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56 ÅR: Den hittil siste filmen, «56
Up», kom i 2012.

tv

Spørsmål

STARTEN: Jackie, Lynn og Sue 7 år.

Er livene våre fastlagt allerede ved sju
års alder? En britisk tv-serie viser at det
ikke alltid går slik vi tror.
tekst: Willy Pedersen

E

n av edelstenene i
samfunnsforskeres
metodekiste er studien
som strekker seg over en
årrekke, den såkalte
longitudinelle studien.
Følger du folk over tid, får du grep
om livsløp og karrierer. Slik kan vi
også nærme oss spørsmål om
årsakssammenhenger: Hvorfor
lykkes noen i skolen? Hvorfor ender
noen i fengsel?
Jeg jobber selv med den slags. I en
studie har vi fulgt flere tusen personer fra de var tidlig i tenårene. Nå har
de passert 40 år. I mine data er de
nakne tall – over forekomster,
sammenhenger og risiko. Ofte har
jeg forestilt meg hvordan de ser ut
– fra de var usikre tenåringer,
gjennom tjueårene hvor viktige valg
treffes, til trettiårene hvor familie
setter nye rammer.
Det må bli med fantasiene. Data er
krypterte, og slik må det være. Men
kanskje er det grunnen til at jeg de
siste ukene har sittet oppslukt foran
pc og tv og sett på en slags fargerik
kusine av det jeg selv holder på. Det

dreier seg om et filmprosjekt som så
langt har fått lite oppmerksomhet i
Norge: «The Up Series».

Tiden det tar
Det startet i 1964, da tv-selskapet
Granada fikk tak i sju år gamle barn
fra ulike deler av England, 14 i alt,
født i 1956. Barn fra de rikes privatskoler, østkantslum, to fra barnehjem. De fulgte dem med kamera og
klippet materialet til en film, en
sensitiv fortelling med tittel «7 Up».
Tanken var at det skulle bli med
denne ene, men mange var begeistret, og sju år etter gjentok de
opplegget. En ny film – «14 Up». Slik
begynte ballen å rulle. Hvert sjuende
år tas kameraene fram, nå er det åtte
filmer. Den siste heter «56 Up». Vi ser
livlige småbarn som forandrer seg til
tenåringer, til unge voksne med
planer for livet, til eldre mennesker
som ser tilbake på hvordan det hele
kom til å bli.
Det er meget sterkt, for filmene er
klippet på en måte som gjør at du
gjenkjenner det lille barnets fakter
og mimikk, nesten 50 år etter.

MED BAND: Peter 56 år.
VOKSER OPP: Før reality-tv var etablert som en sjanger, samlet regissør Michael Apted fjorten
Mannen som står bak heter
Michael Apted. Han er født i 1941.
Han studerte juss og historie ved
Cambridge, ble politisk radikalisert
ved overgangen til 1960-tallet, og var
bare 23 år da den første filmen ble
lagd. Granada var et lite tv-selskap,
aggressivt og venstrevridd. Planen
var å dokumentere det halvføydale
engelske klassesamfunnet. Et
underfundig sitat, hentet fra jesuittene, var motto: «Give me a child
until he is seven and I will give you
the man.» Men stemte det? Var
livsløpene fastlagt allerede ved sju
års alder? Kom plassen i klasse
systemet til å prege barna resten av
livet, slik Apted trodde?
Vi forstår allerede i «7 Up» hva det

«Jeg trodde
jeg var Gud.
Jeg sluttet å
lytte til dem»
Michael Apted, regissør
skal handle om: Småguttene Charles,
John og Andrew er på en posh
privatskole og forteller at de leser
Financial Times og Observer. De blir
spurt om hvilken utdanning de
tenker å ta, og John svarer: «We think
we’re going to Cambridge.» I «28 Up»
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Ungdomstida er som
i eventyret om
Rødhette og
ulven: Alt går bra
til slutt.

Fredag 9. september 2016

25

28

Heidi Torkildson Ryste har
skrevet en selvhjelpsbok for folk
med kreft. Men det
var ikke meningen.

