
1Samfunnsgeografen nr. 1 2014

Samfunnsgeografen
Årgang 24 – nummer 1 – 2014

Jubileum
100 år på UiO

20 år på SV



2 3Samfunnsgeografen nr. 1 2014 Samfunnsgeografen nr. 1 2014

Samfunnsgeografen er et tidsskrift for studenter, 
ansatte og allumniforeningen ved samfunnsgeografi 
ved Universitetet i Oslo.

Innsendte tekster som står på trykk representerer 
ikke nødvendigvis redaksjonens syn.

Forsidefoto
Følge på Svarti-
sen i Nordland, 
fotografert av 
Axel Lindahl. 
Tatt i 1892 eller 
tidligere. Et bilde 
som viser til vår 
felles arv med 
naturgeografi.

Redaktør: Torstein S. Throndsen
Assisterende redaktør: Brit Kjerschow Jevne
Økonomiansvarlig: Anna Degelmann

Bidragsytere: Jan Hesselberg, Marit Dahl Hjort, 
Tora Hope, Hans Petter Jakobsen, Brit Kjerschow Je-
vne, Joakim L. Lossius, Katrine Nesset, Elling Aron-
sen Oftedal, Kristian Stokke, Torstein S. Throndsen, 
Tuva Krogh Widskjold, Håvard Aagesen,

Utforming: Torstein S. Throndsen

Internettsider
www.samfunnsgeografen.no
www.facebook.com/samfunnsgeografen

E-post: torststh@student.sv.uio.no

Utgitt med støtte fra ISS (Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeo-
grafi), programutvalget i Sam-
funnsgeografi, kulturstyret (KS) 
og Frifond.

Trykk: BK Grafisk, Sandefjord
Opplag: 600

VELFERDSTINGETS 
KULTURSTYRE

Takk for meg.Innholdsfortegnelse
3 Leder: Identitskrisen er hvorfor jeg begynte  
 på samfunnsgeografi

4 Kort sagt

6 Tema: Jubileum

8 Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo:  
 Litt historie og noen studenttall

12 Samfunnsgeografi som kritisk samfunnsviten- 
 skap: Fra marxisme til konstruktivisme:

16 Geografisk identitetskrise

20 Profil på samfunnsgeografi: Aadel Brun  
 Tschudi

22 Geografipotetene som vart noko

26 Vi må bli det kritiske GIS-faget

28 Samfunnsgeografi sin rolle i klimaforskning

30 Veien videre

36 Ekskursjon til svensk pappindustri: Gjenbruk,  
 gjenbruk, gjenbruk

40 PU har ordet

42 Et semester i Sentral-Afrika: Pensum i praksis

48 Masteroppgaver levert i 2012-2013

50 Island

Dette blir tredje og siste utgave av Samfunnsgeografen med meg som redaktør. Jeg vil 
fortsette å bidra på en eller annen måte, men en annen skal få lov til å styre skuta og ta 
sjefsavgjørelsene fra nå av. Jeg er stolt av mye av arbeidet, men det som jeg synes har vært 
svakest med tidsskriftet i min periode, er fraværet av sterke meninger og kritiske kom-
mentarer om både fag og studium. Jeg håper derfor at denne utgaven kan være starten 
på en utvikling for Samfunnsgeografen mot å bli et mer kritisk talerør for studenter, og 
veldig gjerne forskere også, enn det er i dag. Ingenting ville gledet meg mer enn at neste 
utgave inneholder et illsint innlegg om at vi hang oss altfor mye opp i en såkalt geografisk 
identitetskrise i denne utgaven.

For denne utgaven er en jubileumsutgave. Det er 100 år siden den første faste stillingen 
i kulturgeografi ble opprettet ved universitetet, og det er 20 år siden vi ble en del av SV-
fakultetet. Det sies at når historien skrives ned, så formes den av nåtidens behov. Og det 
ser ut til at vi har behov for å avklare litt rundt denne identitetskrisen, som har vært rela-
tivt vedvarende. For min del kan jeg si at nettopp den identitetskrisen var sentral for at jeg 
valgte samfunnsgeografi. Greit nok, jeg er virkelig fascinert av forholdet mellom menneske, 
samfunn og natur. Når jeg da ville studere årsakene og konsekvensene til klimaforandring-
er i samfunnet, så virket samfunnsgeografi til å være mest opptatt av dette av samfunns-
fagene på Blindern. Promoteringsmessig, så hjalp det at faget hadde en professor, Karen 
O’Brien, som sitter i FNs klimapanel. Det var også vesentlig at det var et samfunnsfag hvor 
jeg også kunne ta naturvitenskapelige emner, i form av naturgeografi. Nå er det riktignok 
en helt annen historie om hvorfor jeg ikke fikk ta noen naturgeografiske emner.

I tillegg var jeg ikke interessert i å studere økonomi i seg selv, eller politikk, sosiale klasser 
eller eksotiske stammer i seg selv. Jeg er fullt klar over at dette er de aller enkleste stereo-
typene om de andre samfunnsfagene, men poenget mitt er at jeg har alltid vært mest inter-
essert i konteksten og samspillet i det store bildet. Kombinasjonen av klima og eierskap til 
et romlig perspektiv – som fungerer ganske bra til å studere kontekst og sampill, men som 
fort kan virke loddent og diffust (identitetskrise) – framfor et fenomen var altså en fulltref-
fer for meg. 

Jeg vil gjerne takke enkelte personer som har gjort arbeidet med Samfunnsgeografen langt 
lettere enn hva det kunne blitt. Instituttleder Per Gunnar Røe har, til tross for det som 
må være en hektisk hverdag, tatt meg imot til samtaler hver gang jeg har spurt. At han 
og professor Terje Wessel spilte dataspillet SimCity er mitt absolutte høydepunkt i tida 
som redaktør. Professor Kristian Stokke har vist fantastisk engasjement når han gjentatte 
ganger har bidratt med tekster. I arbeidet med denne utgaven vil jeg spesielt takke profes-
sor Jan Hesselberg som har kommet med flere tips og en åpen dør. Jeg vil også påpeke at 
jeg har ikke fått nei en eneste gang når jeg har utfordret noen av de vitenskapelig ansatte 
til å skrive. Veldig kult! Jeg har også noen medstudenter jeg vil takke. Sunniva Rebekka 
Skjeggestad var redaktøren før meg, som ønsket at jeg skulle ta over som redaktør. Kristin 
Jellestad var den som virkelig viste meg hva Samfunnsgeografen var. Tora Hopa har stilt 
trofast opp med flotte reportasjer eller artikler i alle utgavene jeg har vært redaktør for. 
Mange andre har også bidratt massevis, men jeg ville spesielt framheve disse personene.

Og da skal jeg heller la deg få lese resten av det interessante innholdet i Samfunnsgeo-
grafen.

Redaktør Torstein S. Throndsen

Beklager!
Først av alt vil vi beklage at vi er seint ute med 
årets første utgave av Samfunnsgeografen. Planen 
var å komme ut i april, men når vi ville øke både 
opplaget og sidetallet tok det litt lengre tid å 
avklare økonomien for hvor mye vi kunne ekspan-
dere. Mesteparten av bidragene ble altså skrevet 
på vårparten. Nå kan vi imidlertid stolt vise fram et 
blad som har 16 sider mer enn vanlig, og en opp-
lagsvekst på 200 eksemplarer.

I tillegg beklager vi at vi presterte kunststykket 
å vise bilde av feil person da vi skulle vise Hans 
Petter Jakobsen i forrige utgave. På side 41 kan du 
imidlertid se hvordan Hans Petter ser ut!
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Klimaforskere oppretter 
selskapet cCHANGE 
Er du lei av forskere som bare påpeker problemer, 
uten å gjøre noe med dem? Karen O’Brien og Linda 
Sygna er definitivt blant unntakene.  De har gått 
sammen om å danne et selskap, cChange, som 
tilbyr enkeltpersoner, organisasjoner og selskaper 
verktøy og metoder for å se hvordan de kan reagere 
på klimaforandringene. Hvis du har tatt enten 
bachelor- eller masteremnet til O’Brien, så har du 
kanskje en idé om hva dette går ut på.

Feministisk 
æresdoktor

For første gang i historien har en 
samfunnsgeograf blitt æresdoktor 
ved Universitetet i Oslo. 

Når nordnorske sam-
funn er i endring
Helene Amundsen holdt tirsdag 25. februar 
frokostseminar om hvordan lokalsamfunn møter 
endringer. Seminaret var basert på doktoravhan-
dlingen hennes “Adapting to Change - Community 
Resilience in Northern Norwegian Municipalities”.

Antropolog om den 
delte byen Oslo
Tirsdag 25. mars dro sosialantropologen Bengt 
Andersen linjene helt tilbake til bybrannen i Chris-
tiania i 1624 for å forklare dagens markante skille 
mellom østkant og vestkant i Oslo. Seminaret var 
basert på doktoravhandlingen hans om sosioromlig 
fragmentering i Oslo. 

Foto: Simen Schikulski/CC

Tharma på topp ti
Postdoktor Sarvendra Tharmalingam ble 
tidligere i år kåret til en av ti førstegenerasjons-
innvandrere som har gjort seg bemerket innen 
norsk arbeids-, samfunns- eller kulturliv. 
Konsulentfirmaet Leadership Foundation står 
bak kåringen. Tharma, som han gjerne blir kalt, 
kom til Norge i 1988 på grunn av borgerkrigen 
i hjemlandet Sri Lanka. Han arbeider selv med 
et studie av tamiler som lever i skandinaviske 
hovedstader, og er ansvarlig for emnet “Migra-
tion, Transnationalism and Development.”

Sletteland i vinden
Doktorgradsstipendiat Anja Sletteland har med 
sine kronikker i både Dagbladet og Aftenposten 
vært en av de mest fremtedende akademikerne i 
norsk presse i sommer om konflikten med Israel 
og Palestina. Nå i september har hun deltatt i 
Forsker Grand Prix Oslo. Sjekk ut www.fgposlo.
no for å finne ut hvordan det gikk.

KORT SAGT

Foto: Torstein S. Throndsen

Den feministiske geografen Geraldine Pratt ble 
i september den første samfunnsgeografen som 
er æresdoktor ved universitetet. På nettsidene til 
Instituttet for sosiologi og samfunnsgeografi kan du 
lese at hun med boka Gender, Work and Space fra 
1995 virkelig bidro til å forme feministisk geografi.

Da hun kom til Blindern for å motta æresdoktoratet, 
holdt hun forelesningen Filipina Nannies and their 
Children: Testimonial theatre, travelling scholarship 
and transnational debate, om filippinske kvinner 
som reiser til Canada for å jobbe som blant annet 
barnevakter, og ikke minst, om deres egne barn. 
Pratt brukte mye av forelesningen til å fortelle om 
hvordan de formidlet deres vitenskapelige funn 
med bruk av teater og skuespill. Skuespillere pre-
senterte monologer basert på kvalitative intervjuer.

Mathandel utenom  
supermarkedet
Hvordan skal bønder få solgt kortreist, økologisk og 
fersk mat til norske forbrukere? To kjente alter-
nativer her i strøket er andelslandbruk og Oslo 
Kooperativ. Samfunnsgeograf Alexandra Devik, som 
er rådgiver og prosjektleder hos Oikos – Økologisk 
Norge, pratet på frokostseminar 20. mai om temaet. 

Konferanse om økolo-
giske utfordringer
25-27. september er Instituttet for sosiologi 
og samfunnsgeografi (ISS) med på å arrangere 
en konferanse om økologiske utfordringer. På 
nettsidene til ISS står at aktuelle spørsmål er 
hvilken rolle skal demokratiet spille for å løse 
miljøproblemer? Hvordan skal vi skape grønne 
byer? Førsteamanuensins David Jordhus-Lier og 
stipendiat Emma Thomas og professor Karen 
O’Brien er blant de som skal snakke.
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Gratulerer!
I år det er 20 år siden samfunnsgeografi ble en 
del av det samfunnsvitenskapelige fakultetet ved 
Universitetet i Oslo. Men ikke nok med det. I år er 
det også 100 år siden den første faste stillingen i 
kulturgeografi, som det het den gangen, ble opp-
rettet ved Universitetet i Oslo. Derfor er det på sin 
plass med en gratulasjon! 

I den sammenheng bladde jeg meg tilbake til det første nummeret av 
Norsk geografisk tidsskrift fra 1926. Utgaven starter med manuskriptet 
til professor Werenskiolds tiltredelsesforelesning. Nå var han riktig mer 
natur- enn kulturgeograf, men de to første setningene på side én gir 
umiddelbar gjenklang selv i dag, nesten 80 år senere:

“Det er et merkelig faktum at nesten alle professorer i geografi føler sig 
forpliktet til å gjøre rede for hvad geografi egentlig er. Dette skulde jo ikke 
være noget godt tegn for faget.”

I denne utgaven av Samfunnsgeografen kan du lese at både forskere og 
studenter fortsatt har denne utfordringen. Samtidig har det skjedd en 
god del med faget. På sidene 12-15 guider professor Kristian Stokke deg 
igjennom de tre store faglige vendingene som samfunnsgeografien har 
opplevd. Professor Jan Hesselberg kan også gjøre deg klar over at det 
har skjedd en god del med det geografiske miljøet på Blindern.

