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Vi vil så gjerne peke ut de krisene som rammer oss, og det
er lett å holde pekefingeren opptatt. Mens «kaos» på mange
måter har vært den dekkende karakteristikken for året så
langt, må vi imidlertid ikke glemme hvordan vi har balansert
ut dagens usikkerhet med forskansende arbeid fra diverse
autoriteter. Om ikke annet signaliserer helsemyndighetenes
Tema: Brudd
betydelige omdømmeøkning at også motstykket til kaos står
i høy kurs denne høsten .
Siden vi blant annet har villet anskueliggjøre dette,
15 Skamløs
har nummeret du nå holder, altså fått navnet «Kosmos». Da
Benedicte
Alexander von Humboldt på 1800-tallet restaurerte
dette Kolberg
ordet, var det for å klatre forbi himmelen, som lå som et lokk
over menneskelig undring. Kosmos er det ordnede universet,
16 ViBrudd
på hverdagen
gjenstand for vårt idealiserende instinkt.
finner mønstre
i
alle små prosesser og bevegelser. Sammen Vera
utgjør de
kosmos.
Kaufman
Brunstad
Mange av tidens gjettverk vekker til live denne størrelsen:
Dybdeøkologien forestiller seg anima mundi; partikkelfysikken krysser fingrene for standardmodellen;
både religiøse
18 Filosofi
som dødskunst
og ikke-religiøse gjør sine regnskap.
Harald
Langslet Kavli
Og helsemyndighetene forsøker å få bukt
med en
usynlig motstander. Under samfunnets nedleggelse har vi
måttet ofre hverdagen på trygghetens
Slik harsabi
vi hver
19alter.Wabi
for oss skapt mikrokosmos for oss selv – hjemmekontorer,
Benedicte Kolberg
kortlevde Zoom-møterom, og ytterst eksklusive sosiale
sfærer. Sannsynligvis er det flere enn meg som kun svakt
erindrer tiden før pandemien. Jeg sitter nemlig selv formodentlig koronasyk og skriver dette, og personlig kjenner jeg
på at vi nok undervurderer hvor kolossalt endret våre eksistensformer allerede er blitt.
En stort sett ny redaksjon står bak dette nummeret,
og med nye folk kommer nye ideer om hva Argument er og
vil gjøre. Mens temaseksjonen skritter innom alt fra Holsts
Planetene til de kosmosene våre egne kropper utgjør, er det
lett å finne igjen det kosmiske i tekster om antropocen og
aktør-nettverksteori, H.P. Lovecraft, eller mørk energi. Det er
maktpåliggende for Argument å belyse et tema ikke bare fra
forskjellige vinkler, men via vordende fagfolk fra forskjellige
disipliner.
Denne latente tverrfagligheten har vi forsøkt å understreke ved å tilby andre tidsskrifter en plass til å presentere
seg for et videre publikum av Oslo-studenter. Den nye redaksjonens ambisjoner strekker seg også utover blekka. I høst
har vi lansert en skriveskole for studenter med ønske om å
utvide sine skriftlige horisonter, og vi planlegger allerede
hvordan denne vil fortsette til våren.
God lesning!

sammenbrudd og kollaps. Jeg tror KOLLAPS

Iceage, Dinosaur Jr. og Billy Bragg. I tillegg

Ingeborg Grindheim Slinde (f. 1995) går master

skole. Hun har også en bachelor i utøvende

Samfunnsredaktør
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av å ta en real samtale om kriser og katastrofer,

pedagogisk utdanning ved Norges Musikkhøgklassisk kontrabass fra Griegakademiet.

Eline Prytz Andersen

argument:
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Brage Egil Herlofsen
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Temaredaktør

programmet i allmenn litteraturvitenskap ved

Ingeborg Grindheim Slinde

Universitetet i Oslo.

Hva hører du på for tiden?

Hva er det beste og det verste som har
skjedd deg under korona?
Ironisk nok hadde jeg det best under den første

født i Løven og Trump i Tvillingen? Hva tenker
Jeg bare lurer.
(Brage, må jeg skjerpe meg?)

skrevet om kollapsende jordbruk i kjølvannet
av de rekordsprengende gresshoppesvermene
som nylig herjet på Afrikas horn, idehistorikere
om det ideologiske grunnlaget for demokra-

Det beste er at jeg fikk meg kjæreste og
kan klemme likevel.
Hva er ditt drømmetema for et

Hva hører du på for tiden?

tiets kollaps i mellomkrigstiden, epidemiologer

på hva jeg ser på for tiden. Jeg har nemlig tatt

om hvorfor pandemier sannsynligvis vil bli

opp tråden med TV-serien Twin Peaks, og akter

hadde anlagt. Verre er det nå som jeg igjen

vanligere med årene. Det ville nok blitt et mørkt

å erfare dette mystikkfylte dramaet fra ende til

bor langt unna kjæreste, venner og familie.

nummer, i hvert fall i temaseksjonen. Og til de

annen.

Det verste er nok at det føles både tungvint og
dristig å reise mellom Bergen og Oslo.

arendalsvossing, tar ein bachelor i fransk ved

Hva er ditt drømmetema for et
Argument-nummer?

som tenker at koronakrisen er mørkt nok, at vi
trenger oppmuntring, er jeg redd vi bare er inne
i et symptom på noe langt verre: Den pågående
og akselererende klimakrisen. Om tidsskrif-

Ingeborg Grindheim Slinde
Hva hører du på for tiden?
Lyden av tastaturene på PC-rommet på Bindern,

Hva er det beste og det verste som har

der jeg og alle rundt meg prøver å skrive master-

hendt deg under korona?

oppgave.

Hva er det beste og det verste som har
skjedd deg under korona?

