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Maktskifte
■ «Om underklassen (och medelklassen) visste vad Samhället är,
och vad överklassen är», skrev
August Strindberg for over hundre
år siden. Og slik er det visst fremdeles. Klassekampen skrev i går
om en undersøkelse tankesmia
Agenda har gjennomført, som viser
at folk ﬂest tror de aller rikeste har
en mye mindre del av samfunnets
rikdommer enn det de faktisk har.
Nordmenn ﬂest tror de 20 prosent
rikeste har rundt halvparten av
formuen i Norge, mens de i virkeligheten sitter på nesten 70 prosent
av kapitalen. Når folk blir spurt om
hvordan de synes det burde være,
ville velstanden til de aller rikeste
ha blitt mer enn halvert, mens
vanlige arbeidstakere og de fattigste ville ha fått betydelig mer.
■ Tallene fra Agenda bekrefter det
alle undersøkelser viser, at det store
ﬂertallet ønsker et samfunn med
relativt små økonomiske forskjeller. Forskningen viser også at et
slikt samfunn ikke bare er mest
demokratisk og i folks interesse,
men at det også er en måte å organisere samfunnet på som gir størst
tillit og minst helseplager, samtidig
som det også er oppskriften på
økonomisk suksess. Til tross for at
folk ﬂest ønsker mindre ulikhet, og
et overveldende tallmateriale
dokumenterer fordelene med det,
har den politiske debatten de siste
årene vært dominert av påstander
om at man må øke de sosiale forskjellene (fjerne formuesskatten og
arveavgiften) og svekke innﬂytelsen til fagbevegelsen, som er den
mest sentrale og viktigste pådriveren for å løfte lavinntektsgruppene.
■ Det er som om August Strindberg
får ny aktualitet med sin påstand
om at tankekjedene er smidd «der
oppe», eller som han skrev: «De
undre ana det ibland, när de väckas
ur sin slummer, men då stirra de sig
återigen blinda på den ekonomiska
fördelen, och glömma att det ﬁnns
tryck uppifrån, som håller de undre
i osynliga kedjor». Men denne
makten kan brytes. Breie demokratiske bevegelser, som arbeiderbevegelsen, har tidligere kjempet fram,
både en annen virkelighetsforståelse og en annen politisk kurs i tråd
med interessene til folk ﬂest. Det er
fremdeles mulig, selv om utfordringene i dag er annerledes. Det er
bare å brette opp ermene!
BJØRGULV BRAANEN

Kalenderen

13. DESEMBER
I dag feirer kristne over hele verden Sankta Lucia, helgen for verdens blinde. Den hellige Lucia av
Siracusa ble født på 280-tallet i Siracusa på Sicilia. Hun led martyrdøden rundt år 300, og er blant få
kvinner som er helgenforklart i
ﬂere store kirkesamfunn. Ifølge
legendene ble Lucia beilet til av en
pagan. Selv var hun misjonerende

kristen, siden moren ble
ren, forteller en annen hisfrisk etter hun hadde bedt
torie. Etter at den forsmådom det. Hun ville ikke gifte
de beileren hadde tystet om
seg, og delte ut medgiften
at hun var kristen, ble hun
blant de fattige. Ifølge Danbedt om å brenne et offer til
tes guddommelige komemagistratens bilde. Da hun
die var det Lucias vakre
nektet, ble hun dømt til å
øyne som vakte hedninvoldtas i et horehus. Hun
gens begjær. Derfor reiv
skal ha sagt: «Uansett hva
hun ut sine egne øyne, og Lucias øyne
dere gjør med kroppen, kan
serverte dem til beileren på
dere ikke bøye viljen.»
Svenskene tar ikke lett på luciaet fat. Dante forteller at Gud beløndagen. Ifølge svensk tradisjon gir
net dette offeret ved å gi henne
nemlig en real luciafeiring nok lys
enda vakrere øyne.
til å holde ut gjennom de mørke
Legende Aurea, den mest leste
vinterdagene.
Lucia-beretningen fra middelaldeHAH

Økt midlertidighet gir mer valgfrihet – for den sterke.

Talentenes forløser
over tid gitt sikker inntekt, vern og
velferd for arbeidstakerne. Det er
igjen de viktigste forutsetningene
for reell frihet for vanlige mennesker. Samtidig har det gitt rimelige
rammevilkår for bedriftene.

Regjeringens lovforslag er et
Trine Lise Sundnes

FOKUS
«Alle har et talent», sier arbeidsministeren. Dypt bekymret over at
ikke alle talentene ﬁnner veien inn
i arbeidsmarkedet og «får vist seg
fram», har Robert Eriksson satt seg
fore å forløse dem. Regjeringen
akter å senke terskelen for å
ansette folk midlertidig. «Målet er
å gi ﬂere en arena, ei bru, et
springbrett, der de kan vise fram
sitt talent,» sa arbeidsministeren
under pressekonferansen da H/
Frp-regjeringens forslag bla lagt
fram. Etter en heller luftig høringsrunde i høst ble det klart at de går
inn for at arbeidsgivere i framtida
skal ha friheten til å ansette folk
midlertidig i inntil 12 måneder.
Til nå har arbeidsmiljøloven
bygget på prinsippet om at faste
oppgaver skal utføres av faste
ansatte. Det er bare sesongarbeid,
vikariater og annet tids- eller
arbeidsmessig begrenset arbeid
som kan utføres av midlertidig
ansatte. Midlertidighet er begrunnet med at arbeidskraftsbehovet i
bedriftene ikke er konstant, men
varierer.
Systemet representerer et
balansepunkt mellom arbeidstakernes behov for forutsigbarhet og
trygghet – og bedriftenes varierende arbeidskraftsbehov. Det har

kraftig brudd med dette prinsippet. Det gir arbeidsgiver en
valgfrihet til å dimensjonere
arbeidskraften etter kortsiktige
behov. Konsekvensen er ﬂere
mennesker med løsere tilknytning
til arbeidslivet. I en interesseavveining mellom arbeidsgivere og

man oppretter nye stillinger, eller
ansetter nye mennesker når folk
slutter. Over tid betyr det mer
midlertidighet. Det vil ikke, slik
arbeidsministeren fremstiller det,
bare gjelde når man rekrutterer de
uforløste talentene han snakker
om. Midlertidige ansettelser vil
ikke bare ramme de med hull i
CV’n, de unge som skal jobbe for
første gang, de funksjonshemmede og innvandrerne som skal
«vise seg fram». Det vil ramme
alle.
Språklige misforståelser er det
dessverre mye av i denne regjeringen. I den språklige
sausen regjeringa
operer i går det
inﬂasjon i frihet,
trygghet, mulighet,
frivillighet og mer
til. Spagaten fra
valgkampens
ﬂoskler om oppmykning til
virkelighetens realpolitikk for
vanlige lønnsmottakere er opplagt
til å forstrekke seg på.

«Det går inﬂasjon
i frihet, trygghet,
mulighet, frivillighet»
arbeidstakere, kommer arbeidstakere i framtida dårligst ut, fordi vi
gis utrygge ansettelsesforhold. Det
betyr mer utrygghet – og mindre
frihet.
Arbeidsministeren forsøker å
forsikre oss om at hovedregelen i
det norske arbeidslivet fortsatt
skal være fast ansettelse. Det er
ikke lett å lese ut av lovforslaget,
og muligens skyldes det en
språklig misforståelse. I forslaget
står det at arbeidsgiver fritt kan
velge mellom fast eller midlertidig
ansettelse. At ﬂertallet av norske
arbeidstakere fortsatt er fast
ansatte, betyr ikke at det i framtida
blir hovedregelen når nyansettelser skal foretas.

Men når vi får presentert et
lovforslag hvor det absolutt
viktigste vernet for arbeidstakere
skal erstattes med høyresidens
varemerke – valgfrihet for den
sterke – holder det ikke å introdusere atter et nytt borgerlig moteord
for å pakke det inn. Det holder ikke
å fri til vanlige menneskers talent.
Den språklige tåka har for lengst
lettet. Når arbeidsministeren nå
snakker om talent, blir det derfor
bare midlertidig.
Trine Lise Sundnes,
forbundsleder, Handel og Kontor i Norge

Arbeidsgivers frihet til å konver-

trine.lise.sundnes@handelogkontor.no

tere faste stillinger til midlertidige
vil nemlig gjelde oss alle. Enten

Doonesbury
av G.B. Trudeau

DETTE ER ROLAND HEDLEY,
OG JEG ER BAK FRONTLINJEN
DER JEG SNAKKER PÅ
DIREKTEN MED DEN
AFGHANSKE OPPRØRSLEDEREN
BABRAK MESHAK.

ROLLIE, DETTE
ER BARBARA
WALTERS I NEW
YORK. KAN DU
HØRE MEG?

JA
BARBARA,
DET KAN
JEG.

HERR MESHAK,
KAN DU SI
EKSKLUSIVT
TIL ABC HVILKE
PLANER DU
HAR?

HERR
MESHAK,
BARBARA
WALTERS VIL
VITE HVILKE
PLANER DU
HAR.

HVEM ER
BARBARA
WALTERS?

HAN ER EN
IGNORANT
VILLMANN,
BARBARA. IKKE
BRY DEG.
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Det eneste som ikke
kan kjøpes er tid. Og
anstendighet
HAUK

DAGENS SUKK

Jesus hadde ein stri tørn med å læra seg å vera eit menneske.

Adventsevangeliet

PÅ TEPPET
Billige poenger

Karin Moe

SIGNERT
med jula. Advent innbyd til ei rekke
saltomortalar i tid. Han som er profetert
skal koma, kjem. Fortid, notid og framtid
er i spel.
På veg til galleriet i Varhaug kyrkje på
Jæren gløtta eg inn i tårnrommet. Der
hang Jesusbarnet på krossen: Eit sjeldan
krusiﬁks som formidlar den folkelege
innsikta at jula varer heilt til påske.
Krusiﬁkset har namnet «Jesus med
krone» og heng no på austveggen i
kyrkjeskipet. Advent tyder det «til-kommande». Og den «tilkommande, «er
ikkje det brudgommen? Med det grip
advent òg Jesu gjenkomst, sjølv om det
er etappen som Gud og menneske som
står for døra med jula. På tidsaksen ligg
jula mellom to bibelske skriftstader:
«Sjå, den unge jenta skal bli med barn
og føda ein son, og ho skal gje han
namnet Immanuel Gud med oss. Rømme
og honning skal han eta til han forstår å
forkasta det vonde og velja det gode»
(Jesaja 7,14)
«I dei siste dagar skal det skje ... Han
skal dømma mellom mange folk, skifta
rett for mektige folkeslag, òg for dei som
er langt borte. Dei skal smi sverda om til
plogskjer og spyda til vingardsknivar.
Folk skal ikkje lyfta sverd mot folk, ikkje
lenger lærast opp til krig. Men kvar og
ein skal sitja under sin vinstokk og sitt
ﬁkentre, ingen skal skremma dei.» (Mika
4,3-4)

Julefreden som englane på marka syng
om, ser ut til å la venta på seg. Merk at
den første profetien om jula har ei
åtvaring: Alt til si tid, også grauten. Eg
har alltid merka meg denne avvenninga.
Det har seg slik at når Gud kjem til
verda, går han i avlæring. I ørkenen blir
Jesus freista av djevelen, freista til å slå
på Gude-appen. Men Jesus held seg til
oppdraget: å bli menneske, prøvd i alt,
men utan synd. Lett kan det ikkje ha
vore. Den katolske legendetradisjonen
fortel at mor Maria hadde ein stri tørn
med å venja Jesusbarnet av med performativ tale: Ordbruken som virkar og
skaper det den nemner. Guten gjorde
spik verre enn Emil frå Lønneberget,
med sine ord. Også den vaksne Jesus
kopla inn guddommelege imperativ då
han svolten sa til ﬁkentreet med berre
lauv: «Aldri meir skal du bera frukt». Så
skjedde det, treet visna der og då.
Når Jesus talte i likningar og tok i
bruk litteraturens repertoar, kan det ha
vore for å laga ein buffer mot det perfor-

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I adventstida ventar ein på det som kjem

mative ordet, ikkje berre for å tala
løyndespråk. Likningane høyrer heime i
menneske-appen. Dei talar indirekte og
gir fridom for tilhøyraren til å velja det
vonde eller det gode i bodskapen, til å
tenkja seg om, til å områ seg. Og når
Jesus insisterer på at det er den sjuke si
tru som lækjer og ikkje ordet han uttaler,

menneske må bli som barn igjen for å
koma inn i Guds rike, handlar det om
julas mysterium. Det er nåde over nåde
som gjeld. Det er kjærleik i overﬂod.
Advent minner om at det er full pakke.
Me må gjerne gi kvarandre gaver. Det
var menneske i Jesu nærmiljø som lærte
han konkret og i kontekst kva det
innebar å vera menneske. Folk ﬂaug etter
mirakelmannen. Han
vekte anstøt. Den
politiske og religiøse
makta var på han. Dei
som strevde med å vera
menneske gjorde han
til eit jordisk medmenneske: «Kva vil du at eg
skal gjera for deg?» Alt i alt: Ei kraftig
utveksling av erkjenning.

«Guten gjorde spik verre
enn Emil frå Lønneberget, med sine ord»
fremjar han menneskets frie vilje. Når
Jesus går i døden, forlatt av Faderen, er
det røvaren si tru på paradiset han andar
ut i og fullfører sin del av frelsesplanen.

Det er ikkje å undrast over at forventninga i advent er stor og gir seg mange
utslag. Som nyfødd er Gud nett kommen
til jorda med all den utstråling og kraft
som står så markant i kontrast til krybbe
og strå. Den Heilage Birgitta av Vadstena
såg denne veldige utstrålinga i sin
fødselsvisjon. Ho vitja Betlehem i 1372.
Når barnet er nyfødd og mest sårbar, er
Gud nærast. «Når eg er svak, er eg
sterk», seier Paulus. Når det heiter at

Kan henda det berre er dei bugnande
butikkane i full juletenning som har
teke til seg den fulle og heile bodskapen
i advent og kvantitativt har forstått
omfanget av julepakka? Alt som er i
vente og som skal komma.
Karin Moe,
forfattar og litteraturkritikar
karinmoe1@gmail.com

Skribentane Karin Moe, Bent Sofus Tranøy, Brit
Bildøen, Mímir Kristjánsson og Arnhild Skre
analyserer og kommenterer dagsaktuelle tema og
politiske fenomen laurdagar i Klassekampen.

Dagens Næringsliv har
skjerpet Klassekampen på
lederplass:
Selv om
de ﬂeste
partier er
enig i at
det er
fornuftig
å gi folk
bedre
incentiver Misliker billige poeng
til å
arbeide, kunne opposisjonen score billige poenger
ved å henvise til at regjeringen tar fra de fattige og
gir til de rike.
Og apropos billige
poenger:
Unio har gjennomført
en spørreundersøkelse der
«mer enn ni av ti» vil ha
fast jobb. Ti av ti vil ha
ferie hele året.
Det begynner å bli en
stund siden nyutnevnt politisk redaktør Kjetil B.
Alstadheim var lovende
journalist i bilaget.

Still going
I vår knivskarpe konkurranse om Årets Presisering
har vi kommet fram til
Åndalsnes Avis:
Åndalsnes Avis presiserer at ordene «still going
strong» i en forhåndsomtale om adventsfest
tirsdag henviser til
Åndalsnes bedehus. Det
må også tas med at ﬂere
av kvinnene på bildet fra
2009 gikk bort for ﬂere år
siden. Red.
Stikk den!

Slik kan det gå
Dagbladet tilbyr et større
intervju med Kjell Magne
Bondevik:
Han var
den første
statsministeren
som ﬁkk
livvakter
– det
resulterte
i ﬁre
Svin på skogen
barnebarn.
Her er det et eller annet
vi ikke vil vite.

Som fortjent?
De 50 best betalte polititoppenes gjennomsnittslønn
nærmer seg en million,
skriver Dagbladet.
Ingen skal beskylde
etaten for å ha gått over til
resultatlønn.
teppet@klassekampen.no
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GROVT SAGT
Blant riddere og
prinsesser.

Barndom
Det ﬁnnes ikke grenser for hva
som kan deles etter kjønn, hvis
du bare er kreativ. Nylig
presenterte Helle Cecilie
Palmer en ﬁn, skrekkelig liste
over «de 10 dummeste kjønnsdelte barnebøkene» på bloggen
sin. Blant dem er «100 kule
aktiviteter for jenter» og «100
kule aktiviteter for gutter».
Jenteomslaget er pryda med
sommerfugler, et hjerte, en geit
(!) og solbriller, guttenes med
hammer og sag, fotball, traktor
og dinosaur. Det er forlaget
Spektrum som står bak sju av
ti titler på lista, de har blant
annet også kjønnsdelte
barnebøker om eventyr, mat og
om det å sitte på potte. Det
samme går igjen, uansett tema:
Guttebøkenes omslag preges
av aktiviteter og handling,
jentenes av pynt- og utseendefokus. De plasserer jenter som
passive, gutter som aktive.

Det mest skremmende er at det
faktisk må ha blitt lagt ned
mye tankearbeid for å komme
fram til alle disse i utgangspunktet kjønnsnøytrale
tingene, for å kjønne dem for
småbarn. Voksne folk har sittet
og vridd hodene sine for å dele
inn 200 aktiviteter etter kjønn.
En av dem som driver
kjønnssegregeringen av den
norske barndommen, er
Spektrums forlagssjef Cyrus
Brantenberg. Forlaget har to
redaksjonelle medarbeidere,
Jo Langeland og Elin Brantenberg. Her kommer altså barn,
nye og friske inn i en verden
der alt er åpent, og så står disse
folka klare med boksene sine,
en rosa og en blå, og sorterer
gutter og jenter, forteller dem
at eventyr for jenter er prinsesser og ballerinaer, for gutter er
det vikingferder, Robin Hood.
Cyrus Brantenberg har også
utgitt Jentenes/guttenes
«mega-moro», hvor omslaget
for jenter viser en ballerina, en
prinsesse, en alv og en havfrue
i bikini, mens det for gutter
viser en ridder som sloss mot
en drage.
Jeg burde for øvrig nevne at
60 prosent av Spektrum forlag
eies av Aschehoug & Co. Mads
Nygaard er styreleder.

De ansvarlige vil svare at «det
ﬁnnes et marked» for disse
bøkene. Folk vil ha dem. Om
du delte ut gratis speed nederst
på Karl Johan, ville du nok hatt
stor suksess med dét også, det
betyr ikke at det er bra for
menneskene.
Kanskje bortsett fra dem
som tjener masse penger på
dette. Gratulerer til dere.
Silje Bekeng
silje.bekeng@klassekampen.no

rullet over paradiset / De de
aldri kom hjem fra øya.
Stine Friis Hals (22) i Mrg.bl.

I SAKSA

’’

Vær klar over at vi nå
sitter og snakker om det
som var det store ﬂaggskipet for norsk venstreside.
Ikke for AKP, da, som ville
ha en totalitær revolusjon,
men for den fungerende
venstresida. La oss begynne
der.
Sissel Benneche Osvold om
Dagbladet til Vinduet

’’

For å
overleve som
forlegger må
man være
grunnleggende
pessimist.
Pax-sjef Bjørn
Smith-Simonsen
til Vårt Land

’’

Dersom de moderne
hjelpemidlene plutselig
hadde blitt tatt fra oss her
oppe i steinrøysa, altså
dersom selveste Tidsånden
inkludert internett og resten
av duppedittene hadde gått
på trynet, hadde min generasjon vært den siste ﬂokken
som kunne ha overlevd.
Ragnar Sandbæks (69) samtidsdiagnose i Morgenbladet

’’

De sier vi aldri har møtt
motgang / At vi har bomull
om kroppen / Lever i en
beskyttet boble / Skjermet fra
det vonde / Det var ikke slik
det føltes / Da tårnene falt/
Da havet steg / Da bølgen

’’

Svaret på humanitære
katastrofer og borgerkriger
verden over kan ikke være å
ﬂytte alle som klarer det til
Norden.
Gunnar Stavrum i Nettavisen

’’

Vi skal prise oss lykkelig over at vi – tyve år etter
vårt EU-nei – fortsatt har
vår egen valuta. Kronefallet
gir betydelig drahjelp når vi
med vårt høye kostnadsnivå
skal konkurrere på nye
arenaer.
Sjeføkonom Øystein Dørum i DN

’’

I en verden med ﬂere og
ﬂere multinasjonale
selskaper blir det å skaffe
skatteinntekter stadig
vanskeligere. Økt grad av
skatteplanlegging og
skattekonkurranse gjør at vi
lett kan få et kappløp som
ender med at hele skattebelastningen bæres av
menneskene som ikke kan
ﬂytte. Det vil ha svært
uheldige fordelingseffekter.
Norge bør ikke lede an i et
slikt kappløp. Det vil styrke
de ansiktsløse multinasjonale selskapene, og gjøre
dem til en enda større
maktfaktor enn de allerede
er. Finanskrisen viste for all
verden hvilket strukturelt
problem det er, når store
konsern vokser nasjonalstatene over hodet.
Karen Helene Ulltveit-Moe i DN

’’

Forskjeller i ulike lands
skattenivå på fem til ti
prosent ligger et godt

stykke ned på
listen over de
ting man tar
hensyn til i sin
investeringsbeslutning.
Investor Espen
Fjogstad i DN

enn at arbeidsgiverne, nå
uten vilkår, kan ansette
medarbeidere på midlertidige kontrakter i ett år. Det
burde være en selvfølge.
Trygve Hegnar i Finansavisen

’’

Tretten og et halvt år
etter 11. september, er ikke
spørsmålet ‘Hvorfor hater
de oss?’ lenger noe vanskelig å besvare. De hater USA
– og oss – på grunn av
torturen, den vilkårlige
fengslingen, Guantánamo,
droneangrepene og Abu
Grahib.
Anders Giæver i VG

’’

Vi synes det er langt
merkeligere at LO-forbund
kan iverksette politiske
streiker når det passer dem,

’’

I norsk presse er
alternative meninger
mangelvare. Du kan være
helt sikker på at hvis
Dagbladet skriver noe om
innvandring på lederplass,
så skriver VG det samme
dagen etter. Så kommer
Aftenposten og alle de andre
mediene. De mener nøyaktig det samme. At ikke
kommentatorene blir ﬂaue.
Trygve Hegnar har forsøkt
av og til, men også han ser
ut til å like seg best i varmen.
Christian Tybring-Gjedde til
Dagbladet

FAKTA PÅ LØRDAG

South Stream fortsatt aktuell
Russland kunngjorde mandag at de hadde lagt ned prosjektet
med å bygge rørledningen South Stream, men torsdag fastholdt
EU-kommisjonens president, Jean-Claude Juncker, at prosjektet
til 28 milliarder kroner fremdeles kan bli bygd som planlagt.
Foreslått rørledning

ØSTERRIKE

UKRAINA

UNGARN

RUSSLAND
ROMANIA

SLOVENIA
SERBIA
ITALIA

Beregovaya

BULGARIA
Varna

HELLAS

Middelhavet

Svartehavet

TYRKIA

Kartutsnitt
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CIAtortur

■ Tirsdag la det amerikanske senatets etterretningskomité fram deler av en 6000 lang sider
rapport som dokumenterer CIAs bruk av tortur mot
fanger fra Afghanistan og Irak.
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■ Torturmetodene inkluderte seksuelle trusler,
trusler med boremaskiner, ﬂere dagers forhør
uten søvn og simulert drukning.

