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Mangfoldig hundreåring:
n Forfatter, illustratør, billedkunstner, reklametegner og komponist
Thorbjørn Egner (1912–1990) ville fylt 100 år i dag. Egner skrev over
30 bøker for barn, og flere bøker for voksne. I tillegg er det utgitt en
rekke plater med Egners viser og skuespill. Egner er en av de
viktigste norske barnebokforfatterne gjennom tidene.

Når Mikkel Rev bryter loven og spiser en skinke, viser det seg at

Egners samfun
Andreas Føllesdal

med andre
ord
I dag er det 100 år siden Thor
bjørn Egner ble født. Det er
imponerende at hans barnebøker
fremdeles preger bokhandler og
teaterscene – flere av bøkene er
åpenbare uttrykk for hans
målsetting som nasjonal dannel
sesstrateg, for å prege barn til
solidaritet og til arbeidslinja. Hva
skal vi nå synes om denne
samfunnsideologien, opptil 60 år
etter at han skrev bøkene? Mye
er utvilsomt verd å bevare, men
verdimangfold og globalisering
er faktorer som utfordrer både
Egner og sosialdemokratisk
tankegods mer generelt.
Egners politiske teori kommer

uten felles regler og institusjoner.
Morten Skogmus er flittig og
fornuftig og samler nøtter for
morgendagen. Klatremus gidder
ikke streve med nøtter, og snylter
isteden på de andre. Smådyrene
lever i stadig frykt for rovdyrene,
som også gjør og spiser som de vil
– særlig Mikkel Rev.
For å få slutt på denne uhold
bare tilstanden, tar Morten
Skogmus samfunnsansvar og
lager et forslag til regler for
atferd, et utkast til en samfunns
kontrakt:
1. Alle dyrene i skogen skal være
venner.
2. Ingen har lov til å spise
hverandre.
3. Den som er doven og ikke
finner mat selv, må ikke ta mat
fra andre.

Morten Skogmus gir forslaget til

samfunnskontrakt til den
sterkeste i hele skogen, Bamse
far, som er en godhjertet ene
hersker. For å få alle forpliktet til
å følge disse reglene, mener
Bamsefar at alle må samtykke til
dem. Derfor sammenkaller han
til et møte der alle skal bli enige.
Hvorfor ønsker Bamsefar
enstemmighet? Dette er et veldig
strengt krav. For å få vedtatt en

Locke (1632–1704), hevder at vi
bare har en slik moralsk plikt
dersom spillereglene i samfunnet
ivaretar alles grunnleggende
interesser. Dette blir mer konkret
ved å stille det hypotetiske
spørsmålet: Hvilke regler ville
alle frivillig samtykket til.
Livsvilkårene i Hakkebakke
skogen minner om naturtilstan
den som Thomas Hobbes be
skrev i Leviathan i 1651. Alle
lever i stadig frykt for angrep fra
hverandre, og livet er «brutalt og
kort». For Hobbes var løsningen
at alle blir enige om å underkaste
seg en eneveldig hersker for å
slippe å leve i frykt. I Hakke
bakkeskogen gjør altså Morten
Skogmus som Hobbes anbefalte.
Heldigvis er Bamsefar en
enehersker som nettopp prøver å
ivareta alle beboernes interesser.
John Locke hadde innvendin
ger mot løsningen til Hobbes: Å
underkaste seg en enehersker
var ikke det beste alternativet.
Innbyggerne kan vanskelig
hindre at eneherskeren utvikler
seg til å bli en tyrann, eller
erstattes av en tyrann. Locke
hevder derfor at i et tenkt valg
ville alle samtykket til et annet
alternativ enn forslaget til
Hobbes. Locke mente at det er
bedre å begrense eneher
skerens makt, for eksem
pel med en grunnlov som
sikrer alles grunnleggen
de rettigheter. Han mente
at mennesker ikke er så
dumme at de bare vil
beskytte seg mot katter og
rever, men ikke mot løver
– eller mot bjørner, kunne
dyrene i Hakkebakkeskogen ha
sagt.

