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Øyene

– JEg ble litt
Da nøttlendingen
Thomas Hylland Eriksen
var 18 år, hadde han to
mål. Han skulle skrive
romaner, og han skulle
redde verden.

Han har skrevet et par romaner, men føler at
noe er ugjort der. Når det gjelder verdens skjebne, er han ustoppelig i gang. Det har blant annet
resultert i rundt 55 bøker. Noen få er riktig nok
skrevet sammen med andre.
Dessuten var han uttalt anarkist, og forlot øyene da han var ferdig med skolegangen.
Det er svært lite anarkistisk ved professorens
fremtreden der vi treffer ham på kontor nummer
743 i Eilert Sundts hus på Blindern i Oslo. Bolig
med hage i pent strøk har han også. Samt en
snerten liten el-bil, som riktig nok må lades etter
ti mil, men hva gjør det? Den brukes stort sett internt i Oslo. Han er ikke så ofte i Vestfold lenger.
Når Øyene spør hva professoren er mest opptatt av for tiden, svarer han som den erfarne pedagogen han er: – Det er et kjempegodt spørsmål. Og så fortsetter han med å si at han på mange måter er et barn av sin tid.
– Jeg er opptatt av de nære ting, som coronaviruset, Trump og klimaendringene. Men i et litt
lengre perspektiv er det to ting jeg er opptatt av:
Det er smarttelefonen og containerskipet.
Det med containerskipene skjønner han
umiddelbart krever en forklaring. Forklaringen
er at containerskipene, med sin enorme lastekapasitet, kan frakte store volum med billige produkter fra Asia til forbrukere over hele verden.
Det er en trussel mot liten og middelsstor industri i Vesten, som ikke har mulighet til å konkurrere på pris. Det får svære konsekvenser, som vi
ikke har oversikt over, og som gjør at vi mister
kontroll.
Når Thomas Hylland Eriksen blir tilstrekkelig
opptatt av noe, skriver han bok om det. Containerskipene har han likevel overlatt til en kvinnelig kollega. Derimot skriver han nå bok om
smarttelefonen, som han selvsagt har siste modell av.
Den telefonen kommuniserer blant annet
med en liten dings han har festet til armen. Den
dingsen måler blodsukkeret hans og rapporterer
nivået til mobiltelefonen. Dermed slipper han
masse trøbbel med nåler i fingeren og sånt.
– Smarttelefonen er også et barn av sin tid. Det
er en merkelig oppfinnelse som har forandret
verden svært fort. Det skjer en del rundt oss som
vi ikke har oversikt over, og som jeg tok opp i boken «Overheating», som kom i 2016. Boken er
en oppsummering av mye av det jeg har forsket
på. Men nå er det smarttelefonen. I løpet av
noen få år har den fått spredning over hele verden. Nå er 3,5 milliarder av dem i bruk. Bare
mens vi sitter her, blir det sikkert solgt et par millioner til, sier den engasjerte professoren mens
han strekker seg mot øverste rad i bokhyllen for
å ta ut et eksemplar av «Overheating».
– Spørsmålet er hva smarttelefonen gjør med
verden, og hva den gjør med oss. Det er rom for
mange bekymringer i verden, men når det gjelder smarttelefonen, er jeg ikke bekymret, men
nysgjerrig.
Smarttelefonen er ikke først og fremst en telefon. Da iPhone kom, var det mange som gjorde
seg muntre over at den var dårlig å ringe med. Vi
var ikke klar over at den ikke først og fremst var
en telefon.
Eriksen forteller at det forskes på hva folk har
som yndlingsapp. For ham er det uten tvil Wikipedia. Han slår opp ting hele tiden. Det han fin-

ner, leder til at han slår opp mer. En kollega holder seg til Google Maps. Der slår han opp bygninger han passerer og får masser av informasjon
om byggeår og arkitekt og hva det nå kan være å
vite om en bygning. Han må uansett bruke lang
tid hjem.

