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Trump får ingen 
Springsteen- 
låt under  
innsettelsen.  
Et coverband 
trakk seg da de 
innså hvem som 
er The Boss.

Kronikk

«Kven sine skuldrer skal vi 
stå på?» spør Solveig G. 
Sandelson 22.12.16. Hvordan 
lære av de som har levd og 
tenkt før oss?  

Serum for 
bevissthet

Sigbjørn Obstfelder (1866–1900) er spesielt kjent for 
å formidle den opplevde fremmedgjøringen i møte 
med den moderne verdens oppløsende krefter i opp-
bruddstiden rundt år 1900 («fin-de-siècle»: århun-
dreskiftet). Det er tendenser vi kan kjenne igjen i da-
gens samfunn. 

Fin-de-siècle-samfunnets akselererende sekulari-
sering, urbanisering og industrialisering førte både 
med seg større frihet for enkeltindividet og en øken-
de grad av fremmedgjøring. Nye vitenskapelige opp-
dagelser førte ofte til flere spørsmål enn svar, og tid-
ligere antatte sannheter var ikke lenger sikre. 

Den politiske uroen var tiltakende, og nasjonalis-
men var en voksende tendens. De menneskelige re-
aksjoner, som melankoli og virkelighetsflukt, stod i 
kontrast til den rasjonelle fremtidsoptimismen i de 
ekspanderende byenes tillit til teknologiske og viten-
skapelige nyvinninger.

Det usynlige og uutsigelige
Kunstnerne, deriblant forfatteren Obstfelder, proble-
matiserte de uforståelige menneskelige reaksjonene. 

I kunsten ble det ikke lenger så viktig å gjengi det ytre 
observerbare. Utfordringen lå heller i det å finne må-
ter å uttrykke det usynlige og uutsigelige. Det men-
neskene kunne kjenne på kroppen, men som vanske-
lig kunne forklares. Utforskningen av underbevisst-
heten ble således et aktualisert interessefelt. 

I kunsten gjenspeilet denne tiden seg også i en 
større kunstnerisk frihet og nyskapning. En ny ven-
ding mot naturen og en utstrakt bruk av symboler i 
språk og bilder, som for eksempel i Obstfelders dra-
ma «De røde dråber» (1897), eller visuelt som i Ed-
vard Munchs «Skrik»(1893).

Obstfelder reiste nærmest som en nomade mel-
lom byer i Europa, og hans dikt omhandler nett-
opp tendenser i fin-de-siècle-tidens Europa. Kunst-
neren Christian Krohg skriver i sin reisebok (1897) 
noe som indikerer at Obstfelder bevisst utforsket 

Arnhild 
Sunnanå
Master  
i kunsthistorie

Det viktigste dette dramaet 
kanskje viser er at søken etter 
livets mening vil avhenge av 
hvilken retning blikket rettes.

Naudsynt 
kvalitetsløft

D et er grunn til  
å løfta prestisjen  
til utdannings-
delen i høgare  
utdanning,  
på visse vilkår. 

I akademia vert det gjerne snakka om forskings-
fri, men undervisningsplikt. Det er ikkje å vera 
ein briljant forelesar som gjev akademisk status 
og framgang, men å publisera artiklar og å driva 
forsking.

Denne veka presenterte kunnskapsminister 
Torbjørn Røe Isaksen (H) nokre hovudtrekk i 
den komande stortingsmeldinga om kvalitet i 
høgare utdanning. Sjølve meldinga kjem 27. ja-
nuar. Med alle atterhald om at det var glansbi-
letet som vart teikna med brei penn sist tysdag, 
ser det ut til å vera opptil fleire konkrete og lo-
vande tiltak i den komande meldinga. Det aller 
viktigaste er at regjeringa tek mål av seg til å løf-
ta statusen til undervising i høgare utdanning.

Kvalitetsmeldinga skal følgja opp langtidspla-
nen for forsking og høgare utdanning og struk-
turreforma i universitets- og høgskulesektoren. 

Slik sett er refor-
miveren kanskje 
i største laget for 
ein allereie pressa 
sektor.

Når det gjeld 
strukturreforma, 
har me vore kritis-
ke tidlegare. Den 
komande meldin-

ga har me meir tru på. I korte trekk handlar det 
om at kvaliteten på utdanninga må styrkast. Eit 
viktig mål er at studentane skal nytta nok tid på 
studiane. Langt meir enn 40 prosent, som i dag, 
bør fullføra bachelor-grad på normert tid.

