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FRONTFIGUR: Berit Ås blir sett på
som kvinnesakens mest synlige
ansikt i Norge i andre halvdel av
1900-tallet. – I mye av arbeidet for
likestilling som foregår i dag, etterstreber vi likestilling på menns
premisser, mener hun. – Når FN sier
at norske kvinner har det best
i verden, så tror vi det. Men likelønn
har vi ikke, nye mødre sendes hjem
fra barsel første døgn, det mases
om at kvinner har høyt sykefravær.
Og mange alenemødre er blant
de ti prosent fattigste.

Berit Ås ble vår første kvinnelige partileder:

– Jeg er mest stolt
av hersketeknikkene
Solbærsyltetøy og verden, intet er for lite og intet for stort.
Professor emerita i sosialpsykologi, Berit Ås (92), har det travelt.
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På navneskiltet ved inngangsdøren til et stort hus med en
enda større hage i Asker står
det Berit og Dagfinn Ås.
Det er 22 år siden hennes livs
store kjærlighet gikk bort.
En blå fredsdue og to andre
skilt henger ved døren. På dem
står det Atomvåpenfri sone og
nei til EU, fortsatt kampsaker
i Berits hjerte.
Inngangspartiet består av
terrasse med tak over, der
henger det en heksekost og seks
hekser. De er blant gavene Berit
fikk som takk, da hun reiste
rundt på fire kontinenter som
gjesteprofessor og foreleser.
Hun åpner straks døren:

Jenta stilte spørsmål, var
nysgjerrig og rik på ideer.
I fars slekt var det mange
misjonærer, som kunne fortelle
om erfaringer med mennesker
i andre deler av verden. Berit
lyttet intenst og lærte tidlig at
vi tenker forskjellig.
– Jeg har hatt veldig stor
åpenhet for alle folk. Jeg må rett
og slett vite hvorfor de tror det
de tror. Hvor mye har de fått
automatisk på grunn av
kulturen og familien de er vokst
opp i?
Lese bøker gjorde hun før
skolestart, og biblioteket på
skolen var fortært i løpet av
første klasse.

«Jeg har hatt veldig stor
åpenhet for alle folk. Jeg må
rett og slett vite hvorfor de
tror det de tror.»
– Du store allmektige, skal
du både skrive og fotografere?
Stakkars menneske!
Å notere det hun sier, viser
seg å bli sjeldent krevende,
strømmen av ord skaper fantasier om en elv fylt til randen
av kunnskap og innsikt. Vannmassene bærer med seg mest
informasjon om freds- og kvinnesak, knyttet til et tidsrom på
70 til 80 år, dokumentert med
tall og statistikker, formidlet via
egne og andres bøker og artikler
(som Berit henter mens hun
forteller), krydret med opplevelser, assosiasjoner og navn
på mennesker hun har møtt
rundt i den vide verden.
Mamma mia, for en hjerne.
Og for et brennende engasjement.

STOR ÅPENHET
Berit Skarpaas ble født i Fredrikstad og levde som enebarn
i fem år før hun fikk en bror,
deretter kom det tvillinger.
Foreldrene var lærere med
overskudd til å utfolde seg både
innen musikk og med kunstmaling. Moren skrev i tillegg
dikt, og faren var ivrig
oppfinner, interesser som Berit
har arvet.
Hun har fortalt at foreldrene
ga henne stor frihet og god tid
til å snakke om det hun erfarte.

Foreldrene undret seg også
over gavmildheten til eldstejenta: Når hun hadde både
dukkevogn og sykkel, så ga hun
bort den ene. Berit selv mente
foreldrene hadde lært henne
å dele, det var rettferdig.
Under krigen ble faren sendt
til en fangeleir i Kirkenes. Da
han kom hjem igjen, med en
vekt på 47 kilo og helskjegg,
kjente ikke eldstedatteren ham
igjen. Berit har selv uttalt at han
var «ganske ødelagt».
Den høsten flyttet hun på
hybel i Bærum. Der fikk hun
fred til å lese. Men 17-åringen
hadde ikke nok penger til mat.
Da spurte fire klassevenninner
foreldrene sine, om de kunne
ha middagsgjest en dag i uken.
Der fikk Berit spise seg mett.

