er riktig å medisinere pasienter med milde
depresjoner med et legemiddel som ikke viser
signifikant virkning i disse tilfellene?
Medisinsk behandling av depresjon og andre
psykiske lidelser har et stort forbedringspotensiale.
Til nå kjenner vi om lag 100 transmittermolekyler
som har innvirkning på atferd, tanker og følelser.
Avdeling for psykisk helsevern og helseatferd ved
Medical College i Georgia, har gjort ny forskning på
dette området. Det viser seg at det er flere faktorer

som påvirker humøret og symptomer knyttet
til depresjon. TG-2 (Type 2 transglutaminase)
er et enzym s om ve d forhøye de verdier g ir
depresjonslignende symptomer. Forskerne fant
forhøyede verdier av TG-2 i pasienter som hadde
begått selvmord, og i dyreforsøk der dyrene led
under stress. Forhøyede verdier av TG-2 gir også
lavere verdier av et protein kalt BDNF (brain-derived
neurotrophic factor). For lave verdier av BDNF,
sammen med for lave verdier av serotonin, er sett
hos mennesker med depressive symptomer. Studien
viste at ved å stimulere reseptorene til BDNF hos
mus, gikk nivåene av TG-2 ned, og de depressive
symptomene ble redusert. Dr. Anilkumar Pillai, en
av forskerne i studien, sier at dersom man ikke har
nok BDNF, vil ikke all serotonin i verden redusere
depresjonssymptomene.
Muligens er det andre
f ysiologiske faktorer, i
interaksjon med nivået av
serotonin i hjernen, som
spiller inn på depresjon
og andre psykiske lidelser
(Pandya et al., 2016; Røsjø,
2016). Det blir spennende
å se hva videre forskning
på mennesker vil vise.

«Det må bli en slutt

på forenklingen av
virkeligheten.»

SSRI-er kan, på lik linje med mange medisiner
som benyttes i behandling av somatiske lidelser,
gi bivirkninger. Bivirkningene assosiert med
SSRI kan skape ubehag hos pasienter og ser i
de fleste tilfeller ut til å vare gjennom de første
tre månedene av behandlingen. Den vanligste
rapporterte bivirkningen er seksuell dysfunksjon,
et problem som for mange gir gr unnlag for
forlegenhet og frustrasjon (Hu et al., 2004). I
ekstreme tilfeller er det rapportert økt fare for
suicidal atferd. Dette gjelder hovedsakelig tidlig
i bedringsfasen. Serotoninet antas å bidra til økt
aktivitetsnivå før effekten påvirker psyken. Økt
aktivitetsnivå i en periode hvor sinnsstemningen
fremdeles er langt nede antas å kunne øke faren
for selvmord. Personer som lider av depresjon er
nødt til å komme seg gjennom denne fasen før
fullstendig bedring kan forventes. Godt oppsyn

35

nr. 1 2017

og veiledning under perioden er dermed essensielt
(Malt et al., 2012). Selv om pakningsvedleggene
informerer om særlig økt fare for suicidal atferd
hos barn og unge under 25 år, kan det argumenteres
for at retningslinjene for disse medikamentene
bør revurderes. Det å raskt starte opp med eller
avslutte store doser antidepressiva kan også
medføre ubehag. Antidepressiva er ikke betegnet
s om et av heng ig hetsskap ende me di kament,
ettersom toleranse og kompulsiv bruk forekommer
ekstremt sjeldent, men noen opplever likevel
abstinenssymptomer. Pakningsvedleg get for
Seroxat (SSRI-medikament) informerer om at
«Studier viser at 3 av 10 pasienter opplever ett eller
flere symptomer når behandlingen med Seroxat
avsluttes.» Langsom opp- og nedtrapping veiledet
av helsepersonale er nødvendig for å unngå dette
(Haddad, 1999).

Ofte er antidepressiva, særlig hos fastleger,
førstevalg som behandlingsmetode for depresjon.
Muligens bør det vurderes om antidepressiva heller
skal komme lengre ned på listene over valg av
behandlingsmetoder for lettere depressive lidelser.
Det vil kunne spare flere mennesker for ubehag i
en allerede vanskelig situasjon. Psykiske lidelser
er ikke pent. Det er vondt og vanskelig for alle
involverte. Det er på tide at dette temaet tas på
alvor, og at man er ærlig når det gjelder baksidene
ved dagens medikamentbruk. Det må bli en slutt
på forenklingen av virkeligheten.
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PÅ PSI
Hva er det peneste du eier?