Torturistene i CIA blir aldri straffet, tror USA-forsker:

Cheney er skurken
GRUSOM: Dick
Cheney er mannen
bak CIAs torturmetoder. Forsker
Anders Romarheim mener tortur
var USAs største
feil i krigen mot
terror.

og villig til å gå ekstremt langt
for å få resultatene han ønsker, det er han helt klart. Men
president George W. Bush er
medskyldig for at dette ble
som det ble, han har støtta
det.

– Har torturen fungert?
– Det er et kjernespørsmål
som samtidig er irrelevant.
Torturens effekt er kjent. Den
ødelegger mennesker og
menneskers sjel og er umoralsk, og da trenger man etter
min mening ikke spørre hva
slags effekt den har ut over
det. For å ta en stygg sammenlikning brakte de medisinske forsøkene til nazistene
fram interessant medisinsk
innsikt, men de burde aldri
vært gjennomført. Sterke miljøer innen etterretningen i
USA mener likevel at disse
forhørsteknikkene gir resultater. Det er senatsrapporten
uenig i, men det er skrekkelig
vanskelig å få et fasitsvar på
dette. Og dette er noe av det
CIA-sjef John Brennan nå
gjemmer seg bak.

Navn: Anders Romarheim
Stilling: Forsker ved
Institutt for forsvarsstudier
Aktuell med: Nylig
offentliggjort rapport om
CIA-tortur

MOT
VEGGEN
Av Magnus Lysberg

– CIA har brukt tortur mot
fanger fra Afghanistan og Irak.
Vi har visst dette i mange år.
Hvorfor blir det ikke skikkelig
bråk før nå?
– Det er nok ﬂere grunner til
det, men den viktigste er mellomvalget og resultatet derfra.
Å presentere rapporten om
CIAs bruk av tortur før mellomvalget ville vært kontroversielt. Når demokratene om
noen uker mister kontrollen
over Senatet, vet de at republikanerne ikke ville ha offentliggjort den.

– Dianne Feinstein, lederen av
senatets etterretningskomité
og demokrat, har ikke hatt en
enkel jobb med å få torturrapporten ut.
– Nei, CIA tukla visstnok med
granskernes PC-er, og sånn
sett overvåka og trenerte de
arbeidet til de som jobbet med
dette. Både Det hvite hus,
CIA, republikanerne og muligens amerikansk UD er veldig bekymra for effekten av å
offentliggjøre rapporten. Det
er voldsomme motkrefter.

– Hvilke trusler kan komme
utenfra på grunn av publiseringen?
– Det er enkelt, men litt lettvint for amerikanske myndigheter å si at dette er farlig å
publisere. Det mest åpenbare
er at amerikanske og vestlige
fanger i terroristgruppers varetekt kan bli ytterligere ska-

– Blir det vanskeligere for
andre lands etterretningstjenester å samarbeide med CIA
etter dette?

NEI: Forsker Anders Romarheim tror andre land vil avbryte sitt etterretningssamarbeid med USA etter
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX
avsløringene om CIAs systematiske torturpraksis.
delidende dersom dette forsterker hatet mot Vesten. Det
er også et av hovedargumentene for at man ikke skal bruke sånne røffe metoder som
grenser mot tortur.

Obama har hatt kjennskap til
denne materien, og har i praksis valgt å innvilge amnesti de
som gjorde dette.

krigen mot terror allerede under Bush. Dette er kardinalfeilen amerikanerne gjorde, i
tillegg til invasjonen av Irak

– Blir det konsekvenser for
noen av de ansvarlige?

– Hvorfor blir amerikanerne så
sjokkerte nå, dette har vært
kjent før?

– Neppe. Men noen forsøk på
tettere oppsyn med CIA er en
tenkelig utvikling.

– Er dette noe CIA har funnet
på egen hånd, eller kom det
fra toppen, altså Bushadministrasjonen?

– De brutale skildringene treffer hardt. Systemet er kjent,
men det at enkeltskjebnene
blir trukket fram gjør at man
identiﬁserer seg sterkere med
ofrene.

– Hva blir effektene av å
offentliggjøre skildringene av
omfattende tortur?
– Dette vil blant annet bli kinkig for Obama. Han valgte å
se framover, og ga rett etter at
han overtok beskjed om at det
ikke ble noen heksejakt på
dem som har utført torturen.

– Men torturen sjokkerer jo.
Hvorfor blir ingen straffa?
– Det toget gikk antakelig for
Obama for seks år siden. Hvis
han nå plutselig skal snu, så
vil det være kontroversielt, og
en innrømmelse av at han
bomma da han overtok presidentembetet.

– Skader avsløringene CIA?
– Dette er dårlig PR for CIA,
dårlig PR for USA. Min forskning konkluderer med at
torturnarrativet undergravde

– Dette kommer fra toppen.
Tidligere CIA-sjefer som George Tennet og Michael Hayden har vært klar på at man
søkte forankring i Justisdepartementet, i Kongressen og
i Det hvite hus. Alle de tøffeste programmene har blitt
Dick
Cheney-spesialiteter.
Han og hans nærmeste rådgivere sørga for ryggdekning
for disse programmene i Det
hvite hus.

– Cheney er virkelig så ond
som vi har trodd hele tida?
– Ond er å ta i. Kompromissløs

– Jeg tror etterretningssamarbeidet kommer til å fortsette
som før. Samarbeidet er viktig, og det bærer frukter. Tortursamarbeidet under Bush
var det ﬂere som var implisert
i, og Polen er vel lengst fremme. De som har hatt hemmelige fengsler på sitt territorium kan vel komme til å revaluere nytten av å gjøre tjenester for CIA. Akkurat nå er det
lett å svartmale nytten av et
sikkerhetssamarbeid
med
USA, men bredden av det
transatlantiske samarbeidet
er så stor at dette sklir over.

– Er det aksept i amerikanske
etterretningsmiljøer for at
operatører må gå over etiske
grenser?
– Dette programmet er ikke
først og fremst et eksempel på
at fotfolk går bananas. Men
ting tyder på at CIA har sminka det ned når de har rapportert til Det hvite hus, og kanskje spesielt Senatets etterretningskomité. Dersom det
viser seg at CIA har skjult ting
for den politiske ledelsen er
det i tillegg alvorlig for USA
og CIA. At etterretningsoperatører tøyer grenser er rimelig
å tro. En hel tjeneste er ute av
kontroll, det er noe helt annet.
magnusl@klassekampen.no
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Asylbarna glemt, ikke nevnt
Jens Kihl | Mímir Kristjánsson
politikk@klassekampen.no

POLITIKK
Slukt
■■ Den viktigaste saka
den siste månaden har
handla om å gå i møte med
eit beist som er langt større
enn deg sjølv. Det å gå i
nærkamp medan kameraa
ﬁlmar kan vere utmattande
både fysisk og psykisk. Og
sjølv om utfallet på førehand var usikkert, kan det
sjå ut til
det denne
gongen
skjedde
med livet
i behald.

DAGBOKA

■■ Det er
sjølvsagt
Paul Rosolie vi snakkar
om. Naturﬁlmskaparen og
tullingen hadde altså ein
plan om å la seg sluke av
ein anakonda i Amazonas,
for så å sleppe ut av magen.
Det heile blir dokumentert
i programmet «Eaten
Alive» på kvalitetskringkastaren Discovery
Channel. Stuntet, som
truleg ville innebere å ta
knekken på anakondaen,
skulle naturlegvis fremje
vern av regnskogen. Men
så synte det seg at vår helt
Rosolie ikkje blei slukt
likevel, og reaksjonane lèt
ikkje vente på seg. «At
Discovery får meg til å tru
at Paul skal bli slukt av ein
slange, og at det ikkje
skjer, er grunnen til at eg
ikkje stoler på folk», skriv
ishockeyspelaren Zac
Dalpe, ifølgje Dagbladet.
Så lett kan altså tilliten i eit
samfunn brytast ned. (Og
det er Discovery Channel
som har skulda. Det kunne
ant meg.)
■■ Men det er klart at
Rosolies tøffe kamp kan
sende tankane til nærare
stridar. Den blåglinsande
snoken oppe i regjeringskvartalet har i om lag eit år
halde kvelartak på sentrum (du veit, den delen av
det politiske spekteret alle
parti vil samarbeide med,
men nesten ingen veljarar
gidd å røyste på). Men no
kan det sjå ut til at veljarar
ﬂest har oppdaga at
regjeringa er ganske pyton.
Og sjølv om slangetemjarane i sentrum måtte slost
med overmakta, tyder
målingane på at dei har
kome frå det med livet.
■■ Då står eitt spørsmål
att: Kven er norsk politikks
Zac Dalpe, han som blir sur
når ingen døyr i kampen?
Svaret er dei mest snokete
av alle snokar, nemleg oss
politiske journalistar.
Jens Kihl

STILLE: Til tross for at regjeringen har lovet at utsending av asylbarn
ikke skal prioriteres, har justisminister Anders Anundsen ikke
kommunisert det til Politidirektoratet (Pod). Det viser en gjennomgang Bergens Tidende har gjort av styringsdialogmøtene, det
viktigste forumet for oppfølging av politiets arbeid. Pod har fått for
få asylsøkere har blitt sendt ut, men asylbarna har aldri blitt nevnt.
BT avslørte nylig at instruksen om at asylbarn ikke lenger skal
prioriteres ved uttransportering ikke er blitt formidlet fra Pod til
Politiets utlendingsenhet. Instruksen var en forutsetning for avtalen
som ble inngått mellom regjeringen, KrF og Venstre i 2013.
©NTB

KAMPEN OM ARBEIDSLIVET
Den blåblå regjeringen åpner for lengre arbeids

Får kjøre på
KLINSJ: Arbeidsminister Robert
Eriksson lar seg ikke skremme av
truslene om storstreik. Nå vil han frata
fagbevegelsen vetoretten mot lange
dager i arbeidslivet.
FAKTA

Ny arbeidsmiljølov:

ARBEIDSLIV
Av Mímir Kristjánsson
og Jens Kihl
– Nå åpner jeg en ny luke i
Erikssons julekalender for et
bedre arbeidsliv, sier arbeidsminister Robert Eriksson
(Frp).
Men dersom Eriksson er
nisse, har ikke fagbevegelsen
vært særlig snill.
Det er ingen gaver å hente
for Gerd Kristiansen i regjeringens nye forslag til arbeidsmiljølov.
I forrige uke åpnet regjeringen for ﬂere midlertidige ansatte. I går åpnet Eriksson
sekken på ny:
■ Regjeringen åpner for tolv
og en halv timers arbeidsdag.
■ Sjefen kan pålegge deg å
jobbe tolv timer overtid – hver
eneste uke.
■ Forbudet mot søndagsarbeid fjernes.
Samtidig struper regjeringen fagbevegelsens makt.
Hittil har fagorganisasjonene hatt vetorett mot lange
dager og andre ordninger
som går på tvers av arbeidsmiljøloven. Nå fjernes denne
retten. I tillegg fjernes kollektiv søksmålsrett som gir
fagorganisasjonene adgang
til å anmelde arbeidsgivere
som bryter loven.

Lar seg ikke skremme av LO
Allerede i forrige uke varslet
LO, Unio og YS at de vil gå til
generalstreik mot regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven.

■ I går la regjeringen fram

andre del av sine forslag til
endringer i arbeidsmiljøloven.
■ De nye forslagene gir adgang
til arbeidsdager på opptil 12,5
timer.
■ Reglene for overtid blir
myket opp, slik at sjefen kan
pålegge deg tolv timer overtid
hver uke. Det totale antallet
overtidstimer i
løpet av året blir
som før.
■ Den øverste
aldersgrensen i
arbeidslivet heves
fra 70 til 72 år, og
regjeringen vil
vurdere å øke den
til 75 år.
■ Forbudet mot
søndagsjobbing
Klassekampen
blir også
10. desember
opphevet.
Det plager ikke Eriksson,
som antyder at LO er opptatt
av å beskytte egen makt.
– Jeg registrerer at ﬂere mener det er her hunden er begravet. Jeg skal ikke påstå
det, men jeg registrerer det.
Fagbevegelsen benytter seg
svært sjelden av vetoretten
mot lokale arbeidsavtaler.
Mer enn 90 prosent av søknadene blir innvilget.
– Hvorfor er det da så viktig
å fjerne vetoretten, Eriksson?
– Det er et prinsipp for meg.
Jeg ønsker et arbeidsliv der vi
gir frihet til lokale ordninger.

Overtid mot innleie
Eriksson mener fagbevegelsen burde være glad for reglene som gjør at norske arbeids-

givere kan pålegge mer arbeidstid hver uke.
– Den totale mengden overtid på et år vil ikke øke. Men i
noen bransjer varierer arbeidsbehovet gjennom året.
Det eneste alternativet til det
er å øke innleien av utenlandsk arbeidskraft.
politikk@klassekampen.no

Se også side 9 og 18

GÅR HARDT TIL VERKS: Mer overtid, lengre
Robert Eriksson la fram i går blir vedtatt.

KrF vil gi Eri
KrF og Venstre mener det er
mye positivt i lovforslagene.
Venstres Sveinung Rotevatn
er positiv til det aller meste:
– Det som blir lagt fram er
mer eller mindre en kopi av
Venstres program, så her er
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Strammer inn reglene

Lørdag 13. desember 2014

VANSKELIGERE: Politikere som går til
privat sektor, kan få doblet saksforbud
fra seks til tolv måneder, dersom
regjeringen får det som den vil. Fredag
la kommunalminister Jan Tore Sanner
fram et lovforslag som innebærer at
både habilitets- og karantenereglene
for politikere og statlige ansatte
strammes kraftig inn, melder Dagens
Næringsliv.
©NTB
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HVEM STYRER: Det norske demokratiet
legges under lupen når Universitetet i Oslo
arrangerer forelesning i forbindelse med
grunnlovsjubileet. Forsker Mona Ringvej
og professor Helge Rønning spør om folk i
dag er mer opptatt av andre ting enn
folkestyre, og om frie samtaler i det
offentlige rom kan ﬁnne sted. Ideen bak forelesningen er å
stille de samme spørsmåleme som grunnlovsfedrene gjorde i
1814, riktignok i litt mer moderne språkdrakt.
LUSV

DAGEN
I DAG

Polititoppene tjener i snitt én million

dager og mindre betalt for overtid:

mot LO

Mens gjennomsnittslønnen for snart to år siden var 834.464
kroner, er den nå oppe i 988.820 kroner, en vekst på 18,5
prosent, skriver Dagbladet. I Norge var lønnsveksten til sammenligning 7,3 prosent i denne perioden. Antall ansatte i Politidirektoratet som tjener over én million kroner, har steget fra 7 til 17
fra starten av januar 2013 til i dag, viser utregninger avisen har
gjort. Den kraftige lønnsveksten i Politidirektoratet skyldes
ifølge Dagbladet både nyansettelser og opprykk over ﬂere
©NTB
lønnstrinn for ﬂere medarbeidere.

ETTER- OG VIDAREUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN

MASTERPROGRAM I
DEMOKRATIBYGGING
Demokratibygging gjennom
valobservasjon, arbeid for
menneskerettar og kamp
mot korrupsjon krev solid
fagkunnskap og evne til
refleksjon hos dei som skal
bistå i prosessen.

Internasjonal valobservasjon.
Søknadsfrist 11. januar

Våren 2015 går desse kursa med
undervisning lagt til helgesamlingar gjennom semesteret:

Les meir og søk plass:
www.uib.no/evu

Feltmetodikk: Politisk kartlegging i felt.
Søknadsfrist 18. januar
Korrupsjonsgransking.
Søknadsfrist 18. januar

ABONNEMENTSPRISER I 2015
Hver dag:
3 mnd. kr 1065,6 mnd. kr 2025,- Avtalegiroabonnement
12 mnd. kr 3760,- 12 mnd. kr 290,- per måned
Kun lørdager:
6 mnd. kr 785,- Avtalegiroabonnement
12 mnd. kr 1465,- 12 mnd. kr 115,- per måned

dager og mer søndagsjobbing. Det blir den nye virkeligheten i arbeidslivet, dersom forslagene arbeidsminister
FOTO: JON OLAV NESVOLD, NTB SCANPIX

ksson kamp om søndagsjobbing
det veldig mye vi kan støtte,
sier Rotevatn, som i tillegg vil
lovfeste rettigheter rundt permittering, opprette egen varslerenhet i Arbeidstilsynet og
stramme inn på bruken av
«særlig uavhengige stilling».

Også KrF er positive, men
vil fremdeles holde hviledagen hellig.
– KrF frykter tilpasning til
søndagsåpne butikker, sier
partiets arbeidspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

Han mener også fagbevegelsen må komme bedre ut:
– Det er veldig sterke reaksjoner fra fagbevegelsen,
mens arbeidsgiverne jubler.
Arbeidstakerne må blir mer
fornøyde, mener han.

E-avis:
3 mnd. kr 1065,6 mnd. kr 2025,- Avtalegiroabonnement
12 mnd. kr 3760,- 12 mnd. kr 290,- per måned
Kombiabonnement (papir og e-avis hver dag)
3 mnd. kr 1.330,6 mnd. kr 2.530,- Avtalegiroabonnement
12 mnd. kr 4.700,- 12 mnd. kr 365,- per måned
De nye prisene trer i kraft fra 01.01.2015
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650 b x 200 h px

Årets viktige solidaritetsgave!
Del litt symbolsk julegrøt og støtt
fattige mennesker i deres kamp for en
bedre hverdag

Se innstikk i dagens avis
Din hjelp er viktig, så vi kan gi enda
flere familier nye muligheter, mer
mat og bedre levekår

Sammen gjør vi en forskjell !

NYHETER

KLASSEKAMPEN

Lørdag 13. desember 2014

9

KAMPEN OM ARBEIDSLIVET
Fagbevegelsen hevder at Eriksson ofrer arbeidstakerne:

Frykter lange dager
HARDERE: Fagbevegelsen raser
over arbeidsministerens lovforslag.

ARBEIDSLIV
Av Pål Hellesnes
– Mer uønsket overtid, lengre
pålagte arbeidsdager og mer
påtvungent søndagsarbeid for
den enkelte arbeidstaker vil
bli resultatet av forslaget regjeringen nå legger fram, sier
LOs nestleder Hans-Christian
Gabrielsen.
Både LO, Unio og YS reagerer sterkt på regjeringens forslag til nye arbeidstidsregler.
– Eriksson hører bare på
seg selv og på arbeidsgiverne.
Han hevder han taler for arbeidstakernes interesser, men
det er arbeidsgiverne han gir
større spillerom, sier Unio-leder Anders Folkestad.

Flytter makt
Et viktig element i forslagene
er at både den enkelte ansatte
og de lokale tillitsvalgte får
kraftig utvidet rammene for å
avtale avvikende arbeidstids-

FAKTA

Kampen om loven:

FOR: AnneKari Bratten,
Spekter.

IMOT: HansChristian
Gabrielsen, LO.

ordninger. I dag har de sentrale
fagorganisasjonene
myndighet til å avvise arbeidstidsordninger som de
mener vil fungere dårlig for
de ansatte. Fagorganisasjonene frykter en maktforskyving
til arbeidsgivernes fordel.
– De lokale tillitsvalgte i
våre rekker har ikke bedt om,
eller ønsker å overta, ansvaret
som sentralorganisasjonene
nå har for å godkjenne avvik.
Eriksson dumper en forverring ned på de lokale tillitsvalgte, og kaller det frihet, raser Folkestad.
Også YS-leder Jorunn Berland mener regjeringens forslag seiler under falskt ﬂagg:
– Dagens arbeidsmiljølov gir
arbeidstakere og arbeidsgivere
nok ﬂeksibilitet. Det er ikke
moderne, ﬂeksibelt eller familievennlig at folk skal jobbe
slik at de sliter seg ut, sier hun.
– Om mer makt til sjefen er
det regjeringen mener med
frihet kan jeg betakke meg,
sier Gabrielsen i LO.

■ Arbeidsminister Robert

Mellomfornøyd NHO

Eriksson (Frp) har fremmet to
forslag om endringer av
arbeidsmiljøloven, som skal
behandles på Stortinget i løpet
av våren. Det er ventet at
regjeringen vil få støtte fra
Venstre.
■ LO og YS vil gå ut i politisk
streik mot forslagene i
månedsskiftet januar/februar.
Unio skal avgjøre om de skal
gjøre det samme i nær framtid.

Arbeidsgiversida er gjennomgående glade for retningen i
regjeringens forslag til nye arbeidstidsregler. Men NHO-direktør Svein Oppegaard mener de burde gått lenger.
– Vi er positive til at man
åpner for i større grad å møte
arbeidstakernes ønske og bedriftenes behov, men vi skulle
gjerne hatt en mer omfattende reform, sier han.
NHO er særlig glade for økt

adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid, og større åpning for arbeid på søndager og helligdager.
– Vil ikke dette kunne gjøre
at ﬂere ansatte presses til å
jobbe lange dager, eller på
ulempelige tidspunkter?
– Nei, det er vi ikke engstelige for. Forslaget innebærer
ikke noen utvidelse av arbeidstida, men det åpner for
at for eksempel studenter kan
arbeide ﬂere helligdager.
Men på ett felt er de svært
misfornøyde: Regjeringen vil
øke aldersgrensen i arbeidslivet til 75 år.

– Det er helt feil av regjeringen å foreslå å gi stillingsvern
opp til 75 år. Det vil gjøre det
vanskeligere å ansette eldre
arbeidstakere, siden de får
stillingsvern opp til 75, sier
Oppegaard.

Gir mer heltid
Arbeidsgiverne i Spekter opplever at regjeringen har lyttet
til dem.
– Dette vil kunne bidra til
mindre helgearbeid per ansatt, bedre kontinuitet for
driften, ﬂere heltidsstillinger
og mer tilpassede arbeidsplaner til hver medarbeider, sier

administrerende direktør Anne-Kari Bratten.
LO-nestleder Gabrielsen er
skarpt uenig:
– Begrensningene på arbeidstid som er der i dag er
begrunnet i fagkunnskap. Faren for å gjøre alvorlige feil
øker etter åtte timers arbeid.
En sykepleier som har jobbet i
tolv timer har dobbelt så stor
sjanse for å gjøre feil, så dette
handler også om vår sikkerhet, sier han.

Se også side 6,7 og 18
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Nominert til P2-lytternes romanpris!

Jørgen Gunnerud

Nytt
opplag!