Noe som Hesselberg viser at virkelig har skjedd, er de kvinnelige stu-
dentenes inntog. Det er en av grunnene til at når vi har valgt å presen-
tere én geografi i denne utgaven, så er det den første kvinnen i norsk 
geografi, nemlig Aadel Brun Tschudi. I denne sammenheng er det også 
verdt å bemerke seg at når det i år for første gang deles ut et æres-
doktorat på UiO til en samfunnsgeograf, så er det til den feministiske 
geografen Geraldine Pratt. Det er også verdt å legge merke til at i dette 
jubileumsåret har en samfunnsgeograf, Per Gunnar Røe, blitt leder for 
instituttet for både sosiologi og samfunnsgeografi. 

Vi har i tillegg brukt denne anledningen til å se på morgendagens 
historie. Vil professorer og studenter fremdeles måtte redegjør for hva 
geografifaget er, også om 100 år? På litt kortere sikt mener i hvert fall 
stipendiat Anja Beate Sletteland at vi bør kvitte oss med  lillebrorkom-
plekset for andre samfunnsfag, og heller se styrken i vår fleksibilitet. I 
Samfunnsgeografen er vi helt enig. Fleksibilitet og tverrfaglig tilnærm-
ing,  med andre ord vår identitetskrise, er vår styrke.
 Redaktør Torstein S. Throndsen

Dette bildet fra 1951 med professor Werenskiold har vi 

fått lov til å bruke av Musem for universitets- og vitenskaps-

historie (MUV). Med et topografisk kart og klær for å 

gå i naturen, så har bildet lite med hva vi i dag forbinder 

med samfunnsgeografi, men kanskje heller naturgeografi. 

La oss derfor bruke dette bildet som et tegn på hvor mye 

geografifaget har endret seg for oss i løpet av 100 år.

Foto: MUV/ukjent fotograf
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Samfunnsgeografi (tidligere kulturgeografi) var 
lenge administrert og samlokalisert med naturgeo-
grafi (i Matte-bygget, Abels hus). De to fagene, som 
tilsammen utgjør skolefaget geografi, har imidlertid 
alltid tilhørt forskjellige fakulteter ved Universite-
tet i Oslo (henholdsvis HF og MN). Etter en kort 
organisatorisk historie viser jeg en oversikt over 
utviklingen i samfunnsgeografis studenttall. Det 
er vanskelig å finne gode kilder til fagets historie. 
Grunnen til det er at da biblioteket som samfunns- 
og naturgeografi hadde felles, ble nedlagt, sto den 
nye store bygningen til HumSam-biblioteket ferdig. 
Der var det imidlertid ikke plass til samfunnsgeo-
grafis bibliotekssamlinger. Ledelsen til det nye 
biblioteket bestemt da å brenne våre 35 hyllemeter 
med bokser av notater, rapporter og andre skrifter 
samlet gjennom 75 år! Jeg får fortsatt fysisk vondt 
når jeg tenker på all den informasjonen om sam-
funnsgeografi som gikk tapt. Det var tidligere vanlig 
å skrive notater som ikke ble publisert, og artikler 
og rapporter som ble utgitt av instituttet. Noen av 
skriftseriene kan vi i dag finne ved bibliotekene 
i Bergen og Trondheim, hvis vi er heldige. Sam-
funnsgeografis viktigste faghistoriske kilder er med 
andre ord borte. Jeg har i det følgende hovedsakelig 
benyttet Norsk geografisk tidsskrift, utgitt første 
gang i 1926, som kilde.

Første gang det var mulig å avlegge en eksamen i 
geografi ved UiO var i 1871. Faget var da en del av 
historiestudiets lærerutdannelse. Nansens krys-
sing av Grønland i 1888 førte til en sterk økning i 
interessen for polarforskning og naturgeografi, og 
til etableringen av Det Norske Geografiske Selskab 
året etter. Bifagsundervisning i geografi, både i 
natur- og kulturgeografi, ble også på begynnelsen 
av 1900-tallet foretatt av personer som ikke var 
ansatt ved UiO.

Samfunnsgeografi  ved  Universitetet  i  Oslo

Litt  historie og 
noen studenttall
Professor Jan Hesselberg

ga derfor feil informasjon om hva faget ved UiO 
handlet om. De geografiske instituttene i Bergen 
(opprettet 1964) og Trondheim (opprettet 1974) 
fulgte etter med navne-endring noen år senere. 
De beholdt imidlertid navnet geografi på institut-
tene (selv om begge fra begynnelsen var plassert 
administrativt under de samfunnsvitenskapelige 
fakultetene). Naturgeografi er fremdeles en ob-
ligatorisk del av bachelorprogrammene i sam-
funnsgeografi ved UiB og NTNU. I 1990 oppnådde 
jeg, da som bestyrer for instituttet, å få “vår del”, 
den samfunnsgeografiske seksjonen, frigjort fra den 
mangeårige samorganisasjonen med naturgeografi. 
Samfunnsgeografi ble en del av det nyopprettete 
IKS (Institutt for kultur og samfunnsfag) ved HF-
fakultetet sammen med historie, idehistorie og 
etnologi. Fagene ble kalt avdelinger. De hadde egne 
styringsordninger og budsjett. Geografisk institutt 
fortsatte med bare naturgeografi (fysisk geografi). 
Senere ble dette faget slått sammen med geofysikk 
og geologi i Institutt for geofag. En konsekvens for 
samfunnsgeografi av den organisatoriske endrin-

gen var at emnet Regionalgeografi endelig ble 
nedlagt. Dette emnet inneholdt både samfunns- og 
naturgeografi og var derfor et fellesemne for både 
samfunns- og naturgeografistudenter på grunnfag 
(det første studieåret). Regionalgeografi dreide seg 
om beskrivelse av steder, av deres karakteristika i 
vid forstand, uten en problemstilling som styrende 
for valg av faktorer i beskrivelsen. Emnet hadde i 
lang tid vært lite meningsfullt fordi det ikke kunne 
være forskningsbasert, det var et “rent” undervisn-
ingsemne. Videre fikk vi redusert andelen natur-
geografi til en fjerdedel. Tidligere var naturgeografi 
like omfattende som samfunnsgeografi i grunn-
faget. Dette var viktig fordi vi da fikk både mer 
samfunnsgeografi i studentenes første studieår og 
at det tematiske utvalget av naturgeografi ble mer 
relevant for samfunnsgeografi. I 1994 (1. juli) gikk 
samfunnsgeografi ut av IKS og over til SV-fakultetet. 
Der var faget en avdeling direkte under fakultetsad-
ministrasjonen fram til 1. juli 1996 da ISS (Institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi) ble dannet. 
Denne overgangen gjorde det mulig for oss etter 

Første faste stilling i kulturgeografi (politisk geo-
grafi – Aksel Arstal) ble opprettet ved HF-fakultetet 
i 1914. Året etter ble det etablert en tilsvarende 
stilling i naturgeografi (Werner Werenskiold) ved 
MN-fakultetet. Geografisk institutt ble grunnlagt i 
1917 med bare disse to dosentene. Det ble finansi-
ert av begge fakultetene. Werenskiold var leder for 
instituttet fra begynnelsen og fram til 1953. I 1921 
ble det mulig å ta et hovedfagsstudium i humanis-
tisk geografi (samt i etnografi – de første norskut-
dannete etnografer tok hovedfagseksamen i den 
etnografiske delen av geografistudiet). Den første 
som avla avsluttende eksamen i (kultur)geografi, 
var Fritjof Isachsen i 1926 (magistergrad med 
temaet Stor-Oslos geografi). Han ledet Geografisk 
institutt fra 1953 til 1960. Han var den siste med 
"dobbelkompetanse" – han forsket i både kultur- og 
naturgeografi. Selv om instituttet hadde vært løselig 
organisert i to avdelinger etter etableringen i 1917, 
ble det først i 1966 formelt organisert i to seksjoner 
med egne styringsordninger og budsjett. De to 
vitenskapsfagene kultur- og naturgeografi fortsatte 
å tilhøre henholdsvis HF og MN. Dette gjorde det 
på mange vis vanskelig å administrere instituttet 
etterhvert som det ekspanderte i antall ansatte i 
andre halvdel av 1960-årene.

I 1964 ble etnografi (senere sosialantropologi) 
skilt ut av Geografisk institutt, og opprettet som 
et eget institutt ved SV-fakultetet. Da jeg var leder 
for den kulturgeografiske delen av Geografisk 
institutt (1987-1988), fikk jeg endret navnet på 
faget formelt fra kulturgeografi til samfunnsgeo-
grafi. Faget hadde lenge vært orientert mot 
samfunnsprosesser, det var problemorientert og 
opptatt av det vesentlige for folks liv. Mange av de 
ansatte ved instituttet var engasjert i forskjellige 
planleggings- og utviklingsprosjekter. Ordet kultur 

Tidligere holdt alle geografer til i Nils Henrik 
Abels hus. Foto: Torstein S. Throndsen
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noen år å ta naturgeografi ut som obligatorisk del 
av grunnfaget. I dag er det svært få om noen som 
velger å ta et emne i naturgeografi i sitt studieløp i 
samfunnsgeografi.

For samfunnsgeografis utvikling som samfunnsfag 
var en bedre tilknytning til de andre samfunnsf-
agene viktig. Det var videre en fordel for rekrutter-
ing av studenter at faget ble administrativt synlig 
som et slikt fag. Det viste seg imidlertid vanskelig 
å få til overgangen til SV-fakultetet. Bjørn Terje 
Asheim og jeg mislyktes i første omgang. Dekanen 
ved HF-fakultetet ville ikke tillate det, trolig fordi 
omorganiseringen ved fakultet og sammenslåingen 
i storinstitutter var lite populært blant de ansatte. 
Han var redd for en dominoeffekt ved at ett fag fikk 
“slippe unna”. Dekanen 
ved SV-fakultetet var 
positiv til at samfunnsgeo-
grafi kom dit. Ved neste 
forsøk et par år senere 
hadde vi god hjelp av 
lobbying fra hoved-
fagsstudentene våre. Det 
var nok også viktig at 
omorganiseringen på HF 
da hadde roet seg noe, samt at rektor var positiv til 
overflyttingen.

Da samfunnsgeografi skiftet fakultetstilhørighet, 
ville to av de fast vitenskapelig ansatte ikke være 
med i overflyttingen. De hadde sine nettverk ved 
HF-fakultetet, og de ville forbli der inntil de gikk 
av med pensjon. Vi var derfor bare 6 vitenskapelig 
ansatte og 1 administrativt ansatt som gikk over 
til SV-fakultetet. Fakultetet ga oss imidlertid én 
vitenskapelig stilling. Samfunnsgeografi hadde i 
mange år syv fast vitenskapelig ansatte. Med bare 
én ansatt i administrasjonen falt mye praktisk 
arbeid på de vitenskapelige. Samfunnsgeografi har 
nå felles budsjett med sosiologi, og tilgang til den 
relativt store administrative staben til ISS.  Vi fikk 
for noen år siden en ny stilling tilknyttet temaet 
samfunnsmessige konsekvenser av klimaendringer, 
og vi har nylig fått en stilling i politisk geografi. 
Endelig har det flerfaglige bachelor¬programmet 
i utviklingsstudier blitt lagt til samfunnsgeografi. 
Programmet får i 2014 en fast vitenskapelig stilling, 
som ifølge utlysningsteksten, skal besettes av en 
samfunns¬geograf med forskningserfaring fra land 
i Sør. Den ekspansjonen i vitenskapelige stillinger 

(til 10), som samfunnsgeografi har hatt de aller 
siste årene, er svært viktig for vår mulighet til å 
dekke et større tematisk felt av faget og å veilede 
masterstudenter i de samfunns-prosessene som de 
er interessert i.

Figurene på neste side viser ekspansjonen i antall 
studenter. Overflyttingen til SV-fakultetet har hatt 
en viktig betydning selv om tallet begynte å øke noe 
allerede etter 1990. Det er interessant at i perioden 
1936-1940 var det flere kvinner enn menn som tok 
hovedfag. Enda mer bemerkelsesverdig er titlene på 
hovedoppgavene deres, f.eks.: “Den norske tankfart 
i lys av oljehandelens geografi”; “En politisk-geo-
grafisk utredning av grenseproblemet i Slesvig”; og 
“Bærum jernverk og Bærumsbygda”.