Nancy, 26 år, 6. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Jeg har en vintage mikrofon som står til pynt hjemme. En sånn firkanta. Jeg har fått den
i bursdagsgave, og den fungerer. Egentlig er det en moderne mikrofon som ser vintage
ut. Jeg spiller inn musikk med den. Man føler seg ekstra fjong med en sånn mikrofon. Jeg
føler meg litt kulere og får litt swag av å bruke den.

Isak, 25 år, 7. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Kanskje et bilde som min mor har laget. Hun er kunstner. Det er en tegning av en piggtråd – i alle fall sånn jeg ser det. Piggtråden går på en måte rundt bildet og bakgrunnen
er litt uggen. Jeg synes symbolikken i det er sterk og at det passer godt i leiligheten min
fargemessig.

Ingelin, 25 år, 5. semester på profesjonsstudiet i psykologi
Det peneste jeg eier er mummikoppene mine! Nå har jeg åtte. Favorittkoppen må være
den grønne med Snusmumrikken. Jeg har fått koppene i gave. Moren min liker å gi meg
sånne ting i julestrømpen, så da pleier jeg å få en kopp til jul. Nå har jeg ikke plass til flere
kopper, så da har jeg begynt å samle på skålene i stedet for.

Nikolai, 23 år, 2. semester på bachelor i psykologi
Det må være en Vikings-wallpaper. Den er fint laget og det er kule skuespillere og bra
kostymer. Det er bilde av fire vikinger som akkurat har kommet i land på en strand. Du
ser ikke båtene, men man skjønner at de akkurat har kommet i land.

Peder, 24 år, 4. semester på master i psykologi
Det peneste jeg har er kattene mine. Det er fem katter, i alderen ett til 18 år. De er gode
gamle damer. De bor hjemme hos mamma og pappa, så de er teknisk sett deres, men i
hjertet mitt er de også mine.
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TEKST & FOTO
A M A N D A B J Ø R N VA L L O L S E N

Hermeneutiske sirkler i
bygget form
I skjæringspunktet mellom arkitektur og psykologi ligger det en
estetikk som påvirker oss kontinuerlig. På ulike måter formes vi av
et livslangt samspill med våre fysiske omgivelser. Arkitektur kan
gripe inn i samfunnsprosesser, gi oss unike sanselige opplevelser,
inngi følelser og prege relasjoner. Jeg har tatt en prat med Mari
Hvattum om et komplekst fagfelt i stadig utvikling.

Hvilken rolle har den visuelle estetikken i
arkitekturen?
Dersom du med visuell estetikk mener skjønnhet,
så er den sentral. Det er enorme variasjoner i
måten skjønnhet tematiseres på, men det vakre er
allikevel en helt grunnleggende målsetting for alt
man lager. Bygninger og byer er ikke unntatt denne
målsettingen. Når det er sagt, er det ikke sikkert at
det er hensiktsmessig å avgrense skjønnhet til å kun
gjelde hvordan ting ser ut. Estetikk betyr jo ‘det som
vedrører det sanselige’, og har følgelig med mange
typer opplevelser å gjøre. Hvordan det er å være et
sted avgjøres av flere ting. Akustikk, temperatur,
lys og taktilitet er alle faktorer som spiller inn.
Å gå over et gulv er en helhetlig sanseopplevelse,
og andre sanseinntrykk er minst like viktige som
synet. Pendelen for hva man er opptatt av svinger
alltid. Det visuelle har kanskje i noen perioder
kommet ufortjent mye i forgrunnen, men de siste
20-30 årene har arkitekter blitt mer opptatt av den
helhetlige sanseopplevelsen.

Har du noen eksempler?
Peter Zumthor, en viktig sveitsisk arkitekt, trekkes
ofte fram i denne sammenhengen. Han jobber
eksplisitt med det taktile samtidig som bygningene
hans ser vakre ut. Med andre ord er han opptatt av
en rekke dimensjoner. I Tyskland har han bygget
et pilegrimskapell ved hjelp av en helt spesiell
teknikk. Han bygget først en tipi av granstokker
som han deretter støpte inn i en betongform. Så
rev han den innvendige forskalingen ved å brenne
den ut. Resultatet ble et svært spesielt innvendig
rom med en påfallende lukt. Restene av det brente
treverket sitter igjen i veggene og skaper en sterk
stemning.
Tidligere i sin karriere tegnet Zumthor et aldershjem
på landsbygda i Sveits. De fleste av beboerne hadde
bodd i tradisjonelle sveitsiske trehus store deler
av livene sine hvor man har uisolerte plankegulv
p å bj el kelag. Diss e gu lvene har en s æregen
akustikk og gir en spesiell følelse under foten, i
motsetning til betonggulv som er harde og livløse.
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Zumthor ville gjerne gjenskape
den tradisjonelle gulvlyden,
men brannforskriftene fordret
massive betonggulv. Måten han
løste dillemaet på var å legge et
hulrom mellom betonggulvet og
gulvplankene. Dette ga rommene
en følelse som beboerne kunne
kjenne igjen fra sine liv. Den
type varhet for sanseopplevelser
har man blitt mye mer opptatt
av i arkitekturen.