Sju dager i september
«Jørgen Gunnerud viser med
denne romanen at han er en
forteller av stort format.»
Turid Larsen, Dagsavisen

paalh@klassekampen.no

««Gull fra Gunnerud»
Sindre
S
in
Hovdenakk, VG

kolon forlag
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Vurderer forbod etter 2533 klager
Kjell-Erik N. Kallset og Mari Skurdal (nyhetssjefer)
Åse Brandvold | Emilie Ekeberg | Frida Holsten Gullestad | Pål Hellesnes
Anne Kari Hinna | Alf Skjeseth | Line Madsen Simenstad
Simen Tallaksen | Lars Unar Størdal Vegstein

NYHETER

TELEFONSAL: Etter eit år med rekordmange klagar på telefonsal
meiner Forbrukarombodet at eit totalforbod må vurderast. Forbrukarombodet har hittil i år fått 2533 klager på telefonsal, meir enn
dobbelt så mange som i fjor. Trass i ei rad innstrammingar i regelverket for telefonsal etter siste revisjon i 2009, er det tydeleg at regelverket framleis ikkje er godt nok, slår forbrukarombod Gry Nergård
fast overfor NRK. – Vi har gode argument for å seie at det må
innførast totalforbod. I år er det grunnlag for å vurdere meir drastiske verkemiddel enn tidlegare. Vi har ein god bunke med klagar
frå i år som viser problemstillinga.
©NPK

Bestselger-økonom Thomas Piketty mener blåb

Piketty adva
SKRØPELIG: Den norske modellen er
mer skrøpelig enn vi liker å tro, mener
Piketty. På sitt Norges-besøk advarer
han mot å kutte i skatten for både
selskaper og de rikeste.
FAKTA

Thomas Piketty:

ULIKHET
Av Emilie Ekeberg, Line Madsen
Simenstad (tekst) og Anniken C.
Mohr (foto)
– Norge burde være bekymret, sier Thomas Piketty til
Klassekampen, når vi møter
ham under de store søylene
foran den gamle universitetsbygningen i Oslo sentrum.
Den franske økonomen
hadde nettopp talt til det
meste som kan krype og gå
av toppolitikere og intellektuelle i Universitets vakre
aula. Etterpå sto tilhørere i
kø for å få signert den ferske
norske oversettelsen av hans
bestselgerbok «Kapital i det
tjueførste århundre».
Til Klassekampen sier Piketty:
– Vi må være klar over at
også den norske modellen,
som nok er den mest avanserte sosiale modellen vi har i Europa, er mer sårbar enn vi tror.

Scheel bekymrer
Den franske økonomen, som
i løpet av 2014 har fått stjernestatus langt utover akademiske miljøer, advarer mot
det nye skatteforslaget til det
regjeringsutnevnte
Scheelutvalget. De vil kutte selskapsskatten i Norge fra 27
til 20 prosent.
– Jeg tror ikke det tar
Norge i riktig retning. Regjeringen har allerede fjernet arveavgiften og redusert
formuesskatten, og dette er
beslutninger som tar Norge
ganske langt vekk fra sine

■ Den franske økonomen
Thomas Piketty sin bok om
kapitalen i det 21. århundre har
endret debatten om ulikhet,
både i økonomiske og politiske
kretser.
■ 15 års forskning ligger bak
bestselgeren, som retter
søkelyset mot de rikeste og
viser at vi nå
er på vei
tilbake til
1800-tallets
enormt ulike
fordeling av
ressursene.
■ Analyser er
basert på en
unik
datasamling
over toppinntekter og formuer
helt tilbake til 1800-tallet for
mer enn 20 land.

sosialdemokratiske verdier.
Det ﬁnner jeg bekymringsfullt, sier Piketty, som også
advarer Norge mot å lede
an i den internasjonale konkurransen om å ha lavest
mulige skatter.
Pikettys hovedtese er at de
små økonomiske forskjellene
som preget tiårene etter andre verdenskrig var et historisk unntak, og at vi nå er på
vei tilbake til 1800-tallets
enormt ulike fordeling av
rikdom. Dette har etter hvert
blitt kjent som Pikettys Uformede kurve.
Selv om utviklingen i Norge ikke er like ekstrem som i
USA, viser tallene fra Pikettys database at også her har
de aller rikeste fått en stadig
større del av formue og inn-

SNARVISITT: Den franske økonomen Thomas Piketty fylte Universitetets aula under sitt korte Oslo-besøk i går.
Agenda var vert.
tekt de siste tjue årene. For
eksempel har de rikeste 500
personene (0,01 prosent av
befolkningen) økt sin snittinntekt med hele 458 prosent
fra 1991 til 2011.

Samfunnskontrakten i fare
Piketty viser til at reduksjoner i selskapsskatt og formuesskatt fører til ytterligere
økende ulikhet, og frykter at
dette vil gjøre oss dårlig rustet for framtida.

– Jeg forstår at små land
senker skattene fordi man
ønsker å tiltrekke seg store
multinasjonale selskaper og
rike mennesker. Men Europas framtid ligger ikke i mer
og mer skattekonkurranse,
men mer investeringer i utdanning,
innovasjon
og
grønn teknologi. Dette krever skatteinntekter.
Han mener at både de blåblå skattekuttene for de rikeste i Norge, og det foreslåt-

te kuttet i selskapsskatten,
kan ødelegge for samfunnskontrakten.
– Hvis du har høye skatter
på lav- og mellominntektsgrupper, samtidig som du
har lave skatter på formue
og utbytte for de rikeste, vil
ikke vanlige folk lenger akseptere de høye skattene og
den sosiale modellen vi har i
Europa, sier Piketty.
– Hvor bekymret burde vi
være i Norge?
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Milliardsprekk på base Dykking skader hukommelsen
DYRERE: Nye beregninger viser at
utbyggingen av den nye kampﬂybasen på Ørland blir tre til ﬁre milliarder kroner dyrere enn antatt,
melder Forsvarets Forum. Dermed
blir den minst like dyr som anslaget
for alternativet, Bodø. Ørlandet skal
være base for de nye F35-kampﬂyene, som også koster mange milliar©NTB
der kroner.

DYKKING: Yrkesdykkere som er utsatt for
trykkfallssyke, har fått hjerneskader selv
ved dykking kun ned til 10–20 meter, ifølge
en ny studie. Studien er utført mellom
1993 og 2006, og er den mest langsiktige
undersøkelsen av yrkesdykkere som er
gjennomført, skriver Stavanger Aftenblad.
Den er utført ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami).
Dykkerne som hadde hatt trykkfallssyke, presterte dårligere
på en hukommelsestest enn de andre, ifølge studien.
©NTB

VERDT
Å VITE

blå skattekutt tar Norge i feil retning:

arer Norge
POPULÆR: Mange ville ha Thomas Pikettys autograf i går.

lers politikerspekkede forsamlingen, og ﬁkk dermed
ikke med seg oppfordringene
fra Piketty.
– Når du ikke har arveavgift, har du heller ingen informasjon om arveformuer.
Det er vanskelig å ha en demokratisk samtale om ulikhet uten den informasjonen,
sa han fra scenen.
Noe av det som har gitt Piketty så stort gjennomslag,
er nettopp det enorme datamaterialet han, sammen med
sine samarbeidspartnere, har
samlet inn. Ved å bruke dagens skatteregisterdata og
ulike historiske datakilder
for både arbeidsinntekter og
kapitalinntekter for en rekke
land, har Piketty vist en annen historie enn den om at
forskjellene gjennom historien blir mindre.

– Litt ulikhet er nyttig

Marte Gerhardsen (t.h.) i tankesmia
– Min bok er ikke en pessimistisk bok. Jeg prøver å gi
elementer av håp. Men konkurransen mellom stater for
å tiltrekke seg store multinasjonale selskaper og rike
mennesker, er sterke krefter
som kan true den sosiale
kontrakten. Norge burde
være bekymret for denne
tendensen, sier Piketty, som
tror løsningen er mer internasjonalt samarbeid.
Piketty er en varm for-

OMSVERMET: VG livestreamet Pikettys foredrag, og de ﬂeste
hovedstadsavisene var til stede.
kjemper for EU, selv om han
innrømmer at unionen ikke
fungerer optimalt nå. Han
mener også at en internasjonal skatt på kapital ville vært
et godt tiltak for å tøyle de
voksende ulikhetene.

– Arveavgiften er viktig
Arveavgift er også et viktig
verktøy. I sitt foredrag i Universitetets aula viste Piketty
fram en oversikt over arveavgift i ulike land. I Frankrike

ligger den på over 30 prosent, og i Tyskland på nærmere 40 prosent.
– Også åpne økonomier
kan ha et slikt nivå på arveavgiften. Og Angela Merkel
er ikke akkurat venstrevridd,
bemerket Piketty.
Her til lands fjernet den
blåblå regjeringen arveavgiften med en gang de kom til
makten i fjor. Siv Jensen og
Erna Solberg var imidlertid
ikke blant tilhørerne i den el-

Etter forelesningen deltok
Piketty i en panelsamtale
sammen med Ap-leder Jonas
Gahr Støre, NHO-leder Kristin Skogen Lund, professor
Kalle Moene (UiO) og førsteamanuensis Ingvild Almås
(NHH). På spørsmål om man
må godta et visst nivå av
ulikhet, svarte Piketty:
– Man må ha noe ulikhet
for å vokse og skape insentiver. Men ulikheten må være
nyttig for samfunnet. Problemet er at ekstrem ulikhet kan skade vekst, og underminere demokratiske institusjoner.
Piketty viser til utviklingen i sitt hjemland Frankrike, hvor det høyrepopulistiske Front National har fått
stor oppslutning.
– Hvis du ikke kan overbevise om at vi alle kan vinne
på globalisering, risikerer vi
å få en framvekst av nasjonalisme og høyreekstremisme.
Det er ekstremt farlig.
innenriks@klassekampen.no

Se også side 20 til 22

Tre om Piketty
1. På hvilken måte er Piketty
relevant for Norge?
2. Hva er det viktigste du tar
med deg fra forelesningen
med Piketty?

Kjersti Haugland,
seniorøkonom i DNB Markets

1. Budskapet om at samfunnsutviklingen ikke kommer av
seg selv, men at politiske valg
får stor betydning, er viktig
fordi vi ser at
Norge blir
likere andre
land.
2. Det
viktigste er
hvor alvorlig
ulikhetsproblemet er i
Europa. Og viktigheten av å ha
dette langt fremme i hodet
når vi tar politiske beslutninger.

Bent Sofus Tranøy,
samfunnsøkonom ved
Markedshøyskolen

1. Fordi vi har en regjering
som vil ta oss i akkurat
retningen Piketty beskriver.
Det er ikke
rart at ikke
Siv Jensen
og Erna
Solberg er
her i dag.
2. Når
økonomer
begynner å
bli opptatt av ulikhet, er de
gjerne veldig opptatt av
utdanningssystemet. Men
Piketty forteller oss at
utdanning ikke har noe å si for
den rikeste prosenten. Det
handler blant annet om
lederlønningene, og den
kleptokratiske selskapsstyringen vi ser i dag.

Kåre Willoch,
tidligere statsminister

1. Det Piketty sier om økende
forskjeller, er interessant i alle
land, selv
om vi i
Norge er
kommet
bedre ut av
dette enn
andre land.
Det var
interessant
at også
NHO-direktøren så tydelig
framhevet likhetens betydning for økonomisk vekst.
2. De store globale selskapene
slipper å betale skatt. Det må
bli en slutt på denne meningsløse favoriseringen av de store
selskapene.
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ONSSKANDALEN
KORRUPSJONSSKANDALEN
Pensjonsgiganten KLP følger Vimpelcoms forretninger med lupe:

– Legitimerer regimet
REAGERER: KLP
svartelister selskaper som handler
bomull fra Usbekistan. Nå reagerer
selskapet på Vimpelcoms Usbekistan-forretninger.

TELENOR
Av Simen Tallaksen
1. desember i år valgte Kommunal Landspensjonskasse
(KLP) å trekke ut alle sine investeringer fra selskapene
Posco, Daewoo International
Corporation og Olam.
Grunnen til boikotten er at

FAKTA

Usbekistan-saken:
■ I går bekreftet Vimpelcom at
de gjennom sitt usbekiske
mobilselskap Unitel har
sponset den årlige innhøstingen i Usbekistan med 3700
dollar.
■ Innhøstingen blir v en rekke
menneskerettighetsorganisasjoner kritisert for å benytte
tvangsarbeid og barnearbeid.
■ Telenor kontrollerer 43
prosent av stemmene i
Vimpelcoms styre. Vimpelcom
er også under etterforskning
for korrupsjon knyttet til kjøp
av usbekiske telelisenser.

usbekiske myndigheter benytter seg av tvangs- og barnearbeid
til
den
årlige
bomullsinnhøstingen. I går
omtalte Klassekampen hvordan Vimpelcom, hvor statseide Telenor kontrollerer 43
prosent av stemmene i styret,
har sponset årets innhøsting

TVANGSARBEID: Menneskerettsorganisasjoner har
dokumentert at barn blir tvunget til å delta i bomullsinnhøstingen i Usbekistan.
FOTO: MATTHEW GOULDING (CC)
med 27.000 kroner.
KLP har investert over 1,7
milliarder kroner i Telenor. De
ser svært alvorlig på Vimpel-

.RQIHUDQVH

coms betalinger i Usbekistan:
– Dette bidrar til å legitimere et regime som bryter menneskerettigheter.
Gjennom
betalingen knytter de seg til
et system som driver med omfattende bruk av tvangs- og
barnearbeid, sier Annie Bersagel, rådgiver for ansvarlige
investeringer i KLP.

Bryter menneskeretter
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Vimpelcom sier selv at de
ikke støtter bomullsinnhøstingen, men «personer knyttet til denne». Selskapet har
ikke besvart Klassekampens
spørsmål om hvem som har
mottatt penger, men sier at
noe har gått til mat til
bomullsarbeidere.
«Vi vil ikke gi noen ytterligere kommentarer», skriver
pressetalsmann Artem Minaev i en e-post.
En rekke menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert Usbekistan for bomullsinnhøstingen. The UzbekGerman Forum for Human
Rights har dokumentert at
barn ned til ti år blir tvunget til
å arbeide gratis opp mot 16 timer om dagen i over én måned
til innhøstingen.
I begrunnelsen for å boikotte Posco, Daewoo og Olam, viser KLP til rapporter om arbeidsforholdene i landet.
«Rapporter om brudd på
menneskerettighetene, herunder tortur og brudd på ytrings- og organisasjonsfriheten, er utbredt», skriver selskapet i sin vurdering.

Kan få konsekvenser
Bersagel presiserer at KLP
har vurdert kjøp av bomull fra
Usbekistan, og ikke saken om
Vimpelcom spesielt. Hun håper betalingene beror på en
misforståelse.
– Hvis intensjonen er å drive hjelpearbeid, så ﬁnnes det

en rekke bedre måter å gjøre
det på. I beste fall baserer betalingene seg på en misforståelse hvor de ikke har satt seg
inn i forholdene som eksisterer i landet, sier hun.
– Kan denne saken få noen
konsekvenser for KLPs aksjer i
Telenor?
– Vi vil se nærmere på dette, og vi må ﬁnne ut om Telenor kjenner til disse betalingene.
– Vil dere be om svar fra Telenor?
– Vi følger nøye med på korrupsjonsanklagene mot Vimpelcom, og det vil være naturlig å ta opp denne saken også.

Telenor har ikke oversikt
Telenors
kommunikasjonssjef Glenn Mandelid sier at
Telenor ved ﬂere anledninger
har tatt opp spørsmål om
menneskerettigheter
med
Vimpelcom.
– Er dette en sak dere har
tatt opp med Vimpelcom?
– Vi er kun en minoritetsaksjonær, og da kan ikke vi føre
en detaljert oversikt over
Vimpelcoms utgifter, sier
Mandelid.
– Har dere vært kjent med
at Vimpelcom gir penger til bomullsinnhøstingen?
– Vi er ikke kjent med dette,
og vi har ingen detaljer knyttet til det.
– Hvordan reagerer dere på
opplysningene om at Vimpelcom har sponset dette?
– Vi vet ikke hva som ligger
i disse beløpene, og da kan vi
heller ikke spekulere. Vår
oppfølging er at vi forventer
at Vimpelcom respekterer
menneskerettigheter og opererer i henhold til internasjonale standarder.
– Vil dere be om en redegjørelse for disse betalingene?
– Det må vi vurdere.
siment@klassekampen.no
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TVILER EI: På Bjørnar Bergs gård på Byneset i Trondheim lever 2300 rever. – Hadde jeg vært det minste i tvil om at dyrene har det godt ville jeg sluttet på dagen, sier han.

Bjørnar Berg fortviler over at livsverket kan b

Kroken på burd
KAMP: Regjeringen vurderer nå et forbud mot pelsoppdrett. – En katastrofe,
sier reveoppdretter Bjørnar Berg.

PELS
Av Frida Holsten Gullestad
(tekst og foto), Kristine Hoff
og Lars Vegstein (tekst)
– Går de inn for å avvikle næringen, er det en katastrofe
for meg og familien min. Da
går hele livsverket mitt i grus,
sier Bjørnar Berg, pelsdyroppretter på Byneset i Trondheim.
Torsdag vedtok et ﬂertall på
Stortinget å be regjeringen
vurdere et forbud av pelsdyroppdrett i Norge.

Berg mener politikerne
burde ha ventet på konklusjonen fra Pelsdyrutvalget, som
har fått i oppdrag å drøfte to
hovedalternativ for pelsdyrnæringens framtid i Norge:
Bærekraftig utvikling og styrt
avvikling. Utvalget har brukt
ett år på å samle inn fakta om
oppdrett av mink og rev.
Pelsdyroppdretteren
er
svært spent før mandagens
konklusjon. Han omtaler stortingsvedtaket fra torsdag som
«uryddig» og «umulig å forholde seg til».
– Det er dette jeg brenner
for, det er her jeg skal pensjonere meg, sier Bjørnar Berg.
Fra å ha ti rev på låven hos
sin onkel i 1986 har gården på

Byneset vokst kraftig. De siste ti årene har han drevet på
heltid, og i dag eier han 2300
dyr fordelt på åtte lange hus.

Reven sier lite
Når Klassekampen er på besøk, er dyrene friske, ingen
springer rastløst rundt, ingen
skriker.
Noe som kan likne mjauing
og krafsing i matfatet, preger
lydbildet. Dyrene håndteres
ved hjelp av nakkeklo, men
med støttende hender uten
hansker.

«Hadde jeg vært
det minste i tvil
om at dyrene har
det godt ville jeg
sluttet på dagen»
PELSDYROPPDRETTER
BJØRNAR BERG

– Denne her er ganske nysgjerrig, sier Berg, og åpner buret nærmest det lille kontoret
sitt.
Et lite svart hode stikker
fram og napper til seg en godbit.
Snart skal dyrene avlives,
og pelsene selges på auksjon i
Helsinki. I februar er det avling, i april er det igjen valpetid. Prisene svinger, men kan
over noen år gi en stabil årsinntekt om gården er stor nok.
I fjor var gjennomsnittsprisen
for ett skinn 950 kroner, året
før 1250 kroner skinnet. Norge står for 3 prosent av den
globale produksjonen av reveskinn og 1 prosent av minkskinnene. Hvert år selger norske pelsoppdrettere for omtrent 300 millioner kroner.

Mener dyrene har det godt
Tidligere denne uka sendte
NRK den omdiskuterte dokumentarﬁlmen «Pels», hvor en

FAKTA

Pelsdyrnæringen:
■ Mandag 15. desember

leverer Pelsdyrutvalget sin
rapport til regjeringen.
■ Et ﬂertall på Stortinget har
bedt regjeringen vurdere et
forbud mot næringen.
■ Det er omtrent én million
pelsdyr i Norge i dag, fordelt på
290 farmer, med 400–500
årsverk.
■ Statens subsidierer bransjen
med omtrent 33 millioner
kroner i året.

dyrevernsaktivist gjennom to
år ﬁlmet pelsdyrfarmer i
smug. Filmen har skapt sterke reaksjoner, både fra landbruksminister Sylvi Listhaug
og Mattilsynet, som mener
den viser brudd på godt dyrehold.
Pelsdyroppdretteren
mener dokumentaren skaper
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TILSYN: Berg forteller at han ser han revene sine ﬂere ganger hver
dag. Hvert dyr fores individuelt.

GOD BUTIKK: Hvert år selger norske pelsoppdrettere for omtrent
300 millioner kroner.

KONSERT

VILL A GR ANDE

Søndag 14. desember kl. 14.00

BEETHOVEN

BURET INNE: Gården har 2300 rever, to og to lever de hele livet i
bur. De ﬂeste fra april–mail til desember, avlsdyrene lenger.

bli forbudt:

øra
innenriks@klassekampen.no

Etter at Stortinget torsdag
kveld ba regjeringen vurdere et forbud mot pelsoppdrett, nærmer det seg slutten for næringen i Norge.
Det sier landbrukspolitisk
talsmann i Ap Knut Storberget.
– Vedtaket har styrket min
overbevisning om at vårt syn
får gjennomslag, og at næringen vil avvikles.
– Men det er bare et ﬂertall
for å be regjeringen om å vurdere forbud?
– Se på de politiske realitetene her: Frp vil kutte overføringene til næringen, Venstre er mot næringen og vi
ønsker styrt avvikling. Det
avtegner seg et stort ﬂertall
som mener at denne næringen ikke har en framtid i
Norge.
Vedtaket som ble gjort
torsdag følger opp avtalen
som ble inngått mellom regjeringspartiene, Venstre og
KrF om statsbudsjettet for
neste år. Alle partier med
unntak av Miljøpartiet De
Grønne og Senterpartiet
stemte for.
Verken Høyre eller Frp har
programfestet at de vil forby
pelsoppdrett i Norge.
– Høyre og Frp er med på å
legge en føring her. Stortinget har nå gitt beskjed om at

det er åpent for å forby næringen, sier Storberget.
Sp-stortingsrepresentant
Geir Pollestad går ikke med
på at vedtaket innebærer at
pelsdyrene piper på siste
verset.
– Dette vedtaket betyr
sannsynligvis ingenting.
– Men det viser jo et ﬂertall
for å avvikle?
– Jeg oppfatter at regjeringspartiene og KrF står på
sine primærstandpunkter i
saken, som er at vi skal fortsette å ha en pelsdyrnæring.
Vedtaket er et ﬂagg i lufta,
sier Pollestad og legger til:
– Vi har ikke noe imot at
en sånn vurdering blir gjort.
Men enten er dette et vedtak
uten innhold, eller så er det å
forkaste utvalgets arbeid.
Begge deler synes jeg Stortinget burde avstå fra, sier
Pollestad.
Gunnar Gundersen, som
sitter i Næringskomiteen for
Høyre, sier at vedtaket innebærer at sannhetens time er
nær for pelsnæringen.
– Det viktigste med vedtaket er at vi nå har sørget for
at saken blir fulgt opp. Det
hender at offentlige utvalg
bare blir lagt i en skuff i departementet. Det kommer
ikke til å skje denne gangen,
sier han.

EINAR STEEN-NØKLEBERG
Klaversonater, OP.10
C-moll, F-Dur og D-Dur
Kr. 200 / Kr. 150 / Kr. 100

Huk Aveny 56 - Buss nr. 30
Gratis parkering - www.hlsenteret.no

FILMVISNING:

Disney-ﬁlmer med
Oswald the Lucky Rabbit
Vi inviterer til visning av to Disneyﬁlmer funnet i Nasjonalbibliotekets
arkiv: Empty Socks (1927), og Tall
Timber (1928). Empty Socks er
Disneys første tegneﬁlm med julen
som tema. Filmen har vært ansett som tapt og
dette er første visning av den nyfunne ﬁlmen.
Innledning ved animasjonsﬁlmhistoriker
Gunnar Strøm

Onsdag 17. desember kl. 14–15
Se nb.no for mer informasjon og påmelding.
Begrenset antall plasser

nb.no

Nasjonalbiblioteket, Henrik Ibsens gate 110, Oslo

Nasjonalbiblioteket

et utdatert bilde av bransjen.
– Jeg kjenner meg ikke
igjen i den virkeligheten som
vises her, sier Berg.
– Dyrevernsaktivister mener det er dyreplageri å holde
ville dyr i så små bur?
– Det tar jeg sterkt avstand
fra. Hadde jeg vært det minste
i tvil om at dyrene har det
godt ville jeg sluttet på dagen,
sier pelsoppdretteren som har
stor tro på at fakta og åpenhet
hjelper.
De siste årene har han hatt
300 besøkende, og i høst hadde 109 gårder landet rundt
åpent hus. Målet var å bli kvitt
myten om at bare noen få driver på en måte som kan vises
fram. Besøk fra politikere som
er imot pelsdyroppdrett, har
uteblitt.
– Jeg synes det er fullstendig respektløst å avgjøre
framtiden til bransjen uten å
ha vært på besøk, sier Berg.