– Smarttelefonen har forandret livene til
mengder av mennesker. Det er midt i blinken for
en antropolog, som er opptatt av variasjon og
mangfold. I små samfunn med dårlig utviklet
økonomisk sektor, senker det mange terskler,
sier antropologen som er særlig fascinert av
flyktningers bruk av smarttelefonen.
– Det første flyktninger spør om når de kommer våte i land, er lademuligheter og et fungerende SIM-kort. Det er en helt ny verden for
flyktninger som nå kan holde et mulig nettverk
hjemme orientert om hvordan det går. Det er
gode nyheter for oss her i den protestantiske verden, hvor vi er så flinke til å bekymre oss.
I Sør-Korea, som har svært høy smarttelefondekning, er det forsket på virkningen. Forskningen viser at folk blir smartere. Så i stedet for å
bekymre oss når det ikke er nødvendig, kan vi
heller glede oss over mulighetene.
Nå angriper Eriksen smarttelefonen gjennom
en rekke artikler på engelsk og en bok som kommer til sommeren. Her vil han vise mangfoldet,
og mulighetene, og ikke minst, skape litt begeistring. Her er det ingen grunn til bekymring.
Den synes han vi kan spare til fossilt brensel og
klima.
– Jeg oppmuntrer studentene mine til å finne
ut ting, til å søke på Google. For oss som er nysgjerrige av natur, er smarttelefonen fantastisk.
Oppe i all nysgjerrigheten og begeistringen, er
det imidlertid noen skyer over professorens
himmel. I et samfunn hvor vi henter mye av informasjonen fra internett, er det vanskelig å få
studentene til å til å lese lang tekst. Og bøkene
han skriver om samfunnet og teknologiutviklingen, går fort ut på dato. Samtidig kan det hende
at det neste temaet som skal prege Thomas Hylland Eriksens hverdag, har et litt lengre perspektiv. Da skal det handle om klima og miljø. Intet
mindre. Det har mange sider.
– Jeg har skrevet bok om at det meste som er
godt for oss, har lavt karbonavtrykk. Miljøaktivistene burde legge vekt på det. Men vi må skalere ned, sier professoren, som er begynt å bake
surdeigsbrød. Han sier det er langsomt og vanskelig, men han begynner å få tak på det.
I løpet av samtalen så langt, har Thomas Hylland Eriksen vært borte i det aller meste av det
som betyr noe for menneskeheten. Da er det
nærliggende å stille ham det store spørsmålet:
– Hva er det som driver deg? Hva er ditt overordnede prosjekt?
– Det var ikke tilfeldig at jeg ble sosialantropolog. Jeg er nysgjerrig og interessert i det å være
menneske. Det er et mirakel at vi blir født med
det samme utstyret over hele verden, og så går
det så forskjellig med oss.
Dermed er svaret avgitt, og han farer videre til
hvordan han ordner tankene sine.
– Jeg tenker best når jeg skriver, det hjelper
meg å rydde opp. Når jeg har skrevet en artikkel,
føler jeg at jeg har fått orden på ting. Jeg vet først
hva jeg mener når jeg har skrevet det. Men det
varer bare noen dager. Og så gir det mening å bli
lest. Andre kan lære noe av meg. I formidlingen
forsøker jeg å holde meg til de greske dydene,
det sanne, det gode og det skjønne.
– Det er for mange av oss og vi gjør for mye, sier
professoren ettertenksomt. Det kunne vært nok
om vi holdt oss i ro og spiste bønner og linser,
men når alle vil ha iPhone, blir det for trangt.
Han har et godt eksempel for å illustrere hvordan menneskene breier seg ut, og han illustrerer
det med at nå er bare fire prosent av alle jordens

