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[…] er de ting vi ser, 
[…] er de ting vi forstår, 

men […] er i sannhet
de som vi ikke fatter. 

Nicolaus Steno
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I låven på Hå gamle prestegard ligger et tjuetalls døde kråker utover  

gulvet. De myke, grå bukfjærene er rufset til på en måte som forskjønner 

de døde fuglekroppene. Langs veggene finner vi enkelte konseptuelle ar-

beider som refererer til forskning og vitenskapelige undersøkelser; andre 

verk har sitt utspring i folkelig overtro og sjamanisme. I den uisolerte 

overetasjen, mens luktene fra havet og vinden utenfor blander seg med 

opplevelsen, vises to filmatiske verk og en installasjon som tematiserer 

forholdet mellom menneske og natur, følelser og kunnskap, drømmer og 

ritualer. 

Kunstner Tove Kommedal har i flere år arbeidet prosjektbasert med 

skulpturelle installasjoner influert av sosiopolitisk og relasjonell estetikk, 

og de senere år har hun arbeidet med et kunstprosjekt relatert til døde 

kråker. De svarte ravnefuglene har blitt flådd og bearbeidet. Parallelt med 

kråka har hun arbeidet med en bredere forståelse av sitt eget kunstner-

iske virke. En sentral del av arbeidet med dEFINISJONSMAKT har vært å 

spørre seg hvordan hun, som virker som billedkunstner, kan kaste nytt lys 

over en så kompleks problematikk som den kråkenedskytingen åpner for. 

Samtidig har en underliggende problemstilling for Kommedal vært hva 

hennes engasjement potensielt kan føre til, en problemstilling som løper 

som en rød tråd gjennom hele kunstprosjektet. Kan en utstilling av flådde 

kråker, kråkeskjelett og filmer samt statistikker fra tidligere utstillinger, 

FORORD
Hanne Beate Ueland
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hvor hun blant annet serverte kråkekjøtt, få betydning utover kunstrom-

met? Hvordan kan et felt som kunstfeltet, som vanligvis kun tiltrekker 

seg en viss og ganske smal gruppe mennesker, og som kun får begrenset 

spalteplass i avisene, ha noen reell innvirkning i spørsmålet om kråke-

fuglens fremtid? Slike spørsmål har inspirert Kommedal til å gi ut denne 

boken, en publikasjon som er redigert i samarbeid med Trine Mathiesen 

Gilje og som inneholder en imponerende samling velskrevne og kunnska-

psrike tekster. Kunstneren selv bidrar med introduserende og kontekstu-

aliserende tekster samt med et strukturelt rammeverk rundt de inviterte 

fagtekstene. 

Spørsmålet om kunstens relevans har inspirert Kommedal til å under-

søke de tilsynelatende tidløse mekanismene som definerer kunstnerens 

rolle og muligheter i et samfunn. Hvilke maktstrukturer påvirker kunst-

feltet, og kanskje like viktig: Hvordan er forholdet mellom kunstneren og  

omverden? I den første teksten i antologien, «Definisjonsmakt eller  

dEFINISJONSMAKT?», gis en grundig gjennomgang av flere av de  

sentrale faktorene som styrer den allmenne oppfattelsen av kunstens og 

kunstnerens rolle. 

Forholdet mellom kunsten og samfunnet opptok også en av Kommedals 

inspirasjonskilder: den greske filosofen Cornelius Castoriadis, hvis arbei-

der etter hvert ble mer og mer preget av en interesse for flere fagområder 

og en grenseløs bevegelse mellom disse. Castoriadis, som mente at individ-

ers kreative uttrykk og skapertrang henger sammen med hvordan sam-

funnet rundt dem er organisert, var bekymret for hvordan kapitalismens 

påvirkning sløvet samfunnet og gjorde mennesket lite mottakelig for de 

store drømmene og visjonene, og for hvordan kapitalismen dermed beg-

renset kunstens muligheter. Denne bekymringen hører man et ekko av i 

kunstutstillingen og i de øvrige tekstene. I tillegg diskuterer dypest sett 

samtlige tekster i antologien makt og maktforhold innenfor forskjellige 

sfærer av samfunnet gjennom å bruke nettopp kråka som utgangspunkt 

for refleksjon og diskusjon. Legger man alle tekstene oppå hverandre får 

man et nyansert og grundig bilde av hvordan makt fordeles i et samfunn.

Sammen gir utstillingen og publikasjonen en stemme til vår tids bekym-

ringer og utfordringer knyttet til miljø og samfunnsutvikling, og sammen 

peker de på kunstens mulighet til å søke mot mellomrommene og det uut-

forskede for kanskje der å finne en løsning på utfordringene mennesket 

står overfor. 

For Kommedal handler engasjementet for kråkefuglens skjebne nettopp 

om å finne muligheter for å dvele ved mellomrommene og å opphøye 

mellomrommets, kunstens, verdi. Hun beveger seg, kanskje ikke ulikt  

Castoriadis, mellom forskjellige fagfelt fordi hun finner at det er her, i  

mellomrommene, hun som kunstner kan bidra. Arbeidet har vokst frem 

over tid: Kunstneren har latt ny kunnskap lede henne til nye steder og ny 

kompetanse. Hennes sterke samfunnsengasjement samt bevisste tanker 

om et bærekraftig miljø og viktigheten av biologisk mangfold har vært 

der hele tiden. Men kunstverkene hennes er ikke agiterende argumentas-

jon, de er arbeider som tilfører noe nytt: nye opplevelser og erkjennelser. 

Et sted mellom denne bokas tekster og de utstilte verkene ligger kimen til 

ny kunnskap og ny innsikt.

HANNE BEATE UELAND (1975) er cand. philol. fra Universitetet i 

Bergen med hovedfag i kunsthistorie. Hun har vært avdelingsdirektør ved 

Stavanger kunstmuseum siden september 2014. Fra 2003 til 2014 var hun 

kurator ved Astrup Fearnley Museet i Oslo. Fra 2001 til 2003 var Ueland 

formidlingskoordinator ved Bergen kunstmuseum. Hun har hatt styreverv 

i blant annet Nordik, Nordic Committee For Art History og Oslo Open. 

For tiden sitter hun i hovedstyret til Norges Museumsforbund og er 

også medlem av juryen til Sandefjord kunstforenings Kunstpris 

til unge kunstnere.



I grålysningen der hvor jeg bor, flyr kråkene, 

som oss mennesker, på vei mot dagens 

gjøremål. 

Våren 2011 kjører jeg mot miljøstasjonen på 

Hå, hvor jeg har fått tilgang til en fryser fylt 

med nedskutte kråker. Jeg tar dem ut, en  

etter en, og putter dem i sorte søppelsek-

ker. Det er ekkelt. På vei hjem, som er en 

snau times kjøretur fra miljøstasjonen, 

kjører jeg meg vill og ender i en blindvei. 

Og kråkene, døden i bilen, tar stadig større 

plass. De sekundene bilen står stille mens 

jeg girer fra første til revers og tilbake, blir 

jeg overveldet av angst. Gråten tar meg og 

lettheten kommer først når jeg kan legge 

fra meg kråkene i kjølerommet til Naturhis-

torisk museum hjemme i Stavanger. 

Kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT tar ut-

gangspunkt i den døde fuglekroppen etter 

at fuglen er skutt ned som et resultat av et 

bestandsregulerende tiltak på Jæren. Jeg 

har lenge kjent på fortvilelsen ved å leve 

i en verden som er overfylt av ting. Som 

 kunstner – produsent av objekter og sam-

tidig kritiker av kapitalismen – forsterkes 

fortvilelsen. Derfor vil jeg gripe fatt i den 

døde fuglen. Kanskje kan den brukes til noe? 

Kanskje kan den brukes i en ernæringsmes-

sig sammenheng? Kanskje kan den brukes 

metaforisk eller spirituelt? Kanskje kan 

den brukes i kunstnerisk sammenheng? 

Men jeg ønsker ikke å styre prosessen – jeg  

ønsker at prosessen skal styre meg. Det 

som er viktig for meg, er å gi kråka og dens 

dårlige rykte en oppreisning. Men enda 

viktigere er det å understreke kunstens 

rolle som kritisk røst i samfunnet. 

I arbeidsprosessen har jeg undersøkt kråke-

materialet på flere måter: som trofé, som 

mat og som memento mori-objekt. Møtet 

med det biologiske materialet gjennom  

INTRODUKSJON

Tove Kommedal
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taksidermien, som innebærer å åpne fuglen, 

en for meg fremmedartet handling, bringer 

tilbake den emosjonelle reaksjonen jeg 

hadde i bilen. Men denne gang er det ikke 

angst, men medlidenhet. For å kunne stå i 

arbeidet må jeg intellektualisere erfaringen 

– forlate det emosjonelle til fordel for det 

rasjonelle. I løpet av prosessen beveger jeg 

meg fram og tilbake i spennet mellom disse 

ytterpunktene. Bevegelsen ledes av mine 

undersøkelser og møter med mennesker 

og speiler seg i tilsvarende motsetninger 

innenfor andre systemer enn min kunst-

neriske prosess, spesielt i spennet mellom 

kultur og natur, og i spennet mellom det 

mytologiske og biologiske. Et slikt spenn 

utgjør et mellomrom. Mellomrommene 

rommer i seg selv noe som får betydning. 

Samtidig oppsøker jeg fagfolk fra direkte 

relevante eller tilgrensende fagfelt for å ut-

vide mine erfaringer og tilspisse problem- 

stillingen. Jeg ønsker å inkludere disse 

stemmene i prosjektet for å dele den 

kunnskap de besitter, men også fordi det 

tilfeldigvis viser seg at disse stemmene, 

med kråka som utgangspunkt, griper inn 

i hverandre på en måte som åpner for en 

helhetsforståelse av kunstens funksjon i 

samfunnet. Men jeg ønsker ikke å fortolke 

disse stemmene kunstnerisk. Jeg snur meg 

til den vitenskapelige artikkels foretrukne 

struktur IMRoD , eller imrOd , som hjelper 

meg å gi prosjektet en grunnramme. Der-

for og slik ble denne publikasjonen til. 

Gjennom det kunstneriske arbeidet finner 

jeg et mellomrom, et fast holdepunkt som 

tillater meg å gi slipp på det jeg har knyttet 

meg til fram til nå, nemlig kråken, og går 

inn i […].

IMRoD: Et akronym for 
Introduksjon, Metode, 
Resultat og Diskusjon. 
IMRoD henspiller på
strukturen i viten-
skapelige artikler.

I denne publikasjonen er 
IMRoD vrengt til imrOd: 

i: introduksjon: 
Herværende tekst.

m: metode: Kunstnerens 
redegjørelse for valg av 
perspektiv og forfatter, 
plassert umiddelbart før 
hver tekst. 

r: resultat: De perspek-
tiv som blir belyst i de 
respektive tekstene.

O: Og: Tittelen på den ut-
stillingsdokumenterende 
delen av denne publika-
sjonen. Dette bindeordet, 
som i denne tittelen ikke 
binder sammen noen 
ting, representerer 
mellomrommet per se. 

d: diskusjon: Åpen 
paneldebatt hvor 
tekstforfattere, kunstner 
og publikum bidrar. 
Debatten er publisert 
på nettsiden
tovekommedal.com.
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METODE

Tittelen dEFINISJONSMAKT tar 
utgangspunkt i nedskytingen av kråker 
på Jæren, Rogaland, som et ledd i et 
bestandsregulerende tiltak, samtidig som 
fonten og stavemåten til tittelen henspiller 
på dOCUMENTA – en kunstmønstring 
med stor makt innen kunstfeltet. 

Makt og maktstrukturer er et gjennom-
gående tema i denne antologien. Jeg ønsker 
å gi ordet videre til en som kan og vet mye 
om makt og maktstrukturer innenfor 
kunstfeltet.  

17
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Tittelen på Tove Kommedals kunstprosjekt dEFINISJONSMAKT ser  

kanskje litt pussig ut? Har caps lock-en hengt seg opp? Eller skjuler det seg 

mål og mening bak den lille bokstaven og alle de store? 

Om du tilhører kunstscenen, kjenner du sikkert igjen stavemåten på 

den lenende tittelen. Hvis ikke, blir du kanskje ikke helt klok på den. 

Stavemåten henspiller på en av de viktigste og mest toneangivende  

utstillingene i kunstverden: Documenta. Eller dOCUMENTA, om du vil. 

Utstillingen finner sted hvert femte år i den tyske byen Kassel og er for 

det meste et dypdykk i samtidskunstfeltet. Ofte oppfattes utstillingen 

som en rettesnor, en definisjonsmakt, for et felt som har blitt mer og 

mer markedsorientert. Utstillingen ble raskt en slags instruks for kun-

stens rolle i verden da den kom på banen i 1955, ti år etter andre verden-

skrigs slutt. Da var modernismen, kunstretningen som blant andre Miro,  

Picasso, Braque, Klee, Chagall, Nesch, Moore og Hepworth hører hjemme 

i, knust av nazistenes ideologiapparat. Nazistene hadde en omfangsrik 

plan for Det tredje riket som også omfattet kunst, og den var forankret i 

den samme retorikken som styrte utryddelsen av menneskegrupper, som 

jøder, homofile og sigøynere. Man skulle få vekk det stygge, det uverdige, 

og dyrke det sunne, rene og ariske. «Degenerert» ble den moderne kun-

sten kalt, og den ble samlet inn, vist, tråkket ned og ødelagt. Den mod-

erne kunsten måtte renses bort fordi den var inspirert av det primitive 

og av eksotiske samfunn utenfor den vestlige horisonten. Den moderne  

Definisjonsmakt eller 
dEFINISJONS-
MAKT?
Geir Haraldseth
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kunsten var opptatt av drømmer, sinnslidelser og sykdom, noe som gjorde 

at nazistene ville forby alt dette stygge og definere det ut av kunsten. 

Skulle man ha et sunt samfunn, måtte man også ha sunn kunst! Altså: 

figurativ og representativ kunst uten defekter eller rare farger. 

Etter krigen måtte modernismen gjenopprettes, og dOCUMENTA tok 

oppdraget alvorlig – det var nemlig også et samfunnsoppdrag. Ideen 

om at en utstilling kan være en autonom rettesnor, er nok en illusjon. 

Kunst er ideologi, og utstillingen plantet den moderne kunsten rett inn i  

politikken. Den store mønstringen som fant sted i ruinene av det en gang 

staselige museet Fridericianum, viste den kunsten som hadde blitt funnet 

ugyldig og degenerert. Utstillingen ga på mange måter kunsten tilbake 

sin frihet ved å vise hva som skjer når politikk styrer kunsten. Kunsten 

skal kunne være annerledes. Den skal kunne agere og reagere som den 

vil. Denne tanken om den frie kunsten ble også sterkt instrumentalisert 

under den kalde krigen da Vesten, og spesielt USA, brukte abstrakt kunst 

som bevis på friheten man hadde der, en frihet som stod i kontrast til 

den sosialrealistiske kunsten som preget Sovjetunionen. I dag, 25 år etter 

den kalde krigens slutt, er ikke kunsten nødvendigvis avpolitisert. Og i 

tillegg har markedet vokst seg stadig sterkere og utøver nå en tydeligere 

og klarere makt over kunsten, noe som gjenspeiler en markedsideologisk 

vridning. Samtidig definerer fremdeles utstillinger som dOCUMENTA 

hva som har verdi på kunstscenen og derigjennom hva som har verdi i et 

samfunn som forholder seg til denne kunsten, noe som peker på en tredje 

makt utover den politiske og den kommersielle: kunstscenens makt over 

kunsten. Og det er sistnevnte makt stavemåten til dEFINISJONSMAKT 

kommenterer ved å bruke font og stavemåte fra dOCUMENTA – ikke 

for å skrive Kommedal selv inn i dOCUMENTAs rike historie, men for 

å pirke litt i den definisjonsmakta som utstillingen, som troner over alle 

andre utstillinger, har.

* * *

Ideen om kunsten, selv dOCUMENTA, som fullstendig fri, er sannsyn-

ligvis en illusjon. Selv de første dOCUMENTA-mønstringene var styrt av 

en tydelig uttalt ideologi som hadde som mål å gjenoppbygge modernis-

men og den tyske nasjonalstatens status. Også i dag fanger dOCUMENTA 

opp trender fra mange hold og må forholde seg til en verden styrt av 

ulike krefter. Den siste utstillingen (2012), kuratert av Carolyn Christov-

Bakargiev, dreide rundt antropocen, teorien om at vi har nådd en tid-

sregning hvor menneskets avtrykk på jorda blir synlig som geologiske 

spor, samt rundt en revurdering av menneskerettigheter og teorier om en  

utvidelse av vårt sanseapparat. Slik gis temaer som økologi og grønn poli-

tikk en høy kunstnerisk og politisk verdi gjennom en utstilling, og kunst 

som behandler og problematiserer menneskets rolle i verden, defineres 

som viktigere enn annen samtidig kunst. En slik tematisk diskriminering 

bestemmer hva som anses som relevant på kunstscenen i dag og, som 

en konsekvens, hva som anses som uinteressant eller mindre verdifullt. 

Disse strømningene flyter rundt i kunstverden ellers, men løftes her opp 

på en ideologisk pidestall. Deltagelse på en mønstring som dOCUMENTA 

sørger ikke kun for at visse temaer eller retninger innenfor kunst gis en 

høy verdi kunstnerisk sett, men også økonomisk sett. 

Det er ikke kun tematikk som styrer utvalget av kunstnere til en slik ut-

stilling. Ser man nærmere på kunstnerne som deltar på dOCUMENTA, 

og andre viktige kunstmønstringer og biennaler verden over, finner man, 

ikke overraskende, at de fleste av dem har kommersielle gallerier. Kunst er 

jo big business! De kommersielle galleriene spenner ganske vidt og fanger 

opp tradisjonelle medier som maleri og skulptur, fotografi og video, men 

også praksiser som ikke er like lett omsettelige, som relasjonell estetikk og 

performance. Galleriene fungerer ikke bare som salgskanaler for kunst, 

men også som distribusjonskanaler for kunstnere. Bredden av gallerier 

som eksisterer, er organisert i et ganske solid hierarki. Ser man på hvilke 

gallerier som deltar på hvilke kunstmesser, får man enkelt et innblikk i 

dette hierarkiet. Galleriene oppnår status på ulike måter, og deltagelse 

på dOCUMENTA gir status både for galleriet og kunstneren, hvilket kan 

føre til økt salg og verdifull eksponering. På dOCUMENTA i 2012 var 

det en ganske god maktsentrering rundt for eksempel Marian Goodman  

Gallery i New York, hvor ti av kunstnerne hørte hjemme. Syv andre galler-

ier hadde minst tre kunstnere fra sin stall med på utstillingen. Markedet 

er med og styrer, selv der man, dOCUMENTAs historie tatt i betraktning, 

ville forventet en utvelgelse av kunstnere basert på andre momenter enn 

hierarkiske markedskrefter. 

Et annet eksempel på hvordan definisjonsmakten på kunstscenen mani-

festerer seg, finner vi faktisk i Norges tilfelle. Lille Norge var i 2012 for 

en gangs skyld sterkt representert på en dOCUMENTA-mønstring med 

modernisten Aase Texmon Rygh, veversken Hannah Ryggen, kompon-

isten Arne Nordheim og samtidskunstnerne Toril Johannesen og Matias 

Faldbakken. Grunnen til at disse kunstnerne ble valgt, var ikke bare at 
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de er flinke eller viktige, men at Marta Kuzma var en del av gruppen 

bak dOCUMENTA, samtidig som hun var direktør for OCA, Office for  

Contemporary Art Norway, fra 2005–2013. OCA er en statlig instans som 

tar seg av distribusjon og synlighet av norsk kunst og norske kunstnere i 

utlandet. Her spilte altså Kuzmas personlige makt inn på dOCUMENTAs 

utvelgelse av kunstnere. Kuzmas definisjonsmakt var stor, blant annet på 

grunn av et stort internasjonalt nettverk og godt renommé, og det fikk 

synlige resultater denne gangen. Kuzma måtte fratre sin stilling i OCA da 

hennes lederstil ikke tilfredsstilte den norske ideen om likhet og demok-

ratiske prosesser. Men Kuzma forsto godt kunstverden og visste at den 

ikke er styrt av demokratiske krefter eller rettferdighet, og hun forholdt 

seg til denne verdenen på dens egne premisser – og brukte derfor sin 

makt. Her er det igjen snakk om makt, en uformell makt, denne gang kny-

ttet til status og Kuzmas symbolske kapital. Er du en kunstner som Kuzma 

er investert i eller ikke? Er du en kunstner som Marian Goodman Gallery 

vil jobbe med? Kunstneren selv har en viss innflytelse på sin egen status 

og defineres til en viss grad ut ifra hvem hun omgås både profesjonelt 

og privat. I New York, London, Paris, og selv i en provinsiell by med få  

gallerier og lav status for kunst, blir altså omgangskrets og nettverk noe 

som definerer kunstnerens status. 

* * *

Makta i kunstverdenen er selvfølgelig mer komplisert enn dOCUMENTA 

eller ikke dOCUMENTA, eller hvem man omgås eller ikke omgås. Makt-

kampen styres av flere regler, formelle og uformelle, og den redefineres 

hele tiden. En vesentlig maktfaktor er, som i resten av samfunnet, penger. 

Det er enorme formuer i sving i kunstmarkedet, som dessuten er det nest 

største uregulerte markedet i verden, kun overgått av narkotikamarke-

det. Disse enorme formuene definerer en elite som sitter på en makt som 

vi kanskje ikke merker så godt i Norge, men den glimrer med sitt nærvær 

i de fleste vestlige land, og kunst blir en statusfaktor i nye økonomier som 

BRICS-landene så vel som i oljenasjoner som Qatar og Saudi-Arabia. Den 

amerikanske kunstneren Andrea Fraser beskriver denne gruppen kunst-

samlere som «the 0.01%», og hun merker seg at kunstmarkedet styrkes i 

økonomiske nedgangstider fordi denne lille gruppen ikke er affisert av det 

generelle finansmarkedets kriser. Det at kunstmarkedet har en tendens til 

å gå opp når det generelle finansmarkedet går ned, er interessant å merke 

seg, spesielt med tanke på klisjeen om at penger og kunst står i et antago-

nistisk forhold. Likevel er det slik at kunsten i mange tilfeller holdes i live 

av denne lille, økonomiske eliten. 

