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LEDER
Det kan synes som om det finnes en spesiell overgang mellom det å være ungdom
og voksen for profesjonsstudenter. Dette gjelder nok for studenter flest, men det
er likevel noe spesielt med å inngå en slags kontrakt med samordna opptak om
et seksårig løp. Man begynner ikke med et årsstudium eller en bachelor og tar det
derfra. Denne kontrakten er i høyeste grad eksistensiell av natur. Når man er 18 eller
22 er det vanskelig å se for seg fremtiden som venter en når man endelig har besteget
Mount PSI. Så det er med tåkesyn på fremtiden man tillitsfullt tråkker seg gjennom
de første semestrene uten å vite hvor lenge seks år (1,892e+8 sekund) egentlig varer.
Dette er jo absurd, tatt i betraktning den unge voksnes tidsforståelse.
Det er her jeg er nå, nesten på toppen av Mount PSI, på slutten av profesjonsstudiet i
psykologi ... Jeg skimter toppen, og når jeg snur meg ser jeg alt strevet vi på mitt kull
har beseiret på veien, og gleder vi har opplevd. Alle steinene vi møtte, og steinene
som fremdeles er foran oss. Men tilbake til denne overgangen mellom ungdom og
voksen:

Jeg påstår egentlig ikke at voksne er frie. Iallfall ikke de med barn (neida). Men jeg
prøver å skissere limboet vi profesjonsstudenter står i. På ryggen bærer vi sekken
med de betingelsene vi er prisgitt som student. Da kan man jo spørre seg om hva
disse betingelsene egentlig er? De har endret seg en del siden studietiden man hadde
i det antikke Hellas:
«The Academy was the place where the student lived with 'the matter itself ' day in and
day out, in the company of others who, like him, were 'devoted to this very thing', and
with whom the conversation of philosophy never fell silent.» (Harrison, 2008, s. 66)
Platons akademi skulle skjerme ungdom fra den virkelige verden slik at de kunne
hengi seg fullstendig til studier. Denne luksusen har ikke de fleste studenter i dag.
De 8 265 kronene som Lånekassen ruster oss med hver måned, gir oss noe skjerming
fra voksenlivet, slik at vi kan fokusere på studiene. Undersøkelser viser likevel at
mange studenter har en fot i hver leir; de står i limboet mellom ungdomstiden og
voksenlivet. Ifølge en artikkel i Universitas klarer ikke de fleste studenter seg på
Lånekassens midler. 37 % får til eksempel støtte hjemmefra. Andre må kanskje
spare til å studere, eller jobbe ved siden av. Jeg har inntrykk av at sistnevnte er det
vanligste.
På 10. semester skal studenter gjennomføre hovedpraksis. Her skal de jobbe en 37,5
timers arbeidsuke med de samme 8 265 kronene i lønn. Arbeidsdagen ligner en fra
de voksnes verden, men betingelsene er en slags hybrid mellom en arbeidshverdag
og en studiehverdag. Limboet synliggjøres på en ny måte. Man har ikke de samme
betingelsene som sine kollegaer i praksis, men heller ikke som studentene på PSI.
Akkurat som studenter i Oslo i dag ikke er som studenter ved Platons Akademi.
Det er her, i limboets kommunale livmor, denne utgaven om voksenliv har blitt til.
Harrison, R.P. (2008). Gardens: An Essay on the Human Condition. The University of Chicago Press.
https://universitas.no/nyheter/66729/42-prosent-av-studenter-kan-ikke-betale-uforutsett/ (hentet 1. mars
2020)
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OMSLAGSILLUSTRASJON: ANNE SMIT HASLI

I’m not a girl, not yet a woman (BRITNEY SPEARS)
eller
Jeg betaler regninger, men jeg er ganske fattig og jeg har ikke den voksnes frihet. Mama?
(UNDERTEGNENDE)
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OM Å LENGTE
ETTER Å BLI
VOKSEN
TEKST

HELENE

FARESTVEDT

RAAHEIM

Da jeg var barn var det eneste jeg ville å bli voksen. Jeg
brukte mye av tiden min til å observere voksne. Hvordan
de snakket med hverandre, hvordan de gikk kledd,
måten de senket stemmeleiet på når de skulle snakke om
«voksenting», hva de drev med på fritiden og hvor mye
(ev. lite) godteri de spiste hver lørdag. For meg fremstod
voksenlivet som det ultimate målet i livet. Det var når man
ble voksen at man kunne kjenne på hvordan det faktisk
var å leve i verden. Som voksen ville man ha svarene
på alle «hvorfor det-spørsmålene», folk ville endelig være
villige til å høre på det man sa, og man kunne drikke vin
mens man snakket om personer med rare navn som hadde
skrevet viktige ting. Og viktigst av alt; man ville bli tatt
på alvor.
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om å lengte etter å bli voksen

Observasjoner om voksenlivet

Å ikke passe inn som barn

Lengselen etter å bli voksen var i meg til enhver tid, men
det var særlig noen situasjoner som forsterket følelsen
ytterligere. Først og fremst dreide dette seg om at jeg store
deler av dagen gikk rundt med en brennende følelse av å
ikke passe helt inn blant alle de andre barna på skolen. De
andre ville stort sett leke med pinner i skogen, hoppe strikk,
løpe rundt og bråke, eller sitte og hviske med etterfølgende
fnising av det som ble hvisket om (les: han søte gutten i
klassen). Jeg har aldri fått noen særlig glede av å leke med
pinner, ikke nå, og heller ikke da, så pinnelek ble for meg
en av mange bekreftelser på at jeg ikke passet helt inn. For
det var kun de kuleste barna som lekte «krig» i skogen.
Selv om jeg til tider også kunne like å hoppe tau og leke
«barneleker», bestod mine interesser hovedsakelig i å lese
bøker (jeg digget Nancy Drew og Tzatziki), gå på fjelltur,
knyte knuter i speideren og ikke minst å tenke – mye og
ofte. Jeg likte ordet «filosofi» og hadde lyst til å bli en sånn
type. Og fordi alle filosofer jeg visste om var eldre menn
med skjegg, ble jeg enda mer overbevist om at løsningen
på det hele måtte være å bli voksen.
Selv om jeg syntes jeg hadde funnet løsningen på hvordan
jeg endelig skulle passe inn, var det ikke alle som var
like overbevist. En av disse var mormor, som med et
velmenende, men noe ubehagelig blikk kunne se på meg
og si: «Så herlig det er å være barn. Man er jo helt uten
bekymringer!». Hun mente jeg burde nyte tiden som
barn, og at voksenlivet ikke kunne sammenliknes med
den friheten barn hadde. Dette gjorde meg nokså sint,
og forsterket bare ønsket mitt om å bli voksen. For selv
om jeg undret meg over hvordan en voksen som henne
kunne savne sin barndom, tenkte jeg samtidig at hun tok
feil. Mine observasjoner og undersøkelser tydet jo på det
motsatte!

Alle mine observasjoner og undringer resulterte i en rekke
antakelser om hvordan voksenlivet utspilte seg. Slik så det
ut:
1. Alle voksne går på «jobben». Jobben er viktig. Den tar
like lang tid hver dag. Etter jobben snakker man om folk
på jobben, hvor sliten man er og hvor godt det skal bli
med helg.
2. Voksne leker ikke med pinner. De spiser, går på jobb, ser
på tv eller går på tur. Innimellom støvsuger de og henger
opp klær. Noen ganger spiser de sjokolade i skjul.
3. Avisen skal holdes et visst antall centimeter fra ansiktet,
og det er viktig at man myser og har brillene på tuppen
av nesen.
4. Det er mange møter på enkelte jobber, slik som
universitetet. Rommene møtene holdes i er grå og triste,
det lukter innestengt, og man får vondt i hodet veldig fort.
Møtene varer alltid mye lengre enn man tror.
5. Et tips til å overleve møter: Sitte under bordet og drikke
appelsinjuice.

Lengter fremdeles

Nå som jeg er 23 år og «endelig» voksen, synes jeg
overraskende mange av antakelsene mine som barn ser
ut til å stemme. Sånn noenlunde i hvert fall. Det eneste
problemet er at jeg fortsatt ikke føler meg voksen. Til
tross for at jeg per definisjon er voksen (over 18 år) og
gjør voksenting (studerer, betaler regninger, lager min
egen mat, bor med kjæresten, osv.) er det fortsatt en
lengsel i meg etter å bli eldre; å bli «voksen». Så hvor
kommer denne lengselen fra? Og hva består den i? Det
nærmeste jeg kommer et slags svar på dette, tror jeg må
være Knausgårds beskrivelse av hvordan livet blir bedre jo
eldre man er:
«Tyveårene var et helvete. Det eneste som var verre, var tenårene.
Men trettiårene er ok. (...) Da jeg var tyve, var det jeg hadde, altså
det som var meg, så lite. Jeg visste jo ikke om det, for det var jo alt
da. Men når jeg er trettifem, er det mer. Altså det som fantes i meg da
jeg var tyve, er der fortsatt. Men nå er det omgitt av uendelig mye mer.
Omtrent sånn tenker jeg at det er».
For kanskje er det omtrent dette lengselen består i? I
mellomtiden får jeg heller vente i spenning på at voksenlivet
skal begynne. For det eneste jeg vet med sikkerhet er at jeg
er uendelig lei av å ikke føle meg voksen.

Helene Farestvedt Raaheim går 10. semester på
profesjonsstudiet i psykologi
Referanse:
Knausgård, Karl Ove. (2009). Min kamp 2. Forlaget
Oktober s. 300-301

7

utgave nr. 1 2020

H Y S T E R I
Med
sine
tykke,
autoritative
diagnosemanualer, og store navn som Verdens
Helseorganisasjon og American Psychiatric
Association bak, er det lett å tenke at dagens
diagnosesystem er hugget i sten, og utgjør en
slags endelig oversikt over alle diagnoser som
finnes. Samtidig er historien full av forkastede
diagnoser som en gang ble sett på som viktige
og riktige. Måten vi forstår sykdom på er
ikke helt adskilt fra tiden vi lever i. Dagens
diagnosesystem bør derfor brukes med en viss
ydmykhet. Kanskje vil fremtidens psykiatere
og psykologer riste på hodet over diagnosene
vi bruker i dag. Dette er bakgrunnen for
Speilvendts nye diagnosespalte, som ønsker å
vise hvordan vårt syn på sykdom, og dermed
også diagnoser, endres over tid og på tvers
av kulturer. Først ut er hysteri, et av de mest
kjente eksemplene på en diagnose som en
gang var svært utbredt, men som nå ligger på
historiens skraphaug.
Så tidlig som 1900 f.Kr. finner man
beskrivelser som kan ligne hysteri i egyptiske
papyrusruller. De gamle grekerne mente
lidelsen skyldtes en vandrende livmor,
derav navnet, som er et gammelt gresk ord
for nettopp livmor. Diagnosen har altså
eksistert lenge, men fikk fornyet popularitet
først på slutten av 1800-tallet. Ser man på
symptomlisten, kan man få inntrykk av at
hysteri ble brukt litt som et sekkebegrep.
Den inneholder alt fra somatiske plager
som kramper, svimmelhet og lammelser,
til psykologiske plager som engstelse og
utagerende atferd. Lenge tenkte man at
lidelsen i hovedsak var somatisk, men mot
slutten av 1800-tallet begynte man å tenke
at lidelsen hadde psykologiske årsaker. Blant
annet var mange av Freuds tidlige pasienter
hysterikere, og hans «snakkekur» var
opprinnelig en behandling for hysteri.

8

Hysteri, der navnet altså er en direkte
referanse til kvinnekroppen, ble sett på
som en typisk «kvinnediagnose». De fleste
hysterikerne var kvinner. Menn kunne også
få en hysteridiagnose, men da brukte man
heller diagnosene nevrasteni og hypokondri.
Kvinners stilling i samfunnet hadde utvilsomt
en innvirkning på dette, noe som kan sees på
fra flere vinkler. Datidens ekstremt strenge
kjønnsroller og begrensede muligheter for
kvinner må jo ha vært nok til å gjøre enhver
kvinne nedstemt. Videre kan man tenke seg
at det var lett å sette merkelappen «hysteri»
på kvinner som ikke fulgte disse normene,
og gjorde «ukvinnelige» ting, som å uttrykke
meninger eller sterke følelser. For øvrig ble
kvinnefrigjøringsbevegelsen, som utviklet seg
på denne tiden, også kalt hysterisk. Samtidig
er det jo ingen tvil om at de fleste pasientene
slet med reelle symptomer, så hysteri kan
ikke bare sees på som et tilstandsbilde av
samfunnet.
Så hva skjedde med hysterien? Diagnosen er i
dag ikke å finne i noen diagnosesystemer. Dels
skyldes dette at man, rimelig nok, ønsker å
unngå kjønnsspesifikke diagnoser. I tillegg har
vi fått et langt mer nyansert diagnosesystem,
og symptomene som tidligere lå i den store
sekken hysteri, finner man nå i en rekke
forskjellige diagnoser. Somatiske symptomer
som lammelser kan man se i sammenheng
med dissosiative lidelser, og den utagerende
atferden kan for eksempel være en del av
enkelte personlighetsforstyrrelser.
Når man ser på hysteri med nåtidens øyne,
er det lett å se hvor lite spesifikk denne
diagnosen var, og i hvor stor grad den ble
påvirket av datidens normer. Samtidig sier
diagnosens varighet og prevalens noe om
hvor vanskelig det er å se dette i sin egen tid.

