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Det er første nyttårsdag 
2007. Jens Stoltenberg, 
Norges statsminister, 

leder for det rødgrønne prosjek-
tet, holder nyttårstalen. Han er fer-
dig med de tunge sakene, de som 
krever et alvorlig ansikt og dempet 
stemme. Nå er det tid for vyene, 
det som skal samle det norske 
folk, få det til å svulme i bringen. 
Stoltenberg ser i kamera, hever 
stemmen. Han presenterer oss 
for et prosjekt som skal plassere 
oss på teknologitoppen, samtidig 
som det vil forsterke vår rolle som 
et foregangsland innen miljøtenk-
ning. Et fullskala renseanlegg for 
CO2-utslipp, på Mongstad. «Vår 
visjon er at vi innen 7 år skal få på 
plass den teknologien som gjør 
det mulig å rense utslipp av kli-
magasser. Det blir et viktig gjen-
nombrudd for å få ned utslippene 
i Norge, og når vi lykkes tror jeg 
verden vil følge etter. Dette er et 
stort prosjekt for landet. Det er vår 
månelanding». 

Engasjere
Bruken av en sterk metafor skulle 
oppildne oss, utløse engasjement 
og innovasjon, få oss til å strekke 
oss til det ytterste for sammen 
å vise verden hva Norge kunne 
få til. I 2013 vet vi hvordan det 
gikk. Månelandingen er avlyst. Et 
testanlegg er på plass, sterkt for-
sinket. Det er fortsatt ikke uteluk-
ket at Norge en eller annen gang, 
kanskje rundt 2020, kan få på plass 
et renseanlegg, om ikke på Mong-
stad. Men til månen kom vi ikke. 
Så hva gikk galt? Mange har alle-
rede gitt politiske og teknologiske 
forklaringer. Kan det være at selve 
metaforen sto i veien for suksess?

I faglitteraturen defineres 
metaforer som en beskrivelse av 

en hendelse eller et objekt som 
i visse henseende er det samme 
som en ellers urelatert hendelse 
eller objekt. Et viktig poeng med 
bruk av metaforer er at de, når de 
treffer, på en kraftfull måte vekker 
et emosjonelt nivå, en umiddelbar 
innsikt under og bak det rasjonelle 
språket. Jens Stoltenberg skulle 
selvsagt ikke frakte hele det nor-
ske folk til månen. Men det vek-
ket i oss bilder fra et av mennes-
kehetens stolteste øyeblikk, en 
astronauts første famlende skritt 
utenfor Moder Jord, muliggjort av 
en samlet innsats fra et teknologi-
fascinert USA. Hvem vil ikke være 
med på å gjenskape et slikt stolt 
øyeblikk? Klart vi vil være med på 
en månelanding! 

Både likheter og forskjeller
Men pass på. I definisjonen ligger 
det at en metafor både ligner og 
ikke ligner. Det er både likheter og 
forskjeller. Den som presenterer 
metaforen, vil alltid betone likhe-
tene og nedtone forskjellene, han 
vil ha oss til å få øye på det som 
«er det samme som». Når vi sier at 
Usain Bolt er et hurtigtog, mener 
vi jo ikke at han bokstavelig talt er 
et tog. Det er hurtigtogets fart vi 
vil fremheve På samme måte var 
det kun visse likheter med den 
opprinnelige månelandingen Jens 
ville vi skulle se. Og hva var det? 
Mest sannsynlig de mest åpen-
bare, nemlig at en månelanding 
er ekstremt vanskelig, men ikke 
umulig. Og at USA lyktes fordi en 
president 7-8 år i forkant på inspi-
rerende vis hadde invitert hele 
folket til en nasjonal dugnad for å 
få det til. Å tegne seg selv inn i en 
sammenligning med en av USAs 
mest populære presidenter er jo 
et spenstig grep.