Aadel Brun Tschudi 
(1909-1980), en markant 
kvinne oppvokst i Kina, 
var fast vitenskapelig 
ansatt i kulturgeografi fra 
1960 til 1979. Hun var 
den første kvinne ansatt 
i faget. Det gikk mange 
år før neste kvinne ble 
ansatt. Tschudi utførte 

et pionerarbeid med sin studie av teknologiske 
innovasjoner i jordbruket i heiene på Sørlandet 
og utmigrasjon. I 1973 startet hun utviklingsgeo-
grafi som forskningsfelt og studieemne. Hun var 
dosent i kulturgeografi (ikke professor) fordi det 
på 1970-tallet og tidligere ble bestemt “ovenfra” 
hvor mange ansatte et institutt kunne ha i hver 
stillingskategori (muligheten for personlig opprykk 
etter kvalifikasjoner fantes ikke). Kulturgeografi var 
tildelt bare én professor. Fra slutten av 1960-årene 
var det Hallstein Myklebost (1923-2000). Han tok 
over stillingen etter Isachsen. Myklebosts dok-
toravhandling handlet om Norges tettbygde steder, 
som han kalte det. Uttrykket ble etterhvert til det 
nå veletablerte ordet “tettsted”. På begynnelsen av 
1980-tallet ble dosent-kategorien fjernet fra univer-
sitetene i Norge, og stillingene omgjort til profes-
sorater. Jeg ble ansatt som professor i stillingen 
etter Tschudi i 1985.

1991 var året kvinnene igjen «fant» faget vårt; og de 
er nå i klart flertall blant studentene. Dette er ikke 
spesielt for samfunnsgeografi. Det siste året det var 
mulig å levere en hovedoppgave, var 2007, og 2008 
var det siste året for å levere en masteroppgave 

for de som hadde brukt lang tid. Nedgangen i 2011 
skyldes to forhold. For det første var opptakskvoten 
til masterstudiet blitt redusert noen år tidligere. 
Vi hadde lenge en kvote på 31 studenter per år 
(eksklusive kvotestudentene fra utlandet som tok 
studie-programmet Development Geography). 
Kvoten ble redusert til 27 noen år etter innføringen 
av studiereformen i 2003, for så å bli redusert til 
23 og da med inkludering av kvotestudenter fra 
utlandet (4). Kvoten er med andre ord blitt drastisk 
mindre. For det andre tar nå flere av studentene, 
som får opptak, ikke plassen.

I dag fungerer samlokaliseringen med sosiologi 
bra, og vi samfunnsgeografer er fornøyd med vår 
organisatoriske plassering. Utfordringen for oss 
framover blir å lykkes med spennende forskning 
og god undervisning slik at vi opprettholder (helst 
øker litt) søknaden til faget. Dette er avgjørende 
for at vi skal kunne få litt større opptakskvoter på 
både bachelor- og master-nivå. Slik universitetssys-
temet i Norge nå er, vil rekrutteringen av studenter 
til faget bestemme dets fortsatte eksistens eller 
mulighet for ekspansjon.

“1991 var året kvinnene 
igjen «fant» faget vårt; 
og de er nå i klart fler-
tall blant studentene.

Hovedfag, magister og master 1929 - 2010.  
Antall avsluttende eksamener per 5 år.

Hovedfag, magister og master 1974 - 2013. 
Antall avsluttende eksamener per år.
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Fra marxisme til 
konstruktivisme
Professor Kristian Stokke

Samfunnsgeografi som 
kritisk samfunnsvitenskap: 

Samfunnsgeografi er en relativt ung samfunns-
vitenskap, men et fag der ideen om kritisk forsk-
ning har fått en sterk posisjon. Det er også et fag 
som har gått fra å være gjennomgående empirisk 
og ikke-teoretisk til å bli preget av at geografer er 
opptatt av teoriutvikling på tvers av faggrensene 
innenfor samfunnsvitenskap. For å forstå den 
historiske utviklingen og dagens status for kritisk 
samfunnsgeografi kommer vi ikke utenom tre store 
vendinger i faghistorien: For det første, overgan-
gen fra deskriptiv regionalgeografi til kvantitativ 
geografi på 1950- og 60-tallet som gjorde sam-
funnsgeografi til en moderne men relativt ukritisk 
samfunnsvitenskap. For det andre, den radikale 
vendingen på slutten av 1960-tallet som gjorde 
samfunnsgeografi til en kritisk samfunnsvitenskap 
inspirert av marxistisk politisk økonomi. Og for 
det tredje, den kulturelle vendingen fra slutten av 
1980-tallet som har utfordret og utvidet betydning-
en av kritikk i faget. Det har selvsagt vært et større 
mangfold av tilnærminger i faget enn dette, men 
disse tre vendingene har definert de store linjene i 
fagets utvikling som kritisk samfunnsvitenskap.

Den kvantitative vendingen var en viktig forutset-
ning for utviklingen av samfunnsgeografi som en 
moderne samfunnsvitenskap. Kvantitativ geografi 
var mer anvendt enn kritisk, men vitenskapelig-
gjøringen av faget skapte en basis for utviklingen 
av kritisk samfunnsgeografi senere. Positivismens 
inntog i faget utfordret ideen om geografi som et 
deskriptivt syntesefag med regionalgeografisk 
kartlegging som fagets kjerneaktivitet. I stedet ble 
geografifaget definert som et romlig-analytisk fag 
som søkte å utvikle generaliseringer, modeller og 
teorier om geografisk lokalisering, forbindelser 
og flyt. Denne overgangen fra regionalgeografi til 
kvantitativ geografi utfordret likevel ikke ideen om 
geografi som et fag som studerte geografiske møn-
stre heller enn bakenforliggende prosesser, eller 
forståelsen av geografi som et enhetlig fag på tvers 
av skillet mellom samfunnsvitenskap og natur-
vitenskap. Forklaringen på dette ligger i at regional-
geografi og kvantitativ geografi hadde en felles 
forankring i empirisme og at begge tilnærmingene 
hadde en metodologi som var felles på tvers av 
skillet mellom naturgeografi og samfunnsgeografi. Illustrasjon: Katrine Nesset
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Begge disse forholdene forandret seg med den 
radikale vendingen på begynnelsen av 1970-tallet 
da geografi utviklet seg til et prosess-studerende 
fag og det samtidig oppstod et skille i metodologisk 
tilnærming mellom naturgeografi og kritisk sam-
funnsgeografi.

Den radikale vendingen i samfunnsgeografi 
kritiserte kvantitativ geografi for manglende 
sosial relevans, det vil si at positivistiske geografer 
ble beskyldt for kun å fokusere på teknokratiske 
studier med instrumentell nytte for offentlig 
administrasjon og planlegging, men med begrenset 
relevans for marginaliserte grupper og steder i en 
tidsperiode preget av sosiale problemer og kriser. 
Den kvantitative geografien ble også kritisert for 
å studere overflatefenomen uten å gå inn i de bak-

enforliggende struk-
turer og prosesser. 
Utfordringene som 
radikale samfunnsgeo-
grafer satte for seg selv 
var derfor å forstå rom-
lighet som samfunns-
messig produsert (det 
vi si å gå fra en objektiv 
romforståelse til en 
sosial romlighet) og å 
produsere sosialt rele-

vante analyser (det vil si studier som både kunne 
avsløre maktrelasjoner og bidra til frigjørende 
samfunnsmessige endringer). Svaret på disse ana-
lytiske og politiske utfordringene ble på 1970-tallet 
og 80-tallet primært funnet i marxistisk politisk 
økonomi, selv om det selvsagt ikke var alle geo-
grafer som plasserte seg innenfor denne retningen. 

Marxismen bragte sosial teori inn i et fag som inntil 
da hadde vært relativt ikke-teoretisk. Etter hvert 
som samfunnsgeografi ble en normal prosess-
studerende samfunnsvitenskap, ble faget også inte-
grert i et større samfunnsvitenskapelig fellesskap. 
Samtidig kan det observeres at når samfunnsgeo-
grafer leste seg opp på samfunnsvitenskapelig teori 
og ble mer opptatt av å forstå bakenforliggende 
politisk økonomi, ble fagets egen identitet mindre 
opplagt og framtredende. Mens faget tidligere ble 
definert som studier av geografisk differensiering, 
lokalisering og diffusjon, ble samfunnsgeografi 
etter den radikale vendingen et fag som studerte 
prosesser som også studeres av andre samfunns-
vitenskaper, men der samfunnsgeografer søkte å 
anlegge et særegent romlig perspektiv. Faget ble 
dermed definert gjennom et perspektiv heller enn 
et eksklusivt eierskap til bestemte fenomen eller 
prosesser.

Den radikale vendingen i samfunnsgeografi 
gjorde faget til en kritisk samfunnsvitenskap i den 
forstand at geografer ble opptatt av å etterprøve 
dominerende sannheter. Samtidig ble faget også 
politisert ettersom samfunnsgeografer aksepterte 
at utfordringen ikke bare var å analysere ulikhet 
og marginalisering av grupper og steder, men også 
bidra til radikale samfunnsendringer. Denne doble 
betydningen av kritisk vitenskapelig praksis er et 
vedvarende særtrekk ved faget: samfunnsgeografi er 
et fag der ideen om at forskning både skal produsere 
kritisk kunnskap og bidra til radikale samfunnsen-
dringer står sterkt. Denne vektleggingen på kritisk 
vitenskapelig praksis kan ha flere forklaringer. Til 
en viss grad henger det sammen med at sam-
funnsgeografi er et ungt fag uten en sterk faglig 
kanon og et fag som aktivt måtte velge å bli en del 
av samfunnsvitenskapene. Men det henger også 
sammen med at mye av denne prosessen skjedde i 
en radikal periode i samfunnsvitenskapene. Uansett 
hva forklaringen er så har samfunnsgeografi forblitt 
et fag der diskurser om kritisk samfunnsgeografi 
fortsatt står sterkt. Hva denne kritikken betyr i 
praksis har imidlertid forandret seg og blitt mer 
uklart, ikke minst med den kulturelle vendingen i 
faget fra slutten av 1980-tallet.

Den kulturelle vendingen utfordret den marxistiske 
samfunnsgeografien på flere måter, men forenklet 
sagt kan det oppsummeres som en kritikk av essen-
sialisme. Dette var, på den ene siden, en kritikk 
av strukturalistisk politisk økonomi, til fordel for 
en sterkere vekt på aktørorienterte studier og 
på kultur, mening og representasjon. Dette kom 
særlig til uttrykk som en framvekst av ny sosial- og 
kulturgeografi, men også en sterkere vektlegging på 
kultur i andre underdisipliner i faget (for eksempel 
i politisk og økonomisk geografi). På den andre 
siden var det også en mer epistemologisk kritikk av 
eksisterende forskningstradisjoner i faget, spesielt 
marxistisk samfunnsgeografi. Denne kritikken kom 
særlig til uttrykk gjennom postmodernistisk kritikk 
av universelle teorier og allmenngyldige sannheter, 
og ga seg utslag i en ny vektlegging på situert 
kunnskap og kontekstuelle studier.

Den postmoderne kritikken og den kulturelle 
vendingen har hatt en sterkt transformativ effekt på 
samfunnsgeografi. Den har for det første medført en 
radikal utviding og pluralisering av faget i forhold 
til forskningstema, teoretisk forankring og meto-
dologisk tilnærming. Mange samfunnsgeografer har 
for eksempel fått et aktivt forhold til feministisk 
teori, kulturteori, poststrukturalisme, post-koloni-
alisme, queer teori og et spekter av andre teoretiske 
tilnærminger som ville vært uforenlig med både 
kvantitativ og radikal samfunnsgeografi i tidligere 

perioder. Den postmoderne kritikken av ”grand the-
ory” har for det andre åpnet opp for et økt fokus på 
romlighet både innenfor og utenfor samfunnsgeo-
grafifaget og har samtidig utvidet spekteret av geo-
grafiske begrep og tilnærmingene til disse. Denne 
tilbakevendingen til romlighet er ikke en tilbake-
vending til 1960-tallets ”spatial science”, men inne-
bærer en mye mer mangslungen konseptualisering 
og kontekstuell analysering av rom, sted og skala og 
et bredere spekter av prosesser som studeres gjen-
nom en romlig tilnærming. Pluraliseringen av faget 
har for det tredje påvirket betydningen av kritikk i 
samfunnsgeografi. Mens ”kritisk samfunnsgeografi” 
har en vedvarende og sterk posisjon i faget har 
meningsinnholdet i kritikk blitt forandret. Der den 
radikale kritikken hadde et klart og avgrenset fokus 
på å avdekke materielle strukturer bak sosial og 
geografisk ulikhet og å understøtte klassepolitikk 
for sosial rettferdighet, er dagens kritiske sam-
funnsgeografi basert på en mye videre forståelse av 
makt og et mye bredere spekter av transformative 
politiske praksiser, inkludert identitetsdiskurser og 
romlige representasjoner som arenaer for domi-
nans og motstand. Samfunnsgeografi er et fag der 
det fortsatt skrives om og diskuteres hva som ligger 
i radikal politikk og transformativ praksis, men der 
svarene er mindre entydige og endimensjonale enn 
de var på 1970- og 80-tallet.