AN
N
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Send mail til blimed@svff.no for å bli med!
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«The scien
tist

and Hamle
t
combined in
to one soun
ded
alluring, so
psychology
became my
choice.»
- OJ Mads
en

Shakespeare på PSI (Hamlets siste dager):
en kontrafaktisk dialog på omtrentlig to sider

På seminarrom 4 eller i skolegården eller noe; det er natt.
PSI
Velkommen skal du være, kjære Hamlet,
vi, sier jeg, mener meg, står samlet
om å tilby deg et professorat på hvor mange år –
du innfrir nemlig hvert krav som står, er
hvit, selsom og digresjonskjær.
Som et tillegg lar vi deg høste som du sår
(jeg snakker så klart om studinene du får
ligge med som du makter, men vær varsom, vis takter:
si ikke til den ene hva du gjorde med den andre,
ellers henger de deg fra lissen, sparker deg i tissen:
«meg og» – jeg vet du vet så altfor godt,
my man, vokst opp på et slott).
HAMLET
Takk, men først noen ukvemsord, om du tillater det:
Jeg er kommet for å dø, nei, vent, ikke le –
disse skoger dere har er en utmerket favn,
jeg forsøker å unngå min families skam;
mitt liv til nå har bare vært jammer,
jeg ble voksen for tidlig, straks far ble gammel –
ungdommens dugg fordamper i hast,
skjebnen er sannelig en fæl pederast.
Det er alt sammen tuftet på tilfellet, min venn,
alt fra hvordan du går til ditt første hjem;
jeg har ingen makt, verken nå eller siden,
og velger derfor å gi etter for tvilen.
PSI
Men Hamlet, du vet da så inderlig vel
at denne urett ikke bør kvele deg selv;
her tilbys du alt som kan løfte på minen,
ja visst står du maktesløs overfor pinen –
den som tærer på deg, det ser til og med jeg,
unnskyld, vi –
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HAMLET
Ja, dette «vi» er og en vippende farsott,
som noe vi ser, men aldri helt har forstått;
å, hvor jeg ønsker det var som man sier,
at fellesskap tillot utallige stier,
løpende parallelt eller på kryss og på tvers,
at det ikke førte til fullstendig revers
med hensyn til alt av hva tanken formår –
se, i hvilket knutepunkt jeg plutselig står,
bundet og hindret så sant jeg skal leve,
tillot meg aldri et øyeblikks sveve.
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Shakespeare på PSI (Hamlets siste dager)

GJENFERDET
Hamlet, jeg er Harald Schjelderups’ gjenferd,
den gamle krabben, gjenoppstått på siden,
fysiker-filosof, jeg forteller det viden;
du har rett, gamle ørn, om konformitetens last –
den veier så tungt, er det rart du brast? –
allikevel tar jeg meg i å undres over tiden,
hvorfor nå har du satt kurs for den andre siden?
HAMLET
…
Jeg har båret dette loddet for lenge,
det er som du skjønner vanskelig å trenge
en livsfølelse gjennom ordet alene
når syntaks er form og bokstaver så pene.
Mitt liv under ett har jeg vel aldri kjent
frihetsfølelsen, som stundom har vært så betent;
svulmende på innsiden som puss i en vorte,
et lite stikk, og alt kan bli borte;
det er denne tanken som har vært meg forlokkende,
vissheten om at jeg kan la det brått-ende
uten å avgi forklaring til noen;
en råderett, skulle tiden bli moden.
PSI
Er det da ikke noe konkret som har skjedd
som kan forklare (begrunne) deg plutselig redd?
Jeg – vi har tilbudt deg det en kan makte,
det er deg, kjære Hamlet, som vi har å takke
om du valgte å gjøre en ende på alt,
det er sant, man vil klandre deg totalt.
HAMLET
For så å gjøre helgen ut av meg, mitt kadaver,
bare minnet igjen, man tar vad man haver.
Jeg har grunnet og undret helt siden oppstarten
av mitt voksne liv, og det tiltok i opptakten
til mitt modne jegs inntog i de myndiges rekker,
den frukten som råtner over alles hekker,
og som nok best kan betegnes som kjølvann av dugg,
ikke ungdom og vilje, men renspikket slugg;
jeg er usikker på hvilken verdi det kan ha
å leve i den evinnelige skyggen fra da –
det som var.
Mitt inntrykk er at jeg ikke har skjønt
noe helt essensielt ved gressenes grønt,
at jeg ikke ser farger der andre ser hager,
at jeg på ingen som helst måte står bak hva jeg lager;
det er sant å si bare ett spørsmål igjen:
om jeg virkelig var den jeg håpet på, venn.

Petter Brevik går 2. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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V O K S E N S T I L E N
TEKST TIRIL PISANI
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Rustet med kamera, spørsmål i notatblokken, klump i magen og vitebegjær, planlegger vi vår ekspedisjon
til fremtiden. Vi vil bli kjent med voksenlivet vi selv kanskje vil leve når den tid kommer. Så, vi drar
til «Voksenland» som befinner seg i den eldre delen av Psykologisk Institutt (PSI). Her ønsker vi å
lære mer om klesstilen til de ansatte. Følgende vil vi avsløre: Består ansatte på PSI av homogene
akademikere, der stilen er konform? Hvor mye kan vi lære om dem via klesdrakten deres – evt. hvordan
kontoret ser ut? Hvordan bør psykologer kle seg, og er det ytre tro mot det indre? I større eller mindre
grad besvares disse spørsmålene, uten at vi kan love at utvalget er representativt for alle voksnes stil og
mening. Professor, beskriv din klesstil!

« FUNKSJONALISTEN»,

EIVIND YSTRØM

Eivind har nylig flyttet inn på nytt kontor. Det står fortsatt relativt
tomt, med flere flytteesker på gulvet enn bøker i hyllene. Når vi spør
hvordan han ønsker at det skal se ut, er visjonen funksjon. Det skal
fungere som et møterom, men han har også kjøpt noen litografier han
skal få hengt opp, når han får tid. Han viser seg å være noe skeptisk
til kontorpynt:
- Det er noe galt med professorer som bruker for mye tid på å
ordne rommet sitt. Hvorfor tenker de på det? De skal jo ikke
tenke på annet enn forskning og undervisning.

Hvordan vil du beskrive stilen din?

Jeg har aldri, noen gang, blitt spurt om det. Det var et nytt
spørsmål! Jeg tenker at den er egentlig ganske konform. Jeg
tenker nok litt over det, hvordan jeg «blender» inn stilmessig, på
konferanser, for eksempel. Hvis det er en amerikansk konferanse
skal du fremstå som en professor, og være kledd på en viss måte.
Da går jeg ofte med blå skjorte og khaki-liknende bukser. Men
her, når jeg skal ha undervisning og sånt, så tenker jeg ikke så
mye over det. Da tror jeg nok jeg går for noe litt behagelig, i
passe temperatur og ikke for trangt.
Man tenker litt på hvilke sosiale grupper man prøver å vise at
man ekskluderer seg selv fra, ikke sant. Jeg har veldig sjeldent
noe som har et direkte merke på, eller – når jeg tenker over
det kan jeg ha det også. De fleste som er professorer og sånt
er jo ganske så langt på venstresiden, så da er det litt morsomt
noen ganger å ha for eksempel en skjorte med Jean Paul, fordi
det er litt ute av karakter. Det kan jo være litt gøy. Men jeg vet
ingenting om hva som er nytt, eller noe sånt. Også liker jeg en
sånn friluftsstil. Jeg har jo på meg en ullgenser nå, som jeg gjerne
kunne brukt i skogen også.

Eivind er professor i personlighetspsykologi
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Jeg tror det er en sammenheng mellom stil og personlighet.
Absolutt. Noe går jo på det med konformitet; i hvilken grad man
føler seg observert av andre. Om man opplever at man er på en
scene eller ikke. For noen er man veldig åpenbart ikke det. Eller
så kan man ha det sånn at – kanskje for professorer da – at det
på en måte er galt å være for stilig. Det fremstår uakademisk,
ikke sant. Det er veldig forskjellig fra fag til fag. Humanistisk
fakultet er der de mest suspekte går rundt i dress. I psykologi kan
du være litt stilig, men ikke overdriv det.
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- Det er viktig å ikke ta seg selv
altfor høytidelig, sier Bang, iført
sin vante dressjakke.

voksenstilen

«ØKONOMEN»,

HENNING BANG
- Jeg er utdannet psykolog og siviløkonom, men har
ikke jobbet én time som siviløkonom, noe jeg er veldig
glad for. Siviløkonomi er noe av det kjedeligste som
fins! Men, når du ser på hvordan jeg ser ut – jeg
mener at jeg ikke ser ut som en psykolog – jeg synes
jeg ser mye mer ut som en siviløkonom.
Nå er jeg en komplett klisjé, med sånn stripete og
lyseblå skjorte, og dressjakke. Slik så jeg også ut da jeg
begynte på psykologi i 1982, rett fra Handelshøyskolen
i Bergen. Da fikk jeg noen kommentarer. Altså, det
var IKKE sånn «Jøss, så fin du var i dag da!». Etter
hvert så jeg mye mer «psykolog» ut da jeg studerte.
For ti år siden gikk jeg veldig sjelden med jakke, bare
en eller annen blå eller grønn, pen skjorte. Det er noe
med skjorten og jakka! Velger man av seg jakka og
får en ensfarget skjorte så blir man en mindre strigla
businessmann.

Henning er førsteamanuensis i organisasjonspsykologi

Etter hvert har jeg gravitert mot siviløkonomen igjen.
Så sjelen har blitt mer og mer psykolog, og klærne
mine har blitt mer og mer siviløkonom. Men jeg er
jo organisasjonspsykolog, så kanskje det er noe med
det. Ikke siviløkonom, men organisasjonspsykologstil. Også jobber jeg med mange ledere som er på et
veldig høyt plan, og de ser sånn ut. Jeg tror jeg smittes
litt av dem. Jeg tror ikke det er en viss måte å kle seg på
her på PSI. Jeg har aldri fått noen kommentarer som
dem jeg fikk som psykologistudent.

Keyboardet er gjenstanden jeg er mest glad i på kontoret mitt!
Jeg får spilt altfor lite. Jeg spilte jo i husband her, men nå har vi
nedlagt husbandet. Men jeg spiller av og til.

Henning drar nytte av det plutselige selskapet, og varter
opp med en minikonsert. Han drar naturlig fingrene
langs tangentene, og vi beveger oss inn i et stemningsfullt
jazzunivers i det han begynner å synge:
«You intoxicate my soul...».
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«DEN LEKNE 'KJERRINGA'»,
'KJERRINGA' »,

HANNE WEIE ODDLI
- Jeg går nesten alltid med kjole, eller skjørt.
Det er fordi jeg synes det er mer komfortabelt.
Jeg liker å pynte meg litt, og synes egentlig
livet er for kort til å ikke pynte seg, hver dag.
Jeg synes alltid det vakreste er det som leker
med det stygge. Det jeg liker er å leke med
kjerringstilen: Ha noe som går over grensen
mot å være litt stygt, og litt kjerring.
Jeg føler meg fri til å kle meg slik jeg vil her
på PSI. Aller mest er jeg opptatt av mine
indre bilder. Men da jeg var student syntes
jeg det var gøy å ta etter – da var det noe som
var professor- og lærerstilen, og det var blant
annet, på 90-tallet, store ravsmykker. En av
måtene å gå inn for å bli psykolog for meg,
sånn i midten av studiet, var å kjøpe en svær
ravring! Da følte jeg liksom, å, nå nærmer jeg
meg… Det var ikke for å bli mottatt, men
for å selv tre inn og føle at jeg var et skritt
nærmere psykologidentiteten.
Mer og mer har jeg endt opp med en stil som er veldig min egen,
som ikke varierer så mye. Jeg er ikke opptatt av å følge det som er
«svingningene», selv om jeg får det med meg. Jeg er mer opptatt av hva
jeg synes er kult, og hva jeg synes inspirerer fra indre bilder jeg kan ha,
fra film eller ulike epoker. Hvis jeg ser bilder av meg selv, kan jeg erfare
at det er et stort gap mellom mitt indre bilde, altså hvordan jeg trodde
jeg så ut og følte meg, og hvordan jeg faktisk ser ut. Men det indre bildet
blir likevel viktig.
Jeg må passe meg litt for å gå inn i den Norway Designs-stilen da, for
eksempel Marimekko, som jeg kan ha en hang mot. Da blir jeg for mye
den akademikerdamen. Før ville jeg jo være mest mulig akademiker,
med ravringen og sånne svarte sjal vi drev og hekla oss. Det var
kjempeviktig å ha det sjalet. Men så kommer det til et punkt hvor ting
snur. Man streber mot å bli akademiker, men hvis det blir for vedtatt,
får man bare lyst til å slippe det litt. Man vil vel ha noe litt annet enn
seg selv. Jeg trenger ikke strebe mot akademikeren lenger, så da kan jeg
heller tøyse litt med det.
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- det vakreste
er det som leker
med det stygge

Hanne er førsteamanuensis på klinisk fagavdeling
I hvor stor grad tenker du at man kan være fri i klesstilen i rollen som psykolog?