– Har ingen framtid
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Sykehusstriden i nordvest splitter regjeringspartiene:

Høie overkjører Frp
HASTVERK: Helseminister Bent
Høie kjører over
Fremskrittspartiet,
KrF og Venstre og
fylkespolitikerne i
Møre og Romsdal
for å banke gjennom Molde som
sykehusby før jul.

FAKTA

Sykehuskampen:
■ Kampen mellom Nordmøre

og Romsdal om plassering av
nytt sykehus tilspisset seg da
direktør Astrid Eidsvik i Helse
Møre og Romsdal gikk på
dagen.
■ Direktør Daniel Haga i Helse
Midt-Norge vil legge sykehuset
til Molde.
■ Styrene i Helse Møre og
Romsdal og Helse Midt-Norge
møtes 17. og 18. desember, og
helseminister Bent
Høie har
innkalt til
foretaksmøte 19.
desember.
■ Høie har
ifølge
Sunnmørsposten
lenge gått
inn for
Klassekampen
Molde.

SYKEHUS
Av Alf Skjeseth og Frida Holsten
Gullestad
Fredag 19. desember vil helseminister Bent Høie (Høyre) etter alt å dømme avgjøre at
Molde får det nye sykehuset
på Nordvestlandet. Han trasser en rekke oppfordringer
om å utsette beslutningen, inkludert fra regjeringspartnerne i Fremskrittspartiet og
støttepartiene KrF og Venstre.
Det har blåst opp til ny
storm om plasseringen av sykehuset. Spørsmål er reist om
helseministeren på utilbørlig
vis har påvirket prosessen for
å bane vei for Molde.

10. desember

AVGJØR: Helseminister Bent Høie trosser i oppfordringen fra Frp, KrF og Venstre om å ta seg mer tid i
FOTO: JON OLAV NESVOLD/NTB SCANPIX
sykehusstriden på Nordvestlandet.
gjengere har skjøvet saken
foran seg i ti års tid, men jeg
akter ikke å gjemme meg, sier
han.
Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik, representant for Møre og
Romsdal og partiets helsepolitiske talsmann, ba denne
uka Høie utsette avgjørelsen
om tomtevalget.

Skyter mot forgjengere
Overfor Klassekampen avviser Høie dette bestemt.
– Jeg har ikke instruert styreleder til å legge en løsning
til grunn for arbeidet fram
mot styrebehandling. Jeg har
tvert imot understreket at de
faglige rådene vil være avgjørende for den endelige beslutningen i saken, sier Høie.
Han mener tidligere helseministere har forsinket en avgjørelse i saken.
– Jeg tar sikte på at dette
skal skje på foretaksmøtet.
Det er på tide å ta en beslutning om tomtevalget, som blir
av stor betydning for befolkningen i regionen. Mine for-

Håpet på utsettelse
– Jeg hadde håpet på en utsettelse, siden dette er en så stor
sak med så mye lokalt engasjement, sier Nesvik.
– Er du skuffet over at Høie
ikke retter seg etter ønskene
om en utsettelse?
– Jeg gir aldri uttrykk for
skuffelse eller lettelse i slike

saker, men forholder meg til
fakta.
Fylkesutvalget i Møre og
Romsdal har med ni mot ﬁre
stemmer bedt Høie utsette avgjørelsen om tomtevalget.
Både Arbeiderpartiet og Høyre var splittet – «etter postnummer», som fylkesordfører
Jon Aasen (Ap) sier.
– Dette var ment som en
markering. Jeg vet det er
naivt, men jeg har et oppriktig
håp om at de sterke følelsene i
denne saken vil legge seg og
at vi kan komme videre, sier
Aasen, som selv er sunnmøring.

«Midtøsten»
Tidligere Høyre-ordfører i
Kristiansund, Dagﬁnn Rip-

En Kunst-Julegave varer evig
Kunst er det motsatte av A-4
,*DOOHUL3LQJYLQ¿QQHUGXGHÀHVWHVWLODUWHU
IRUPDWHURJSULVNODVVHU0DOHULJUD¿NNRJVNXOSWXU
HWDVMHUPHGNXQVWVRPVHOJHVGLUHNWHIUDYHJJ

0¡OOHUJDWD2VORZZZJDOOHULSLQJYLQQR

GALLERI PINGVIN

cSHQWWLUVRQVWRUVIUHO¡UV¡Q

nes, mener at sykehussaken
vil gjøre Romsdal og Nordmøre til et «Midtøsten» i generasjoner framover.
– Alle nøkkelpersoner som
har et snev av sympati for å
legge sykehuset til Storbakken utenfor Kristiansund er
blitt kastet i siste sekund, sier
Høyre-politikeren, som er en
av mange som ber om at prosessen blir utsatt.
– Vi er veldig skuffet, og vi
har oppfordret Bent Høie til
en time out, slik at vi får belyst alle sider. Jeg vil ikke spekulere i om han har blandet
seg inn, men jeg kritiserer at
han ikke har stoppet prosessen når det blir klart at en så
anerkjent direktør som Astrid
Eidsvik går av i en sluttfase

fordi hun føler seg presset ut,
sier Ripnes.
– Helse Midt-Norge og direktør Daniel Haga ber om ro i
saken, og håper styrene i Møre
og Romsdal og Midt vil stemme for samme alternativ?
– Det blir som om noen
skulle overfalt deg bakfra, og
så ber deg om å roe deg ned.
Det blir ikke ro i denne saken
på årevis. Vi aksepterer at
man etter en åpen demokratisk prosess taper, men da
skal den være ryddig og grei,
og alle forhold skal på bordet,
sier Ripnes.
Arbeiderpartiet har i et brev
til Høie satt spørsmålstegn
ved saksbehandlingen og
hvilken eventuell påvirkning
Høie har drevet siden han ble
helseminister, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen.
Også
Senterpartiets
nordmørsrepresentant Jenny
Klinge er sterkt kritisk, og har
bedt om en gransking.
Søndag klokka 13 blir det
en ny demonstrasjon i Kristiansund.
alfs@klassekampen.no
fridag@klassekampen.no

D E S S E RT K A N F O R A N D R E

Sender du SMS «DROPP» til 2434 gir du 150 kroner
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Rødt vil ha kommunene til å si nei til Erikssons plan:

Lager bråk lokalt
UTFORDRER: Striden om midlertidige ansettelser
blir en del av kommunepolitikken.

KAMPEN OM
ARBEIDSLIVET
Av Pål Hellesnes
– Regjeringen angriper bunnplanken i et organisert arbeidsliv. Et effektivt mottrekk
er at kommunestyrer og fylkesting gjør prinsippvedtak
om at de som arbeidsgivere vil
følge dagens regler for midlertidige ansettelser, uavhengig
av om Stortinget vedtar en
endring, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til Klassekampen.
Regjeringen har hisset på
seg fagbevegelsen gjennom
sitt forslag om å åpne for ﬂere
midlertidige ansettelser. Saken skal behandles på Stortinget på nyåret. Nå vil Rødt
gjøre det til en het potet i lokalpolitikken.
Gjennom lokale folkevalgte
fremmer partiet nå forslag om
følgende prinsippvedtak:
«[Kommunen] vil som arbeidsgiver følge § 14–9 i Arbeidsmiljøloven, uavhengig
av om Stortinget vedtar en utvidet adgang til midlertidige
ansettelser i en ny Arbeidsmiljølov.»
– Vi kan sette lovendringa
ut av spill i store deler av arbeidslivet, sier Moxnes.
Både SV og Ap har gått
kraftig ut mot arbeidsminister Robert Erikssons forslag.
Dermed kan det bli mange lokalsamfunn som saboterer regjeringens ønske om ﬂere
midlertidige ansettelser.
Oddny Miljeteig, gruppeleder for SV i Bergen og mulig
nestlederkandidat i partiet,
jubler over forslaget fra Rødt.

INITIATIV: Rødt-leder Bjørnar Moxnes har sendt brev med forslag til vedtak mot midlertidighet til de andre partiene på venstresida.
FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

FAKTA

Midlertidige ansettelser:
■ Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) har lagt fram forslag for
Stortinget om å gi en generell adgang til midlertidige ansettelser i
inntil tolv måneder. I dagens arbeidsmiljølov er midlertidige ansettelser generelt forbudt, med noen unntak.
■ I Erikssons forslag skal de midlertidige ansettelsene være begrenset
til 15 prosent av staben. Etter tolv måneder får bedriftene karantene
på tolv måneder før de kan ansette midlertidig i tilsvarende stilling
igjen.

– Dette er en god idé jeg
gjerne skulle kommet på selv.
Alle ting som kan bidra til at
det blir mindre midlertidighet
og færre løsarbeidere er av det
gode, sier hun.
Dag Terje Andersen, arbeidslivspolitisk talsmann for
Ap, opplyser overfor Klasse-

kampen om at han aktivt oppfordrer partiets lokale tillitsvalgte om ikke å bruke adgangen til midlertidige ansettelser dersom loven endres.
paalh@klassekampen.no

Les også side 6, 7 og 9

Vedtak i to fylker
– Vi mener alle de rødgrønDen lokale motstanden har allerede blitt vedtatt i to fylker. I ne partiene bør gjøre slike
Sør-Trøndelag sikret Rødt, Ap, vedtak. Det vil gi et veldig
klart skille mellom
SV, Sp, og KrF ﬂertall
rødgrønn og borgerlig
for å «minimere behopolitikk. Kommunevet for midlertidige
ne trenger stabil arstillinger». I Troms
beidskraft, og bør
vedtok fylkestinget
derfor gi folk fast stiltorsdag Rødts forslag.
ling i stedet. Det
Mette Nord, leder i
handler om rekrutteFagforbundet,
LOringsbehov og bygforbundet som orgaging av kompetanse i
niserer store deler av
Mette
Nord
viktige felt som helse,
de kommunalt ansatte, ønsker seg mange lokale barnehager og skole. Det er
vedtak mot å benytte den økte viktig at de rødgrønne synligadgangen til midlertidige an- gjør skillene i politikken, sier
settelser.
hun.

Liv Kristin Holmberg & Mago presenterer

DET SISTE MENNESKET
LØRDAG 13. DESEMBER, TRAKTORSTALLEN, EIDSVOLL VERK

Liv Kristin Holmbergs lydinstallasjon “Det Siste Mennesket” presenteres for første
gang i Norge i Traktorstallen på Eidsvoll Verk. Fra å være et bestillingsverk til Interzone International Festival of Contemporary Music i Novi Sad i Serbia, via Berlin
Art Week i den amerikanske kirken på Dennewitzplatz, har kunstneren valgt å gå
fra kirkerommet til kunstrommet her på Eidsvoll Verk.
Det siste mennesket er en lydinstallasjon basert på ”La Source de Vie” av Olivier
Messiaen og tekster av skandinaviske kvinner. Sammen med komponist Stefan
Thorsson og femten ”ikke-mødre” har Holmberg dykket ned i konseptet Nulliparous.
Er vi pliktig overfor livet å gi det videre?
Som kvinne er jeg bærer av verdens ufødte barn. Jeg kan være et annet menneskes
mor, skjebne, gud. Dette er en undersøkelse av de grunner som ﬁnnes for å la være.
For å la være å føre livet videre.
Holmbergs verk tar tak i erfaringer om å gi liv, eller det å frivillig la være. Holmberg
har invitert femten kunstnere til å skrive om hvorfor de har valgt å ikke få barn i en
engelsk publikasjon som ble lansert i Berlin 19.09.14. Enkelte av disse har deretter
lest inn sin egen tekst slik at lydinstallasjonen som publikum får oppleve den 13.12 er
en norsk videreføring av “Der Letzte Mensch” som ble presentert på engelsk i Berlin.
Liv Kristin Holmberg (f. 1980) er performancekunstner og organist.
For mer info: www.livkristinholmberg.no.

Visningstider: kl 17.15, kl 17.45 og kl 18.30
Artist Talk kl 19.30 (åpent for alle, påmelding behøves ikke)
Salg av drikke, servering av vegetarsuppe og gløgg
Buss fra Oslo S kl 17 med retur kl. 21.30
(CC kr 100 inkludert reise t/r)
Påmelding til maria@mago.no
Kurator: Maria Veie Sandvik.
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INTERVJU: Thomas Piketty om ulikhet, skat

Statens farvel
OPPGJØR: Verdens ledere må ta
et oppgjør med den mørkeleggingen av globale formuer som
fulgte Murens fall i 1989, sier
økonomen Thomas Piketty.
sjonene har kommet mye lenger i arbeidet med å skape en ﬁnansiell
ugjennomsiktighet, sier Piketty.

Ingen vet hvem som eier hva

Lotte Folke Kaarsholm i København

DOKUMENT
homas Piketty gjør
det godt om dagen,
men han er ikke fornøyd. Det er under et
år siden den engelske
oversettelsen av det
store verket om kapitalen i det 21. århundret nærmest sprengte den økonomipolitiske dagsordenen. Spørsmålet om
fordelingen av rikdom ble plassert
helt på toppen. Ved Pikettys opptreden på Den sorte diamant i København torsdag kveld sitter EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager
på første rad, ved siden av Danmarks
ﬁnansminister Bjarne Corydon, den
nye formannen for FNs generalforsamling og tidligere ﬁnans- og skatteminister Mogens Lykketoft.
Piketty understreker at hans høyeste ambisjon i livet ikke er å spise lunsj
med politikere, for det har han hatt
gode muligheter for å gjøre siden han
påviste at det er i ferd med å oppstå en
historisk unik opphopning av velstand hos de aller rikeste. Det skapte
en global oppmerksomhet han aldri
hadde turt å håpe på. Økonomisk ulikhet har ikke vært så viktig noen gang
siden Karl Marx utga «Kapitalen» i
1867.
Så hvorfor er ikke Thomas Piketty
fornøyd? Det er veldig enkelt, forklarer han i et intervju med Information
hos hans danske forlegger, Gyldendal.
I over to og et halvt tiår har vi brutt
ned de institusjonene som er forutsetning for å forstå og håndtere ulikheten. Det har skjedd så systematisk at
det er en trussel mot selve det sosiale
limet som får våre politiske systemer
til å henge sammen.
– Plutselig sier alle at vi må få overblikk over ulikheten og skape transparens omkring de globale kapitalstrømmene. De internasjonale valutafondet
sier det, OECD sier det, EU-kommisjonen sier det. Men det er veldig lang vei
mot det målet. For de samme institu-

T

I Gyldendals møtelokale sitter han
omgitt av bøker, med sitt eget 800 siders verk foran seg og store mengder
kaffe innen rekkevidde. Han ser ut
som en mann fra ideenes og teorienes
verden, slik vi har blitt vant til å tenke
på økonomene. Men så snart han åpner munnen, blir det tydelig at Thomas Piketty er opptatt av konkrete
ting.
– Det er nødvendig å forstå at de
systemene vi har til å håndtere og forstå velstand, er skapt i en forgangen
tid. Faktisk registrerte og beskattet
man formuer lenge før man begynte å
gjøre det med inntekter, helt tilbake til
begynnelsen av 1800-tallet – rett og
slett fordi det å registrere overføringer
av kapital var en nødvendighet for i
det hele tatt å etablere eiendomsretten. Med ﬁnansiell globalisering og
grenseoverskridende formuer fungerer ikke disse systemene, som har
vært nasjonale. Og fordi institusjonene ikke var interessert i å opprette internasjonal utveksling av kunnskap
om kapitalstrømmenes bevegelser,
mistet vi overblikket.
Det er kartleggingen av ulikhetens
struktur som er Pikettys boks største
bedrift. Den er basert på en innsamling av data som er uten historisk sidestykke, noe som belyser utviklingen
av ulikhet i de to hovedformene den
antar: ulikheten i inntekter og ulikheten i formuer. Piketty og hans hjelpere
har kommet langt i kartleggingen av
utviklingen i inntektsfordeling, men
de møter en kunnskapsmur når det
gjelder den mer ekstreme ulikheten i
den globale fordelingen av formuer.
Han sier det veldig enkelt:
– Ingen aner hvem som eier hva.
Det er et viktig spørsmål, understreker han i boka:
– Vil verden i 2050 eller 2100 være
eid av børsmeklere, toppledere og
innehavere av betydelige formuer, eller av oljelandene eller Bank of China? Vil skatteparadiser på en eller annen måte skjule alle disse aktørene?
Det ville være absurd ikke å stille dette spørsmålet.

Lekkasjen i Luxembourg
Likevel er det dette spørsmålet verdens makthavere de siste 25 årene,
ifølge Piketty, har forsøkt å unngå.
Den systematiske skatteunndragelsen gjennom bankvirksomhet i Lux-

embourg, avslørt i de siste ukenes store lekkasje fra en rekke revisjonsselskaper, er et direkte resultat av denne
unnlatelsessynden.
– Luxembourg-saken er en enorm
skandale, men den kommer ikke til å
bli den siste med mindre vi griper

drastisk inn, ikke bare overfor våre
europeiske institusjoner, men i systemene vi har til overføring av kunnskap. Vi har innført et globalisert ﬁnanssystem med veldig åpen frihandel, veldig åpne kapitalstrømmer, men
vi har ikke fått noe til gjengjeld i form
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tteparadiser og hvorfor EUs nye sjef må gå:

l til formuene

PÅ VEI OPP: Den danske avisa
Information ﬁkk et lengre intervju
med Thomas Piketty, økonomen bak
bestselgeren «Kapitalen i det 21.
århundre», da han besøkte KøbenFOTO: TOR BIRK TRADS
havn torsdag.
av systemer for automatiserte overføringer av opplysninger om disse
strømmene. Derfor vet vi ikke hvor
stor velstanden er. Og det er et problem, ikke bare for demokratiet og for
skattesystemet, men også for reguleringen av kommende ﬁnanskriser.

Pikettys tiltro til at Europas politikere vil møte utfordringen, er imidlertid ikke stor.
– Den første statsråden med ansvar
for skattesystemet i François Hollandes regjering i Frankrike, Jérôme Cahuzac, viste seg å ha en konto i Sveits

som han ikke betalte skatt av. Han
trodde han kunne holde det skjult, og
det klarte han nesten – fordi vi ikke
har tilgang til denne kunnskapen.
Slik er det fordi politikerne og institusjonene vil at det skal være slik.
– Men hvorfor?

– Vel. Det startet nok med Reagan
og Thatcher, men det ble forsterket av
Murens fall. Den perioden var karakterisert av
ved en ubegrenset tiltro
til at markeder kunne re- Forts.
gulere seg selv og at kon- neste side

➥

22

DOKUMENT

Lørdag 13. desember 2014

KLASSEKAMPEN

«Luxembourg-saken er
en enorm skandale, men
den kommer ikke til å bli
den siste, med mindre vi
griper drastisk inn»

LER AV POLITIKERNE: Thomas Pikettys tiltro til at Europas politikere vil møte kommende ﬁnanskriser, er ikke stor.

➦

kurranse i markedet kunne løse alle problemer.
Dessuten trodde man at
store, sterke offentlige inForts. fra
forrige side stitusjoner var av det
onde. Denne tankegangen
innebar at man ikke trengte slike opplysninger, og at man dessuten burde
være bekymret for hva myndighetene
egentlig kunne ﬁnne på å bruke dem
til. Frie kapitalstrømmer er faktisk en
veldig effektiv måte å svekke offentlige institusjoner, for uten informasjon
kan du ikke ilegge skatt. Dermed var
det en måte å redusere statens størrelse – trodde man.

Norden intet unntak
Virkeligheten ble en annen.
– Størrelsen på de offentlige institusjonene ble imidlertid ikke redusert.
Man reduserte skattebyrden på dem
som kunne ﬂytte verdiene sine, men
siden man trenger det offentlige til å
betale for skoler, sykehus, trygd og så
videre, endte man med å overbeskatte
de som ikke kan ﬂytte på seg. Så vi
legger stadig mer skatt på forbruk og
arbeid, og det er ikke bra for sysselsettingen og veksten. Til sjuende og sist
er det fare for at vi overbeskatter de
som er fanget innen statens grenser,
og unnlater å beskatte de som kan ﬂytte på seg, fysisk eller virtuelt.

Thomas
Piketty:

Og mens mange har pekt på at Norden er minst plaget av den voksende
ulikheten Piketty avslører i resten av
verden, så er de rikes ﬂukt ut i skjul en
trussel, mener Piketty, som vi også her
bør ta svært alvorlig.
– Den sosiale kontrakten i Europa er
at vi betaler mye i skatt, men vi får gode
offentlige tjenester til gjengjeld, og vi
deler byrden noenlunde rettferdig.
Hvis denne kontrakten brytes, er det en
fare for at selve samtykket mellom de
fattige, middelklassen og de rike går i
oppløsning, og den er grunnlaget for
selve det demokratiske systemet vårt.
På toppen av hele denne historien
sitter EUs kommisjonsformann JeanClaude Juncker, som er en av arkitektene bak den europeiske unionen og
samtidig, som ﬁnans- og statsminister,
en av dem som står bak Luxembourgs
rolle som europeisk skatteparadis.
– Har karrieren hans fulgt samme
bevegelse, fra det politiske mot en tiltro
til de frie markedene, som du ser i Vesten etter 1989?
– Ja. Juncker burde ikke vært kommisjonsformann. Han har representert den sterke forestillingen om at
Europa kan bygges opp gjennom konkurranse, ikke minst konkurranse
mellom regjeringer. Det var et utbredt
synspunkt at konkurranse kunne løse
alle problemer.

■ Fransk økonom (f. 1971) som særlig
forsker på økonomisk ulikhet.
■ Ga i fjor ut boka «Le capital au 21e
siècle» (Kapitalen i det 21. århundre).
■ Er i dag professor ved Ecole
d’économie de Paris.
■ Boka om kapitalen i det 21.
århundre har endret debatten om
ulikhet, både i økonomiske og
politiske kretser.

FOTO: ANNIKEN C. MOHR

– Nå, med Luxembourg-saken, har
Juncker begynt å reise rundt i de europeiske mediene med en annen forklaring. I Le Monde framsatte han en helt
utrolig forklaring om at Luxembourg
hadde mistet industriarbeidsplassene
sine, og det måtte de ﬁnne en løsning
på. Derfor bestemte de seg for å stjele
skattegrunnlaget til naboene. Det er jo
ufattelig. Faren min ble arbeidsløs,
han hadde jobbet i industrien, sier
Juncker, så jeg måtte ﬁnne en løsning.
Men det samme var jo tilfellet i Frankrike! Hva tenker en fransk velger når
han leser det? Jeg tror ikke han forstår
omfanget av den skaden han påfører
Europa ved å reise rundt med den historien.