Penger er, som kjent, makt. Kunstens forhold til makt er et sentralt tema 

hos den franske sosiologen Pierre Bourdieu, som hevder at kunsten knyt-

ter seg tett til makta og pengene, noe som Fraser også beskriver. Allikevel 

klarer kunsten paradoksalt nok å fremstå som et felt hvor man ikke bryr 

seg om penger. Og som et felt som utøver kritikk mot makta, koste hva 

det koste vil. Hvordan er dette mulig? Samfunnet ser ut til å forholde seg 

til et bilde av kunstneren som bygger mer på myter enn på fakta. Om vi 

går til ideen om den sultende kunstneren, en idé som de fleste kjenner 

til gjennom ulike massemediale og kunsthistoriske fortellinger, så lever 

den i beste velgående. Vi finner den igjen både hos politikere, i aviser og 

hos kunstnerne selv, og den brukes som et bevis på hvordan en kunst-

ner «bare må skape», tross alt, og tjener som bevis på kunstens autonomi. 

En kunstner kan derfor fort bli mistenkeliggjort om hun gjør noe for 

pengenes skyld, for en kunstners integritet henger sammen med ideen 

om at kunstneren skaper fordi hun har en indre driv som tvinger henne 

til det, ikke for å tjene penger. En finner så klart mange sultne kunstnere 

og nedslående levekårsundersøkelser, og det er få som velger denne kar-

riereveien fordi de tror den er en enkel vei, men kunstfeltet avhenger og 

drives allikevel av penger. Klisjeene om kunst som uavhengig av penger 

er med på å fornekte de faktiske forholdene som styrer kunstfeltet, for 

det er ikke til å komme unna at det er de rikeste av de rike, de som ikke 

merker kursfallet på olja eller valutamarkedet, som styrer kunstmarkedet.    

Frasers «0.01%» har likevel ikke all makt. Den finansielle makta er sterk, 

men i kunsten er den symbolske makta, som kan knyttes til kunstnerisk 

integritet og markedsverdi, fremdeles en viktig del av definisjonsmakta. I 

Norge lever og produserer mange kunstnere i en annen kontekst enn den 

markedskapitalistiske. Likevel påvirker markedet hva som blir vurdert 

som verdifullt eller ikke, gjennom synlighet og distribusjon samt globale 

fenomener som kunstbiennaler og blant annet dOCUMENTA. Kunstens 

problem med å legitimere seg som viktig, forsvinner likevel ikke. Det 

store problemet, slik jeg ser det, går tilbake til nazistenes instrumentali-

sering av kunsten. For over 80 år siden hadde ikke nazistene videre store 

problemer med å overtale folk flest til å se den moderne kunsten som 

usunt vrøvl. Noe uviktig, noe unødvendig. Det kunne man jo se selv. En 

kunne jo ikke være riktig klok om en valgte å være kunstner. Disse prob-

lemene eksisterer fremdeles for kunsten og kunstnerne den dag i dag og 

er med på å avfeie kunstnerrollen i et land som Norge, hvor vi har basert 
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vår kunstverden på noe annet enn markedet, nemlig på demokratiet og 

politiske føringer. Da blir det vanskelig å forsvare kunstnerens rettigheter, 

som for mange virker som et sugerør i statskassa. Igjen en illusjon, men 

allikevel et bilde som har et så sterkt sug at det blir sant i folks bevissthet. 

Klisjeene rundt kunsten skjuler ikke bare maktstrukturene, men sørger 

også for at kunsten i seg selv er like sårbar for politiske angrep som før 

andre verdenskrig. 

* * *

Det har de siste tiårene skjedd store endringer på kunstfeltet, endringer 

som også er med på å bestemme hvor definisjonsmakta ligger. Kunsten 

har blitt profesjonalisert, og mange kunstnere har nå en master- eller 

doktorgrad i kunst. Formell utdanning blir da enda en maktfaktor som 

er med på å definere feltet. Dette betyr at den gamle ideen om kunst-

neren som sulter eksisterer side om side med den faktiske profesjonelle 

kunstneren som jobber på studio «fra 9 til 5» og kan forske, dosere og 

skrive fullverdige akademiske tekster. Her kan vi trekke fram enda et 

paradoks i kunstlivet: En mastergrad i kunst i USA kan koste over en halv  

million kroner og er enda en industri som kunstlivet forer, og som former,  

definisjonmakta. Det kan være en sannhet som for mange er vanskelig å 

svelge, men en Master of Fine Arts fra en god skole kan føre til status og 

nettverk som potensielt kan være verdt investeringen. Denne utviklin-

gen har pågått lenge, og flere har ytt motstand. Joseph Beuys (1921–1986), 

kunstner, foreleser ved Kunstakademiet i Düsseldorf, samfunnskritiker 

og sjaman, etablerte i sin tid the Free International University (FIU) som 

et innlegg i debatten. FIUs manifest beskriver tydelig målet om å skape 

egalitet og demokrati i samfunnet så vel som på kunstfeltet:  

It is not the aim of the school to develop political and cultural 
directions, or to form styles, or to provide industrial and commer-
cial prototypes. Its chief goal is the encouragement, discovery and 
furtherance of democratic potential, and the expression of this. In 
a world increasingly manipulated by publicity, political propa-
ganda, the culture business and the press, it not to the named – but 
the nameless – that it will offer a forum.

Tross initiativ som dette fortsetter penger, personlige relasjoner og ut-

danning å påvirke maktforhold innad i kunstfeltet samtidig som kunst-

feltet beholder mye av illusjonen om at disse faktorene ikke betyr noe.

Penger, relasjoner, allmenne forestillinger/illusjoner og utdanning betyr 

altså noe for maktstrukturene innad i kunstfeltet. Illusjonen om at penger 

og kunstproduksjon ikke hører sammen er viktig fordi det påvirker kunst-

neren både profesjonelt og økonomisk. Er det et problem at kunst faktisk 

handler om makt og penger? Er det et problem at kunstnerne ikke alltid 

lever på sultegrensen? At de får solgt kunsten sin? At gallerier og form-

uer styrer mye av kunsten? Kanskje. Det er i alle fall noe som står stikk i 

strid med kunstens oppfatning av seg selv som en fri definisjonsmakt som 

kan se på verden fra et ståsted som ikke er farget av politikk eller kom-

mersielle interesser. Dette er et paradoks så stort at kunstnere som Fraser 

faktisk har tatt pauser i sin kunstproduksjon fordi de opplever at de forer 

et marked som forventer kritikk, og at selv de mest innsiktsfulle og hardt-

slående kritiske kunstproduksjonene derfor kan selges og distribueres på 

lik linje med annen kunst – og slik internaliserer markedet kunstnernes 

kritikk. 

* * * 

Forholdet mellom makt og kunst handler altså om det som skjer internt 

på kunstfeltet, men også om det som skjer i møtet mellom kunst og sam-

funn. Kunst skapes og lever på mange måter uavhengig av partipolitikken 

og kan derfor fremstå som aktualiserende og kritisk. Og kunstens kan-

skje største og mest dyptpløyende makt ligger i at kunsten er vanskelig å  

definere og kontrollere. Denne uregjerligheten, dette potensialet for 

definisjonsmakt og politisk makt, var noe den politiske administras-

jonen i Nazi-Tyskland var klar over, og som totalitære regimer i dag også  

kjenner godt til. Situasjonen under andre verdenskrig reflekterer en ide-

ologisk maktkamp, mens dagens kamp ser ut til å dreie seg om integritet 

versus økonomi. Så hva skal en kunstner gjøre for å overleve? Slenge 

seg på en hot tematikk? Få seg en hot gallerist? Det er ikke så enkelt. De 

temaene som preger kunstfeltet nå, som kapitalismekritikk og antro-

pocen, kommer til å bli utdatert, slik post-Internett, relasjonell estetikk, 

stedsspesifikk kunst og andre retninger og konsepter har blitt det i løpet 

av kort tid. Dagens temaer blir byttet ut med andre trender, garantert. 

For å forbli relevante, for å kunne påvirke utover grensene av tid og rom, 

må kunstprosjekter som jobber kritisk til makt, for eksempel ved å sette 

spørsmålstegn ved definisjonsmakt, ha en refleksiv praksis som inkluder-

er kunstens paradoksale natur og som er bevisst sin rolle som leverandør 

av kritikk til et felt som er avhengig av å fremstå som fritt og kritisk. 
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GEIR HARALDSETH (1977) er daglig leder på Rogaland Kunst-
senter og basert i Stavanger, Norge. Haraldseth har en BA i Fine 
Arts fra Central Saint Martins College of Arts and Design og en 
MA fra Center for Curatorial Studies ved Bard College. Han har 
tidligere vært ansatt som kurator ved Nasjonalmuseet for kunst, 
design og arkitektur, Oslo, og Kunstakademiet i Oslo. Haraldseth 
har bidratt til flere tidsskrifter og magasiner samt gitt ut boken 
Great! I’ve written something stupid. I sitt kuratoriske arbeid 
fokuserer Haraldseth ofte på sammenhengen mellom kunst og 
luksusvaremarkedet, og han har kuratert utstillinger i USA, 
Europa og Sør-Amerika.

Formell eller uformell: Makt er en komplisert sak, og uansett hvordan 

man snur og vender på det, forblir det en komplisert sak – og den handler 

også om definisjonsmakt. Kommedals prosjekt tar tak i definisjonsmakta 

og påpeker et komplisert spill som neppe løses av hennes prosjekt. Det er 

ikke desto mindre viktig at kunsten fortsetter å utfordre makta – blant  

annet ved å erkjenne at den har, og er en del av spillet om, definisjons-

makt. Eller dEFINISJONSMAKT, om du vil. 



29ORNITOLOGI
METODE

Jeg står med den døde kråken uten 
kjennskap til det livet den har levd. Jeg får 
vite at det finnes en mann som kjenner 
kråken, ikke bare som en død gjenstand, 
men også som et levende vesen. 

Det er i følgende tekst at sammenhengen 
mellom den biologiske fuglen og den 
levende kråken trer fram.

29
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Kråka er på mange måter fugleverdenens ulv. I nyere historie har det 

vært utallige forsøk på å utrydde den, eller i det minste redusere bestand-

en gjennom intensiv jakt. Begrunnelsene har stort sett vært variasjoner 

over de samme påstandene: at kråka gjør storstilt skade på landbruk og 

småvilt, og at den er en generell pest og en plage som må bekjempes så 

grundig som mulig. Knapt noen annen fugl har et så dårlig omdømme 

som denne arten eller så mange negative ord og vendinger knyttet til seg 

i dagligtalen. Særlig har kråkas nærvær i områder med ryper og skogs-

fugl fått fart på bestrebelsene på å utrydde den. Begrunnelsene har vært 

at siden kråka spiser unger og egg av disse artene, vil en bekjempelse av  

kråka føre til økt ungeproduksjon blant ønskede arter og i neste omgang 

økt utbytte for jegerne som høster av naturen. Andre slektninger av kråka 

– som ravn, skjære og nøtteskrike, har tidvis blitt omfattet av den samme 

logikken og liknende bestandsregulerende tiltak.

Den organiserte utryddelsen av fugler i Norge har en lang historie. 

Statlig initierte forsøk på utryddelse av kråka skjøt fart etter 1845, og den 

første foreningen for dette formålet i Norge ble opprettet i Stavanger i 

1874. Den fikk det megetsigende navnet «Foreningen til Formindskelse 

af den overhaandtagende Mængde af Krager og Skjærer». I 1918 var det  

Haugalandets tur til å få en lokal forening for retusjering av Skaperverket. 

Foreningen fikk navnet «Kråkens død» og hadde som formål å utrydde 

alle individene av arten i Haugesund og Karmøy. Mens konsekvensene 

KRÅKA – 
FUGLEN VI 
ELSKER Å HATE?
Øyvind Gjerde
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av de ulike utrydningstiltakene over tid ble nærmest katastrofale for  

norske rovfugler, og man etter hvert innførte totalfredninger for å redde de 

mest utsatte artene, skjedde det ikke noe tilsvarende endring i synet på og  

behandlingen av kråkefuglene. 

* * *
 
I 2010 fikk historien om den upopulære kråka en ny vri i Norge da Hå 

kommune på Jæren ville utrydde den for å redde en annen art – nemlig 

den folkekjære vipa. Bakgrunnen for vedtaket var Naturmangfoldsåret 

og miljøvernminister Erik Solheims postkortaksjon til norske kommuner 

om å ta vare på utvalgte enkeltarter i faunaen. På Jæren førte aksjonen til 

en diskusjon om trusler mot vipa og – paradoksalt nok – et vedtak om å 

utrydde kråka for å hjelpe denne arten.

Hvis det ikke var for en meget aktiv ordfører som stilte seg i spissen for 

kråkeutryddelsen i Hå, kunne jaktvedtaket her ha føyd seg anonymt inn 

i rekken av lignende vedtak om å redusere kråkebestanden som andre 

norske kommuner med jevne mellomrom har gjort de siste tiårene. Men 

det var noe med argumentasjonen og ambisjonene i prosjektet i Hå som 

pirret både media, forskere og andre nok til at de ble engasjert i debat-

ten om kråkene. Forskerne uttalte seg fordi de mente at en stor del av 

vinterbestanden av kråke på Jæren var tilreisende trekkfugler som det 

ikke ville nytte å utrydde for å hjelpe de lokale vipene i hekkesesongen, 

og dyrevernere fordi de mente det var prinsipielt galt å utrydde en art 

i naturen. Andre prøvde å henlede oppmerksomheten på det intensive 

landbruket som årsak til tilbakegangen hos vipa, mens noen bønder og 

jegere ville ha mer fokus på arter som rev, grevling og mår som forklaring 

på at hekkefuglene i kulturlandskapet ser ut til å forsvinne. Atter andre 

– som Norsk Ornitologisk Forening – var i mot utrydding og ville heller 

foreta vintertellinger av kråke over hele Jæren for å avlive påstandene om 

en raskt voksende kråkebestand i regionen.

Til tross for de ulike innspillene valgte ordføreren i Hå å kjøre hardt på at 

det var kråka som var erkefienden for vipa. Slik uenighet ble det skriveri-

er av i media, til og med i hovedstadspressen i Oslo. Og jakten mobiliserte 

bønder og andre til å drepe så mange kråker som mulig og levere dem inn 

til miljømottaket i kommunen. Derfra ble kråkene sendt til oppmaling til 

pelsdyrmat. Mellom 2010 og 2014 ble det fanget og utbetalt skuddpremie 

på ca. 2 300 kråker som følge av jaktvedtaket i Hå. I den samme perioden 

viste tellingene til Norsk Ornitologisk Forening at det totale vintertallet 

for kråker på Jæren var i størrelsesorden 25 000–30 000 individer, og at 

variasjoner i vinterforholdene hadde mer å si for denne bestanden enn 

den jakten som Hå kommune kunne mobilisere. Det var dessuten ingen 

tegn til en eksplosiv økning i vinterbestanden av kråke på Jæren sammen-

lignet med tellinger fra midten av 1980-tallet. Da den kommunale jakten 

sluttet på ettervinteren 2014, hadde den altså ikke på noen måte oppnådd 

den forventede bestandsreduksjonen. Jakten føyde seg heller pent inn i 

rekken av andre mislykkede utrydningsforsøk på kråke i Norge.

For forskerne og fuglekikkere var det ikke overraskende at kråkejakten 

i Hå ble mislykket. Tidligere forsøk på å utrydde kråker i et mindre om-

råde har vist at slike prosjekter er ekstremt tidkrevende og vanskelige å 

gjennomføre. Kråkene kan gå i fella i en periode for så å holde seg helt 

borte i en annen, og de kan utvikle en særskilt varhet og skepsis for folk 

med gevær. Hvis utryddelsen av kråke i et mindre område er vellykket, 

blir gleden dessuten ofte kortvarig. Etter jakten oppstår det nemlig mange 

ledige territorier som nye ungkråker står klare til å flytte inn i. Paradok-

salt nok kan de nye innflytterne i starten ende opp med å bo tettere enn 

forgjengerne, da de ofte forsvarer mindre territorier enn de gamle og mer 

erfarne kråkene som ble utryddet. 

På Jæren er også tilgangen på nye kråker ekstra stor på grunn av vinter-

trekket av denne arten fra andre deler av Norge og Norden. Ringmerking 

har vist at det skjer en bevegelse av kråke sørvestover i Skandinavia på 

høsten, og at en del av disse fuglene overvintrer i de milde og næringsrike 

kyststrøkene på Jæren. De siste årene er det for eksempel funnet igjen 

kråker på Jæren som ble ringmerket i Hemsedal. Skulle disse gå i en felle 

på Jæren, vil det neppe hjelpe vipene under hekkingen ettersom de mest 

sannsynlig ville ha returnert til andre områder når våren nærmet seg. 

    * * * 

Vipa var «Årets fugl» i Norsk Ornitologisk Forening i 2012. Som følge av 

dette fokuset, ble det foretatt registreringer av vipe i alle landets fylker, 

inkludert Rogaland. Tallene bekreftet at Klepp, Time og Hå kommuner 

på Jæren til sammen fremdeles har Norges suverent mest livskraftige  

vipebestand, men samtidig at bestanden i hele landet samlet har gått til-

bake med hele 75% de siste 15–20 år. I debatten om kråkejakt på Jæren 

kom det frem at noen politikere hadde merket seg at også andre fugler 



3534

enn vipa var i tilbakegang i kulturlandskapet. Dette ble brukt som argu-

ment for å vurdere kråkejakt i flere kommuner enn Hå. Selv om dette ikke 

ble noe av i denne omgang, var det påfallende hvor lett det falt for enkelte 

å gi kråka skylden for også disse endringene.

Og det er store endringer på gang i den norske og europeiske fuglefau-

naen. I Europa har omfattende fugletellinger i 25 land vist at bestandene 

av ulike arter er blitt redusert med over 420 millioner individer i løpet av 

de siste 30 år. Vanlige arter i kulturlandskapet – som sanglerke, gråspurv 

og stær – er blant de fuglene som har gått kraftigst tilbake. Årsakene til 

bestandsnedgangen for vipe kan deles i endringer på hekkeplassene og 

endringer i vinterområdene for vipe ute i Europa. Både i Norge og ellers 

i Europa påvirkes hekkeplassene av en intensivering av et allerede indus-

trialisert jordbruk, noe som blant annet involverer redusert vårpløying, 

økt høstpløying, drenering av våtmark og bruk av sprøytemidler, dog  

effekten på fugler av sistnevnte ikke er tilstrekkelig dokumentert. Av 

andre årsaker til vipas tilbakegang kan nevnes økt dødelighet av norske 

viper i deres vinterkvarter i Europa grunnet et par vintre med lavere tem-

peraturer enn normalt og nærvær av predatorer. Hva predatorer angår, 

gjør endringer i kulturlandskapet, med blant annet store rydningsrøyser 

og stadig flere skogdotter i kulturlandskapet, at for eksempel reven er 

mer utbredt på flat-Jæren enn den pleide å være. Måren har også økt i 

antall som følge av den nye skogen, mens grevlingen har hatt gode kår 

ganske lenge. Også huskatten er en ofte undervurdert predator på bak-

kehekkende fugler i kulturlandskapet.

Alt i alt er det umulig å gi kråka skylden for de store endringene som 

nå skjer i det norske kulturlandskapets fauna. Å fokusere på denne  

arten alene gir ikke grunnlag for en god og kunnskapsbasert forvaltning av  

fuglelivet verken på Jæren eller andre steder. 

* * *

Å endre vår oppfatning av kråka i retning av å betrakte den som en 

naturlig – og dermed nødvendig og ønsket – del av økosystemet rundt 

oss er sannsynligvis en helt umulig oppgave. For mange jegere og andre 

kråkehatere vil den fortsette å være en versting som må bekjempes med 

alle lovlige midler. Kråka er en svartfugl som stjeler fra arter vi holder 

høyere og som derfor skal ut. Sannsynligvis vil kråka derfor fortsatt 

måtte finne seg i å være syndebukk når en eller annen ubalanse i dens 

omgivelser avdekkes. Arten vekker også uvilje og ubehag hos mange 

bymennesker. I byen er kråka ofte upopulær fordi den roter i søpla og 

jager de mindre fuglene bort fra matbrettet. Den kan også stjele gravlys 

på kirkegården og ellers plukke på alt som den tror kan inneholde føde. 

Kråka har altså mange odds i mot seg, og bedre blir det ikke når vi tar med 

dens plass i språket. Ingen annen norsk fugleart har så mange negative 

begreper knyttet til seg, enten det gjelder karakteristikker som henspiller 

på medmennesker eller på tingene vi omgir oss med. Alle forstår hva en 

«ugagnskråke» er, eller når noen har skrift som ligner «kråketær». Huset 

ditt kan se ut som et «kråkeslott», og hvis du er uøkonomisk eller sløser 

med noe, så kanskje du «fyrer for kråka». En skihopper som flakser som «ei 

skadeskutt kråke», vinner neppe et renn, og å bli kalt «et kråkeskremsel» er 

vel heller ikke en direkte positiv omtale. Og et gammelt ordtak lyder: «Frå 

kråke-ting og kjerring-trette, held vitug mann seg vekke».  

Så hva kan tale til denne gråsvarte hverdagsfuglens fordel hvis vi – borger 

som politiker – skal kunne oppvurdere den som art? 

* * *
 
La deg fascinere av sagn og fortellinger: 
Globalt finnes det regioner hvor kråkefuglene har en mye høyere status 

enn i Vesten. Dette gjelder i særdeleshet i Asia og blant nordlige og ark-

tiske urfolk, hvor arter innenfor kråkefamilien spiller nøkkelroller i en  

rekke skapelsesmyter, legender og fortellinger om hvordan verden er 

blitt til. I områder der kråkefugler har blitt opphøyd til guddommer, ser 

det ut til at de ofte nyter et mye sterkere kulturelt vern enn det som er 

tilfellet hos oss.  