- Det er rimelig å ta en runde med seg selv rundt dette. Hvordan fremstår man
for en klient? Jeg tenker at det å skulle være helt konform i klesstilen ikke blir helt
nøytralt det heller. Det er et poeng at man ikke skal ta for stor plass. Men hva er
det som er å ikke ta plass? Da kan man jo liksom tråkke feil hvis man prøver seg
på noe nøytralt, tenker jeg da. Også har det blitt friere. Det er ikke helt fastsatt
lenger, de ulike rollene. Det er større mangfold, man kan gå med mer uansett
hvilken rolle man har. Jeg tror at det menneskelige møtet – det som skjer der –
fort blir viktigere. Samtidig som, hvis man blir veldig utrert, til tross for det store
mangfoldet vi har, må man være forberedt på at det er det som kommer først. Da
kan det ta litt lenger tid å komme til det som er viktig. Så det er et valg man må ta.
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ILLUSTRASJON EMILIE SANDELL

ALDERSREGELEN
TEKST RUNE BRAATEN
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«Jeg har aldri vært utro…», sa hun og så meg dypt inn
i øynene. Hun hadde en hånd plassert på det ene låret
mitt, langt nok oppe på låret til at det understreket den
seksuelle invitten. Hun bøyde seg fram, og jeg kjente
enda tydeligere pusten av pinnekjøtt og paraplydrinker.
Det var julebord, og jeg var en videregående-elev med
ekstrajobb i butikk som var i ferd med å bli sjekket opp
av en kvinnelig butikksjef i femtiårene.
Når Lolita blir Lolito
Skjønt, «sjekket opp» er kanskje ikke det riktige uttrykket,
selv om jeg kanskje ikke ville strekke det så langt som å
kalle det forulemping eller antasting, ettersom hendelsen
skjedde før #metoo. Situasjonen innebar en viss dobbelthet
mellom smigeren i erotisk oppmerksomhet og klamheten i
at damen var på alder med min egen mor. Det opplevdes
mest av alt som et litt desperat forsøk på konkretisering av
hva som ligger i begrepet maktubalanse.
Jeg var fremdeles ung nok til å fortsatt ha et vagt minne
om at jentelus kunne være skumle greier, og dette var
noe større enn barndommens jentelus – dette var et
fullbefarent kvinnemonster på jakt etter lammekjøtt. Jeg
følte meg på samme tid som en voksen og som et barn,
den fornemmelsen de fleste av oss bevarer lenge etter
tenårene. Hvor påtrengende og upassende situasjonen
enn var, så hadde det vært verre dersom det hadde vært
en av lærerne mine som stod for det litt famlende forsøket
på å få julebordsmytene bekreftet.
Det er ikke uvanlig at lærere på barneskolen går
og leier på elevene i friminuttene. De søte små har jo et
behov for trygghet og omsorg. Men dersom en lærer i
videregående skole går rundt og leier på en femtenåring
er det nok flere som hever et øyenbryn eller to. Antagelig
med rynket panne og misbilligende blikk både på Lolita
og læreren. For man kan anta at det scenariet de fleste
ser for seg er en gammel gris av en mannlig lærer og hans
utkårede lille prinsesse, der de smyger seg rundt i skjul for
barnets mor og lærerens kolleger.

Fenomenet trofékoner
En av utfordringene ved voksenlivet er å finne en partner å
tilbringe gode og onde dager med. Hvis en voksen mann,
eller som man gjerne sier «en godt voksen mann» – med
andre ord en middelaldrende eller eldre mann, skaffer
seg en kjæreste som er noe yngre enn ham selv kan det
i mange tilfeller være sosialt akseptabelt. Ikke bare sosialt
akseptabelt, men kanskje også direkte misunnelsesverdig.
Det er ikke uten grunn at en eldre manns unge kone ofte
blir omtalt som «trophy wife»; hun er ung og fruktbar,
og har livet foran seg. Det har ikke hennes ektemann i
samme grad, så for å kompensere for sine noe forkortede
framtidsutsikter, har han kanskje en velfylt bankkonto
eller andre ressurser. Dessuten har han vist omverdenen
at han har vært i stand til å overleve lenge, og dermed er
det ikke urimelig å anta at han har relativt gode gener.
At han kanskje også har en bitter ekskone på sin egen
alder er noe den nye, unge konen får ta med på kjøpet.
Den eldre mannen er stolt av sin unge, flotte kone og
viser henne kanskje fram som et trofé, derav betegnelsen
«trophy wife». Folkelig uttrykt kan man si at han «tenker
med pikken», mens en mer akademisk formulering er at
han «følger det evolusjonære imperativ».
Når en hannløve overtar en løvinneflokk vil han som
regel drepe de løveungene som ikke er hans egne.
Gjennom denne brutale manøveren oppnår han både at
han blokkerer konkurrentenes videreføring av sine gener,
samt at løvinnene igjen blir fruktbare. Alt dreier seg om å
videreføre livet, eller rettere sagt sine egne verdifulle gener.
Vi finner noe av den samme tendensen til at hanndyret
eier retten til å avgjøre avkommets skjebne også hos
mennesket: Ifølge romerretten kunne en far uten straff ta
livet av sin sønn. Det samme gjaldt ikke for mødrene. Takk
og pris at det ikke var delt omsorg og fedrepermisjon på
den tiden.
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«Jeg var fremdeles ung
nok til
å fortsatt ha et vagt mi
nne om
at jentelus kunne være
skumle
greier, og dette var noe stø
rre enn
barndommens jentelus - de
tte var et
fullbefarent kvinnemonste
r på jakt
etter lammekjøtt»
Mannen er oftere eldst
Men hvor stor aldersforskjell er egentlig sosialt
akseptabelt? Her vil det være forskjell på hvem av partene
som er eldst; det er en tendens til at forhold der mannen
er eldst er mer sosialt akseptert enn forhold der kvinnen er
eldst. Det er skrevet spaltekilometer om aldersforskjellen
mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og hans
24 år eldre kone. En så stor aldersforskjell kan nok sies
å være uvanlig, men mindre aldersforskjeller er ikke så
uvanlig. Nedenstående tabell gjengir amerikanske tall for
2012, men det er ikke usannsynlig at vi vil finne lignende
tendenser i andre vestlige land, inkludert Norge:

Tabellen viser tydelig at det er langt flere par der
mannen er eldst, enn der kvinnen er eldst. Spesielt
tydelig blir det i ytterpunktene av aldersforskjell: Kun
1,66 % av gifte par er par der kvinnen er minst 10 år
eldre enn mannen, mens det tilsvarende prosenttallet
er 7,5 % for gifte par der mannen er minst 10 år eldre
enn kvinnen. Det bør bemerkes at prosentandelene
er forskjellige for samboende og gifte. Det kan tenkes
at i USA, som er et sosialt mer konservativt land enn
Norge, så vil par som er samboende i større grad være
ukonvensjonelle enn par som er gift, og at de derfor
kan forventes å avvike fra normalen både med tanke
på alder og andre variabler.
Alderskalkulatoren
Det finnes faktisk en regel for hva som er sosialt
akseptabel aldersforskjell mellom to turtelduer:

Sosialt akseptabel alder for partner =
Egen alder dividert på to pluss syv

Hentet fra: https://www.census.gov/prod/2013pubs/p20-570.pdf
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Regelen gjelder fra tenårene og fram til livets slutt,
eventuelt fram til den tid da mannen snur seg etter
yngre kvinner men ikke lenger husker helt hvorfor
han gjør det. Det er nemlig i stor grad på mannens
premisser regelen praktiseres, som vist i tabellen
ovenfor. Opprinnelsen til regelen er noe uklar; enkelte
sier at regelen kommer fra filmen «The Moon Is
Blue» fra 1951, mens andre mener at en ukjent fransk
adelsmann skal ha sagt det samme 100 år tidligere.
Lederen av Nation of Islam, Elijah Muhammad, skal
også ha gitt uttrykk for denne tanken. I tilfelle du ikke
er spesielt stødig i regning finner du en kalkulator på
denne nettsiden: https://www.thecalculator.co/time/
Age-Difference-Calculator-397.html
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Som eksempel, hvis du er 24 år gammel, med andre ord
en typisk psykologstudent på 10. semester, er den nedre
aldersgrensen for kjæresten din 19 år. Det er jo heller
ikke utenkelig at en tredjeklassing i videregående skole vil
synes det er stas å være sammen med en nesten-psykolog.
Førsteklassingene på videregående er imidlertid forbuden
frukt, i det minste dersom regelen om sosialt akseptabel
aldersforskjell faktisk gjelder. Men gjør den egentlig det?
Forskningen viser som alltid at bildet er mer nyansert.
Stemmer aldersregelen med menn og kvinners
alderspreferanser?
Våre venner Bram P. Buunk, Pieternel Dijkstra, Douglas
T. Kenrick og Astrid Warntjes fant i sin undersøkelse i
2001 at menn helst ville være i et forhold med kvinner som
var eldre enn regelen skulle tilsi. Skal du lese én eneste
vitenskapelig artikkel dette året, anbefaler jeg at det blir
denne. Ikke bare er den nyttig i forståelsen av voksne
mennesker – den er også godt skrevet, i motsetning til VG
og Dagbladets mer sensasjonspregede samlivsveiledninger.
Den nedre aldersgrensen for mennenes seksuelle fantasier
lå imidlertid lavere enn regelen skulle tilsi. Ettersom
fantasier ikke er synlige for omgivelsene før de omsettes i
handling og ikke lenger er kun fantasier, kan man likevel
argumentere for at regelen gjelder. Den øvre aldersgrensen
for kvinner som mennene kunne tenke seg å gå inn i et
forpliktende forhold til, lå lavere enn regelen skulle tilsi.
Dette tyder på at for menn gjelder regelen nedover, altså
for hvor unge kvinner menn synes det er sosialt akseptabelt
å innlede et forhold til. Regelen ser imidlertid ikke ut til å
gjelde oppover, altså for hvor mye eldre kvinnen kan være
enn mannen.

aldersregelen

For kvinner var bildet annerledes. Kvinnene satte den
nedre aldersgrensen for potensielle partnere høyere enn
regelen sier, altså at de foretrakk menn som var eldre enn
regelen skulle tilsi. Tilsvarende var kvinnenes seksuelle
fantasier knyttet til menn som var eldre enn deres egen
alder dividert på to pluss syv. Når det kom til den øvre
grensen, var det for kvinnene som for mennene; helst vil
man ha noen som er på omtrent samme sted i livet, og ikke
noen som allerede står på venteliste til aldershjemmet.