Oppgjør med EU-eliten
Thomas Piketty er en sterk talsmann
for et oppgjør ikke bare med Juncker,
men hele kommisjonens makt i Europa. Hvis Europas gjeldskrise skal løses, mener han, er det nødvendig med
en demokratisering av et parlament
for eurosonen, hvor alle velgerne har
lik representasjon, og ﬂertallet kan
treffe avgjørelser. En slik modell kunne ha ført til bedre beslutninger, sammenliknet med de siste fem årenes vei
mot nullvekst.
– For fem år siden var arbeidsløsheten i USA og Europa på samme nivå. I

dag har USA fått folk i arbeid, og Europa har ikke det. Vi har gjort dårlige
valg. Og det er et historisk faktum at
hvis man har inﬂasjon nær null og
vekst nær null, er det umulig å betale
en offentlig gjeld som er så stor som
det Europa har. Det eneste unntaket
jeg kan komme på, er England etter
Napoleonskrigene, som i et århundre
betalte ned på gjelden i stedet for å
investere i infrastruktur og utdanning – en systematisk underinvestering som mange mener la grunnen for
det historiske fallet i produktivitet
landet opplevde i forhold til resten av
Europa.
Land som Italia og Spania, som i
dag betaler langt mer i renter enn de
kan investere i utdanning og infrastruktur, har i praksis mistet sin offentlige kapital, understreker han. Og
land som ikke har offentlige verdier,
har ikke politisk spillerom.
Hele denne historien – den enorme
privatisering av velstand som startet
med Murens fall – er det ifølge Piketty
nå på tide å revurdere.
utenriks@klassekampen.no

© Information
Oversatt av Lars Nygaard

Se også side 10 og 11

■ 15 års forskning ligger bak
bestselgeren, som retter søkelyset
mot de rikeste og viser at vi nå er
på vei tilbake til 1800-tallets
enormt ulike fordeling av ressursene.
■ Boka har blitt presentert som
redninga for venstresida, men har
også blitt kritisert for å ikke bidra
med løsninger på problemene den
presenterer.
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DYBDEJOURNALIST
Klassekampen ønsker å dyrke fram mer undersøkende og dyptpløyende journalistikk, med spesiell
vekt på presentasjon og skriving. Vi søker derfor en journalist til en egen, nyopprettet gruppe, som
skal drive fram velskrevne, grundige saker om samfunnet vi lever i. Vår ambisjon er å i større grad
gripe det særegne ved vår tid, og gå inn i større saksfelt med selvtillit og overblikk. Vi søker derfor
en journalist med god penn, som er bredt orientert og ønsker å bidra til å løfte Klassekampens
journalistiske innhold og formspråk. Det vil bli mulig å jobbe med saker over tid, i tett samarbeid
med resten av gruppa.
■ Har du spørsmål, ta kontakt med nyhetssjef Mari Skurdal (48 20 75 50).
■ Søknad med CV sendes til maris@klassekampen.no

NYHETSSJEF
Vi søker etter en nyhetssjef som skal lede innenriksredaksjonens daglige og langsiktige arbeid.
Klassekampen dekker et bredt saksfelt: fra politikk, fagbevegelse, økonomi, til distriktsutvikling,
integrering, helse og utdanning. Nyhetssjefen bør ha interesse og kunnskap om ﬂere av disse
stoffområdene, og erfaring med å lede redaksjonelt arbeid. Vi søker etter en engasjert og kunnskapsrik leder som er i stand til å bringe journalistikken og avisa ytterligere steg framover. Klassekampen
har to nyhetssjefer som jobber i tospann.
■ Opplysninger om stillingen kan fås av ansvarlig redaktør Bjørgulv Braanen (916 00 006).
■ Søknad med CV sendes til bjorgulv.braanen@klassekampen.no

VAKTSJEF
Klassekampens vaktsjefer leder det daglige arbeidet på desken i tospann. Vi søker en medarbeider
som har teft for god presentasjon og kan lede i en hektisk hverdag. I det daglige består jobben i å
lose avisa gjennom fra morgenmøte til sending, med bearbeiding av saker, koordinering av foto, delegering av arbeidet på desken og endelig ansvar for sidene som sendes. Vaktsjefene inngår i en turnus
med én uke som vakthavende og én kortere uke med hovedansvar for helge- og reportasjestoffet i
avisa. Vaktsjefene har en naturlig plass i avisas redaksjonsledelse, hvor den mer langsiktige redaksjonelle planleggingen foregår.
■ Har du spørsmål, ta kontakt med utviklingsredaktør Katrine Ree Holmøy (93 26 29 72).
■ Søknad med CV sendes til katrineh@klassekampen.no

REDAKSJONSSEKRETÆR KRONIKK OG DEBATT
En av våre redaksjonssekretærer skal over i en ny stilling, og vi søker hennes etterfølger.
Redaksjonssekretærene arbeider sammen med kronikk- og debattredaktøren med alt eksternt stoff
i Klassekampen, inkludert debattsider, kronikk, faste spalter, kommentarer, Med andre ord-tekster
og Ideer-sidene. Klassekampen er en av Norges viktigste aviser for debatt, analyse og reﬂeksjon, og
redaksjonssekretæren vil få en sentral funksjon i å opprettholde og styrke denne posisjonen. Vi søker
en kunnskapsrik, nøyaktig og språksikker medarbeider med interesse for politikk, ideologi og kultur.
■ Opplysninger om stillingen kan fås av kronikk- og debattredaktør Tollef Mjaugedal (21 09 30 42).
■ Søknad med CV sendes til tollefm@klassekampen.no

■ Søkere til alle stillinger bør ha interesse og forståelse for det særegne avisprosjektet Klassekampen.
■ Søknadsfrist 14. desember
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Fagbevegelsen i Norden
motvind og må verve to
millioner nye medlemmer for
å oppnå samme tyngde som
på 1990-tallet. Nå verver Siri
Møllendal medlemmer for å
styrke arbeidstakernes makt.
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■ FN krever rettsoppgjør etter tortu
Yohan Shanmugaratnam (redaktør) | Peter M. Johansen
Eirik Grasaas-Stavenes | Sissel Henriksen | Amal Wahab
utenriks@klassekampen.no
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UTENRIKS

Fra tortur
NY PLAN: Barack Obama har gjort det
til et viktig poeng at han ikke torturerer
folk han mistenker for å være terrorister. Han bare dreper dem.
FAKTA

Torturrapport i USA:

USA

DAGENS TALL:

Av Eirik Grasaas-Stavenes

64

Senatets ferske rapport om
CIAs utstrakte torturbruk under administrasjonen til George W. Bush har utløst sjokkbølger og sterk innenrikspolitisk krangel i USA.
I et intervju med nettmagasinet The Intercept sier en tidligere CIA-ofﬁser nå at hele
denne torturståheien kunne
vært unngått om man «bare
hadde drept alle disse folkene
når de ble fanget».
I realiteten tyder mye på at
det er nettopp en slik ekstrem
politikk dagens president, Barack Obama, satser på i sin
«krig mot terror».
– Det er helt åpenbart at
Obama har valgt en annen
strategi enn Bush og at den
har hvilt mer på å drepe folk i
utenomrettslige henrettelser,
framfor arrestasjoner og internering. Det er arven Obama kommer til å stå igjen med
uansett hva som skjer, sier generalsekretær i Amnesty Norge John Peder Egenæs.

Heftig tordenvær, skypumper og små tornadoer er ventet
langs den amerikanske vestkysten. Folk blir evakuert en
rekke steder. Titalls tusen amerikanere mistet strømmen idet
regn, snø og vindkast på opptil rundt 64 meter per sekund
©NTB
feide innover den amerikanske delstaten.

Løsnet skudd
mot ambassade

Det pakistanske Taliban går
hardt ut mot faren til
fredsprisvinnar Malala
Yousafzai
og meiner
han
brukar
henne
som ein
soldat
mot det
islamske samfunnet.
Talsperson for Tehreek-eTaliban Pakistan (TTP)
Muhammad Umar
Khorasani seier at Malala
vann prisen for å promotere vestleg kultur, ikkje
©NPK
utdanning.

Væpnede menn åpnet ild
mot den israelske ambassaden i Athen i går,
opplyser
gresk
politi.
Ingen ble
såret. Fire
personer
på to
motorsykler skjøt ﬂere skudd med
kalasjnikov-riﬂer mot
ambassadens hovedinngang, opplyser en polititjenestemann. Flere kuler har
truffet veggene og knust en
rekke vinduer på ambassa©NTB
den.

Ny terrorstrategi

FOTO: REUTERS/NTB SCANPIX

Taliban kritiserer
faren til Malala

DAGENS NAVN:

Fabiola
Kongelige fra verden rundt var i går samlet i Brussel for å ta
farvel med Belgias tidligere dronning Fabiola. Gravferden
fant sted i St. Michel et Gudule-katedralen i sentrum av
Brussel. Belgierne har hyllet Fabiola for hennes sosiale
gjerninger, kjærlighet til Baudouin og for hennes religiøse
begeistring. Da hun døde i forrige uke, erklærte belgiske
©NTB
myndigheter én ukes landesorg.

Torturrapporten
avdekker
hvordan CIA under Bush tok i
bruk metoder som seksuelle
trusler, boremaskiner, ﬂere
dagers forhør uten søvn og simulert drukning, for å presse
informasjon ut av sine fanger.
Obama, som i sin første valgkamp gikk hardt ut mot Bushadministrasjonens kriger og
torturrulleblad, har på sin
side ønsket å skape et inntrykk av sin egen administrasjon som mer human enn forgjengerens.
«USAs moralske autoritet
er et av de mektigste verktøyene (...) for å beskytte og fremme amerikanske interesser
rundt om i verden», sa en
Obama-talsmann denne uka.
Obama har satset på en annen strategi enn Bush i sin
jakt på mistenkte terrorister.
– Droneprogrammene har
økt ganske voldsomt under
Obama, sier Egenæs.
Under
fredsprisvinneren
har CIA eskalert utenomrettslige likvideringer av mistenkte terrorister, i stor grad ved
hjelp av ubemannede droner.
Siden 2009 har amerikanerne
gjennomført minst 330 droneangrep i Pakistan og en lang
rekke angrep i Somalia, Jemen og Afghanistan.

■ Ifølge Senat-rapporten om
Central Intelligence Agencys
(CIA) bruk av tortur i kjølvannet
av 11. september-angrepene,
var CIAs avhørsmetoder mer
brutale og langt verre enn det
etterretningsorganisasjonen
orienterte politikere om.
■ CIA ga i ﬂere omganger
uriktig informasjon til justisdepartementet, og hindret
dermed en juridisk kontroll og
vurdering av praksisen.
■ CIAs avhørsmetoder førte
ikke til at man mer effektivt
skaffet etterretningsinformasjon eller gjorde fangene mer
medgjørlige.

Ifølge Bureau of Investigative Journalism skal til
sammen minst 2400 mennesker ha blitt drept i angrepene.
Ifølge en fersk rapport fra den
britiske organisasjonen Reprieve, dreper USA 28 mennesker for hvert individuelle
mål.
– Det er ikke sånn at Obama
står igjen som en kritthvit ridder i dette, sier Egenæs.

Krigsforbrytelser
Senatsrapporten er en offentlig bekreftelse på det mange
har vist i ﬂere år: Allerede i
2008, sa general Antonio Taguba, som den gangen ledet
en ofﬁsiell etterforskning om
overgrep i amerikanske militærfengsler, at «det er ikke
lenger noen tvil om at den nåværende
administrasjonen
begikk krigsforbrytelser. Det
eneste spørsmålet som gjenstår er om de som beordret
bruken av tortur vil bli holdt
ansvarlige».
Ifølge FN er USA «juridisk BLODIG STRATEGI: Under Barack Obama
forpliktet til å straffeforfølge rettslige henrettelser av folk de mistenker
alle høytstående myndighetspersoner involvert i organiseringen av CIAs torturpro- har utstedt et muntlig amnesgrammer». FNs spesialrap- ti for torturistene, har fortsatt
portør for terrorisme og men- ingen planer om å straffeforneskerettigheter, Ben
følge de ansvarlige.
Emmerson, sier at det
Det amerikanske jusikke ﬁnnes «noen
tisdepartementet sier
unnskyldning for å beat
torturrapporten
skytte de skyldige fra
ikke gir ny informasjon som gjør ny etterrettferdigheten».
Egenæs sier at «Amforskning nødvendig.
nesty er klokkeklare
Det hvite hus sier at
på at de ansvarlige
Obama gjorde sitt da
gjennom hele kom- John Peder
han «gjorde disse tekmandosystemet
må Egenæs
nikkene ulovlige» i
stilles til ansvar», også
2009. Brutale fysiske
folk som Bush og tidligere vi- torturteknikker har deretter
sepresident, Dick Cheney.
blitt erstattet med teknikker
som i større grad vektlegger
Én mann i fengsel
psykologisk tortur.
Bare en eneste amerikansk
Men Obama, som tidligere
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rrapport ■ Obama vil ikke straffe torturistene
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har USA trappet opp bruken av utenomfor å være terrorister.
FOTO: JEWEL SAMAD, AFP/SCANPIX

tjenestemann har blitt fengslet i tilknytning til torturprogrammene: Mannen som bidro til å avsløre dem. Den tidligere CIA-ansatte fembarnsfaren John Kiriakou ble i 2013
dømt til 30 måneders fengsel
av Obama-administrasjonen,
etter at han i 2007 fortalte
ABC News om hvordan CIA
brukte såkalt vanntortur på
en fange.
Hillary Clinton, som er favoritt til å bli Demokratenes
presidentkandidat i 2016, sier
på sin side at hun er imot å
straffeforfølge CIA-forhørere
som torturerte fanger.
eirikgs@klassekampen.no

CIA og politikere i høylytt krangel
På direktesendt fjernsyn forsøkte CIA-sjef John Brennan
torsdag å forsvare etterretningstjenesten etter Senatets
blamerende
torturrapport.
Samtidig tvitret Dianne Feinstein, leder for Senatets etterretningskomité som utarbeidet torturrapporten, til stadighet at Brennan tok feil og at
han «må lese rapporten».
Den offentlige krangelen
tydeliggjør hvordan CIA og
politikere i Kongressen nå peker på hverandre, etter at rapporten bekrefter hvordan CIA
og administrasjonen til tidligere president George W.
Bush torturerte sine fanger.
Kongressmedlemmer er fra

seg over hvordan CIA har løyet til dem, for å skjule sine
handlinger, og senatorer som
demokraten Mark Udall roper
nå på en full utrensking av
CIA-toppene, inkludert dagens direktør John Brennan,
som lenge har vært en uttalt
tilhenger av Bush-administrasjonens «forhørsteknikker».
– CIA har løyet til sine kontrollører og til offentligheten,
ødelagt og prøvd å holde tilbake bevis, spionert på Senatet,
kommet med falske anklager
mot våre ansatte og løyet om
tortur, sier Udall.
Men samtidig kritiserer
CIA rapporten for å ikke rette
søkelyset mot Kongressens

egen rolle i torturprogrammet.
«Det er stort hykleri i politikernes kritikk av CIAs
forhørsprogrammer,
skrev
CIAs visedirektør Jose Rodriguez i Washington Post denne
uka.
Mange peker på at også folk
i Kongressen har kjent til og
godtatt programmene.
– Jeg kjenner til oversynet i
Kongressen, og det er umulig
at folkene i etterretningskomiteen og i lederskapet ikke
generelt visste hva som skjedde. (…) De lyver, sier en anonym tidligere CIA-ofﬁser, som
The Intercept har snakket
med.

Circadia
Onsdag 21. januar
kl. 20.00 - Bill. kr 150/100
Euforisk gitaristisk

Paal Nilssen-Love &
Arto Lindsay
Torsdag 22. januar
kl. 20.00 - Bill. kr 200/150
No-wave jazz
23.01 Sharp 9
24.01 Jassbox
27.01 “Mingus i Aulaen”
- Arild Andersen Sextet
28.01 Kris Davis Trio
29.01 Tore Brunborg YM
30.01 RUMI festival - dag 1
31.01 RUMI festival - dag 2

www.nasjonaljazzscene.no
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Bitter maktkamp rundt Zimbabwes leder Robert

Mugabe
utpeker
arvtaker
KRONPRINS: Zimbabwes president
Robert Mugabe
holder makten
innenfor sin indre
kjerne for å sikre
sitt «nasjonale
prosjekt».

ZIMBABWE
Av Peter M. Johansen
Utnevnelsen av justisminister
Emmerson Dambudzo Mnangagwa (68) til første visepresident er et tydelig signal fra
Zimbabwes president Robert
Gabriel Mugabe (90): Etter
meg skal makten i Harare
fortsatt ligge hos den harde
kjernen fra frigjøringskampen i Zanu-PF (Zimbabwe
African National Union – Patriotic Front).
Det vil si hos geriljagenerasjonen, og den indre kretsen
rundt Mugabe som ble smidd
sammen da frigjøringsprosjektet slo alvorlige sprekker
på slutten av 90-tallet. Mugabe hadde da fulgt Lancaster
House-avtalen med Storbritannia fra 1979, som innebar
utsettelse av jordreform, og
retningslinjene til Verdensbanken og Det internasjonale
pengefondet (IMF) fram til
jordokkupasjonene grep om
seg i 1997 og 2000.

Intern maktkamp
Mnangagwa går under tilnavnet «Ngwena», «Krokodillen»
på lokalspråket xhosa, et navn
han bygde opp under gjennom ﬂere interne kamper i
Zanu-PF og tunge ministerposter etter frigjøringen: offentlig sikkerhet, forsvarsmi-

FAKTA

Robert Mugabe:
■ Robert Gabriel Mugabe har

vært Zimbabwes president
siden 1987, etter først å ha
vært statsminister.
■ I 1960 sluttet han seg til
frigjøringsbevegelsen som
kjempet mot det hvite
mindretallsregimet i hjemlandet.
■ Etter å ha blitt løslatt i 1974
reiste han til Mosambik. Derfra
ledet han frigjøringsbevegelsen Zanu-PFs geriljakrig mot
regimet.
■ I 1980 vant Zanu-PF de første
frie valgene i Zimbabwe, og
Mugabe ble statsminister.
Siden har han styrt med hard
hånd, som statsminister og
seinere som president.
©NTB

pasjoner til å belønne den
nye, svarte Zanu-eliten som
Mnangagwa er sammensveiset del av.
Mugabes kone, Grace (49),
som ble fremmet til den innerste ledelsen på Zanu-PFs
kongress forrige torsdag, var
aktivt med i kampanjen mot
Mujuru. Mujuru svarer: «Anklagene om at jeg, alene eller
sammen med ﬂere utmerkede
kamerater, har forsøkt å fjerne hans eksellense R.G. Mugabe, er latterlig. Min lojalitet
til hans eksellense og mitt
land Zimbabwe er ubestridelig,» heter det i kunngjøringen til pressen fra den tidligere geriljasoldaten som gikk
under krigsnavnet «Spill
Blood».

Støttes av næringslivet

Mugabe innrømmet i møte
nister og justisminister i to med militære kommandanter
omganger.
og veteraner fra frigjøringsMnangagwa har aldri etter- krigen foran kongressen at
latt tvil om sine ambisjoner maktkampen i Zanu-PF hadom å ta over etter Mude nådd ante høyder
gabe. Det har komsiden frigjøringen i
met nære allierte til
1980.
gode, men samtidig
– Vi erfarer dette
vært farefullt, gitt
for første gang i Zahans egne ambisjonu-PF, og i den samner.
menheng er det en
Nå har Mnangagwa
kvinne som sier «Jeg
nådd målet med å bli
vil ta over setet», sa
Mugabes
arvtaker. Emmerson
Mugabe, ifølge regjeDet har skjedd på be- Mnangagwa
ringsavisa The Hekostning av Joice Murald, med klar adresjuru (59), viseforse til Mujuru som
svarsminister
fra
hadde størst oppslut2004, som Mugabe
ning i politbyrået før
vraket med anklager
Grace Mugabe dro i
om korrupsjon og for
gang kampanjen mot
å være leder for «en
henne.
forrædersk kabal».
– Vi vet at diskusjoDet skjedde etter
nene har skjedd: «Vi
en tre måneder lang
vil slutte oss sammen
mediekampanje mot Joice Mujuru
med Movement for
Mujuru.
Democratic Change
Hun var gift med øverst- (MDC) og Amerika og Storbrikommanderende for Zanu- tannia vil skyte inn penger».
PFs frigjøringsstyrker under Vi kjenner igjen den enkle
«Rhodesian Bush War», Solo- tenkningen, ifølge Mugabe.
mon «Rex Nhongo» Mujuru
Mujuru har vunnet opp(død 2011), som forsynte seg slutning blant Zimbabwes
grovt da Mugabe brukte land- næringsliv for å lede en grupbruksreformer og jordokku- pe i Zanu-PF som blir ansett

MEKTIG: Robert Mugabe inspiserer æresga
som moderat og for økonomiske reformer – i sterk kontrast
til
Mnangagwa.
Mujurus
gruppe har dessuten et mer
åpent forhold til MDC som
Mugabe ble tvunget til å inngå kompromisser med etter
valgene i 2008 da den tidligere
fagforeningslederen Morgan
Tsvangirai utfordret ham.
På møtet innrømmet Mugabe at han følte seg ydmyket av å måtte samarbeide
med MDC som han anser
som instrument for Vesten, i
første rekke Storbritannia
som har pumpet penger og
annen støtte inn i opposisjonspartiet. Mugabe hevder
at Mujuru motsatte seg valg i
fjor for å kunne fortsette koalisjonen med MDC, skriver
Reuters.
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Mugabe er avgjort etter intense kampanjer:

FINANSMINISTER: Patrick
Chinamasa.

Ser mot
Øst-Asia

arden under åpningen av parlamentet i Harare i august 2008.
Koalisjonen blir kreditert
for å ha tatt knekken på hyperinﬂasjonen og stanset den
økonomiske kollapsen. Den
økonomiske krisa ble drevet
fram av vestlige sanksjoner,
deinvesteringer og kravene
fra Verdensbanken til å gjennomføre landreformene til
markedspris.