Det er imidlertid noen åpen-
bare forskjeller mellom Kenne-
dys månelanding og den norske, 
og det er kanskje her problemene 
oppstår. John F. Kennedy holdt sin 

tale på en bestemt bakgrunn. Han 
hadde gått til valg på et program 
hvor han lovet det amerikanske 
folk å beholde det teknologiske 
forspranget på Sovjetunionen. 
Dette gjaldt to områder; rom-
kappløpet og våpenkappløpet. 
Med hans ord skulle USA være 
ledende, not «first but, first and, 
first if, but first period.» Så, i april 
1961, knappe halvåret etter inn-
settelsen, ble Sovjetunionens Yuri 
Gagarin det første mennesket i 
rommet. Det var en personlig og 
nasjonal ydmykelse. Forspranget 
måtte gjenerobres. Det var altså 
ekstremt mye som sto på spill, 
både for Kennedy personlig og for 
nasjonen. Slikt er gode betingelser 
for en felles kraftprestasjon, og i 
juli 1969 kunne USA perfekt TV-
regissert til hele verden presentere 
to mann på månen. Historien om 
hvordan de kom dit er ytterst fasci-
nerende, og gir mye mat til organi-
sasjonsteoretikere som vil studere 
hva som skaper høye prestasjoner. 
Og metaforen som ble brukt var 
egentlig å gjenreise Den Ameri-
kanske Drømmen. Den Obama 
videreførte: Yes we can!

Hva sto på spill?
Hva så med konteksten rundt 
Stoltenbergs månelanding. Hva 
sto på spill? Ikke all verden. I 
Aftenpostens oppsummering 
av forskjellen på det norske kar-
bonrenseprosjektet og det tilsva-
rende (og vellykkede) canadiske, 
ble ett moment trukket frem som 
helt avgjørende: Vi hadde ikke 
sterk nok motivasjon til å lykkes. 
Oppgaven ble gitt til Statoil, som 
strengt tatt har liten egeninteresse 
av at prosjektet når målet. Det nor-
ske folk fikk rollen som potensielt 
beundrende tilskuere, ikke del-
tagere. Og de rødgrønne forble 
lunkne og vikende i etterkant av 
nyttårstalen, de etterlot en sterk 
mistanke om at kanskje ikke alle 
i regjeringen brant like sterkt for 

dette. Kanskje var det ikke måne-
landing som var den beste meta-
foren, men svelging av kameler. 
Og så gikk det som det gikk. Man 
valgte de overfladiske likhetene i 
metaforen og bommet på de langt 
viktigere betingelsene under.

Valg av metafor er ikke en baga-
tell. Det ironiske er at Stoltenberg 
kunne ha funnet et mer kraftfullt 
bilde på hjemmebane. Våre egne 
polarhelters store bragder er 
tuftet på en tenkning som ligger 
tett opp til suksesskriteriene for 
karbonrensing. Fridtjof Nansen 
viste hele verden hvordan Grøn-
land skulle forseres: Intet eller 
alt! Mens tidligere ekspedisjoner 
tok utgangspunkt i Godthåb, så 
Nansen at selve muligheten til å 
snu førte til at de ikke lyktes. Så 
han startet fra den andre siden, 
fra øst til vest. Enten kom han 
seg til Godthåb, eller så døde han 
på veien. Ved å sette alt på spill, 
skapte han de nødvendige betin-
gelser for å nå sitt mål. «Å sikre 
retretten – er en felle for folk som 
ønsker å nå sine mål! Jeg har nok 
å gjøre ved å se fremover … Det 
er ikke noe annet valg for deg og 
dine menn enn fram! Du må slå 
deg gjennom eller gå under!» Slik 
oppsummerte han senere sin filo-
sofi (forøvrig nøyaktig den samme 
konklusjon Batman kommer til i 
et avgjørende øyeblikk i fjorårets 
film i serien). Det var Grønland 
Stoltenberg skulle tatt sikte på, 
ikke månen. Men det ville jo også 
ha krevd en helt annen dedika-
sjon. Prisen for å lykkes, ville nok 
Nansen ha sagt.

Så gikk det som det gikk på 
Mongstad. Månen er fortsatt der 
oppe, uten oss. Så får heller oppo-
sisjonspartiene, nå sendt ut på en 
fireårig reise i verdensrommet se 
seg rundt etter andre mål. Is there 
life on Mars?
Trond Kjærstad, organisasjons-
psykolog, Handelshøyskolen BI 
og B&E AS
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«Så gikk det 
som det gikk 
på Mongstad. 
Månen er fort-
satt der oppe, 
uten oss. Så får 
heller opposi-
sjonspartiene, 
nå sendt ut 
på en fireårig 
reise i verdens-
rommet se seg 
rundt etter 
andre mål. Is 
there life on 
Mars?»


