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DETER IKKE
gull, alt som

glimrer. I stafetten
i går hadde jo

sølv vært
glimrende.

FORFATTERENOGBOKHANDLEREN
«Det har vært antydet at Åsne Seierstad kan ha
tjent inntil 50millioner kroner på boka, så da skul-
le det bare mangle omman ikke kunne kommemed
et hyggelig tilbud»

Advokat Per Danielsen representerer
bokhandler Shah Muhammed Rais i Forliksrådet

HAPPYBIRTHDAYTOYOU
«Formeg er Elizabeth Taylor den
arketypiske femme fatale, et seksuelt
rovdyr, en eventyrlysten og vakker
brunette. Hun var alt det Amerika
forsøkte å fjerne på femtitallet»
Feminist og litterat Camille Paglia til magasinet Interview,

i anledning Elizabeth Taylors 75-årsdag tirsdag
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Brutalisering
avHamsun
Hva foregår på Nationalthea-
tret? Hva skjer med en av Knut
Hamsuns prosalyriske fortellin-
ger? Hamsun fikk utgitt «Mar-
kens Grøde» i 1917, samme år
som kommunistene knuste det
gamle russiske agrarsamfunnet.
Sebastian Hartmanns isceneset-
ting av Hamsuns lovprisning av
urbonden Isak Sellanrå, er en fi-
re timer lang brutalisering av alt
Hamsun sto for sosialt og kunst-
nerisk. Det kunstneriske norske
establishment synes å være i
demokratisk transe over en slik
forvandlingens scenekunst.
Er det noe korrekte nordmenn
ønsker, er det å få kontroll over
menneskemagikeren Hamsun.
Litt dreier det seg om hevn. Mye
dreier det seg om angstfordriv-
ing. Skrivekunst som reflekterer
europeisk politisk tradisjon, er
definitivt motkulturell og derfor
lite ønsket i vårt modernistiske
demokrati.
Etter 1945 har Vesten dyrket
kapital, industri og by. Vestlige
demokrater snakker om fred
mens de driver med krig. Det
har tydeligvis lagt føringer for
Nationaltheatret.
OleWilhelm Klüwer, talsmann

for Foreningen av norske NS-barn

Ønsketenkning
ombioenergi
Bioenergi er for tiden politisk
korrekt. Folk begynner å få dår-
lig miljøsamvittighet. Men bio-
industrien tilbyr lindring: Kjør på
biodrivstoff, så redder dumiljø-
et. Når bare dette fantastiske
drivstoffet blir tilgjengelig, kan
du kjøre med god samvittighet.
Slik er det dessverre ikke. Bio-
drivstoff slipper ut like mye CO2
som vanlig drivstoff, i motset-
ning til hva mange tror. De som
vet bedre, trøstes med det na-
turlige kretsløpet, som gjør at
utslippene tas opp igjen av
plantene.
Det biolobbyen fortier, er at
utslipp fra vanlig drivstoff også
tas opp. Og at begge deler er
langsomme prosesser, som vi
ikke har tid til å vente på. Så
hvorfor kjører da svenskene på
biodrivstoff? Tja. De vil vel spare
på importen og klare segmed
egenprodusert vare, i likhet med
mange andre land, deriblant
USA. Men det eneste som hjel-
per miljøet, er en radikal be-
grensning av utslippene, og det
raskt.
Da snakker vi om helt andre
virkemidler enn ønsketenkning.

Kaare Meidell, sivilingeniør

Er politiet utilgjengelig?
DEBATTEN OM OSLO-POLITIET.Det norske samfunn er trygt sammenlignet
med de aller fleste andre samfunn.

Av Geir Aas,
høyskolelektor og

stipendiat
ved Politihøgskolen

BIDRAR TIL FRYKT. Debattredaktør Knut
Olav Åmås vil i sin kommentar i Aftenpos-
ten 24. februar utfordre «fryktsamfunnet»
som sikkerhetsindustrien bidrar til å skape.
Det er et prisverdig formål, og jeg er enig i
at veksten i denne industrien reiser alvorli-
ge problemstillinger både for rettsstaten og
demokratiet. Samtidig er det forunderlig at
Åmåsmed sine påstander selv gir et bidrag
til økt frykt. Jeg mener han gjør det ved å
skape et inntrykk av et fullstendig under-
bemannet ogmaktesløst politi i et samfunn
der kriminaliteten sies å øke eksplosivt.

Lav terskel for å rykke ut. Åmås viser til
et eksempel der noen hadde bedt om politi-
bistand til et masseslagsmål i Oslo, men po-
litiet hadde visstnok ikke tid til å bistå. Sli-
ke historier finnes det sikkert mange av,
men dette hører med til unntakene og ikke
til hovedmønsteret. I mine studier av Oslo-
politiet har jeg dannet meg et helt annet
inntrykk enn alle de som fokuserer på poli-
tiets fravær. Jeg har som observatør deltatt
på rundt 100 politipatruljer i Oslo. I tillegg
har jeg analysert ca. 3000 nødmeldinger til
politiets operasjonssentral. På bakgrunn av
dette arbeidet vil jeg tegne følgende gene-
relle bilde:
1. Det finnes knapt grenser for hvilke pro-

blemer og konflikter ordenspolitiet blir
sendt ut til.
2. Terskelen ligger lavt for når politiet ryk-

ker ut, og den ligger for lavt når for eksem-
pel politiet må fjerne døde katter fra for-
skjellige hager eller be folk skru nedmusik-
ken på fester rundt omkring. Dette er pro-
blemer folk bør løse selv.
Hvis politiet stadig skal ordne opp i små-