«Økonomisk nasjonalisme»
Den rike svarte eliten inngår i
det Mugabe gjerne omtaler
som «økonomisk nasjonalisme» i sine skarpe utfall mot
vestlig imperialisme. Mnangagwa spilte en nøkkelrolle
fra begynnelsen av 90-tallet i
Indigenization and Black
Economic Empowerment, det
økonomiske programmet som
skapte den svarte eliten som

har lagt «ansvaret» for naturressursene i hendene på militæret.
Mnangagwa satte imidlertid foten ned da rivalen Joice
Mujurus mann, Solomon Mujuru, ville kjøpe kromgruveog smelteverksselskapet Zimasco i provinsen Midlands.
Mange anklager Mnangagwa
for å ha myrdet Solomon Mujuru i 2011.
De første militante jordokkupasjonene i 1997 var like
mye rettet mot Zanu-PF-eliten som de hvite storfarmerne. Ved okkupasjonen i 2000
hadde Mugabe tilpasset retorikken og rettet skytset mot
Vesten som sto i ledtog med
den mektige lobbyen Commercial
Farmers’
Union
(CFU). En utbredt vurdering i

FOTO: DESMOND KWANDE, AFP/SCANPIX

dag er at Mugabe trenger en
hardhaus til å forsvare de ledende Zanu-familienes eiendommer og forretningsinteresser, inkludert hans egen.
Mugabe vet å spille fraksjoner
mot hverandre og vil sikre
konas nyvunne posisjoner.
Zanu-PFs slagord er «Indigenise. Empower. Develop.
Employ». I fjor lovet Mugabe
en million nye arbeidsplasser
innen 2018, men han har ikke
maktet å få utenlandske selskaper til å selge ut majoriteten av aksjene til svarte. I stedet er det på ny bråstopp i investeringene og produksjonen. Mugabe skylder på overløpere.
– Vi vil fortsatt være herre
over vår egen skjebne for alltid, messet Mnangagwe på

kongressen, ifølge Reuters, i
kjent Mugabe-stil.
Realiteten er at 4600 zimbabwiske bedrifter og ﬁrmaer
har stengt de siste tre årene.
Dermed har 55.000 jobber gått
tapt, mens store ungdomskull
fortsetter å strømme ut på det
uformelle
arbeidsmarkedet
og bringer arbeidsløsheten
opp mot 80 prosent.
Det råder forvirring om
hvorvidt regjeringen og Zanu
PF-ledelsen er innforstått
med sin egen politikk og retorikk.
– Dette handler bare om politikk. Alt annet kommer i andre rekke. Økonomien betyr
intet, sa en partiveteran til
Reuters under kongressen i
Harare, anonymt.
peter.m.johansen@klassekampen.no

Robert Mugabe og Zanuledelsen, fortsatt underlagt sanksjoner fra USA
og Storbritannia, omtalt
som «denne lille, lille
øya» av presidenten, setter fortsatt sin lit til
Kina. Da Mugabe ble
ekskludert fra det amerikansk-afrikanske toppmøtet i Washington i august for å åpne «et nytt
kapittel» i forholdet, ifølge USAs president Barack Obama, dro Mugabe til Beijing for den
røde løperen.
Bortsett fra 21 skuddsalutter var det få tall
vertskapet og ﬁnansminister Patrick Chinamasa kunne vise til etter
besøket.
Zimbabwiske medier i
Mugabes følge skrev om
behovet for ﬁre milliarder dollar til ulike prosjekter som energi, dammer, veier og jernbane,
oppgradering av telekomsystemet og industriparker for å bøte på
fallet i utenlandsinvestereringer på 59 prosent i
år.
Chinamasa nøyde seg
med å snakke om «memorandum» som skal
åpne for ﬁnansiering.
Dette ble tatt som tegn
på at Kina synes å holde
igjen, at Zimbabwe ikke
lenger har den framtredende plassen i Beijing.
– Jeg er sikker på at
kinesiske myndigheter
vil være i stand til å yte
noe hjelp til en gammel
venn, uttalte Joseph
Cheng, professor i statsvitenskap ved City University of Hong Kong, til
Reuters, men understreker at business-Beijing
vil ha noe tilbake.
Kina har investert i diamant- og ferrokrom-industrien og vil inn i platina og andre mineraler.
Det er bare tunge investeringer som kan gi industrien løft og skape
arbeidsplasser av betydning, og Mugabes politikk er «Look East» for å
få del av Kinas boom
med Afrika. Handelen
med Afrika var på 170
milliarder dollar i fjor,
opp fra 10 milliarder dollar i 2000.
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Familiene til dem som ofret livet i Egypts revolu

Dagen Moham
SORG: – Vi gråt som barn da frikjennelsen av Hosni Mubarak ble lest opp, sier
Wafaa (49) og Ahmed Ezz (54), som
mistet sønnen Muhamed da Mubaraks
regime slo ned på opprøret i 2011.

Amal A. Wahab (tekst) og
Foad al-Garnousy (foto), Kairo

EGYPT
De bor i et to-etasjes hus i Hadayek al-Koba, en alminnelig
bydel i Kairo, et par hundre
meter unna politistasjonen.
Ofﬁsielt heter den lille veien Mohamed Abdel Razeks
gate, men skiltet på begge sidene av gata har et annet
navn: «Martyren Mohamed
Ezz’ gate». De unge i gata har
bestemt at gata skulle kalles
opp etter vennen som ble brutalt drept natt til 29. januar
2011.
– Jeg har kjempet hardt for
at endringen i gatenavnet
skulle bli ofﬁsiell. Men jeg har
mislyktes. Det er som om
minnet av de drepte skal viskes vekk, sier Ahmed Ezz (54)
stille.

Føler seg sviktet
Vi går opp til andre etasje i det
lille huset. Ahmed, Mohameds far, tar imot oss i stua. Et
bilde av en ung, kjekk mann
møter oss med det samme vi
kommer inn.
– Jeg må fortelle dere litt
om Mohamed før dere begynner å stille spørsmål. Dere
skjønner det at Mohamed var
en fabelaktig sønn. Han var
min eldste sønn, og gikk tredje året på Handelsfakultet ved
Ain Shams-universitetet i
Kairo, sier han.
Ahmed blir stille i noen sekunder før han forteller at han

selv jobber som bankmaskintekniker. Som svært mange
andre egyptere, har også denne familien trange kår.
– Min Mohamed begynte å
jobbe i en butikk fra han gikk
på ungdomsskolen for å hjelpe meg å nedbetale gjeld jeg
måtte ta for å overleve hverdagen. Han var stødig som et
fjell, en sønn som gjorde alt
for å hjelpe meg og for å støtte
sin mor og sine søsken, sier
han.
Moren, Wafaa, kommer inn
i stua med et brett med kaffekopper. Bak ansiktssløret ser
et par triste øyne på oss.
Det har gått noen uker siden en ankedomstol i slutten
av november frikjente Hosni
Mubarak, Egypts sterke mann
gjennom 30 år, for drap under
folkeoppstanden mot ham i
2011.
– Mitt kjære barn døde to
ganger. En gang i 2011, og en
gang da frikjennelsen av Mubarak og hans kriminelle
gjeng ble lest opp. Om de
ikke drepte min sønn, hvem
drepte ham, spør Wafaa før
tårene triller ned i det svarte
ansiktssløret.
Det blir stille noen sekunder før Wafaa sier:
– Jeg setter min lit til Gud.
Han vil stille de som drepte
min sønn til ansvar på dommedagen, da rettferdighet vil
råde.

Drept på balkongen
En hjerteskjærende historie
gjenfortelles. Sammen med
faren går vi ut på den lille balkongen. Det er ikke mer enn
to og en halv meter til nabohuset foran dem. Han peker
til høyre, deretter til venstre.
Faren rekonstruerer det som
skjedde en natt for snart ﬁre
år siden.

FAKTA

Hosni Mubarak:
■ Født i al-Minuﬁyah-regionen i Egypt 4. mai
1928.
■ Sjef for Egypts luftforsvar og viseforsvarsminister fra 1972.
■ Visepresident fra 1975. Ble president da Anwar
Sadat ble drept i 1981.
■ Gjennomførte i 2005 Egypts første presidentvalg med ﬂere kandidater. Uavhengige observatører mener likevel at valget ikke var fritt, og det var aldri tvil om at
Mubarak ville bli gjenvalgt.
■ Etter tre uker med omfattende demonstrasjoner gikk Mubarak av
11. februar 2011 og overlot makten til et militærråd.
©NTB

SAVNER SØNNEN: – Gud vil stille de som drepte min sønn til ansvar på dommedagen, sier Wafaa Ezz (49), som
Sønnen hadde ingen planer
om å delta i demonstrasjonene. Ifølge faren fryktet han
kaos i landet, som følge av de
massive demonstrasjonene.
– Kaos er verre enn diktatur, nemlig. Mohamed ble derfor hjemme. Fredag formiddag kunne vi se demonstranter gå i hovedgatene på begge
sider av den lille gata vår. De
ropte bare «kom ned» idet de
gikk. Men Mohamed dro aldri
ned, sier han.
Utpå kvelden var det helt
stille i bydelen. Mohamed satt
inne og leste til eksamen og la
seg tidlig.
Moren og faren satt våkne
og fulgte demonstrasjonene
på Tahrir-plassen på tv. Da
klokka nærmet seg to natt til
lørdag, hørtes et spetakkel

utenfor. Wafaa og Ahmed gikk
ut på balkongen for å se. Mohamed hadde våknet av bråket og sluttet seg til.
– Vi sto ute og så demonstranter løpe fra politiet. Mange løp gjennom gata vår, og vi
kunne se tungt bevæpnet politi med nattbriller. Vi hørte

«Politiets snikskyttere skjøt
bevisst mot folk
som sto på balkonger eller vinduer.
De ønsket ikke
vitner»
WAFAA EZZ

skudd og skrik overalt, sier
faren og stiller seg opp på den
ene siden av den lille balkongen, med begge hendene lagt
i kors over gelenderet.
Slik sto Mohamed den dagen. Wafaa forteller at Mohamed sa «vi må gå inn så vi
ikke blir skadet».
– Sekundet etterpå falt Mohamed, og jeg skjønte ikke
hva som hadde skjedd. Jeg
bøyde meg ned og spurte hva
som var galt, sier faren før han
rekonstruerer øyeblikket:
Han setter seg på gulvet på
innsida av verandaen og viser
hvordan han dro sin sønn inn
i stua.
– Jeg skjønte ikke hva som
hadde skjedd, og begynte å
lete etter sår. Etter hvert fant
jeg et sår i den høyre overar-
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usjon er fortvilet over at Hosni Mubarak går fri:

med døde igjen
ÅSTEDET: Ahmed Ezz (54) på balkongen der sønnen Mohamed ble drept.

mistet sønnen Mohamed under opprøret mot president Hosni Mubarak.
men hans. Naboer hadde samlet seg, og vi bar Mohamed
ned og kjørte ham til et militærsykehus i nærheten, sier
han.
Øynene er vidåpne når han
forteller at de der ﬁkk førstehjelp, og at sønnen kort tid etter ble overført til et av de
største militærsykehusene et
stykke unna.

– Ingen brydde seg
– Tre dager seinere ﬁkk jeg
endelig vite hvor alvorlig det
sto til med sønnen min. Han
ble jo skutt nedenfra, så kula
hadde kjørt seg gjennom ham
i 45 grader, penetrert den ene
lunga og endt opp i nakken.
Min sønn var lam fra nakken
og ned. Legene prøvde å stanse de indre blødningene slik

at de kunne forsøke å operere
ham, sier Ahmed.
Han tar seg over hodet, og
ser nesten tomt foran seg. Mohamed ble aldri operert, for de
indre blødningene var for store til at legene kunne stanse
dem. En uke seinere døde Mohamed, bare 21 år gammel.
– Politiets snikskyttere
skjøt bevisst mot folk som sto
på balkonger eller vinduer. De
ønsket ikke vitner, sier moren
bestemt.
De vet om andre i området
som ble skutt og drept på balkonger eller i vinduer. Wafaa
trekker på skuldrene, slår ut
med armene og sier:
– Men ingen brydde seg jo
om våre vitnemål. Mubarak
og hans gangstere ble frikjent,
sier hun.

MINNE: – Dette er puta han lå på. Når savnet blir for stort, tar jeg den fram og gråter til det ikke er mer
tårer, sier Amal Shaker (45), moren til Ahmed.
Wafaa og Ahmed kunne
klart å leve med frikjennelse
av Mubarak, som tross alt «er
en gammel mann som i to år
har vært fengslet».
– Men det som skar seg som
et åpent sår i hjertet, er at Habib al-Adly, innenriksministeren, og alle sjefene i politiet
ﬁkk gå fri, sier de.
Faren legger ikke skylden
på dommeren i saken. Han
dømmer nemlig ut fra dokumentene som er forelagt ham.
– Mubarak og gangsterne
hans ble stilt for en ordinær
domstol. De skulle vært stilt
for en revolusjonær domstol
for politisk korrupsjon i landet. Det som skjedde var at
politiet, som jo drepte våre
barn, ble bedt om å levere
inn bevis som ville felle dem.

Klart det ikke går. Bevisene
ble forspilt eller holdt tilbake. Hele rettergangen var feil
fra starten, sier Ahmed.
Foreldrene ble sjokkerte da
politiet under Mubaraks rettssak framla det de hevdet var
bevis på at Mohamed var en
pøbel, registrert hos politiet.
– De ønsket å sverte alle
unge, enten de var i gatene eller hjemme da de ble drept.
Min sønn ble drept på verandaen vår og stemplet som pøbel med rulleblad hos politiet,
sier han.
Mohamed hadde tenkt å
søke jobb i bedriften der faren
jobbet, og når man søker jobb
i Egypt, må man også levere
en rapport fra politiet på at
man har reint rulleblad.
– Takk og lov for at jeg kort

tid før revolusjonen hadde
fått en slik rapport, og den var
rein og pen. Min sønn var aldri en pøbel. Dommeren i saken så bort fra de falske anklagene, sier han.
Faren har jobbet hardt i saken mot politistasjonen i bydelen, og sier at politimenn
fra denne politistasjonen var
de eneste i landet som ble
dømt for drap på demonstranter.
– Men kan du tro at de bare
ﬁkk ett års betinget dom. Jeg
vet ikke om jeg skal le eller
gråte, sier han.
Paret ønsker
ikke ﬂere opprør, og sier at
«revolusjonen
Forts.
brakte ingenneste side
ting til Egypt».

➥
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VONDT: – De sa at min sønn var død, men jeg trodde dem ikke, sier Amal Shaker, mora til Ahmed.

➦

– Vi ønsker
ikke at ﬂere unge
skal dø. Det er
nok blod. Vi får
Forts. fra
bare håpe at ting
forrige side
endrer seg over
tid i dette landet. Men vi ønsker ingen ﬂere revolusjoner,
sier Wafaa og Ahmed.

Amal Shakers historie
I en annen del av Kairo forteller Amal Shaker (45) en liknende historie. Sønnen Ahmed Zein (25) jobbet både
som sjåfør for en velstående
familie og som servitør. Ifølge
moren slet han seg i hjel.
Fredag 28. januar stengte
staten av mobilnettverket i
hele landet, så han klarte ikke
å få tak i forloveden sin og var
veldig bekymret for henne.
– Ahmed hadde vært forelsket i Noha lenge og var glad
da de ble forlovet. Han eier jo
ingenting, men håpet at han
ville klare å jobbe og danne
familie, sier Shaker.
Hun tar imot oss i en liten
leilighet i Ameriya, en enda
fattigere bydel enn Hadayek

al-Koba. Møblene har for
lengst sett sine bedre dager,
veggene er nedslitte. En seng
tar halve rommet, en sofa og
to stoler tar den andre delen.
Vi må gå inn en om gangen til
«stua».
Det er en meter fra senga til
sofaen. Døra som skiller rommet fra den lille inngangen er
dekket med et gammelt laken, stiftet til dørkarmen.
I gangen henger to bilder
av Abdel Fattah al-Sisi, generalen som avsatte den islamistiske folkevalgte presidenten
Mohamed Mursi i juli i år, etter massive demonstrasjoner
mot Mursi.
Et ungt ansikt smiler mot
oss fra en plakat på veggen
over senga. «Ahmed Zein –
Martyren fra Ameriya», står
det under.

Skutt i ryggen
Moren til Ahmed bryter
sammen når hun forteller hva
som skjedde fredag 28. januar.
Hun, Ahmed og hennes to andre barn spiste middag hjemme hos hennes gifte datter.

Etter middagen dro Ahmed
hjem.
– Han sa han måtte sjekke
hvordan det gikk med forloveden. Hun bor rett bort i
hovedgata, ikke langt unna
politistasjonen i Ameriya, sier
hun.
Stemmen er ustø, og plutselig bryter hun sammen i
gråt. Etter noen minutter begynner hun sakte å fortelle:
– Venner av Ahmed kom
bort til meg hos datteren min,
der vi alle spiste middag, og sa
at min sønn var såret. Jeg og
resten av familien tok beina
fatt i retning sykehuset. Men
de sa at min sønn var brakt
hjem.
På vei hjem ble hun fortalt
at Ahmed var blitt skutt i ryggen og i armen da han forsøkte å løpe fra politiet under
sammenstøtet som brøt ut da
han var på vei til sin forlovede.
Da moren kom inn i den
nedslitte oppgangen, var det
blod overalt. Det var blod overalt i trappene, og inne i senga i
den lille stua lå Ahmed.

– De sa at min sønn var død,
men jeg trodde dem ikke. Jeg
prøvde å vekke ham. Han
hadde et fredelig smil og ansiktet så ut som om han sov,
sier hun og reiser seg opp, forsvinner og kommer tilbake
med en gammel pute.
Hun kjærtegner den, tårene triller og stemmen skjelver.
– Dette er puta han lå på da
jeg kom hjem. Den var full av
Ahmeds blod, og jeg har ikke
vasket den siden. Når savnet
blir for stort, tar jeg den fram
og gråter til det ikke er ﬂere
tårer, sier hun.

– Dolket i hjertet
I likhet med Wafaa og Ahmed,
mener Shaker at det ikke først
og fremst er Mubaraks frikjennelse som gjør vondt.
– Frikjennelsen av Mubarak var ille nok. Men at alle
disse politimennene og innenriksministeren gikk fri, det
føltes som om noen dolket
meg i hjertet, sier hun stille.
Shaker vil aldri tilgi. Hun
vil aldri glemme, men sier at

«vi må bare håpe at ikke ﬂere
dør, og at landet får ro og orden igjen.»
Hennes andre sønn, Mohamed, deltok i demonstrasjonene på Tahrir-plassen på
tross av morens advarsler.
– Jeg drømte om et bedre
liv. Jeg drømte om å få meg en
jobb. Jeg er 25 år nå, er fortsatt uten jobb og har ikke engang råd til å drømme lenger.
Tahrir-plassen var en drøm.
Nå er den borte, sier Mohamed i dag.
– Men Ahmed hørte på meg.
Hans far er død, og han var
den som forsørget oss. Han
jobbet alt han kunne, tjente
lite og ﬁkk knust sine drømmer hver dag. Men han dro
ikke til Tahrir-plassen av frykt
for å la oss bli værende igjen,
sier moren.
– Ironisk nok var det han
som ble drept her, i sitt eget
nabolag. Mens Mohamed,
som dro til Tahrir-plassen,
kom levende ut av det. Guds
veier er uransakelige.
amal.wahab@klassekampen.no

Julegaver
med mening
KKjøp
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manifest.no

129,-

349,-
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Regjeringsvettreglene
1

5

Meld fra hvor du går

Stikk ﬁngeren i jorda

Dagens arbeidsmiljølov er bygd på erfaring og
kunnskap om hva som er fornuftig og forsvarlig
arbeidstid. Loven ivaretar rettighetene til både
arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi lurer derfor på
hvor regjeringen har tenkt seg; hva er målet med
å endre Arbeidsmiljøloven?

Det er ikke behov for mer ﬂeksible arbeidstidsregler. Gjennom sin ordinære arbeidstidsordning
viser sykepleiere allerede betydelig ﬂeksibilitet.
De jobber dag, kveld og natt, i helger og høytider,
ekstravakter og overtid. Ganske enkelt fordi
samfunnet har behov for det.

2

6

Vis respekt for arbeidstakerne

Ikke undervurder en felles fridag

Til tross for at sykepleiere og andre helsearbeidere har svært belastende arbeidstid, vil de
bli påført enda lengre vakter hvis regjeringens
foreslåtte endringer settes ut i livet. Konsekvensen kan bli høyere sykefravær, mer deltidsarbeid
og utstøting eller tidligere pensjonering av sykepleiere. Det har verken samfunnet eller sykepleierne råd til.

Regjeringen foreslår å utvide muligheten til
å arbeide på søndager og helgedager. Og slik
fjerne søndag som felles fridag. Dette til tross
for at en felles fridag er av stor verdi, både for
den enkelte arbeidstaker og for samfunnet
som helhet.

7
3
Lytt til erfarne fagforeningsfolk
Som fagorganisasjonen for over 100.000 sykepleiere vet vi i NSF at gode arbeidstidsordninger
bidrar til økt pasientsikkerhet. Regjeringens
forslag legger til rette for økt bruk av lengre
vakter og utvidet overtid. Dette til tross for at
forskningen viser større risiko for ulykker, feil
og helseskader når arbeidstiden forlenges.

Vend i tide, det er ingen skam å snu
Turnus med lange vakter kan være forsvarlig
enkelte steder, men slett ikke overalt. Derfor
må det gjøres grundige og kompetente
vurderinger i forkant, og avtaler må inngås
av jevnbyrdige parter, slik at lokale tillitsvalgte
ikke settes under press. Dagens lov ivaretar
dette ved at avtaler inngås med sentral
fagorganisasjon.

4
Hold deg orientert
Regjeringen sier at det trengs mer forskning,
blant annet på konsekvensene av langturnusvakter i helse- og omsorgssektoren. NSF sier ja takk
til mer forskning, men vi har allerede data som
dokumenterer at for lange skift fører til høyere
sykefravær og økt sikkerhetsrisiko.

Fjellvettreglene er fornuftige regler for hvordan man skal ferdes trygt i fjellet.
Dessverre kan man miste retningssans og gangsyn også i andre sammenhenger,
for eksempel når man sitter i regjering og vil endre dagens Arbeidsmiljølov.
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JON W. IDDENG
JO

R
ROMERRIKETS
HISTORIE
H
R
REPUBLIKKENS
VEKST OG
FALL
FA

399,3
Jon W. Iddeng tar oss i denne boken med tilbake til
mytene om Romas grunnleggelse, monarikets fall og
republikkens fremvekst. Han viser hvordan den lille bystaten ved Tibers bredder blir sentrum i et verdensrike,
og hvordan republikken til slutt ender i motsetninger,
vold og borgerkrig, og innføringen av et keiserdømme.

BENNY MORRIS

1948

DEN FØRSTE ARABISKISRAELSKE KRIGEN

399,Den foreløpig beste boken om den arabisk-israelske
krigen – spennende, nytenkende og avslørende.
6LPRQ6HEDJ0RQWHÀRUH681'$<7(/(*5$3+

VENSTRESTJERNER: Pablo Iglesias fra Podemos i Spania og Alexis Tsipras fra Syriza i Hellas.

Venstresida har begynt å snakke så folk skjønner hva de sier.

Merkels mareritt
Eirik Grasaas-Stavenes

KOMMENTAR

ASLE TOJE
A

JJERNBURET
LLIBERALISMENS KRISE

329,3

Samla er boka ein flengjande kritikk av det som har vore
den rådande ideologien i Vesten sidan 1945, den liberale
internasjonalismen, med si klokketru på at alt elende i
verda skriv seg frå nasjonalstaten. Og det er ei svært god
bok.»
Pål H. Bakka, DAG OG TID

ALEXANDER ZLATANOS IBSEN

GRESK BLOD

ET NÆRBILDE AV HELLAS

329,-

Som halvt gresk, halvt norsk, har forfatteren de aller
beste forutsetninger for å forstå og formidle det «ekte»
Hellas til et norsk publikum. Alexander Zlatanos Ibsen
innfrir til gangs. Her er alt du trenger å vite – og mer til;
om antikken som byrde, økonomikrisen, høyreekstrem
framvekst, konflikten med Tyrkia, og så klart litt om
souvlaki, fetaost og ouzo. Yamas!»
6WLDQ%URPDUN'$*6$9,6(1
K
KJELL-IVAR PETTERSSON

H
HISTORIEN
OM
O
OL OG VM PÅ SKI
1924–2014
3
399,-

Enten du er som jeg og mange andre nordmenn – svært
interessert i ski og skihistorie – eller du bare vil imponere
på lørdagsquizen: Her har du boken.
Vegard Ulvang

www.dreyersforlag.no

Jeg må komme med en
innrømmelse. Diskusjoner
om Europa, eller aller verst,
EU, fungerte lenge som
garanti for at konsentrasjonen min forsvant et annet
sted. Europa kjedet meg, for
som tidligere utviklingsstudent, med overdreven tro på
eget blikk for verdens
urettferdighet og konﬂiktlinjer, var ikke Europa
spennende. Det var liksom
ikke nok som sto på spill,
ikke tydelige nok interessekonﬂikter mellom «vanlige
folk» og forhatte eliter. Nei,
gi meg en urfolksbasert
venstrebølge i Bolivia eller
noe væpna undertrykking,
aller helst støttet av Vesten, i
et eller annet land i Sør. Da
snakker vi.
Men, som du sikkert
allerede har gjettet, har det
skjedd noe de siste årene.
Som en konsekvens av noen
ord jeg som utenriksjournalist har skrevet til det
kjedsommelige i denne
avisa, nemlig «den økonomiske krisa i Europa», har
jeg oppdaget at det rett der
nede på «kontinentet»,
foregår en gigantisk ideologisk, politisk og økonomisk
brytekamp, proppfull av
potensielt sprengstoff for
hele Europa. Også for land
som står utenfor den
krisebefengte unionen.
Det etter hvert forslitte
poenget er: Alvorets time
har virkelig kommet til
Europa. Men det er ikke
bare noe lynforbannete
spanjoler, grekere, italienere, portugisere og franskmenn uten jobb, eller
tidligere utviklingsstudenter, mener.