Til tross for den påfallende risikoen for å virke
som en håpløs romantiker dratt ut av en såpe-

Bilde- og nettredaktør

Universitet i Oslo, og har vore eit år ved UQAM

Jeg har vært opptatt av glemsel i det siste, så

tenes oppgave er noe, bør det være å legge til

opera fra syttitallet, må jeg likevel svare at det

Det beste som skjedde meg var at jeg endelig

Ida Gøytil

i Montreal. Det einaste han har gjort i sitt voksne

jeg tror et tema som «Demens» kunne vært fint

dette for de vanskelige samtalene som ellers er

beste som har hendt meg i perioden etter 12.

fikk tid til å ta i bruk pianoet i leiligheten. Med

Thomas Karlsen

fraværende i offentligheten, å være et demokra-

liv er å reise og flytte, men no er han att i Oslo.

og avfødt spennende vinklinger. Hvis vi for
eksempel skulle tvunget demensdiagnosen på

tisk korrektiv. Jeg mener ikke folk bør bli like

Felicia Rolf (f. 1996) skriver masteroppgave om

historieskrivingen – hva impliserer vi da? En

pessimistiske som meg, men kanskje oppbrakte

Design
skrekklitteratur i allmenn litteraturvitenskap.
Omslagsillustrasjon

mars er å bli forelsket.

ingen erfaring fra pianospilling fra før tror jeg

Som flere andre osloboere har jeg, som

imidlertid naboene ikke var like fornøyde med

følge av koronapandemiens utstrakte varighet,

nok til å kreve litt mer demokrati, litt mer hand-

gjort meg avhengig av Bysykkelen. Dette må

jeg ikke fikk reise hjem til påske på grunn av

ling og litt mer kunnskap. En redaktørs drøm er

være det verste som har hendt meg denne peri-

søringkarantene.

Lotta Köhler

Nora Emilie Dahl (f. 1995) er masterstudent på

hva det har å si for våre private data på inter-

vel først og fremst å lage et nummer som betyr

allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet

nettet. Det ville vært interessant å diskutere

noe.

i Oslo.

i hvilken grad kulturkonservative og kultur-

Hva er ditt drømmetema for et Argument-nummer?

oden. Å starte mandags morgen med å sykle
opp en kontinuerlig oppoverbakke fra Gamle
Oslo til Blindern, er mildt sagt en anstrengelse.

radikale forvrenger historien. Ditto kunne en

Maia Nordsteien Nielsen

Legg til en god dose regn oppå det hele, så er du

mellomrom

Sindre Brennhagen (f. 1997) er masterstudent i
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Hva hører du på for tiden?
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Jeg hører på barokkmusikk når dommedagsfø-

eller ei? Det heter gjerne at litteraturen er vårt

lelsen overtar, gjerne Mattheuspasjonen eller

kollektive minne, men finnes det litteratur med

noe tilsvarende religiøst av Bach. Det gir en

dårlig husk? Biter demens som en metafor for

viss trøst for en som ellers er rimelig sekulær

emat. Dersom vi lærer oss å bruke matrestene

entropi?

av legning. Ellers hører jeg mye på podcaster av

våre til å lage nye, deilige retter i stedet for å

kan være skrevet på norsk, engelsk, dansk og

også publiseres på vårt nettsted www.argu-

varierende grad av seriøsitet, som hele Norges

kaste dem, kan dette være med på å bidra til å

William S. Mørch
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løse klimaproblemene vi står overfor.

Kulturredaktør

litt innsprøyting av hot takes fra Christopher
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Harald Langslet Kavli (f. 1856) er masterstudent
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Hva hører du på for tiden?

Lasch og Camille Paglias store kvasiintellektu-

kunstene. Kan man i et hele tatt tenke seg en
verden uten hav?

handle om restene (i betydningen det som er

mentnett.no. Send ditt utkast på maks 8000

som det norske stoisismemiljøets primus

Selected Ambient Works 85-92 av Aphex Twin

elle ketaminpåvirkede arvtakere, LRBs Talking

igjen) av samfunnet anno 2019 etter koronapan-

motor.

og Stormens utveckling. Sistnevnte er en

Politics, og rikskanalen i det store Britannias

demien. Hvordan ser fremtiden ut?

svensk samtidskommenterende kulturpod-

glimrende In Our Time og Thinking Allowed.
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kast med stand-up komiker og journalist Ola
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Söderholm ved roret. Han og gjestene er intel-

Hva er det beste og det verste som har
hendt deg under korona?

eller andre, i kategorien «til overs i samfunnet»?
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dessverre ikke noe tilsvarende, så jeg anbefaler

hjemme alene.
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Hva er det beste og det verste som har
Julie Thingwall er masterstudent på Institutt
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skjedd deg under korona?

for teoretisk astrofysikk, UiO.
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Divya Murugaranthan er masterstudent ved
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Institutt for biovitenskap, UiO.

munnbindpåbudet (dugg på brillene).
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sjonene til å lære mer om de minste byggestei-
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nene i universet. Hvordan?

Mitt drømmetema er et helt nummer viet astrologi. Det kan gjerne bestå av horoskoper, men

Som følge av Black Lives Matter-bevegelsen har det blitt kastet lys over hvordan

også noen forsvar for denne eldgamle visdom-

verden fortsatt bærer preg av restene etter

stradisjonen som har blitt så resolutt avvist av

kolonitiden. I hvilken grad baserer det moderne

vestlige vitenskapelige paradigmer. Kanskje

Som Norges største studenttidsskrift blir

Juliane Lauen Singstad er er masterstudent på

Tingenes tilstand vekker en sterk pessimisme

noen kan kartlegge hvor konsekvent det faktisk

Matematisk institutt, UiO.

i meg. Det blåser en storm i horisonten, men vi

er at verden går åt skogen hver gang Merkur

sitter fortsatt og spiser is i hagen, og det er ikke

I partikkelkollisjoner, slik som de som
gjennomføres på CERN, brukes restene av kolli-

Hva er ditt drømmetema for et

Argument distribuert gratis på studiested- er
over hele Oslo. Publikasjonen er finansiert av

menneskene som plasseres, enten av seg selv

Det beste var å endelig få moralsk anerkjennelse for en naturlig tilbøyelighet til å ville være

Astrid Bragstad Gjelsvik (f. 1996), studerer

argument@argumentnett.no

Rester kan også brukes om det som
er til overs. Kunne man skrevet noe om alle

ligente, morsomme og pragmatiske venstrefolk: en skikkelig enhjørningkombo! Norge har

meteorologi og oseanografi ved UiO.
E-post

er i retrograd? Kanskje noen kan vise hvordan

Velferdstinget ved Studentsamskipnaden i

Mats Ola Sand er masterstudent på Institutt

engang snakk om at vi skal rydde inn hage-

stjernene stod på himmelen den dagen da Erna

Oslo og Akershus (SiO).

for teoretisk astrofysikk, UiO.