Rune Braaten går 11. semester på profesjonsstudiet i psykologi

REFERANSER
Referanser? Nei, jeg skal være barmhjertig nok til hverken
å oppgi butikksjefens navn eller nåværende stilling. Faktisk
tror jeg at jeg har glemt navnet hennes, og jeg aner ikke hva
hun i dag jobber med. Antagelig er hun snart pensjonist.
Buunk, B. P., Dijkstra, P., Kenrick, D. T., & Warntjes, A.
(2001). Age preferences for mates as related to gender, own
age, and involvement level. Evolution and Human Behavior,
22, 241-250.
Nabokov, V., & Bang-Hansen, O. (2010). Lolita (Vol. Bok nr.
54, Verdensbiblioteket). Oslo: De norske bokklubbene.
http://www.census.gov/prod/2013pubs/p20-570.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Age_disparity_in_sexual_
relationships
https://www.psychologytoday.com/us/blog/meet-catchand-keep/201405/who-is-too-young-or-too-old-you-date
https://www.thecalculator.co/time/Age-DifferenceCalculator-397.html
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forskningsdrypp
SØVNPARALYSE
Cheyne et al. (1999) gir nevrologiske forklaringer på ting folk ser under søvnparalyse, og
grupperer dem i tre kategorier. Inntrenger er erkjennelsen av et nærvær, som forskerne
mener skyldes en hypervigilant tilstand nede i midthjernen. Incubus – sensasjonen av
trykk mot brystet og vansker med å puste – sporer de ned til at de motornevronene
som er innblandet i pusting, er overaktive. Uvanlige kroppsopplevelser innbefatter
rare følelser av å flyte eller flyve, ofte opp til taket, mens kroppen blir igjen i sengen.
Det kan være at balansesansen, som har sete i hjernestammen, blir satt i ubalanse,
og at sensasjonen av å stige opp til taket blir «løst» av en spalting mellom kroppen
og selvet. Selvet blir med det igangsatte motorprogrammet, selv om det betyr å si ha
det til kroppen.
PSYKOGENISK DØD
Psykogenisk død, «heksedød», eller «voodoodød», er blitt rapportert i flere deler av
verden. Folk som er ofre for hekseri, og som tror at de skal dø, kan faktisk ende opp
med å gjøre det. Samme med folk som har brutt et tabu. I Polynesia var skyld og
ydmykelse de drepende følelsene, mens blant aboriginerne i Australia var folkene
paralysert av en akutt frykt. De som dør gradvis, trekker seg tilbake, og slutter å
spise og drikke. De som omkommer akutt, fortæres kanskje av hjertefeil. Man kan
se det som en psykologisk noceboeffekt: Negative forventninger i form av intens
kulturogenisk stress (Dein, 2003).
FANTOMLEM
Femåringer blir glad av all slags ros, selv når rosen ikke engang er sann. Syvåringer,
derimot, føler seg mer belønnet av den rosen som er sann; at de har gjort eller sagt
noe korrekt. Så er det en kuriøs sammenheng. Barn som mister et lem i femårsalderen
pleier ikke utvikle fantomlemsensasjoner, altså følelser i det ikke-eksisterende lemmet.
Men det gjør barn som er syv år og oppover. Man tenker at etterhvert som selvet
utvikles, kan man ta kroppspersepsjoner inn i selvet. (Kegan, 1982, s. 88).

Referanser
Cheyne, J.A., et al. (1999). Hypnagogic and Hypnopompic Hallucinations during Sleep Paralysis: Neurological and Cultural
Construction of the Night-Mare. Consciousness and Cognition, 8(3), 319–337.
Dein, S. (2003). Psychogenic death: individual effects of sorcery and taboo violation. Mental Health, Religion & Culture, 6(3),
195–202.
Kegan, R. (1982). The Evolving Self. Cambridge, MA & London, England: Harvard UP.
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KJÆRE PROFESJONSSTUDENT!
VELKOMMEN SOM MEDLEM AV NORSK PSYKOLOGFORENING
Med oss i ryggen er du #aldrialene.
• Vi jobber for bedre lønnsvilkår for psykologstudenter
• Vi sender deg Tidsskrift for Norsk psykologforening 12 ganger i året i tillegg til at du får
elektronisk tilgang
Vi tilbyr:
• Faglig, etisk og juridisk veiledning
• Gunstige bank- og forsikringsavtaler
• Sosialt fellesskap i regi av Studentpolitisk utvalg (SPU)
Psykologforeningen er Norges eneste fagforening for psykologer.
Å være studentmedlem koster mindre enn en kaffekopp i uka!
Se filmen #aldrialene på www.psykologforeningen.no hvis du
fremdeles lurer på om det er lurt å være medlem.
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DEN
UAVHENGIGE
KVINNEN
TEKST & FOTO TIRIL PISANI

Simone de Beauvoir beskriver i Det Annet Kjønn
(2000) hvordan kvinnen var bundet til sin mann,
og måtte skape en meningsfull verden bak lukkede
dører – i hjemmet. Mannen hadde sin absolutte
frihet, og tok del i det politiske og kulturelle liv.
Simultant gjorde kvinnen husarbeid, der sansen
for strevet kunne komme av det forserte ønsket
om å herske over et univers. «Å vaske, stryke, feie,
oppspore støvdottene som ligger gjemt i mørket
under skapene, det er å si nei til livet, samtidig
som man stanser døden, for tiden skaper og
ødelegger i én eneste bevegelse, husmoren griper
bare det benektende aspektet» (s.500). Det danner
en ond sirkel, der husmoren bare tilsynelatende
gjør en positiv forskjell – støvdottene vil jo alltid
gjenoppstå.

Den gang da ...
Under patriarkatet var ekteskapet en
økonomisk avtale. Ved alteret overleverte
faren sin eiendom, altså sin datter, til en
ny mann. Hun skulle nå bli ivaretatt av
en annen, og denne overgangen kunne
være tøff for kvinnen. Giftermålet gikk ikke
nødvendigvis hånd i hånd med kjærligheten.
«Ekteskapet er ment å skulle forsvare henne

mot mannens frihet, men fordi det ikke finnes
kjærlighet eller individualitet uten frihet, må hun
gi avkall på kjærlighet fra ett spesielt individ for
å sikre seg beskyttelse fra en mann hele livet»
(s. 500). Kontrakten ga sikkerhet, som var
førsteprioritet. Kvinnens liv eksisterte bare
innenfor mannens rammer, hun kunne bare
kjenne nytelse i en ikke-individualisert form.
Samtidig hadde ikke Beauvoir gitt opp håpet
om den autentiske kjærligheten. Hennes ideal
var gjensidighet. Uavhengig av plassering
på kjønnsspekteret skulle man anerkjenne
hverandre som frie objekter.
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En teori om kjærlighet, litt uten
kjærlighet?
Vi beveger oss fra det intellektuelle miljøet
i Paris til vårt naboland, Sverige. Det var
vinter, året var 1972, og kvinnen skulle
endelig frigjøres fra mannen. Det ble
skrevet et manifest, hvor målsettingen var
at ethvert individ skulle være autonomt
og økonomisk uavhengig av pårørende.
Tesen var at det skulle gi en langt bedre
tilværelse. Ideen om det selvstendige
individet tilhører individualismen, som
dominerer i vesten. Imidlertid virker
det som få land tok ideen så bokstavelig
som Sverige. Førti år senere hadde
frigjøringsprosessen satt sine spor, noe
dokumentarfilmen Swedish Theory of Love,
som kom ut i 2015, viser til. Her er den
virkeligheten som Beauvoir skildret, fjern.
Sverige hadde – i tiden da filmen ble skapt
– verdens høyeste antall voksne som bodde
alene: Det vil si halvparten av det svenske
samfunnet! Dette i en tid hvor ekteskapet
aldri hadde vært bedre for kvinner i de
vestlige samfunn. De enslige kvinnene var
ikke bare blitt økonomisk uavhengige, de
kunne også befrukte en eggcelle uten en
manns fysiske medvirkning. Sæden reiste
fra Danmark til deres dørstokk, så sprøytet
kvinnen den inn på egen hånd. Kvinnen
lot til å være tilfreds med sin enslige
tilværelse (hva med mannen?). På samme
tid gikk en fjerdedel av dødsfallene blant
eldre ubemerket hen i Sverige. Ingen
savnet de eldre: De skulle klare seg selv,
noe de for så vidt gjorde, økonomisk sett.
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Er det «utover» vi må gå?
Dokumentaren problematiserte tendenser ved det
moderne liv, hvordan vi forholder oss til hverandre:
Den selvstendige væren, det å ikke lenger være del av
en gruppe – eller en familie, for å sette det på spissen.
Det virker overdrevent, og kanskje skremmende at
det gir gjenklang i mange unge kvinners verdier.
Å innse hvor farget disse ideene er av samtiden
kan føles nedslående. Det kan ligge en styrke i å
ha nok i seg selv: å bo alene, mestre å reise alene,
gå på teater alene, forstå pensum alene. Alenetid
og uavhengighet er jo fint, men kanskje uheldig
hvis det blir mer konformt enn å være i relasjon til
andre. Det er enklere å opprettholde en fortelling
om at vi er lette å ha med å gjøre, ved aldri å inngå
i et forhold, enn å kaste oss inn i et som avslører
vår tilkortkommenhet. I dokumentaren realiserer
de voksne seg selv, uten å krysse hverandres veier.
Veiene blir til utallige personaliserte, smale stier.
Hvor fører stiene hen?
I velferdssamfunnet har vi råd til å se
på oss selv som det viktigste prosjektet i verden.
Risikoen for å oppleve tilværelsen isolerende
gjelder jo både i og utenfor ekteskap: Enten det
er i et «dukkehjem», eller i en enslig tilværelse der
premissene er skapt av deg selv. Døren kan fortsatt
låses og gardinene trekkes for, manifestert i både
fysisk og psykisk forstand. Hvorfor er det store godet
blitt uavhengighet? Det er kanskje mindre risikofylt
at ingen holder deg i hånden, og derfor ikke kan
miste deg og knuse deg i tusen biter. Likevel, det
kan tenkes at vi ved å tviholde på uavhengigheten,
holder tilbake på kjærligheten, der en forutsetning
kan være at du lar et annet individ bære deg. Er det
kanskje her en burde hatt FOMO (fear of missing
out)?
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Samhørighet versus uavhengighet
Mennesket vil herske over seg selv, naturen, og alt
imellom. Derfor kan det være skremmende å anerkjenne
at den gjensidige avhengigheten, i mindre eller større grad,
eksisterer. En menneskekropp kan ikke eksistere utenfor
et økologisk system. En hjerne kan ikke eksistere uten
å bli anerkjent av en annen hjerne. Likevel higer vi etter
uavhengigheten. Vi jobber hardt for å realisere våre mål, og
produktivitet er blitt en dyd på lik linje med omgjengelighet.
I den grad man ønsker å ta et oppgjør med den produktive
og selvsentrerte virkeligheten, kan det være en idé å tidvis
bevege seg ut av dette rammeverket.
Dette proklamerer Jenny Odell i boken How to Do
Nothing: Resisting the Attention Economy (2019). Det er befriende
lesning: Hun slår et slag for anti-produktivitet (ikke latskap),
for å vedlikeholde ens dype oppmerksomhet, samt koble
seg på menneskene og naturen i sitt nærområde. Hvorfor
slutter vi å gjøre ting når det ikke har en funksjon utover å
være hyggelig? Når man kan leve uavhengig av en partner,
kan det altså velges bort. Det samme gjør seg gjeldende
med tidsbruk: Tiden blir en økonomisk verdi som må
utnyttes effektivt, slik fungerer den instrumentelt. Et hvert
gjøremål skal være et middel til et mål, og dette kan være
en «voksenfelle». Er ikke livet mer enn å krysse av på en
liste? Odell minner leseren på at naboen har et følelsesliv
like komplekst som ens eget, og at det er givende å bygge
bro til en øy. I en større skala fungerer det berikende å legge
merke til mer i sine omgivelser enn sin egen nesetipp, og
sørge for å oppleve gjennom hele sitt sanseapparat. Det
finnes en mengde verdier som ikke kan kvantifiseres. For
eksempel kjærlighet.
Samtidens kjærlighet
Å gi seg fullstendig hen til en partner virker utelukkende som
en dårlig idé – mister man ikke da fokus? Det hadde vært
mye enklere hvis samtaler med trær på ens daglige joggetur
hadde vært stimulerende nok – som den ene kvinnen i
den nevnte dokumentaren hevdet. Dette kan diskuteres
så teoretisk man vil, men det skumle er hvordan det
aktualiseres i våre liv. En studie av tyske kvinner illustrerer
tendensene: Morsrollen blir utsatt for å øke barnefri tid,
et samliv der man bor sammen med andre voksne blir i
økende grad et alternativ til ekteskap, og yrket blir prioritert
fremfor familie (Adler, 2004). Hvordan skal man ta stilling
til dette? Er man feig hvis man snubler inn i de tradisjonelle
familiestrukturene? En eventuell barnløs og enslig tilværelse
er et ukjent farvann. Det er sikkert at et barnefritt liv er
fordelaktig for jordens eksistens – men hva går man glipp
av?

