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PROFESSOREN har tannpine. I beinet. Som han leverte 
inn etter amputasjon på Haukeland universitetssjuke-
hus i 2004. 

– Eg kjem i så jævlig dårleg humør av Petter Stor-
dalen sine hotell! 

I utgangspunktet var det ein strålande morgon heilt 
etter Frank Aarebrots smak. Han var i rute til foredraget 
han skulle halde for fylkespolitikarane i Buskerud.

Han hadde gått på rett tog, stått opp på rett fot og 
fått på seg den andre. 

Då han steig ut av toget og inn i ein maxi-taxi på 
Drammen stasjon halv seks om morgonen, hadde 
konduktørane spandert kaffi . Saman hadde dei revidert 
Nasjonal transportplan. 

Han hadde fått fem timar søvn undervegs frå vest 
til aust – frå periferi til sentrum.

– Jo, politisk sett har vi nok reist den vegen, konsta-
terte Aarebrot og fyrte opp dagens første foredrag.

– Det er interessant ... det var nemleg slik at Bonde-
paragrafen ... og så vart det ein diskusjon om kva som 
var by og kva som var land ... men så kom Schei-
komiteen i nittentoogfemti... 

Så stilna professoren. Noko var gale.

I MOTSETNAD til enkelte andre, har Aarebrot sjølv aldri 
hatt mistanke om at han er eit geni.

– Nei, slett ikkje. Stein Rokkan, han var eit geni, 
han, forkynner Aarebrot.

Stein Rokkan, grunnleggjaren av Institutt for saman-
liknande politikk ved Universitetet i Bergen, var kongen 
i internasjonal samfunnsforsking på 1970-talet.

Aarebrot var kronprinsen.
Han briljerte med bråmoden formuleringsevne og 

ei spesiell evne til å oppsummere artiklar han aldri 
hadde lest. Då den fantastiske mellomfagskarakteren 
1,6 kom på bordet, var arverekkja spikra.

Dette var lenge før studentane måtte studere så 
fort som mogleg. Åra gjekk med opphald på Yale 
University, forskingsoppdrag og reiser med Rokkan. 

Først som 29-åring leverte Aarebrot hovudoppgåva.
– Hadde du prestasjonsangst?
– Nei, ikkje det minste. Men klart, det dukka vel 

opp nokre slike tankar etter kvart som tida gjekk.
Redninga kom då kollega Gudmund Hernes skar 

gjennom og låste seg inn med Aarebrot på eit seminar 
på Geilo. 

– Deretter skreiv eg oppgåva på tre veker.
– Ikkje tre månader?
– Nei, eg meiner det var tre veker. Eg hadde jo alle 

data klare. Det er mogleg det var tre månader. Eg skal 
innrømme at det var relativt høg dramatikk rundt 
hovudoppgåva mi. 

– Kva meiner du?
– Når ein hoppar til køys klokka fi re om natta med 

koffeinslag, liksveitte og eit hjerte som slår med ein 
frekvens på 300, då er det relativt dramatisk.

FRANK AAREBROT er ein fyr som med kunnskap, 
humor, intellekt, støynivå og retorikk kan målbinde 
professorale kollegaer på no time. 

Samstundes har han brydd seg lite om formelle 
prestisjekrav. Doktorgrad har det aldri blitt tid til. 
Professortittelen er av nyare dato.

Aarebrot brukar aldri stoppeklokke når det er utsikter 
til ein god samtale. Eller når studentane ber om hjelp. 
Om det så er midt på natta.

– Eg angrar på at eg har vore snill i forhold til ein 
ting, seier Aarebrot. Han snakkar om ei viss gruppe 
radikale på 1970-talet. AKP-ml var sterkt imot statis-
tikk – eit viktig verktøy i samfunnsvitskapelege fag.

– Dei kalla det for strukturfascisme. Eg hugsar ein 
kar, ikkje av dei glupaste, som i ein fotnote tok sjølv-
kritikk for å ha brukt ein tabell. Han forsikra om at 
han hadde prøvd å modifi sere den strukturfascistiske 
implikasjonen ved å bruke romartal, fortel Aarebrot. 