I den vakre boken Kråker – et portrett har biologen og filosofen Cord 

Riechelmann sammenfattet noen av de mange positive fortellingene 

om kråkefugler ulike steder i verden, fortellinger som resulterer i et  

mindre anstrengt samliv mellom fugl og menneske enn det som er tilfellet 

i Norge og flere andre vestlige land. Han forteller om Mongolia og Kina, 

hvor kråkefugler regnes som lykkebringere og kjærlighetsvoktere, og om 

Alaska, hvor kråker får stjele mat fra folk uten at noen dømmer dem til 

død og fordervelse av den grunn. Riechelmann er også innom Mumbai i 

India, der det finnes hus og hager hvor gamle, svake eller skadde kråker 

tas i mot og pleies med omsorg. 
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Riechelmann mener at kråkefuglene også i Europa tidligere var mer verd-

satt og akseptert enn nå. Det mer positive synet var tilknyttet kråkefu-

glenes rolle som renovatører i en tid da byene vokste og det ikke fantes 

avfallshåndtering og smittevern som kunne holde farlige sykdommer i 

sjakk. På et eller annet tidspunkt skjedde det imidlertid en nytolking av 

kråkene fra nyttefugler til utøy, og det er dette skiftet som har ledet oss 

i retning av situasjonen i dag. I følge Riechelmann kan holdningsendrin-

gene til kråka i Vest-Europa blant annet knyttes til en hendelse i 1666, da 

en eksplosiv storbrann ødela deler av London. I kjølvatnet av denne bran-

nen var ikke myndighetene i stand til å frakte alle de døde raskt nok ut 

av byen, og de ble hakket og spist på av byens utallige kråker og ravner. 

I ren vemmelse forlangte byens innbyggere en fullstendig fordrivelse av 

kråkefuglene, noe som i stor grad ble gjennomført. Kun noen få ravner 

i Tower of London ble spart takket være en sannsiger som hadde hvis-

ket kongen i øret at borgen og byen ville falle hvis alle ravnene som  

bodde der ble drept. Det er etterfølgere av disse heldige ravnene som  

hopper rundt på stekkede vinger i Tower of London den dag i dag, og 

som tas vare på av en egen kongelig ravnemester. Kan en enkelthendelse i  

England i 1666 forklare utdefineringen av kråkefugl som fant sted i større 

deler av Vest-Europa ved inngangen til nyere tid? Sikkert ikke, men det er 

i det minste et interessant spor.   

Også i eldre norsk tradisjon var kråka en mer respektert fugl enn i dag. 

Fuglen ble tillagt mange gode egenskaper som vi burde ta lærdom av, som 

for eksempel trofasthet mot maken og omsorg for ungene selv etter at 

de er blitt flyvedyktige. Kråkefuglene ble også beundret for sin evne til å 

observere og huske ting, og for sin nøysomhet under ekstreme vilkår. Et 

positivt ordtak om foretaksomhet kunne lyde slik: «Fljugande Kråka finn 

eitkvart til Føda; den sitjande fær svelta». 

Alt dette og dens utpregede nærvær til oss mennesker gjorde at man 

kunne ta varsler fra kråka og dens artsfrender og spå om vær, avling 

og utkomme. Selv om mange av varslene om kråka etter hvert kom til å  

handle om ulykke og død, var det også steder der arten under visse  

omstendigheter ble regnet som en lykkefugl. Så viktig var fuglen i den 

tidlige folkekulturen at den noen steder fikk sin egen plass på primstaven 

rundt 10. mars. I følge tradisjonen var dette den tiden på året at kråka, 

bærende på bud om vårens tilbakekomst, kom inn over landet fra kysten.   

Å studere kråka i folketroen er som å gjøre en vandring i kulturhistorien. 

Denne historien viser hvor enormt stor plass kråka har hatt i vår kolle-

ktive bevissthet, og hvordan den har sameksistert med oss mennesker i 

uminnelige tider. Kråkas store plass i sagn, rim, lyrikk, eventyr og ordtak 

vitner om en påvirkning som bør vekke mer respekt og undring enn blind 

utryddelsestrang.     

* * *

Studer ny vitenskapelig innsikt: 
Historisk har man antatt at fugler ikke er blant naturens mest intelligente 

skapninger og derfor delegert dem til en plass i utviklingstreet langt un-

der pattedyrenes. Nå viser imidlertid ny forskning at kråkefugler både 

har svært store hjerner i forhold til sin kroppsvekt og at de dessuten er 

mer avansert nevrologisk koblet enn det man tidligere har trodd. De er 

derfor i stand til å utføre mange mentale prosesser og handlinger som 

man tidligere kun har forbeholdt pattedyrene. Kråkefugler er i stand til å 

drepe nådeløst, som mennesket, men, igjen som mennesket, også i stand til 

å være hengivne foreldre og ektefeller. Enkelte arter har i eksperimenter 

også avslørt tegn til refleksiv bevissthet om seg selv, noe man utenom 

mennesket så langt har forbeholdt aper, delfiner og elefanter.  

I boken Gifts of the Crow har biologen John Marzluff og tegneren Tony 

Angell samlet noe av den nyeste kunnskapen om registeret av kråkefu-

glenes så langt u(er-)kjente intelligens og evne til sosial interaksjon. Boken 

inneholder eksempler på at kråkefugler kan samarbeide, forstå andres  

intensjoner og planlegge fremover. De mest intelligente artene kan  

pønske ut avanserte planer for å skaffe mat og lage enkle redskaper for 

å få tak i den. De mest lydhøre kan lære seg setninger fra menneskenes 

språk. Andre kan hamstre tusenvis av nøtter og frø for ikke å sulte i frem-

tiden og demonstrere en helt uovertruffen hukommelse når vinteren 

kommer og maten skal graves fram igjen under snødekket.

Lik mennesket leker kråkefugler for å ha det gøy, og de kan involvere 

mennesker og husdyr i sine sosiale omgivelser. De er i stand til å huske 

ansikter i årevis og til å vite hvem av oss som kan regnes som venner eller 

fiender. Mens fiender kan bli utsatt for utskjelling og diverse former for 

utspekulert revansj, kan folk som mater og bygger nærvær til dem, bli 

tildelt små gaver og bli gjort til venner og signifikante andre for fuglene. 
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Marzluff sammenligner kråker og menneskers økologiske tilpasning og 

mener at vi begge er vellykkede skapninger fordi vi i så stor grad utnyt-

ter, eksperimenterer, oppfinner, forbedrer, lærer, husker og deler. Vi har 

det til felles at vi er generalister i matveien og har en fleksibel livsstil som 

ofte kjennetegner arter med store hjerner. En stor hjerne er energikrev-

ende å drifte og på grunn av dette kan det å inngå tette sosiale forbindel-

ser med andre individer og arter være smart for både å finne mer mat,  

oppdage fiender og regulere tilværelsen for øvrig. For å dra nytte av disse 

fordelene må kråkene kunne memorere ansikter og huske de biografiske 

historiene til både artsfrender og andre viktige skapninger i omgivelsene 

– inkludert oss mennesker. Vi er mange som har følt at kråkene bare sit-

ter der og betrakter oss og omgivelsene våre – klare til å utnytte hver 

minste endring som kan by på en fordel. For Marzluff har kråkefuglene 

altså mange kjennetegn som vi forbinder særlig sterkt med mennesker. 

De lever til og med vellykket sammen med oss i sterkt ødelagte økosyste-

mer og ser ut til å ha knyttet sin fremtid til et skjebnefellesskap med oss. 

Blir man oppmerksom på sine hjemlige kråker, varer det som regel ikke 

lenge før man ser eksempler på den høye intelligensen hos disse fuglene 

som den nyere forskningen peker på. Det kan være måten de undersøker 

alt mulig på for å finne mat, eller samspillet med andre individer når de 

skal lure eller plage noen. Og hva skal man si når enkelte kråker i Stavan-

ger haiker med fergene over fjorden for å finne mat blant bilene på dekk, 

for så midtfjords å fly over til den andre ferga som kommer motsatt vei 

for å komme seg problemfritt hjem igjen til utgangspunktet? Svaret et 

ganske enkelt: Bare veldig smarte fugler finner på slikt. 

* * *
 
La kråka vise vei inn i naturopplevelser: 
Kråkene samler seg om vinteren til store fellesovernattinger, og som oft-

est ligger de inne i byer og tettbygde strøk. På Jæren er det mange slike 

store fellesovernattinger, som enkelte kråker trekker hele 35 kilometer 

for å slutte seg til. Grunnen til at kråkene kommer helt inn til folk om nat-

ten, er de oppnår bedre beskyttelse mot nattlige predatorer som hubro 

og mår. 

Å stå ute i skumringstimen om ettermiddagen og vente på kveldskråkene 

kan være en flott naturopplevelse. En fin vinterkveld på Jæren står gjerne 

vesthimmelen i brann etter solnedgangen, mens østhimmelen bærer bud 

om den raskt kommende natten. Etter hvert som kveldsstemningen tiltar, 

kommer gjerne den mystiske strømmen av kråker på vei til nattekvisten. 

Å være ute i blåtimen og vente på kråkene kan også hjelpe til å ta pulsen 

på vårt eget samfunn. Folk haster hjem fra jobb og veiene er fulle av biler, 

og her står man stille utenfor strømmen og observerer det hele. Kråketi-

men på ettermiddagen kan bli til en meditasjonsstund der man venter 

på fuglene og samtidig filosoferer litt over den større meningen i det vi  

mennesker holder på med.  

* * *

I Alfred Hitchcocks film Fuglene samler kråker og måser seg i store flokker 

og angriper menneskene rundt seg. På tradisjonelt vestlig vis blir fuglene 

assosiert med vonde krefter, men i en økologisk fortolkning av filmen 

kan de også stå som symbol på et slags naturens opprør mot mennesket 

og samfunnet. Der dyrene og fuglene vanligvis må vike, tar de i filmen 

hevn. Hvis mennesket de siste 30 år har bidratt til å utrydde 420 millioner  

fugler i Europa, burde ikke Hitchcocks kråker ha rett til å hjemsøke også 

våre trakter for på aggressivt vis å vekke oss om økologisk uforstand? I 

virkelighetens verden gjør de imidlertid ikke det. I stedet viser de oss en 

forbausende tillit, gitt vår langvarige forfølgelse av arten: Kråkeflokkene 

kommer helt inntil oss om natten for å sove, og de håper at vi skal tilby 

beskyttelse til neste dag. 

Kråka vil altså leve med oss – kan vi klare å leve med den?

  

ØYVIND GJERDE (1955) er samfunnsviter og daglig leder av FN- 

sambandet i Rogaland. Han har i mange år engasjert seg i ulike typer 

naturvernarbeid og i formidling om dette arbeidet. Han er også aktivt 

medlem i Norsk Ornitologisk Forening og deltar i ulike nasjonale 

overvåkingsprogrammer for fugl. De siste fem år har Gjerde ledet et 

prosjekt som kartlegger vinterbestanden av kråker og kaier på Jæren 

i Rogaland, Norge.
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POLITIKK

METODE

Jeg blir kjent med et forsøk som involverte 
en blindtest hvor forsøkspersonene ble til-
budt kråke i tillegg til tradisjonelle delika-
tesser som due og rype, og hvor kråken 
angivelig kom best ut. Ettersom mitt prosjekt 
tar utgangspunkt i en potensiell råvare som 
kastes, kråka, i et område som defineres som 
Norges matfat og i en tid hvor skandinavisk 
kjøkken hypes, er det naturlig at dette kjøttet 
blir fremstilt som mat. 

Det er her Gastronomisk Institutt og 
Måltidets Hus knyttes til prosjektet.

41
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Proteiner er grunnlaget for alt liv, og de kommer hovedsakelig fra maten 

vi spiser. Alt levende inneholder proteiner og er således potensielle 

proteinkilder, men hvilke som er de beste, er det delte meninger om.  

Kulturelle, livsstilsmessige og religiøse faktorer påvirker vårt valg av pro-

teinkilder i kostholdet. I tillegg er tilgangen til forskjellige planter og dyr 

ujevnt fordelt mellom individer og folkegrupper i en verden hvis befolkn-

ing øker kraftig. Fra å være under en milliard mennesker i 1800 har vi nå 

passert sju milliarder og vil innen 2050 passere ni milliarder. Allerede i 

dag lever ca. en milliard mennesker under sultegrensen. Samtidig kaster 

vi i den vestlige verden, «the fortunate few», fullt spiselig mat. Fremtidas 

store utfordring er hvordan verden – vi – skal kunne tilby en økende  

befolkning nok og riktig mat. I omtale av riktig mat er proteinkilder 

kanskje noe av det mest sårbare. Når proteinmangel blir et tema i global 

sammenheng, må råvarene som allerede danner grunnlaget for vårt mat-

tilbud utnyttes bedre, samt at vi må rette blikket mot nye proteinkilder. 

Det handler om utnyttelse av uutnyttede ressurser, og det er her kråka, 

sammen med alle andre lite nyttede eller uutnyttede arter, kommer inn.  

I denne sammenheng er det spørsmålet rundt den vestlige verdens utnyt-

telse av naturressursene som er sentralt, ikke hvorvidt en enkelt art kan 

eller skal redde verden fra fremtidige sultkatastrofer. Som utgangspunkt 

for refleksjonen rundt menneskets utnyttelse av ressurser, snur vi oss til 

kråka, Corvus cornix, som i Norge skytes og destrueres i tusenvis hvert år. 

Hvorfor bruker vi ikke kråka som mat? 

MAT, MYTER 
OG JAKTEN PÅ 
PROTEIN
Helge Bergslien
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Før vi legger kråka under lupen, må proteinet presenteres. Menneske-

kroppen holdes oppe og i funksjon som resultat av uendelige mange  

kompliserte og viktige kjemiske reaksjoner. Helt sentralt i det store 

kjemiske samspillet er aminosyrene, som er proteinets byggesteiner. Uten 

proteinet ville det ikke vært liv. Denne byggesteinen gjør at muskelcel-

lene kan trekke seg sammen, at sansecellene i øyet kan omdanne lysen-

ergi til sanseinntrykk og synsopplevelser, og at hjertet kan slå. Kroppen 

utsettes for mye i løpet av en dag og et liv, og gjennom en dag – og et liv 

– tappes den kontinuerlig for proteiner. Fra kroppens overflate represen-

terer hudavskalling, sårskader, hårtap og slitasje proteintap. I kroppens  

indre vil celler, spesielt i tarmkanalen, bli utsatt for slitasje. Disse  

cellene erstattes av kroppen selv, og i prosessen tapes proteiner via  

deler av tarmen. I praksis betyr dette et jevnt tap av proteiner og dermed 

et tilsvarende kontinuerlig behov for tilførsel av proteiner. I vår første 

levetid er morsmelk den viktigste kilden til denne byggesteinen for liv. 

Proteinmengden i morsmelk er høy, og sammensetningen er tilpasset den 

nyfødtes tarmsystem. Senere i livet må vi tilføre kroppen proteiner fra 

mat og drikke. I historisk sammenheng var jakt, fiske og sanking måten 

mennesket skaffet seg mat på, og en spiste av det tilbudet nærområdet 

hadde. Proteinkildene ville derfor variere sterkt mellom ulike geografiske 

og klimatiske områder, hvilket blant annet har bidratt til utvikling av 

ulike matkulturer verden over. I overgangen fra jakt, fiske og sanking til 

husdyrhold var det naturlig å holde dyr og å dyrke planter som var tilpas-

set området. Dette forsterket områdets matkultur og spisevaner.

I dagens samfunn, med utstrakt mulighet for transport av så vel mennesk-

er som varer, smelter ulike matkulturer og spisevaner sammen. Mattil-

bud som i sin tid var forbeholdt et avgrenset geografisk område basert på 

stedlige råvarer, spres nå over store deler av verden. I tillegg gir kunnskap 

om foredling av plantesorter og dyrearter en utjevning av tilbudet. Den 

industrielle utviklingen har åpnet for muligheten for masseproduksjon 

av protein i form av husdyrhold, oppdrett av fisk og effektiv dyrking av 

planter. Generelt konsentrerer mennesket seg i dag i stor grad om noen 

få, store proteinkilder, som for eksempel kylling og oppdrettsfisk. I tillegg 

representerer svin, sau og geit i deler av verden viktige proteinkilder. Fra 

planteriket er mais og hvete viktige proteinkilder. Riktignok benyttes 

råvarene på ulik måte i ulike retter, men kilden forblir den samme. 

 

Noen få og store plante- og dyregrupper er altså blant de foretrukne hos 

den vestlige forbruker. Når noen er valgt, betyr det også at noen er valgt 

bort – og de fleste arter er faktisk valgt bort som mat. Naturlig tilgang,  

eller mangel på sådan, er kun én faktor som påvirker menneskers spise-

vaner. Religiøse overbevisninger har satt grenser for hva en kunne spise 

når. For eksempel er svinekjøtt i mat uforenelig med enkelte religioner, 

mens andre holder seg unna storfe. Andre igjen velger, på grunn av 

filosofiske, etiske, moralske eller helsemessige årsaker, å leve kun på råvar-

er fra planteriket. I et vegetarisk kosthold er nøtter, frø, bønner og linser 

viktige råvarer ettersom de er sentrale kilder til protein fra planteriket. 

Noen ganger er det imidlertid ikke naturlig tilgang, religion eller ideologi 

som er årsaken til at noen arter blir valgt bort: Smak og helse kan være 

to andre grunner. I tillegg kan lokale tradisjoner og myter påvirke valget. 

I en norsk kontekst er makrellen et godt eksempel på makten tradisjoner 

og myter kan ha i vårt valg av mat. Til tross for at den nordnorske myten 

om at makrellen spiser lik er blitt tilbakevist for over et halvt århundre 

siden, vil mange nordlendinger fremdeles vegre seg for å spise denne 

fisken, mens makrellen for sørvestlendingen er en kjær matfisk. Av grun-

ner for våre matvalg kan til slutt nevnes oppfatninger av for eksempel en 

dyrearts liv og kanskje også fremtoning. Nettopp det visuelle inntrykket 

koblet til en oppfatning av hvordan arten lever har bidratt til å danne 

holdninger til og argumenter for å avvise enkelte arter som mat. Uansett 

grunn: Dersom en ser på problemstillingen med et blikk for proteiner, 

finnes det en rekke tilgjengelige, men uutnyttede proteinkilder.  

De valgte artene er som oftest de som lar seg dyrke eller ale opp. Ikke 

bare sikrer disse artene relativt enkelt tilgangen vår til mat og proteiner, 

men det er god økonomi å konsentrere seg om disse artene. Gjennom 

jakt og oppdrett på tradisjonelle arter som rype, svin, laks eller kylling 

viderefører og konsoliderer vi tradisjonelle holdninger til hva som er ak-

septabelt å spise. Dette er hovedgrunnen til at tilbudet av fugl i super-

markedkjedene er begrenset til noen få arter. Hønekyllinger og kalkun er 

gitt den fulle aksept som proteinkilder i store deler av verden, og i tillegg 

tilfredsstiller disse artene de strenge kriteriene for oppdrett koblet til god 

økonomi. Med litt tilpassing kan oppdrettsindustrien også tilpasses ender 

og gjess, noe som til en viss grad gjøres. Imidlertid er ikke disse artene like 

kjente for norske forbrukere, noe som gir seg utslag i et mindre marked. 

Produksjonen av and og gås er altså ikke stor, og prismessig ligger også 

disse artene over kylling og kalkun.

Byttedyr som følge av jakt utgjør en liten del av den totale proteintil-

gangen. Jakt åpner likevel for å bruke helt andre arter som mat enn de 
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en tradisjonelt finner i supermarkedet. Rype, tiur og orrfugl kan lett bli  

offer for jegernes turer i skog og fjell, og de er også populære matfugler. 

Hvorfor er de så ikke i oppdrett? Spørsmålet er legitimt og kan antakelig 

besvares ut fra to hovedargument: artenes tilpasningsmulighet i oppdrett 

og lav etterspørsel etter disse fuglene fra forbrukerne, hvilket gjør det lite 

økonomisk ansvarlig å satse på oppdrett av disse artene. Når det er skre-

vet, er det gjort forsøk på oppdrett av ryper i Norge uten at dette er blitt 

en næring. I andre land har en vel bare delvis lykkes i oppdrett av denne 

arten. Et tredje argument kan kanskje være at det er nettopp jaktopplev-

elsen som, sammen med råvaren, gir den gode opplevelsen og smaken, og 

da er det ikke grunnlag for oppdrett på arten. 

* * *
 
Villfugl er mer enn tiur, rype og orrfugl – småfugl som tidligere ble ansett 

som gode matfugler, brukes knapt i dagens norske kjøkken. Kramsfugl, 

eller trost, er en villfugl som var ansett som god mat og som ble servert 

på flere restauranter om en ser noen år tilbake. Hvor ble den av?  Det kan 

godt argumenters med at det er lite kjøtt på fuglen og at krevende tilbe-

redingsprosesser kan gi dårlig økonomi for denne retten, men kramsfu-

glen er samtidig en del av norsk matvaretradisjon – og den representerer 

en proteinkilde. Fremdeles står småfugl på menyen internasjonalt. 

Når kramsfuglen først er nevnt, kan omsider kråka introduseres og dis-

kuteres som matfugl og proteinkilde. Med størrelse som en rype, og med 

sin store bestand og tilpasningsdyktighet, burde kråken kunne være an 

attraktiv råvare til matlaging. I enkelte norske kommuner er det innført 

skuddpremie på kråka, noe som fører til at det samlet sett årlig destrueres 

et stort antall kråker. Som nevnt i introduksjonen til denne teksten, er 

konteksten for denne teksten en økende verdensbefolkning og en svært 

sannsynlig fremtidig matmangel i store deler av verden. Spørsmålet er 

om noen av disse kråkene kunne blitt brukt som en proteinkilde inn mot 

andre arter, eller om de gjennom ulike prosesser også kunne blitt foredlet 

til menneskelig konsum. Dersom vi skal kunne nytte denne arten, er det 

en forutsetning at kjøttet er enkelt å hente ut samt at det er trygt å spise. 

Kråker opptrer i store flokker og oppfattes av mange som et skadedyr. 

Denne oppfatningen er koblet til at kråke tidligere blant annet spiste egg 

fra hønsefugler og derved ble anklaget for å redusere bestanden av tradis-

jonell matfugl. Med stempel som skadedyr appellerer ikke kråka som 

matrett, og mange vil nok takke nei til denne proteinkilden. 