pattedyr ville. Og her er det ingen som har kontroll og ingen har full oversikt. Derfor ser Thomas Hylland Eriksen på det han gjør som del av
en større økologi. Og den økologien er global.
Det forhindrer ikke at Eriksen gjerne forsker
på små samfunn som Mauritius og Seychellene.
Seychellene har 90.000 innbyggere. Det er over
10.000 innbyggere færre enn i Bærum kommune. Da spør han seg, og forsker på, hva det gjør
med et lite samfunn å bli rammet av alt det nye?
Øyene forstår det med oversikten når man
forsker på små samfunn. Men hvorfor må de
være så langt borte? For eksempel er Færder
kommune, med sine drøye 25.000 innbyggere,
også et lite samfunn. Da får professoren et visst
behov for å forsvare seg og understreker at han
var på Svalbard i forrige uke. Det forhindrer likevel ikke at han har en dragning mot andre strøk
og de kreolske kulturene. Dessuten er det noe
med livsglede, god mat og godt drikke. Samtidig
som folkene ikke er så forskjellig fra oss, selv om
de nok tar livet litt mer med ro.
– I 1986 kom du som høy, tynn, blek utlending
til Seychellene. Trolig med blokk og blyant og
kanskje reiseskrivemaskin til et lite øysamfunn i
Stillehavet. Hva syntes innbyggerne om det?
– Da jeg kom, var det ingen som skjønte noen
ting. De mente at jeg var en slags eksentrisk forfatter, som bestemte seg for å være der. De trodde jeg var fransk, fordi det var det eneste landet i
Europa de kjente til. Nå jobber jeg sammen med
lokale forskere og intellektuelle. Landet har sin
egen myntenhet, sitt eget universitet og er medlem av FN. Det finnes mye kunnskap der,
og Thomas Hylland Eriksen hjelper dem å få noe
av den kompetansen ut i verden.
Samfunnsforskeren Eriksen sa i et intervju for et par år siden at Nøtterøy ble for lite for
ham. Hvorfor da denne interessen for små land?
Han omgår i noen grad spørsmålet og svarer:
– Nøtterøy var et perfekt sted å vokse opp. Det
var stor frihet og stor trygghet, gode minner og
gode venner. Bror Kjetil, som ble biolog, og jeg
sto opp fem om morgenen og dro ut for å fiske.
Da jeg kom ut i tenårene, rundt 17, 18 år ble jeg
litt rastløs. Mange fra små og mellomstore steder
reiser ut og får utdannelse og kommer tilbake.
Jeg kunne ikke vite at det skulle bli universitet
på Bakkenteigen, så jeg ble i Oslo. Fordelen med
mindre samfunn er at du har stor trygghet og
nettverk som fungerer godt. Det er høy tillit mellom borgerne, men du mister muligheten til å
være anonym. Det blir også mindre mangfold.
Og så motsier han seg litt, for området fikk impulser utenfra. Det hadde maritim høyskole og
lærerskole. Det var antroposofer der, og Jens
Bjørneboe holdt til på Veierland. Dessuten var
Thomas Hylland Eriksen med på å starte Urijazz.
Har han tenkt tanken på å vende tilbake til
Nøtterøy som sosialantropolog? Det har han. Og
i den forbindelse nevner han at Færder kan regnes som øysamfunn, fordi øysamfunnet mangler fastlandsforbindelse. Kanalbroen er vippebro, og det gjelds ikke. Om man holder seg til det
resonnementet, bor 40 prosent av Norges øybefolkning på øyene utenfor kanalen.
For den som har vært med en stund, ble nå 58
år gamle Thomas Hylland Eriksen en form for
rammebetingelse. Det kom et par bøker fra ham i
året, og han skrev sikkert én avisartikkel om dagen. Han ble intervjuet om det meste som kunne
regnes innenfor en svært vid definisjon av hva
som er sosialantropologi. Samt at han svært ofte
var i radio og TV. Så ble han nesten borte.
– Jeg ble litt lei av meg selv, og så ville jeg finne
litt andre arenaer. Nå har jeg egen podkast, jeg er
på Facebook, og jeg holder foredrag. Og så ble jeg
en symbolfigur for ytre høyre. Når jeg mente
noe, fikk de noe å være imot. Det virket mot sin
hensikt.
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lei av meg selv
Dessuten satser jeg på boken, som er langsommere enn TV. Dessuten liker jeg best å
skrive bøker. Der er det plass for lange resonnementer, sidespor og digresjoner. Og så har
du full kontroll.

Øyenes medarbeider hadde lovet seg selv
at han ikke skulle gjøre noe nummer av at intervjuobjektet har hatt, og har, kreft. Men for
en så vidt kjent person, må det være lov å nevne det. Svaret var kort og fyndig og passer til
avslutning: – Det er ingen hemmelighet at jeg
har kreft. Det er ikke noe jeg er opptatt av. Jeg
er på regelmessige kontroller, men det er en liten del av mitt liv.

Sven Otto Rømcke

KORTREIST: For en grønn

sosialantropolog som Thomas Hylland
Eriksen, er det helt naturlig å kjøre elbil, at den er liten, og at den er gammel.
Professoren kjørte Øyenes utsendte til
Majorstuen etter samtalen, og turen var
godt innenfor de ti milene Eriksens røde
Smart har som rekkevidde.
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15 ÅR SOM KOMPETANSEBUTIKK
Vi har 10 års erfaring med Hoka og har både
kjennskap og kunnskap om de ulike modellene.

PÅ HOKA!

Hoka har basert seg på sko med lav v ekt og god
demping, tilpasset trening og hverdagsbruk.
Med vår Capron Speilkasse kan vi hjelpe deg
å finne rett sko for dine føtter.

DENNE UKEN HAR VI -20% PÅ ALLE HOKA MODELLER!
TILBUDET VARER UT LØRDAG 7/3 I BUTIKK, OG UT SØNDAG 8/3 I NETTBUTIKKEN.

SPESIALPRIS

SPESIALPRIS

SPESIALPRIS

DENNE FARGEN

DENNE FARGEN

DENNE FARGEN

1 299,-

HOKA CLIFTON 6 W
NIMBUS CLOUD/LANTNA

ÅPNINGSTIDER:
Mandag–fredag
Lørdag

10–18
10–15

1 799,-

HOKA SPEEDGOAT MID 2 GTX W
ANTIGUA SAND

KJENNSKAP GIR KUNNSKAP

BESØK OSS:
Travveien 4, 3170 Sem
Telefon: 33 37 05 40

1 299,-

HOKA CHALLENGER ATR 5
IMPERIAL BLUE/MANDARIN