STUDENTBARNEHAGENES
MOR
Tre år senere var hun i gang
med studier i psykologi, og hun
giftet seg med sosiologistudent
Dagfinn.
Da de to hadde kommet
langt i sitt kjæresteforhold,
ymtet han frampå om at hun
alltid serverte ham speilegg.
Han syntes det var et litt dårlig
utvalg. Berit hadde allerede
fortalt hva hennes kvinnesaks-mor sa: «Ikke lær

SVS LANDSKONGRESS:
Året er 1975, Berit Ås er
47 år gammel og Norges
første kvinnelige
partileder.

deg å lage mat. For da kommer
du til å gjøre det resten av
livet.» Det endte med at Berit
tok et spesialkurs i finere
matlaging. Hun strøk
i majones, men greide å lage
polentapudding.
I studietiden meldte hun
seg inn i flere kvinneorganisasjoner, for å se hvordan de var
organisert. Berit sammenlignet
dem med mannsdominerte
organisasjoner.
Hun avla embetseksamen
i psykologi to måneder etter at
det andre barnet var født. Berit
Ås var den første i Norge som

fikk ammepauser under
eksamen. Og hun startet
Studentenes Småbarnstue,
for barn opp til tre år.
– Dette var noe av det
ubehagelige jeg gjorde mot
dem som hadde makt. Vi
fikk en kjempedebatt. Jeg
husker en som sa: «Professorfruenes forening er meget
forarget. Man må jo bli ferdig
med utdannelsen før man får
barn. Og helst bør man ha en
liten sum.»
– Men jeg så at studenter
giftet seg med hverandre, og
jeg ville at de skulle få plassere

Karriere sosialpsykolog

● Er professor emerita i sosialpsykologi ved Universitetet
i Oslo. Ansatt ved UiO 1969–
1994.
● Har hatt gjesteprofessorater i USA, Canada, Filippinene og Sverige.
● Var med og stiftet Kvinner
for fred/Women for peace.
I Sverige har den 12 underavdelinger og får økonomisk
støtte fra staten.
● Var initiativtaker til Kvinneuniversitetene på Løten og
i Nesna. Er fortsatt nestleder
i styret til Stiftelsen Kvinneuniversitetet i Norden.
● 1981: Kom med boka
«Kvinner i alle land… håndbok i frigjøring», Aschehoug.
● Var president i den norske
avdelingen av International
Federation of University
Women, 1982–1984.
● Var forkvinne i Oslo-avdelingen av Norske kvinnelige

akademikeres landsforbund,
1961–1963.
● 1966: Kom med boka
Forbrukeren i det moderne
samfunn, Universitetsforlaget.
● Begynte å engasjere seg
mot røyking i 60-årene, var
medlem i Statens tobakkskaderåd fra 1971–1981.
● I 1961 var hun initiativtaker
til den norske avdelingen av
Women’s International Strike
for Peace (WISP), eller
Kvinnenes Internasjonale
Fredsaksjon.
● Arbeidet i 12 år med
ulykkesforskning. Boka
«Vendepunktet. Trafikksikkerhet i Norge 1945–2000»,
som kom i 2000, ble «tilegnet
Berit Ås for hennes tidlige og
viktige trafikkforskning».
● I 1953 tok hun embetseksamen i psykologi og ble
cand.psychol.
Allers 43/2020

9

ungene sine. I mange tilfeller
ble han ferdig med utdannelsen
først og fikk jobb ute i landet,
og da måtte hun avbryte sine
studier. Det var veldig trist.
Berit er mor til fire og
bestemor til to.

GANGVEIENES MOR
I 18-årsalderen hadde Berit et
ønske om å lære å bruke seilfly.
Guttene i pilotklubben ville
egentlig ikke ha med damer. For
å bli kvitt henne, gjorde de et
farlig fantestykke med seilflyet

at sånn holder gutter på
i tenårene.
– Og derfor ble jeg ulykkesforsker, opptatt av ulykker og
kjønn.
I boken «Foregangskvinner
En hyllest til Berit Ås», som
kom i anledning hennes
90-årsdag, skriver Dagrunn
Grønbech: «Ulykkesforskningen var opptakten
til en lansering av begrepet
kvinnekultur, som skulle
synliggjøre kvinners livssituasjon for så å kunne sette kvinne-