Er det sånn at vi opplever
et rom med utgangspunkt i
vår personlige historie og
erfaringer vi har med oss?

Mari Hvattum er utdannet
sivilarkitekt fra Norges tekniske
høgskole og har sin doktorgrad fra
University of Cambridge, England.
Hun er forfatter av boken Hva er
ARKITEKTUR samt en rekke andre
publikasjoner innenfor faget. Til
daglig er Hvattum professor i
arkitekturhistorie og -teori ved
Arkitektur- og designhøgskolen i
Oslo.

Ja, det er klart at det finnes
individuelle forskjeller og
at vi er påvirket av tidligere
er far inger, men det er ogs å
veldig interess ant at en del
ting ved måten vi forholder oss
til arkitektur på i stor grad er
felles. Det vil være variasjoner
knyttet til kultur, sted, tid og
generasj on; Zumt hors gu lv,
for eksempel, er gjenkjennelig
kun for en viss generasjon fra et
visst sted. Erfaringshorisonten
forandrer seg over tid og fra sted
til sted, men man har sjelden en
totalt individuell opplevelse som
man ikke deler med noen andre.
En generasjon som har vokst opp
på samme tid i samme område
vil dele mange erfaringer.
B ol i g hu s e n e p å 1 9 6 0 - t a l l e t
i Nor g e , f or e k s e mp e l , v a r
ut ro l i g e n s ar t e d e , p å t v e r s
av klasseskiller. S elvfølgelig
var noen hus mer fancy enn
a n d re – ut ov e r 1 9 7 0 - t a l l e t
tjente karnappet som en
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statusmarkør – men stort
s e tt v ar d e n ne b eby g gels e n
påfallende standardisert,
o g for me t e r f ar i ng s rom me t
til en hel generasjon. Dette
fenomenet ser man i litteratur
også. Man kan kjenne seg igjen
i Knausgårds bøker når han
beskriver Norge på 70-tallet og
hvordan det var å vokse opp.
Folk mister munn og mæle når
de oppdager at den skildrede,
individuelle erfaringen også er
en delt erfaring. I arkitekturen
hender det at man går langt i
å skreddersy arkitekturen til
en byggherre, men mye oftere
jobber man med erfaringer som
er relevante for flere individer.

Zumthor utnytter en erfaring
som mange av beboerne har
med seg, men arkitektur kan vel
også fungere motsatt ved å vise
oss noe ukjent og innovativt?
God arkitektur har ofte små
innslag av annerledeshet. Den
gjør oss oppmerksomme på ting
vi ellers tar som en selvfølge. Men
arkitektur fungerer like ofte som
en bakgrunn, som lar oss drive
på. Arkitektur som utgjør en
velfungerende, stum bakgrunn
f yller en kjempeviktig rolle.
Det ville vært utrolig slitsomt
dersom vi hele tiden måtte sitte
og beundre rommet vi befinner
oss i eller bygningene rundt oss.
God arkitektur balanserer hele
tiden mellom å være en god
bakgrunn og noe som vekker
oss og viser oss noe nytt. I boka
Hva er ARKITEKTUR snakker
jeg om arkitektur som omsorg
og overraskelse. Det har å gjøre
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med at noen virkelig har tenkt på og brydd seg
om hvordan det skal kjennes å være et sted. For
eksempel å sitte i stua når solen faller inn på en
spesiell måte i februar, eller hvordan det er å gå
fra badekaret og ut til soverommet.
Le Corbusier tegnet et veldig berømt bad i Villa
Savoye. Elementene er konvensjonelle: toalett,
badekar, en sjeselong for å hvile. Men så er det
noe med lyset, fargene, og åpningen ut mot
soverommet gjør dette badet helt unikt. Det
forholder seg til menneskekroppen og fyller sin
funksjon på et grunnleggende nivå, men er samtidig
helt revolusjonerende. Villa Savoye er et godt
eksempel på hvordan arkitektur kan fungere som
en bakgrunn mens den samtidig rykker oss ut av
tilforlateligheten.