møblene. Akkurat nå tror jeg vi hadde hatt godt

ble født? Er det egentlig tilfeldig at Obama er

Å miste det umistelige av syne

En annen tentativt spennende tekst kan

tegn til tema@ argumentnett.no

Sneglepost

og kan binde sammen mennesker og skille
til enormt mange dyr og har inspirert mange

ment-nummer?
alminnelig ord. Ta for eksempel temaet rest-

Midtøstenstudier med arabisk fra Institutt for
Kulturstudier og Orientalske Språk (IKOS), UiO

svensk. Enhver som skriver til oss er garantert

Hav! Hav er viktig for både historien og nåtiden,
dem fra hverandre. I tillegg er hav hjemmet

Hva er ditt drømmetema for et ArguRester! Tenk på alt man kan melke ut av et så

Vi tar imot bidrag fra studenter og unge
forskere på alle nivåer og fra alle felt. Bidrag

grundig tilbakemelding. Antatte tekster kan

mine nye hobby. Det verste som skjedde var at

informatiker kunne informert oss om hvordan
datamaskiner både husker og glemmer, og

Motargumenter

Bruno Latour og naturen
Blant filosofer som forfekter en form for konstruktivisme,1
særlig de som karakteriseres som posthumanister,2 er
det i senere tid blitt populært å hevde at vi aldri har vært
i «naturen» i det hele tatt. «Naturen» er en abstraksjon,
sies det, et kulturelt betinget konsept – en menneskelig
konstruksjon som ikke nødvendigvis viser til noe bestemt
ute i verden.3 Det klassiske naturbegrepet har vært en av
årsakene til at vi har behandlet den som noe tingliggjort,
manipulerbart; som liv-, menings- og verdiløs, hevder
filosofen Bruno Latour. Naturbegrepet nører opp under en
dualisme mellom mennesket og de(t) andre, mellom oss og
den ikke-menneskelige verden in toto.4 Og med inntoget av
Antropocen, hvor selv jordens geologiske systemer transformeres av menneskelig inngripen, samt den globale øko- og
klimakrisens påtrengende nærvær, finnes det ingen steder
som er «naturlige i gammeldags forstand» ifølge Latour.5
Mennesket er overalt, teknologien er gjennomgripende, og vi
befinner oss nå i en «postnaturlig» virkelighet.6

Hm, kanskje drømmer? Et drømmenummer!

songen tar jeg meg friheten til å i stedet svare

bølgen da hjemmekontor var obligatorisk og
jeg kunne flytte ut av eksiltilværelsen jeg nylig

William S. Mørch (f. 1995) studerer tysk ved
redaktør i Argument

samfunnet seg på disse restene?
Ida Gøytil

Organismer har formål, artefakter har konsekvenser
Den svenske antropologen Alf Hornborg er sterkt kritisk
til denne nye materialitetsdiskursen. Hornborg reaktualiserer det aristoteliske skillet mellom det oppvokste versus
det frembragte, skillet mellom det organiske og artefaktiske,
og hevder at det er en fundamental forskjell som posthu-

Hva hører du på for tiden?

Brage Egil Herlofsen,
Ansvarlig redaktør i Argument

En forgangen idé

Tekst

Maia Nielsen

4

Actor Theory Network
Posisjonen kjent som «Actor-Theory-Network» (ATN),
forfektet av prominente skikkelser som nevnte Latour og
Jane Bennett,7 vinner stadig terreng i samfunns- og humanvitenskapene. Deres uttalte mål består i å tilskrive aktørskap
til entiteter som tradisjonelt er blitt forstått som livløse
objekter, død materie; alt fra dyr til steiner og menneskeskapte artefakter. Filosofisk sett, er dette et nobelt prosjekt;
det søker å overkomme seiglivede dualiteter mellom subjekt
og objekt, sjel og legeme, natur og kultur – hvis «brutalistiske arkitektur» den vestlige fagfilosofi har strevd med
siden René Descartes’ tid.8
Men i sin iver etter å nedsable distinksjoner som siden
1600-tallet har hjemsøkt vår kulturhistorie som en poltergeist, gir posthumanismen samtidig slipp på den analytiske
viktigheten av disse kategoriene. Ved å utvide rammene for
aktørskap, og distribuere det til alle mulige ting, tåkelegges
– ja, neglisjeres – viktige forskjeller mellom menneskelige og
ikke-menneskelige aktører, især menneskets usammenlignbare ødeleggelsespotensial og tilhørende ansvarsevne.9 En
mobiltelefon, en termos med kaffe og et menneske sidestilles med hverandre; ingenting er naturlig eller artefaktisk; alt er vital materie (Bennett); likeverdige deltakere i et
nettverk av energi; actants med evnen til å skape konsekvenser, skal vi tro Latour.10 Posthumanismen opererer ikke
med relasjonelle selv (ontologisk ureduserbare individer),
men en fluks av desubjektivert materie.11 Med denne «nye
materialismen» forsvinner uunnværlige skiller. Det skjer en
forflatning, en nivellering av reelle asymmetrier.12

Bilde- og nettredaktør
Cardi B – WAP feat. Megan Thee Stallion og det

Nora Emilie Dahl
44

XXX I enkelte akademiske kretser har det har blitt populært å hevde at det «postnaturlige» allerede er et faktum;
mennesket er overalt, teknologien er altoverstyrende, og
forestillingen om en uberørt natur er en saga blott. Posthumanismen søker å rekonseptualisere forholdet mellom natur
og teknologi, det organiske og det artefaktiske, og foreslår
å forkaste begrepet om «naturen» totalt. Men her går noe
kvalitativt viktig – noe umistelig – tapt.

Argument-nummer?

UiO, jobber som manusforfatter og er kultur-

Torje Hommedal Knausgård (f. 1998) er ein

Antropocen, den geohistoriske epoken definert utfra menneskelig påvirkning, utfordrer
våre tradisjonelle forestillinger om hva naturen er og har blitt. Beveger vi oss nå inn i en
postnaturlig tilstand? Hvilke implikasjoner medfører et slikt syn?

klemmeforbudet er kanskje det verste.
Redaksjonsleder
I tråd med den påbegynnende TV-seriese-

William S. Mørch

Ingvild Nilsson

Hva er det beste og det verste som har
skjedd deg under korona?
Jeg savner å klemme folk, spesielt familie, så

Eline Prytz Andersen

Kulturredaktør

Naturvitenskapredaktør

Samfunn

nye albumet til Fleet Foxes.

