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– Hører ikke dette 1970-tallet 
til? Hva får en ung kvinne til å 
skrive om hersketeknikker?
 – Jeg foreleste for en nyhets
redaksjon og ble presentert av 
en kvinne som sa «jeg vet ikke 
hvorfor, men vi skal nå lytte 
til Elaine Bergqvist». Det ga 
meg en dårlig magefølelse, og 
jeg ble stresset. Da bestemte 
jeg meg for at det var på tide 
å skrive en håndbok i hvordan 
man skal håndtere mennesker 
som behandler en dårlig.
 – Man får en dårlig magefø-
lelse av å bli herset med?
 – Ja. Man blir satt ut, ner
vøs, og føler seg hjelpeløs.
 – Du skriver om ulike hers-
keteknikker. Kan du gi noen 
korte eksempler?
 – Projiseringsmetoden er 
én, der man svarer på kritikk 
med «det er leit at du tar 
det slik», og dermed legger 
skylden på den som føler seg 
forulempet. Så har du stereo
typmetoden, der en kvinne 
tillegges noen egenskaper og 
en mann andre. Kompliment
metoden, der du roser noen 
slik at de påtar seg mer jobb; 
tidsmetoden, «jeg er eldre 
enn deg»; hierarkimetoden, 
«jeg er sjefen din». Og selvfor
skyldt hersketeknikk, der man 
gjør seg selv mindre enn man 
er. Det skjer ofte ubevisst.
 – Ja. Vet vi når vi bruker 
hersketeknikk, eller skjer det 
som oftest ubevisst?
 – Det er som oftest ikke 
bevisst. Jeg tror det var vanli
gere før, da Berit Ås skrev om 
hersketeknikker på 1970tal
let. Litt sånn «så flink du er, 
lille venn» til dyktige kvinner. 
Men i dag er det nok mindre 
bevisst. Derfor skal man ikke 
bli sint når man føler seg 
utsatt for slike teknikker. Man 
bør bare speile situasjonen. 
Gjenta det som er sagt, som 
«hvordan er det relevant i 
denne saken at du er eldre 
enn meg?», for eksempel.
 – Bruker du dem selv?
 – Det tror jeg. Jeg prøver å 
bruke komplimentmetoden på 
samboeren min, men han har 
avslørt meg for lengst.

 – Hvor gammel er du?
 – 29 år.
 – Hvordan kan du da vite 
så mye om dette?
 – Hehe, det har jeg hørt før, 
kan du si. Boken er basert på 
andres erfaringer, ikke bare 
mine. Jeg har samlet manges 
opplevelser, og kommer med 
konkrete råd om hvordan man 
skal svare i vanskelige situasjo
ner.
 – Du har skrevet alt selv?
 – Ja, det er jeg som er forfat
teren av boken. Jeg kan faktisk 
skrive.
 – Hva synes du om dette 
intervjuet? Har jeg brukt hers-
keteknikker?
 – Ja, men jeg tror du spøker. 
Det er litt for tydelig, det du 
har gjort i de siste spørsmå
lene dine.
 – Har jeg brukt teknik-
kene fordi jeg er mann og du 
kvinne?
 – Nei, det tror jeg ikke. 
Både kvinner og menn bruker 
hersketeknikker, jeg tror det 
er jevnt fordelt mellom kjøn
nene. Likestillingen har kom
met langt på dette området.
 – Alle bruker disse teknik-
kene, så det gjelder å lære seg 
dem for å kunne stå imot?
 – Det går på sosial kom
petanse, slik at man lettere 
kommer ut av vanskelige situa
sjoner. Om folk kan lære noe 
av boken min, er jeg veldig 
fornøyd med det.

Jo moen bredeveien

Dårlig magefølelse

Elaine Bergqvist er retori
ker og kommunikasjons
ekspert. Utgir Slå tilbake! 
(Spartacus forlag) i disse 
dager. 

ukens navn

Hvilken Churchill? Richard Toye stiller spørsmålet i 
Churchill’s Empire, og New York Times har hyret bri
tiske Johann Hari til å motta boken om Churchills 
onde og imperialistiske side. Hari innrømmer gjerne 
at Churchill på sitt verste var en rasistisk og fremmed
fiendtlig bølle. Han beholdt sin brutalitet også i sin 
siste statsministerperiode, da han brutalt undertrykket 
den kenyanske frigjøringskampen. Et av ofrene var 
Hussein Onyango Obama, farfaren til You-Know-
Who. Derfor er Churchillstatuetten fra det ovale rom 
hjemme i London nå. Men det forminsker ikke hans 
kamp mot Hitler. Toye og Hari ser begge sider.

Hvorfor Obama ga Churchill tilbake
Noen får manus før røkla. For 
i superbestselgernes verden 
er noen anmeldere likere enn 
andre. «Det første alle vil spørre 
om er om Freedom kan måle seg 
med The Corrections,» skriver 
Esquires Ben Alsup, og svarer 
at «ja, det kan den, og hvis du 
likte The Corrections vil du like 
Freedom enda bedre eller ikke 
fullt så mye, det spiller ingen 
rolle. Noen liker Sticky Fingers 

og andre liker Exile. Det viktige 
er at The Corrections er en stor 
roman. Det er også Freedom.» 
Ifølge New York Times’ Michiko 
Kakutami har Franzen skapt sin 
mest dyptfølte roman hittil: «En 
roman som viser seg å være 
både en overbevisende livsskild
ring av en dysfunksjonell familie 
og et uutslettelig portrett av vår 
tid.» Hm. Om ikke annet har for
laget latt de rette komme inn.

