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Skedsmo utenfor Oslo har 20
voksne, hvorav fire barn,»
skriver Dagbladet om kristensamfunnet Churches of Christ.
En kirke hvor 20 prosent av
de voksne er barn, lever åpenbart etter Matteus 18.3:
«Sannelig, jeg sier dere: Uten at
dere vender om og blir som
barn, kommer dere ikke inn i
himmelriket.»
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SITATET

Hvor mange
pingviner skal
til for å dekke Nordpolen? Gi to standardavvik fra ditt svar
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Goldman Sachs’ jobbintervjuere stiller spørsmål for folk som
holder hodet kaldt, melder E24.

osten skal øke sin bladporto med 15 prosent fra
årsskiftet og alle (unntatt
Posten) skjønner at da mister
virksomheten en lang rekke
faste gode kunder. Posten
tjener ikke penger på bladdistribusjon, sier ledelsen. Det er
ikke riktig.
Posten har ikke lagt frem
relevante beregninger for oss –
en av deres største og beste
kunder. Fagpressen får ikke se
et eneste tall som begrunner
det ledelsen kaller «nødvendig
regulering» av portotakstene.
Vi straffes fordi det tapes så
mye på andre områder i
Posten.
Fagpressen har flere ganger
meldt Posten til Konkurranse-
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tilsynet – nettopp for at
selskapet skjuler sine økonomiske beregninger når takstene
økes. Og i dommene fra tilsynet
får Posten medhold – tallene
må være hemmelige på grunn
av konkurransen! Hvilken
konkurranse har Posten på
riksdekkende bladdistribusjon
når markedsandelen er
omtrent 99 prosent? Og politikerne og departementet sitter
som lydige nikkedukker –
Posten leverer jo sine mange
hundre millioner kroner til
statskassen hvert år. . Hvor er
den politiker (les: eier) som
skjønner at Posten med dette
skjærer over en av de tykkeste
grenene de sitter på. Leverandører av lesebrett kan glede seg
– det blir mange nye fagblader
på den kanalen etter nyttår!

!!'%#'/'(%#($'!)!)*'#%)!*$()
#))'$$'(%"+(()"$)'((%'%!*$$(!&%#
$%$+((%#'/$'$%'"

Even Trygve Hansen, adm.
direktør i Fagpressen.
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tanley Ann Dunham var
Barack Obamas mor. I en
ny biografi med tittelen
«A Singular Woman» («En
enestående kvinne») som
nettopp er kommet ut i USA,
forteller Janny Scott historien
om den hvite kvinnen fra
Kansas som ble mor til USAs
første svarte president.
Obamas mor virker faktisk
ganske enestående. Kanskje
hun fikk evnen til å heve seg
over hva folk måtte mene eller
tenke fordi hun hadde et så
uvanlig navn. Faren hennes het
Stanley, og en kan spørre seg
selv hvorfor foreldrene syntes
det var en god idé å gi datteren
et guttenavn i 1942. Den unge
Stanley (hun begynte å kalle seg
Ann etter at hun ble ferdig på
videregående), pleide å presentere seg med å si «Hei, jeg heter
Stanley. Faren min ønsket seg
en sønn, men han fikk meg».
Men navnet var valgt av moren,
Madelyn Dunham, som var en
stor Bette Davis-fan. Er det
tilfeldig at nettopp i 1942 spilte
Davis en melodramatisk skikkelse som het Stanley Timberlake i filmen «In This Our Life»
(«I dette vårt liv»)?
Bare noen uker etter at hun
hadde begynt å studere ved
Universitetet på Hawaii, ble den
17 år gamle Ann Dunham
gravid. Barnefaren var en 24 år