Henning Lee Yang om muligheten for atomkrig?

eller SAMMENBRUDD ville dekket flest fagfelt
av de foreslåtte stikkordene, og det ville vært

Kosmos
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Sindre Brennhagen

Argument
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manismen overser. Organismer lever, hvilket innebærer at
de kontinuerlig opprettholder seg selv gjennom stoffskifteprosessen, hvor næring tilføres og avfallsstoffer skilles
ut. De har evnen til å respondere på ytre og indre stimuli,
en ekstern påvirkning så vel som et indre følt behov.13 Selv
ned til de mest primitive nivåer – amøbens absorpsjon av
næringsstoffer, den skyggesatte blomsten som strekker seg

At den fysiske destruksjonen av naturen i
tillegg påtvinger en konseptuell utslettelse av
«naturen» som sådan, er ikke tilfelle. Det kan
ha utilsiktede, men faretruende, konsekvenser.

mot sollyset – er alt liv karakterisert av en streben.14 Vi kan
derfor si at alle livsformer har et formål, nemlig å leve videre.
Og når disse formålene bevisst kan reflekteres over, som
mennesket kan, kan vi snakke om intensjoner.15
Abiotiske entiteter som steiner eller maskiner har
derimot ikke disse kapasitetene ifølge Hornborg. De har
riktignok en slags påvirkningskraft på «levende aktører»
(organismer). De kan legge hindringer i deres vei, endre
deres kurs, interferere med deres aktørskap. Men de kan ikke
selv frembringe disse konsekvensene intendert, enn si med
vilje.16 Det er en grunnleggende ontologisk17 forskjell mellom
fuglen og bilen; den ene er et selvskapende subjekt, den
andre er et skapt objekt. Posthumanismen begår dermed et
kategorimistak når den likestiller dem.

Å kaste begrepet om naturen på historiens
skraphaug, kan arte seg som en naturalisering
av menneskets herredømme over naturen. Det
underminerer dimensjonene av våre fortidige
så vel som nåtidige ødeleggelser.
Den dobbelte utslettelse
Når posthumanistene hevder at Antropocen fordrer en
rekonseptualisering av forholdet mellom natur og teknologi,
er det vanskelig å være uenig. Kanskje er den tidligere ontologiske forståelsen av biosfæren utdatert: Verdens artsbestander har sunket med 60 prosent siden 1970,18 83 prosent
av alle landområder er beslaglagt av mennesket,19 og den
samlede utryddelsesraten forekommer i et tempo hundre til
tusen ganger hurtigere enn hva anses som normalt.20 Men
at den fysiske destruksjonen av naturen i tillegg påtvinger
en konseptuell utslettelse av «naturen» som sådan, er ikke
tilfelle. Det kan ha utilsiktede, men faretruende, konsekvenser.21 Økopsykolog David Kidner påpeker at dette
innebærer en dobbel utslettelse av naturen: bort fra den
faktiske virkelighet, og vekk fra vår felles forestillingsverden.
Den intensiverer det såkalte shifting baseline-syndromet, og
risikerer å normalisere, i verste fall naturalisere menneskets
påvirkning på naturen, slik at «a felt resonance with the
natural order gives way to a largely cognitive assimilation
into the industrial symbolic order».22 Hvis det ikke lenger

Erkjennelsen av tap, nødvendigheten av skillet
Begrepet om naturen fungerer som et normativt referansepunkt som hjelper oss å se og forstå våre ødeleggelsers voldsomme skala. Det virker som en alarmerende påminnelse
om at utarmingen av naturen gjennom tidene unektelig
er forårsaket av menneskelig aktivitet. Å kaste begrepet på
historiens skraphaug kan arte seg som en naturalisering av
menneskets herredømme over naturen. Det underminerer
dimensjonene av våre fortidige så vel som nåtidige ødeleggelser. Den amerikanske sosiologen Eileen Crist skriver: «To
dispense with the referential vehicle for this manifestation
of the natural world – as a concept both for the real world
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Naturen står i fare for å forsvinne fra vår
kollektive hukommelse.

9.

and the human imagination of that world – is equivalent to
jettisoning the original blueprint of nature».24
Om vi oppgir å legge naturen – stedet hvor økologiske
og evolusjonære prosesser utfolder seg i en fri selvskapelse,
hvor andre livsformer kan gjøre det de gjør, uhindret av
menneskelig utvinning og bruk – til grunn for ødeleggelsene som nå forekommer, risikerer vi å forkaste malen som
tillater oss å erkjenne tap som tap.25 Å bryte med fortiden er
samtidig å forkaste forutsetningene for å forstå så vel som
overskride den. Vi trenger et analytisk skille som fremhever
de kvalitative forskjellene (makt, kraft, ansvar) mellom
ulike entiteter i verden, og et begrep som minner oss på at
menneskelig teknologi og infrastruktur ikke er alle tings
kjennetegn. Begrepet om naturen fastholder tanken om at
det er en vesentlig – eller værensmessig – forskjell mellom
det naturlige og det artefaktiske. Å betrakte naturen som en
tapt slagmark, fysisk så vel som konseptuelt, er en fallitterklæring. Å tale om en postnaturlig verden allerede nå er å ta
nederlaget på forskudd.
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17.
18.
19.

20.

21.
Fotnoter
1.

2.

finnes noen uberørt natur i opprinnelig forstand, hverken i
den sanselige, observerbare virkelighet eller i vår symbolske
forestillingsverden, hvilke hindringer finnes da for å avstå
fra stadig flere og større inngrep? Naturen går i vår kulturelle glemmebok, den forsvinner fra den kollektive hukommelse.23
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3.
4.

6.
7.

Konstruktivisme betyr, kort oppsummert, at begrepene, kategoriene og konseptene vi begriper og forstår
verden gjennom, er et resultat av språklige, kulturelle
og historiske konvensjoner. Ontologisk betraktet,
innebærer dette at våre klassifikasjoner – selv normative begreper – ikke viser til noe virkelig, uavhengig av
mennesket, der ute (in re).
Posthumanismen er notorisk vanskelig å definere, da
det finnes forskjellige typer posthumanistisk tenkning
på tvers av fagdisipliner. Her tar jeg utgangspunkt i den
filosofiske posthumanismen, hvis hovedformål er å
overkomme dualiteter av ulike slag (kultur/natur, teknologi/biologi, materie/sinn, subjekt/objekt) gjennom
dekonstruksjon av presupposisjonene disse konseptuelle kategoriene hviler på.
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Argument