«Mange har ment forholdet mel
lom stater er som Hakkebakke
skogen før samfunnskontrakten»
tydelig til uttrykk i boken
«Klatremus og de andre dyrene i
Hakkebakkeskogen» fra 1953. De
filosofiske spørsmålene Morten
Skogmus, Klatremus, Bamsefar
og Mikkel Rev forsøker å finne
svar på, er hva som skal til for at
lover og regler er rettferdige, og
hvorfor vi bør følge dem.
Egner beskriver et møte
mellom dyrene som har mye til
felles med samfunnskontrakten i
vestlig politisk filosofi. Hans
historie får fram både samfunns
kontraktens sterke sider og
utfordringer når vi leser den som
et politisk manifest.

I begynnelsen av boken lever

dyrene i skogen i et anarki, eller
det som kalles naturtilstanden i
politisk filosofi. De gjør stort sett
som de vil, på svært ulike vis,

lov i et demokrati holder det som
regel at et flertall av lovgiverne
blir enige. Til og med grunnlover
og grunnlovsendringer krever
vanligvis bare et større flertall,
aldri enstemmighet.
Det er to politikkområder der
fritt samtykke fra alle er mer
vanlig: i samfunnskontrakt
tenkning i politisk filosofi, og
innenfor folkeretten. Folkeretten
er rettsregler som gjelder mellom
stater.

Enstemmighet er altså vanlig i
diskusjoner om samfunns
kontrakter i politisk filosofi. Et
slikt tenkt samtykke skal
forklare hvorfor, og under hvilke
betingelser, vi har en moralsk
plikt til å adlyde myndighetene.
Kontraktsfilosofene, som Tho
mas Hobbes (1588–1679) og John

Men Bamsefar klarer ikke helt å
oppnå fritt samtykke fra alle
dyrene om de tre reglene.
Rovdyrene Mikkel Rev, pinn
svinet og ugla vil få det vanske
lig, siden regel nummer to ikke
tar hensyn til rovdyrenes behov.
Den sterke Bamsefar er alteter
og klarer seg fint på vegetarkost.
Han klarer ikke å sette seg inn i
Mikkels behov, og tror kanskje at
det bare er et spørsmål om å
legge godviljen til: «Det smaker
kanskje bra med litt kjøttmat en
gang iblant, men man kan
utmerket godt klare seg uten.»
Bamsefar antar altså at alle har
samme behov og verdier. Han
legger derfor sterkt sosialt press

på Mikkel Rev for å få ham til å
rekke opp labben.
Fordi alle da faktisk har
samtykket til loven, mener
Bamsefar at alle også må adlyde
den. Men de andre innbyggerne i
Hakkebakkeskogen risikerer at
Mikkel Rev ikke vil føle seg
forpliktet til å adlyde grunnloven,
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Moro for barna:

Formidleren:

På teater:

n Blant Egners mest kjente utgivel-

n Egner oversatte en

ser er «Karius og Baktus» (1949,
1955), «Klatremus og de andre
dyrene i Hakkebakkeskogen» (1953,
1978) og «Folk og røvere i Kardemomme by» (1955, 1980).

rekke bøker til norsk,
blant annet «Ole
Brumm» av A.A. Milne
og Astrid Lindgrens
«Karlsson på taket».

n Teatret, der utallige norske barn
har blitt skremt av de tre røverne
og uglas jakt på musene, har vært
minst like viktig for formidlingen
av Thorbjørn Egners univers som
bøkene og platene.
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Hakkebakkeloven ikke er bærekraftig, skriver Andreas Føllesdal.