gammel svart mann fra Kenya,
som het Barack Hussein
Obama. Dette var høsten 1960,
året etter at Hawaii var blitt
USAs femtiende stat, og lenge
før noen hadde hørt om kvinnefrigjøring eller den seksuelle
revolusjonen. I 20 delstater var
det fremdeles ulovlig for svarte
og hvite å gifte seg med hverandre. Loving vs. Virginia, den
berømte rettssaken som fikk
slutt på diskrimineringen, ble
ikke avgjort før i 1967. (Historien om Mildred og Richard
Loving er forresten nettopp blitt
fortalt i dokumentarfilmen
«The Loving Story».)
Anns foreldre ser ut til å ha
tatt nyheten om graviditeten
med ro. Ann og Barack giftet
seg i februar, og den unge
Barack ble født den 4. august
1961. Men da var forholdet alt
mer eller mindre over. Ann tok
spedbarnet med seg og reiste til
Seattle. Hun flyttet ikke tilbake
før neste sommer, etter at
Barack senior var reist fra
Hawaii for godt. Hun gjenopptok studiene, mens
Madelyn, som selv aldri hadde
fått studere, fungerte som
reservemor for lille Barack.
Madelyn var forøvrig i ferd med
å gjøre stor karriere i en lokal
bank. I 1971 ble hun bankens
første kvinnelige visepresident.
Hvorfor tok forholdet slutt så
raskt? Oppdaget Ann at «ektemannen» alt hadde kone og to
barn hjemme i Kenya? Om hun
gjorde det, sa hun aldri noe om
det. De ble formelt skilt i 1964,
og lille Barack traff bare faren
sin én gang, nemlig julen 1971.
I 1965 giftet Ann Dunham seg
med en indonesisk utvekslingsstudent, Lolo Soetero. I 1967 ble
hun ferdig med bachelorgraden
i antropologi, tok Barack med
seg og flyttet til Jakarta, der hun
fikk datteren Maya i 1970. Lenge
før begrepet ble alminnelig,
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hadde Ann Dunham skapt seg
en multikulturell familie. Men
alt året etter sendte hun Barack
tilbake til Hawaii for å bo hos
besteforeldrene og gå på
Hawaiis beste privatskole.
Forholdet til Lolo skrantet, og
Ann flyttet tilbake til Hawaii, og
Barack. I 1974 tok hun mastergraden i antropologi, og begynte
på en doktorgrad om håndverk
og småindustri på landsbygda i
Indonesia. Tidlig i 1975 dro hun
tilbake til Indonesia for å
begynne på feltarbeidet. Hun
lærte seg flytende indonesisk og
ble møtt med varme og respekt i
alle samfunnslag. Den 13 år
gamle Barack ble værende hos
besteforeldrene. Han skulle aldri

mer bo permanent sammen med
sin mor.
Hvordan kunne Ann Dunham
forlate sin sønn på denne
måten? Scott mener at hun
gjorde det beste hun kunne for
Barack ved å sørge for at han
gikk på en fremragende skole.

Men hun måtte også tenke på
seg selv: om hun ville ha en
doktorgrad, måtte hun gjøre
feltarbeid. Og hun hadde fremdeles en indonesisk ektemann.
Ann Dunham ble skilt fra
Lolo Soetero i 1980. For å
forsørge seg og Maya, jobbet