«Kunnskap og innsikt er
det viktigste i livet mitt. Sammen
med skjønnhet og sannhet.
Og kjærlighet gjennomsyrer alt.»
til Berit, noe hun oppdaget.
Like etterpå gjorde de noe
tilsvarende med flyet til en av
guttene, som fløy i en fjellvegg
og brakk ryggen.
– Jeg forlot klubben og
tenkte: Hvordan kan de våge
å gjøre dette? Siden lærte jeg

krav på den politiske dagsordenen. Poenget med å lansere
begrepet kvinnekultur var
å påpeke skiller mellom menns
og kvinners tenkemåte og
opptreden, både i heimen og
på arbeidsmarkedet.»
Berit ville lage trygge

MINNE: – Dette her var
frokostplassen i mange år.
Jeg drev og dekorerte
steiner. Dette hjertet ga jeg
til mannen min.
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systemer, også for barna. Hun
ble senere kalt sykkel- og gangveienes mor.
«I Berit Ås’ liv henger det
personlige sammen med det
politiske. Vitenskapelig arbeid
som ikke kan bidra til bedre
forhold for dem som er svakere
stilt i samfunnet, interesserer
henne ikke.» Dette skriver
Ebba Haslund i boken «Ild fra
Asker Et portrett av Berit Ås»,
som kom til 80-årsdagen.
I 1969 ble Berit ansatt som
lektor ved Universitetet i Oslo.
Da hun skulle pensjonere seg
i 1994, var tittelen professor.

HERSKETEKNIKKENES
MOR
– Kunnskap og innsikt er det
viktigste i livet mitt. Sammen
med skjønnhet og sannhet.
Og kjærlighet gjennomsyrer
alt, sier Berit.
– Hva jeg er mest stolt av?
Jo, det er hersketeknikkene. Og
jeg er takknemlig for at veldig
mange har hatt nytte av dem.
Forsker, psykolog og filosof
Ingjald Nissen (1896–1977)
hadde i boka «Psykopatenes
diktatur» brukt begrepet
«hersketeknikk». Mor til Berit
snakket med datteren om alt
det vi mennesker kommuniserer uten å bruke ord. Denne
lærdommen, fra både fag og
hjem, dannet et bakteppe for
teorien Berit formulerte i 1979
om de fem hersketeknikkene:
Usynliggjøring, latterliggjøring,
tilbakeholdelse av informasjon,
fordømmelse uansett hva du
gjør, påføring av skyld og skam.
– De fungerer forskjellig på
menn og kvinner. Når menn
for eksempel blir utsatt for de
to første, så blir mennene
rasende og slår tilbake. Det
gjør ikke kvinner, de føler
ubehag og blir lei seg.
– Altså, situasjonen er den,
at kvinnene lever med disse
følelsene, og de spør seg selv:
Er jeg kanskje så fæl? Er jeg
kanskje så dum? Har de rett, de
som sier at jeg er sånn? Jeg bør
kanskje ta litt mer utdannelse.
Jeg bør kanskje la være med
å snakke i den forsamlingen.
– De kvinnene som blir
sinte, og viser det, blir sett på
som hespetre.
Berit Ås mener at hersketek-

Utmerkelser

● I 2016 ble hun utnevnt
til livslangt æresmedlem
i Nei til EU.
● Har fått Pippiprisen
i Fredrikstad. Der fikk hun
også feministprisen i 2016.
● I 2014 fikk hun
Bestemødreprisen av
Bestemødre for fred.
● Æresmedlem Norsk
Kvinnesaksforening, i 2009.
● Ridder av 1. klasse av
St. Olavs Orden, i 1997.
● Æresprofessor ved flere
universiteter i Canada og
Norden.
● Internasjonalt prisbelønnet
som akademiker og for
innsatsen sin i kampen for
kvinners rettigheter, freds- og
miljøarbeid.

Folkets Fredspris

blir tildelt likestillingsforsker
Berit Ås 5. desember av
Fredsrörelsen på Orust
i Sverige. Blant tidligere
prisvinnere er Johan
Galtung (2017) og Mahatma
Gandhi, post mortem (2015).
Prisen består av en gravert
stein med Gandhis ansikt,
hans sitat «fred är vägen»
og et diplom. Fredsrörelsen
har omtrent 270 medlemmer og ble startet i 1983,
fredsrorelsen-pa-orust.se

nikkene betyr mye for metookampanjen. De har fått oss til
i større grad å oppfatte det når
menn misbruker makt, og når
andre kvinner blir herset med.
Dermed kan vi avsløre, komme
med mottiltak, og støtte hverandre. Hersketeknikkene har
vist seg å være aktuelle over
hele verden. De er oversatt til
omtrent 30 språk.