den uavhengige kvinnen

Kvinnen og mannens ulike situasjoner
gjenspeiler deres oppfatning av kjærligheten i ulike tider.
Det er interessant hvordan dette kan knyttes til endringer
i makt og autoritet mellom kjønnene. Beauvoir skildret
hvordan kvinnen var den elskende, dømt til avhengighet,
og var fullstendig hengiven, kroppslig og sjelelig, til
mannen. Kvinnen ga slipp på sin individualitet til fordel
for sin «herre». Derimot var kvinnen for mannen en
verdi blant flere andre, som han ville integrere i sitt liv.
Simmel (1908) tenkte at den beste måten å vedlikeholde
individualitet i en liten gruppe, var enten ved å lede,
eller delvis være utenfor den. Dette likner mannens
tidligere posisjon i forholdet. For i takt med at kvinnens
posisjon endres og familien gjennomgår radikale
transformasjoner, svekkes patriarkalske forhold. Den
feministiske individualiseringen har endret på de sosiale
relasjonene. Dette skaper en slags uavhengig tosomhet.
I en slik individualisering av samlivsmønstre skal begge
parter mestre tosomheten og dyrke seg selv samtidig.
I lys av dette kan man si at partnerskapets
funksjon kan være å fremskynde individets selvrealisering
(Baumeister & MacKenzie, 2014). Vi navigerer etter
verdien av «selvet», som er blitt mektigst, som følge
av sekulariseringen, det vil si: Rent implisitt kan dine
handlinger rettferdiggjøres av ditt behov for å være
sann mot deg selv og dine verdier. Det er riktig å ønske
skilsmisse hvis ekteskapet ikke lenger fasiliterer din
selvrealisering. Ved å hengi en del av sitt absolutte ego
til noen få, kan hen bevare følelsen av individualitet,
og fortsatt unnslippe isolering og bitterhet (Michalka,
Konieczny, & Ellis, 2017). Forpliktelse, i ekteskapelig
forstand, og individualisme kan flettes sammen og være
avhengig av hverandre. En gruppe trenger individer,
og individer vil alltid være del av en gruppe. Det er i
parforholdet at individets personlighet, og deres utøvelse
av individuell frihet, blir «vannet» nok til å blomstre.
Slik kan også partnerskapet bidra til det store godet:
selvrealiseringsprosjektet.
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«MORSROLLEN BLIR UTSATT FOR Å ØKE
BARNEFRI TID, ET SAMLIV DER MAN
BOR SAMMEN MED ANDRE VOKSNE BLIR
I ØKENDE GRAD ET ALTERNATIV TIL
EKTESKAP, OG YRKET BLIR PRIORITERT
FREMFOR FAMILIE»

Selve grunnlaget for ekteskapet er også endret,
kvinnen og mannen er likestilte når det gjelder inntekt
og status. Da blir det viktigste båndet for ekteskapet
kjærligheten mellom partnerne, noe som skaper et mer
vaklende grunnlag enn ønsket om økonomisk trygghet
alene er.
Beauvoir skriver: «Ekte kjærlighet burde ta inn

over seg den andres tilfeldighet, det vil si den andres mangler,
begrensninger, og opprinnelige tilfeldighet; den ville ikke late
som om den var en frelse, men et mellommenneskelig forhold»
(s.751). Den romantiske ideen om at vi kan finne en perfekt
sjelefrende, som kan tilfredsstille alle våre behov, er fortsatt
levende i oss. Synkroniseringen mellom to individer er
imidlertid ikke kostnadsfri, selv om vi kan ha et naivt håp
om det. Filosofen Alain de Botton kritiserer dette i sine to
romaner (Unk, 2017). Etter hvert som en blir bedre kjent
med sin partner, vil en oppdage sider ved hen som ikke
passer en, som skaper utfordringer, og knuser den naive
ideen om det ideelle forhold. Da fjerner man seg lett fra
situasjonen – vi har viktigere ting å bruke tiden på enn
problemer. Det er ikke noe hyggelig å oppleve at verken
en selv, eller partneren, er enkle å ha med å gjøre. Men
er det ikke nettopp her den autentiske kjærligheten kan
manifesteres? De Botton mener den rette partner er den
som faktisk evner å takle uunngåelige forskjeller på en
intelligent måte. Like barn leker kanskje best, men helt like
barn finnes ikke.
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Individualisering innbefatter oppløste strukturer, der
mennesker tvinges til å forme sine egne biografier og
konstruere sine liv uten å bli begrenset av tradisjoner. Valget
er dobbelt: På den ene siden er det fritt, på den annen side
blir folk tvunget til å ta valg. Sistnevnte er vanskelig. Er
kvinners valg fortsatt begrenset av deres reproduktive natur?
Når kvinnen individualiseres, hvem skal så reprodusere?
Det er en absolutt ambivalens i måten kvinnen resonnerer
på: Orbitofrontal cortex jobber på spreng for å vurdere
verdier opp mot hverandre. Listen av verdier er lang, og
det ene kan være lite forenlig med det andre. Vi ønsker å
realisere oss selv på alle tenkelige måter i løpet av livet.
Kvinnen kan nå herske over et univers langt mer
omfangsrikt enn sitt hjem, og det virker som hun griper fatt
i muligheten. Kanskje er hun i ferd med å ta over verden!
Denne suksesshistorien har muligens gått på bekostning
av mannen (ref. incel)? Postfeminisme-retorikken er
prevalent, der en hevder at feministisk politikk ikke lenger
er nødvendig eller ønsket. Postfeminismen er karakterisert
av neoliberal individualisering, personlige valg, og ideen om
at strukturelle ulikheter er personlige problemer. Kvinnen står til
ansvar for egen suksess, og enhver har utviklingspotensialer
uavhengig av bakgrunn. Eksisterer smarte jenter, altså
fremtidens kvinner, i en verden ukomplisert av kjønn eller
andre kryssende identitetskategorier, som gjør at deres vei
til toppen virker enkel og homogen (Pomerantz & Raby,
2011)? Det finnes et paradoks: Husarbeid, matlaging,
barnepass og annet «kvinnearbeid» er blitt devaluert,
men de store strukturelle endringene i husholdningens
oppgaver ser fortsatt ut til å utebli (Mulinari & Sandell,
2009). Innenfor den normative kjernefamilien, er det
fremdeles lite som tyder på et fundamentalt skifte innen
husholdningens arbeidsdeling. Kvinnen ser fortsatt ut til å
ha det overordnede ansvaret, og det er ingen enkel oppgave
å balansere dette med yrkesforpliktelsene.
De flinke pikene, på vei inn i voksenlivet, får langt mer de
skal mestre. Veien fra generasjon prestasjon til generasjon
depresjon virker ikke å være lang, tross alt.
Tiril Pisani går 4. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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«SLIK KAN OGSÅ PARTNERSKAPET
BIDRA TIL DET STORE GODET:
SELVREALISERINGSPROSJEKTET»
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«Jeg kaller deg Pjotr» av Hanne Ramsdal
«En intens fortelling om å gi seg ut for å være mer usårlig enn man egentlig er».
Lone har en snill og trygg mann og en fire år gammel datter. Paul er typen alle
advarer mot – en bra mann, men ikke i et forhold. Med Paul blir Lone en annen.
Med Paul er ikke Lone Lone, isteden er hun Olga, og Paul er Pjotr. Olga og Pjotr
har lidenskapelig og vill sex på «Service station». Det vekkes et utømmelig begjær
hos Lone. Men hva er lek og hva er virkelighet? Boka undersøker besettelse og
håp, vår vilje til å forfølge det vi vil ha og samtidig miste alt annet, og grensen
mellom selvutvikling og selvdestruksjon.

«The Man Who Mistook His Wife for a Hat» av Oliver Sacks
I tjuefire essays introduserer nevrologen Oliver Sacks oss for vignetter om
pasienter med ulike, og tidvis fascinerende og hjerteskjærende, nevrologiske
lidelser. Disse tankevekkende historiene gir et spennende innblikk i hvor
kompleks og sammensatt hjernen vår er, og hvilke konsekvenser det kan få om
den blir skadet.
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SERIER
«You» laget av Greg Berlanti og Sera Gamble
Sesong en følger Joe Goldberg i hans jakt etter Guinevere Beck, en
intelligent og kompleks forfatterspire. Utad er Joe en sjarmerende, litt
stille, og traust fyr som jobber i en bokhandel i NY. Han er den typiske
snille, litt undervurderte som alltid blir forbigått av kulere og mer selvsikre
menn. Men bak en fasade av omtenksomhet, omsorg og bekymring, og
et ønske om å gjøre Beck lykkelig, er psykopaten Joe. You gir et ekkelt
innblikk i en psykopatisk tenkemåte, og vi får se hvordan Joe gjennom
løgner, manipulasjon, stalking og grenseløs inngripen, nærmer seg Beck.

«Trillingliv» på NRK
I den danske dokumentarserien Trillingliv følger vi tre par som får seg
sitt livs største sjokk: De skal ha tre barn på én gang. Vi får et innblikk i
hvor hardt og utfordrende, men ikke minst hvor rørende og fantastisk det
kan være å få et fjerdedels dusin babyer samtidig. Dette er familielivet på
steroider, og er for alle som lurer på hvordan man fordeler tre babyer på to
foreldre, og hvem som holder baby nr. tre når begge foreldre har armene
fulle.

PODCASTER
«En skikkelig digg fremtid» av Hanne-Lene Dahlgren
Hanne-Lene Dahlgren er matblogger og kokebokforfatter, og er opptatt av
klima, mat og bærekraft. I denne podkasten inviterer hun klimaforskere,
klimapsykologer, landbrukseksperter, stjernekokker og småbarnsforeldre
til samtaler om mat og klima, med spørsmål som «Hva har global
oppvarming å gjøre med min middagstallerken?», «Hvorfor er det så
vanskelig å endre matvaner?» og «Må alle bli vegetarianere?». Innholdet
er faglig og godt «backet» av ny forskning. Tonen er lett, folkelig og ikkemoraliserende. Fokuset er ikke på det perfekte, men på gode løsninger
som kan funke for de aller fleste i hverdagen.

«Tore Sagens podkast» av Tore Sagen
De fleste kjenner ham nok som «han ene fra Radioresepsjonen», men Tore
Sagen har i denne podkasten tatt steget fra lettbeint underholdningsprogram
til lettbeint folkeopplysning. I Tore Sagens podkast inviterer han kjente og
ukjente eksperter på temaer som klima, kunstig intelligens, likestilling og
karbon til å snakke om og opplyse både seg selv og lytterne om temaene
for hånd. Intervjuene er lettbeinte og samtalen er avslappet, men det blir
stilt gode og grunnleggende spørsmål som gjør problemene tilgjengelige
og spennende. Nå ute med sesong to!
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speilvendt anmelder

TERAPEUTEN

En uheldig bivirkning av psykologistudiet, er at
psykologiske thrillere ofte kan bli irriterende lesning. De
har en lei tendens til å lene seg på utdaterte freudianske
teorier og feildiagnostisere karakterene sine, noe som kan
få en smått selvhøytidelig psykologistudent til å sukke
oppgitt. Heldigvis er ikke dette tilfellet i Helene Floods
krimdebut Terapeuten. Helene Flood er selv utdannet
psykolog, og ved siden av forfatterskapet arbeider hun
som psykolog og forsker. Terapeuten er hennes første bok
for voksne. Den har mottatt mye kritikerros, og er allerede
forhåndssolgt til mange land. Dette gir høye forventninger,
som jeg mener langt på vei blir innfridd.
Fortellingen starter idet bokens forteller, Sara, vekkes
av ektemannen Sigurd, som reiser tidlig for å dra på en
hyttetur med kompiser. Etter denne rolige starten bygger
uroen seg opp. Når Sigurd etterlater en merkelig melding
på telefonsvareren hennes, og kompisene han etter
sigende skulle møte, ringer Sara for å spørre om hvor han
er. Sara får ikke tak i ham, og Sigurd meldes som savnet.
Ved siden av politiets etterforskning begynner Sara selv å
undersøke hva som kan ha skjedd, og avdekker ting hun
ikke visste om ektemannen. I tillegg begynner saker å skje
i huset hennes; kjeler og kjøleskapsmagneter flyttes på, og
om natten høres tramping på loftet. Dette bygger opp en
uhyggelig stemning i boka; man vet ikke om man kan stole
på noen, selv ikke fortellerstemmen.
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terapeuten

Sara er nyutdannet psykolog, og ved siden av
krimfortellingen skildres også terapitimene hennes. Dette
gjøres på en naturtro måte, med mange interessante
refleksjoner om pasientene. I tillegg avsløres stadig små
detaljer fra samlivet til Sara og Sigurd, som etter hvert ikke
synes å være like rosenrødt som man får inntrykk av når
man leser de første sidene. Dette gjør det tydelig at Sara
holder tilbake informasjon, noe som gjør fortellerstemmen
hennes mindre pålitelig. Politiet fatter mistanke, og det
samme gjør leseren.
Terapeuten er på alle måter en god krim. Boken er godt
skrevet, og tegner et interessant psykologisk portrett av
hovedpersonen. Krimgåten er uforutsigbar, men ikke så
usannsynlig at den hadde vært umulig å gjette, noe jeg
mener er et kvalitetstegn. Det er ikke nødvendigvis noen
gjenoppfinnelse av en etter hvert ganske forslitt sjanger;
forfatteren bruker mange av de samme triksene som
tidligere bøker i sjangeren, som upålitelige fortellere og
mystiske lyder på loftet. Men hva gjør det, når resultatet er
spennende og godt skrevet? Boken kan absolutt anbefales,
selv om den ikke akkurat er noen reklameplakat for
psykologyrket.
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TAKLINGSEVNER
Det har nylig blitt brakt til min
oppmerksomhet at det ikke finnes
et godt norsk ord/begrep for det
engelske «Coping Mechanism».
Jeg har derfor besluttet, gjennom
detaljerte diskurser med fagkyndige,
å gi fullstendig beng i deres faglige
begrunnelser og grublerier og heller
finne på min egen oversettelse,
nemlig «Taklingsevner»™. Klager
bes henvendt til språkrådet og
godtgjørelser for bruk av ordet kan
sendes til meg per post.