1 Karlsen, Henry. 
På jakt før kontortid. 
Harald Lyche, 
Drammen 1947 
(s. 69–73).

Men kråka var faktisk tidligere ansett som en god matfugl. Det kan virke 

som at vi i dag, som Henry Karlsen påpeker i boka På jakt før kontortid, 

i stor grad påvirkes av myter og nasjonale tradisjoner i vårt valg av mat.1

Menneskene er konservative alle sammen, selv rabulister og 
radikalere. Og det verste er at vi vet ikke om det, og aner vi det, 
nekter vi å erkjenne det. 

[…] 

For å nevne noe hverdagslig og konkret – maten. Hvor konserva-
tive er vi ikke der. Det forfedrene ikke spiste, skal heller ikke vi 
spise, og det som nå en gang har fått ord for å være urent, skal 
være urent – uten at en selv gidder undersøke og prøve det. Ja, på 
matens område er konservatisme så utspekulert og så rotfestet at 
bryter vi med det tilvante og rører noe som vår bevissthet har 
opphøyet til tabu, så blir kroppen syk. Vi tror det er av maten, 
men det er tabuen som virker. 

[...] 

Så var det en som slo på at en kunne jo prøve å spise kråker, 
for kjøtt var kjøtt. Dessuten hadde han lest at en åt kråker i 
Danmark, og det gikk rykter om at enkelte dristige, søkende sjeler 
hadde gjort det på våre breddegrader også. Så prøvde én seg 
– han måtte ete den første kråka helt alene, men da var han ikke 
bare mett, han var også full av begeistring. Neste gang fikk han 
narret kona til å smake på en bit, og dermed var også hun solgt, 
og snart var kråka stående rett på jegernes bord både 
vår og høst. 

Kråka smakte altså godt. Også kjendiskokken Eivind Hellstrøm uttaler 

til VG at han gjerne spiser kråke, men da helst mossekråke!2 Statskog 

bekrefter også at kråke, da helst unge kråker, egner seg som menneske-

mat.3 Spørsmålet som reiser seg, er hvorfor vi ikke bruker denne pro-

teinkilden i vår kost. Det er nok mange grunner til kråka ennå ikke er på 

menyen. Dersom kråka skal på menyen, må den først skaffes. Mang en 

jeger har bekreftet at kråka er vanskelig å jakte på. Fuglen er smart og 

2  Sannum Lauten, Daniel 
(2011). «Ikke fyr for 
kråka – spis den!». VG. 
[22.05.2015] http://www.
vg.no/nyheter/innenriks/
mat/ikke-fyr-for-kraaka-
spis-den/a/10031382/

3 Eriksen, Thor Gjermund 
(red.) (2010). «Vil ha deg til 
å spise kråkekjøtt». NRK. 
2010. [22.05.2015] http://
www.nrk.no/nordland/
vil-ha-deg-til-a-spise-
krakekjott-1.7405583
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var, og til tross for store mengder kråke kan jaktturen ende uten fangst. 

Utbyttet fra en fangstet kråke er dessuten lite: Det er mye fjær og bein 

på fuglen og bryststykkene er små, noe som også kan være med å påvirke 

avgjørelsen om ikke å sette kråka på menyen. Det må gjerne mer enn én 

kråke til for å mette en mann. Likevel, det at det skal mye arbeid til for 

å hente ut et lite stykke kråkekjøtt kunne kanskje gitt kråka status som 

eksklusiv mat og gitt den en verdig plass på menyen?   

Vanskeligheter knyttet til fangst og størrelse er nok ikke de eneste grun-

nene til at kråka ikke brukes i det norske kjøkkenet. Med mikrobiolo-

gens briller kan den viltlevende kråka lett bli en utfordring. Hva er den 

naturlige mikroflora på fuglen, og hvordan påvirkes den av fuglens leves-

ett og matvaner? Mange har assosiasjoner til kråka som en åtseleter, noe 

den også er. Når en ser en kråke som forsyner seg av søppel eller kadaver, 

blir fuglen lite forenelig med ideen om mat. Som åtseleter er nok sannsyn-

ligheten for at fuglen kommer i kontakt med sykdomsfremkallende bak-

terier stor. Imidlertid betyr ikke dette automatisk at fuglen bærer smitte. 

Bakteriene fuglen utsettes for, gjør likevel at det kreves fokus på hygiene 

når fuglen skal klargjøres. Under prepareringen kan bakterier fra fjær 

og tarm lett kommer over i kjøttet, og ved feil oppbevaring av infisert 

kjøtt kan bakteriene utvikle seg slik at kjøttet blir en smittekilde. Dette er  

likevel ikke en problemstilling som kun angår kråka – alle dyr må slaktes 

og prepareres på en hygienisk måte. 

Men rett skal være rett: Ikke alle kråker lever av søppel. Kråka som lever 

av mat i fjæresteinene eller i skogbunnen – burde ikke den være god som 

matkilde? En kan lett forestille seg at disse kråkene egner seg bedre som 

mat enn mer bynære fugler, både i smak og når det gjelder mikrobiol-

ogiske utfordringer. I utgangspunktet burde en da kunne sammenlikne 

kråka med måker som lever i nærhet av strand og sjø, samt skogsfugl. 

Nå er det nok mange som også setter spørsmålstegn ved ideen om måke 

som mat. Som altetende fugl representerer den samme problematikk som 

kråka når det gjelder smitte. De samme motforestillinger finnes ikke når 

det gjelder skogsfugl. Den lever da også av frø og planter og oppleves 

kanskje derfor som «ren». 

Tilbake til kråka og kråkekjøttet som mat. Med sine vel 5–600 gram kan 

en fullvoksen kråke kanskje sammenliknes med en rype. Som hos rypen 

er det nok kun brystfileten som kan anses som råvare til en matrett. 

Kråkekjøttet er mørkt og fint og gir gjerne assosiasjoner til vilt, hvilket 

bekreftes av kokker ved Gastronomisk Institutt, som gjerne sammen-

likner smaken av kråke med smaken av hjort. Kråkekjøttets viltliknende 

smak gjør at det i tilberedingen gjerne brukes tilbehør som ytterligere 

styrker viltassosiasjonen. På grunn av fuglens potensielle bakterieflora 

er det avgjørende at kråken behandles korrekt i alle ledd, hele veien fra 

jegeren til kokken. Kokken må hente ut bryststykkene, som er ganske små, 

men som imidlertid ser innbydende ut. Det store spørsmålet er likevel til-

beredingen. I og med usikkerhet omkring de utvalgte kråkenes levesett 

og spisevaner er det mest fornuftig å sjekke kjøttet for uønskede mikroor-

ganismer. Samtidig vil tilstrekkelig varmebehandling – gjennomstekning 

– av kjøttet avlive eventuelle bakterier, og kjøttet vil være trygt å spise. 

Men et gjennomstekt kjøttstykke kan lett bli tørt og seigt og derfor lite at-

traktivt som matrett. En litt lettere steking vil gi et mer saftig kjøttstykke, 

men da er det viktig å være trygg på råvaren. Det er vel neppe gjennom-

ført gode vitenskapelige/gastronomiske studier på kjøttsmaken av kråker, 

men der vitenskapen slutter, tar ofte kunsten over. Det er nettopp det 

dEFINISJONSMAKT har gjort, blant annet ved å innhente respons fra pub-

likum på smaken av kråke. Fordi det ikke kreves etterprøvbarhet fra kun-

stprosjekter som dette, kan kunstneren tillate seg å eksperimentere, og i 

en slik kunstnerisk kontekst kan også instanser som Måltidets Hus tillate 

seg å bli med på eksperimentet. Og prosjektet har vist at smaken av kråke 

tilsier at denne fuglen kunne blitt en av våre proteinkilder i en verden 

som får stadig flere munner å mette.

    * * *

 

Tiden er for alvor inne for å reflektere rundt våre holdninger til natur-

ressursene vi har tilgang på, og det er derfor vi her har sett nærmere på 

kråka som en potensiell proteinkilde. Det kunne kanskje like gjerne vært 

tang, alger eller insekter som ble lagt under lupa, men denne gangen er 

det kråka som er gitt podiet. Når kråka her er valgt, er det nettopp for å 

understreke at denne arten kan bidra som en proteinkilde så vel ut fra 

tilgang som smak. Kråka, i likhet med insekter, gnagere og annen småfugl, 

er av ulike grunner valgt bort fra den norske menyliste.  

Det kan være mange grunner til å velge noe vekk, men det kan også være 

gode grunner til å velge noe inn igjen. I fremtiden må vi kanskje bruke 

andre kriterier for de valg vi gjør. Med tanke på våre matkilder vil vi bli 

nødt til å tenke nytt om vi skal kunne tilby jordas befolkning nok og riktig 

mat. Om det er kråka som blir redningen for fremtidens proteinbehov, er 
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vel tvilsomt, men det er naturlig å gjøre seg noen refleksjoner om dette 

når kråkene samles til sine kråketing i tettbygde strøk.  

Kråka er gitt som utfordring – tar du imot?  

HELGE BERGSLIEN (1952) er utdannet innen human fysiologi, med 

hjernens funksjoner som spesialområde. Etter mange år som underviser 

innen anatomi og fysiologi fokuserer han nå på feltet matforskning. 

Karrieren omfatter forskning, næringsutvikling, produktutvikling og ledelse 

innen matrelatert forskning og utvikling. Bergslien leder i dag forsknings- 

og utviklingsprosjekter ved Måltidets Hus i Stavanger, Norge.



53ØKO-
FEMINISME

METODE Den økofeministiske interessen oppstår i 
forlengelsen av ideen om å bruke kråka som 
mat – hvilket ikke er vanlig. Kan det ha noe 
med dagens industrialiserte jordbruk å gjøre? 
Eller kan dens lave status være koblet til en 
annen «arts» lave status, nemlig kvinnens? 

Økofeminismen vektlegger patriarkalske, 
kapitalistiske strukturer i sin forklaring på 
sløsing av ressurser – og tilbyr en alternativ 
vei som jeg ønsker å bli kjent med.
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Hva bestemmer at noe eller noen får høre til? Når Jærens mer skyteglade 

innbyggere lovlig dreper mengder av kråker, dannes nye etiske prob-

lemstillinger og innfallsvinkler som kunstprosjektet dEFINISJONSMAKT  

utforsker. Som en hvelving over disse undersøkelsene står spørsmålet om 

hvem som definerer rett og galt, godt og ondt, i det moderne samfunn, 

og hvem som gis mulighet til å foreslå løsninger på dagens geopolitiske 

utfordringer og hvorfor. I århundre og i noen tilfeller årtusener har  

mannen ikke bare hatt makten til å definere hvilket svar som er rett, men 

også til å definere hva spørsmålet er. Og det er nettopp patriarkatets  

symbolske og reelle makt denne teksten utfordrer. Men den vil også pre-

sentere et alternativ til dagens kapitalistiske verdensorden: Økofeminisme.  

* * *

En sangfugl i en snare gikk.
Men bøndene på Capri ø
har øre for musikk.1 

På vei mot økofeminismen vil jeg lede deg ad en viktig omvei og forløper: 

feminismen. Feminismen kan beskrives som en ideologi hvor erkjennelsen 

om at vi lever i et samfunn uten likestilling, er sentral. bell hooks2 skriver 

i introduksjonen til sin bok Feminism is for Everybody: Passionate Politics at 

hovedformålet med feminismen er å avskaffe sexistiske tankesett og sys-

temer per se – hvilket vil bety at kjønn ikke settes opp mot hverandre.3  

PERSPEKTIV-
FORSKYV-
NINGER

1 Bjørneboe, Jens. «Vise 
om bøndene på Capri ø». 
Samlede dikt. Gyldendal 
Norsk Forlag AS, Oslo 1977.

Karolin Tampere

 2 bell hooks (skrives med 
gjennomgående små bok-
staver) er feministen Gloria 
Watkins’ pseudonym. Hun 
ble født 1952 i Kentucky, 
USA, og hun mener blant 
annet at den feminismen 
som fikk sitt store gjen-
nombrudd på 70-tallet, 
i størst grad handlet om 
hvite middelklassekvin-
ner. Tanken på at hjem-
meværende kvinner var 
dårlig for likestillingen og 
at målet dermed var å få 
alle kvinner ut på arbeids-
markedet, var fremmed for 
svarte kvinner som aldri 
hadde hatt råd til å ikke 
jobbe.

3 hooks, bell. Feminism is 
for Everybody: Passionate 
Politics. South End Press, 
Cambridge, Mass. 2000 
(s. vii–x).
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Som fagfelt og ideologi har feminismen mange spesialiserte retninger, 

men samtlige retninger har et felles mål om å oppnå økonomisk, politisk 

og sosial likestilling mellom alle kjønn og ikke-kjønn. Det er altså funda-

mentalt å være innforstått med at feminisme som ideologi ikke handler 

om en kamp mot mannen (som tradisjonelt definert kjønn), men at det er 

en ideologisk bevegelse som søker å muliggjøre likestilling for alle men-

nesker. Sentralt står altså ideen om at likestilling mellom kjønn til slutt 

vil jevne ut nasjonale og internasjonale ulikheter fordi disse ulikhetene 

opprettholdes av patriarkalske strukturer: strukturer som viser tilbake til 

systematisert sexisme.4

Økofeminismen ble en del av akademia på 1970-tallet, men har vært prak-

tisert mye lenger. Et økofeministisk perspektiv tar utgangspunkt i at  

hensyn om likestilling bør inkludere alt levende, ikke kun mennesker, 

men også ikke-menneskelige dyr, natur og miljøet. Ideen om at problem-

er knyttet til klimaet og sosial urettferdighet har felles årsaker i hierarkisk 

tenkning og de rammeverk som støtter opp om det, blant annet rasisme, 

systematisert fattigdom (for eksempel det å nekte jenter utdanning) og 

sexisme, er sentral. Økofeminismen hevder altså at undertrykkingen 

av naturen, miljøet, mennesker og ikke-menneskelige dyr er forbundet.  

Begrepet «ikke-menneskelige dyr» antyder en ikke-polær tenkning om 

forholdet mellom oss selv, mennesket, og det vi i hverdagstalen kaller 

dyr. I økofeministisk tenkning er altså mennesket et dyr på linje med alle 

andre dyr, hvilket igjen antyder at mennesket oppfordres til å respektere 

interesser som opprettholder andre dyrs liv på linje med menneskelivet.

Andre økofeministiske perspektiv, slik som spirituell økofeminisme, har 

hovedvekt på at kvinner har en dypere kobling til natur, blant annet fordi 

hun er den som bærer frem liv. Spirituell økofeminisme blir ofte utsatt for 

kritikk av andre feministiske retninger fordi den med sitt utgangspunkt 

i kjønn kan virke essensialistisk og derfor kanskje mangler en analyse 

som tar hensyn til asymmetriske maktforhold i samfunnet. Sosialistisk 

økofeminisme kretser i sin tur rundt arbeid og arbeidsforhold. Denne 

retningen peker for eksempel på at løsningen på dagens fattigdom og kli-

mautfordringer krever en belysing av hvordan det kapitalistiske system 

har drevet frem en toleranse for uforsvarlig råvareutvinning og en mar-

ginalisering av det tradisjonelle jordbruket gjennom sitt fokus på profitt, 

og hvordan kapitalismen dermed har ført til klimaendringer som blant 

annet sender folk på flukt. 

4 Ibid.

5 Bjørneboe, Jens. 
«Vise om bøndene på 
Capri ø». Samlede dikt. 
Gyldendal Norsk Forlag 
AS, Oslo 1977.

* * *

De tar den inn fra sol og sjø. 
Så gløder de en strikkepinn
og brenner fuglen blind.5

Vi vet at mennesker over hele verden lever under fattigdomsgrensen, 

uten tilgang på rent vann eller nok og riktig næring. Sammen lever vi 

i menneskets tidsalder, antropocen,6 hvor det er vi, mennesket, som er 

den dominerende kraften som tilsynelatende bestemmer over naturen, 

og som faktisk drastisk endrer jordkloden. Vi flytter mer stein, jord og 

grus enn alle geologiske prosesser til sammen. Klimaet blir stadig mer 

ustabilt, noe som gir utslag i flere og kraftigere orkaner, flommer eller 

tørke. I vår tid, oljealderen, rammer klimaendringene landene i sør hard-

est. Naturkatastrofene slår oftest og kraftigst til der hvor CO2-utslippene, 

som forskere bekrefter gir kraft til disse uværene, har vært lavest, altså i 

de fattigste områdene i verden. 

With the destruction of forests, water and land, we are 
losing our life-support systems. This destruction is taking 
place in the name of ‘development’ and progress, but there 
must be something seriously wrong with a concept of 
progress that threatens survival itself.7 

Fra nåtiden vil jeg bringe dere inn i en litterær fremstilling av vår fremtid 

ved å ta veien om Margaret Atwood og hennes roman Oryx og Crake:

 

- Dette er det aller siste, sa Crake.                                                                                                            
De sto og så ned på en svær, knollignende sak som lot til å 
være dekket av nuppete, gulhvit hud. Ut av den stakk tyve tykke 
kjøttfulle tuter, og i enden på hver tut vokste det ut nok en knoll.                                                                                                            
- Hva i helvete er det der? sa Jimmy.                                                                                                     
- Kyllinger, sa Crake. Det vil si kyllingstykker. Bare bryststykkene 
på denne her. De har noen som er spesialisert på lårstykker også, 
tolv på hver vekstenhet.8

I sin roman tegner Atwood et dystert bilde av en fremtid hvor mat som 

er naturlig produsert, er en lite tilgjengelig luksusvare. Ovennevnte sitat 

beskriver fremstillingen av KyllinGodbiter, et produkt for gatekjøkken-

salg. Ekte egg, kjøtt, whisky eller salat er kun å få tak i innenfor murene 

6 I år 2000 introduserte 
nobelprisvinner Paul J. 
Crutzen begrepet 
Anthropocene («Anthropo» 
= menneske og «cene» = 
ny) som nytt navn på den 
geologiske epoke vi er inne 
i. Påstanden er at men-
neskehetens påvirkning på 
planetens geologiske pros-
esser de siste 200 år har 
vært så massiv at etter-is-
tidens holocene epoke tok 
slutt i ca. år 1800. Kilde: 
Solli, Britt (2011). «Lever 
vi i en menneskeskapt 
geologisk epoke?». Forskn-

ing.no. [11.08.15] http://
forskning.no/meninger/
kronikk/2011/11/lever-vi-i-
en-menneskeskapt-geolo-
gisk-epoke

7 Shiva, Vandana. Staying 
Alive: Women, Ecology and 
Survival in India. Kali for 
Women, New Delhi 1988 
(s. 13).

 8 Atwood, Margaret. Oryx 
og Crake. Aschehoug, Oslo 
2015 (s. 219).
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som beskytter Enklavene, hvor de bemidlede bor. Utenfor murene, i  

plebland, lever de mindre privilegerte i favelalignende miljøer. Deres 

skjebne er en annen enn de bemidledes: De spiser syntetisk og genma-

nipulert mat, og sykdomsraten er høy. Vaksiner er kostbare og vanskelige 

å få tak i. Det spekuleres i plebland også rundt om ikke virusene faktisk 

er fremstilte i laboratorier og spredt gjennom populære vitamintilskudd. 

Jo flere som blir smittet, jo flere blir avhengige av medisinene, og jo mer 

penger kan inntjenes. 

Urovekkende nok er store deler av Atwoods skisse av fremtiden gjen-

kjennelige for oss, dersom vi tar utgangspunkt i hvordan strukturene som 

opprettholder forskjellene i verden er allerede i dag. Enklavene kan sies 

å representere den øvre middelklassen og «the 1%», som sammen eier og 

forvalter 80% av jordas ressurser. Skildringer fra de segregerte områdene 

i Atwoods plebland minner om noen av verdens megabyer: Tokyo, Sao 

Paolo, Mexico City, Chongqing, Mumbai, Seoul. Disse byene vokser da-

glig: En strøm av mennesker beveger seg fra land til by i håp om et bedre 

liv. Verden gjennomgår den største urbane veksten i historien, en vekst 

som har resultert i at mer enn halvparten av verdens befolkning, altså 

ca. tre og en halv milliard mennesker, nå bor i byer og tettsteder. I følge 

FNs statistikk kommer dette tallet til å stige til om lag fem milliarder i 

2030. Urbaniseringen bringer med seg sosiale, økonomiske og miljømes-

sige forandringer og muligheter. Men i storbyer er det også ofte høye 

konsentrasjoner av fattigdom. Ingen steder er fremveksten av ulikhet mer  

synlig enn i megabyene, der velstående samfunn og uformelle, provi-

soriske bosetninger står side om side, dog med dype usynlige og synlige 

grøfter mellom dem. 

Atwoods forestilling om fremtida er preget av at status quo er blitt op-

prettholdt, det vil si at det siden i dag ikke har skjedd noen endring el-

ler forbedring i hvordan menneskeheten disponerer og fordeler jordas 

ressurser, verken mellom mennesker, eller mellom mennesker og dyr, 

planter og miljøer. Denne stagnasjonen eller også negative utviklingen 

får meg til å tenke på om måten kråka blir behandlet på er en slags in-

dikator på et menneskelig verdisystem som kan ende opp verre enn det 

Atwood skisserer? Det er i alle fall tydelig at noen står lavere i verdi enn 

andre, kråke eller ei. 

* * *

En grunn til ulikhetene innad i befolkninger og mellom land, som  

dagens massive migrasjon delvis er et resultat av, er privatiseringen av 

ofte påtvunget forlatte landområder: et landran med råvareutvinning 

som formål. Kropper blir eksploatert, og mennesker lever og dør under 

uverdige arbeidsforhold. Liv i bytte mot råvarer. Utvinning av jordens 

gjenværende naturressurser er profesjonalisert og kapitalisert, og det  

kapitalistiske verdensmarkedet tikker videre i et veloljet petroleum-

savhengig system. De daglige behovene til verdens rikeste, oss, dekkes på 

bekostning av andre menneskers hender, lunger, familie og liv. Men det 

finnes alternativer til dagens skjeve verden. 

Moralfilosof og professor i bioetikk Peter Singer, talsperson for vegetari-

anisme, dyrerett og dyrevern, fikk i 1975 utgitt Animal Liberation: A New 

Ethics for Our Treatment of Animals, som har blitt en klassiker innenfor 

dyrevernsbevegelsen. I sin etikk belyser Singer behovet for en mennes-

kelig bevissthet rundt smerten vi skaper hos andre ikke-menneskelige dyr 

og behovet for likestilling mellom mennesket og dets omgivelser: Vi bør 

aktivt ta hensyn til ikke-menneskelige dyrs interesser, ikke kun hegne om 

behovene relatert til vår egen art. Singers løsning for en bedre fremtid for 

alle levende vesener handler om en holdningsendring basert på utvidet 

omsorg og hensyn for alle medskapninger. Singer likestiller menneskets 

holdning til andre arter med rasisme: Han hevder at kun gjennom å  

oppheve den etablerte og nesten universelt undertrykkende holdningen 

forankret i et hierarkisk system hvor noen arter er verdt mer enn andre 

kan et virkelig jamlikt samfunn etableres.