Me vil ikkje på nokon måte nedvurdera for-
skingsdelen i høgare utdanning. Undervising 
skal heller ikkje vera nokon popularitetskon-
kurranse. Men dei fleste som har teke høga-
re utdanning, veit skilnaden på fagleg utbyte 
frå  forelesaren som bryr seg, og ho som berre 
ser dei obligatoriske undervisingstimane i veka 
som ei sur plikt.

Som eit konkret tiltak for å heva prestisjen til 
undervisingsdelen gjer regjeringa framlegg om 
å etablere ei såkalla meritteringsordning. Uni-
versiteta i Tromsø og Bergen prøver begge ut 
tilsvarande ordningar no. 

Å vera ein god og engasjert forelesar skal tella 
positivt i opprykkskampen. Per i dag er det ber-
re innhald og resultat innan forskinga som ty-
der noko for eit opprykk til professor eller ama-
nuensis.

Å inkludera undervisingsdelen noko meir 
meiner me både vil gagna studentane og dei vit-
skaplege tilsette sjølv.

Ap vil ha eit nasjonalt meritteringssystem. Re-
gjeringa vil overlata utforming til den einskilde 
institusjonen. Det siste har også me mest tru 
på.

Leiar  Høgare utdanning

Undervising 
skal ikkje vera 
popularitets-
konkurranse.
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opplevelsen av å være alene blant ukjente i en stor-
by: «Naar jeg bare tilfældigvis kunde møde Sigbjørn 
Obstfelder, som jeg vidste opholdt sig i Amsterdam 
[…]. Men han bodde naturligvis paa et Sted, hvor han 
ikke risikerte at træffe Landsmænd.» 

Høyaktuelt skuespill
I januar 2016 innledet Kongsgårds Idun-oppsetning 
av Obstfelders drama «De røde Dråber» (1897) star-
ten av 150-års jubileumsfeiringen av denne forfatte-
ren, som vokste opp i Kongsgata i Stavanger. Det er 
et drama som på mange vis oppsummerte det Obst-
felder hadde funnet ut, og som han kan ha ønsket å 
formidle til kommende generasjoner. Et drama der 
vi ble vitne til hovedkarakteren, den suksessfulle vi-
tenskapsmannen Odds, dragning mellom rasjonelle 
forventninger og irrasjonell intuisjon. 

Vi fikk innblikk i mennesket bak fasaden, og ble 
vitne til den interne kampen mellom hvilke verdier 
han skulle velge å følge. Obstfelders drama fikk oss 
til å sitte igjen med flere spørsmål. Blant annet: Hva 
er den røde væsken, «de røde dråpene», som viten-
skapsmannen i dramaet vil utvikle for å hjelpe men-
neskeheten? 

Dramaet dreier seg rundt karakteren vitenskaps-
mannen Odd idet han erkjenner at hans drøm om 
«den store fabrik er død. Rige kan den måske gjøre 
eder, nogle af eder, – glade, aldrig». 

Han hadde forstått at det materielle alene ikke ville 
gi menneskene det de higet etter i livet. Vitenskaps-
mannen hadde oppdaget på sine reiser i de store 
byeneat«der er noget sygt hos menneskene». 

Obstfelders vitenskapsmann tror dette syke kom-
mer av at atomene i menneske («stjernene inne i 
kroppen») er kommet i ulage, de «skjelver» isteden-
for å «svæve» og «bølge». Han vil derfor finne opp 
en væske (De røde dråber) som kan virke helbreden-
de:

«Vandet (de røde dråbene) skal fylde opp alle de 
tomme hullerne, så atomerne kommer til at svæve 
og bølge på dem akkurat som skibene på sjøen. For 

livet er musikk, ser du. Men menneskene har glemt 
at høre den.» 

Når en selv må velge
Tomheten, «de tomme hullerne», synes å være sen-
tral i beskrivelsen av tidens problem. På tross av at 
mennesket opplevde økt frihet og velstand, higet 
man etter noe mer. Teksten kan tolkes dit hen at ki-
men til denne tapte gleden ligger latent i menneske-
ne, og kan hentes frem dersom livet fylles av mening 
og sammenheng (den røde væsken). Obstfelder sier 
til forsamlingen som feirer den nye fabrikken: «Jeg 
har set på eder i aften. Jeg har set eder le. Si meg. Er I 
da glade? Har I da nogensinde følt, hva det er at være 
menneske?»