Arkitektur som bryter normer eller forventninger
kan få oss til å tenke nytt. Kan arkitektur også
brukes til å ytre et ønske om endring?
Ab s o lut t ! A r k it e kt u r k a n t i l o g m e d v æ re
aktivistisk. Mange unge arkitekter i dag arbeider
slik; de r ykker inn i neglisjerte byrom, lager
m i d l e r t i d i g e i n s t a l l a s j on e r for n a b o l a g o g
forsøker å sette i gang medvirkningsprosesser
eller fellesaktiviteter. Arkitektrollen er i ferd med
å diversifiseres, og ikke alle arkitekter jobber på
tradisjonelle arkitektkontorer der utgangspunktet
er forhåndsdefinerte oppdrag. Dette har tydelige
paralleller til det som skjer i samtidskunsten hvor vi
ser større interesse for medvirkning og relasjonell
estetikk.

En bygning vil derfor forandres mange ganger
i sitt liv. Det hele blir en hermeneutisk sirkel i
bygget form. Vi former bygningene våre og de
former oss tilbake. Prosessen går i en spiral og
har en gjensidighet ved seg. Veldig ofte ser man at
arkitektur som er formet av forrige generasjon ikke
passer de moderne behovene. Det blir en friksjon
mellom den eksisterende bygningsmassen og de
behovene vi har akkurat nå. Den friksjonen kan
man hanskes med på forskjellige måter. Mange
byteoretikere har skrevet om det produktive ved
slike misforhold. Disse misforholdene finnes for
eksempel mellom mange historiske byer og de
livene som leves i dem til enhver tid. Grunnen
til at vi elsker Meatpacking District i New York
og industribyen som har gjenoppstått som et
kultursentrum, er nettopp friksjonen mellom
historien og det som utspiller seg der i dag. Det
tilfører en rikdom til omgivelsene og vårt samspill
med dem.
Et konkret eksempel er New York Highline som
tidligere var en lokal toglinje som lå på viadukter
over byen. Nå har det blitt en park, The High Line.
Stedet gir en utrolig merkelig opplevelse. Den store
industrielle strukturen som strekker seg mange
hundre meter, og som er noe av det mest urbane
og industrielle vi kan se for oss, har plutselig blitt
en park der man kan trekke seg tilbake fra byen.
Det blir en sterk opplevelse fordi man vasser i
paradokser.

Vi har snakket mye om arkitektur som på ulike
måter får oss til å føle oss bra, men finnes det
arkitektur som er ment til å fremkalle negative
følelser?

Du er opptatt av den gjensidige interaksjonen
mellom mennesker og bygninger. Vi påvirkes
både ubevisst og bevisst av arkitekturen rundt oss, Det finnes byggverk som helt klart er ment til
men påvirkes også bygningene av oss? Tilfører å oppleves som ubehagelige. Botsfengslene på
vi dem noe ved å være i dem og bruke dem?
1800-tallet ble designet for bot og bedring og er
For det første former vi bygningene. Vi tegner,
bygger, finansier, lager program for dem og
bestemmer hvordan de skal være. Deretter former
bygningene oss. En bygnings liv er lengre enn
vårt. I alle fall er det det vi håper på når vi bygger.

nok med viten og vilje laget for å inngi en viss type
angst. Det er mye makt i arkitektur, og den kan
brukes til å synliggjøre maktforhold. Arkitektur
kan få oss til å føle oss større eller mindre enn vi
er. Albert Speer, Hitlers arkitekt, var en ekspert
på dette. Han iscenesatte vandringen gjennom
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«Det ville vært utrolig slitsomt dersom vi
hele tiden måtte sitte og beundre rommet vi
befinner oss i eller bygningene rundt oss.»

Reichskanzlei som en slags kanossagang. Arkitektur
kan brukes til veldig uhyggelige iscenesettelser
av makt. Spesielt finner man eksempler på dette
i fascismens og nazismens arkitektur.

Hva med arkitektur som fremkaller stress og
fysiologisk aktivering? Fra psykologien vet vi at
dette kan forsterke emosjoner og bidra til å støtte
opp om intensiteten til en opplevelse.
Tja, et eksempel kan kanskje være de norske
turistveiprosjektene som ofte dramatiserer og
intensiverer naturscenene ved hjelp av ulike triks.
I disse prosjektene er det ofte brukt overheng,
utkragede platåer og gulv og rekkverk av glass.
Denne arkitekturen trigger fysiske mekanismer
og dramatiserer møtene mellom betrakteren og
naturen.

Så også i møtet med naturen kan arkitekturen
være tilstede og forme opplevelsen. Tror du
mennesker har et grunnleggende behov for å
prege omgivelsene sine?
Det tror jeg nok, selv om det sikkert varierer med
kultur. For oss er det vanlig å tenke på et hjem
som noe som speiler oss og sier noe om hvem vi
er. Men en slik tanke er svært moderne. Den store
etnologen Eilert Sundt beskriver den moderne
individualismen godt i boka Bygningsskikken

p å l and e t i Norge f r a 1 8 6 2 . I t r a d isj onel l e
norske bondehjem fulgte man skikken, skriver
Sundt: framskapet, herresetet, benken og bordet
plasseres ut fra et fast, nedarvet mønster. Det
moderne hjemmet er annerledes, der plasserer
man møblene slik man selv vil. Sundt skriver
fantastisk om hvordan det moderne mennesket
bryter konvensjonene til fordel for selvuttrykket.
Moderniteten er frigjørende, men innebærer også
tap av tradisjon.