Samfunn

Politisk ukorrekte dobbeltagenter

Tekst

William S. Mørch

Uttrykket «politisk korrekthet» har lenge vært fast i det retoriske inventaret i den offentlige samtalen. Ytre høyre bruker
det for å uttrykke en opplevelse av manglende rom for deltakelse i det offentlige ordskiftet; deres meninger «knebles»
av en venstreorientert elite som dominerer mediene, og
ikke slipper til de som ikke er for innvandring, ikke tror på
klimaendringene og ikke synes transkvinner er kvinner.
Det er likevel ingen homogen gruppe som er såkalt «politisk korrekt», men den strekker seg fra Erna Solberg (og de
etablerte politikerne) til Bård Tufte Johansen (og «mainstream media») og til studenter ved Kunsthøgskolen i Oslo
(og øvrige kulturinstitusjoner ). Det de alle har til felles, er at
de kan hevdes å inngå i øvre samfunnssjikt, enten politisk
(Solberg), offentligsosialt (Johansen) eller kulturelt (direktøren ved Astrup Fearnley). Kan ytre høyre ha et poeng i
bruken av «politisk korrekthet»-begrepet? Er ytre høyre
forstummede stemmer, en «taus majoritet» som ingen vil
høre på? Og står de egentlig i konflikt med samfunnet, eller
er til og med de «politisk korrekte»?
Fillete prins eller prins i filler?
Sentrale poenger i ytre høyres selvfremstilling er at de
representerer (det etnisk-kulturelt norske) folket, at de ikke
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får slippe til i den offentlige debatten eller er undertrykt på
andre måter, og at de er de eneste som står imot «det politiske korrekte».
En av medstifterne til Resett var Øystein Stray
Spetalen. Om du ikke vet hvem det er, kan det være verdt
å nevne at han er på 77. plass over Norges rikeste personer
med en formue på 3,8 milliarder kroner . Han har riktignok
trukket seg ut av Resett, ikke av politiske årsaker, men fordi
han representerer «allmennheten» i Pressens faglige utvalg,
noe som utgjør en interessekonflikt. En av de nåværende
investorene, med en aksjeandel i Resett på nesten 23 prosent,
er Jan Haudemann-Andersen, Norges 49. rikeste med
en formue på 4,8 milliarder . Ellers eier Christian Mikkel
Dobloug, mangemillionær og medstifter av det nasjonalistiske partiet Alliansen, 18 prosent av Resett. Den høyreekstreme «tenketanken» Human Rights Service fikk dessuten
nettopp 1,8 millioner i statsstøtte. Document.no har i siste
regnskap en omsetning på snaue 5,5 millioner kroner .
Når det kommer til popularitet, ligger både Resett og
Document.no på topp ti mest delte nettsteder på sosiale
medier, og Document.no skryter i skrivende stund på
sine sider av å ha over 700 000 (!) månedlige lesere. Deres
kommentatorer og journalister når altså ut til nesten 13
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prosent av Norges befolkning. Man kan trygt si at disse nettstedene representerer de rikeste i Norge sine interesser og
når ut til en betydelig del av norske offentlighet. Hvorvidt de
egentlig står i opposisjon til det politisk korrekte, er derimot
mer komplisert.

Universet inni oss. De minste livsformene vi kjenner til,

utdanningsinstitusjonene, familien, fagforeninger, media,
kulturlivet og politiske partier, altså de institusjonene som
former oss sosialt som individer og opprettholder og utvikler
samfunnets normer og regler. De undertrykkende statsapparatene utfører også ideologiproduksjon uten at dette er deres
hovedanliggende, akkurat som de ideologiske statsapparatene har undertrykkende maktfunksjoner.
Som nevnt utgjør statsapparatene en samlet og generell overideologi (overbygg), som alle konkrete og underlagte statsapparater enten gir direkte uttrykk for, eller i det
minste ikke står i konflikt med. Deres samlede oppgave er
å etablere og videreføre en ideologi som bygger opp under
samfunnsmaskineriet (basen), slik at denne kan fortsette å
funksjonere uten store forandringer (samfunnskollaps eller
revolusjon). Det vil si en politisk samfunnsorden og en hverdagslig «sunn fornuft» som alle borgere lærer å godta og tar
del i. Den samlede ideologien som uttrykkes i det samlede
statsapparatet, kan likevel ha en rekke motstridende
grupper innad i de underlagte ideologiske statsapparatenes
uttrykk. Disse kan delta i større eller mindre konflikter med
hverandre (LO vs. NHO, Den norske kirke vs. Human-Etisk
Forbund, NRK vs. Document.no) uten å være i konflikt med
overideologien som sådan. Det kan med andre ord være
motstridende interesser mellom de forskjellige ideologiske
statsapparatene uten at de motsier seg det overideologiske
(overbygget som sådan); det overideologiske jobber alltid for
basens reproduksjon av seg selv.
Marxisten ser altså sin kamp som todelt. Hennes
hovedoppgave består i å endre eierskap- og produksjonsforholdene (basen): Arbeideren tilbringer store deler av
livet på arbeidsplassen. Da gir det mening i et demokrati
at også arbeidsplassen skal være underlagt demokratisk
eierskap. Fordi basen reproduserer seg selv gjennom ideologien i samfunnet, betyr det også at ideologien (overbygget)
påvirker hvordan forholdene i basen utvikler seg. Marxisten
må altså jobbe for demokratisering av eierskap over arbeidsplassene og naturressursene i seg selv, men også forsøke å
vinne ideologisk terreng for å endre oppfatningen om hva
basen skal være. Skal man ta partiet Rødt sin marxisme
på alvor, må en anta at de tar del i det liberaldemokratiske partipolitiske statsapparatet for å forandre dette fra
innsiden, altså påvirke overbygget for igjen å påvirke basen.