KVINNEUNIVERSITETENES
MOR
I 1967 meldte Berit seg inn
i Arbeiderpartiet. Seks år senere
ble hun leder i Demokratiske
sosialister, en gruppe som brøt ut
av Arbeiderpartiet etter striden
om medlemskap i EF/EEC (nå
EU). I 1975 dannet de Sosialistisk
Venstreparti (SV), og Berit var
igjen leder. Som vår første kvinnelige partileder, rev Berit Ås en

mannsbastion. Hun satt på
Stortinget fra 1973 til 1977. Flere
ganger organiserte hun kvinner
på tvers av partier, for at de kunne
arbeide sammen om saker, som
kvinnene så verdien av.
Forfatter Dagrunn Grønbech
skriver: «I slutten av 1970-årene
begynte Berit Ås å drømme om et
kvinneuniversitet som skulle
formidle kvinneteorier og kvinneforskningens resultater til kvinner.
Målgruppen var kvinner uten
formell utdanning, som gjennom
kursvirksomhet og kunnskapsutvikling skulle styrke sin egen
posisjon og sitt eget selvbilde.»
I 1983 ble Kvinneuniversitet
på Løten etablert. I 2006 ble det
solgt. Våren 2011 åpnet Kvinneuniversitetet i Norden, det ligger
i Nesna i Nordland. Berit Ås er
mor til begge universitetene. Det
har vært mye strid om dem og

kamp for å få inn nok penger.
– Jeg tillater meg å tenke, for
selvstendig, for annerledes, og
for opposisjonelt, sier Berit.
Hun benekter at hennes kapasitet, iver og lidenskap gjør livet
slitsomt:
– Jeg synes det er mest veldig
spennende.
Berit bøyer seg framover og
smiler stort.
– Veldig spennende! Plutselig
får jeg en forklaring på noe jeg
har lurt på i 20 år.
– Liker du råsyltet solbær? Jeg
lærte å lage det av svigermoren
min. Nå har jeg et lite og et stort
glass. Vil du ha det lille?
Kilder: «Foregangskvinner En hyllest til
Berit Ås», Dagrunn Grønbech,
Museumsforlaget 2018. «Ild fra Asker Et
portrett av Berit Ås», Ebba Haslund, Pax
Forlag 2008. «Livsmot, Berit Ås Med fem
par bein», Cecilie N. Seiness, Det Norske
Samlaget 2001. «Mitt liv», NRK TV.

LAPPETEPPER: Hvor hun henter balanse og nye krefter fra? Berit
holder opp håndarbeidet sitt. – Når jeg er veldig forbannet, setter jeg
meg om natten og lager sånne. Jeg har laget 16 store tepper i løpet av
20 år, og hvert består av 1047 biter. En stund samlet jeg på utslitte kordfløyelsbukser, fordi stoffet er så vakkert. Jeg klippet ut lapper, sier hun.
Alt er sydd for hånd, også mens Berit er på reise eller må vente på noe.

Karriere politiker

● Berit Ås og to andre kvinner organiserte 300 kvinner
i den hemmelige tverrpolitiske undergrunnsforeningen
«Kvinnepolitisk Aksjon foran
stortingsvalget 1977».
● Var stortingsrepresentant
fra 1973 til 1977.
● I 1973 ble hun Norges første kvinnelige partileder, som
forkvinne i det nye partiet
Demokratiske Sosialister
(AIK). Partiet ble en del av
Sosialistisk Valgforbund,
som i 1975 ble til Sosialistisk

Venstreparti (SV), der Berit
Ås var leder i ett år.
● Ledet Kvinneaksjonen mot
norsk medlemskap i EEC
(nå EU), 1972. Det førte til at
Arbeiderpartiet en periode
suspenderte henne.
● Sto i 1971 bak det tverrpolitiske kvinnekuppet i Asker. Hensikten var å få flere
kvinner inn i kommunestyret.
● Ble i 1967 medlem i Arbeiderpartiet, var varaordfører
i Asker og vararepresentant
på Stortinget.
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