Jonathan Franzen-fans feirer Freedom

Du, kjære leser, bruker 
hersketeknikker hele 
tiden. Så søtt.

Sex, drap og dårlig ledelse har Trygve Aas 
Olsen kalt boken sin om Dagbladet. Olsen 
er velinformert om bakgrunnen for avi
sens målbevisste nedtur i troverdighet 
og opplagstall. Han jobbet der selv i 15 år. 
Senere var han redaktør for journalistenes 
fagblad Journalisten og arbeider nå i Etter 
børs i Dagens Næringsliv. 
 Likevel. Man bør være forsiktig med 
å skrive forhastede nekrologer. Avdøde 
kan dukke opp i redaksjonen og kreve 
dementi. Allerede da jeg begynte å lese 
Dagbladet i midten av 1960årene, spådde 
mange at døden nærmet seg for avisen. 
«Dagbladet var bedre før», het det. 
 Den fremskrittsvennlige avisen hadde, 
paradoksalt nok, en trofast krets av nostal
giske lesere som kjøpte avisen, ristet på 
hodet og kjøpte en ny dagen etter for å for
sikre seg om at den store tiden var ugjen
kallelig forbi. For meg som ung student 
var Dagbladets vitalitet mer enn tilstrekke
lig, og da jeg senere fikk noen småjobber 
hos Simen Skjønsberg på kultursidene, 
var det en bekreftelse på at jeg deltok i 
hovedstadens kulturliv. Siden har nok 
Dagbladet snarere vært en inspirasjons
kilde til et ironisk blikk på politikken, det 
såkalte kulturlivet og samfunnet for øvrig. 
Riktignok er Dagbladet «alltid foran». 
Men nekrolog? Det virker forhastet.

Russisk rulett. Trygve Aas Olsen rir to 
kjepphester samtidig. Han vil beskrive 
den tabloide vulgaritetens seiersmarsj og 
forklare hvorfor avisøkonomien sviktet. 
Noen ganger siterer han førstesideoppslag 
som rett nok ikke representerer større 
intellektuelle utfordringer, og postulerer 
at det har funnet sted en utvikling fra galt 
til verre. «I kveld måtte jeg hive trusa,» 
hviner Mia Gundersen over hele førstesi
den. På samme sted gikk hun, som kjent, 
«Til sengs med Røkke». Og så videre. 

Og så videre. Andre ganger konsentrerer 
Olsen seg om det økonomiske kaoset og 
viser hvordan avisens fornuftsekteskap 
med den nye mediekapitalismen i Jens P. 
Heyerdahls skikkelse ble en russisk rulett 
som avisen tapte. I det hele tatt er den 
gjennomgående sjikanen av Jens P. det 
som organiserer det mangslungne stoffet 
til en bok. Og hvem er vel ikke, ut fra det 
materialet som presenteres, fristet til å gi 
Olsen rett i at Jens P. står for en sentimen
tal og pseudoaristokratisk pengegriskhet 
som bare toppes av den gamle sprangrytte
rens selvbeundring og langsinte hevngjer
righet? 
 Alle som har opplevd Heyerdahl klun
ke i vei på flygelet i Borregaards storstue, 
vil avsverge enhver tenkelig forbindelse 
mellom ham og kulturlivet i egentlig 
mening. Heyerdahls kurtise av kulturen 
virker like malplassert som hans kurtise 
av maktpersoner i Arbeiderpartiet. Olsen 
forsøker å vise i detalj hvordan Jens P. har 
beriket seg selv og sin familie på Dagbla
dets bekostning. Drømmen om å gjenopp
bygge Orkla, som Jens P. ble sparket fra 
da Christen Sveaas og Stein Erik Hagen 
gjorde felles sak i 2001, var en fullt forståe
lig ambisjon hos en såret egosentriker. 
Men de midlene som ble brukt da Jens 
P. – ifølge Olsen – mer eller mindre egen
hendig satte Dagbladet i bunnløs gjeld, 
virker mer som hentet fra en kriminalre
portasje enn fra den norske mediehisto
rien. For Olsens egen skyld vil vi håpe at 
han har dobbeltsjekket alle opplysninger. 
 
Primadonnaer. Portrettet av Jens P. er 
infamt, ondskapsfullt og avslørende 
– hvis det er dekkende. Kanskje er det 
«den hele og fulle sannhet, og vel så det», 
for å bruke et uttrykk fra JonHjalmar 
Smith. Olsen har, som sagt, 15 år bak seg 
i Dagbladet. Det tilsier en viss forsiktighet 
hos leseren. Olsen portretterer dessuten 
et økonomisk system og et maktsystem 
hvor alle positive relasjoner kan og skal 
omsettes i profitt, en slags familiær kapi
talisme hvor vennskaper og skyldigheter 
sikrer aktørene diskré, men nødvendig 
krisehjelp. I dag meg, i morgen deg. Gjen
sidighetens forpliktelser i den borgerlige 
hovedstadskapitalismen gjør enhver han

Trygve Aas Olsens bok om Dagbladets forfall er  
nødvendig, men som nekrolog er den for tidlig ute.
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