hun lenge med utviklingsprosjekter på landsbygda i
Indonesia. Etter mye strev og
mange utsettelser, dro hun
tilbake til Hawaii og tok endelig
doktorgraden i 1992. (Avhandlingen kom ut i bokform i
2009.) Men så begynte helsen å
skrante. Ann Dunham døde av
livmorkreft i november 1995,
like før hun ville ha fylt 53 år.
Hvordan var egentlig denne
kvinnen? Jeg får inntrykk av at
hun var varm, åpen, nysgjerrig
og vitebegjærlig. Hun var også
profesjonell, og holdt privatlivet
sitt for seg selv. Hun var glad i
menn, men har ikke etterlatt
seg mange hint om hvilke menn
hun elsket. Hun oppdro barna
til å verdsette ærlighet og integritet. Hun var også en evig
optimist: kanskje slagordet
«Yes, we can!» har noe av henne
i seg?
Janny Scott har på mange
måter skrevet en fin bok. Som
den flinke New York Timesreporteren hun er, har hun
jobbet utrettelig med å finne
fakta. Hun har også gjort utallige intervjuer. Likevel blir
resultatet av lesningen litt skuff
fende. For Scott håper at fakta
vil tale for seg. Men det gjør de
ikke. En virkelig god biografi
må tørre å ta opp spørsmål om
mening og verdi. Hvordan skal
vi forstå materialet som legges
frem? Hva var det for eksempel
som gjorde Ann Dunham så
åpen for andre kulturer?
Først og fremst får historien
om Ann Dunham meg til å
tenke over hva vi mener når vi
snakker om en god mor. Beviser
det faktum at sønnen ble president at hun var det? Det er et
tvilsomt argument, for det innebærer at kvinner som får barn
som ikke driver det til noe stort,
nødvendigvis er dårlige mødre.
Hvilket ansvar har egentlig en
mor for barnets liv? Hvilket
ansvar har barnet? Ann
Dunhams tok vanskelige avgjørelser i helt spesifikke situasjoner. Dette kvinnelivet bidrar
til å gjøre begrepet om den
«gode moren» langt mer
komplisert enn den dominerende moderskapsideologien vil
ha det til.
Toril Moi er professor i litteratur ved Duke University.
www.torilmoi.com
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Professor i litteratur ved Duke Kurator og prosjektleder
University i Durham, USA
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Professor i medievitenskap
ved Universitetet i Bergen
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Filmanmelder i
Dagens Næringsliv
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Arbeider ved Markedshøyskolen og Arkitektur- og
designhøyskolen i Oslo
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– Der har jeg mobilen. Og
gjerne The Economist og Technology Review fra MIT.
Jcac`WopUAnpM``M^WTTcLM
Ic]Aa`M^LM^oMn

– Ja, men det blir liten grad av
dyptpløyende skjønnlitteratur
på sengen!
#TLMaaMpW^opAaLMnAw
wMLwAnMaLM]AnA]pMn

– Det blir noe annet i ferier,
men i hverdagen går det tungt i
faglitteratur.
#TWSMnWMaMUwAopGnW
oMapnr` cnIWLMnrooWo]M
]^AooW]MnMM^^MnI^cLWT]nW`

– Jeg er glad i biografier.
Nansen, Amundsen ... og i
krigslitteratur. En bok som
«Stalingrad» kan jeg kose meg
med over lang tid uten å kjede
meg.
apcaz MMwcnMn]aAkpacM
ScnIMTzaaMnM2oAaaoza^WT
`AaTMaAwaoc`IAnMMaLMLW
]MnpUWopcnWMaMnL]AaUc^LM
cnLMakG

– Det er sant, det er mange
navn på armeer. Men navn på
generaler fester seg, og dukker
jo opp senere, som Khrusjtsjov.
Det er interessant å lese
hvordan de var smidd sammen.
^^pWLwHnpWapMnMooMnpW
UWopcnWM

– I hele mitt liv. Kanskje særlig i
dette med nasjonsbygging. Både
polarlitteraturen og krigslitteraturen inngår jo der. Jeg har hatt
onkel, far og bestefar som har
vært polarforskere, så det er litt
å slekte på der.
IMTTMTManMLr]]MnLMp
opALWTckkazMScnpM^^WaTMn Aa
I^WnW]]MSMnLWT

– Et fellestrekk kan kanskje
være at nå er turen kommet til å
fortelle de forsmåddes historie?
Alle polarforskerne som ikke
har vært omtalt så mye tidligere
kommer nå, som Sverdrup og
Johansen ...
cnMacT cnJUTnMwWa]

– Nettopp. Og med krigshistorien er det de som sto på den
andre siden, eller avmystifisering av gamle helter. Amundsen
kunne organisere, men var et
svin, Nansen var elendig organisator, men hadde andre kvaliteter, slike ting.
/zaaM cnM^^UAnaz^WTo]nMwMp
MaWapMnMooAapoA``Ma^WTaWaT
AwopcnwMn]c`]nWTMa#TwWoMn
UwcnLAaacMaSGpMaLMaoWioM
oMpaWaTMn]raaMknMTMMaTMaM
nAo\caockkSApaWaT

– Det ligger mye makt i pennen!
Så denne utviklingen med korrigeringer er interessant.
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