nnskontrakt

i skogen slår seg til ro med svaret.
Denne delen av Egners historie
illustrerer det andre området der
enstemmig samtykke er vanlig,
nemlig i folkeretten. Dette er de
rettsreglene som gjelder mellom
stater. Stater er stort sett bare
forpliktet til å følge de reglene
som de selv har godtatt. Mikkels
forsvar av skinketyveriet har
felles trekk med de reglene som
gjelder mellom ulike stater.
Mange har ment at forholdet
mellom stater stort sett er som
Hakkebakkeskogen før sam
funnskontrakten. De lever i en
anarkisk naturtilstand der de
eneste reglene for atferd som
gjelder, er de som statene frivillig
er blitt enige om i form av trakta
ter. Det er fritt fram for statene å
prioritere sine egne innbyggeres
interesser og verdier både når det
gjelder hvilke regler de samtyk
ker til, og hva de ellers gjør.
Både samfunnskontrakt
tenkning og denne forståelsen av
folkeretten dukker altså opp i
Hakkebakkeskogen. De to
kommer faktisk i konflikt når
dyrene i Hakkebakkeskogen
prøver å løse dilemmaene reglene
til Morten Skogmus skaper.
Verken reglene eller Mikkel Revs
løsning på dilemmaet er rett
ferdig.

fordi han ikke samtykket frivil
lig. Og det kunne han ikke gjøre,
siden forslaget til samfunns
kontrakt ikke ivaretar revens
grunnleggende interesser.

Samtidig er det grenser for
verdimangfoldet. Dovne Klatre
mus misliker den tredje regelen,
for han vil helst at de andre
samler nøtter som han kan ta fra
dem. Men et samfunn blir ikke

bærekraftig dersom det er kjent
at gratispassasjerer, som Klatre
mus, kan snylte på de flittige. Da
vil mange flittige bli forarget over
at de blir utnyttet, og kanskje bli
fristet til å kopiere den lave
arbeidsmoralen til Klatremus
– med det resultat at mange vil gå
rundt og stjele eller sulte.
Det viser seg snart at Hakke
bakkeskogens regler heller ikke
er bærekraftige. Få dager etter at

den store samfunnskontrakten
ble vedtatt, oppdager de andre
innbyggerne at Mikkel Rev har
spist en skinke. Har han brutt
reglene? Til sitt forsvar sier
Mikkel at han har hentet skinken
på bondegården utenfor skogen.
Derfor mener han at han ikke har
brutt samfunnskontrakten. For
loven gjelder ikke for dyrene
utenfor skogen, som ikke har
samtykket. Bamsefar og de andre

Fest: Dyra feirer
Bamses 50-årsdag med det vi
må anta er et
herlig grønnsaksmåltid. Men
er det en pølse
vi skimter i
hånda til reven?
Illustrasjon:


Thorbjørn Egner,
Cappelendamm

Mange filosofer har vært enig
med Bamsefar i at alle samfunns
borgere har samme grunn
leggende rettigheter, og enige
med Mikkel Rev i at lande
grensene fritar oss fra ansvar for
andre.
Men i dagens verdimangfold
og i vår globaliserte verden kan vi
ikke uten videre forvente full
aksept av ett syn på det gode liv
til forkleinelse for andre. Heller
ikke kan vi akseptere at ansvaret
vårt stopper ved landets politiske
grenser. Vi høster store fordeler
fra samhandling over grensene,
og er gjensidig sårbare på tvers
av de samme grensene.
Derfor sier mange kontrakts
filosofer at vi også må vurdere
reglene for global atferd som en
samfunnskontrakt. Reglene må
ivareta alle berørte parter og
prioritere mellom konkurrerende
verdier på forsvarlig måte. En
rettferdig samfunnskontrakt
innenfor statens grenser krever
også en forsvarlig verdensorden
og politikk – også utenfor Hakke
bakkeskogen.
Andreas Føllesdal
Teksten er bearbeidet fra «Fokus: Politikk og
menneskerettigheter», Aschehoug forlag
2012.