De ideologiske statsapparatene
Det politisk korrekte er først og fremst et ideologisk uttrykk.
Dersom en kun forholder seg til begrepet «politisk korrekt»
slik det brukes retorisk, vil det fort vise seg å være innholdsløst i den forstand at begrepet betegner hva enn debattanten er imot i en gitt kontekst. Ideologikritikkens blikk kan
derimot vise oss hvordan vi kan få en mer stabil forståelse
av «politisk korrekthet», uavhengig av hvilke valører dens
talsmenn ilegger det.
Med utgangspunkt i undervisningen fra samfunnsfag
på skolen forbinder man gjerne begrepet «ideologi» med
store politiske prosjekter: kommunisme, liberalisme, feminisme, også videre. Ideologien blir fremstilt som tankesystemer som legger føringer for hvordan man skal forholde
seg til virkeligheten. Uten å la seg fullstendig forlede av
ideologien kan man likevel ta i bruk de ofte omfattende
teoretiske lærdommene ideologiene har grodd frem fra, og
bruke dem i ens egen verktøykasse for tenking og analyse.
Slik kan man belyse det ideologiske i fenomener som virker
naturlige (for eksempel dagligvarehandelen, tofeltsveier
og «sunn fornuft»), eller som ønsker å fremstille seg som
ideologisk uforpliktede (for eksempel dagsaviser, poplåter og
akademia).
I tradisjonell marxisme brukes det ofte en arkitektonisk metafor for å beskrive samfunnet: Det er delt i base
og overbygg. Med «base» menes de konkrete, materielle
forholdene som danner vårt samfunn. Dette betyr a) hva
som produseres og fordeles (varer og tjenester), b) hvor det
produseres og fordeles (for eksempel fabrikken, oljeplattformen og restaurantens kjøkken) og c) hvem som produserer varen eller utfører tjenesten i en gitt produksjons- eller
fordelingsrelasjon (noen selger sin arbeidskraft og noen
kjøper andres arbeidskraft). Basen innebærer også alt
produksjonsmidlene er avhengige av for videre produksjon,
for eksempel infrastrukturen som danner grunnlaget for
handel og transport av varer og tjenester, statlige subsidier
til oljenæringen for å åpne nye oljefelt, eller beskyttelsen
av norsk meieriindustri kontra europeisk. Med «overbygg»
menes de ideologiske forutsetningene for at samfunnsmaskineriet (les: basen) skal fortsette å gå.
Den fransk-algeriske filosofen Louis Althusser
(1918-1990) videreutviklet konseptet om overbygg i essayet
Idéologie et Appareil Idéologique d’État (1970) [Ideologi og
de ideologiske statsapparatene]. Han omdøper det her til
«statsapparater», og deler disse i ytterligere to kategorier:
«de undertrykkende statsapparatene» og «de ideologiske
statsapparatene». Det er viktig å påpeke at når Althusser
snakker om «statsapparater», mener han ikke institusjoner i
staten som en administrativ myndighet, men det fellesskap
av institusjoner som utgjør og opprettholder en nasjonalstat,
uansett om det er snakk om Den demokratiske republikken
Kongo, kongeriket Norge eller Amerikas forente stater. I dag
er dette også tilfellet på et europeisk plan gjennom EU som
byråkratisk og politisk stormakt.
Eksempler på de undertrykkende statsapparatene er
politiet, militæret og de administrerende myndighetene.
Med andre ord de som opprettholder statens voldsmonopol og samfunnsbærende makt. Noen av de ideologiske
statsapparatene Althusser trekker frem, er religiøse grupper,

Tåpens sosialisme
Nazismen som tankesystem blir ofte kalt «the socialism of
fools». Dette kommer av at de anlegger de samme analytiske
verktøyene, men forveksler eierskapsforhold med ideen om
«jøden» og alle etnisk-kulturelle konnotasjoner de kan fylle
denne med. I det nasjonalistiske tankegodset ytre høyre
traderer, kan man således «bytte ut» basen med etnisitet
(hvithet), nasjonalitet (norskhet, det skandinaviske eller det
vesteuropeiske) og til dels geografisk forankret kultur (Den
norske kirke og bunad). Parentesene mine sikter til den
konkret norske nasjonalismen og at den er et konservativt
prosjekt. De vil altså bevare noe de mener er i ferd med å
forsvinne. Snakker vi om polske nasjonalister, vil innholdet
i parentesene endre seg tilsvarende. Men som den oppvakte
leser ser, vil dette «byttet» i basen være falskt fordi disse
forankringene helt grunnleggende er ideologisk forankrede
fellesskap og sier lite om de faktiske makt- og eierskapsforholdene i norsk verdiskaping hverken i staten eller i det
private næringslivet.
Ideologien kommer først og fremst av de konkrete
materielle forutsetningene i et samfunn, og som sagt skaper
basen overbygget slik at overbygget jobber for basens vide-
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består av kun én celle. I menneskekroppen finnes det
imidlertid hundre ganger så mange celler som antall
stjerner i Melkeveien.

Tekst
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opplever som riktig. Gjennom de voyeuristiske grepene blir
tilskueren selv utøver i filmens utfoldelse, en «Peeping Tom».
Det skjulte begjæret
Et av de mest sentrale verkene innenfor voyeuristisk
litteratur er Sjalusi (1957) av Alain Robbe-Grillet. I Sjalusi
anvendes et tilsynelatende objektivt blikk på handlingen
tilsvarende det til en kameralinse. Romanen kombinerer
dermed litteraturens og filmens grep i sin fremstilling. Som
tittelen tilsier, står motivene sjalusi og begjær sterkt, men
«sjalusi» refererer også til en persiennetype som dekker
vinduet slik at det ser tett ut utenfra, men som lar en se ut,
noe som følgelig oppfordrer til kikking. Fortelleren i Sjalusi
kommer til uttrykk gjennom et blikk som ved første øyekast
er objektivt og distansert og følger linjer, bevegelser og
ordutvekslinger. Romanen åpner slik:

sjalusi

og drap
Nora Emilie Dahl
Stillbilde fra filmen Peeping Tom (1960)

TAG! Et fellestrekk ved litteratur og film er deres evne
til å gi innblikk i menneskelivets mest sårbare erfaringer.
Gjennom myriaden av menneskeskjebner som fremstilles i
kunsten, kan man komme nærmere en forståelse av seg selv
og verden. Titting og lesing gir oss anledning til å hengi oss
til vår nysgjerrighet og vårt voyeuristiske begjær, en eskapisme inn i en annen virkelighet. Den narrative kunsten gir
oss annenhånds tilgang til liv som er annerledes enn vårt
eget. Eskapismen er en viktig drivkraft for lesing og titting,
lengselen etter å kunne leve en annens liv om kun for en
stakket stund. Den gir oss muligheten til å se livet slik det
er når vi er tatt ut av ligningen, som blir voyeuristisk ved at
dette er noe vi kun observerer og ikke tar del i. Særlig film
har evnen til å vise livet slik det «objektivt» sett er, uten dine
spor og din påvirkning fordi det gjennom film vises for våre
øyne slik virkeligheten fremstår.1
Ved blikket, det filmatiske og det tekstlige, får man
tilgang til andres liv. Mennesket har, som et sosialt vesen, et
grunnleggende behov for å gjenkjenne seg i og forstå andre
mennesker. Identifiseringen med de fiktive personene i
film og litteratur bidrar til å gi tilskueren eller leseren en
bekreftelse av sitt selv. Det er i møte med andre mennesker
at man skaper en forståelse av seg selv som menneske. Et
annet aspekt ved voyeurismen er bruddet med den sosiale
kontrakten, å kikke på noe som ikke er ment for våre øyne.
Gjennom å gjøre det som er forbudt, etablerer man et rom for
fri vilje som ikke lenger er styrt av loven eller normene.