Hva gjør arkitekturen så kompleks?
Når man skal bygge noe havner man automatisk
oppi en rekke valg. Hvordan skal det se ut? Hvordan
skal det føles? Hva skal materialene være? Hvordan
skal det være å gå rundt? Hvordan skal programmet
stokkes? Hva skal ligge nært hverandre og hva
skal plasseres langt unna hverandre? I det man
bygger noe som helst, om det så er et hundehus,
så må man ta tusen valg. De valgene er arkitektur.

Amanda Bjørnvall Olsen har for tiden permisjon fra
profesjonsstudiet i psykologi.
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Hykleri er verre enn løgn, skal vi tro amerikanske
forskere. Deltakerne deres var mindre tilgivende
overfor folk som syntes piratnedlastning var moralsk
forkastelig og likevel gjorde det, enn overfor de
som enten løy om å ikke gjøre det eller innrømte
å gjøre det selv om de mente det var uetisk.
Altså: skal du være en hykler, vær ærlig om det.

Kvinne eller mann, by eller land, kroppspresset
slipper man ikke unna. Menn på bygda
utsettes også for kropps- og utseendepress,
men opplever det som pinlig og vanskelig
å snakke om, og foretrekker uteaktiviteter
fremfor treningssenter for å holde seg i form.

D RY P P

Førsteamanuensis ved HiOA bekrefter med
en undersøkelse den allmenne intuisjonen
at sykehusenes ondartede estetikk faktisk
gjør pasienter deprimerte. Et intervjuobjekt
sammenliknet
pasientrommene
med
likkister. På den gode siden kan enkle
tiltak som planter, vinduer og muntre
tekstiler, bidra til et vennligere miljø.

NINGS

Gjør som jeg sier, ikke som
jeg gjør

FORSK

Presset når distriktene

Siste stopp

Kilde: forskning.no

En artikkel i Journal of Broadcasting and
Eelectronic Media rapporterer at kvinner som
bruker lite attraktive avatarer i onlinespill får
mindre hjelp av andre i spillet. På grunn av dette
skjuler mange kvinner sin identitet i onlinespill, da
avatarer som framstår som menn får mer hjelp.

Britisk forskning indikerer at menn foretrekker
kvinner som danser med asymmetriske
bevegelser i bein og armer, samt store
mengder hoftebevegelser. Dette ses i
sammenheng med at bevegelsene tyder
på femininitet og god motorikk, altså god
helse, hos danseren. Shakira sa det først.

Kilde: nature.com

Stygg og alene

Alle som ikke danser
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TEKST PEDER D. STABELL
ILLUSTRASJON DANIEL MAHAL

Snarvei til evigheten
Siden tidenes morgen har mennesker manipulert bevisstheten med psykedeliske
stoffer. Men fortsatt er det uklart hvordan vi bør forstå den psykedeliske rusen. Gir
den et friskt og meningsfullt blikk på verden, eller bør den forstås som en form for
forbigående galskap?

Som ved et trylleslag kjenner William James en
voldsom overbevisning. Han opplever plutselig at
alle motsetninger smelter sammen, alle skillelinjer
utviskes, og at alt går opp i en høyere enhet.
James, filosofen som anses som grunnleggeren av
amerikansk psykologi, har nettopp innåndet gassen
dinitrogenoksid, bedre kjent som lystgass. Gjennom
en bred påvirkning av hjernens reseptorsystemer gir
dinitrogenoksid en kortvarig anestetisk, euforisk og
hallusinatorisk effekt. James sitter ved skrivebordet
sitt og fniser ustoppelig. Han prøver å sette ord
på det han føler. Det som kommer ut, tyder på at
ordene ikke helt strekker til:
That sounds like nonsense, but it’s pure
nonsense!
Thought much deeper than speech...!
Medical school; divinity school, 		
school! SCHOOL! Oh my God, oh
God; oh God!
Gjentatt eksperimentering med gassen resulterte
i en artikkel der James gjorde rede for hva den
hadde betydd for hans tenkning. I fullt alvor