problemer for folk, vil befolkningen etter
mitt skjønn bli mer hjelpeløse. Det er et
sykdomstegn ved vårt moderne og urbani-
serte samfunn at man etterspør politibi-
stand til all verdens trivielle problemer.
Som observatør på politiets operasjonssent-
ral har jeg erfart at det hører med til sjel-
denhetene at politiet ikke har tid til å rykke
ut til nødssituasjoner. Jeg er imidlertid enig
i at politiet i Oslo for tiden er underbeman-
net og trenger mer ressurser.
Åmås viser også til at Manglerud politi-

stasjon, som skal betjene 190 000 personer,
til tider bare har én bil patruljerende i sitt
ansvarsområde. I tillegg forsvinner denne
politibilen ofte ned til sentrum nattetid i
helgene, påstås det. Grunnen er vel at det

ofte er helt stille i dette området på natten.
Jeg tør påstå at politiet i Oslo kan nå de fleste
steder i byen på under ti minutter. Politiet i
Norge er dessuten pålagt å vri sin tjeneste i
enmer problemorientert retning.
At publikum ønsker et mer synlig politi, er

også en sannhet med visse modifikasjoner.
Politiets tilstedeværelse representerer tvety-
dighet og ambivalens. Vi forbinder nemlig
politiet bådemed trygghet og utrygghet. Ser
jeg politiet for eksempel der jeg bor, vil jeg
fort kunne tenke: Hva galt har skjedd her?
Ser jeg politiet ofte påmitt hjemsted, vil jeg
ganske sikkert få et inntrykk av at jeg bor i et
farlig strøk. Disse erkjennelsene underbyg-
ges av ny politiforskning foretatt i våre nabo-
land. På den annen side vil de fleste av oss
selvfølgelig ha synlig politi i områder som
oppleves som utrygge.
Åmås’ bidrag til «fryktsamfunnet» kom-

mer også til uttrykk i hans kriminalitetsana-
lyse. Han fremsetter en påstand om at krimi-
naliteten har vokst med 700 prosent siden
1960. Hva slags samfunn skulle vi ha fått hvis
kriminaliteten hadde økt så eksplosivt? Et
samfunn hektet av sine hengsler og i dypt
moralsk forfall.

Et trygt samfunn. Slik er det ikke. Det nors-
ke samfunn er trygt sammenlignet med de
aller fleste andre samfunn. Den registrerte
kriminaliteten har riktignok økt slik Åmås
viser til i løpet av de fire siste tiårene (men i
den senere tid har den falt markert hvert år).
Den registrerte kriminaliteten er imidlertid
noe helt annet enn den faktiske kriminalite-
ten.
Åmås’ fremstilling av bygatene i Oslo og

andre norske byer i helgene som «villvest»,
gir også et uheldig inntrykk. Voldsforsknin-
gen viser ganske tydelig at de fleste som ut-
settes for vold, selv har vært voldsutøver. Den
uprovoserte volden forekommer relativt sjel-
den. Din oppførsel på byen har stor betyd-
ning for risikoen for å bli utsatt.

Det er forunderlig at KnutOlavÅmåsmed sine
påstander i Aftenposten 24. februar selv gir et
bidrag til økt frykt, skriver Geir Aas.

Av professor
Einar Kringlen

Medikamentenes rolle. Psykia-
ter Jørgen Bramness og psykolog
FredrikWalby hadde i Aftenpos-
ten 12. februar en artikkel om
dette viktige temaet. Budskapet
fra forfatterne er klart. Man fikk
en nedgang i selvmord her i lan-
det fra slutten av 1980-tallet, en
nedgang som tilskrives de nyere
antidepressive medikamentene.
De skriver også: «I årene etter

medikamentene ble introdusert
sank antall selvmordmed opptil
150 pr. år.» Bare på et par år

Kan selvmord forebygges?
skulle altså nedgangen være på
300. Trykkfeil eller har det gått
litt fort for forfatterne?
Etter 1970-tallet begynte selv-

mordsratene å stige her i landet,
og særlig på slutten av 80-tallet
fikkman en påtagelig økning
med en topp i 1988med over 700
registrerte selvmord. Siden flatet
tallene seg ut, og fra 1992 kom
det en betydelig nedgang, særlig
for menn, med ca. 500 for 2003.
Vi må tilbake til 1975 for å finne
så lave tall. Det er imidlertid tvil-
somt om den store bruken av de
«nyere» antidepressive medika-
menter er årsaken til nedgan-
gen, av følgende grunner:

, Velkontrollerte forsøk viser at

virkningen av de nye anti-
depressivemedikamentene
er udramatisk.

, Det store salget av nye anti-
depressive tok av i Norge
først etter 1993, og da hadde
økningen i selvmordstallene
allerede stanset opp.

Ved studium av selvmordsrater
i forskjellige land fant forskeren
Burgess ogmedarbeidere at de
land som hadde satt i verk fore-
byggende tiltak, faktisk hadde
den største økningen av selv-
mord. I motsetning til hvaman-
ge ville vente, fant man altså at
forebyggende tiltak, blant annet
bruk av antidepressive medika-
menter, var knyttet til en økning

av selvmord, særlig blant menn.
Drapstallene for Norge økte

også fra 1970-tallet og nådde en
topp i 1989med 62 registrerte
drap. Siden fant det sted en
nedgang til 37 i 1999 –med en
lett oppgang i 2002. Selvmord
og drap er gjerne knyttet til bre-
de sosiale samfunnsendringer.
Det mest interessante i denne
sammenheng er faktisk hvorfor
både selvmords- og drapstalle-
ne økte så sterkt på slutten av
1980-tallet. Plassen tillater ikke
detaljer, men la megminne om
at i Norge representerte 80-tal-
let en nasjonal orgie i vekst og
forbruk som endte med en
bankkatastrofe på slutten av ti-
året.