Denne korte gjennomgangen viser at samfunnsgeo-
grafi har blitt normalisert som en kritisk samfunns-
vitenskap. Samfunnsgeografi har de to siste tiårene 
også gjenoppdaget sin identitet som et romlig 
vitenskapsfag, men ikke i den betydning at sam-
funnsgeografer bare studerer geografiske mønstre 
i empiriske overflatefenomen men heller ved at 
det anlegges et romlig perspektiv på økonomiske, 
politiske, sosiale og kulturelle prosesser. Mens dette 
romlige perspektivet har blitt mye mer mangslun-
gent og teoretisk avansert enn tidligere, er det en 
vedvarende utfordring for samfunnsgeografer å 
gjøre dette perspektivet klart og relevant utover 
fagets interne debatter, for andre samfunns-
vitenskaper, offentlig administrasjon og folkelige 
bevegelser. Samfunnsgeografi er også et fag der det 
er en toneangivende diskurs om koblingene mellom 
kritisk kunnskapsproduksjonen og transforma-
tiv politikk, men der meningsinnholdet i dette er 
blitt mye videre enn det økonomistiske fokuset på 
klasse- og sentrum/periferi-relasjoner som kjen-
netegnet faget tidligere. Så mens kritisk forskning 
har blitt betydelig styrket de siste tiårene, har 
radikal politiske praksis fått et mer uklart innhold 
og blitt mindre framtredende i faget. Samfunnsgeo-
grafi har således blitt en ’normal’ samfunnsviten-
skap også i denne forstand. 

”For å forstå den historiske 
utviklingen og dagens status 
for kritisk samfunnsgeografi 
kommer vi ikke utenom tre 
store vendinger i faghistorien.
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Geografisk 
identitetskrise
For fire år siden kunne vi lese overskriften ”Sam-
funnsgeografi – i identitetskrise og utvikling” i Sam-
funnsgeografen. Teksten var skrevet av daværende 
masterstudent Ulrikke Wethal om de store omvelt-
ningene som har preget fagfeltet. Ulrikke hadde 
funnet Geografen, Samfunnsgeografens forløper. 
Geografens siste nummer var preget av debatt rundt 
sammenhengen mellom samfunnsgeografi og natur-
geografi. Flere av dagens vitenskapelige ansatte på 
instituttet stod i fronten for diskusjon om hvorvidt 
disse forskjellige geografiske retningene burde til-
høre samme institutt. Ressursgeografene, som be-
fant seg mellom barken og veden, måtte tåle sterk 
kritikk. Debatten nådde et klimaks i 1990. Dette førte 
til et veiskille for naturgeografi og samfunnsgeogra-
fi ved Universitetet i Oslo. Naturgeografi vandret 
videre tilknyttet Mat-Nat, mens samfunnsgeografi 
tråkket nye stier på det Humanistiske fakultet. På 
andre siden av Blindern holder våre medgeografer 
til. Hvordan ser de på sin samfunnsrettede tvilling? 

Som naturgeograf med ren realfaglig bakgrunn er 
samfunnsgeografi for meg noe litt udefinerbart som 
handler om mennesker, bosetningsmønstre, geo-
grafiske ulikheter og ressurstilgang som er avhengig 
og påvirket av naturgitte parametre. Mens natur-
geografien er et fysisk fundert fag, er samfunnsgeo-
grafien et fag fundert på samfunnsvitenskaplige sam-

menhenger, teorier og metoder. I et nasjonalt sett lite 
naturgeografisk fagmiljø ser jeg også på samfunnsge-
ografien som en litt ukjent storebror. 

- Karianne Staalesen Lilleøren
førstelektor ved institutt for 

geofag ved Universitetet i Oslo

Geografene har ikke tatt stått ved det samme veiskil-
let ved alle universitetene i vårt langstrakte land. I 
Trondheim og Bergen har de valgt å holde sammen. 
Kanskje finnes vår geografiske identitet i røttene 
på andre siden av veiskillet? Hva mener de sam-
funnsgeografene som daglig omgir seg naturgeo-
grafiske tilnærminger om vårt kjære fagfelt?

For meg er samfunnsgeografi en samfunnsvitenskap 
med et romlig blikk på sosiale prosesser, og et spesielt 
fokus på betydning av geografisk kontekst for ana-
lyser og teoretisering.

- Håvard Haarstad
postdoktor ved institutt for 

geografi ved Universitet i Bergen

Etter en lang kamp, mot blant annet universitet-
sledelsen, tok samfunnsgeografene farvel med det 
Humanistiske fakultet i 1994. To år senere ble Har-
riet Holters hus de samfunnsorienterte geografenes 
tilholdssted og Institutt for sosiologi og sam-

Hundre år etter at kulturgeografi fikk sin første faste stilling på Universi-
tet i Oslo, jobber samfunnsgeografen fortsatt med å finne seg selv.

Av Tuva Krogh Widskjold

Det spørrende uttrykket er velkjent for enhver kommende samfunnsgeograf. For hva er egentlig 
samfunnsgeografi og hvordan forklare fagfeltet uten å skape en kontekstuell forvirring i tid og rom?

Illustrasjon av  
Torstein S. Throndsen

Hva studerer d
u?

Samfunnsgeografi.

Samfunnsgeografi???
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funnsgeografi var et faktum. Samfunnsgeografene 
hadde funnet hjem og kampen om å høre til var vun-
net, men hadde fagfeltet funnet seg selv? Hva mener 
kollektivet Harriet Holters om det geografiske per-
spektiv?

Jeg har aldri skjønt helt hva samfunnsgeografi er, men 
det virker som om det dreier seg om hvordan sosiale 
og fysiske strukturer henger sammen.
  - Ida Lyngstad Wernø

sosiologistudent

I Kristian Stokkes tekst i dette nummeret av Sam-
funnsgeografen, kan vi lese om hvordan fagfeltets 
egen identitet, under den radikale vendingen på slut-
ten av 1960-tallet, ble mindre selvsagt. Samfunns-
geografene forlot en objektive romforståelse og 
tok i stedet utgangspunkt i en sosial romlighet med 
mulighet for å avdekke asymmetriske maktrelasjon-
er. Utviklingen innenfor faget gav samfunnsgeografi 
plass i et samfunnsvitenskapelig felleskap. I dette 
virrvarret av teorier og fagretninger studerte og stu-
derer samfunnsgeografer ofte de samme prosessene 
som andre samfunnsvitenskaper, men med et eget 
romlig perspektiv. Fagets eierskap til et perspektiv, 
mer enn prosesser og fenomener, kan være årsak til 
geografens behov for å vise at fagfeltet har noe vik-
tig å bidra med. Uten kontekst og romlighet, mister 
mange teorier sin brodd og forklaringsevne. 

Fagfeltet har blitt litt eldre, men har vi lært oss selv 
å kjenne? Hvordan velger dagenes vordende sam-
funnsgeografer å møte det spørrende uttrykket; 
samfunnsgeografi? 

For meg er samfunnsgeografi et fagfelt som gjennom 
sitt fokus på romlighet åpner for en helhetlig for-
ståelse av samfunnsvitenskaplige spørsmål. Et slikt 
perspektiv gjør det mulig å se ulike fenomener i sam-

funnet i et vidt, kontekstuelt perspektiv som omfatter 
både politiske-, sosiale-, økonomiske- og økologiske 
prosesser. I en tid der behovet for tverrfaglige for-
ståelser for forholdet mellom økologi og samfunn blir 
mer og mer tydelig mener jeg at samfunnsgeografien 
gir et godt utgangspunkt for å fortolke og forstå både 
vår sosiale verden og forholdet mellom menneske og 
natur.

- Martin Svingen Refseth
samfunnsgeografi master

Et studie av relasjoner og transaksjoner mellom men-
nesker og mellom selskaper i en romlig kontekst? 
Eller, det jeg egentlig pleier å si hvis folk spør: På en 
måte sosiologi, men alltid et geografisk perspektiv. 
Det er mulig å fordyper seg i by- og regionalplanleg-
ging, men også i for eksempel sør-nord-spørsmål. Det 
er et bredt fagfelt der man kan velge mellom mange 
retninger.´ Da virker det som om folk skjønner hva jeg 
driver med, de slutter hvertfall å spørre. 
 - Hedda Muren Olsen

samfunnsgeografi bachelor 

Eller så kan man gjøre det veldig enkelt.

I en setning ............ Samfunnsgeografi for meg: Men-
neskenes livsvilkår varierer mellom steder - hvorfor?

- Sylvi Birgit Endresen
førsteamanuensis ved institutt for sosiologi 

og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo

Den rådene ideen i samfunnsgeografi er at for-
skning i faget skal bidra med kritisk kunnskap og 
samfunnsendring. Samfunnsgeografene gjør som 
faget – er i stadig endring, og med en kontekstuell 
tilnærming til vår egen identitet, er det ikke rart vi 
til tider sliter med å finne vår romlige plass i geo-
grafiens univers. 

18 19
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Slik velger sønnen Henrik å beskrive sin mor Aadel 
Brun Tschudi. Hun er kanskje best kjent for den 
eldre delen av befolkningen som radiokåsør og re-
porter med Øst-Asia som fagfelt på 50-tallet, men for 
de med geografitilknytning blir hun nok like gjerne 
husket gjennom sitt bidrag til å utforme disiplinen 
utviklingsgeografi ved universitetet på 70-tallet. 

Adeel ble født i provinsen Hunan i Kina i 1909 av 
misjonærforeldre og tilbrakte sine første femten år 
i landet. Her ble interessen hennes vekket for kine-
sisk kultur og samfunn, en interesse om fulgte henne 
hele restem av livet og som resulterte i flere bøker, 
artikler og radioreportasjer. Med sine to sønner som 
tilhørere på den muntlige prøven, tok hun i 1951 ek-
samen i geografi hovedfag etter flere år som hjem-
meværende mor. Det som fascinerte Aadel mest in-
nenfor geografien var forholdet mellom mennesket 
og naturen. I 1960 ble hun ansatt som universitets-
lektor ved UiO. Hun ble beskrevet som en svært 
kunnskapsrik og populær foreleser. De gangene hun 
mistet forelesningsnotatene sine kunne Aadel like 
gjerne finne på å filosofere over mål og mening med 
geografifaget og forskningen, som å holde seg til 
forelesningens tema.    

Grunnet sin store kunnskap og interesse for Kina og 
Øst-Asia, ble Aadel i 1948 ansatt som reporter for 
NRK. Hun ble ikke bare en av de første kvinnelige 
ansatte i kringkastingsselskapet, hun ble også den 
første kvinnelige norske radiokommentatoren. 
Aadel, og hennes mørke, dype stemme, ble etter 
hvert kjent i befolkningen som Stemmen fra Kina. I 
løpt av 50-tallet reiste hun på flere turer til Kina og 
resten av Øst-Asia hvor hun lagde flere reportasje-
serier. Dette resulterte blant annet i den populære 
boken Japan – i soloppgangens land (1957).

Da Aadel en gang på 70-tallet ledet et forsknings-
prosjekt ved Geografisk institutt med tittelen «In-
vestering og produksjon og velferd i utviklingsland», 
var hun ikke en del av delegasjonen som bedrev 
feltarbeid i blant annet Botswana og Sri Lanka. Lik-
evel besøkte hun gruppen ved flere anledninger. Jan 
Hesselberg, en av forskerne, husker at hun på en av 
turene sine hadde svært dårlig helse. Dette stoppet 
ikke Aadel, som likevel ville bli med på feltturer og 
intervjuer. Hun fikk plassert en madrass bak i en av 
bilene, hvor hun der lå, filosoferte og, etter egen ut-
talelse, «følte seg frem». Godt var det at det også fan-
tes helsestasjoner i mindre landsbyer.  

I 1973 ble Aadel ansatt som professor ved Geo-
grafisk Institutt og fikk et spesielt ansvar for å ut-
vikle U-landsgeografien, eller utviklingsgeografien 
som den nå heter, til å bli en egen disiplin ved å kom-
binere innsikt i politikk, økonomi, klimaforhold og 
jordsmonn med vanlige geografisk metoder. 

Aadel Brun Tschudi rakk å gjøre mye på de drøye 70 
årene hun levde. I tillegg til å være en anerkjent ra-
diokommentator og forsker, var hun også redaktør 
for Geografisk Tidsskrift i hele ni år, fra 1967-1976 
og fra 1977 medlem av Det Norske Videnskaps-Aka-
demi. “To be accepted is twice as difficult if you are 
both a geographer interested in development stud-
ies and a woman.”

Kilder:

http://nbl.snl.no/Aadel_Brun_Tschudi

Festskrift til Aadel Brun Tschudi: http://www.nb.no/nb-

sok/nb/e34fd1e15f36f687750d84d13b97a1e3.nbdigital;js

essionid=5D22008AD7707D43E0AD668AF483DF4A.

nbdigital3?lang=en#0 

«Det fortelles at min mor er geograf. At hun også er geograf. Eller til og 
med at hun særlig er geograf. Så må jeg forklare meg hva dette innebærer: 
at hun på et eller annet vis, bedre enn de fleste, makter å orientere seg 
langsetter klodens lengde- og breddesirkler, gjennom mylderet av spor et-
ter mennesker og natur.»

Profil på samfunnsgeografi:

Aadel Brun Tschudi
Av Brit Kjerschow Jevne

Bildet skal være tatt tidlig på 1960-tallet i Kina. Aadel Brun Tschudi sitter under et bilde av Mao. Dette fotografiet henger på 

kontoret til professor Jan Hesselberg. 
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– Altså, samfunnsgeografi er… 

Dei rynkar bryna, og du tenkjer nok ein gong at 
kvelden hadde vore betre om berre dei ikkje hadde 
stilt spørsmålet. Du freistar å samle tankane, men 
dei sklir i alle retningar; kart, kartlegging, by, 
byplanlegging, arbeid, stad, stadskjensle, represen-
tasjonar, kjønn, minoritetar, diskurs, klima, miljø, 
utvikling, fattigdom.