hevdet han i beruset tilstand å ha forstått sentrale
elementer av Hegels filosofi, som tidligere hadde
framstått som ugjennomtrengelige. Etter at rusen
dabbet av, framsto imidlertid mange av James’
nedtegnelser som, i hans egne ord, «meningsløst
babbel». Erfaringene med dinitrogenoksid gjorde
ham like vel overb e vist om at normal våken
bevissthet kun var én av flere svært forskjellige
bevissthetstilstander, og at disse måtte tas hensyn
til for å «forstå universet i sin totalitet».
I dag blir dinitrogenoksid relativt sjeldent brukt
som rusmiddel, men psykedeliske stoffer som kan
gi lignende, men mye sterkere effekter, blir stadig
mer populære – også som forskningsobjekter.
Påstandene til James kaller på noen vanskelige
spørsmål. Hva er det egentlig som skjer i bevisstheten
til en person som inntar psykedeliske stoffer? Kan
innsikter og estetiske vurderinger i psykedelisk
rus være epistemisk verdifulle, eller bør de avvises
som kognitive og perseptuelle forstyrrelser – en
form for selvbedrag eller galskap?
Nevral forvirring
Psykedelika, stoffer som induserer kvalitativt
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endrede b evissthetstilstander, er blitt br ukt
av mennesker i tusenvis av år til å produsere
eufori, endringer i virkelighetsoppfattelsen, og
til å framkalle spirituelle tilstander. Typisk har
stoffene vært hentet fra botaniske kilder, som
viltvoksende kaktuser og sopp. Etter at kjemikeren
Albert Hoffman oppdaget den ekstremt potente
psykedeliske effekten til det halvsyntetiske stoffet
lysergsyredietylamid (LSD) i 1943, fikk den
vitenskapelige interessen for det som i dag kalles
«klassiske» psykedelika (LSD, psilocybin, meskalin
og DMT), et markant oppsving. Forskerne – også
her i Norge – var blant annet interesserte i stoffenes
terapeutiske potensiale, samt om den psykedeliske
tilstanden kunne sammenlignes med akutt psykose.
Felles for mange psykedelika er en strukturell
likhet med serotonin-molekylet, som gjør at de i
kommunikasjonen mellom nerveceller «forveksles»
med nevrotransmitteren serotonin. Dette fører til
en økt aktivitet i utstrakte områder av hjernen,
særlig i områder involvert i avanserte kognitive
prosesser. Akkurat hvorfor dette gir psykedeliske
effekter, som for eksempel utvisking av grensene
mellom selvet og andre, er imidlertid usikkert. En
hjerneavbildningsstudie viste at stoffet psilocybin,
som er virkestoffet i såkalte «magic mushrooms»,
førte til en mer desorganisert hjerneaktivitet og
et større repertoar av ulike hjernetilstander enn
normalt. Dette kan kanskje forklare hvorfor brukere
av psilocybin, og annen psykedelika, rapporterer å
oppleve en «utvidet» bevissthet. Tolkningsrommet
for slike funn er imidlertid for stort til at det er
mulig å trekke noen konklusjoner om psykedelisk
psykofarmakologi.
Sinnsavsløring
Adjektivet psykedelisk betyr direkte oversatt «sinnsavslørende». Begrepet ble laget av psykiateren
Humphrey Osmond i samarbeid med forfatteren
Aldous Huxley, for å finne et passende navn på
effekten av LSD og lignende stoffer. I essayet The
Doors of Perception skildrer Huxley sine egne
erfaringer med det psykedeliske stoffet meskalin,
et naturlig forekommende alkaloid som blant annet

finnes i kaktusen peyote.
Han rappor terer en «enormt forbedret»
p ers epsj ons e v ne, s amt en ves ent lig svek ket
viljestyrke. Dagligdagse handlinger fremstår som
meningsløse, fordi det er så mye annet interessant
å utforske og tenke på. Visuelle inntr ykk får
en voldsom intensitet, «det er som om øynene
gjenoppretter den perseptuelle uskylden fra
barndommen, da sanseinntrykket ikke automatisk
ble underordnet konseptet», forklarer Huxley.
Huxley beskriver også en fullstendig dissosiasjon
fra sin egen kropp. Det føles som om bena og
armene ikke lenger er en del av det han kan kalle
«jeg». Ifølge Huxley er dette en innsikt i hvordan
forholdet mellom selvet og kroppen egentlig
utspiller seg. Kroppen tar som regel hånd om
seg selv, selvet formulerer bare ønsker, som blir
realisert av prosesser det til en liten grad tar del
i. (Dette er for øvrig en idé som ikke bør klinge
altfor fremmed i ørene til dem som har vært utsatt
for moderne kognitiv nevrovitenskap). Huxley
fant seg selv fullstendig absorbert i tingene rundt
seg, en stol, et stykke stoff, en flekk med sollys
eller skygge. Alt rundt ham hadde fått en fornyet
estetisk kvalitet. I likhet med James viser Huxley
til en følelse av at konseptene vi innordner verden
etter går i oppløsning, som om «konseptet svelges
av perseptet».