For noen uker siden traff
jeg en av de tidligere
økonomiske rådgiverne til
José Manuel Barroso, EUs
nylig avgåtte president,
Philippe Legrain. Han er
svoren EU-tilhenger, men sa
at den stadig økende
avstanden mellom «vanlige
folk» og arrogante og selvtjenende europeiske eliter,
ikke minst i Brussel og
Berlin, er i ferd med sende
hele det europeiske prosjektet til sin sikre død. Kraftig
kost.
Han liker det ikke, men til
og med Legrain, som har
skrevet bøker om globalisering og det frie markedets
fortreffelighet, innrømmer
at håpet om endring ligger i
venstresidas folkelige
reaksjoner på elitenes
krisekaos. Nesten utelukkende hos partier som
Syriza i Hellas eller Podemos i Spania, ﬁnner man
nemlig noen som snakker
høyt om det stadig ﬂere
økonomer er enige om:
behovet for å gjøre noe
radikalt med uhåndterlige
gjeldsbyrder.

I Hellas har Syriza satt ord på
folks frustrasjon i ﬂere år
allerede, og på nyåret kan
partiet komme til regjeringsmakt etter et nyvalg. I
Spania
har
venstreradikale
Podemos,
bare et år
etter
oppstarten, vokst
seg til
landets største politiske
parti med nesten 30 prosent
oppslutning. Suksessen kan
vise seg å bli en sentral
hendelse når Europas
historie skal skrives.
For selv om millioner av
spanjoler har havnet i
prekære situasjoner, virker
det usannsynlig at en tredel
av befolkningen plutselig
har blitt venstreradikale. Tar
man en nærmere kikk på
hvordan Podemos tenker,

går det an å skjønne hvordan suksessen likevel er
mulig.
I en tale tidligere i år
snakket Iglesias om «en
skallet fyr som i 1917 sa en
veldig enkel ting til russerne, enten de var soldater,
bønder eller arbeidere. Han
sa ‘brød og fred’. Og da sa
mange russere som ikke
hadde peiling på om de var
‘venstre’ ‘eller ‘høyre’, men
som viste at de var sultne og
ønsket at krigen skulle ta
slutt, at ‘den skalla fyren har
rett’. (…) Og den skallete
fyren gjorde det veldig bra.
Han snakket ikke til russerne om ‘dialektisk materialisme’, han snakket til
dem om ‘brød og fred’. Og
det er en av det viktigste
lærdommene fra det tjuende
århundret».

I Brussel og Berlin forsøker
elitene å utvise ro og
selvsikkerhet. Men på
bakrommet skjelver man.
Ikke bare blir høyrenasjonalister stadig mer populære.
Nå må Jean-Claude Juncker
og Angela Merkel også innse
at den europeiske venstresida har begynt å skjønne at
alt ligger til rette for å vokse
om man bare snakker slik at
folk skjønner hva du sier.
Venstrebølger og væpnet
undertrykking
i Sør er
fortsatt
viktig og
spennende.
Men en
av de
viktigste
lærdommene fra de siste
årene, er at det som virker å
være minst like viktige
kamper, foregår der vi drar
på interrail og badeferie. Og
om Iglesias og andre på den
europeiske venstresida
fortsetter å ta historiske
lærdommer på alvor, så er
det ikke gitt at elitene
kommer til å vinne.
Eirik Grasaas-Stavenes

«Podemos’ suksess
kan vise seg å bli en
sentral hendelse når
Europas historie
skal skrives»

eirikgs@klassekampen.no

Nær 30 års erfaring med behandling av avhengighet har lært oss hva som skal til for en vellykket rehabilitering.
Kontakt oss i dag på telefon 62 55 05 60
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Hvordan lot det uregjerlige, historiske kaoset «fascisme» se

Fascismens fød
FAKTA

Begrepet fascisme

Jon Rognlien

MED ANDRE
ORD
«Fascisme» er et av de ordene
som fungerer som svarte hull
som trekker til seg materie. Når
noen blir kalt fascist i en diskusjon, eller når et utsagn blir
karakterisert som fascistisk,
sporer diskusjonen straks av og
begynner å handle om hvorvidt
f-ordet er adekvat, ikke lenger
om hva saken egentlig handler
om.

■ Ordet fascisme er avledet av
fasci, det italienske ordet for
sammenslutning eller forbund.
■ Betegnelsen har tilknytning til
det romerske fasces, et sammenbundet knippe av tynne trestokker
med en øks i midten, som i den
romerske republikken ble brukt av
konsulene som symbol på deres
egen og
statens
autoritet.
■ Benito
Mussolini
og de
italienske
fascistene
brukte
fasces som
et tegn på autoritet og samhold,
men det har også vært brukt i
andre sammenhenger som et
symbol på statlig autoritet, blant
annet i emblemene til det norske
politiet.

Dette ble tydelig i den norske
Handke-debatten denne høsten,
da det ble brukt mye energi på å
diskutere hvorfor det var
uriktig, eller absurd, å kalle
Peter Handke «fascist», slik
noen hissige demonstranter
hadde gjort utenfor teatret der
han skulle hylles for sitt forfatterskap i Ibsens «ånd». Videre
ble det mye diskusjon om
hvorvidt serbiske nasjonalister
av tsjetnik-legning kan deﬁneres som fascister, hvorvidt
Milosevic og Karadzic selv var
fascister og om Rest-Jugoslavia
var et fascistisk diktatur. Slik
ble fokus skjøvet vekk fra de
egentlige spørsmålene – hva
Handke faktisk har skrevet og
om disse skriveriene kan sies å
virke negativt på forsoningsbestrebelsene på Balkan.

Et annet sted der fascismebegrepet trakk energien bort fra selve
saken, var rabalderet rundt
historieprofessor Nils Rune
Langelands utspill om sine
negative opplevelser på et
pakistansk vertshus. Her
lanserte ﬁlosoﬁprofessor Helge
Høibraaten begerepet «lekefascisme» og analyserte hvordan
lettvint omgang med sterke
begreper ikke lar seg skjule bak
teatralsk postmodernitet (‘alt er
lov’).
Flere av Langelands støttespillere ble rystet over insinuasjonen om at Langeland dyrker
«fascistisk» tankegods. F-ordet
halte og dro i debattantene, og
plutselig så man ikke den
eklatante forhånelsen Langeland hadde lansert i sin opprinnelige erklæring. Man begynte å
snakke om at han egentlig er en

Forfatteren
■ Jon Rognlien (f. 1960) er
italolog, litteraturkritiker,
forfatter og oversetter.

«god gutt», og dermed umulig
kunne være fascist – akkurat
slik noen friroms-forfattere
mente at Handke a priori heller
ikke kunne være fascist.
Et tredje eksempel ﬁkk vi da
antropologiprofessor Thomas
Hylland Eriksen nylig publiserte en bloggpost der han i
spørsmåls form karakteriserte
Fremskrittspartiets politikk som
fascistisk, om enn «mykfascistisk». Det var en senkvelds-postering og kanskje i overkant
frimodig. Iallfall vakte den
sterke reaksjoner og ble omredigert.
Hva kunne professoren ha
håpet å oppnå med en slik
etikett? Hvem snakket han til?
Han må jo være en av dem som
oppleves som minst relevant for
Frp-sympatisører. Om de som
derimot er enige med ham har
bruk for «fascisme»-begrepet for
å forstå og forholde seg til Frp, er
heller ikke opplagt.
Samme problemet så vi nylig
med Stefan Löfvens omtale av
Sverigedemokratene som
fascister. Alt sporer av.

Fascisme bør ikke være et
sekkebegrep for å beskrive
høyreradikale fenomener man
ikke liker. Eller for den saks
skyld det de rettroende på
venstresidas dogmeﬂøyer kalte
«sosialfascisme» med adresse
sosialdemokratene – en begrepsnihilisme som herjet vestlig

debatt gjennom 1960- og
-70-tallet og fortsatt spøker i
krokene. Misbruket tømmer
begrepet for mening, og man ser
ikke at fascismen er en historisk
spesiﬁkk bevegelse som oppsto i
Italia i kjølvannet av første
verdenskrig.
Vi faller for fristelsen til å
generalisere når vi famler rundt
og prøver å forstå de sterke
høyreradikale bevegelsene i vår
egen tid, disse som spiller ut
lumske kort om nasjonale
hierarkier, evige religionskriger,
genetiske svakheter hos mørkere medmennesker, kulturell
hang til kriminalitet, korrupsjon
og generell urenslighet, konspirativ løgnaktighet og kvinneforakt.
Hvordan skal vi klare å forstå
disse tendensene uten å trekke
tråder til de brune og svarte
regimene som oppsto etter
første verdenskrig? Nei, det er
kanskje uunngåelig.

Fascisme har aldri vært noen
helhetlig, godt deﬁnert ideologi.
Som så mange andre ideologier
kom den etter sin politiske
praksis. Det er jo ikke slik
ﬁlosofene gjerne vil ha det,
at man diskuterer seg
fram til en forståelse, en
ideologi, som folk
deretter begynner å
handle mer eller mindre i
henhold til.
Tvert i mot er det hendelsene
som kommer først. Det er ting
som skjer: udeﬁnerte massebevegelser, kaotiske voldsuttrykk
og indre stridigheter blant
makthavere. Oppløsningstendenser som bereder grunnen for
revolusjonære tilstander.
Filosofene dilter etter og prøver
å se linjer, ﬁnne fornuft, skaffe
seg plattform for å utsi sannsynlige og usannsynlige utfall.
Men tilstanden er ikke på noe
punkt oversiktlig.
Fascismen som politisk tanke var
i sin opprinnelige form et
konglomerat av sosialisme,
nasjonalisme, heroisme, elitisme, dødskult og dekadentisme. Den var resultat av
enkeltmenneskers lyster og
handlinger og en samfunnstilstand der alt syntes mulig og
store segmenter av befolkningen følte sterk, berettiget
indignasjon og engstelse.
Den var et kløktig vern av
samfunnets institusjoner, kledd
i forførerisk festantrekk med
løfte om evig ekstase.
Italia etter første verdenskrig
var kastet ut i et kaos av opprørske aktiviteter, med ulike
trender i konﬂikt med hverandre – anarkister, sosialister og
kommunister. At disse var så
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g egentlig samle til én tanke?

dsel
internt uenige bidro til å åpne
dørene for fascismens voldelige
inntreden. Her kan man se
paralleller til vår tids arabiske
vår, der samfunnskaoset kombinert med uenighet blant de
opposisjonelle åpner for ekstremvoldelige miljøer som
tilbyr «evig kamp» som forklaringsmodell.

Fascistiske bander – såkalte
skvadroner – herjet. De banket
opp sosialister, satte fyr på
husene deres, og knuste trykkepressene. Politiet og militæret
grep ikke inn, selv om bandene
gikk langt ut over lovens
rammer. Nei, skvadronene ﬁkk
stilltiende støtte fra dem som var
redde for å miste eiendom og
identitet gjennom revolusjonen
som truet: Kongen, adelen,
diplomatiet, militæret, politiet,
kirken, kultureliten og maﬁaen.
De hadde ikke noe imot at det
ble skapt splid og frykt i sosialistenes leir. Og best av alt – fascistene klarte å trekke til seg
mange sosialister fra de nederste
klassene gjennom sin opprinnelige retorikk. Flott at de
banket opp hverandre!
Det første programmet
for rørsla het «Manifesto
dei Fasci italiani di
combattimento» og ble
publisert som en
avisannonse i 1919. Det
var skrevet av den temmelig venstreradikale «nasjonalsyndikalisten» Alceste De
Ambris og futuristen F.T.
Marinetti. De ville stake ut en
«tredje vei», for ﬁendene fantes
på begge sider, både de «destruktive» bolsjevistiske
venstrekreftene og den
«misoneistiske» høyresiden
(misoneistisk betyr å være
ﬁende av alt som er nytt). Målet
var L’uomo nuovo – det nye
mennesket.

RENATO BERTELLI
(1900–1974) «PROFILO
CONTINUO DEL DUCE»

Kravene var radikale: Allmenn
stemmerett fra 18 år og valgbarhet for alle, også kvinner.
Nedleggelse av Senatet. Opprettelse av arbeiderråd for alle
sektorer. åttetimersdag, minstelønn, arbeiderrepresentanter i
bedriftsstyrene, proletær
overtakelse av bedrifter, syketrygd, alderstrygd fra 55 år,
nasjonalisering av våpenindustrien, progressiv skatt på kapital
for å gjennomføre «reell ekspropriering av formuer», inndraging av alle religiøse organisasjoners eiendommer, inndraging
av 85 prosent av all krigsproﬁtt.
Ikke før i 1932 ble det utmeislet
en egentlig ideologi for fascismen, med den såkalte Dottrina
del fascismo – fascismens
doktrine. Da hadde regimet
holdt det gående med høy
aktivitet i ti år. Doktrinen kom
som en artikkel i «Encyclopedia

italiana», skrevet av ﬁlosofen
Giovanni Gentile, men publisert
under Mussolinis navn. Den er
åpenbart en etterrasjonalisering,
et forsøk på å oppsummere de
ulike handlingene som var
begått og sette dem inn i en
fornuftig ramme. Men fordi så
mye av det som var skjedd var
såpass irrasjonelt, så ufornuftig
og ubegrunnet, må ﬁlosofen
Gentile gjøre noen nokså
uﬁlosoﬁske krumspring og
innføre en svevende åndelighet,
en transhistorisk evighetslengsel, samtidig med en insistering
på tidens omskiftelighet. Han
vektlegger det religiøse, ikkefornuftige grunnlaget, der
politiske «myter» har kraft som

fascista» i Romas Palazzo
dell’Esposizione, der de tretten
salene var dekorert som et slags
opplevelsessenter for ideologien.
Fascismens historie fra 1914 ble
visuelt anskueliggjort, med en
egen sal viet kommunismen, la
bestia ritornante – det tilbakevendende udyret. Krig, offer,
blod og samhold dyrkes, faner og
ﬂagg vaier, og svartkledde
partimedlemmer helt ned i
seksårsalderen deﬁlerer forbi.
Det er høytidsstemning, med
endeløse, nøye planlagte ritualer
i en sakral ekstase.
Sentralt i kulten er fascismens
gåtefulle symbol: il fascio littorio
– liktorenes knippe. Mange har
sett dette symbolet, både her og

«Det er volden
som er kjernen,
ikke ideologien»
«metarealiteter». Individet
utslettes. Nå er det blitt alvor.

Hele det fascistiske prosjektet er
uløselig knyttet til personen
Benito Mussolini, hans bakgrunn og erfaringer, hans
handlinger og planer i vakuumet
etter første verdenskrig. Han var
litt av en karismatiker – brautende, truende, selvsikker,
likegyldig, uhøﬂig. Det var
smedens sønn som var blitt
statsleder og som hadde de
svake menneskene i sin hule
hånd. Han dyrket sitt image
omhyggelig, lot seg avbilde i
uniform til hest, med bar
overkropp under kornhøsten, i
dress med ﬁolin og grublende
ved skrivebordet. Mye ved
Mussolinis selviscenesettelse
peker mot Putin, uten at det i seg
selv gjør Putin til «fascist».
Typisk for fascistisk tale er at
den utsøkte, velklingende
retorikken overdøver innholdet.
Fascismens design blir viktigere
enn dens fornuft. Inspirert av
futuristenes fremtidsbegeistring
og dikteren Gabriele
D’Annunzios svusltige og
krigerske patos, ble de store
faktene og de symbolske handlingene det sentrale virkemiddelet for å vekke emosjoner i
massene. D’Annunzio var
ﬂyverhelten fra første verdenskrig som var blitt verdensberømt
blant annet for sin roman
«Dødens triumf».
I oktober 1932 åpnet utstillingen
«Mostra della rivoluzione

der. Det ble brukt under den
franske revolusjonen, det blir
brukt i amerikansk statskult, og
det smykker norske og svenske
politiskilt. Opprinnelig var det et
symbolsk våpen, båret av de
romerske liktorene, som var en
slags livvakter for magistratene
og gikk foran i prosesjoner.
Il fascio, altså denne bunten,
består av tretti hvite bjørkekjepper rundt en bronseøks, bundet
sammen med røde lærstrimler.
Buntene symboliserte både
samhold og myndighet. Liktorene var berettiget til å benytte
ulike typer tvangsmidler:
halshogging (med øksen), pryl
(med kjeppene), arrestasjon
(med lærbånd for å binde folk).
Det handler altså om suverenitet
og enhet. Den enkelte er ingenting om man ikke er buntet
rundt en fører som vet å anvende
vold.

Det er volden som er kjernen,
ikke ideologien. Det er det
teatralske, emosjonelt forførende, og ikke det politiske programmet, som vekker begeistring. Det er forakten for svakhet
kombinert med underkastelse
under kraft og styrke, som
utsletter mennesket og skaper
evig uro rundt ens egen plass i
hierarkiet. Det er vekslingen
mellom det industrielt rasjonelle
og den hemningsløse irrasjonaliteten som innsnevrer handlingsrommet og gjør oss alle til
nyttige idioter. Jublende,
begeistrede idioter.
Jon Rognlien
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«Eg begynte å studere
litteraturvitskap tri gonger
utan å komme vidare»

Somme har det både i hovudet og hendene.

Full tenning
Tekst: Alf Skjeseth
Foto: Tom Henning Bratlie

S

vart kafﬁ ved kjøkkenbordet, med utsikt til tjernet og
skauen, ein skeptisk katt og
eit ørlite potetland med
dryss av nysnø på.
Det er ti kalde gradar, med
nullføre i hovudstaden. Dette er
Elverum ved foten av Østerdalen,
kjent for kniving om kulderekordane.
Ved komfyren står Lars Mytting og
steiker egg og karbis til lunsj, med
heimeavla potet til. Ein gudbrandsdøl
med intakt dialekt, solide never og dei
første stenk av grått i den lyse luggen,
46 år som han er.
Han har heldigvis rutete skjorte, for
det har vi sett for oss. Og kva betre er,
hadde vi nær sagt, han har ein
avkappa peikeﬁnger på høgre hand.
Alle klisjear om breiskuldra innlendingar med vedsjuken ser ut til å falle
på plass. Men berre nesten.
– Fingeren gjekk då eg prøvde å
reparere ein motorsykkelmotor utan å
stanse den, seier han sakleg. Han var i
militærteneste og skulle ringe etter
hjelp med ein tastafon. Det vart
vanskelegare utan høgre peikeﬁngertupp.

Lars Mytting har ﬂyt. Tre år etter at
han ut av det blå stod bak den største
norske boksensasjonen i nyare tid,
vedboka «Hel ved», har han no for
alvor slått gjennom som skjønnlitterær forfatter. Romanen «Svøm med
den som drukner» har passert
svimlande 85.000 og vart i haust
heidra med Bokhandlarprisen.
Mytting har hendene fulle. I desember har han hatt tid til berre eitt
såkalla bokbad. Det fann ikkje stad på
Litteraturhuset, men i fjellbygda
Vingelen mellom Tynset og Røros.
Der har han vore på rypejakt og
kjenner seg heime. Tidleg i haust vart
romanen lansert i heimkommunen
Ringebu.
Mytting har alltids budd 15 år nær
grensa til Oslo og har sysla seg fram
på journalisthøgskolen, universitetet
og i forlagsbransjen. Men han er og
blir ein bygdegut. Som forfattar blir
han knytt til ein krets med slike som
Jonny Halberg, Levi Henriksen og
Vidar Kvalshaug, som dyrkar utanforskapet, som ein av dei seier lett
kokett.
– Oppgjer med «bygdedyret» er
ikkje ditt ærend?
– Nei, for heile mitt dikteriske
jordsmonn kjem frå mekanismane

som er i ei bygd, med det gjennomsiktige på godt og vondt. Det er ei
kjernesetning i den siste boka – «det
er eit hol i oss alle, og vi leiter etter
holet hos dei prektige, for det var i det
holet at bygda sydde tråden». I bygda
kan du få hjelp og støtte når du treng
det, medan nattsida er alt som blir
slarva om.
Han er opptatt av dei gode historiene og korleis desse har ei heilt anna
levetid i eit bygdesamfunn enn i
urbane område med blokker og rekkehus.
– Originalar og stabeisar ﬁnst der
også, men dei forsvinn meir i mengda.
Det går ei sann historie frå Imsdalen
for 70-80 år sidan, om ein bonde som
leide kua si to og ein halv time fordi
han ikkje ville pare den med stuten til
naboen. Då er du jaggu stri. Det er
viktig at slike historier ikkje går i
gløymeboka. Vener kjem og går, men
ein skikkeleg uven kan ein ha heile
livet, som eg skriv ein stad.

Som forfattar var Lars Mytting ein
sein blomst. Han jobba som journalist
ﬂeire stader og var redaktør for
sakprosa i Damm forlag, men det var
noko vesentleg som mangla.
– Eg sat i forlaget og laga ferdig
bøker for andre, og eg kjente veldig på
at eg heller ville skrive bøker sjøl. Før
den tid hadde eg begynt å studere
litteraturvitskap på universitetet tri
gonger, utan å komme vidare. Eg var
for rastlaus, og det vart for teoretisk
for meg. Eg livberga meg med
avisjobbar og hadde mange interesser,
men det var som eg kjente på at noko
gjekk til spille i meg.
– Korleis merkar ein slikt?
– Om ein går og kjenner på at ein
har fått eit talent eller ei gave, eller
iallfall ein sterk trong, til å skrive
noko større, så blir det eit ganske
vondt trykk inni deg om du ikkje får
brukt noko du har fått utlevert. Eg
kjente med aukande misnøye at eg
ikkje fekk gjort det eg hadde sett meg
føre. Alle engasjement og halve jobbar
vart etappar på vegen mot å bli
forfattar. Eg har også ønskt meg ein
jobb som er tydeleg og deﬁnert og
som eg kan meistre fullt ut, ved sida
av skrivinga. No har eg innsett at eg

LARS MYTTING
Alder: 46
Sivil status: Gift, to barn
Bakgrunn: Journalist, forfattar
Aktuell med: Bokhandlarprisen 2014 for
romanen «Svøm med den som drukner»

aldri kjem til å få ein slik jobb, og
kanskje er eg ikkje den rette for det
heller.
Han var 38 år då han debuterte i
2006, med «Hestekrefter», ein nøkkelroman om bil og bensinstasjon, med
heimtraktene langs E 6 gjennom
Gudbrandsdalen som naturtru
kulisse.
Her viste han varemerket – respekten for og evna til å beskrive praktisk
arbeid, godt handverk, ingeniørkunst,
mekanikk, kvalitet. Derfor har han
nådd fram til ﬂeire menn enn forfattarar ﬂest, også til mange som ikkje les
bøker til vanleg.
– Bestyraren på bensinstasjonen,
Erik Fyksen, vart ein helt for mange
som går med ein indignasjon over
noko som går tapt. Eg fekk helsing frå
ein lesar som skreiv at Fyksen hadde
vorte ein nær ven «i kampen mot
forjævligseringa».
Mytting seier han var for lite
samfunnsinteressert og følgde for
dårleg med til å bli ein bra nyheitsjournalist. Heller ikkje i dag har han
trong til å opptre som kommentator.
Han vil heller sulle med å få fram dei
gode historiene, som han seier.
Men også Mytting har eit prosjekt.
Han er den første som svarer piper og
vedfyring på vårt faste spørsmål om
kva slags politisk enkeltsak han er
opptatt av.
– Det er synd med fallet vi har i
vørnaden for praktiske yrke, handverk og manuelt arbeid.