– … på ein måte alt.

Når ein stammande skal forklare kva samfunnsgeo-
grafi går ut på, kan vegen til tvilen vere kort. For 
like sikkert som at stad er både lokalitet, lokasjon 
og stadskjensle, er at etter ”kva er?” kjem ”men kva 
blir du då?”. 

Ikkje fortvil. I høve vårt jubileum år har Sam-
funnsgeografen leita fram nokre samfunnsgeografar 

som både kan noko, gjer noko og er noko.

Til nytte både til høgre og venstre
Når du står der med ryggen mot veggen, omgjeven 
av nysgjerrige augo som døyr etter å få vite kva du 
skal bli når du blir stor, kan du byrje med å peike på 
at den samfunnsvitskaplege poteta trengs både til 
høgre og venstre. 

Mina Gerhardsen (AP) til dømes, som tok hovud-
fag i samfunnsgeografi i 2003, var statssekretær 
for Jens Stoltenberg. Før det har ho vore journalist i 
Dagsavisen, Dagbladet og Mandag Morgen, infor-
masjonskonsulent og rådgjevar i Røde Kors. No 
er hun generalsekretær i Actis – rusfeltets samar-
beidsorgan.

Og det er ikkje berre dei raudgrøne som har hatt 
nytte av samfunnsgeografi. I dag er samfunnsgeo-
graf Hanne Maren Blåfjelldal (Frp) statssekretær 
i landbruks- og matdepartementet. Før det har vore 
politisk rådgjevar for kyrkje, utdanning og forsking 
i Framstegspartiet og lærar.

Og med pennen i hand
Dersom politikk ikkje er ditt sterkaste felt, finst der 
fleire kort du kan trekkje ut av ermet. Samfunns-
geografar er nemleg ikkje berre politiske, men også 
kreative dyr.

Ta til dømes samfunnsgeografen Ida Skivenes. Ho 
fekk jobb i SSB etter studiane på UiO. Mest kjend er 
ho likevel som matkunstnaren Ida Frosk, som lagar 
brødskivekunstverk til frukost, tek bilete av det, 
og et det opp før ho går på jobb. På Instagram har 
over 240 000 følgjarar, ho har hatt spaltar på VGs 
matsider,  i bladet Foreldre og Barn og i tidsskriftet 
Bokvennen. Og ho har gjeve ut bok om matkunsten.

Skivenes er ikkje den einaste forfattaren som har 
studert samfunnsgeografi. Tone Huse vann Brage-
prisen for boka Tøyengata. Der skildrar ho korleis 
gata har gått frå å vere slum til meklarmekka på 
tredve år. Torkjell Leira, som er samfunnsgeograf 
og ein av Noregs leiande Brasil-ekspertar har også 
skrive bok. Den heiter Brasil; kjempen våkner, og gir 
deg, ifølgje forlaget, alt du treng å vite om historia, 

samtida og kulturen i landet.

Mediepotet
Den allsidige samfunnsgeografen passar sjølvsagt 
utmerka som ein annan berebjelke i det norske 
samfunnet: rikssynsaren. Her kan instituttet skilte 
med fleire prominente bidragsytarar. 

Karl Fredrik Tangen ved Markedshøgskolen, har 
eksempelvis synsa om nyrike Noreg, den skjulte 
overklassen og forbruk. Tangen har til og med 
hjulpe Thomas Seltzer å løyse problem vi ikkje vis-
ste vi hadde i Trygdekontoret. 

Elin Ørjasæter er ein annan samfunnsgeograf som 
hyppig gjestar ulike media. Før ho var kjend for 
utsagnet om at kvinner ikkje blir valt til toppleiarar 
fordi dei ikkje er viljuge til å ofre alt for jobben og 
manglar ´killer-instinktet´, har denne allsidige sam-
funnsgeografen mellom anna gjeve ut bok, jobba 
med informasjon og rekruttering, drive eige firma 
og arbeida som personaldirektør i Damm forlag. Ik-
kje minst har Ørjasæter vore med i Luksusfellen 

Geografipotetene som vart noko

Vi gir deg det du treng for å name-
droppe samfunnsgeografar.

Av Tora Hope

Huskelista
● Bydoktor Erling Fossen
● Statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal (Frp)● Tidlegare statssekretær Mina Gerhardsen (Ap) ● Matkunstnar Ida Skivenes

● Forfattar Tone Huse
● Brasil-ekspert Torkjell Leira
● Rikssynsar Karl Fredrik Tangen
● Rikssynsar Elin Ørjasæter
● Utanriksredaktør Yohan Shanmugaratnam

Statssekretær Hanne 
Maren Blåfjelldal

Tidl. statssekretær  
Mina Gerhardsen
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på TV3 – som rådgjevar.

Om ein kan kalle utanriksredaktøren i 
Klassekampen ein rikssynsar er kanskje eit definis-
jonsspørsmål, men du kan likevel skryte av at han 
har same bakgrunn som deg. Yohan Shanmuga-
ratnam er nemleg utdanna samfunnsgeograf ved 
nettopp UiO. 

Og til sist – forfattaren, urbanisten, samfunnsdebat-
tanten og den tidlegare NRK-programleiaren Erling 
Fossen er blant dei ferskaste medlemma blant 
kjendis-geografane. Han har nyleg teke ein bachelor 
i samfunnsgeografi, med by som spesialisering.

Minneverdige studentar
Å namedroppe kjendisgeografar er naturlegvis 
ikkje den einaste måten å forklare dei stakkar 
uvitande massene kva nytte du kan gjere i framtida.

Vi spurde professorane på instituttet kva masterop-
pgåve dei hugsar best, og her er nokre av svara.

GIS-flinkis
Det kan vere utfordrande å spesialisere seg i GIS 
med berre eitt fag på bachelornivå ved instituttet. 

Den tidlegare nemnte Ida Skivenes gjorde likevel 
nettopp det. I 2009 leverte ho oppgåva ”Making 
Maps Better: GIS and the Cognitive Challenges of 
Climate Change Adaption”, som av Karen O´Brien 
vert løfta fram som ei minneverdig oppgåve.

Der utforskar Skivenes dei kognitive utfordringane 
knytt til klimaendringar, og potensialet for GIS til å 
inkorporere desse, slik at vellukka bevisstgjering og 
avgjersler kan finne stad på lokalt nivå.

Frå tilpassing i Sri Lanka til prostitusjon
Også den tidlegare nemnte utanriksredaktøren i 
Klassekampen gjorde inntrykk under si studietid. 
David Jordhus-Lier løftar fram masteroppgåva hans 
frå 2004, med namnet: ”A Glorified Tailor Shop. 
Pressures, Responses and Adaption in the Sri 
Lankan Garment Production Network.”

– Ei masteroppgåve som både var nyskapande og 
godt skrive, opplyser Jordhus-Lier, som framleis 
brukar panoptikon-metaforen til Shanmugaratnam 
i sine førelesningar. 

Jordhus-Lier kan for øvrig skryte over at også hans 
namn kom opp då professorane skulle namngje 

særleg minneverdige oppgåver. Kristian Stokke 
meiner nemleg at ringrevar som Jordhus-Lier, Elin 
Sæther og Elin Selboe (blant andre) alle har levert 
særleg sterke oppgåver. Sæther skreiv om nasjon-
alisme og bruk av ”dei andre” i kinesisk identitet-
skonstruksjon, i ein diskursanalyse av tekstar frå 
kinesisk presse, dei  andre kan du søke opp i DUO.

Den masteroppgåva Jan Hesselberg hugsar aller 
best er signert Linda Sannesmoen, og har tittelen 
”Kvinnehandel og prostitusjon: nye aktører, nye 
strukturer og nytt ansvar”. I den freistar Sannes-
moen å bidra til forståing av kvinnehandel til pros-
titusjonsføremål som fenomen. Synspunkta til både 
offer, kunde og bakperson er undersøkt i oppgåva.

Sosialt og romleg
Dersom denne lista mot formodning ikkje stilnar 
spørsmålet neste gong; len deg tilbake og sitér 
Aftenposten-journalist og tidlegare samfunnsgeo-
grafistudent Andreas Bakke Foss:

– Samfunnsgeografi er sosiale relasjonar i ein rom-
leg kontekst.

Visstnok tek svaret livet av all vidare forvitenskap.

Rikssynsar 
Elin Ørjasæter
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Jeg har stadig hørt blant studenter at det er helt hå-
pløst at det ikke er et eget GIS-emne på masternivå. 
Terskelen for å bruke GIS som metode i masterop-
pgaven blir temmelig høy når du strengt tatt bare 
har hatt en liten smakebit av GIS i et introduks-
jonsemne på bachelornivå, SGO1910 Geographical 
Information Systems. I tillegg var det gjerne et par 
år siden du tok emnet. Kunnskapen om å lage kart 
er litt rusten. 

Selv er jeg helt enig i at det er helt håpløst at vi ikke 
har et GIS-emne på masternivå. Når professor Jan 
Hesselberg og førsteamanuensis Bjørnar Sæther 
i tillegg uttaler i denne utgaven av Samfunnsgeo-
grafen, på side NN, at vi på samfunnsgeografi vir-
kelig burde satse på GIS framover, ja, da begynner 
budskapet å bli ganske tydelig og unisont fra flere 
hold: Vi må satse mer på GIS.

Men hvordan skal vi sate på GIS? Da jeg tok GIS-kur-
set som vi har på bachelornivå i fjor høst, så elsket 
jeg å kunne skape noe helt håndfast – noe vitenska-
pelig som faktisk var estetisk vakkert. Det er det 
helt åpenbare attraktive med GIS-kurset (“Du kan 
få lage kart!” sier jeg så smilende som jeg bare kan 

til videregående elever som kommer til åpen dag på 
Blindern), men det som virkelig fascinerte meg, var 
artiklene og kapitlene på pensumet som handlet 
om de sosiale konsekvensene som følge av hvordan 
GIS brukes – hvordan GIS kan både forsterke og 
forminske maktforskjeller. Mye av tankegangen 
hviler på teorier om tradisjonell kartbruk. Kronek-
sempelet er spørsmålet om hvorfor verdenskartet 
er europasentrert og med nord øverst.

Universitetsbiblioteket hadde på slutten av vårse-
mesteret en utstilling med en haug gamle, hånd-
tegnede norske kart. Flere av kartene var så å si helt 
blanke. De viste gjerne én hovedfartsåre gjennom 
et dalføre. Kun den nærmeste topografien – eller 
landskapet som man sier på godt norsk – rundt 
fartsåren var tegnet inn. Kartet viser altså ikke 
mer informasjon enn akkurat den du trenger for å 
komme fram. Et interessant spørsmål er hva en slik 
kartframstilling av viktig informasjon vil ha å si for 
forholdet mellom den informasjonen og de stedene 
som vises på kartet, og den informasjonen og de 
stedene som er “overflødig” og derfor ikke vises 
på kartet? Det er ikke så tullete å foreslå at en slik 
framstilling av viktig informasjon, og fraværet av 

Vi må bli 
det kritiske 

GIS-faget
uviktig informasjon, kan reprodusere og forsterke 
styrkeforholdet mellom viktige og uviktige steder.

Den type spørsmål er blitt stilt lenge om hånd-
tegnede og statiske kart med en begrenset mengde 
informasjon, som kartene over norske ferdselsårer. 
I en moderne og stadig mer kartofil verden, er det 
ikke bare viktig, men etter min mening nødvendig 
at de spørsmålene stilles. Når jeg skriver at verden 
blir stadig mer kartofil, så sikter jeg blant annet til 
at Google Maps har blitt et stort fenomen. Hva gjør 
det med samfunnet, med oss mennesker? Disse kar-
tene er ikke håndtegnede, men digitale og dermed 
dynamiske og høyst interaktive. Informasjons-
mengden i verden er uhorvelig stor, men informas-
jonen som presenteres på kart er likevel ikke stort 
større enn før. Kombinasjonen av interaktivitet og 
utvelgelse av informasjon for kart byr på uante 
konsekvenser.

Du spør kanskje hvorfor jeg skriver om de sosiale 
konsekvensene av kart, Google Maps og GIS-bruk? 
Hva er det jeg skal fram til? De fleste studentene 
som savner et GIS-kurs på masternuvå vil jo strengt 
tatt ha et metodefag, så de kan bruke GIS i master-
oppgaven. Jeg vil også ha et slikt metodefag, men 
jeg tror ikke det er nok. Jeg mener at både stu-
denter og forskere må ta eierskap på GIS ikke bare 
som en metode, men også som et fenomen som må 

studeres. Vi må bli det kritiske GIS-faget. Jeg sier 
ikke at GIS som metode burde gjennomsyre all sam-
funnsgeografi på instituttet – det sier seg selv når 
kun et fåtall av forskerne våre på samfunnsgeografi 
bruker kvantitativ metode i det hele tatt – men jeg 
mener at et slikt dobbelt eierskap til GIS også kan gi 

oss en særegen-
het som kan lette 
på den såkalte 
identitetskonflik-
ten vår.