Skremmende skjønnhet
Den psykedeliske opplevelsen er uforklarlig
vakker, mente Huxley, så vakker at det er like før
den blir skremmende. For de av leserne som har
kjennskap til schizofrenilidelses fenomenologi, vil
enkelte av Huxleys skildringer høres kjente ut –
han sammenlignet selv rusen med «de himmelske
sidene ved schizofreni». «Å miste seg selv» er et
gjennomgående tema i førstehåndsberetninger fra
schizofreniens prodromalstadium. Flere pasienter
rapporterer å «miste eierskapet» til sine egne
sanseinntrykk. Disse uhyggelige likhetene har
fått forskere til å studere hjernetilstander under
psykedelisk rus som modell på psykoselidelser.
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Likheten i den akutte rustilstanden bør imidlertid
holdes atskilt fra ideen om at bruk av psykedelika
fører til schizofreni eller andre psykiske lidelser,
noe epidemiologiske studier ikke har klart å påvise
(sett bort fra en sjelden tilstand med vedvarende
p ers epsjons endringer). Paradoksalt nok har
studier vist at psykedelika kan ha en anxiolytisk,
antidepressiv og antiaddiktiv effekt. Foreløpig
finnes det riktignok relativt få kontrollerte studier
av disse langtidsvirkningene, så slike funn bør tas
med en god klype salt.
Beskrivelsene av dissosiasjon og oppløsning av
egoet kan på den andre siden sammenlignes med
en tilstand som i vår kultur er blitt mer og mer
ettertraktet. I Mindfulness in Plain English, en
bestselgende innføringsbok om mindfulnessmeditasjon, omtales forestillingen om at «jeget» er
en avgrenset størrelse, som kilden til all psykologisk
lidelse. Mindfulness – eller oppmerksomt nærvær
på norsk – er beskrevet som en tilstand der
oppmerksomheten holdes i øyeblikket, mens tanker
og bekymringer som dukker opp i bevisstheten,

observeres med en «frakoblet», ikke-dømmende
holdning. I denne typen meditativ praksis er det
uttalte målet at selvkonseptet sakte, men sikkert,
skal smuldre bort.
Innsikt eller selvbedrag
Fordi psykedeliske stoffer forstyrrer hjernens
naturlige funksjon, er det nærliggende å tenke at
persepsjon under psykedelisk rus er en form for
selvbedrag. Dersom vi ser nærmere på hvordan
vår perseptuelle utrustning fungerer, blir dette
imidlertid mindre opplagt. I en klassisk studie av
menneskelig persepsjon tok forsøkspersonene på
seg briller som bokstavelig talt snudde verden på
hodet. I begynnelsen var det nesten umulig for
dem å orientere seg, og selv de enkleste handlinger
krevde enorm konsentrasjon. Etter noen få dager
begynte imidlertid synet å korrigere seg selv. Det
første flere av deltakerne merket, var at vann
begynte å renne nedover i stedet for oppover, og
litt etter litt var alt som det var før de hadde tatt
på seg brillene. Da brillene ble fjernet, måtte de
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Denne studien viser at mennesker har en perseptuell
beredskap, som baserer seg på våre forventninger
om hvordan verden skal se ut. Det er ingen én-tilén korrespondanse mellom verden «der ute» og
våre persepsjoner. Som forfatteren Sidney Cohen
formulerer det: Verden blir ikke sett slik den
er, men slik den burde være. Den perseptuelle
beredskapen varierer også mellom individer; en
botaniker og en kunstner oppfatter ikke en blomst
på samme måte.

Under påvirkning av psykedelika kan det se ut til
at dette målet om overlevelse blir nedprioritert.
Omgivelsene organiseres ikke lenger strengt i
tråd med vår normale perseptuelle beredskap.
Verden ses med friske øyne, så å si. Kategorier
og konsepter vi til vanlig prosesserer inntrykk
gjennom, smuldrer opp, og grensene mellom
ting vi tidligere har oppfattet som separate, blir
uklare. Dette kan forklare den hyppig rapporterte
opplevelsen av at alt blir en del av en større enhet,
og at våre konsepter ikke skjærer ut virkeligheten
«ved leddene», fordi virkeligheten ikke egentlig
har noen ledd.

Måten vår persepsjon er kalibrert på, er et produkt
av medfødte egenskaper og erfaring. Den er utviklet
gjennom evolusjonen for å sikre vår overlevelse
heller enn for å representere verden på en mest
mulig nøyaktig måte. Dersom en slange plutselig
dukker opp i vårt synsfelt, er det ofte mer nyttig
å oppleve den som farlig enn som vakker, selv om
den kanskje er begge deler.