* * *

I bondens bur blir fuglen satt.
Der vil den synge dag og natt 
fordi den slapp å dø.9 

Hva eller hvem bestemmer hvem som skal gis lavest verdi – hvem bestem-

mer at noe eller noen får høre til og andre ikke? La oss vende oss til språket 

og ordene, for det er blant annet i den verbale kommunikasjon, muntlig 

eller skriftlig, at «sannhet» formes og understøttes. Ikke bare bruker vi ord 

for å utforme formelle lover og regler, vi bruker også ord til å formidle 

muntlige og skriftlige fortellinger – rykter og legender så vel som eventyr 

og historier. Og også disse bidrar til å skape og etablere «sannheter». 

9 Bjørneboe, Jens. «Vise 
om bøndene på Capri ø». 
Samlede dikt. Gyldendal 
Norsk Forlag AS, Oslo 
1977.
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Det er altså makt i ord. Hva tenker du når du leser ordet «kråke»? På norsk, 

og også på fransk, tysk og spansk, er blant andre kråka språklig definert 

som hunkjønn, «ei/en kråke», mens andre er hankjønn. Hvorfor er noen 

fugler hankjønn og andre hunkjønn? Har hunkjønnsfuglen kvaliteter, 

et utseende eller egenskaper, som tradisjonelt blir sett på som feminine, 

som for eksempel en vever, sårbar fysikk eller en omsorgsfull atferd? 

Er hunkjønnsfuglen byttedyr mens hankjønnsfuglen er rovfugl? Fra et 

feministisk perspektiv er dette interessant fordi det sier noe om hvordan  

verdisystemet i samfunnet vårt er forankret i språk. Kan det for eksempel 

være at kråkas tilsynelatende slu og vare adferd har blitt koblet til det 

feminine – at den derfor er en av fugleverdenens hekser og dermed skal 

ut? 

Assosiasjonen mellom kråka og heksa går blant annet tilbake til middela-

lderens hekseprosesser. Kråka ble ikke sjeldent nevnt i sammenheng med 

kvinner og menn, riktignok flest kvinner, som ble anklaget for å drive med 

trolldom. Anne Pedersdotter fra Trondheim, bosatt i Bergen, ble i andre 

del av 1500-tallet anklaget for å være heks. Som en del av bevisførselen 

bruktes vitneutsagn som at «folk hadde sett aggressive kråker og svarte 

katter rundt henne».10 I Finnmark tilsto Gundelle Olsdatter i 1663 under 

rettssaken mot henne «at Satan kom til henne i skikkelse av en kråke og 

ønsket henne i tjeneste […] og at hun i skikkelse av en kråke deltok på 

trollkvinnesamling […] der den onde Satan […] i skikkelse av en kråke var 

til stede».11 De negative konnotasjonene knyttet til kråken og dens rolle i 

kvinnelig trolldomskunst, hekseri, går altså langt tilbake i norsk sammen-

heng, men også i for eksempel egyptisk og keltisk mytologi er kråka eller 

dens slektninger assosiert med kvinnelig destruktivitet.12 På denne måten 

kan «sannheten» om kråka som et uønsket urovesen i menneskesamfun-

net skapes. Språk, myter og fortellinger har stor definisjonsmakt og har 

bidratt til å marginalisere både kråka og kvinnen. Men det har ikke alltid 

vært slik – i alle fall ikke for kvinnens del. 

Feministen Silvia Frederichi, som tidligere også har skrevet om heksejak-

tene, forteller i et intervju at før kapitalismens inntog var kvinnen sentral 

i jordbruket. Tradisjonelt sett hadde kvinnen, som mannen, tilgang til jord 

og det jordbruket produserte, samt bestemmelsesrett over avkastingen. 

Kvinnen satt med både en kunnskap og en makt som på den tiden garan-

terte henne autonomi og økonomisk uavhengighet fra mannen (og vice 

versa). I Afrika, Asia og Amerika fantes jordbrukssystemer som spiret fra 

en helt spesifikk tradisjon hvor kvinner hadde kunnskapen om og ansvaret 

10 Fett, Tryggve (2015). 

«Bergens heks». 
Bergens Tidende. 
[11.08.15] 
http://www.bt.no/me-
ninger/kronikk/Ber-
gens-heks-3332519.
html

11  Willumsen, Liv 
Helene (2010). 
«Dømt til ild og bål 
– i Skottland og i 
Finnmark». Forskning.

no. [11.08.15] http://
forskning.no/historie-
overtro/2010/11/
domt-til-ild-og-bal-
i-skottland-og-i-
finnmark 

12 Neumann, Eric. 
The Great Mother: 
An Analysis of the 
Archetype (First 
Princeton Classics 
Edition). Princeton 
University Press, New 
York 2015 (s. 164).

13 Federici, Silvia (2009). 
«Capitalism, colonial-
ism, women and food 
politics». Politics and 

Culture. [29.07.15] http://
www.politicsandculture.
org/2009/11/03/silvia-
federici-on-capitalism-
colonialism-women-
and-food-politics/

14 Ibid.

for frøene, en oppgave og kunnskap som var meget viktig for felleskapets 

vekst og fremtid, og som ble nedarvet gjennom generasjoner.13  

I Europa hadde kvinner fram til slutten av middelalderen rett til land samt 

til å bruke allmenningene.14 I tillegg til å dyrke grønnsaker stod de også 

for å dyrke medisinske planter og urter og å bruke sin kunnskap om dem, 

noe som fikk dramatiske konsekvenser for kvinnen da heksejakten startet.

Maren Olsdatter fra Vadsø er anklaget for trolldom og 
bringes for rettene i Vardøhus festning. Hun er 12 år gammel, 
det er 26. januar 1663. Uten å nøle bekjenner Maren at hun har 
inngått en pakt med djevelen. 

[…] Djevelen måtte overtale Maren til å bli hans tjener, forteller 
hun. Det var først da han tilbød penger at hun sa ja. Så tok han 
henne med til helvete. 

[Følgende er transkribert fra sakens rettsreferat] Hun sier at veien 

til helvetet var lang, og da hun kom dit, så hun en veldig stor innsjø 

som brant, vannet kokte, og innsjøen var full av mennesker som lå i  

vannet […] Innsjøen var i en dal, omgitt av et stort mørke, og de brennende  

menneskene i vannet, kvinner og menn, hylte som katter. […]

Maren forteller at hun så flere nabokvinner i helvete. 
Noen av dem er kråker, en er en due. Selv er hun en kråke. 
På sankthansaften derimot, da tok djevelen dem med på fest. 
Han spilte på sin røde fele, mens de danset og drakk øl.15

Heksejaktene i Europa var en prosess som i stor grad bidro til å under-

grave og ødelegge kompetansen til europeiske kvinner. Derfor var kvin-

ner fra 1600-tallet nærmest utelukket fra å praktisere medisin og healing 

fordi «kloke kvinner» løp en risiko for å bli erklært hekser. Kvinnen hadde 

i tillegg mistet sin rolle i jordbruket og sto uten sosial, politisk og økon-

omisk frihet. Mannen hadde nå tatt kontroll over jorda. I tillegg hadde 

jordbruket blitt kapitalisert – man produserte ikke lenger jordbruksvarer 

for eget konsum, men for å drive handel. Og det var mannen som kon-

trollerte handelen og utbyttet. Kvinnens oppdrag ble nå å assistere men-

nene i deres arbeid og ansvar, og kvinnen ble dermed samtidig fratatt 

utøvelsen av viktig kunnskap. Overgangen fra det før-middelalderske 

systemet, hvor kvinnen spilte en viktig rolle, til det post-middelalderske, 

15 Bergstrøm, Ida Irene 
(2013). «Angst for 
djevelpakt drepte kvinner». 
Forskning.no. [11.08.15] 
http://forskning.no/
historie-religion/2013/04/
angst-djevelpakt-drepte-
kvinner

16 Shiva, Vandana (s. 14).
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hvor kvinnen var fratatt all makt, fikk dyptgripende konsekvenser, ikke 

bare for kvinnen, men også for miljøet: 

The scientific revolution in Europe transformed nature from 
terra mater into a machine and a source of raw material; with 
this transformation it removed all ethical and cognitive 
constraints against its violation and exploitation.16 

Sett fra et økofeministisk perspektiv pågår det fortsatt en dyp og vold-

elig form for ekskludering av kvinners og urfolks kunnskap, kompetanse 

og landbrukstradisjoner, denne gang under fanen for såkalt utvikling og 

vekst. På grunn av industrialiseringen av matvareproduksjonen har en 

stor del av den kunnskapen som i århundrer trygget næringsverdien av 

jorda, frøene og maten, blitt borte. Men kampen om land og vann pågår 

daglig. For kvinnene som leder de økologiske kampene i India, er naturen 

de beskytter den levende Prakriti (sanskrit: «natur», «kilde»): naturen som 

en levende kraft. Kvinnen selv er partner med Prakriti, som veileder deres 

kamp. Denne levende og livgivende relasjonen mellom menneske og  

natur skiller seg dramatisk fra forestillingen om at mennesket er separert 

fra og dominerer over naturen. «Prakriti» er også et hverdagskonsept som 

organiserer dagliglivet. Som en legemliggjøring og manifestasjon av det 

feminine, karakteriseres det av: (a) kreativitet, aktivitet og produktivitet; 

(b) mangfold i form og perspektiver; (c) verdsetting av tilhørighet og re-

lasjoner mellom alle vesener, inkludert mennesket; (d) kontinuitet mellom 

mennesket og naturen; og (e) en anerkjennelse av det ukrenkelige ved 

livet i naturen.17

Vandana Shiva er Indias mest kjente økofeminist. Hun har siden 1980- 

tallet gjennom sine bøker og demonstrasjoner synliggjort og kritisert 

ødeleggelsene av jord, frø og vannressurser som privatiseringen med sin 

profittenking fører til. Shiva har i samarbeid med aktivister, økonomer, 

bønder og politikere verden over utarbeidet manifestet «TERRA VIVA: 

Our Soil, Our Commons, Our Future. A new vision for Planetary Citizenship», 

som ble publisert i 2015. Manifestet ansporer til et paradigmeskifte in-

nenfor jordbruk og økonomi: et skifte basert på å gi og ta med utgang-

spunkt i et balansert forhold som tar hensyn til at jordas reelle kapasitet 

for produksjon og råvarer har grenser. I motsetning til den nåværende 

lineære, utvinningsbaserte logikk tilbyr manifestet en sirkulær tilnærm-

ing som kan plante rettferdighetens frø: bærekraftighet, fred og faktisk 

demokrati. «TERRA VIVA», med sine konkrete forslag til endringer og løs-

18 Ibid (s. 3).

17  Ibid (s. 39).

ninger for fremtiden, kom betimelig: FNs organisasjon for ernæring og 

landbruk har utnevnt 2015 til det internasjonale året for vern av matjord: 

In the UN Year of Soil, the Manifesto is a celebration of the Soil, 
our Land, our Territories. It is an invitation to remember that we 
are the Soil, that humus shapes humanity, and the destruction of 
the living soil closes our future.18

Noen av målsetningene for dette året er å heve bevisstheten i sivile sam-

funn og blant beslutningstakere om den grunnleggende betydningen av 

jord og tilgang til jord for menneskeliv. 2015 er også året for et avgjørende 

klimatoppmøte i Paris, hvor medlemslandene skal komme til enighet om 

hvordan togradersmålet skal oppnås. Manifestet er som et ekko av prakri-

ti: Det økofeministiske perspektivet spiller en sentral rolle i tilnærmingen 

til og tenkningen rundt jorda og jordas ressurser. 

* * *

Det er et enkelt bondetrikk.
For bøndene på Capri ø 
har øre for musikk.19

Å inkludere kråka i forhandlingene om deres egen fremtid kan virke 

som en naiv eller umulig oppgave. «Hvordan skal det gå til da?», spør 

du kanskje. For å finne et eksempel på hvordan dette kunne gjøres skal 

vi ta turen til Ildlandet, en øy på sørspissen av Chile hvor naturparken 

Karukinka ligger. Området eies og driftes av Wildlife Conservation  

Society (WCS), en av de eldste og største organisasjoner som ivaretar 

dyre- og planteliv i verdens såkalte gjenværende villmarker. WCS har 

ansvaret for at mangfoldet i økosystemet på øya ivaretas. Det tverrfaglige 

kunstprosjektet og gjesteprogrammet Ensayos har siden det ble etablert i 

2011, vært basert i nasjonalparken Karukinka, et geografisk utgangspunkt 

for flere samarbeidsprosjekter mellom kunstnere, forskere, antropologer 

og biologer. Alle undersøkelsene er forankret i politisk økologiske prob-

lemstillinger – så er også tilfellet med det pågående prosjektet Ensayo#2, 

som tar utgangspunkt i beveren som lever på Ildlandet.

Den kanadiske beveren ble på 1940-tallet introdusert til Ildlandet i et for-

søk på å utvikle grunnlag for pelshandel. Dette viste seg å være et mis-

lykket prosjekt sett fra et kommersielt perspektiv, men en formidabel 

19 Bjørneboe, Jens. «Vise 
om bøndene på Capri ø». 
Samlede dikt. Gyldendal 
Norsk Forlag AS, Oslo 
1977.
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suksess for beveren. Gnageren trives og formerer seg, og den har om-

formet og fortsetter å omforme landskapet på øya: Deres aktivitet bidrar 

til omfattende skogreduksjon samt reduksjon av andre viktige økosyste-

mer. Tiltak mot beverens innvirkning på dette unike miljøet utgjør en 

av de største utfordringene for vern i regionen, og bestandsregulerende 

tiltak planlegges. Som mennesket er beveren et sosialt vesen med velut-

viklede samarbeidsevner, og de har en ingeniørmessig kapasitet som re-

sulterer i forvandlinger av landskapet i stor skala. Dens ødeleggende virk-

somhet, koblet med dens stempel som den største trusselen mot bevaring 

av biologisk mangfold på Ildlandet, har blitt utgangspunktet for Ensayo#2. 

I et innledende møte til denne undersøkelsen oppsto en dialog mellom 

kunstnerne og forskerne: Hvordan kunne de, som en forskningsgruppe, 

inkludere beveren i beslutningsprosessen om sin egen framtid på øya? 

Spørsmålet ledet gruppen til å prøve ulike måter å lytte til beveren på. For 

å kunne høre samtalen med ikke-menneskelige dyr kreves rettferdig opp-

merksomhet. Beverprosjektet har utvidet omfanget av etiske og estetiske 

synspunkter, og i dialogen mellom arter og mellom fagområder bærer 

denne utvidelsen i seg et uutforsket potensiale for handling og refleksjon 

rundt diskriminering av arter, noe som igjen kan åpne for en tenkning og 

en praksis som oppløser oppfatningen av arter. Beveren er en eksotisk art 

på Ildlandet og derfor genererer dens tilstedeværelse en rekke filosofiske, 

etiske og kulturelle dilemmaer, i tillegg til de økologiske utfordringene. 

For eksempel: Hvor nyttig er disse hierarkiske inndelingene i «innfødte» 

og «eksotiske» arter når steder og økosystemer alltid er i endring? På 

hvilket tidspunkt skal en fryse tiden og hvem skal bestemme hvilket tid-

spunkt som er mer eller mindre riktig og for hvem? 

* * *

Lukk øynene dine nå. Pust inn. Pust ut. Åpne øyene dine igjen, se ned,  

føttene dine har blitt svarte, der er nå lange klør på ru hud isteden-

for små tær. Du prøver å gå på dem, skumper litt ubalansert og uvant  

bortover. Nesen din skifter form, nå skinner den også svart i refleksjonen fra  

lyset. Et hardt nebb klart for å kakke, plukke og krakse. «Kraaaa, kraaa», 

en kjent lyd, men den gir nå gjenklang i din kropp. Du føler deg lett, løfter 

armene, dekket av dun, lange og korte fjær i grått og svart. Legg merke 

til hvordan du letter fra bakken. Prøv igjen til du kjenner at du er klar. Nå 

tar vi turen, vi letter. Vi svever av gårde sammen i nye omgivelser, over 

skiftende landskap. Husk å bevege armene dine, å anpasse fjærene etter 

vinden, å holde fart og høyde. 

KAROLIN TAMPERE (1978) har sin utdannelse fra Kunst- og 

designhøgskolen i Bergen, Avdeling for kunst, og de Appel Curatorial 

Training Program, Amsterdam. Hun har bidratt i kunstbøker, installasjoner 

og kataloger, undervist ved kunsthøyskoler og samarbeidet med 

kunstinstitusjoner internasjonalt og i Norge. Sammen med kunstner og 

kurator Åse Løvgren initierte de samarbeidet RAKETT (2003–), og siden 

2004 har hun vært del av kunstprosjektet Sørfinnset Skole / the nord land i 

Gildeskål, Norge. Tamperes virke innebærer å redefinere og utfordre kunst-

neriske praksiser ved praktisk å innta flere roller (kunstner, kurator, 

samarbeidspartner) i et mangefasettert kunstfelt. Gjennomgående er 

hennes praksis preget av påstanden om at kunst som arena har en 

sosiopolitisk dimensjon med kritisk ansvar.

Nå lar jeg heks, fredsaktivist og lærer i verdensbasert feministisk spiritual-

itet Starhawk få nest siste ordet:

Mystery is a corrective to scientists and politicians. Definition 
of magic is the art of changing consciousness at will. Putting 
reason into perspective, changing your attitude to one of wonder 
in the universe. Birth, growth, death, change.
Creation is the ultimate resistance.
Create, envision the world and try to enact it as far as we can, 
to change the world.20

Hva ville kråka sagt til Jærens innbyggere om den ble spurt om dens 

egenverd og fremtid?

Kraaa, kraaa, kraaa ...? 

20 Goode, Starr 
(2015). «The God-
dess in Art TV 
Series: Interview with 
Starhawk». YouTube.
com. [12.08.15] 
https://www.youtube.
com/
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NATUR

METODE
Tilfeldigheter bringer meg til Lofoten. Jeg velger å 
ta med meg etterlevningene – skjelettene – av seks 
kråker. Her oppsøker jeg forskjellige spirituelle 
miljøer for å undersøke om det osteologiske 
materialet har helbredende kraft og for å lære 
mer om kråka. 

Og her treffer jeg førsteamanuensis i jus, og 
selvtitulert charm man and shame man, Ande 
Somby, som med sitt samiske opphav, og kanskje 
på tross av sin akademiske bakgrunn, ser på 
kråka som et kraftdyr. 

Han vil jeg snakke mer med.

67



6968
Vi lever i en tid hvor det er knyttet positive følelser og assosiasjoner til det 

som har med naturen å gjøre. Naturen er det uberørte og ekte. Naturen er 

det vakre og opprinnelige. Naturen er det umistelige og paradisiske. Dette 

er ofte de umiddelbare refleksjoner vi gjør oss når vi tenker på naturen. 

Spørsmålet som likevel også møter oss, er om disse er de eneste måtene 

å forholde seg til naturen på. Er naturen bare ven, vakker og ubesudlet, 

eller finnes det forestillinger knyttet til naturen som vi – det siviliserte og 

moderne mennesket, ikke aksepterer?

Vårt forhold til insekter, som for mange er et negativt forhold, reflekterer 

et interessant aspekt ved den relasjonen vi har til naturen. Våren 2013 var 

jeg på en pop-up restaurant i Shoreditch i London. Der spiste jeg en syv 

retters middag. Hovedingrediensen var insekter i nydelig danderte retter. 

Det var gode smaksopplevelser, og iblant kunne man høre en knasende 

lyd. En artig opplevelse var det, og insekter er næringsrik og fin mat. Kan-

skje er det til og med fremtidens hovedkilde til protein? Svært mange ville 

vegret seg for å spise det jeg fikk servert på pop-up restauranten denne 

våren og forklart det med at insekter er ekkelt. Når vi opplever noe fra 

naturen som ekkelt, som for eksempel insekter, øgler, slanger og åtseldyr, 

er dette gjerne en instinktiv reaksjon. I denne sammenheng vil det vil si 

at vi umiddelbart har en opplevelse av at vi står overfor noe frastøtende. 

Rettsfilosofen Martha Nussbaum forklarer opplevelsen av noe som ekkelt 

som et tegn på hvor vi har trukket vår grense mellom det menneskelige og 

MED-
SKAPNINGENS 
ANSVAR
Ande Somby
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naturen ellers. Når naturen kommer oss i møte som «grønt slim», opplever 

vi ubehag og markerer dermed vår menneskelighet; vi trekker altså grens-

en mellom det menneskelige og det dyriske. Dette er også den grensen vi 

ofte benevner som skillet mellom natur og kultur. En slik kunstig grense, 

som ikke desto mindre oppleves som viktig, åpner for refleksjoner rundt 

hvilke typer møter som kan skje mellom det menneskelige og det dyriske 

i en virkelighet som forstås og behandles som polarisert. At vi tvinger oss 

innpå elgen for å fotografere «elg i solnedgang», opplever vi som greit. 

Tvinger vi oss innpå elgen og møtet derimot ender fatalt for mennesket 

fordi elgen også tvinger seg innpå oss, er det kanskje elgen som blir den 

skyldige – den sto i veien. Men det er ikke til å komme utenom at men-

neskets nærvær i naturen først og fremst er fatalt for naturen, som ikke 

har bedt om å bli invadert av oss mennesker. 

* * *

 

Men hva skjer når naturen oppsøker kulturen? Det finnes en hel sjanger 

av filmatiske beretninger om det som skjer når naturen angriper oss. 
Haisommer av Steven Spielberg er et klassisk eksempel. Fuglene av Alfred 

Hitchcock likeså. Slike fortellinger er spennende fordi de ikke bare spiller 

på en demonisering av det vi vanligvis oppfatter som natur, men også 

fordi slike fortellinger ofte bruker den personifiserte naturen som meta-

for for det dyriske i oss mennesker, gjerne anskueliggjort gjennom galn-

ingen som går løs på det ordnede, kultiverte samfunnet. Det uregjerlige 

i naturen som vi stadig søker å få kontroll over, har da gjemt seg i den 

menneskelige psykens jungel. 