Når jeg mener at 
vi bør ta eier-
skap på GIS som 
fenomen, så er 
det rett og slett 
fordi ingen andre 
på universitet 

gjør det. I denne kartofile verdenen burde noen 
gjøre det, og vi har et faglig grunnlag for å ta det 
eierskapet. Nå har jeg riktignok et yrkesrelatert mo-
tiv også for at vi burde være opptatt av de sosiale 
konsekvensene av GIS-bruk. For forskerne er det 
kanskje nok å bruke GIS som metode, men de aller 
færreste av oss studenter kommer til å bli forskere. 
For oss studenter er det viktig at utdannelsen  er 
yrkesrelatert. 

Og selv om vi samfunnsgeografistudenter skulle 
klare å bli gode på å lage kart takket være et ekstra 
masterkurs, så er det en hel gjeng med dyktige 
studenter på geomatikk som virkelig lærer seg å 
lage kart gjennom et helt studium. Jeg antar at vi 
blir nummer to i søkerlisten til mange GIS-relaterte 
jobber så lenge utdannelsen vår ikke er særegen 
nok på en relevant måte for jobben. Nå skal jeg ikke 
svartmale situasjonen. Jeg kjenner til flere unntak. 
Poenget mitt er at vi kan bli enda mer attraktive 
enn vi er i dag.

Mye av dagens bruk av GIS handler om kunder som 
ønsker å bruke GIS til helt spesifike formål. Hvis 
studentene på samfunnsgeografi blir eksperter på 
konsekvensene, både bevisste og ubevisste, av bruk 
og fremstillinger med GIS, tror jeg vi vil skille oss ut 
fra andre jobbsøkere på en ganske positiv måte.

Jeg vil ha et metodekurs i GIS på masternivå, men 
jeg vil også ha et helt eget emne om konsekvensene 
av GIS-bruk.

Og en aller siste ting. Jeg vil innføre en regel for alle 
studenter på samfunnsgeografi: Du har ikke lov til å 
klage over at det ikke er et GIS-kurs på masternivå 
uten å delta aktivt i GIS-klubben.

”Jeg antar at vi blir nummer to 
i søkerlisten til mange GIS-
relaterte jobber så lenge utdan-
nelsen vår ikke er særegen nok 
på en relevant måte for jobben.

Jeg vil ha et metodekurs i GIS på masternivå, men jeg vil også ha et helt 
eget emne om de sosiale konsekvensene av GIS-bruk.

Av Torstein S. Throndsen



28 29Samfunnsgeografen nr. 1 2014 Samfunnsgeografen nr. 1 2014

Samfunnsgeografi sin rolle i

klimaforskning
Professor Karen O’Brien har fire hovedargumenter for hvorfor og hvordan 
samfunnsgeografi kan spille en sentral rolle i fremtidig klimaforskning.

Av Elling Aronsen Oftedal

Mye av forskningsinnsatsen innen klimafeltet 
har vært rettet inn mot å forstå endringer i 
klimasystemet, samspillet mellom naturlige og 
menneskeskapte endringer og hvordan utslipp 
av klimagasser forrykker balansen i systemet. I 
den siste rapporten fra FNs klimapanel så konklu-
deres det med at man med 95 prosent sikkerhet 
kan si at mye av økningen i den globale gjennom-

snittstemperaturen (i forhold til pre-industriell 
tid) skyldes menneskelig aktivitet. I årenes løp har 
man blitt mer og mer klar over at utslippene ikke 
bare påvirker temperatur, nedbør, og ekstremvær, 
men at endringer i disse igjen har konsekvenser 
for natur og samfunn. Det er spesielt de siste 5-10 
årene at andre fagdisipliner har kommet til klima-
forskningsfeltet for å finne svaret på hvordan arter, 
sektorer og områder påvirkes av klimaendringer, og 

hvordan samfunnet kan møte disse utfordringene, 
både gjennom tilpasning, utslippsreduksjoner og 
bærekraftig utvikling. 

For å forstå årsakene til og virkningene av klima-
endringer, og mulige løsninger, så må mange ulike 
perspektiver og disipliner bidra. Klimaendringer 
er et kompleks problem hvor et mylder av natur 
og samfunnssystemer sameksisterer og påvirker 
hverandre. For å finne både årsakene til og løs-
ningen på klimautfordringen trenger man der-
for mange disipliner og perspektiver. Når disse 
perspektivene skal kobles sammen, så har sam-
funnsgeografien vist seg svært nyttig fordi den ser 
på sammenhenger og endring i tid og rom. Sam-
funnsgeografi som fag har et stort potensiale ikke 
bare innenfor klimaforskning, men også i offentlig 
og privat sektor hvor klimaendringer i større og 
større grad kommer på dagsordenen. Karen O´Brien 
har vært en pådriver for å løfte frem betydningen av 
samfunnsgeografi innen klimafeltet. 

O’Brien er samfunnsgeograf, og professor ved UiO, 
og hun er en sentral bidragsyter i FNs klimap-
anel. O’Brien kommer i artikkelen «Responding 
to environmental change: An new age for human 
geography?» (Progress in Human Geography, 2010) 
med fire hovedargumenter for hvorfor og hvordan 
samfunnsgeografi kan spille en sentral rolle i frem-
tidig klimaforskning. 

Hvordan vi ”ser” klimaproblemet: 
Et av argumentene dreier seg om hvordan vi 
forstår forholdet mellom natur og samfunn, og 
hvordan dette vinkles. Dagens forskning på globale 
miljøendringer baseres på at det finnes en objektiv 
virkelighet som kan observeres, måles, forståes, 
og forvaltes. Dette har ført til en diskurs hvor 
man møter miljøproblemer som klimaendringer 
med reguleringer, teknologiske tiltak, og økono-
miske og institusjonelle reformer. Disse tiltakene 
gjennomføres uten å stille spørsmålstegn til de 
grunnleggende sosiale, økonomiske og politiske 
forholdene og prosessene som ofte er opphavet og 
med på å opprettholde klimaproblemet. Innen-
for samfunnsgeografifaget erkjenner man at en 
objektiv virkelighet ofte blir subjektivt tolket, det 
vil si at hva vi ser blir påvirket av kultur, meninger 
og verdier. Samfunnsgeografer kan være med på å 
løfte betydningen av disse menneskelige og sosiale 
sidene ved klimaproblemet og med det bidra til et 
bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. 

Lokalt, nasjonalt eller  
internasjonalt: 
Klimaendringer er et globalt problem og det lokale 
blir like viktig som det regionale, det nasjonale og 

som det internasjonale. Det er derfor problematisk 
når man gjør nasjonale studier og ikke ser på lokale 
variasjoner i både klimaframskrivninger, sårbarhet, 
og tilpasningskapasitet. Innenfor samfunnsgeo-
grafien er nettopp disse ulike geografiske nivåene 
sentralt og koblingene mellom dem. 

Redefinering av det store bilde: 
Med merkelappen ”globalt problem” på klimaut-
fordringen, så har en global forpliktende avtale 
vært et viktig mål for verdens land. Samtidig ser 
man nå eksempler på at nye typer internasjonalt 
samarbeid blir etablert og verden over  vokser det 
frem innovative løsninger og samarbeid for å løse 
klimautfordringen. Samfunnsgeografi kan være 
med på å synliggjøre disse endringene, og bidra 
til økt kunnskap om hvordan sosiale, økonomiske, 
kulturell, politiske og historiske forhold er med 
på forme både prosesser og resultater. En mer 
bærekraftig utvikling er bare mulig om flere proble-
mer løses samtidig, det er derfor viktig med en bred 
tilnærming til klimaproblemet, og i forskningen 
så kan samfunnsgeografi bidra med dette ”store 
bildet”. 

Skape framtiden: 
I klimaforskningen så fremlegges ofte ulike 
fremtidsscenarioer som varierer fra verste tenke-
lige scenarioer til mildere scenarioer. Fremtiden 
er på mange måter gitt og det gis liten plass til 
samfunnsendring, menneskelig aktivitet, sosiale 
bevegelser, innovasjon og tilegning av ny kunnskap. 
Samfunnsgeografi kan bidra til alternative 
tilnærminger til framtiden, hvor mennesker er en 
sentral del og pådriver i all samfunnsendring. His-
torien forteller oss at bak store samfunnsendringer, 
som for eksempel avskaffelsen av slaveriet, stod det 
ofte individer eller grupper av individer som stilte 
spørsmålstegn ved etablerte sannheter og la til 
rette for nye løsninger og systemer. 

Samfunnsgeografi kan spille en stor rolle i klima-
forskningen i årene som kommer og bidra til mer 
integrert forståelse av klimautfordringen. Samtidig 
kan samfunnsgeografi være med på stadig å utvide 
klimaforskningsfeltet til å inkludere ikke bare andre 
samfunnsvitere, men også humaniora og kunst. Sist 
men ikke minst, klimautfordringen krever et bredt 
samarbeid hvor forskning, politikk, privat sektor og 
det sivile samfunn kommer frem til bærekraftige 
og etiske løsninger, i dette samarbeidet kan sam-
funnsgeografer bygge broer og sette spørsmålstegn 
ved etablerte sannheter.  

En stor takk rettes til Karen O’Brien for at 
hun har lest gjennom teksten og kommet 

med forslag som har gjort den bedre.

”Samfunnsgeografi 
kan spille en stor 
rolle i klimaforsk-
ningen i årene som 
kommer og bidra 
til mer integrert 
forståelse av klima-
utfordringen.
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Veien 
videre
Litt i tidligste laget å flytte hjemmefra for de fleste 
4-åringer, men samfunnsgeografi vandret rundt i 
vannråde et par år, før det som 6-åring fant sin mer 
faste plass på skolen, på pult sammen med sosi-
ologi. Samfunnsgeografi har så brukt tenårene på å 
prøve å finne seg selv, hvem og hva er egentlig sam-
funnsgeografi. Etter 20 år på SV-fakultetet har man 
fått en viss anelse om sin egen identitet og man 
står nå over for noen veivalg som er avgjørende 
for fremtiden for samfunnsgeografi; hva skal man 
studere de neste årene? Hva bør skje på instituttet?

For å ta tempen på hvor samfunnsgeografi er på vei, 
har Samfunnsgeografen forhørt seg hos en ringrev 
og en fremadstormende på instituttet. 

Spør man stipendiat Anja B. Slette-
land om hvor samfunnsgeografi 

som fagfelt er på vei de neste 
årene, får man et optimistisk 

svar:

– Noe av det beste med samfunnsgeografi er 
at faget er så tett på utviklingen i den virkelige 
verden, og derfor fanger opp nye tendenser veldig 
raskt. Samfunnsgeografer har for eksempel vært 
tidlig ute med å forklare globalisering, migrasjon, 
klimatilpasning og nye globale maktstrukturer. Om 
20 år vil sannsynligvis helt andre temaer enn i dag 
dominere faget, og det er sånn det skal være. Mitt 
håp er at fremtidens samfunnsgeografer har lagt fra 
seg fagets lillebrorkomplekser overfor mer selvs-
entrerte fagdisipliner, og anerkjenner den styrken 
som ligger i vår faglige utadvendthet, sier Anja.

For fem år siden kunne man i Sam-
funnsgeografen lese en kronikk av 

professor Kristian Stokke og post-
doktor Elin Sæther hvor de ser 
på fremtiden til samfunnsgeografi. 

Hovedutfordringen de skisserte den 
gang var å bygge ned skillene mellom 

Samfunnsgeografi sitt liv ved Universitetet i Oslo har gått gjennom mange 
av livets kjente faser. Etter noen år hjemme hos HF, kom samfunnsgeo-
grafien i trassalderen og stakk av hjemmefra.

de ulike fagfeltene innenfor samfunnsgeografi, for 
dermed å videre utvikle hvert enkelt felt. 

Nå, fem år senere, sier Stokke at vi må 
bli flinkere til å gjøre samfunnsgeo-

grafi nyttig for resten av samfun-
net.

– Samfunnsgeografi har de siste tre 
tiårene gjennomgått en rask utvikling 

på den teoretiske siden, først ved å bringe generell 
samfunnsteori inn i faget. Dernest ved å utvide 
det geografiske begrepsapparatet, i dialog med 
og som bidrag til tverrfaglig samfunnsteori. Jeg 
mener at en generell utfordring for faget nå er å 
styrke koblingene mellom geografisk teoretiser-
ing og samfunnsrelevant kunnskapsproduksjon og 
anvendelse. I praksis betyr dette at vi må videre-
utvikle samfunnsgeografiske perspektiv og teorier, 
men også anvende dette på samfunnsaktuelle 
temaområder der vi kan utvikle faglige konkur-
ransefortrinn. Ved UiO har vi allerede et visst 
fokus på utvalgte satsingsområder, f.eks. bystudier, 
politikk og utvikling, og samfunnsvitenskapelige 
miljøstudier. Jeg håper og tror at vi i de neste årene 

Tekst av Håvard Aagesen & Torstein S. Throndsen. Foto: UiO

vil kunne bygge opp disse som sterke og dynamiske 
kompetanseområder, og med klare studiespesiali-
seringsløp innenfor gradsstrukturen i samfunnsge-
ografi. Dette betyr at vi innenfor forskningen 
bygger sterkere satsinger der samfunnsgeografer 
kan bidra med egenartete teoretisk og kontekstuell 
kunnskap, mens vi i undervisningen bør tenke 

mer på hva slags 
profesjonsdan-
nende ferdigheter 
som vårt fag har å 
tilby. Hvis vi klarer 
dette mener jeg 
at samfunnsgeo-
grafi har en lys 
framtid. Hvis vi 

ikke klarer det frykter jeg at vi vil gradvis bli mer 
irrelevant samtidig som potensialet og behovet for 
geografiske perspektiv og relasjonell-kontekstuell 
kunnskap forblir stort.