40

Begjær og identifisering
Voyeurismen, lysten etter å kikke, springer ut av en trang,
en lengsel, et begjær. Blikket fanges av objektet. Begjæret
tar over, og man klarer ikke se vekk. Filmteoretiker Laura
Mulvey skiller mellom to oppfatninger av voyeurismen: den
skopofile og den identifiserende. Den skopofile voyeurismen tar for seg det seksuelle begjæret etter å kikke som
kan tilfredsstilles ved for eksempel å observere noen som
kler av seg, uten at de vet at de blir sett. Den identifiserende
voyeurismen blir utviklet gjennom narsissisme og egoet
og handler mer om en identifisering og resonans med de
handlende personene på skjermen eller i boka.2 Dette kan
forstås som en videreutvikling av det den franske psykoanalytikeren Jacques Lacan kaller «speilstadiet», som er fasen
i barnets psykologiske utvikling når barnet gjenkjenner sitt
eget speilbilde og egoet, en oppfattelse av et seg skilt fra
andre mennesker, blir dannet. Dette er en viktig del av den
prosessen mennesker gjennomgår for å bli et sosialt vesen.
Litteratur og film kan befinne seg i begge sjiktene
av voyeurismen. Mest utbredt er nok den identifiserende.
Særlig narrativ litteratur og film fordrer tilhørerens identifisering med handlingen og personene. Narrativ litteratur
og film er grunnleggende voyeuristisk i kraft av leserens og
tilskuerens blikk på de fiktive personene og disses uvitenhet
om at de blir sett. Personer i en film eller en roman forstår
seg selv i forhold til, og beveger seg kun innad i, det fiktive
universet og forholder seg således ikke til at de er fiktive
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personer. Da ville troverdigheten i den fiktive verdenen blitt
brutt. Det finnes selvfølgelig både film og litteratur som
bryter den såkalte fjerde veggen og med det den voyeuristiske illusjonen, men jeg velger å se bort fra disse i denne
omgang.
Fryktens forevigelse
Filmen Peeping Tom (1960) beveger seg i mellomsjiktet
mellom de to voyeuristiske uttrykkene. Her møter vi filmskaperen Mark. På dagtid jobber han som kameramann
på et filmsett. På kveldstid har han en sidejobb der han tar
snuskete bilder av kvinner. Hans tendens mot skopofili
blir uttrykt direkte i filmen i en samtale med en psykolog.
Peeping Tom utnytter filmmediets egnethet til voyeurisme
gjennom selvbevisstheten rundt kameraet, blikket og lysten
etter å observere. I film omgjøres kameraet til tilskuerens
øyne, og slik tilfredsstilles begjæret etter å kikke. I Peeping
Tom blir dette særlig tematisert. Her veksles det mellom
hovedkameraet som fanger handlingen, og Marks håndholdte kamera som bringer tilskueren tettere på ham og
hans blikk. Selve skueakten og det å fange særskilte øyeblikk
på film tematiseres.
Etter at Marks far eksperimenterte på hans reaksjoner i møte med frykt som barn, blir Mark besatt av denne
frykten. Mark oppfatter det som at han har en livsoppgave.
Han drives av besettelse og higer etter å observere og fange
den ultimate frykten: et skrik, øyne som i vantro sperres opp,
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armer som veives fåfengt. Han ønsker å bevitne og forevige øyeblikket man innser at ens liv blir revet bort fra en
– drapsøyeblikket. Det voyeuristiske begjæret som tilfredsstilles her, er ikke seksuelt som sådan, men er knyttet til
frykten og sårbarheten i øyeblikket. Begjæret tilfredsstiller
han ved å filme at han dreper intetanende kvinner han
har en sympatisk relasjon til. Politiet kommer naturligvis
raskt på banen, og det skal vise seg at Mark jobber med en
hemmelig dokumentarfilm om politiets jakt på ham selv.
Arbeidet med dokumentarfilmen anskueliggjør en selvbevissthet rundt Marks egne handlinger i tillegg til å forsterke
hans besettelse etter å dokumentere gjennom film. Gjennom
dette framstiller han kanskje også sin egen frykt. Uten
dette begjæret etter å fange og observere dette fryktelige
øyeblikket ville Marks handlinger, så vel som filmen i seg
selv, mistet sin verdi. Sammen med Mark blir tilskueren
tvunget til å se de ubehagelige scenene, og vi blir nærmest
medskyldig i ofringene på det voyeuristiske begjærets alter.
Mark fremstilles som sympatisk i møte med andre
mennesker. Han framstår usikker særlig i relasjon til Helen,
en av beboerne i gården hvor han leier ut, som senere blir
hans kjæreste. I denne relasjonen ser tilskueren ham som
et godt og empatisk menneske. Sympatien for Mark trekker
tilskueren videre inn i hans besettelse. Peeping Tom gjør
tilskueren til Marks medsammensvorne. Filmen spiller på
tilskuerens affektive reaksjoner og skaper et moralsk gap
mellom det som foregår på skjermen, og det tilskueren selv

Argument

En forgangen idé

filmskaper og på den andre siden en hensynsløs titter som
gjør alt for å bli tilfredsstilt. Ambivalensen i Sjalusi kommer
til uttrykk i spillet mellom det objektive og det subjektive,
det ukjente og det kjente. Som Mark i Peeping Tom og den
navnløse fortelleren i Sjalusi er vi lesere og tittere drevet av
et ønske om å identifisere oss med noe utenfor oss selv og et
begjær etter å observere noe uberørt av våre hender.