TEKST HANS ALTMANN
ILLUSTRASJON EMILIE SANDELL

utgave nr. 1 2020
Det er urovekkende hvor lite oppmerksomhet det blir
gitt taklingsevner, tatt i betraktning hvor stor del av livet
vårt de utgjør. Hver gang det grå, intetsigende spørsmålet
«hva betyr det å være voksen?» smyger seg inn i en
samtale på filtkledde føtter, og med voldsom kraft kantrer
og overtar den, oppmuntrer det til vold og oppstandelse,
for så å forsvinne igjen like lydløst som det kom, uten
at man kommer i nærheten av noen kjerne, konsensus,
enighet eller forståelse av spørsmålet. Det legger igjen
intetsigende klumper av betegnelser og karakteristika som
«ansvarlighet», «uavhengighet», og «fornuft» på bordet
mellom dere der dere sitter, klumper som alle ønsker å
ha på en armlengdes avstand. Klumper som egentlig ikke
betyr noe, men som i seg selv ber på sine knær etter nye
spørsmål: «Hva er uavhengighet?» «Hva er fornuft?»
Svaret på dette misfosteret av et spørsmål blir alltid
antatt å ligge internt hos den voksne – altså at det er noe
innbyrdes det voksne som gjør det til noe voksent. Dette
fører, som mange av oss har erfart, aldri noen vei. Jeg
foreslår at vi heller retter blikket mot det eksterne – mot
eventuelle fellestrekk i de omstendigheter og hendelser som
kjennetegner et voksent liv. På de faktorer som den voksne
tilværelse preges av. Etter en kort og lat undersøkelse, har
jeg selv konkludert med at fellesnevneren for hva som
kjennetegner en voksen tilværelse, er at livet suger. Kort
og godt.
For å underbygge dette åtsel av en påstand har jeg tenkt
å vise til to tekster som begge handler om hvordan vi
innretter oss etter det faktum at livet suger. I tillegg vil
jeg vise til en morsom youtube video om en gorilla som
på en passiv-aggressiv måte prøver å jage vekk sitt eget
speilbilde. Bøkene er forøvrig «On drinking» av Charles
Bukowski, og «Child of God» av Cormac McCarthy.

Alkohol, kjappe svinger og baluba

Charles Bukowski er viden kjent som tapernes poet,
en rennesteins-sjel og høyverdig slabbedask. I tillegg
drakk han som en alke. Han deler fellestrekk med andre
drankere, her spesielt nevnt forfatter-drankere som
Norman Mailer, Hunter S. Thompson og Hemingway, i
den grad at han sikter til at det er en kausal sammenheng
mellom taklingsevnen (altså drekking) og en ekstern faktor.
Altså drikker man fordi man kognitivt har resonnert seg
frem til at fordelene ved å drikke er større enn ulempene
det medfører. Han sier følgende i «An interview with
Charles Bukowski» som en respons på et spørsmål om sitt
forhold til kvinner og alkohol: «I don’t think I could’ve endured
any of the shitty jobs I had in so many cities in this country without
knowing I could come back to my room and drink it off and smooth it
out, let the walls slant in, the face of the subnormal foreman vanish,
always knowing that they were buying my time, my body, me, for a
few pennies while they prospered.» (Abel Debritto, 2019, s. 238).
Han fortsetter: «Then too, I could’ve never lived with some of
those women unless they were transferred by drink into half-dreams,
which wavered before me» (Abel Debritto, s. 238). Men han

taklingsevner

«Etter en kort og lat undersøkelse, har jeg
selv konkludert med at fellesnevneren
for hva som kjennetegner en voksen
tilværelse, er at livet suger. Kort og godt.»

har selvinnsikt nok til å peke på en viktig detalj i følgende
utdrag fra «Tough Love» om alkohol: «I don’t think drink
destroy writers. I think they are destroyed by self-satisfaction, the
goddamned ego.»(Abel Debritto, s. 180).
Her sier han altså at drankere (les: alle som drikker)
drikker fordi de vil. Det foreligger en tydelig intensjon,
et oppriktig ønske om det. Tilsynelatende en ubetydelig
distinksjon. Det er jo en vanlig oppfatning at man drikker
fordi jobben er kjip, dama/typen slo opp, eller fordi man
kjeder seg. Handlingsrekka blir da slik: Ekstern faktor ->
taklingsevne -> ekstern faktor forsert. Men ved å fremheve
at man drikker fordi man vil, så utvides denne rekka til
følgende: Ekstern faktor -> ubehag -> taklingsevne ->
ekstern faktor forsert. Ved å peke på at drikkinga stammer
fra et begjær, så blir det tydeligere at man ikke drikker
av rasjonell overbevisning, men av et emosjonelt drevet
behov. Drikkinga er ikke lenger en kognitiv respons på en
ekstern faktor, eller en rasjonelt drevet handling hvor man
har veid fordeler og ulemper opp mot hverandre, men
en emosjonell respons drevet av et eneste ønske om at
ubehaget som den eksterne faktoren medfører skal kveles
for enhver pris. Hvorfor er dette en viktig distinksjon?
For det første blir drikking på denne måten redusert til hva
det faktisk er: en taklingsevne. Altså en primal respons på
et ubehag eller smerte som man lik et dyr søker å unngå
for enhver pris, i motsetning til slik det ofte portretteres
i media, der den ensomme helten må drikke for å holde
demonene borte for å kunne gjøre jobben sin (se f.eks.
ethvert Noir drama noensinne utgitt) eller av valgt
livsfilosofi (eks: Cole Rust fra True Detective, eller Rick fra
Rick and Morty). For det andre blir det mulig å sidestille
denne taklingsevnen med en annen taklingsevne, nemlig
passiv-aggressivitet.

Aper, speil og avmakt

En fuktig kveld befant jeg meg på den mørke siden av
Youtube. Her slumpet jeg inn på en serie videoer hvor
man har filmet ville dyr i møtet med et speil i en jungel.
En sølvrygg støter på nevnte speil, og i frykt for at den
nyankomne gjesten skal stjele hans hardt ervervede harem
av damer, forsøker han å skremme bort slasken ved å
dundre hardt i bakken med håndflatene og styrte mot
speilet for så å skjene unna (Xavier Hubert-Brierre, 2015,
0:00-03:15). Han søker aldri blikkontakt med speilbildet.
Hvorfor nevner jeg dette?
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Gorillaens to motstridende ønsker, nemlig å virke
truende ved å være fysisk voldsom, og å hindre en fysisk
konfrontasjon ved å unngå blikkontakt, minner veldig om
passiv-aggressiv holdning hos oss mennesker. Vi studenter
i hvert fall må ofte samhandle og arbeide med andre
mennesker, og mange av oss tyr fra tid til annen (noen
av oss ofte) til passiv-aggressivitet for å motvirke ubehaget
fra sosiale utfordringer vi møter i f.eks. gruppearbeid,
prosjekter og lignende. En måte å forstå passiv-aggressivitet
på er som en respons på avmakt. Et eller annet har skjedd
(en ekstern faktor) med deg, ofte påført av en autoritet i
fysisk, sosial eller lignende forstand, som du ikke klarer å
kontrollere/stoppe grunnet manglende evner/ressurser/
fysikk. Dette resulterer i en reaksjon i form av avmakt
som vekker vonde følelser (et ubehag) hos den enkelte.
For å redusere ubehaget ved tap av autonomi, så er den
nødvendige handlingen en aggressiv respons. Men fordi vi
er sosiale dyr, og ikke ønsker å bryte opp eller ødelegge de
sosiale relasjonene innad i gruppen og risikere utstøtelse,
er alternativet en kombinasjon av aksept av autonomitapet, samt en indirekte uttrykk av misnøye (taklingsevne).
Slik kan situasjonen, så lenge passiv-aggressiviteten ikke
blir overdreven, løses på en funksjonell måte (ekstern
faktor forsert). Denne handlingsrekken kan overføres
til mange aspekter ved dagliglivet til en voksen person,
som neglebiting, overdreven bruk av smarttelefon/
PC/internett, kaffedrikking, økonomisk overforbruk,
tobakksmisbruk (*host* snus *host*), gambling til mer
bisarre taklingsevner som nekrofili.
Nekrofili i appalachene, Sosial frykt og Jeffrey
Dahmer
Før jeg gir meg vil jeg gjerne si noe om nekrofili som
taklingsevne slik den fremstår i Cormac McCarthys
beskrivelse av en sosialt utstøtt manns kontinuerlige
fordervelse i boken «“Child of God»”.
I «Child of God» transformeres Lester Ballard fra å være
en bygde-særing til å gå fullstendig Ed Gein på beboerne i
et navneløst bygdesamfunn i appalachene øst i Tennessee.
Her begår han mord, likskjending, samt kreativt gjenbruk
av menneskeskalper og hud. Gjennom vitnesbeskrivelser,
polysyndethon-fylte skildringer av hans interaksjon med
befolkningen og kreativ bruk av det engelske vokabular
– som skildrer en stadig døende natur som går fra vår til
vinter – gir McCarthy oss et perspektiv på nekrofili som
taklingsevne, hvor Lesters dypere pervertering går fra
noe menneskelig til et sjelelig mørke. I følgende artikkel
i «Psychology Today» står det: «The need for an unrejecting
partner is universal for most humans who desire an intimate
relationship with another living human, as is the need to feel accepted.
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And so with necrophilia, it would be worth assessing all of the
qualities people look for in a living person (using dating websites,
and the ample pop psychology outlets), and seeing if those needs
could be met with a deceased partner» (Pemment, 2018). Lester
blir jagd fra sin egen eiendom etter et fengselsopphold og
skys av befolkningen som ikke tar fem øre for å minne
han på at hans eksistens er uønsket. Alle har et behov for
menneskelig kontakt og intimitet, men hvordan skal dette
forenes med behovet for å holde mennesker på avstand,
siden de bare forårsaker et ubehag?
Begjæret etter intimitet og begjæret etter sikkerhet vitner
om et utilfredsstilt behov hvis løsning her ligger i å ha sex
med et menneske som må være dødt, slik at det ikke kan
skade han tilbake. Her blir Lester nekrofili en taklingsevne
for å forsere et ubehag forårsaket av en ekstern faktor.
Artikkelen fortsetter: «A dead partner is not judgmental, there
is no fear of needing to produce a reciprocal orgasm during sex, they
cannot emotionally hurt anyone, they can be trusted, they do not
answer back, there is no concern about offspring, and they can meet
what is only a temporary need for sexual intimacy. The necrophiliac
also has the luxury of creating, imagining, or fantasizing the corpse
to be anything they want it to be». I boka kommer dette til syne
gjennom Ballards påkledning og avkledning av likene,
samt hans behov for å se på dem gjennom et vindu, og slik
nøre opp under fantasien om at de faktisk er mennesker.
Sex-dokker ville ikke kunne fylt den samme funksjonen.
På godt og vondt er taklingsevner en substansiell del av
det å være voksen. Å finne strategier og mekanismer
som kan hjelpe oss med å takle stresset som det å være i
live medfører; å være et uavhengig individ er kanskje et
av de attributene man kan kalle for universelle for alle
voksne (i alle fall i vestlig kultur). Noen taklingsevner
er definitivt mer destruktive enn andre, og jeg har ikke
forsøkt å sidestille alle taklingsevner med hverandre som
om de er helt like eller like gode. Ei heller vil jeg påstå at
de perspektivene jeg har fremmet her er eneste måten å
forstå nekrofili, alkoholmisbruk eller passiv-aggressivitet
på. Jeg har snarere forsøkt å finne et forslag til en
universell karakteristika for det man kan kalle for «the
adult condition» for å videre kunne danne et fundament
for å diskutere hva det vil si å være en voksen person,
uten å måtte ty til dogmatiske og intetsigende dyder som
«ansvarlighet» eller «uavhengighet» som ikke fører noen
steder. Men det får være en tekst til en annen gang.
Hans Altmann går 4. semester
informasjonvitenskapsstudiet ved OsloMet
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«For å redusere ubehaget
ved tap
av autonomi, så er den nødv
handlingen en aggressiv re endige
sp
fordi vi er sosiale dyr, og ikk ons. Men
å bryte opp eller ødelegge e ønsker
relasjonene innad i gruppe de sosiale
utstøtelse, er alternativet enn og risikere
ko
av aksept av autonomi-tap mbinasjon
et
en indirekte uttrykk av misn, samt
øye
(taklingsevne).»
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TEKST RUNE BRAATEN