Og så har vi situasjonen der naturen blir vår, det kultiverte menneskets, 

konkurrent. Ulven spiser lammet. Bjørnen slår ned kua. Kråka tar vipeeg-

get – og vi liker vipa best. Friskest i minne har vi ulvedebatten på Østlan-

det. Der er spørsmålet om ulven bør forbli fredet eller om den bør jaktes 

på. Tilhengerne av ulvejakten viser frem sauekadavre som angivelig er 

revet i hjel av ulven og forteller om ulvens bestialske fremferd. Det ber-

ettes om at det ikke lenger er mulig å drive sauedrift. De som er på ulvens 

side, betoner at ulven er i ferd med å utryddes. De forteller at ulven er et 

såpass presset dyr at hvis vi ikke gjør plass for ulven, vil den forsvinne. 

Sauer finnes det tross alt nok av. 

Selv er jeg også på ulvens side. Men selv om jeg er enig i ulvevernernes ul-

veutilitarisme, er det mer personlige grunner til at jeg er en ulvens mann. 

Mitt standpunkt har røtter i noe som skjedde for 60 år siden. Året er 1955 

– tre år før jeg blir satt til denne verden. Det er en kald, vinterlig aften i 

begynnelsen av mars. Min far sitter i lávvuen. Han har fyrt opp et bål og 

skal til å koke seg litt kaffe. Han er på fjellet med reinflokken, som snart 

skal begynne den lange vandringen mot kysten og våren. Far har hatt en 

hard arbeidsøkt. Reinen må gjetes. Det er mye ulv. Plutselig hører han et 

rabalder utenfor lávvuen. En valvi – en ulveflokk – har angrepet en stálpi 

– en ensom ulv. Den ensomme er større og sterkere, og den forsvarer seg. 

De sloss mot teltduken. Plutselig skjer det: Stálpi har løftet skjørtekanten 

på lávvuen og kommer inn. Valvien følger ikke etter. Det blir helt stille. 

Så stille det bare kan være på vidda en vinterdag. En ulv, et bål og en 

mann i lávvuen. Luften er til å skjære i. Men sakte mykner den. Far holder 

bålet ved like. Situasjonen er ikke truende. Etter en stund lener han seg 

sakte tilbake. Søvnens trygge varme omslutter ham. Når morgenen igjen  

kommer, er stálpi borte.

Mange år etter er far og jeg inne på det som skjedde. Plutselig sier far at 

jeg har stálpi sine øyne. Før jeg vet ordet av det, hører jeg meg selv si at 

jeg valgte ham til min far fordi han den gang ga meg beskyttelse og ly. 

Det blir helt stille. Vi kommer aldri mer inn på temaet. Opplevelsen forla-

ter meg aldri. Jeg tenker alltid på at også stálpi er en del av meg og at jeg 

likedan er en del av stálpi. Derfor har jeg siden min første sceneopptre-

den nesten alltid joiket ulvens joik. Men jeg har i tillegg også alltid brukt 

det ekstra lille speilet som jeg kan betrakte livets trafikk i: stálpitanken. 

Hvordan tenker stálpi i meg om det vi møter og ser? Stálpi sin stemme er 

én i mitt livs kor. 

Jeg har også et annet indre familiemedlem fra en upopulær art. Jeg er 

fetteren til en kråke – Garjá. Min morbror Piera kom over en liten  

eksistens som hadde forvillet seg ut av reiret en dag i juni. Han prøvde å 

se etter kråkemor. Men verken kråkemor eller kråkefar var å se. Han tok 

med seg den lille, forkomne kråkeungen og ga den mat. I begynnelsen 

var den i pensjon hos morbror. Han bodde på et loft. Etter hvert bodde 

Garjá utendørs, men var et høyst deltagende medlem av familien. De 

hadde mange ordninger, min morbror og Garjá, og en av dem var avtalen 

om laksefisket. Min morbror fisket med et laksestengsel: en anordning 

som består av en del “benker” som er satt ut i elva, et arrangement av 

kvister og et garn. Det krever stor kyndighet å fiske med et laksesteng-

sel. Morbror opererte stengslet, og Garjá holdt inspeksjon. Hver gang en 

laks hadde gått i garnet, kom Garjá og gjorde alarm. Noen ganger kom 
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den og pikket på vinduet til morbror på mørkeloftet. Den ga seg ikke før 

morbror var i bevegelse. Sammen tok de båten ut til stengslet. Garjá satt 

på forstavnen i elvebåten og kommenterte og befalte. Når laksen var tatt 

opp, fikk Garjá rognen eller melken. Deres tilværelse var stort sett preget 

av harmoni og glede, men noen samlivsproblemer var det også. Min mor-

bror kunne være litt sjenert og var ikke så glad i å bli lagt merke til. Når 

han om vinteren tok sparkstøttingen for å dra til nabobygda for å handle, 

prøvde han derfor å snike seg unna Garjá. Noen ganger prøvde han å 

sette frem et stort fat med Garjá-delikatesser for å få tid til å komme seg 

unna uten å vekke Garjás oppmerksomhet. Som regel gikk det likevel ikke 

lange stunden før Garjá kom flygende, landet på sparken hans og kom-

menterte alt og alle de møtte på sin vei. Morbror fikk sin del av en noe 

uønsket oppmerksomhet, men stort sett var møtet mellom dem en dråpe 

ren lykke. Dette fortrolige forholdet varte helt til Garjá reiste til den an-

dre siden. Min andel av den gleden har vært å få vokse opp med mange 

små anekdoter om hvordan Garjá har sett små dagligdagse problemer 

som reiser seg i et dagligliv for så å komme med sine løsninger. En slik 

anekdote er den om da mormor en dag holdt på med klesvasken – med 

vaskebrett, Sunlight-såpe og vann varmet over et stort bål. Og så tar det 

slutt på såpen. Etter bare noen minutter dumper det en såpe ned til henne. 

Da har Garjá vært hos naboen, som er min mormors kusine, funnet et 

såpestykke der og «lånt» det til mormor. Min kvittering har vært at jeg 

alltid har joiket kråkejoiken.

Natur og kultur kan, om begge parter respekterer hverandre, altså leve 

skulder ved skulder. Den ville, uregjerlige naturen og mennesket kan 

finne et felles språk. Og i mitt tilfelle har disse opplevelsene og anekdo-

tene også reist spørsmålet om kanskje menneskestemmen min er en cock-

tail der også andre stemmer er mikset inn. Har myggen en stemme i meg? 

Når jeg har gått på leting i mitt indre, har jeg møtt myggens joik, som jeg 

også har fremført mange ganger i ulike opptredener. Og jeg har joiket 

bjørn. I meg samles mange av naturens stemmer.

* * *

 

Tross mange vakre historier om kompaniskap og gjensidig forståelse  

mellom mennesket og det ville dyret, fortsetter kampen mot den ville  

naturen. Kampen mot rovdyrene har blant annet gitt oss rødlistene.  

Tigeren er truet. Ulven er truet. Bjørnen er truet. Vi står overfor en 

reell mulighet for at en del av både den norske og den globale fauna blir  

utryddet, og dette reiser spørsmålet om hvordan vi forholder oss til vår 

fremferd. Vi forholder oss som innlandets sauebønder og antar skade- og 

nyttedyrperspektivet. Sauen klassifiseres som nyttedyr. Ulven blir skade-

dyr. Valget blir enkelt: Ulven må vekk. I en slik situasjon synes det viktig 

å reise spørsmålet om ikke ulven og andre «skadedyr» kan tenkes å ha 

retten til eksistens. Har ulven en selvstendig rett? Finnes det en ulvens 

rett til å eksistere? 

Gjennom menneskerettighetene har alle mennesker i kraft av det å være 

til en lik og ubetinget rett til livet. Jeg – og jeg er ikke alene – mener det 

er på tide å stille spørsmålet om dyr i kraft av å være til også kan ten-

kes å ha noen grunnleggende rettigheter. Finnes det noe ukrenkelig ved 

dyr og fugler? Menneskers ukrenkelighet er knesatt i menneskerettighet-

serklæringen og i de to menneskerettighetskonvensjonene. Det er på det 

rene at det per i dag ikke finnes noen dyrerettighetserklæring eller noen  

dyrerettskonvensjon hvor dyrs og fuglers ukrenkelighet på tilsvarende 

vis som i menneskets tilfelle er beskrevet eller normert. Hvis vi ser bort 

fra enkelte fragmentariske bestemmelser hist og her i nasjonal lovgivning, 

har vi ingen nasjonale, og langt mindre noen internasjonale, dokumenter 

som tar opp i seg og normerer vår behandling av våre medskapninger 

og deres integritet. Mangelen på slike regelverk, som kanskje reflekterer en 

mangel på en holistisk forståelse av naturen, fører til at det finnes visse 

temaer som er utålelige å tenke gjennom og å samtale om. Rekk opp  

handa den som våger å tenke på og snakke om hva som skjer med 

dyr som blir sendt til slakteriet. Hvilke lidelser må de igjennom? Er de 

lidelsene som de blir utsatt for, før de havner i pent designede vakuum- 

pakker, nødvendige, eller kunne deres lidelser vært begrenset? Spørsmålet 

er om vi, mennesket, i kraft av å være rovdyr er fri for alle moralske eller 

etiske overveielser og forpliktelser når vi forholder oss til våre byttedyr. 

Handler det bare om hvordan vi mest effektivt og kostnadsbesparende 

kan nedlegge vårt rov? Eller kan det tenkes at mennesket, fordi det påber-

oper seg en særegen evne til moralsk refleksjon, er et rovdyr som burde 

operere innenfor visse etiske og moralske rammer? Hvilke rammer ville 

det i så fall være snakk om? For retten til liv kan ikke et byttedyr ha i møte 

med et rovdyr. 

Den første normen jeg vil peke på, er retten til å dø i verdighet. En slik 

rett ville lede til at slakteriene ville få pålegg om å behandle dyrene de 

får inn med verdighet, samt at offentligheten ville få større innsyn og  

mulighet for deltagelse i slakterienes praksis. Kanskje ville dette også 
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bringe oss nærmere maten vår igjen fordi vi ville kunne være aktivt delta-

gende i matdyras skjebne og derigjennom bli mindre fremmedgjorte i vår 

rolle som rovdyr enn vi er i dag. 

En annen grunnleggende norm ville være at lidelsen reduseres mest mulig 

for byttet. Dette er kanskje en av normene som allerede delvis finnes gjen-

nom de dyrevelferdsnormer som følger av gjeldende rett, men også på 

dette punktet er reguleringen nokså fragmentarisk og lite preget av en 

helhetlig tenkning.

En tredje grunnleggende norm kunne være at byttedyret bare bør måtte 

bøte med livet når rovdyret har et aktverdig formål. Også denne normen 

finnes delvis i dag gjennom regulering og godkjenningsprosedyrer for 

bruk av dyr i forskning. Hvilke dyreforsøk som skjer, er det lite innsyn 

i, og det virker ikke å være stor interesse for åpenhet fra forskernes side. 

Det er ikke vanskelig å forstå at forskere gjerne er styrt av sine forskningsmål, 

og at dyrene som brukes i forskningen er å anse som midler for å oppnå 

de oppsatte målene. Likevel bør forskningsetiske problemstillinger som 

involverer dyr prege det offentlige ordskiftet i større grad enn det gjør i 

dag dersom mennesket oppriktig skal kunne se seg som et moralsk over-

legent vesen.

En fjerde grunnleggende norm er beskyttelsen av dyrenes genetiske integ-

ritet. I så henseende har vi dessverre en lang historie med å krenke andre 

dyr. Storferasen belgisk blå er et trist eksempel. Ved hjelp av forsknings-

basert manipulering har belgisk blå fått en abnormt stor muskelvekst.  

Muskelveksten er så stor at når dyret vokser til, kan det praktisk talt 

ikke bevege seg. Dyret gir store, gode biffer, men er det etisk forsvar-

lig? Normer om dyrs genetiske integritet er et spørsmål som blir mer og 

mer aktuelt ettersom genforskning og annen forskning gjør de praktiske 

mulighetene større – og derfor de etiske problemstillingene flere og mer 

komplekse. 

En femte grunnleggende norm er en arts rett til å eksistere. Det vil si at popu-

lasjonen av en dyreart ikke bør bli så liten at artens eksistens ikke lenger 

er sikker. Også til denne normen finnes det en rettslig regulering, noe for 

eksempel rødlisting av visse arter gjenspeiler. Spørsmålet er hvordan vi 

begrunner normene som skal ivareta denne garantien for den aktuelle  

dyrearten. Vi kan forankre en slik regulering i de tilsvarende reguler-

ingene for menneskene og utforme normen som en type menneskeret-

tighet, slik rettsfilosofen Martha Nussbaum har gjort. Hun har som kjent 

katalogisert som et av menneskets behov at for å leve et verdig mennes-

keliv, bør mennesket ha muligheten til å få oppleve et variert dyreliv. 

Jeg mener at Nussbaum gir et viktig bidrag til tenkningen rundt dyrs ret-

tigheter. Når man ser praktisk på det, er det forståelig at Nussbaum knyt-

ter en slik rett til en menneskerettighet, men jeg mener det ville være mer 

korrekt ikke å knytte det til et menneskesentrert perspektiv – retten til liv 

må forankres i dyrets egen eksistens, ikke i menneskets behov for å glede 

seg over naturen. 

* * *
 
Så langt om ulike skisser til normer. Slike normer har vi bruk for når vi 

har maktet å få kontroll over medskapningene våre, og vi har maktet 

å få kontroll over de fleste av våre medskapninger. Men det finnes en 

liten samling arter som ikke uten videre lar seg kue av mennesket. De 

kan betegnes som anti-natur, et begrep som ikke henviser til noe som 

går mot naturen, men til natur som reagerer med en motbevegelse på  

menneskets krig mot naturen: Dess mer vi kjemper mot dem, dess sterkere 

tak over oss får de, og rottene er et godt eksempel på anti-natur. Krigen 

mot rottene er kanskje like gammel som den menneskelige sivilisasjon, 

men de har vist seg å ha en evne til ikke bare å overleve, men også å 

kunne dra nytte av menneskelige samfunn og bruke dem som basis for å  

blomstre, vokse og trives. Rottene i kloakksystemet i New York er et lysende  

eksempel på dette. Rottene viser seg både å ha en tilpasningsdyktighet og 

en evne til innovasjon som gjør dem i stand til å stå i dagens teknologiba-

serte sivilisasjon – for mennesket har til og med tatt i bruk teknologien i 

sin kamp mot rottene. Tross alle tiltak: Rotta lærer, overlever og lever. Jeg 

tok meg i å heie litt på rottene da jeg en sen kveld gikk bortover et fortau 

i New York og så en stor og velfødd rotte krysse rett foran meg. Den var 

på vei til en av søppelsekkene som sto klar for tømming.

Det er ikke bare rottene vi er i krig mot. Vi kriger mot ravnene i Alaska, 

mot kråkene i Stavanger og mot coyotene i USA. I noen tilfeller er det 

ikke engang nødvendigvis dyret i seg selv vi kriger mot, men det som 

det representerer. Kråka kommer med bud om ulykke og død, noe som 

kan være vanskelig for det moderne menneske å forholde seg til. Kan det 

hende at våre arketypiske assosiasjoner til kråka spiller inn når vi bestem-

mer at den skal utryddes? Coyoten i Nord-Amerika ble forsøkt utryddet 

fordi den representerte urbefolkningens spirituelle liv og tradisjoner. 
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Et angrep på coyoten var et symbolsk angrep på den nord-amerikanske  

urbefolkning. Mye har endret seg siden den gang – ikke bare som et  

resultat av reguleringer og konvensjoner, men også fordi noen har turt å 

stille de vanskelige spørsmålene om hvem som har makten til å definere 

hvem som skal leve og hvem som skal dø. Jus og politikk kan riktignok 

tvinge oss til å innordne oss, men andre felt, som for eksempel kunstfeltet, 

kan åpne for en annen og dypere forståelse for en problemstilling enn det 

jus og politikk kan. Kunstneren Joseph Beuys’ performance/action I Like 

America and America Likes Me fra 1974 er et godt eksempel i denne sam-

menheng. Beuys ønsket å problematisere de europeiske etterkommernes 

fremferd mot den amerikanske urbefolkningen, representert ved en coyote. 

Dette gjorde han ved å tilbringe åtte timer hver dag i en uke innstengt i 

et lite rom med coyoten. I løpet av uka utviklet de to en form for gjensi-

dig, ordløs forståelse. Ikke fordi Beuys misbrukte sin menneskelige makt, 

men fordi han nærmet seg dyret med respekt. Overmaktens behandling 

av både den amerikanske urbefolkning og coyoten var utfordret: Samek-

sistens og gjensidig respekt mellom det som av makta oppfattes som  

kultivert, sivilisert og det som oppfattes som vill natur, er mulig. 

* * *

 

I Adjagastiden – den tiden da dyrene og menneskene kunne snakke 

med hverandre – levde mennesker og dyr i respektfull sameksistens, og 

i denne tiden ble reinen og mennesket enige om at mennesket skulle få 

alt kjøttet som reinen var satt til å bære på. Reinen klaget over at ulven 

flerret den opp så brutalt at den ikke fikk en verdig død. Verken kjøttet, 

skinnet, senene, hornene eller beina ble verdsatt. Mennesket fikk løfte om 

å få førsteretten til reinen, men måtte love den en verdig død og at det 

som reinen etterlot seg, skulle behandles med ærbødighet, stil og respekt. 

En del av den samiske tradisjon er derfor sohpan: Som liten gutt ble jeg 

oppdratt til å skrape av alt kjøttet på stykket som jeg fikk servert. Når jeg 

hadde skrapt av alt kjøttet, skulle jeg skrape av alle hinnene. Idealet var at 

beinet som var igjen på tallerkenen min, skulle se ut som det hadde ligget 

ute i naturen et år. Det skulle være helt rent. Hver gang jeg satt og spiste, 

satt jeg der og oppfylte menneskets del av den gamle avtalen. Når jeg nå 

tenker tilbake på denne historien, synes jeg ennå den er en vakker måte å 

ære reinen på – den har måttet bøte med livet for at jeg skal kunne spise 

kjøtt, og jeg mener at det minste jeg kan gjøre er å oppfylle den gamle 

avtalen. 

ANDE SOMBY (1958) er samisk forfatter, joiker og musiker. Han er også 

førsteamanuensis ved det juridiske fakultet ved UiT. Somby har forfattet 

vitenskapelige artikler og bøker samt bidratt som tekstforfatter til andre 

bokutgivelser. Han er medlem av forskningsgruppen Same- og urfolksrett 

og er i dag bosatt i Tromsø, Norge.

Jeg synes denne tradisjonen tjener som en oppfordring til det selverk-

lært moralske rovdyret om å gå i seg selv og supplere den målrasjonelle 

tenkningen med en normrasjonell, etisk tenkning for å trekke linjen 

mellom det som er det ukrenkelige i dyr, som bør være beskyttet av 

reguleringer, og det som vil måtte passere i menneskets tjeneste. Det 

grunnleggende perspektivet bør etter min mening være at dyrene 

på deres egne premisser har visse grunnleggende rettigheter. Dyrene 

bør ha grunnleggende rettigheter uavhengig av om de er menneskets 

eiendeler slik en ku eksempelvis vil kunne være, og uavhengig om 

vi ser på dem som vakre. Dyrene bør ha grunnleggende rettigheter 

uavhengig av om deres tilstedeværelse gjør menneskeopplevelsen 

bedre. For etter min mening vil menneskeopplevelsen bare kunne bli 

bedre om vi bruker vår menneskelige moralske kapasitet til behandle 

våre medskapninger med respekt.
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METODE

For å kunne forstå og romme mellomrommet 
mellom det abstrakte – kråka som mytologisk 
vesen, og det konkrete – kråka som biologisk 
vesen, vender jeg meg til filosofien. Jeg søker 
opp begrepet «det imaginære», som jeg husker 
fra en tekst jeg engang leste, og jeg kommer 
over en artikkel av Ingerid Straume: «Cornelius 
Castoriadis: Det imaginære er det virkelige». 

I artikkelen hører jeg et ekko av mine egne 
ideer om kunstens rolle i samfunnet.
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Change is stability 
    Alistair Crowley 

Hvorfor har vi kunst; hvilken rolle spiller kunsten for samfunnet? For å 

kunne nærme oss disse spørsmålene – som det selvsagt ikke er mulig å gi 

noe ordentlig svar på, men som det likevel kan være interessant å belyse, 

ikke minst for å forstå vår egen samtid bedre – må vi si noe om hva et 

samfunn er, og hva vi forstår med «kunst». Min tilnærming her er ikke 

kunstfaglig eller -sosiologisk, men snarere inspirert av den sammenstill-

ingen av psykoanalyse og politisk orientert sosialteori som ble utviklet av 

Cornelius Castoriadis. I avsnittene som følger skal jeg utforske en idé som 

springer ut av dette perspektivet, nemlig forestillingen om at kunstens 

betydning for et samfunn kan sammenlignes med drømmenes betydn-

ing for den menneskelige psyken. Ideen går i korte trekk ut på at kunsten 

er samfunnets drømmer. Spørsmålet blir da hvordan samfunnets drømmer 

(kunsten) påvirker samfunnets dagsbevissthet (for eksempel politikken) i 

vår egen tid: en tid som – det er synd å måtte si det – er sterkt preget av 

en type kapitalisme som ikke bare bruker opp jordas ressurser, men også 

skader og ødelegger dens økosystemer, klima og livsgrunnlag, og som 

dermed har vist seg å være en suicidal livsform. 