Med denne forståelsen av persepsjon blir det
vanskeligere uten videre å hevde at psykedelisk
rus gir opphav til «falsk» persepsjon. Innsikter
oppnådd i psykedelisk rus kan heller ikke blankt
avvises som vrangforestillinger. Det som imidlertid
også blir tydelig, er at psykedelika kan føre til en
type persepsjon som i flere dagligdagse situasjoner
er nokså upraktisk.

gjennomgå en tilsvarende læringsprosess for at
verden skulle se normal ut igjen.
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«Endringene i personlighet etter erfaring med
psykedeliske stoffer ser ut til å være varige, særlig
hos brukere som rapporterte å ha hatt mystiske
opplevelser.»
Dype spor
Hvis det nå er slik at psykedeliske opplevelser
kan gi innsikter og nye perspektiver på verden,
hvordan påvirker dette brukeren? Ferske studier
har vist at eksponering for psykedeliske stoffer
som LSD og psilocybin fører til høyere skåre på
personlighetstrekket åpenhet. Åpenhet er forbundet
med en generell intellektuell nysgjerrighet, interesse
for kultur, rik fantasi, estetisk sensitivitet og åpenhet
for nye erfaringer. Endringene i personlighet etter
erfaring med psykedeliske stoffer ser ut til å være
varige, særlig hos brukere som rapporterte å ha
hatt mystiske opplevelser.
Sterke inntr ykk kan sette dype spor. Selv om
personlighet defineres av sin relative stabilitet,
er den altså påvirkbar av skjellsettende opplevelser.
Slike opplevelser kan komme med både positivt
og negativt fortegn. I forskningslitteraturen ser
det ut til at bruk av psykedelika for de fleste ikke
fører til psykologiske problemer. Psykedelika kan
imidlertid åpne dører det er vanskelig å lukke, og
hvordan et individ vil håndtere en psykedelisk
opplevelse er det vanskelig å forutsi. Det er rimelig
å anta at erfaringer som sår tvil om grunnleggende
antakelser om selvet og verden, for noen kan være
utfordrende å ta med seg tilbake til hverdagen.
Oseanfølelsen
Slike opplevelser er riktignok ikke nødvendigvis
betinget av psykedelika. William James mente
han under påvirkning hadde opplevd en tilstand
enkelte kan oppnå uten hjelp av psykoaktive stoffer

– gjennom religiøse eller spirituelle åpenbaringer.
Fre u d re fe re r te ant a ke l i g v i s t i l d e t s am m e
fenomenet når han snakket om «oseanfølelsen»,
en slags fornemmelse av evigheten, som han
mente er opphavet til alle religiøse trossamfunn.
Denne «ontologiske emosjonen» hadde blitt
oversett av vitenskapen, mente James, selv om
den gjennomsyrer menneskets historie.
I en pågående studie ved Johns Hopkins universitet
og Universitetet i New York vil forskere se på
nettopp forholdet mellom psykedelika og spirituelle
opplevelser fra et vitenskapelig perspektiv. De har
rekruttert religiøse ledere fra ulike trossamfunn,
s om i f l e re omg ange r s k a l f å a d m i n i s t re r t
stoffet psilocybin. Planen er å la dem bruke sitt
religiøse vokabular til å beskrive den psykedeliske
opplevelsen. Forskerne ønsker å sammenligne
rusinduserte spirituelle tilstander med dem som
oppstår organisk. Foreløpige resultater tyder på
at William James var inne på noe. Forskerne har
funnet en betydelig overlapp mellom opplevelsen
av naturlige og psykedeliske mystiske opplevelser.

Peder D. Stabell går 6. semester på
profesjonsstudiet i psykologi.
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Tekst: Maia Daasvand
ORDOPPKAST 1

ORDOPPKAST 2
Det er ingenting
De har ikke noe innhold
Disse ordene
Tomme
De bærer ikke mening
For meg gjør de det
Men jeg vet hva de er
Ingenting
Forventninger forvrengt til en illusjon
Om noe ekte
Så om det gir mening for deg òg
Er ikke det utelukkende bra?

Jeg spyr ut dritt
Det flyter ut på papiret
Lite innbydende bokstavsuppe
Ferdig tygget og fordøyd
Ingen næring igjen
Oppkast, om du vil
Jeg spar det sammen så godt jeg klarer
Med hendene mine
Væsken siver ut gjennom sprekkene
Mellom fingrene mine
Klumpene ligger igjen
Jeg holder det fremfor meg
Inviterende og fylt av forventning
Byr jeg det fram til forbipasserende
Som et barn som har tegnet mamma og pappa
To kruseduller
Liker du det ikke?