Det å forsterke de ulike feltene innen 
samfunnsgeografi er også en av 

utfordringene som professor Jan 
Hesselberg trekker frem:

– Samfunnsgeografi har nå ti faste 
vitenskapelige stillinger til å dekke 

våre fem valgte temafelt: Bygeografi, samfunns-
messige konsekvenser av klimaendringer, politisk 
geografi, utviklingsgeografi og økonomisk geografi. 
Det har vært et mål for oss å ha minst to ansatte 
per felt. Det er bare temaet klimaendringer som 
ikke har det nå. Det er derfor et behov for ekspan-
sjon på det feltet. Vi mangler videre en fast ansatt 
som kan ha ansvar for GIS-undervisningen og for å 
utvikle datakartografi som verktøy i forskning. Vår 
prioritet bør følgelig etter min mening være å få en 
stilling som blir øremerket til både miljø og GIS.

Jan Hesselberg ser også behovet for at samfunnsge-
ografi skal få en tydligere posisjon andre steder 
på universitetet. Skal samfunnsgeografi vokse 
som fagfelt, må interessen for feltet vekkes på et 
tidligere stadie enn i dag. Et steg på veien dit mener 
Hesselberg er gjennom samfunnsfag:

– Et annet område som jeg ser at det er ønskelig 
at vi ekspanderer på, er utdanning av lærere for 
den videregående skolen. Det blir et nytt opplegg 

”Vår prioritet bør følgelig et-
ter min mening være å få en 
stilling som blir øremerket til 
både miljø og GIS.
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fra høsten i år når det gjelder oppbyggingen av 
Lektorprogrammene ved ILS (Institutt for lære-
rutdanning og skoleforskning), UiO. Det er viktig 
at samfunnsgeografi blir en del av programmet for 
samfunnsfag; at noen av våre emner blir inkludert i 
oppbyggingen av det programmet. Hittil er vårt fag 
bare del av programmet i geofag (realfag), sier Jan 
Hesselberg.

Professor Bjørnar Sæther mener at samfunnsgeo-
grafien kan ekspandere på to måter:

• Videre satsing på god forskning 
og undervisning langs de linjene 
som har gitt suksess de siste 20 

årene.
• God søkning til bachelor og 

master, videreføre igangsatte tiltak for 
å sikre god søkning til BA.

Sæther ønsker også en tettere kontakt med praksis-
feltet til samfunnsgeografi.

– Dette feltet er bredt men inkluderer by- og 
regionalplanlegging, deler av utviklingsfeltet, deler 
av miljøfeltet m.m. Dette krever en tettere kobling 
mellom utdanning og arbeidsliv. Personlig tror jeg 
at en satsing på GIS som vi nå ser starten på vil 
være en nøkkel til å få til dette. Det vil gi sterkere 
etterspørsel etter våre kandidater, bedre rekrutter-
ing og flere studieplasser, utdyper han.

Hvis vi kommer tilbake til 
Sletteland igjen, så håper 
hun at samfunnsgegrafi er en 
større disiplin ved UiO om 
20 år.

– Så vi kan utforske enda 
flere temaer med vår særegne 
analytiske fleksibilitet. Sam-
funnsgeografi har all grunn til 
å bli en tyngre gren av sam-
funnsvitenskapen, men det krever at vi selv vet hva 
vi er gode for, og klarer å tydeliggjøre vårt bidrag 
overfor andre, sier Anja Sletteland.

En gjennomgående tone på instituttet er et ønske 
om å ekspandere. Samfunnsgeografi på UiO er ved 
å finne seg selv og klar for å ta større plass innen 
samfunnsvitenskap.
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”Mitt håp er at fremtidens 
samfunnsgeografer har lagt 
fra seg fagets lillebrorkom-
plekser overfor mer selvsen-
trerte fagdisipliner.
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Ekskursjon til svensk pappindustri:

Gjenbruk, 
gjenbruk, 
gjenbruk,

Og like viktig som gjenbruk, er 
effektiv bruk av råvaren i utgangs-
punktet. Det sier litt når et tre i 
1970 resulterte i 100 produkter. I 
dag får industrien 200 produkter ut 
av det samme treet.

Tekst og foto av Torstein S. Throndsen

Bussen forlot Blindern mandag ettermiddag 10. 
mars. Om kvelden var vi framme ved vandrerhjem-
met i Karlstad, en relativt liten by i svensk målestokk 

med litt over 60 000 innbyggere. Neste morgen kom 
vi innenfor gitrene til Stora Enso Skoghalls Bruk, en 
av verdens største papproduserende fabrikker. De 
sier selv at hver sjette drikkekartong i verden er pro-
dusert på denne fabrikken.

La én ting være helt sikkert: På Skoghalls Bruk skal 
ingenting gå til spille. Kan noe brukes om igjen, så 
brukes det om igjen. Kommunikasjonsarbeideren 
Robert Rundberget i The Paper Province (som jeg 
kommer tilbake til) og fabrikkens egen guide, Minus 
Jonsson, var flinke til å servere lekre og minnever-
dige tall.

Som at denne fabrikken alene bruker én prosent av 
all elektrisiteten som blir brukt i Sverige. Men også 
at fabrikken er selvforsynt med omtrent 40 prosent  
av strømmen. Det materialet i treverket som de ikke 
får gjort om til papp, bruker de nemlig som energi-
kilde. Treverket som brukes til produksjon av papp 
er at på til det materialet i trærne som ikke er godt 
nok egnet som bedre byggemateriale. Ingenting skal 
gå til spille.

Det var en del miljøengasjerte studenter med på 
turen. Mange våknet derfor opp da kommunikasjon-
sarbeideren Rundberget snakket om en bioøkonomi 
og hvordan treindustrien er selve hjertet i skogen og 
blodårene i svensk økonomi. Han fortalte en histo-
rie som var verdig en egen analyse i  boka til John S. 
Dryzek om miljødiskurser, The Politics of the Earth, 
som er en del av pensum i Environment and society. 
Følgende tekst stod i en video vi fikk se fra the Paper 
Province:

Allt börjar med ett litet frö

sakta singler det ner til marken

slår rot ...

... och växer upp til att sysselsätta 200.000 svenskar 
med arbete

Ordene om bioøkonomi og natur- og livsmetaforene 
til tross, jeg satt i hvert fall igjen med følelsen av at 
det er en eneste grunn til den effektive bruken av alt 
treverket i et tre, og all gjenbruken i produksjonen 
av pappkartonger, nemlig kostnadseffektivitet.

Og kostnadseffektivitet er viktig for en svenskfinsk 
papprodusent på et globalt marked. Som Minus 
påpekte, en svensk lønning tilsvarer ti asiatiske. 
Konkurrentene er internasjonale. 

Det skal også sies at disse svenskene og finnene gjør 
mer enn å effektivisere på hjemmebane: Stora Enso 
er i ferd med å bygge en fabrikk i Kina. Kort vei til 
ressurser, billig arbeidskraft og enorme markeder.

Nå vet jeg lite om effektiviteten blant konkurren-
tene,  jeg regner med at gjenbruk generelt er et man-
tra i alle former for industri, men nettopp den høye 
produksjonseffektiviteten til svensker ble nevnt som 
en avgjørende faktor av både Stora Ensos guide 

Pappfabrikken Skoghalls Bruks utenfor Karlstad i Sverige.
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Jonsson og Bo-Josef Eriksson i organisasjonen Re-
gion Värmland. Produksjonseffektiviteten skal henge 
sammen med tilgang høy kompetanse og avansert 
teknologi. Denne tilgangen er blitt formalisert gjen-
nom klusteren The Paper Province – the cluster of pulp 
& paper technology. Denne formaliserte klusteren 
skal utvikle samarbeidet mellom bedriftene innen 
papp- papirproduksjon i regionen, og ikke minst mel-
lom forskning og utdanning, som universitetet i Karl-
stad, og de offentlige myndighetene.

Mye av samarbeidet mellom offentlig myndigheter, 
private bedrifter og akademia handler også om gjen-
bruk. Varmt spillvann, altså vannet som er til overs 
etter produksjonen, går til fjernvarme av bygninger 
i Värmland. Kaldt spillvann har imidlertid treindus-
trien ikke funnet noe nyttig bruksområde for. Hva 

gjør de da? Jo, de utlyser studentkonkurranser. På 
universitetet i Karlstad henger det plakater hvor 
“papirprovinsen” etterlyser gode ideer til hva spill-
vann kan brukes til. Det er heller ikke tilfeldig at 
forskningsavdelingen til Stora Enso ligger på univer-
sitetsområdet.

Den store graden av gjenbruk og global konkurran-
seevne er ikke viktig bare bedriftsøkonomisk, men 
også samfunnsøkonomisk. En fabrikk som Skoghalls 
Bruk varmer ikke bare opp hus med fjernvarme. 
Eriksson i organisasjonen Region Värmland påpek-
te at fabrikken er en av de største sysselsetterne i 
Värmland, med nesten tusen ansatte. Det er imdler-
tid en brøkdel sammenlignet med de 5300 värm-
lenderne som pendler til arbeid i Norge.

Tord Flatland og Alf Jørgen Schnell i godt humør på Stora Enso Skoghalls Bruk.

Inngangsporten til pappfabrikken.

Skoghalls Bruks egen guide, Minus Jonsson.

Bo-Josef Eriksson i organisasjonen Region Värmland.

Flere bilder på  
facebook.com/ 
samfunnsgeografen
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Programutvalget (PU) for samfunnsgeografi har 
som mål å fremme det faglige - og fagligsosiale 
miljøet ved samfunnsgeografi ved Universitetet 
i Oslo. Dette gjør vi ved å arrangere seminarer 
og sosiale samlinger - i en romlig kontekst. Vi 
er bindeleddet mellom studenter og institutt 
for sosiologi og samfunnsgeografi, og er 
deltakende i SVSU som er bindeleddet opp til 
det samfunnsvitenskapelige fakultet.  

Frokostseminarene er et av arrangementene 
som knytter alle samfunnsgeografistudenter 
og ansatte, uavhengig 
av interesse, sammen i 
en fagligsosial kontekst. 
Seminarene har gjennom 
tidene tatt opp blant annet 
fredsmekling i Israel, 
klimahensyn ved oljeboring, 
øst/vest skillet i Oslo, 
migrasjon fra Nigeria til 
Europa og lokaltilpasning 
for bærekraftig utvikling i 
Sagene.

Vårsemesteret 2014 ble det farlig nærme at 
det ikke ble noen frokostseminarer grunnet 
fravær av instituttets innsats for å finne 
mulige foredragsholdere. Men takket være 
aktive studenter fra vårt programutvalg lever 
frokostseminarene i beste velgående med 
selvutplukkede foredragsholdere. Vi ønsker 
å fortsette tradisjonen med frokostseminarer 
fremover, og tar med glede i mot forslag for 
mulige foredragsholdere fra både studenter og 
ansatte ved ISS. Programutvalget arrangerer 
også «Lille Lørdag» hvor vi serverer bakst 
og skaper et rom for sosialisering mellom 
studenter i alle kull. Vi ønsker å skape et 
liknende arrangement hvor vi også har 
et faglig innhold. Det vil si å arrangere 

diskusjonsgrupper hvor et bestemt tema skal 
være hovedfokus i diskusjonen. Vi tenker 
at dette kan kombineres med lunsj, slik at 
vi kan tilby temalunsj i samfunnsgeografisk 
stil. Dette er sterkt avhengig av interessen og 
engasjementet til studentene, så vi håper mange 
vil finne slike arrangementer spennende. 

Et ønske fra studentene i samfunnsgeografi 
har vært å innføre podcasting av forelesninger. 
Dette har vi brakt opp til programrådet hvor 
alle emneansvarlige og to representanter fra 

PU møtes månedlig. 
Vi har lykkes med å 
skape interesse rundt 
verktøyet og skal 
diskutere fremtiden 
for podcasting for de 
neste semestrene. 
Dette vil innebære 
flere muligheter for 
repetisjon og rom for 
universell utforming 
av studiet for både 
studenter og ansatte.  