Det var ikkje revolusjonsassistentane som plaga 
Aarebrot, det var leiarane deira.

– Om dagen stod dei på talarstolen og skreik om 
strukturfascisme. Om natta kom dei luskande som 
nikodemusar og banka på vindauget mitt. «Kunne eg 

vere så snill å hjelpe dei med statistikk»? I skjul skreiv 
dei avhandlingar til laud, medan dei lurte massane til 
dritelendige karakterar. Eg skulle ha bede dei dra til 
helvete.

MAXI-TAXIEN stansar på Holmsbu, der fylkespolitikarane 
skal samlast. Synet av Quality Hotel & Spa and Resort 
(eigar: Petter Stordalen) blir for mykje for Aarebrot.

– Hyklarar! Petter Stordalen og Steinar Lem konkur-
rerer om å vere den eklaste personen i landet, seier 
han.

Maxi-taxiar har bratte, vonde seter, som skapt for 
å torturere og stanse kjeften på valforskarar med 
protese. 

Medan Aarebrot prøver å takle den motoriske 

utfordringa det er å stige ut av ein bil og tenne ein 
røyk samstundes, skildrar han smerta som tannpine i 
beinet, eit bein han amputerte 13 år etter at ein bak-
terie gnog seg fast under valobservasjon i Romania.

– Hjernen er merkeleg slik, den veit ikkje at eg har 
mista beinet, seier Aarebrot. Han tøyer ut protesen. 

– Men, men. Ein hovudamputasjon hadde nok vore 
meir katastrofal, det vil eg våge å påstå.

Aarebrot opnar eit foredrag med fjorden og Bergens 
Tidende som tilhøyrarar, samt eventuelle gjester der 
inne som må skrinleggje planar om å sove forbi halv 
sju.

– Steinar Lem og fremtiden i våre hender sel klima-
kvotar til Stordalen for at han skal køyre privatfl y og 
halde ein park på 15 bilar! Kurt Oddekalv har utvilsamt 
sine sider, men han er i alle fall verkeleg. Dei gutta 
der, dei er i never-never-land, seier Aarebrot, som 
kvar månad overfører eit fast beløp til Oddekalvs 
organisasjon. 

Han ser forakteleg på skiltet utanfor resepsjonen 
og tenner ein ny sigarett. 

– Nei, einaste underhaldninga her ser ut til å vere 
røyk, seier Aarebrot. 

Akkurat der skal det vise seg at han tar feil.

DET VAR MANGELEN på underhaldning som etablerte 
vanen. Han sat på fl yet på veg til konferanse i München 
då fl yvertinnene dessverre ikkje delte ut Süddeutsche 
Zeitung, men smaksprøver – tre sigarettar av merket 
West.

– Eg tenkte: «Her er det ingen som ser meg. Det 
kunne vere artig å prøve». Det vart tre sigarettar, 
fortel Aarebrot. 

Han var 37 år gammal.
– Eg brukte å stå bak skuret med røykarane på 

gymnaset. Det var liksom kjekkare å stå å prate med 
røykarane. Men det kunne ikkje falle meg inn å 
begynne å røyke. 

Aarebrot sprettar ein ny pakke. Det hjelpte ikkje at 
han seinare gjekk over til Marlboro Lights. 

Han prøver å forklare kvifor han røykjer så mange.
– Eg inhalerer ikkje. Eg dampar.
– Du inhalerer vel litt?
– Sjølvsagt kjem det litt ned i lungene også, det er 

ikkje til å unngå. Men ein ekte røykar kan trekkje 
skikkeleg ned og så blåse røyken ut av nasen. Min 
røyk kjem alltid ut av kjeften.

– Du kan vel få litt ut av nasen?
– Då må eg anstrenge meg.
Aarebrot fører sigaretten mot munnen, dampar og 

slepp ei sky ut av naseborane. 
Ein innestengt latter byggjer seg opp i bronkiane.

Alltid Frank 

Så lenge Frank Aarebrot slepp å amputere hovudet, er han i grunnen fornøgd.

Hyklarar! Petter Stordalen 
og Steinar Lem konkurrerer 
om å vere den eklaste 
personen i landet