ILLUSTRASJON KIKI FALLET

VO K S E N P O E N G
Hvem hadde ikke som liten drømmer
om å spise sjokolade både morgen,
middag og kveld? Som barn lengtet
man enkelte ganger etter å bli voksen,
slik at man selv kunne bestemme
hva man skulle spise og ikke være
tvunget til å svelge ned kålrot og andre
vemmeligheter. Så våkner man en dag
og er mer eller mindre voksen, i det
minste voksen nok til å bo for seg selv
og borte fra foreldrenes velmenende
sunnhetstyranni. Men hva gjør
man? Man spiser pliktskyldigst sine
grønnsaker, selv om man som et voksent,
selvstendig menneske har tilstrekkelig
autonomi til å spise popcorn til middag
hvis man ønsker det. Uten at man helt
skjønner hvordan og hvorfor, er man
plutselig blitt en av disse kjedelige
voksentufsene som mener at å leve
eventyrlig og farlig er det samme som
ikke å spise opp gulrøttene.
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voksenpoeng

«Ikke så rent få bruker de første 25 årene på å
frigjøre seg fra foreldrene, og de neste 25 årene
på å binde seg til banken»
JAKTEN PÅ UAVHENGIGHETEN
Jaha, så er man blitt voksen da, og lurer på hva som skal
til for å sanke tilstrekkelig med voksenpoeng til å kunne
kalle seg skikkelig voksen. Google har som kjent svaret
på alt, men dersom man bruker søkeordet «adult» på
Google får man i beste fall opp en lang liste med lenker til
diverse «adult industry» nettsteder, og i verste fall en enda
lengre liste over hvorfor man bør starte pensjonssparing.
I jakten på gode råd står altså valget mellom det moralsk
fordervelige og det gudsjammerlig kjedelige, med andre
ord et speilbilde av den evige konflikten mellom de syv
dødssynder og de syv kardinaldyder.
Fram til man er noen og tyve år gammel bruker man mye
ressurser på å frigjøre seg fra foreldrene. Man investerer
både mentalt og økonomisk i drømmen om å oppnå
uavhengighet. Men ikke før er man fri som fuglen, så
sørger mange for å skaffe seg nye lenker og begrensninger:
Ikke så rent få bruker de første 25 årene på å frigjøre
seg fra foreldrene, og de neste 25 årene på å binde seg
til banken. Der foreldrene representerte overmakt og
kokte grønnsaker, inntar huslånet til banken posisjonen
som regulerende over-jeg. Ikke før var friheten funnet, så
søker man altså å tape friheten ved å selge sjelen sin til
hvitsnipp-djevlene i banken.
På toppen av det hele oppdager man etter hvert at
man blir mer og mer lik sine foreldre ettersom tiden
går. Personlighetstrekk er arvbare, noe man kontant
avviste den tiden man var tenåring med tendenser til
opposisjonell atferdsforstyrrelse og total overbevisning om
at man hadde de teiteste foreldrene i hele verden. Men
når man har vandret rundt i verden en stund, på jakt etter
et selvstendig jeg, oppdager man til sin overraskelse og
fortvilelse at man har blitt sin egen far eller mor – om ikke
i skinn så i det minste i sinn.
NÅR FÅR DE VOKSNE TID TIL Å LEKE?
Hva skal man så bruke denne voksentiden til, nå som man
ikke lenger er et tillitsfullt barn? Skal man bruke tiden til å
snirkle seg videre gjennom Eriksons stadier av psykososial
utvikling, med stadig tiltagende tafatt gammelmannsvrede?
Er det bare å håpe at ventetiden til alderdommen ikke blir
altfor langtekkelig og innholdsløs? Eller kan man sprite

opp livsopplevelsen i voksentiden? Paradokset er at i den
delen av livet da man har selvstendighet nok til å være
fri og etter hvert har erfaring nok til å gjøre gode valg,
så bruker man nesten tredjedelen av all tilgjengelig tid på
inntektsskapende virksomhet. Jobben tar mye av kreftene
og det er som regel forventet at man er til stede de beste
timene av dagen, mens det fremdeles er lyst ute og fuglene
synger om frihet. Skjønt, fuglene kvitrer egentlig ikke
så mye om å være frie de heller; for det meste er det en
høylytt masing om at «dette er mitt revir, og jeg vil gjerne
ha en partner å bygge rede sammen med». Selv fuglene er
altså mest opptatt av å etablere seg og holde bestanden og
samfunnsordenen oppe.
Kirkefaderen Augustin ga en presis beskrivelse av den
tapte barndommen i boken «Bekjennelser», skrevet
omkring år 400 e. Kr. Augustins betraktninger kan være
en nyttig påminnelse om hvorfor det kanskje ikke er så
viktig å være så travelt opptatt med å samle voksenpoeng:
«Når jeg ikke fikk min vilje, enten det var fordi jeg ikke ble forstått,
eller fordi det jeg ønsket meg var skadelig, så ble jeg sint på de voksne,
som ikke ville føye seg, de som var fri og ikke ville tjene meg.
Likevel gjorde jeg ofte den synd å skrive, lese eller tenke mindre over
leksene enn de krevde av meg. Det var ikke hukommelse eller vett det
skortet på, Herre, det hadde du i nåde gitt meg nok av etter alderen.
Jeg hadde lyst til å leke, og så ble jeg straffet av folk som selv gjorde
akkurat det samme - bare at de voksnes lek kalles forretninger!»
Rune Braaten går 11. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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Testosteron-indusert autisme
Det var vanskelig å føre en samtale med Duglaus.
Han var en mann av få ord, og siden det ikke gikk
an å snakke, gjaldt det å tie. Noen personer er det
vanskelig å prate med, som oftest er det menn. Jeg
har en Teori om det: Med alderen pådrar mange
menn seg testosteron-indusert autisme, som viser
seg gjennom et gradvis tap av sosial intelligens,
og evne til mellommenneskelig kommunikasjon,
samt nedsatt evne til å formulere tanker. Den som
rammes av denne Plagen blir taus og ser ut som
om han har falt i staver. Han utvikler en interesse
for ulike Redskaper og maskiner og blir opptatt av
andre verdenskrig og biografiene til kjente personer,
som oftest politikere og forbrytere. Evnen til å
lese skjønnlitteratur forsvinner nesten fullstendig;
testosteron-indusert autisme minsker kapasiteten
til å forstå romankarakterenes psykologi. Jeg tror
Duglaus led av denne plagen.

Tokarczuk, Olga (2019). Før plogen din over de dødes knokler. Gyldendal
Norsk Forlag. Side 32.
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5PSI
på

40 %

«HVOR M
YE AV
IDENTITE
TEN
DIN LEGG
ER
DU I DET
DU
STUDERE
R?»

Julie Karlsrud (6. semester, profesjon)
–Jeg tror andre definerer meg mer ut ifra at jeg studerer
psykologi enn det jeg selv gjør. Ved samtaler om psykisk
helse blir samtalen rettet mot meg, men jeg er usikker på
hvor mye jeg selv er opptatt av at jeg er psykologistudent.
Jeg tror mye av identiteten min handler om at jeg skal bli
psykolog en gang. Jeg vil heller si at mye av min identitet
gjør at jeg er psykologistudent, kanskje det heller går den
veien.

50 %
Stella Visnes (6. semester, profesjon)
– Hm, vanskelig spørsmål. Det er jo ikke noe jeg tenker
så mye på egentlig … Men jeg hadde jo fått skikkelig
identitetskrise hvis jeg hadde våknet en morgen og
plutselig ikke hadde vært psykologistudent, men det
hadde kanskje hatt mer med å ikke være student å gjøre?

40 %
Lise Marie Lervik (6. semester, profesjon)
– Det er ikke noe jeg roper ut om, synes ikke det trenger
å være definerende. Det er jo mye knyttet til studiet
som ikke stemmer, som at vi leser mye, er ekstremt
smarte, alltid prøver å analysere andre, osv. Jeg tror ikke
andre synes det er overraskende at jeg studerer til å bli
psykolog. Jeg identifiserer meg ved verdiene knyttet
til studiene. Jeg passer nok inn i tankene folk har om
psykologistudenter, men det definerer meg ikke.

30-40 %
Sara Aziz (4. semester, profesjon)

50-60 %
Simon Breie (4. semester, profesjon)

– Jeg har lyst til å hjelpe mennesker, det er en viktig
verdi. Jeg har stolthet knyttet til studiet, men [studiet]
er også tabubelagt i min kultur, så det kan være derfor
jeg er ekstra stolt av at jeg likevel er psykologistudent.

– Å være psykologistudent er viktig for meg. Jeg har tatt
opp fag for å komme inn. Det ligger stolthet i det og det
er en stor del av min identitet, men jeg er ikke studiet
mitt.
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TEKST PER FLATEBØ

//Stillhet
ILLUSTRASJON OLE FLATEBØ
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Der var pulsen oppe i tre hundre ja. Klam og jævlig i
håndflatene. Er dette dagen jeg skal spy foran klassen? Er
egentlig ikke kvalm, men det er ikke usannsynlig at jeg
blir det i siste sekund før jeg skal på podiet. «Da gir jeg
ordet videre til Mohammad, som skal gi oss en grundigere
innføring i …» kunne med høy sannsynlighet være den
utløsende årsaken til at mageinnhold velter opp i åsyn av
hele klassen. Ja, det kommer ganske sikkert til å skje. Eller
så kommer jeg til å gå i bakken. Det har selvfølgelig aldri
skjedd før, men en gang må være den første, tenker jeg.
Der sendes den verbale stafettpinnen videre
til Kine, som trer inn i spotlighten med den største
naturlighet og selvtillit. Hun sliter riktignok med første
setning, men henter seg selvsikkert inn igjen og gjenvinner
kontrollen over temaet «Æreskultur». Hun snakker
med et fantastisk språk, og måten hun klarer å anvende
dynamikken i stemmen tjener poengene på en profesjonell
måte. Kildebruken og fagbegrepene er velplasserte, og
fører til en god faglig etos, uten at temaene blir for tunge
å fordøye. Kroppsspråket er åpent, uredd, og utstråler
en sunn selvtillit. Folk i salen nikker anerkjennende til alt
hun sier, og noen sier til og med «mhm», etter noen av
poengene hennes.
Finnes det muligheter for å lette litt på stemningen
når jeg skal begi meg opp på scenen? Slå til med en spøk?
Spille på min egen usikkerhet, slik denne novellen startet?
«Der føyk pulsen opp i tre hundre ja, hehe», kan jeg si,
når turen min endelig kommer. Kan det funke i denne
sammenhengen også? Hehe, vil kanskje folk le. Eller i alle
fall dra litt på smilebåndet. I alle fall hvis jeg er i stand