«Livets musikk» kan leses som et symbol for 
menneskenes emosjoner (sjelslivet). De røde drå-
pene, som vitenskapsmannen på liknende vis som 
alkymisten forsøker å fremstille, burde være en en-
kel sak. Men friheten det moderne mennesket hadde 
oppnådd, medførte krav til at det selv valgte hva som 
skal gi livet mening. 

Blikkets retning avgjør
Friheten i vårt samfunn i dag har ikke akkurat snev-
ret inn antall valgalternativ. Sandelson minnet om at 
hvert enkelt menneskes prioriteringer og handlinger 
gjøres ut fra individets grunnleggende verdivalg. Det 
er også kjernen i Obstfelders drama. Hva er det som 
gjør at livet kjennes tomt, eller at det kjennes fullt av 
mening? Hva motiverer og engasjerer deg? 

«De røde dråpene» er noe som hvert enkelt men-
neske fortsatt må finne utav, som et slags bevisst-
hets-serum. Obstfelders drama viser blant annet 
hvor krevende det kan være å følge egne bevisste ver-
divalg. Og hvor blind man kan bli dersom man gjør 
det som forventes, det alle andre gjør. Det viktigste 
dramaet kanskje viser er at søken etter livets mening 
vil avhenge av hvilken retning blikket rettes. 

Se gjerne litt nøye på de to portrettene av Obstfel-
der fra tiden i Paris rundt 1897.

Hvilket av de to portrettene av forfatteren Sigbjørn Obstfelder viser virkeligheten? Edvard Munch laget det ene (t.v.), Oda 
(Lasson) Krogh det andre. FOTO: STAVANGER KUNSTMUSEUM/MUST 

Kunnskapsmangel eller ideologi?
Magnus Søyland, bonde i Gjesdal
Vi gjør mye for å redusere utslippene
Terje Søviknes, olje- og energiminister (Frp)

Dieselforbud

V iktig melding til byens 
borgere, fra byens myn-
digheter: Det innføres 
øyeblikkelig datostyrt 
piggdekkforbud og 

dieselforbud for å bøte på den vold-
somme forurensingen vi opplever 
denne iskalde vinteren med varmegra-
der helt ned på ensifret nivå.

På ulike dager kan bileiere bosatt 
på venstre side av veien når man 
kjører fra sentrum på virkedager med 
bokstaven t kjøre med piggdekk om 
man ikke har dieselmotor, men ben-
sinmotor. Biler med dieselmotor kan 
bare kjøre med piggdekk på virke-
dager med bokstaven t om bileier er 
bosatt på høyre side av veien når man 
kjører fra sentrum. Kjører man motsatt 
vei, vil det bli omvendt.

Lørdager og søndager kan man 
ikke kjøre med bensinmotor om man 
har piggdekk og bor på venstre side 
av veien når man kjører mot sentrum 

eller sidelengs.
For virkedager 

uten bokstaven 
t kan man kjøre 
med både pigg-
dekk og diesel-
motor selv om 
motoren er slått 
av og kjøretøyet 
står i ro. Samme 
regel imple-
menteres med 
øyeblikkelig virk-
ning for lørdager 
og søndager, når 

disse faller på bevegelige helligdager, 
men ikke på helligdager som er ube-
vegelige.

Kjører man bensinmotordrevet bil 
uten piggdekk på en dieselfri dag, 
kjører man riktig om man er bosatt på 
rett side av veien i forhold til kjøretøy-
ets retning.

For biler med elektrisk motor kan 
det kjøres med piggdekk på dager 
som er bevegelige, men ikke innehol-
der bokstaven o, for eksempel løsrev-
ne mandager og fredager. Faste man-
dager og fredager kan det imidlertid 
bare kjøres med elektrisk motor, men 
uten piggdekk, med mindre kjøretøyet 
også har en bensinmotor, altså et 
såkalt hybridkjøretøy, som ikke minst 
anses velegnet for søndagsutflukter, 
men det kommer an på om bileieren 
er bosatt på høyre eller venstre side 
av veien i forhold til sidelengs.

Gebyret for brudd på reglene, er 
dødsstraff, altså den elektriske stol for 
bileiere med elektrisk bil, bensinstolen 
for eiere av bensinbil, den fryktede 
dieselstolen for eiere av dieselbil og 
henrettelse med hybridstol for eiere 
av hybridbil.

På vegne av byens myndigheter.

Kjører man bensinmotor-
drevet bil uten piggdekk på 
en dieselfri dag, kjører man 
riktig om man er bosatt på 
rett side av veien i forhold til 
kjøretøyets retning.

Drøset