Her er det selvsagt ikke snakk om uforanderlige størrelser. På samme 

måte som et samfunn forandrer seg over tid, er kunsten og dens 

væremåter skiftende. Lenge anså man at kunstneren hadde en slags  

KUNSTEN OG 
SAMFUNNETS 
DRØMMER  
Ingerid S. Straume
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privilegert tilgang til sannheten om mennesket og om samfunnet: Kunst-

neren var den antiborgerlige og uregjerlige, kråka eller narren, som også 

kunne være et korrektiv – i den grad borgerskapet våget å lytte. Kunsten 

befant seg kanskje innenfor samfunnet, men dens kilde ble ansett å ligge 

utenfor og hinsides det etablerte. I det moderne samfunn er kunsten i 

økende grad blitt institusjonalisert, som i dagens «kunst og kultur», mens 

forestillingen om at kunstneren har en unik (genial) tilgang til et opphøy-

et betydningsinnhold – kunstverkets dypere mening – har tapt mye av sin 

overbevisningskraft. Samtidig ser vi at kapitalismen har vist seg å være 

mer overlevelsesdyktig og fleksibel – i ordets rette forstand – enn man på 

forhånd kunne forestille seg. Gjennom å inkorporere sin egen motstand 

har den gjort ethvert tilløp til kapitalismekritikk til trender, eller, sett fra et 

annet perspektiv, til varer.1 

På mange måter er det vanskeligere å beskrive kunstens rolle i dagens 

vestlige samfunn enn i modernitetens tidligere faser. I vår tid har krea-

tivitet, endring og innovasjon blitt kapitalismens fremste varemerker, og 

«kunstnerlige uttrykk» inngår i en uavbrutt strøm av alle slags inntrykk, 

der det å være pålogget som medskaper representerer selve den kapitalis-

tiske samfunnstilstanden. Mange spør seg om det i det hele tatt er mulig 

å være et samfunnskorrektiv i dag, når alle «korrektiver» øyeblikkelig  

absorberes inn i det bestående.2  En annen utvikling som gjør motstand 

vanskelig, er tendensen til å gjøre den individuelle subjektiviteten til  

omdreiningspunktet for ethvert fenomen. Begge tendenser er avpolitiser-

ende og meningssvekkende. 

Språket er et speil for meningsfattigheten: Tidens språk er et «gummis-

pråk» der motstand ikke er mulig å fastholde, fordi ordene kan bøyes og 

strekkes til å bety så mangt, også sin egen motsetning, dersom de (mis-)

brukes mange nok ganger. Ja, i en tid der alle tabuer snart er brutt, og 

det ikke lenger er noe igjen å bryte opp og problematisere fordi kapitalis-

men selv er mer flytende enn fast, kan man spørre seg hva som skjer med 

rommet for (den subversive) kunsten. Er det kanskje bare negativitet eller 

stillstand som gjenstår som mulige uttrykk for motstand? Men i så fall, 

hvordan kan man skape noe som unndrar seg forandring, og hvordan 

slippe ut av en evig resirkulering av uttrykk? 

Til alt dette må vi kanskje nøye oss med å konstatere at så lenge det fins 

kunst, vil det komme nye svar på disse og andre, nye spørsmål. Mitt ærend 

her er et litt annet enn å gi svar, nemlig å belyse grunnlaget for at vi i det 

1 Se Boltanski, Luc og 
Chiapello, Eve. Le nouvel 
esprit du capitalisme. 
Gallimard, Paris 1999.

2 Se for eksempel Žižek, 
Slavoj. Trouble in Paradise: 
From the end of history to 
the end of capitalism. 
Allen Lane, London 2014.

hele tatt kan stille spørsmål av denne typen. Min veiviser i dette forsøket 

er Cornelius Castoriadis og hans ideer om det imaginære. 

 

* * *
 
Hvordan oppstår et samfunn? Og hvordan kan et samfunn bevare sin 

evne til å gjenskape og fornye seg selv? Disse spørsmålene opptok  

Cornelius Castoriadis (1922–1997), filosofen og psykoanalytikeren som 

satte seg fore å «tenke alt» (tout penser).3 Med hensyn til spørsmålet om 

hva et samfunn er, og hvordan det oppstår, kommer vi etter Castoriadis’ 

oppfatning ikke utenom det imaginære, nærmere bestemt det sosialt  

imaginære (l’imaginaire sociale), som er den skapende siden ved samfun-

net selv. Gjennom å undersøke ideen om det imaginære kan vi nærme oss 

en forståelse av hva et samfunn er, og samtidig hva det vil si å skape. For, 

som Castoriadis skriver: «Creation, as the work of the social imaginary […] 

is the mode of being of the social-historical field, by means of which this 

field is. Society is self-creation deployed as history».4  

Ethvert samfunn er altså oppstått gjennom selvskapelse (autogestion), som 

en unik, skapt form. Ved å lese historien – ikke minst kunstens historie 

– blir vi vitner til hvordan ulike samfunn har skapt, gjenskapt og endret 

seg selv. Denne selvskapelsen kan være refleksiv og bevisst, eller repeter-

ende og ubevisst. Det siste er vanligst, hevder Castoriadis: I nesten hele 

menneskehetens historie har samfunn opprettholdt seg selv gjennom 

tradisjoner og skikker som har sitt grunnlag hos guden, den hellige boken  

eller forfedrene, det vil si en utenomsosial kilde.5 En slik samfunnstilstand 

kaller Castoriadis heteronomi, av heteros nomos, som viser til at lovene 

og skikkene betraktes som gitt av noen andre, utenfra. Makthaverne i 

et heteronomt samfunn trenger ikke å rettferdiggjøre (legitimere) sine  

posisjoner eller institusjoner, da legitimiteten typisk blir tatt for gitt. Det 

er heller ikke mulig å kritisere grunnlaget for en slik samfunnsorden uten 

at det får store omkostninger for den som stiller spørsmål, i form av sosial 

utstøting eller straff.6. Å spørre om gudens bud er gode og rette betyr jo å 

stille seg «i gudens sted», utenfor det sosiale fellesskapet. 

I enkelte historiske øyeblikk, derimot, har det oppstått en bevegelse – i 

samfunnets selvbevissthet, kunsten og politikken – der muligheten for 

å stille spørsmål ved Ordenen i sine ulike former har åpnet seg. Disse  

periodene preges av kreativitet i nær sagt alle sfærer av samfunnet, som 

3 Dosse, François. 
Castoriadis: une vie. 
Découverte, Paris 2014. 

4 Castoriadis, Cornelius. 
«The Imaginary: Creation 
in the social-historical 
domain». World in 
Fragments. Writings on 
politics, society, psychoa-
nalysis, and the imagina-
tion. Stanford University 
Press, Stanford 1997 (s. 13).

5 Castoriadis, Cornelius. 
«Det grekiska polis och 
skapandet av demokratin». 
Filosofi, politik, autonomi. 
Stockholm, Brutus Östling 
1995. Engelsk versjon: 
«The Greek polis and the 
creation of democracy». 
The Castoriadis Reader. 
Blackwell, Oxford 1997.

6 Et åpenbart eksempel fra 
vår egen tid er varslere, 
som gjerne opplever store 
personlige omkostninger 
ved å si fra om overtramp 
på sine arbeidsplasser, eller 
bedrifter de er satt til å 
kontrollere. I C. Fred Alfords 
bok Whistleblowers: Broken 
lives and organizational 
power, Cornell University 
Press, Ithaca NY 2001, gis en 
rystende framstilling og en 
god analyse av fenomenet 
varslere og prisen de kan 
komme til å måtte betale. 

 7 Castoriadis, Cornelius. 
«Transformation sociale et 
création culturelle». Fenêtre 
sur le chaos. Seuil, Paris 
2007.
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kunst, filosofi og politikk.7 Den greske antikken og den tidlige europeiske 

moderniteten er de to tydeligste eksemplene. Denne samfunnstilstanden, 

som Castoriadis kaller autonomiprosjektet, kjennetegnes av samfunnsmes-

sig selvbevissthet og skaping av nye betydninger (significations). Sentralt 

står den historiske innsikten om at samfunnet – og alle dets «grunnvol-

ler» – er skapt av samfunnet selv. Når et kollektiv innser dette, innser det 

at samfunnet kan forandres – også i radikal forstand – og at ansvaret 

for samfunnstilstanden ligger hos kollektivet selv, altså oss. I vestlige 

samfunn har det tradisjonelt vært kunstnere, forfattere og såkalt «frie  

intellektuelle» som har stilt spørsmål ved og problematisert det bestående,  

gjennom åpen eller fordekt kritikk, og ved å lage nye utkast til hva et 

samfunn kan være. 

I den greske antikken, med skapelsen av demokratiet, politikken og 

filosofien, oppsto disse innsiktene for første gang, ifølge Castoriadis.8  

Autonomiprosjektet representerer et brudd med den heteronome  

normaltilstanden, et brudd som først og fremst setter ting i en annen  

relasjon: en bevisst og meningsskapende relasjon. Innsikten om at samfun-

net er skapt, bygger også på den grunnleggende innsikten om at tilværels-

en i seg selv er uten grunn eller iboende mening: eksistensen som Kaos. 

Men for at et slikt brudd eller rystelse skal finne sted, må det eksistere noe 

mer eller mindre fast som kan rystes. Spørsmålet som melder seg her, er 

hvordan dette kan forstås i vår egen tid. 

I «Transformation sociale et création culturelle» (1979) hevder Cornelius 

Castoriadis at de store kunstverkenes og ideenes tid ligger bak oss.  

Etter at modernismens kreative periode var over, rundt 1930-tallet, har 

det ikke skjedd noen virkelig nyskaping i form av verker. Bakgrunnen 

er at autonomiprosjektet, som preget den tidlige moderniteten, er blitt 

svekket på ulike måter. Castoriadis’ påstand er at et betydningsfullt verk 

forholder seg til sin samtid på en bestemt måte, nemlig ved å tro på sam-

tidens verdier og betydninger og samtidig problematisere disse verdiene. 

Men er det i det hele tatt mulig, spør Castoriadis, å skape kunstverk av 

dimensjoner som hos Shakespeare, Velasquez, Mozart eller Picasso i et 

samfunn som ikke tror på noe; et samfunn som ikke ubetinget og oppriktig 

verdsetter noe?9  Slik han ser det, har alle de store kunstverkene, «fra Iliaden 
til Slottet via Macbeth, Requiem og Tristan», engasjert seg i sitt samfunns 

verdier på en «paradoksal» måte: De «bekrefter» disse verdiene samtidig 

som de «trekker dem i tvil» og problematiserer dem.10 Men dette lar seg 

bare gjøre dersom kollektivet, som kunstneren også er en del av, allerede 

9 Castoriadis, Cornelius. 
«Transformation sociale et 

création culturelle» (s. 22).

8 Castoriadis, Cornelius. 
«Det grekiska polis och 
skapandet av demokratin».

10 Ibid. 

11  «… no one can become 
a subject without first 
turning into a commodity, 
and no one can keep his 
or her subjectness secure 
without perpetually resus-
citating, resurrecting and 
replenishing the capacities 
expected and required of a 
sellable commodity». 
Bauman, Zygmunt. Con-
suming life. Polity press, 
Cambridge 2007 (s. 12).

12 Fisher, Mark. Capital-
ist Realism: Is there no 

alternative? Zero books, 
Winchester 2009. 

har investert psykisk energi i noe – termen som brukes av Castoriadis er 

«imaginære sosiale betydninger» – som dermed blir verdifullt for dette sam-

funnet. Dette skjer når verdiene og betydningene er levde, investert med 

psykisk energi eller det Slavoj Žižek kaller tro (belief ). Når for eksempel 

helten i et verk knuges av tvil eller fortvilelse, er det nettopp fordi det han 

gjør opprør mot, oppleves som betydningsfullt. 

Langt på vei er en slik betydningsfullhet i strid med kapitalismens logikk, 

der stadig flere områder av livsverdenen omgjøres til salgbare, og ikke 

minst utbyttbare varer. Forfatteren av Liquid Modernity, Zygmunt  

Bauman, hevder således at: «ingen kan bli subjekt [i dagens samfunn] uten 

først å ha blitt en vare, og ingen kan beholde sin subjektivitet uten stadig 

å gjenopplive, gjenvinne og friske opp de egenskapene som forventes av 

en salgbar vare».11 Dette kravet kan være vanskelig å unnslippe, kanskje 

spesielt for mennesker som lever av det de skaper. Dersom vi ikke deltar 

på markedet, er vi ingen i dagens virkelighet. Så kunne man kanskje anta 

at det er dette vi tror på, da: at våre verdier er nettopp det frie markedet, 

innovasjon, deling og selv(re-)presentasjon. Men saken er at vi heller ikke 
tror på dette som noe verdifullt.12 Vi lever som om vi tror på det vi gjør, vi 

ter oss som om det dreide seg om verdier, men vi tror ikke.    

* * *
 

Why could we not start by positing a dream, a poem, 
a symphony as paradigmatic of the fullness of being [...] instead 
of seeing in the imaginary – that is, human – mode of existence, 
a deficient and secondary mode of being?13 

I Castoriadis’ ontologi er det imaginære (l’imaginaire) ikke motsatsen til 

det som er virkelig, men selve grunnlaget for at mennesker har formet 

en virkelighet som, blant annet, består av samfunn. Det imaginære er, 

kort sagt, selve utgangspunktet for den sosiale virkeligheten. I stedet for 

å spørre når vi innbiller oss noe, kan vi derfor heller spørre når vi ikke 
bruker vår innbillingsevne (imagination), mener Castoriadis. Men dette 

forholdet, hevder han, har vært glemt eller tildekket av filosofien og 

vitenskapen. En av grunnene for en slik tildekking er at  ideen om det im-

aginære lar oss innse at det ikke bare er individer som kan være kreative 

og skapende, men også samfunn («det sosialhistoriske»). Å si dette betyr 

imidlertid å legge seg ut med den liberale tradisjonen – som dominerer 

13 Castoriadis, Cornelius. 
«The Imaginary: Creation 
in the social-historical 
domain» (s. 5).

14 Castoriadis, Cornelius. 
Philosophy, politics, 
autonomy. Essays in politi-
cal philosophy. New York, 
Oxford University press 
1991.
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15 Se for eksempel Pulk-
kinen, Tuija. The postmod-
ern and political agency. 
Doktoravhandling i filosofi, 
University of Helsinki 1996.

dagens politiske filosofi og sosialteori – der alt som smaker av kollektiv og 

samfunn betraktes som begrensninger for individenes frihetsutfoldelse. 

Selvsagt kan slike begrensninger være nødvendige og nyttige, også for 

den politiske liberalismen, men de er og blir begrensninger for frihet, som 

altså settes lik individets frihet. For Castoriadis er det stikk motsatt: Det er 

ikke mulig for et individ å være fritt uten at også samfunnet, kollektivet, 

er fritt.14 

I Castoriadis’ ontologi er det imaginære en skapende kraft, en vis forman-

di som står bak alle forestillinger vi kan ha om virkelighet. Denne kraf-

ten er først og fremst sosialhistorisk. Men i dagens samfunnsvitenskap 

finner vi knapt begreper som kan forklare hvordan samfunn skaper og 

instituerer seg selv som meningsbærende form. Forsøk på å forklare reli-

gion, for eksempel, eller markedsøkonomisk ideologi, blir gjerne redusert 

til diskusjoner om individers interesser og aktørers samhandling. Dermed 

tapes samfunnets meningsdimensjon av syne, sammen med dets evne til å 

skape. Når Castoriadis hevder at «the mode of being of the social-histori-

cal» er skaping, «creation, as the work of the social imaginary», bryter han 

altså med tidens mantra om at det kun er individet, eller individer som 

blir enige om å organisere seg i grupper, som kan være skapende aktør.15  

For Castoriadis er forutsetningene for at individer kan være kreative og 

skapende, alltid instituert i det sosiale, der noen samfunnsformer fremmer 

og opprettholder seg selv gjennom kreativitet, mens andre er stivnede og 

kvelende for tenkning og nyskaping. Denne forståelsen gjør politikken til 

en aktivitet som ikke bare er for de spesielt (politisk) interesserte, men et 

mye større – eksistensielt og kulturelt – anliggende. 

* * *

  

Da Castoriadis kom til Paris som 22-årig student i 1945, ble han raskt aktiv 

på den antiautoritære venstresiden, med stor interesse for arbeiderstyre 

og selvorganisering. Fram til 1970 hadde han dagjobb som ressursøkonom 

i OECD, mens han ledet den kjente, venstreradikale gruppen Socialisme ou 

Barbarie (sammen med Claude Lefort) på fritiden. I disse årene skrev han 

en rekke innflytelsesrike tekster under ulike pseudonymer. Privat gikk 

han under kallenavnet Corneille, som betyr kråke på fransk.16 Etterhvert 

utdannet han seg til psykoanalytiker og skrev sitt hovedverk med tittelen 
L’Institution imaginaire de la société, som kan oversettes med «samfunnet 

som imaginær institusjon». Verket utkom i 1975, men ble ikke oversatt 

16 Av politiske grunner skrev 
Cornelius Castoriadis 
under ulike pseudonymer 
fram til han fikk fransk 
statsborgerskap. Mest 
kjent er Paul Cardan og 
Pierre Chalieu. Navnet 
Corneille var i bruk blant 
venner.

17 Castoriadis, Cornelius. 
The imaginary institu-
tion of society. Oversatt 
av Kathleen Blamey. MIT 
press, Cambridge, Mass. 
1987.

18 Adams, Suzi. Castori-
adis’s Ontology: Being and 
creation. Fordham, New 
York 2011.

19 Castoriadis, Cornelius. 
«L’écrivain et la démocra-
tie». Fenêtre sur le chaos. 
Seuil, Paris 2007 (s. 98–99).

20 Ibid.

til engelsk før 1987.17 I sine senere år var det særlig to – nye – interesser 

som utkrystalliserte seg: eldre gresk historie og moderne biologisk  

teori. Disse to grenene av hans tenkning kan sies å møtes i det ontologiske 

spørsmålet om hva det vil si å eksistere som et levende vesen i forskjellige 

domener av verden.18 Også her kan vi finne et inntak til å belyse kunstens  

samfunnsmessige betydning.  

Det greske verdensbildet var grunnleggende kaotisk og meningsløst, en 

oppfatning Castoriadis slutter seg til. Væren, hevder han, er i sin essens 

en avgrunn (abyss) som vi gjør vårt beste for å slippe å forholde oss til: 

«Vi bruker mesteparten av vår levetid på overflaten, fanget i aktiviteter, 

trivialiteter og atspredelser. Men vi vet, eller vi bør vite, at vi lever over 

en [...] avgrunn, eller kaos, eller bunnløshet».19 Mange av de imaginære 

betydningene vi har skapt oss, især gjennom religionene, har til oppgave 

å dekke over det uutholdelige ved verdens meningsløshet og vår egen 

dødelighet. Men verden selv, slik den er, uavhengig av oss, er menings-

løs. Dette innebærer at all mening er skapt av mennesket og institueres 

i form av ulike samfunn. Mening (fr. sens) er samfunnets lim, eller mer  

presist, dets væremåte. Uten mening, intet samfunn – uten samfunn, ingen  

mening. 

Å skape kunst, sier Castoriadis, er å gi kaos en form. Kunsten skaper be-

tydninger, men den kan også belyse og løfte fram det som fins. «Kunstens 

mirakel» består i å lytte til det som ikke selv har stemme, og å få det til 

å snakke til oss: «Det som nylig dukket opp og var stumt, verden i sin 

største og dypeste forstand, begynner å snakke og å snakke til oss».20 Hvis 

vi nå vender blikket mot bildet som ble nevnt i innledningen, der kunsten 

i et samfunn representerer samfunnets drømmer, kan vi også tenke oss 

at et samfunn som drømmer om seg selv, gjør det i form av kunst. Slike 

drømmer kan opptre som mareritt og vrengebilder, eller som en mer eller 

mindre bevisst bearbeiding av temaer som opptar samfunnets «dagsbevis-

sthet». Drømmene kan ta form av utopier, framtidshåp og rene fantasier. 

Noen vil være skjellsettende og sentrale, andre vil være marginale, noen 

gode og andre onde. Men de aller fleste drømmene vil være ren bearbei-

ding av det som har skjedd i dagsbevisstheten. I et slikt scenario er det 

relativt lett å identifisere gjennomgangsdrømmen i den tidlige moder-

niteten: Den dreide seg om en framtid preget av framskritt, forbedring, 

utvikling; en tilstand der fattigdom, nød og urettferdighet var avskaffet. 

Dette, vil jeg hevde, var en ren ønskedrøm. 

21 Gottschall, Jonathan. The 
storytelling animal: How 
stories make us human. 
Houghton Mifflin Harcourt, 
Boston, Mass. 2012.
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22 Her tenker jeg på kråkas 
mytologiske rolle som 
budbringer eller formidler 
mellom menneskenes ver-
den og underverdenen.

På samme måte som det å drømme er vesentlig for et menneskes mentale 

helse og hjerneaktivitet – for innlæring, kognisjon og trening i å bearbeide 

emosjonelle og eksistensielle problemer – kan vi tenke oss at kunsten har 

innvirkning på samfunnets evne til å skape, endre og gjenskape seg selv. 

Når et menneske drømmer, skapes det nevrologiske forbindelser i hjernen 

som kan brukes neste dag.21 Likeledes kan vi si at kunsten og litteraturen 

prøver ut nye veier og kognitive baner for samfunnets selvforståelse som 

kan sammenlignes med hjernens nervebaner. Hva kan vi da si om et sam-

funn som mer eller mindre har sluttet å drømme betydningsfulle drøm-

mer, slik jeg har beskrevet vår tids senkapitalistiske samfunn? Hva slags 

drømmer drømmes av et samfunn der ingen vesentlige spørsmål stilles, 

og alt som blir tenkt, bare bekrefter at det å tenke dypt og godt ikke har 

noen (verdsatt) betydning? Der språket trues av sammenbrudd, slik at  

ingen ting, ingen ord, lenger har betydning på en måte som er forpliktende, 

bydende eller bindende? Og hva skjer dersom de spørsmål som belyses i 

kunsten, ikke klarer å rokke ved det bestående, fordi det bestående er i 

stand til å absorbere alt uten selv å endres? Ja, hva skjer med kunsten og 

politikken når samfunnets drømmer om seg selv ikke lenger er visjoner – 

rettet mot en framtid – men kun en evigvarende dagdrøm? Altså når den 

våkne tilstanden ikke er en bevisst tilstand, men snarere en permanent, 

halvvåken døs? The Big Sleep er en av betegnelsene Castoriadis brukte om 

1980-tallet, da en «generalisert konformisme» etter hans mening begynte å 

gjøre seg gjeldende: en passiv, men også kynisk tilstand der ytringer gjen-

nom kunst, politikk og så videre ikke lenger gjorde inntrykk eller hadde 

noen virkning. Nå, på 2010-tallet, er store deler av verdens befolkning mer 

eller mindre konstant pålogget elektroniske nettverk, innvevd i stadig 

mer varierte mekanismer av overvåking og kontroll. I en slik tilstand blir 

handlingslammelsen stadig mer overveldende. Men så lenge strømmen 

av stadig nye inntrykk vedvarer, merker vi det knapt. 