Vi er mange foreninger i samfunnsgeografi 
som samarbeider for et bedre studiemiljø, 
hvorav vi har Terra velferdsforening for 
sosiale tilstelninger, Arbeidslivsutvalget for 
karrieremuligheter, EGEA Oslo for utveksling 
med geografistudenter over hele Europa, 
Samfunnsgeografen som du nå leser og 
Programutvalget for fagligsosiale tilstelninger. 
Vårt felles mål er at alle skal føle seg velkommen 
og ha en studietid med engasjement, læring og 
mye moro.    

Hans Petter Jakobsen 
Leder av programutvalget ved  

samfunnsgeografi fram til september 2014.

PU har ordet

”Et ønske fra 
studentene i 
samfunnsgeografi 
har vært å innføre 
podcasting av 
forelesninger.
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ET SEMESTER I SENTRAL-AFRIKA: 

PENSUM I PRAKSIS
Etter halvannet år med samfunnsgeografisk teori, dro jeg til Gabon for å 
sjekke ut virkeligheten. Heldigvis viser det seg at den boklige balasten fra 
Blindern er svært så overførbar til felten.

Takket være kontakter fra tidligere reiser, fikk 
jeg ordnet meg et internship hos det gabonesiske 
FN-sambandet, samt en togolesisk vertsfamilie i 
smørøyet av Libreville. Jeg dro ned uten å vite mer 
enn at jeg skulle bli møtt på flyplassen, og at Gabon 
i følge Wikipedia er litt som Norge: rikt på olje, lite 
folketett og ukjent for mange. Etter noen måneder 
her, banker hjertet for David Jordhus-Lier, Kristian 

Stokke, Sarvendra Tharmalingam, Lynn Rosentrater 
og Ingar Brattbakk enda hardere: de har jo rett, 
pensum stemmer! 

Fordi jeg bor i en bydel som hovedsakelig er 
befolket av utlendinger fra land i Vest-Afrika, har 
jeg super tilgang til tilfeller som viser SGO2600-
teoriene i praksis. Folk svarer villig på spørsmålene 

mine om hva som fikk dem til å flytte, hvordan de 
reiste, hvem de kjente i Gabon fra før, om de sender 
penger hjem, og om de har tenkt seg tilbake. For å 
oppsummere tilbakemeldingene raskt: En kombi-
nasjon av mulighet til å tjene mer penger i Gabon, 
arbeidsledighet i eget land og familiemedlemmer 
som allerede hadde reist er ofte grunnlag for å for-
late Vest-Afrika. Noen har ankommet lovlig, med fly, 
og andre i skjul, med båt eller i bagasjerom; noen 
hadde nære familiemedlemmer i Gabon, andre vis-
ste bare at «brødre» og «søstre» fra samme nasjon 
ventet dem i Libreville. En stor andel av inntjente 
penger i Gabon sendes for å dekke skolegang for 

egne eller søskens barn i hjemlandet. Og ja, de skal 
definitivt reise tilbake. De vil ikke bli gamle i Gabon. 
Der vi i Norge er så opptatt av å regne alle som 
nordmenn, at vi nærmest unngår å nevne noens 
opprinnelsesland, er nasjonalitet og ikke minst 
etnisitet her bakgrunn for stolthet og forklaring av 
væremåte. 

Jobben min for FN-sambandet har handlet mye om 
fokus på urfolks rettigheter til deltakelse i beslut-
ningsprosesser om utnyttelse av naturressurser. 
Regnskogen dekker 85 prosent av Gabon og er 
del av Kongo-regnskogen, som er verdens nest 
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største og eldste, etter Amazonas. Det er tydelig 
konflikt mellom tradisjonelle systemer for eie- og 
bruks-rett, og systemene innført av fransk koloni-
makt. Gabonesisk lov er skrevet i tråd med sist-
nevnte og går ut i fra at alle og enhver har papirer 
på landområdene de eier, men dette stemmer over-
hodet ikke overens med praksis: hva som tilhører 
hvem er allment kjent i hver landsby, men ikke 
skrevet ned noe sted. En annen konflikt skyldes 
ulovlig jakt, fiske og hogst. Urfolket, pygmeene, har 
tradisjonelt levd av det de fanget, fisket og samlet i 
området rundt huset sitt. I senere tid har livsgrunn-
laget deres blitt utfordret av andre som tar for seg 
av ressursene i skogen for å selge i store kvanta. 
Lokalbefolkningens rettigheter er langt fra godt nok 
kjent eller beskrevet av gabonesisk lov, og ulovlig 
ressursutnyttelse er svært vanskelig å kontrollere, 
blant annet fordi det ofte er regjeringens menn som 
tjener seg rike på illegal regnskogshogst. Når de 

som kontrollerer er de samme som dem som burde 
blitt kontrollert, er det vanskelig å bedre forhold-
ene. En annen utfordring er at nasjonalparker, 
etablert av staten for å sikre beskyttelse av skogen, 
har tvunget folk til å flytte fordi de ikke lenger kan 
fiske i tjernet der alle deres forfedre har sikret 
familien mat på bordet. Hvor kommer samfunnsge-
ografipensum inn i dette? Sgo1910 og sgo2400: 
GIS og governance! Prosjektene FN-sambandet 
har vært med på å støtte har innebåret deltakende 
kartografi med mål om å kartlegge lokalbefolknings 
aktivitetsmønster og bruksvaner for så å kunne 
jobbe med å sikre deres rettigheter til å fortsette sin 
måte å leve på. I samarbeid med den britiske jurist-
NGOen ClientEarth, har også FN-sambandet jobbet 
med å foreslå endringer til gabonesisk lovverk om 
skatte-legging av naturressursutnyttelse. Men hvem 
skal skattepengene gå til? Landsbysjefene, lokal 
eller nasjonal ledelse? Og hvordan kan det utbyttet 

av Gabons ressurser komme hele befolkningen til 
gode? I dag driver Gabon storskalaeksport av tøm-
mer olje og andre ressurser, men likevel er mange 
fattige, og selv om jorda i Gabon spirer og blomstrer 
raskere enn du får sagt «palme», så er landet langt 
fra selvforsynt og importerer så å si alle varer. 
Gabons utgangspunkt er utrolig ressursrikt, men 
utfallet er fattig for mange.

Arbeidsmarkedet i Gabon er også som hentet ut av 
politisk geografi-pensum. Ideene om at uformelt 
arbeid er komplekst og at arbeidsmarkedet stadig 
fleksibiliseres, er lette å spore i det gabonesiske 
terrenget. Jeg har flere venner her som er uformelle 
arbeidere, fordi det er for dyrt å registrere seg og 
betale skatter, og fordi de som utlendinger, som de 
ofte er, får lite igjen for skattepengene sine av den 
gabonesiske staten. For mange av dem som driver 

uformelt arbeid, er hjemmet og arbeidsplassen 
samme sted. De har gjerne kombinert soverom 
med skredderverksted, utsalgssted for mat utenfor 
stuedøra, eller en butikk som ikke en gang har et 
lokale – det er bare kjent av naboene hvem som 
selger hva og at de kan banke på og kjøpe når de vil. 
Arbeidsmarkedet er mer fleksibilisert for rike gabo-
nesere enn for fattige vestafrikanere. De bruker 
ikke begrepene fulltids- og deltidsjobb, men snak-
ker om flerfoldige aktiviteter, og har en fot innafor 
diverse bransjer. Veldig mange er ansatt av staten, 
og har på den måten sikra seg en fast inntekt, og 
i tillegg ofte masse frynsegoder under bordet. 
Jobben for staten er riktig nok bare én av mange 
aktiviteter; de samme folka jobber gjerne også i en 
bedrift eller to, en NGO, har investert litt her og der, 
og er rådgiver for en eller annen. Gaboneserne med 
mange aktiviteter har stort sett alltid penger å 
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vifte med, men det betyr ikke at jeg ser dem jobbe 
så mye. Den samme karakteristikken kan sikkert 
brukes om overklassen i mange andre land, men 
det som gjør det hele ekstra komplekst her, er den 
sterke gruppementaliteten, heller enn individualis-
men. Din lønn er ikke bare for deg, den er for alle du 
kjenner som måtte trenge noe. Denne svært sym-
patiske tradisjonen for deling gjør at folk er veldig 
villige til å hjelpe hverandre, men gjør selvfølgelig 
også at noen utnyttes, og deler mye mer enn de blir 
delt med. For å dra inn konkret sgo2400-pensum 
igjen: det er også spen-
nende å studere arbei-
derbevegelsens form 
her. Som i så mange an-
dre land, er den sterk 
blant offentlig ansatte, 
som streiker både titt 
og ofte, men uten å 
få komme til forhan-
dlingsbordet. De fleste 
andre har ikke trygge 
nok arbeidsplasser 
og stort nok «politisk 
mulighetsrom» til å 
klage på arbeidsfor-
holdene sine. En uten-
landsk taxisjåfør her er 
tvunget til å forholde 
seg til en rekke statlige 
reguleringer, men har 
ingen formelle ret-
tigheter, og tviholder 
derfor på jobben, koste hva det koste vil. Heller enn 
å være organisert i kraft av å være arbeidstakere, er 
mange aktive i foreninger for deres etnisitet eller 
nasjonalitet. Slike foreninger jobber for å bedre 
levekårene deres på alle områder.

Jeg skulle gjerne hatt en god dose Thomas Hylland-
Eriksen-pensum i bagasjen også, eller aller helst 
fyren selv ved min side. Hverdagen kjennes ofte 
som et sosialantropologisk feltarbeid. I det minste 
kommer metodelærdom fra både sgo1900 og 
sgo2600 godt med. Jeg kjenner mye på hva min 
rolle har å si for hvilken informasjon og kul-
turinnsikt jeg får tilgang til. Som kvinne, ung og 
utlending, kan jeg snakke med både de gamle, vise 
mennene, selv om gabonesiske jenter på min alder 
ikke kunne gjort det, og med unge, kamerunske 
prostituerte, mens enhver mann ville slitt med å 

finne samme inngangsport til en samtale med dem. 
Som ung jente er jeg i utgangspunktet noe begrensa 
fra å bli ordentlig kjent med andre unge jenter, for 
det er stort sett bare menn som henvender seg 
til meg, og jenter her er oppdratt til å være mer 
sjenerte og mindre ivrige i politiske diskusjoner 
enn gutter. Fordi jeg bor tett oppå flere kvinner har 
jeg likevel blitt kjent med mange, og har dermed 
fått lære mye om hva det vil si å tilhøre en kultur 
der kvinnen regnes som underlegen mannen. Jeg 
har blant annet en nær venninne som er analfabet 

og ble giftet bort som 
15-åring, en annen som 
nærmest er moderne 
slave som hushjelp og 
barnepike, og en an-
nen som er alenemor 
og jobber i finansdepar-
tementet. Spekteret er 
altså bredt. Sgo2400-
pensum om feministisk 
antigeopolitikk har også 
kommet til nytte når jeg 
har skullet prøve å forstå 
kjønnsrollemønsteret her. 
Som påpekt av en eller 
annen på pensumlista, 
er kvinnen ofte sett som 
offer for internasjonale 
politiske systemer, heller 
enn som verdsatt aktør i 
uformelle politiske fora. 
I gabonesisk tradisjon er 

det svært sjelden at en kvinne er sjef for sin klan 
eller landsby, og opprinnelig var det fremmed for 
kulturen her å gi en politisk stemme til hvert hode. 
Selv om kvinnen, ut i fra vårt perspektiv, dermed 
ikke er representert i politiske fora, spiller hun 
tradisjonelt en svært viktig rolle som rådgiver for 
sin mann. En landsbyhøvdings kone vil dermed fun-
gere som talskvinne for store deler av landsbyen, og 
hennes mann er pliktig å ta hennes syn med i sine 
vurderinger som høvding. 

Internshipet og tiden i Gabon har også lært meg 
masse om relasjoner i bistandsverden, Europas rolle 
i Afrika, kolonisering, nasjonalisme og balansegan-
gen mellom demokrati og diktatur. Læringsutbyttet 
ved et å reise vekk fra Blindern en stund er enormt. 
Sentral-Afrika er virkelig en gullgruve for sam-
funnsgeografer!

”Etter snart to 
måneder her, banker 
hjertet for David 
Jordhus-Lier, Kristian 
Stokke, Sarvendra 
Tharmalingam, Lynn 
Rosentrater og Ingar 
Brattbakk enda 
hardere: de har jo rett, 
pensum stemmer!
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Island
Rekordmange samfunnsgeografistudenter deltok på studietur til Reykja-
vik 2. til 6. mars. Hele 58 samfunnsgeografer fikk oppleve Islands kultur-, 
mat- og naturperler. Velferdsforeningen Terra hadde lagt opp et omfat-
tende og variert program med visitt på Den blå lagune, forelesninger, ride-
tur på Islandshest, museumsturer, byrebus og nordlysjakt. 
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Reykjaviks gater fra det høytsvevende klokketårnet i Hallgrimskirken

Monumentet Sólfar, som skal forestille et vikingskip

Kveldsstemningen var upåklagelig i Reykjavik
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Grandiose vannfall i GullfossNorske kropper mørner i det termiske vannet i den Blå Lagune.

Blå himmel og sol på Island? Det betyr god stemning!
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Alle organisatorers far, Joshi, hadde stålkontroll og sør-
get for orden og hygge under hele studieturen til Island.