//Stillhet

til å levere spøken slik at humoren kommer tydelig fram.
Det er også en mulighet for at det slår helt feil ut. Folk
kan komme til å tolke utsagnet som en unnskyldning. En
unnskyldning jeg er nødt til å komme med fordi jeg er
dårlig forberedt, og derfor søker sympati. Det ville vært
krise.
Tre hundre er for mye. Burde jeg si to hundre?
Alle i klassa veit jo at tre hundre i puls ligger så langt
fra virkeligheten at det nærmest virker barnslig. Da vil
publikum helt sikkert ikke le eller synes synd på meg. Folk
vil tenke at jeg rett og slett er en idiot, uten evne til å skille
passende fra upassende, bra fra dårlig, rett fra galt, viktig
fra uviktig, seriøst fra tull. Og verst av alt er at jeg også
vil begynne å bebreide meg selv for å være en idiot. Vil
ikke være i stand til å innse at det var en ærlig feil som
kunne rammet nesten hvem som helst. Da vil det kunne
gå flere måneder å bygge opp igjen det snevet av selvtillit
som har fylt meg de siste dagene. Nå virker den imidlertid
fraværende.
«Da skal Mohammad gi dere en innføring i ulike
former for æreskultur, og problemer i forbindelse med å
skille mellom ulike æreskulturer».
(Går fram).
(Tar mikrofonen).
«Der føyk pulsen opp i 250 ja, hehe».
(Stillhet).
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Det fårete smilet som er klistret i det stygge trynet mitt er
vendt ut mot salen i nøyaktig tre sekunder, mens klassens
hoder prosesserer det humoristiske innslaget. Fem hundre
millisekunder etter leveransen av spøken (som jeg i ettertid
innser at ikke kan ha fraveket realiteten nevneverdig.
Jeg kan nemlig garantere at pulsen hadde passert to
hundre, og muligens kan ha tangert 230. Så teknisk
sett påpekte jeg vel heller et svakt trekk ved meg selv i
det daværende øyeblikket, noe som gjør det til en mer
selvironisk kommentar enn en spøk), blomstrer angeren
og selvforakten i meg. Anger fordi komikkinnslaget ikke
fikk det resultatet jeg ønsket, og fordi jeg ikke holdt meg til
manuset. Selvforakt fordi jeg er skrudd sammen som jeg
er, og fordi jeg ser et gjentakende mønster i denne typen
selvforskyldte situasjoner.
750 millisekunder etter det malplasserte
standup-materialet. Folk har hatt mer enn nok tid til å fyre
i gang lattermusklene. Ingenting. Ingenting. Ikke engang
noen som kremter, slik de gjør på film i kleine øyeblikk.
Kontakten med armene og beina avtar. De føles fjerne, og
energiløse. Å holde seg oppreist og å holde balansen byr
på større utfordringer enn beina kan takle, og for å redde
meg selv fra fysisk sammenbrudd, forsøker jeg å støtte meg
på kateteret på en nonchalant og kul måte. Det at jeg ikke
har tatt med i beregningen at armene er like kraftløse som
beina, medfører at de nesten knekker sammen under meg
når jeg omsider får plassert dem på kateteret, og lener noe
av kroppsvekten på dem.
Jeg er klassens store idiot. Jeg vender hodet inn
mot powerpointen, men det er vanskelig å gjøre mening
av ordene over de H.A.M.R.E.N.D.E. hjerteslagene.
Jeg hadde gitt hva som helst for å synke i jorden.
Åpningssetningen! Hva var åpningssetningen? Jeg får
så vidt tak i bruddstykkene av det som pleide å være
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den innøvde åpningssetningen, men den åpenbarer seg
på en ny og kryptisk måte, og det som utgjorde en solid
innledning under generalprøven ender opp som fire
brukne setninger med et ødelagt meningsinnhold. Jeg står
delvis vendt inn mot bildet som er projisert på veggen, så
ansiktet mitt er skjult for de fleste i salen. Stotrer et par ord
og setninger, og prøver å finne gjenfinne den røde tråden
i den gjennomarbeidede framlegget, som nå er redusert til
meningsløse enkeltord og påstander. Når jeg har kommet
omtrent tre fjerdedeler oppdager jeg at jeg har glemt å
trykke meg gjennom powerpointen, og trykker meg derfor
gjennom mesteparten av slidesene, frem til der jeg er nå.
Skjelvingen har bygget seg opp i løpet av fremføringen,
og gjør det nærmest umulig å trykke på piltastene, og jeg
kommer til slutt borti en annen tast på tastaturet som
avslutter fullskjermvisningen av powerpointen.
Det er nå fullstendig krise, og jeg ser ingen annen
utvei enn å runde av så fort som mulig – selv om jeg
ikke har fått sagt alt jeg skulle si – og sende stafettpinnen
videre til nestemann. Etter mye om og men får jeg satt
i gang fullskjermvisningen igjen, sagt et par avsluttende
setninger, introdusert nestemann, og trukket meg tilbake
på scenen. Blikkene fra medelevene brenner. Skammen
ulmer opp i meg og fyller hele mitt indre. Det faktum at
jeg skal stå på scenen under de neste presentasjonene,
resulterer nesten i en manisk latter, men jeg klarer så vidt
å tøyle meg. Det kjennes nesten som om jeg ser meg selv
utenfra, idet gruppa bukker etter presentasjonen er ferdig,
og vi forsvinner ut i salen igjen.
Per Flatebø går 6. semester på profesjonsstudiet i psykologi
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TEKST AMUND KJÆRHEIM TØRSTAD

VISSTE DU AT
LYDEN FRA
VINDMØLLER
FORÅRSAKER
KREFT?
Åpenbart et skudd for baugen for klimakampen.
Iallfall ville det vært det om det var sant. Hva er
det som får tilsynelatende oppegående og rasjonelle
mennesker til å tro de mest utrolige ting?
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«Ifølge Douglas, Sutton og Cichoka (2017),
er det tre hovedgrunner til at vi tror på
forklaringer som er hinsides enhver fornuft:
de epistemiske, eksistensielle og sosiale»

Ifølge Douglas, Sutton og Cichoka (2017), er det tre
hovedgrunner til at vi tror på forklaringer som er hinsides
enhver fornuft: de epistemiske, eksistensielle og sosiale.
Epistemologi er ifølge Store Norske Leksikon (2019) læren
om vår kunnskaps opprinnelse, mulighet, omfang og
gyldighet. Vi liker å finne forklaringer på fenomener vi
ikke forstår. Når vi har nok informasjon og kunnskap til å
treffe de riktige slutningene, er jo det strålende. Uheldigvis
har vi en tendens til å treffe slutninger selv når vi ikke
har nødvendig faktagrunnlag eller innsikt til å lande på
riktig konklusjon. For eksempel uttalte nylig Pete Hegseth,
ansatt i tv-kanalen Fox, at han ikke hadde vasket hendene
på ti år, sitat: «Germs are not a real thing. I can’t see them,
therefore they’re not real.» Vi tror og håper at Pete av og
til tar turen innom dusjen, men vi er forberedt på å bli
skuffet.
De eksistensielle motivene går ut på at vi ønsker kontroll
over livene våre. Er det aspekter ved dagliglivene våre
vi ikke har kontroll over, har vi lettere for å gripe til
konspirasjonsteorier for å få tilbake noe av kontrollen
vi har mistet. Riktignok har jeg ikke styring på min
personlige økonomi, men jeg vet i det minste at månen
ikke eksisterer, og det gir meg en følelse av trygghet.
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De fleste av oss ønsker også å være del av en gruppe.
The Flat Earth International Conference inviterer for
eksempel til fellescruise i 2020, noe vi alle unektelig ønsker
vi kunne vært med på. Folk med lav status – yrkesmessig,
sosialt, økonomisk – har også en tendens til å slutte seg
til lite rasjonelle løsninger for å forklare hvorfor det har
gått som det har gått. Det er vanskelig å akseptere at lav
sosioøkonomisk status, manglende disiplin eller foreldres
lave utdannelse fører til at man ikke lykkes i livet – da kan
det være lettere å akseptere at det er grusomme øglemenn
som styrer verden, og som har fratatt meg drømmene
mine.
Til slutt er det åpenbart også folk som slutter seg til
konspirasjonsteorier de vet ikke stemmer, fordi det er
veldig artig. Vi drister oss til å mistenke at for eksempel
«Birds aren’t real»-bevegelsen ikke utelukkende består
av folk som er overbevist om at fugler i virkeligheten er
overvåkningsdroner sendt ut av myndighetene. Det er
for øvrig få gleder som er større enn å se ansiktsuttrykket
til folk når du forklarer dem at de som tror jorda er flat
er idioter; jorda er faktisk hul og innsiden er bebodd av
kjemper, romvesener og tyskere. Vi må regne med at de en
dag vil storme ut av innsiden for å erobre utsiden – er ikke
det noe å tenke på når man prøver å sove om kvelden?
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Vi kan spørre oss om det har så mye å si at enkelte omfavner
ideer som befinner seg rimelig langt unna virkeligheten.
Er det ikke revnende likegyldig om jeg tror at CERN, den
europeiske organisasjonen for kjernefysisk forskning, har
åpnet en portal til helvete, hvis det gir meg en opplevelse
av glede og mestring i hverdagen?
Dessverre viser det seg at folk som tror på
konspirasjonsteorier, har en generell tendens til å tro
på forklaringer som mangler faktagrunnlag (Bensley
et al, 2019). Hvis jeg er overbevist om at månen ikke
eksisterer, er det mer sannsynlig at jeg også er mottagelig
for tanken om at Obama ikke ble født i USA, at vaksiner
forårsaker autisme, og at global oppvarming er en kinesisk
avledningsmanøver.
Selv om man ikke tror på de mest absurde
konspirasjonsteoriene, er det imidlertid også viktig å ikke
anse seg selv hevet over feilforestillinger. Vi har antagelig
alle oppfatninger om verden som overhodet ikke stemmer,
og noe av det mest bekymringsfulle er at vi ikke vet hvilke
tanker det er snakk om. Bensley og Lilienfeld (2015) fant
for eksempel at 96 % av et utvalg psykologistudenter
trodde at det å øke selvtillit ville øke akademisk prestasjon,
og at 90 % trodde at å tilpasse foreleseres undervisning
til studentenes læringsstil ville forbedre læring, selv om
ingen av disse fenomenene har blitt konsekvent støttet av
kontrollerte studier.
Jeg tør her å minne om Dunning-Kruger-effekten: Er du
inkompetent, har du ikke forutsetningene for å vite at du er
inkompetent (Kruger & Dunning, 1999). Med andre ord
er det grunn til å forsøke å fundere ens forestillinger om
verden på forklaringer som er noenlunde vitenskapelige.
Og det skader neppe å vaske hendene.

Amund Kjærheim Tørstad går 4. semester på profesjonsstudiet
i psykologi
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En kvinne trenger et eget rom
for å skrive, og det gjør vi òg.
Derfor er vi i Speilvendt i gang med å planlegge en workshop som skal gå over
en 12 ukers-periode på onsdager, fra kl:17.30-19.00.
Vi vil lage et rom – et skriverom – hvor alle interesserte kan komme å utforske tekst
som uttrykksform. Dette er rommet du har ventet på. Her kan de akademiske
lenkene løsne litt, og du kan få mulighet til å utforske din egen skrivestil. Her kan
ideer bli til tekst. Dette er et tenkerom. Et lekerom. Et eksperimenteringsrom.
Et skriverom.
Workshopene vil ta for seg et nytt tema for hver gang. Det vil bli en kort teoridel,
etterfulgt av en praktisk del, og muligheter for deling og tilbakemeldinger. En
kan selv velge om en vil komme hver gang eller innimellom.
For mer informasjon, følg med på våre sosiale medier.
Eller send mail til redaksjonen@speilvendt.no
Dette er et pilotprosjekt, og vi gleder oss.
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Speilvendt
søker bidrag til
Alderdom!

Til sommeren gir Speilvendt ut siste utgave i trilogien om livsløpet: Alderdom. Vi vil
se siste fase i livet som vi har sådd i vår petriskål. Så vil vi sette lokk på den, og sørge
over fraværet av det som var så levende til stede. Men vi er ikke der ennå. Nå søker
vi tekster og illustrasjoner som berører alderdommen. Om biologi og fenomenologi,
følelse og tilværelse, liv og død … eventuelt om livsutvidelsesteknologi.
For å bidra trenger du ikke studere psykologi eller være psykolog – vi vil gjerne ha
andre perspektiver. Særlig vil vi gjerne få med perspektivet til de eldre. Alle kjenner
tikkingen til den biologiske klokken, men de eldre vet mer om den. Vi krever bare at
bidraget knytter seg til alderdommen, være det en fagtekst, essay, dikt, skjønnlitteratur,
bilde, illustrasjon, eller maleri.
Send teksten din til oss innen 5. mai – om du ønsker å bidra med bilde, meld interesse,
så får du tilsendt en tekst du kan lage en illustrasjon til.

Bidraget kan sendes til redaksjonen@speilvendt.no

nettside
speilvendt.no

instagram
speilvendtmagasin

facebook
speilvendt
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BARNDOM VOKSENLIV ALDERDOM