* * *

Castoriadis fikk neppe kallenavnet Corneille (kråke) på grunn av sine 

akademiske meritter, men faktum er at hans tenkning overskred de aller 

fleste grenser mellom fagverdener.22 Domenet for hva han ønsket å tenke 

gjennom, utvidet seg gjennom hele livet. I de siste åra av livet ble han  

stadig mer opptatt av økologi og biologi, men ikke på den reduksjonis-

tiske måten vi ser hos mange av vår tids evolusjonsbiologer og -psykol-

oger, der biologi blir brukt som en «forklaring» på sosiale og politiske 

fenomener. For Castoriadis er det åpenbart at verden består av mange 

23 Castoriadis, Cornelius. 
«The imaginary: Creation 
in the social-historical 
domain».

24 Se for eksempel det 
internasjonale Antropo-
cen-prosjektet her: Haus 
der Kulturen der Welt 
(2013/2014). «The Anthro-
pocene Project» [01.07.15] 
http://www.hkw.de/en/
programm/projekte/2014/
anthropozaen/anthropo-
zaen_2013_2014.php  

25 Dette er et faktum. 
Forskningsmiljøer ved 
NTNU samarbeider nå med 
NASA for å utvikle planteliv 
som kan eksistere der det 
fins svært liten gravitasjon. 
Målet er å dyrke avlinger 
på Mars.

sjikt, og at disse lener seg mot hverandre og muliggjør hverandre, men 

også at de kan ikke reduseres til eller forklare hverandre. Naturen – the 

first natural stratum – er et slikt sjikt. Uten naturen/biologien kan det ikke 

finnes menneskelige samfunn, men dette betyr ikke at vi kan forklare 

samfunnsmessige fenomener ved å studere naturens lover. Når vi vil stu-

dere samfunnet som imaginær institusjon, er det helt andre logikker som 

gjelder, som vi har sett: først og fremst skapingen av sosiale imaginære 

betydninger. Noen av betydningene har ingen forankring i naturen i det 

hele tatt, men er rene fantasiprodukter skapt av forestillingsevnen, som i 

denne sammenheng er «radikal». Castoriadis mener altså at mennesket, til 

forskjell fra andre levende vesener, har en «radikal forestillingsevne» som 

er i stand til å skape, og investere psykisk energi i, ideer som ikke har noen 

naturlig referent, som guder, hellige påbud og en rekke av våre skikker. 

For ikke å glemme det aller meste av kunsten, musikken og litteraturen.23   

Lenge var det slik at mennesket dyrket sin menneskelighet ved å markere 

avstand til naturen. Kant, for eksempel, var svært opptatt av at mennesket 

skilte seg fra dyr ved sin evne til rasjonalitet, noe som igjen ledet hen til 

muligheten for moral, kunst, rettferdige samfunnsordninger osv. Hegel, 

den store samfunnsfilosofen, mente også at mennesket ble født med en 

«første natur», som måtte «utryddes» hos det lille barnet for at det skulle 

utvikle sin menneskelighet. Innenfor et slikt verdensbilde lar kunsten seg 

enkelt definere som det motsatte av natur, jf. termene kunstig og artifisielt. 
Etter at disse dikotomiene er grundig problematisert, dekonstruert og 

destabilisert, er det i dag gjerne kunstnere som leder veien «tilbake» til 

naturen og materialene, gjennom oppløsningen, og kanskje også gjenska-

pelsen, av oss selv. Kanskje ser vi en vending fra «Kunsten» med stor K, 

henimot naturen med liten n. Ideen om antropocen har i alle fall fått stor 

gjenklang i samtidskunsten.24  

Den vestlige sivilisasjonen har gitt oss byer med hager, parker og  

omkringliggende kulturlandskap. Men også store søpledynger, der vilt og 

mennesker lever i nye økosystemer, eller anti-økosystemer. I begynnelsen 

av denne teksten hevdet jeg at vår tids økonomiske system er et suicidalt 

system som ødelegger livsgrunnlaget. Som kjent er roten til ordet økono-

mi det greske oikos, som betyr husholdning eller husholdering. Denne 

forbindelsen er forlatt for lenge siden, blant annet ved at finansnæringen 

har overgått produksjonsdelen av økonomien som kapitalens drivende 

motor. Når forskere i dag ser fram til å dyrke planter på Mars,25 er jorda  

allerede gitt opp som samfunnsmessig prosjekt. Spørsmålet nå er: Kan 

26Jf. Forfatternes 
klimaaksjon og 
Concerned Artists Norway. 
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kunsten gjøre noe med dette? Jeg spør ikke om dette er et rimelig spørsmål, 

fordi alle grupper i samfunnet etter min mening må bidra med det de 

kan. Hva kan så kunsten som andre ikke kan? Kan kunstnere, for eksem-

pel, vekke oss andre til handling?26 Dette alternativet har jeg vel allerede  

avvist med metaforen om et samfunn som verken drømmer eller er  

våkent. Det er dessuten en naiv idé. Men det finnes en tendens hos dagens 

kunstnere til å søke til mellomrommene og det uutforskede, slik også 

kunstprosjektet som denne teksten er en del av, gjør. Kanskje kan kunst-

nere så å si lede an, eller lokke oss – ikke fram eller tilbake, men til å delta 

i å skape en annen livsform? I dag ser vi at kunsten sjelden framstår i form 

av verker, men desto oftere er det snakk om prosjekter, utført av kollek-

tiver – kanskje kan vi da også se dette som skapelse av nye livsformer: mer 

kunstneriske livsformer som skiller seg fra den «innloggede» livsformen 

der uttrykk resirkuleres i kretsløp uten retning –? Kunstens vending mot 

materialitet og omgangen med tingene, livsformene, dyra – alt dette kan 

kanskje vekke menneskenes drømmer, lengsler, savn etter tilhørighet til 

noe som er i ferd med å gå tapt. 

Kanskje er tiden også kommet for å tenke igjennom det imaginære på 

nytt. I en tid der skillene mellom kunst og vitenskap, og ulike deler av 

vitenskapene, står under sterkt press, ikke bare av kunnskapsteoretiske 

grunner, men også fordi tidens problemer krever det, er det på tide å ut-

fordre den tradisjonelle ideen om at bare det som er entydig og bestemt, 

er virkelig, slik Castoriadis har gjort. I dette ligger også et slags håp: 

Vitenskapsfolk fra en rekke ulike disipliner vender seg i dag til ideen om  

antropocen for å lage nye, ontologiske og pragmatiske vitensformer, ikke 

bare fordi de er nødt – av hensyn til jordens og menneskenes overlevelse 

– men også fordi det er gøy, det er kreativt og det er spennende.27 Hvis det 

er et framtidshåp i kunsten, finnes det kanskje nettopp der hvor fantasien 

trer inn i nye domener og lokker fram leken, de nye fortellingene, sam-

handlingene og overskridelsene hos alle dem som tenker, som skaper og 

som tar samfunnets drømmer på dypeste alvor. 

INGERID S. STRAUME (1963) er utdannet i psykologi, etikk og 

pedagogisk filosofi med en doktorgrad om Cornelius Castoriadis. 

Hun har bidratt i en rekke antologier og tidsskrifter om ulike temaer, som 

demokratiteori, politikk, oppdragelsesteori og klimaendringer. I 2013 utkom 

antologien Danningens filosofihistorie, redigert av Straume, med 28 bidrag 

fra i alt 23 forfattere. For tiden skriver hun en bok om psykologiske og 

pedagogiske perspektiver på klimaendringene sammen med psykolog 

Ole Jacob Madsen.
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Det begynte med kråken. 
Og det begynte med en kunstnerisk krise. 

I flere år har jeg gjennom forskjellige og ofte overlappende kunstner-

iske prosesser gjort meg erfaringer og møtt mennesker som har merket 

meg. I årene som har ledet opp til denne utstillingen, er det blant annet 

mitt møte med det industrialiserte jordbruket og med døde dyre- og 

fuglekropper som gradvis har drevet fram dEFINISJONSMAKT. Denne  

erfaringen er med på å skape en biologisk og konkret dimensjon. 

Samtidig i årene forut for dEFINISJONSMAKT møtte jeg Garborgs  

Haugtussa: gjeterjenta som eksisterer i bristepunktet mellom dagverden 

og det underjordiske, og som støtes ut av samfunnet. Med nyheten om det 

konkrete nedskytingsvedtaket av kråker i den ene hånden og et inderlig 

og emosjonelt møte med Haugtussa i den andre la jeg de to dimensjonene 

– den konkrete og den emosjonelle – oppå hverandre, og i spennet mel-

lom dem vokste kunstprosjektet fram. Gjennom arbeidet med materialet, 

de døde kråkene, og menneskemøtene som fulgte i kjølvannet av dette 

arbeidet, sprang flere følelser fram og kompliserte spennet mellom det 

konkrete, rasjonelle og det abstrakte, intuitive. Store kontraster kan være 

vanskelige å romme. Men kunstneriske opplevelser kan spenne en bro fra 

et ytterpunkt til et annet. Brospennet har fått et navn i denne publikas-

jonen: «og». Dette bindeordet representerer kunsten og dens funksjon 

som brobygger i samfunnet og har gitt denne delen, den utstillingsdoku-

menterende delen, av publikasjonen dens tittel. 

Det er mange som sitter på mye formell og uformell definisjonsmakt i 

et samfunn. Men kunsten, som kråka, lever sitt eget liv og gir rom for  

subjektive tolkninger og sannheter. Også dette kunstprosjektet skal  

oppleves, føles, tolkes og forstås subjektivt. De manglende føringene fra 

min side representeres ved […]. 

Du har definisjonsmakten. 

OG
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Utdrag fra arbeidsprosessen: flåing av kråke. Taksidermien involverer 

bl.a. vasking og deretter tørking av kråkefellen. Tørkingen foregår i  

tørketrommel, hvor kråka tørkes sammen med potetmel. Denne metoden 

sørger for en luftig fjærdrakt. Deretter trykkluftblåses kråka for å fjerne 

overflødig potetmel fra fjærene. 

FLÅING
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Under åpningen av den 4. Article Biennalen i 2012 fikk jeg anledning til å tilberede og 

servere kråkekanapeer i samarbeid med Gastronomisk Institutt. Etter prøvesmakingen 

fikk publikum anledning til å delta i en spørreundersøkelse for kartlegge deres opplev-

else av og holdninger til kråkekjøtt som mat. 

ARTICLE BIENNALE
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Event

Articlebienale 2012

Eurofins Food & Agro Testing Norway AS 
(Klepp)
F. reg. 982 571 146 MVA
Lalandsveien 2
NO-4353 Klepp Stasjon

Tlf:        +47 21 00 51 00
Fax:      
mat@eurofins.no

Tove Kommedal
Tanke Svilandsgt. 46a
4007 Stavanger
Attn:  Tove Kommedal

AR-12-MP-004160-01

EUNOKL-00017354
Í%R5vÂÂ4qOmÎ
Prøvemottak:

24.09.2012-27.09.2012Analyseperiode:

24.09.2012

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Uke 39, Kjøttprøver

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

KråkekjøttPrøvetype:

438-2012-0924-008Prøvenr.: 24.09.2012

Prøvemerking: Hommersåk Analysestartdato: 24.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

Aerobe mikroorg. petrifilm

cfu/gAerobe mikroorganismer Afnor 3M-01/1-09/892400000

cfu/gE.coli 3M 01/08-06/01>1500

Koliforme bakterier ved 37°C, petrifilm

cfu/gKoliforme bakterier ved 37°C NordVal134000

cfu/gStaphylococcus aureus Afnor 3M-01/9-04/03<10

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

KråkekjøttPrøvetype:

438-2012-0924-009Prøvenr.: 24.09.2012

Prøvemerking: Byberg Analysestartdato: 24.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

Aerobe mikroorg. petrifilm

cfu/gAerobe mikroorganismer Afnor 3M-01/1-09/892000

cfu/gE.coli 3M 01/08-06/0110

Koliforme bakterier ved 37°C, petrifilm

cfu/gKoliforme bakterier ved 37°C NordVal13<10

cfu/gStaphylococcus aureus Afnor 3M-01/9-04/03<10

Åse Lyngved Holstad

Mikrobiolog

Klepp Stasjon 27.09.2012

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :

I forkant av prøvesmakingen av kråkekjøtt bestilte jeg to analyser fra Eurofins, hvorav en testet 

kråkene for mikrobiologisk smitte. Grunnen til at jeg valgte å teste kjøttet var at jeg ville unngå 

eventuelle diskusjoner rundt sikkerheten ved å spise åtseletere. Analyserapporten fra Eurofins 

ble utført på to kråkefellinger, kalt henholdsvis «Hommersåk» og «Sele». Den mikrobiologiske 

testen heter «Mikrobiologiske krav og retningslinjer for næringsmiddel», satt av Mattilsynet 

2002. Testen krever at tallene for E.coli ikke skal overgå 50, og at tallene for Staphylococcus  

aureus ikke skal overgå 500. Verdiene for «Sele» var fine, og kråkekjøttet ble tilberedt og servert.  

Verdiene hos «Hommersåk» var derimot for høye, og kjøttet ble dermed destruert. Det ble 

konkludert med at de høye verdiene skyldtes slaktemetoden og ikke kråkas levemåte. 
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Eurofins Food Testing Norway AS (Moss)
F. reg. 982 571 146 MVA
Møllebakken 50
NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00
Fax:      +47 21 00 51 10
mat@eurofins.no

Tove Kommedal
Tanke Svilandsgt. 46a
4007 Stavanger
Attn:  Tove Kommedal

AR-12-MO-003252-01

EUNOMO2-00013044
Í%R5vÂÂ4ÄO~Î
Prøvemottak:

25.09.2012-04.10.2012Analyseperiode:

25.09.2012

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: Kråkekjøtt

OppdragsgiverPrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

KråkekjøttPrøvetype:

440-2012-0925-020Prøvenr.: 24.09.2012

Prøvemerking: Homersåk, Byberg. Analysestartdato: 25.09.2012

Analyse Resultat: Enhet: LOQ: Grenseverdi:Metode:MU

g/100 ga) NMKL 1731.21 0.1LP06V   Aske

kcal/100 g* BEREGNET120MN004   Energi

kJ/100 g* BEREGNET506MN005   Energi

g/100 ga) NMKL 1310%2.87 0.1LP04U   Fett, SBR

g/100 g* BEREGNET<0.1 0.1MN032   Karbohydrater

Protein (Nx6.25) (Kjeldahl)a)

g/100 g NMKL 60%23.5 0.3LP021   Protein (Nx6.25)

Vanninnholda)

g/100 g NMKL 2374.5 0.1LP06U   Vannprosent

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)  ISO/EC 17025:2005 SWEDAC 1977, Eurofins Food & Agro (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

Heidi Brusethaug

Kundesupport Mat og Fôr

Moss 04.10.2012

< :Mindre enn, > :Større enn, nd :Ikke påvist, MPN :Most Probable Number, cfu :Colony Forming Units, MU :Uncertainty of Measurement, LOQ :Kvantifiseringsgrense

Opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). Side 1 av 1

Tegnforklaring:

(Ikke omfattet av akkrediteringen)* :

Den andre testen jeg bestilte fra Eurofins testet næringsinnholdet i kråkekjøttet. Testen 

viste at næringsinnholdet i kråkekjøttet gjør at fuglen burde kunne brukes som matfugl 

på lik linje med andre, mer konvensjonelle, matfugler.
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SPIRITUALISME
Under et residency-opphold ved Kunstkvarteret i Lofoten ble naturterapeuter fra flere 

felt invitert til å diskutere og undersøke osteologiske materialet for healende krefter. 
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Trofé Corvus cornix
2015

Kråkeskinn, Corvus cornix 
filt
lavendelpute
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Serigrafi

Hå gamle prestegard, 
Hå Norge, 2015 
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dEFINISJONSMAKT(4) 
Prøvesmaking av kråkekjøtt

Egnet som menneskemat
2013

Serigrafi
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Karakterisering av kråke
2013

Serigrafi
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Definisjon av smak
2013

Serigrafi
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Prøvesmaking av kråkekjøtt

Karakterisering av kråke
2013

Serigrafi
77x57 



Framtidslinjer I
2015

Blyant på papir
230 x 150



Memento mori-klede
2015

Størrelse: 113 x 140
Cyanotypi på lin, kaffe



UNTITLED

2013
3.53 min



En barføtt person bærer et sirkulært speil i et 
berg landskap mot havet. Skyer i bevegelse 
vises i to firkantede speil som ligger i landska-
pet, i kontrast til en skyfri himmel. 

Filmen inneholder landskapselementer som 
ikke helt passer sammen. Lyddesignet bygger 
opp uro og brukes som en aktiv undertone i 
fortellingen. Strukturen ligger i den målrettede 
gangen og landskapets refleksjon. 

Filmen adresserer til det imaginære og trangen 
til å forene polare kontraster.





Memento mori I

Memento mori-klede
Hå gamle prestegard
2015
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Memento mori I
2014

Osteologisk materiale, 
Corvus cornix 
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Hå gamle prestegard
2015
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BARDO

2015
2.58 min



Tittelen er hentet fra tibetansk buddhisme og 
betyr «mellomtilstanden», som har tre stadier. 

Videoens narrativ bæres av en skikkelse, 
tildekket og skjult av en kappe bestående av 
rester av tau og rep fra sjøen. I første stadium 
trer skikkelsen opp av jorden, parallelt med at 
en bil suser forbi og et fly letter. I neste stadium 
beveger skikkelsen seg på bakken i retning 
havet. I siste stadium trer skikkelsen ut i havet 
og lar seg flyte med bølger og strømninger. 

Filmen adresserer individets utilstrekkelighet i 
møtet med en global miljøkrise. 
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TRINE MATHIESEN GILJE (1981), bosatt i Stavanger, Norge, har en MA i 

lesevitenskap fra UiS og har studert litteratur ved University of Leeds. Hun 

har publisert fagartikler og har i flere år jobbet som tekstkonsulent for flere 

bokutgivelser. I dag jobber Gilje som lektor i den videregående skole og er 

involvert i flere bok- og publikasjonsprosjekter, spesielt innen kulturfeltet.

BIOGRAFI 

Medredaktør, korrektur, språkvask og tekstkonsulent
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TOVE KOMMEDAL (1970) bor og arbeider i Stavanger, Norge. Kommedal er 

autodidakt og jobber innenfor flere kunstneriske uttrykk og medier. Hennes 

kunstneriske virke preges av sosiopolitiske undertoner. Kommedals kunst-

nerskap kjennetegnes ved forskningsbaserte tilnærminger og eksperimen-

tering med kunstens og kunstnerens potensiale for sosial og politisk inn-

flytelse. Dette engasjementet manifesterer seg i materialet selv eller på et 

konseptuelt nivå. 

Kommedal har de senere år utviklet en betydelig praksis og deltatt på flere 

internasjonale utstillinger, som Wilderness på New Shelter Plan i København 

(2015) og The Return of the Ghost på The 4th International Video Art Exhibition 

in Taiwan (2014). Hun deltok også i 2014 på grunnlovsutstillingen Hvem eier 

historien? Makt, kunst og demokrati, samt på den årlige Vestlandsutstill-

ingen, hvor hun også debuterte. Kommedal har stilt ut i flere betydningsfulle 

institusjoner, blant annet Stavanger kunstmuseum, Kunsthall Stavanger, 

Rogaland Kunstsenter og Stavanger Maritime Museum samt flere steder  

ellers i Norge og i Europa. 

Hun har innehatt flere verv i BKFR, blant annet som styreleder (2007–2009). 

BKFR fikk politisk gjennomslag for atelierhuset i Stavanger som stod ferdig 

i 2015. 

BIOGRAFI

Kunstner og redaktør
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TAKK

MUST ved museumsdirektør Siri Aavitsland for åpenhet og støtte.
MUST, Stavanger kunstmuseum ved Hanne Beate Ueland for bidrag.
MUST, naturhistorisk avdeling ved direktør Atle Fiskå for støtte. Takker 
spesielt Torfinn Opedal for velvilje, veiledning og gode samtaler.
Miljøstasjonen i Hå kommune for kråker.
Hege Tapio, som åpnet opp for at jeg fikk servere kråkekjøtt på 
Article Biennalen, 2012.
Harald Sævareid.
Kunstnergruppa i Helheim, Kenneth, Susanne og Sidsel, for ballspill.
Alle fine folk i Lofoten. Ingen nevnt, ingen glemt. 
Torunn Larsen ved Rogaland Kunstsenter for veiledning.
Designer Cecilie Kyllingstad for jobb- og feriekoloni. 
Kenneth Varpe.
Alle ansatte ved Hå gamle prestegard, spesielt Ingunn Nord-Varhaug og 
Elisabeth Søyland, for samarbeid.
Silje Klippen for gode og faglige samtaler. 
Måltidets Hus ved direktør Arna Smistad.
Gastronomisk Institutt ved kokk Stig Fagerholt og Magne Christiansen.
Samtlige jegere, spesielt Bengt Oftedal.
Tekstforfatterne.
Trine for fantastisk kjekke skrivestunder og produktiv sammensausing.
Familie og venner for tålmodighet – og Erik.

Utgitt med støtte fra
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Stavanger kommune
Vederlagsfondet
Rogaland fylkeskommune
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DEFINISJONSMAKT er et kunstprosjekt som gjennom forskjellige 

kunstneriske og tematiske innfallsvinkler diskuterer definisjonsmaktens 

vesen og betydning i Vesten i dag. Men uansett innfallsvinkel er det  

kråka som er ledemotivet gjennom kunstprosjektet. En av innfallsvinklene 

til en forståelse av definisjonmaktens kraft er denne publikasjonen, 

som har fått tittelen dEFINISJONSMAKT.

Håpet er at du som leser av denne publikasjonen får innsikt i noen 

av de maktstrukturene som definerer våre liv i dag – og i de som 

definerer kråkas og kunstens liv og posisjon i samfunnet i dag. 

God lesning! 