De nære ting

livet

fakta
n «The Up Series» er en
serie dokumentarfilmer
som følger livene til 14
britiske barn.
n Serien startet i 1964, da
barna var sju år.
n Barna er valgt ut slik at
flere sosioøkonomiske sjikt er representert.
n Da serien startet, uttalte regissøren,
Michael Apted, at han lagde den for å få et
glimt av Storbritannia i år 2000: «Butikk
ekspeditrisen og årets direktør i 2000 er
begge sju år i dag», sa han.

noe er galt. Så skjærer det ut: I «21
Up» er han uten bopel i London,
agitert og flakkende i blikket. Han
søkte på Oxford, kom ikke inn,
forteller han mumlende. Deretter et
rastløst liv – psykiske problemer,
tilflukt i en pantomime-gruppe på
Hebridene, i «42 Up» engasjert i
lokalpolitikk i Hackney i Øst-
London.
Eller Suzanne – fra the real upper
class. I «7 Up» privatskole, ballett,
hester på farens store landeiendom i
Skottland. Men foreldrene skiller
seg: i «14 Up» irritabel, kantete. I «21
Up» kjederøykende, livstrett. Så i «28
Up» – et mystisk brudd; noe helt
annet: Ektemann, to barn, levende
smil, optimisme. I «56 Up» en, klok
dame, som med et glimt i øyet
forteller at hun har hatt lyst til å
trekke seg fra prosjektet, men at det
ikke går. Det har blitt en del av
hennes liv.
Det gjelder også de andre. De aller
fleste har stilt opp, gang på gang.
Dette startet før noen hadde hørt om
reality-tv. Det er nok grunnen til at
mange har blitt kjendiser. Taxisjåfør
Tony forteller lattermild at han en
gang kjørte astronauten Buzz Aldrin
i bilen. De ble stoppet i et veikryss,
en kvinne spurte etter autograf. Men
det var Tony selv, ikke Buzz Aldrin
som måtte til pers.

ETTER ET HALVT LIV: Nick 42 år.

Nytter ikke å være Gud
GODE UTSIKTER: Peter og Neil 14 år.
britiske ungdommer for å se hvem de var da. Til nå har det blitt åtte filmer over nesten 50 år. 
vet vi at alle tre snarere valgte
Oxford. Jackie, Lynn og Sue kom fra
østkanten av London. Som sju
åringer er de opptatt av ekteskap, i
«21 Up» får vi vite at to av dem ble
gift allerede som 19-åringer. Barna
hadde vært trekkpapir for det som
omga dem, de er veslevoksne ekko av
det de har hørt ved middagsbordet.
Likevel – det mest gripende ved
prosjektet er at det ikke går helt slik
vi tror. Sosial klasse ligger der som et
tungt fundament. Det hjelper å gå på
Oxford dersom du skal tjene bra og
ikke bli uføretrygdet. Men livet kan
likevel ta uransakelige veier.

En del av livet selv
Ta Tony – gatesmart eastender-unge

som drømte å bli jockey, droppet ut
av skolen, men bare fikk ri tre løp før
han ble kibbet ut av den rå veddeløpsindustrien. Han var ikke god
nok. I «21 Up» er han en søkende fyr i
et gangster-landskap, helt ute på
kanten. Apted medgir seinere at han
trodde han kom til å bli kriminell og
ville forklare årsakene for dem som
fulgte serien. Men Tony blir taxi
sjåfør, gifter seg, får barn. Fortsatt
rastløs og urolig medgir han i «42 Up»
at det har vært mye svik og utroskap.
I «49 Up» begynner ting å falle på
plass, kona har tilgitt ham, de har fått
sommerhus i Spania. I «56 Up»
puster vi ut – en trygg og rolig
bestefar, med den store familien
rundt seg. Men fortsatt med det

Foto: ITV, First Run Features

«Stemte det?
Var livsløpene
fastlagt allerede ved sju
års alder?»
gatesmarte glimtet han hadde da han
var sju.
Ta Neil. Sju år gammel en livlig og
morsom fyr, tillitsfulle øyne, fra
velstående kår i Liverpool. I «14 Up»
et mer stakkatopreg når han snakker,
men fortsatt ingen synlige tegn til at

Michael Apted er nå 75 år, men mer
aktiv enn noensinne. I høst kommer
thrilleren «Unlocked» med Noomi
Rapace, Michael Douglas og John
Malkovich. Men i intervjuer om livet
sitt er det «The Up Series» han
snakker om. Den kom til å legge
rammene, definere ham. Ikke minst
fordi han etter hvert forsto at det var
han og de som ble portrettert som
sammen skapte historiene vi får
høre. Det samme poenget bærer
forresten undervisningen i moderne
kvalitativ metode.
En kan få kjøpt dvd-ene, og det er
masse materiale på nettet, også intervjuer. Det er fint å høre på Apted,
ikke minst når han forteller om
feilskjærene han gjorde. De styggeste skjedde i den tredje oppfølgingen, i «21 Up». Da var han 36 år:
– Jeg trodde jeg var Gud. Jeg
sluttet å lytte til dem. Jeg begynte i
stedet å fortelle hvordan det kom til å
gå med dem. Jeg tok heldigvis stort
sett feil.
modernetider@klassekampen.no