Litteratur
●

●
●

I dette øyeblikk faller skyggen av stolpen – den som
bærer takets sydvestre hjørne – slik at den deler det
tilsvarende hjørne av verandagulvet i to like vinkler,
hver på 45 grader. […] Akkurat nå er A… kommet inn
i soveværelset fra korridoren som går tvers gjennom
huset. […] Hun har fremdeles den lyse, trange kjolen
med skjorteblusekrage – den hun hadde på seg til
lunsjen. [s. 7]
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Første setning er tydelig objektiv gjennom sin
deskriptive tilnærming til omgivelsene. I begynnelsen blir
leseren, gjennom det analytiske og detaljfokuserte blikket,
innlemmet i en illusjon om at fortelleren ikke bærer med
seg noen subjektiv mening, men videre i avsnittet, gjennom
blikket og dets bevegelse, avsløres det at det er en person
som ser. Han ser på A… og beskriver henne tilsynelatende
objektivt. Etter tankestreken etableres en personlig relasjon
mellom den som forteller, og den som blir observert. Blikket
som konstant vender tilbake til henne, vitner også om en
relasjon. A… samtaler mye med mannen i huset ved siden av,
og man får raskt en idé om at hun er fortellerens kone.
I Sjalusi blir det voyeuristiske aspektet bærende både
for blikkets objektivitet og for dets brudd med objektiviteten. Nettopp som følge av voyeurismens utgangspunkt i et
begjær blir det tydelig at det ligger noe annet enn objektivitet bakenfor blikket. Det er en grunn til at blikket hekter
seg ved det det gjør. Blikket følger det som er av interesse,
og som kan bidra til å skape forståelse. Hadde man stått og
tittet og spionert gjennom sine persienner hvis man ikke
hadde en sterk trang til å gjøre det? I Sjalusi beveger fortelleren seg hele tiden mellom det objektive og det subjektive.
Det er spenningen mellom disse perspektivene som bidrar
til å avdekke at det ligger et begjær til grunn for tittingen.
Fortelleren forsøker å skjule for leseren at det er en personlig
relasjon mellom ham og objektet, men det personlige siver
stadig vekk frem gjennom formuleringene. Det kan virke
som om fortelleren fremstiller situasjonen gjennom et
objektivt blikk for selv å kunne se hva som virkelig foregår,
uten sine egne fordommer og forestillinger. Gjennom denne
objektiveringen fremstår han som en som søker identifisering med og forståelse for sitt objekt, men han viser seg
samtidig å være drevet av et begjær som springer ut av kjærlighet og sjalusi.
I begge disse eksemplene på film og litteratur som
tematiserer voyeurismen, er det en ambivalens rundt det
kjente, identifisering, og det ukjente, begjæret, og det gode
og det onde. I Peeping Tom viser dette seg gjennom ambivalensen rundt Mark som på den ene siden er en sympatisk
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På høstutstillingen i 2019 på Kunstnernes hus i Oslo hadde
billedkunstneren Tiago Bom utstilt et installasjonsverk med
tittelen Republica, som viste en naturvitenskapelig film med
bilder av det biologiske livet i havet akkompagnert av en
opplesning av utdrag fra Platons Staten.
Platons politiske filosofi beskriver hvordan samfunn
dannes av organiseringen av mindre enheter opp i større
helheter av samarbeid og gjensidig avhengige relasjoner,
hvor hvert individ spiller sin vesentlige rolle for å danne
slike overordnede helheter. Det psykologiske interiøret hos
hvert individ i denne staten er, ifølge Platon, organisert
på en analog måte. Den menneskelige psyke er organisert i enheter som begjær, fornuft og kjærlighet, som fyller
sine respektive roller, og som må ordnes og organiseres av
enkelte psykologiske funksjoner for å danne et helhetlig selv.
Slik fungerer organiseringen av staten også: Vi har naturlige
tilbøyeligheter til å ordnes av og innrette oss etter prinsipp
som organiserer og muliggjør en større helhet. Mikrokosmos
står i et analogt forhold til makrokosmos, og disse forskjellige enhetene, samfunn og mennesker, ordnes av en relasjonell organisering på hvert innbyrdes plan. Overordnet er
kosmos selv, bestående av tilsvarende relasjonelle organiseringer.
Vestlig filosofi har lenge ansett slike styrende prinsipp,
som sikrer enhet i en form for samarbeid, for å være noe
som vesentlig bunner i en form for menneskelig fornuft. Det
er gjennom tanke og rasjonalitet at vi kommer fram til slike
prinsipper. I den postmodernistiske avvisningen av fornuftens potensiale for slike politiske konstruksjoner gjenstår et
vakuum i mangel av styrende prinsipper, av felles rasjonelle
prosjekter.
Tiago Boms Republica utgjør ett blant mange anskueliggjøringer av en sårt tiltrengt nytenkning om slike antroposentriske feilgrep. Livet i havet, kan vi klart se, fungerer
som en helhet dannet av individer som handler i relasjon
og etter prinsipp operative i en større helhet. Det økologiske
systemet er et samfunn, antyder Boms verk – en egen stat.
Slik blir Platons parallelle kosmos bragt ned til et kosmos
som organiserer også det biologiske livet.

Kosmos
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Blant gasser, galakser og belter av stein spinner
planeten som alle kjente vesener klamrer seg til, e

m
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Yokoland

John Melin, Anders Osterlin, 1965
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Verdens største gullfisk!
Gullfisk (Carassius
auratus) er en art i
gruppen karpefisker.
Det er en populær
akvariefisk, og en av
de første artene av
fisk som ble domestiserte. Tidspunktet
er imidlertid fortsatt
usikkert.Gullfisken
er et relativt lite
medlem av karpefamilien, og når en
maksimal lengde på
59 cm og en vekt
på 3 kg. De fleste

individene blir under
halvparten så store.
Gullfisker har svært
bra reaksjonsevne
og kanskje en av
karpefamiliens beste. Det finnes mer
enn 80 former gullfisk. Gullfisk har omtrent 70 000 gener,
langt flere enn for
eksempel sebrafisk
(ofte brukt i vitenskapelig forskning),
som har omtrent 26
000 gener.

Siden arten har en
lang historie som
akvariefisk, har den
også vært gjenstand
for mye selektiv avl,
og det finnes mange avlsvarianter.
Flere varianter blir
betraktet som etisk
tvilsomme; mange
har forkortet ryggsøyle, noe som fører
til problemer med
de indre organene
og gjør det vanskelig
for fisken å svømme.
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der det skilles mellom bredde- og eliteidrett. Hvert lag består av
11 spillere, en målvakt (keeper) og ti utespillere. Formålet med
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kan delta. Utstyret er billig og reglene enkle. Fotball spilles på
en rektangulær bane, gjerne av kunstgress eller naturgress,
og i hver kortende er det satt opp et mål. Fotballen er rund og
består vanligvis av et ytre lag av lær eller plast og en indre, oppblåsbar gummiball.
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