Saman med kona Tuva hadde han fått
tvillingjentene Selma og Hedvig, som
var i ﬁreårsalderen då han debuterte.

«Å seie opp ein trygg jobb for å
bli forfattar, er det siste du skal
gjera»

Han sa opp jobben i Damm, og
familien ﬂytta frå Lørenskog til
Elverum der han skulle skrive. Etter
ﬁre år kom den vanskelege andreboka
– iallfall i kommersiell forstand,
«Vårofferet».
– Dette var ein halslaus plan. Det
var harakiri. Å seie opp ein trygg jobb
for å bli forfattar, er det siste du skal
gjera. Det skulle ikkje gå, og det gjekk
ikkje heller. «Hestekrefter» selde bra.
Men den neste romanen var utan det
naturlege publikum som bilboka og
vedboka hadde. Boka var vel så god
som den første, men den selde ikkje.
Bøker kan vera så gode dei vil, utan at
det tek av. Vi levde på inntekta til
kona, det gjekk på stumpane. Men det
var ei sjølforskyldt krise. Eg kunne
ikkje sutre og skulde på andre. Eg har
lurt på kva slags harme som huserer i
den som utan skuld kjem i ei klemme,
der andre har forsynt seg grådig.
Mykje stor litteratur er gjort ut fra
fattigdom, men for meg var det ikkje
grunnlag for å lage dickensk drama
om armod i det moderne Norge.
– Men likevel?
– Men likevel gjekk det så dårleg at
det stod om månader før eg måtte
redusere ambisjonane og ﬁnne arbeid
for å halde det gående. Då kom
tilbodet frå Kagge om å lage ei bok om
ved. Det var stor tvil om dette hadde
noko for seg, og forskottet var ørlite.
Eg gjekk laus på det, og forlaget fekk
ei heilt anna bok enn dei hadde tenkt
seg. Dei såg for seg ei slags kulturskildring med distriktsfolklore, ikkje
ei pinleg nøyaktig handbok med alle
moglege nerdete sider ved vedhogst,
redskap, stabling, fyring. Eg ville lage
ei bok som vedhoggarane og vedfyrarane ville lese og kjenne seg att i, ei
bok for naboen. Boka vart laga på
sparebluss, eg tok bileta sjøl med mitt
avdanka journalistkamera.
Resten er forlagshistorie. «Hel ved»
tok fullstendig av då den kom ut i
2011. Gubbar med motorsag og
kløyveøks, som les lite anna enn
sporten i lokalavisa, kunne få tre eller
ﬁre eksemplar til jul. No har boka seld
meir enn ein kvart million, når ein tek
med titusenvis i Sverige, Tyskland og
andre land.
Ein treng ikkje ligge vaken og uroe
seg for økonomien i tømmerhuset i
Bjørklivegen, eit par høvelege
kubbekast frå Sagtjernet, i Skogbruksmuseets bygdeby. Her er rett
mann i rett skau.
– Hadde eg visst at boka
skulle nå så mange, ville
eg vorte livredd og ikkje
Fortsetter på
vore ferdig enno. No var
neste side
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heile tilnærminga meir
spontan, det var liksom
ikkje så farleg. Eg tok det
Fortsettelse
fra forrige side mykje meir på laus jakke
enn eg ville gjort om eg
hadde ant korleis salet skulle bli, og
det var bra. Det enkle og uforstilte
gjev ein større autensitet enn praktverk.
Sidan har mange forsøkt å ta etter,
med vekslande hell.
– Skal eg nemne ei anna bok i same
gate som lukkest, så er det «Fletteboka» av Bente-Helen Schei, om
kunsten å ﬂette hår. Det denne har til
felles med vedboka er konservering
av ekte kunnskap, som det er mogleg
å fortelje til botns i ei bok. Det er
viktig å ta vare på kunsten å gjera ting
med hendene, når meir og meir av
livet blir levd ved ein skjerm.
– Er det slektskap mellom suget etter
vedboka og appetitten her i landet
etter sakte-tv i alle slags former?
– Det ser ut til å vera noko i folkedjupet som strittar mot det digitaliserte livet. Det har vore eit enormt
teknologisk gap på dei 25 åra som er
gått sidan eg var ung journalist i
lokalpressa og måtte køyre ein gamal
Renault frå Skjåk til Lillehammer for
å få framkalt ﬁlmen når vi ikkje rakk
å sende den med toget. Det var mykje
meir tid til å la ting synke inn. Du
fekk eit brev i posten, og ingen venta
svar før etter ei vekes tid. Ein kan bli
kjei av å skulle vera tilgjengeleg støtt.

Midt i suksessen var Mytting redd for
å bli ståande i litteraturhistoria som
«han med vedboka». Derfor har denne
hausten vore dobbelt gledeleg.
– Det er ikkje tvil om at ein del
lesarar har vorte med vidare frå
vedboka, og her får dei noko ganske
anna. Det ville vore synd om det neste
eg gav ut hadde vorte ein kunstnerisk
og kommersiell ﬂopp, men det tenkjer
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eg ikkje på når eg sit og skriv. Det
viktigaste for meg er at det eg gjer er
til glede for nokon og at nokon let seg
berøre av det. Det er ikkje avgjerande
om det er veldig mange eller ein
mindre krets.
I «Svøm med den som drukner»
spenner Mytting opp eit stort lerret,
ein generasjonsroman i lag på lag om
røter, krig og kjærleik, med lange
avstikkarar til Shetland, Skottland og
Frankrike. Den ﬁktive dølastaden
Saksum er likevel omdreiingspunktet, med den unge potetbonden
Edvard Hirifjell som hovudperson.
Også i denne boka er tre og ved og
handverk gjennomgangstema, med
utsøkte skildringar av ﬂammebjørk,
valnøtt, likkister og geværkolber.
Ein av hovudpersonane er ein
møbelsnekkar av Guds nåde.
– Han er ein av dei beste møbelsnekkarane i Gudbrandsdalen,
medrekna Skjåk, og då er du verkeleg
god. Når eg les dette høgt nord i dalen,
og seier bisetninga medrekna Skjåk,
då knip det godt på rette plassen i
mellomgolvet. For der var dei best
kjent for snekkarevnene sine.
– Er det mykje Lars Mytting i
Edvard Hirifjell?
– Ikkje veldig mykje, det viktigaste
er vel nysgjerrigheita. Edvard er
bonde og beherskar alt slags praktisk
arbeid. Sjøl vaks eg opp i eit boligfelt i
Fåvang. I oppveksten var vi velkomne
til alt slags arbeid rundt i bygda. Det
var vanleg med kvelds- og sommarjobb på gardane. Eg hadde min første

EGENMELDING
Siste kulturoppleving: Krigsﬁlmen «Fury»
på Elvarheim kino.
Politisk enkeltsak: Å halde på krav om at
det må vera pipe for vedfyring i moderne,
velisolerte hus. Det kan bli avgjerande for
beredskapen.
Kva trur du på: Om tidene har forandra seg
til det verre, vil dei forandre seg igjen.
Forbilde: Daphne DuMaurier.
Kva les du dagleg: Aftenposten, Østlendingen, bilannonsane på ﬁnn.no.
Ditt lydspor: «April Nights» av Henning
Kvitnes og Little Eden.
Det verste du veit: Sydenturar med alt
inkludert.
Kva er det folk ikkje veit om deg: Eg er
redd folk alt veit litt for mykje.

jobb på minkfarm i tolv–trettenårsalderen. Vi fekk bryne oss på alt
mogleg. Eg kjenner forholda på
fjellgarden Hirifjell i boka, sjølv om
den ikkje ﬁnst.
– Edvard får til det meste, men har
nesten ikkje vore på restaurant eller i
Oslo?
– Han har det i seg å meistre det
nye og ukjente, det er ein måte å
overleve på. Sjølbergingsevne og
driftigheit kjenneteiknar mange som
har vakse opp med manuelt arbeid på
eit gard, dei er vant til å løyse prak-

«Eg er kanskje ein bra
praktikar samanlikna med
andre forfattarar»

KLASSEKAMPEN

tiske problem. Eg kunne ikkje sendt
ein urban, smalspora likningsfunksjonær ut på eit tokt som Edvard er på.

Lars Mytting har gevir frå sjølvskoten
rein på stoveveggen, Jaguar frå 1970
og motorsykkel frå 1975 i garasjen,
skålen full av sjølhogd ved, det skulle
jo berre mangle. Han dyrkar ﬁre slags
potet på jordstykket han har rydda
med spett. Alle metodar i vedboka
hadde han prøvd ut. Han er ikkje den
som juksar.
Men han snakkar seg sjølv ned som
praktikar og handyman, i overraskande grad i forhold til ordet han har
fått på seg.
– Eg er kanskje ein bra praktikar
samanlikna med andre forfattarar,
men det seier ikkje så mykje, om eg
får vera så fri. Eg kunne ikkje vorte
ein verkeleg god handverkar. Det er
eg for klønete til, og ikkje tålmotig og
nøyaktig nok. Eg har hatt den eine
dilla etter den andre, før eg gjekk lei.
Eg ville nok også gått lei som bureisar.
Dei gode handverkarane, eller
gardbrukarane, er langt meir uthaldande.
– Kva slags diller?
– Eg har bygd usunt mykje høgttalarar og musikkanlegg og har mekka
uhorveleg mykje bil. No er det vi
bygdegutar som køyrer rundt i
veteranbilar som i si tid var borgarskapets statussymbol. Min Jaguar blir
nok aldri ferdig restaurert, eg har hatt
den i femten års tid, den er som laga
for å bli reparert. Det blir mindre jakt
og ﬁske og mekking, for tida strekk
ikkje til. Ein kan ikkje la hobbyverksemder ta overhand om ein skal
kunne gje alt for bøkene, seier
Mytting og rundar av med eit oppglødd foredrag om stabling, fyring og
trekk i den reintbrennande omnen.
alfs@klassekampen.no
tomhenningb@klassekampen.no

SIGNATUREN DIN ER STERKERE ENN DU TROR.
I en av tre saker oppnår vi en positiv endring. Bli sms-aktivist i dag, send «aikl» til 2160.
(Du mottar tre aksjoner per måned. 10 kroner per aksjon, totalt 30 kroner per måned.)
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«Dokumentaren» Pels utløser ﬂere reﬂeksjoner – og ingen

SPURT TIL RÅDS: Malala
Yousafzai.

Fox News Nor

Tips fra
Malala

KRONIKK

ASYLBARN

Om vi går i oss selv og tenker
etter: Hvis vi skulle vært
ﬁlmet med skjult kamera
over en periode på to år, og
under den forutsetningen at
vi trodde vi var sammen med
folk som ville oss vel, hvordan
ville det TV-programmet sett
ut? Vi omgås kolleger og medmennesker på en måte som
ikke nødvendigvis er ment
for offentligheten,
uten at det er noe
galt med det.
Snarere er direkte
tale, uærbødig
omtale og galgenhumor en del av
det å håndtere
stress, skape litt
latter og bygge
fellesskap. Og av
og til er det behov
for å lufte frustrasjoner, eller rett og
slett å få luftet ut!
At dette verken er
ment for offentligheten eller
beregnet for den
gjør oss ikke til
dårlige mennesker
med dårlig moral og dårlige
intensjoner.

Kåre Bakken

En hel verden kjenner nå
Malala Yousafzai. Under
hennes Oslo-besøk har vi
sittet foran TV-skjermene,
fjetret over opptredenen til
den sytten år gamle jenta
fra Pakistan. Hennes
nobelforedrag burde vært
hugget i stein. Enklere og
sannere kan det ikke sies.
Den ﬁkk garvede politikere
til å svelge og få tårer i
øyekroken der de satt
benket i Oslos storstue.
Selv justisministeren var
synlig beveget – ja, selv
Erna Solberg presset frem
en tåre. Og det skal neimen
ikke brukes imot noen av
dem.
Neste dag fant Solberg
det opportunt å spørre
begge nobelprisvinnerne
hva de mente vi (hun)
kunne gjøre for verdens
barn. (Vi forsto det vel slik
at det gjaldt utdannelse i
trygghet fra slaveri og
barnearbeid, jeg håper i
hvert fall det).

Jeg skal gi vår statsminister
en god idé, som jeg ikke ser
bort fra at Malala ville ha
foreslått, om hun hadde
hatt viten om det: Det
hadde vært en meget god
begynnelse å ta vare på de
såkalte lengeventende
barna som regjeringen
ivrer for å sende tilbake til
den elendigheten de ﬂyktet
fra. Gi dem heller opphold
så de kan få utdanne seg i
trygghet i landet som ble
eslet til å utdele Nobels
fredspris. Da har man
utført en liten promille av
den ånd som lå til grunn
for prisen.
Kåre Bakken,
Batalden
kaareba@online.no

Ola Borten Moe

lover og regler skal følges,
slik NRK gjør, holder ikke.
Det ﬁnnes lover og regler mot
fartsovertredelser, æreskrenkelser, bruk av rusmidler og
kjøring av pirattaxi. Men det
rettferdiggjør etter mitt
skjønn ikke bruken av skjult
kamera og falsk identitet som
journalistisk metode. Menneskehandel og korrupsjon er
vel omtrent der jeg mener
lista bør ligge.

At det ikke ﬁnnes objektiv
journalistikk, er en ting. Men
veien derfra til at Norges
allmenkringkaster tar på seg
rollen som mikrofonstativ for
kjente ekstremistmiljøer er noe helt annet.
I USA har Fox gjort
det samme, dog for
andre grupper.
Forskjellen er jo at
mens du vet hva du
får på Fox, så hviler
det ennå et skjær av
sannhet, objektivitet
og faglig tyngde over
det NRK sier og gjør.
Vi som er glade i
NRK liker å tro på
det de sender. Og det
er jo i grunnen det
som deﬁnerer rollen
til en allmenkringkaster: være et organ
for samfunnsdebatt
og folkeopplysning
hevet over deﬁnerte særstandpunkt og kjente pressgrupper. Noen vil sågar si at
det gir NRK en særskilt
ansvar for hva de sender og
hvordan saker vinkles.

Det er som
å be Blitzmiljøet
lage en
ﬁlm om
Carl I.
Hagen.

Jeg mener det heller er en
nødvendig del av de ﬂeste
fellesskap, offentlige som
private. Fellesskap der det
også er mulig å fremprovosere uttalelser og handlinger.
Terskelen for å bruke skjult
kamera under dekke av å
være en venn i journalistisk
arbeide bør derfor være svært
høy. Det er litt som å ﬁlme
kjæresten i dusjen og legge
det ut på nett. Etterlatt
inntrykk trenger ikke ha noe
med virkeligheten å gjøre.
At NRK velger å rettferdiggjøre bruken av skjult kamera
gjennom å sende dette, er
åpenbart en feilvurdering.
Men mer alvorlig; det alminneliggjør det og senker
terskelen for å gjøre det for
alle andre. Å skjule seg bak at

I så måte er NRK inne i en
dårlig periode. I fjor sendte
NRK en reportasje om en
dømt romkvinne som bedyret
sin uskyld for menneskehandel i forkant av ankesaken. At hun også var dømt for
tvangsgifte av datteren på
elleve år, ble utelatt, likeså at
tiltalen blant annet også
inneholdt bruk av barn som
lokkeduer for sexkjøp og
utnyttelse av barn. Ifølge
NRK var dette utelatt fordi
det ville «komplisere saken».
Programmet «Skogen
verden glemte» ble felt i
Kringkastingsrådet for
tendensiøs journalistikk og

RIKSREVEN: NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen velger bevisst saker med tydelig
Borten Moe.
ditto bruk av virkemidler. Her
ble skogbruket i Norge
gjennom et program på en
time fremstilt som naturødeleggende og som en bidragsyter til klimagassutslipp.
I høst ble NRKs dekning av
Gaza-krigen også felt av
Kringkastingsrådet. Man-

glende opplysninger om
hvem Hamas var og hva de
gjorde, kombinert med
manglende spørsmålstegn
ved legen Mads Gilberts
politiske agenda gjorde at
NRK måtte tåle adskillig
kritikk.
Blant de mer kuriøse

MENINGER

OVERHØRT
Zizeks hang til ﬂanellskjorter som
ligner tomannstelt, bør anmeldes/
kommenteres i NRK
Vidar Kvalshaug på Twitter
La meg være din gårsdagens sokk
som hengte seg fast inni buksebenet
da du kledde av deg.
Grusomme Marit på Twitter

I noen etater jeg kjenner, er det så
gæli at du blir straffet dersom du
parkerer bilen med rompa ut eller
nekter å holde deg i trappegelenderet.
Ragnar Sandbæk, en av vinnerne av Morgenbladets
samtidskonkurranse
LO skremmer med at midlertidig
ansatte ikke får lån i banken og
derfor må leve et liv i usikkerhet

og uten faste rammer. Mitt
spørsmål til LO blir da: Tror dere
at arbeidsledige får lån i banken?
Arbeidsminister Robert Eriksson
om midlertidigheten, i VG
Det er å ta i for hardt å hevde at vi
har verdens beste juletrær, så det
er en myte.
Aftenposten Viten tar et oppgjør
med mytene om juletrær
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»

av dem handler om norsk pelsdyroppdrett.

ge?
LØSARBEIDERE: SV-leder Audun Lysbakken har uttrykt glede
over at jobben som arbeidsminister ikke er fast. Takk i like måte,
skriver Robert Eriksson.
FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX

Vi vet hva vi gjør
UNDERCOVER: Frank Nervik utga seg for å være praktikant innen
pelsoppdrett da han laget dokumentarﬁlmen «Pels».
FOTO: NRK

REVEN I BURET: Pelsdyroppdrett blir stadig mer kontroversielt.
FOTO: NRK

og deﬁnert politisk innhold, skriver Ola
FOTO: LINDA BOURNANE ENGELBERTH

hendelsene kan det nevnes at
konspirasjonsteoretikeren
Hans Gaarder nylig ble
invitert til Her og Nå for en
diskusjon om vaksinebruk
med overlege Sveinung
Sørbye. Gaarder har skrevet
mye rart og påstår at han
snakker med romvesner. Han

er økonom. Han ble imidlertid presentert som «uavhengig helseforsker», og dermed
faglig sidestilt med Sørbye i
en viktig medisinsk debatt.
Felles for disse sakene er at
det ligger en klar politisk
agenda bak reportasjen,
programmet eller den
samlede dekningen av en sak,
og at NRK har blitt felt, enten
av PFU eller av Kringkastingsrådet.
I «Pels» låner NRK bort sin
redaksjonelle sendeﬂate, og
dermed sin redaksjonelle
tyngde og troverdighet, til en
ekstrem dyreverngruppe som
tar i bruk ekstreme virkemidler for å nå fram med sin
agenda. Det er som å be det
gamle Blitz-miljøet lage en
ﬁlm om Carl I. Hagen gjennom å komme innpå han som
venn, ﬁlme han med skjult
kamera – for deretter å sende
det som «dokumentar» på en
av kanalens tyngre redaksjonelle sendeﬂater.

Jeg velger å tro at det er et
bevisst valg NRK har gjort når
de nå i større grad kjører saker
med en helt klar agenda og et
helt tydelig og deﬁnert politisk
innhold. Jeg tror heller ikke
det er tilfeldig at vinklingene
rimer med et urbant og
aktivistisk verdensbilde. Det
jeg imidlertid er helt sikker på,
er at om dette videreføres vil
det over tid få konsekvenser
for tilliten til NRKs rolle som
allmenkringkaster og organ
for hele det norske folk.
Dette er en debatt som
favner videre og involverer
ﬂere enn noen redaksjonelle
miljøer på Marienlyst. De
samfunnslag Senterpartiet er
en del av og representerer har
alltid støttet opp om NRK, så
også i høst, både når det
gjelder ﬁnansiering, rolle og
mandat. Det håper jeg også er
en sannhet om ti år.
Ola Borten Moe,
nestleder Senterpartiet
olabmoe@gmail.com

inn på arbeidsmarkedet,
enten utenforskapet skyldes
hull i CV-en, lettere psykiske
Robert Eriksson
lidelser, språkproblemer
eller annet.
Da jeg i sommer deltok
SV-leder Audun Lysbakken
under Arendalsuka merket
påstår i innlegget «Midlertijeg meg at sågar LO-leder
dig svikt» i Klassekampen
11. desember at regjeringens Gerd Kristiansen uttalte at
midlertidige stillinger kan
forslag om å øke adgangen
til å ansette midlertidig ikke være et virkemiddel for å
hjelpe sårbare grupper inn i
er forskningsbasert. Det
arbeidslivet.
stemmer ikke. OECDs nye
Jens Stoltenberg satte for
rapport «Employment
noen år siden ned et eget
Outlook 2014» slår fast at
idépanel, som i
sannsynligheAlternati- 2011 kom med
ten for å få en
innspill til
fast heltidsstilvet til
man
ling er betydemidlerti- hvordan
kan øke
lig større for
dig
ansettelse
er
yrkesdeltakelpersoner som
har hatt en
ikke fast ansettelse. sen blant
personer med
midlertidig
nedsatt funksjonsevne.
stilling, sammenlignet med
dem som har vært arbeidsle- Flere av utvalgets medlemmer argumenterte for mer
dige.
utstrakt bruk av midlertiRapporten «Labour
dige ansettelser.
Market Mobility in Nordic
Welfare States» utført for
Nordisk Ministerråd i 2010
Lysbakken unnlater å nevne
viser at i Norge går nærmere at vi ønsker å sette klare
halvparten over i fast stilling begrensninger for bruk av
etter ett års midlertidig
midlertidige ansettelser. Vi
ansettelse.
foreslår blant annet en
karantene- og kvoteordning
For enkelte grupper – særlig for å hindre misbruk.
SV-lederen hopper også
ungdom – kan midlertidige
bukk over det faktum at
ansettelser være et springalternativet til midlertidig
brett inn i arbeidslivet, noe
ansettelse ikke er fast
artikkelen «Midlertidige
ansettelse. Alternativet er
stillinger – et springbrett til
arbeidsledighet og utenforpermanente stillinger?» av
skap.
Engebretsen, Salvanes og
Lysbakken avslutter med
Vassengen, publisert i
å uttrykke glede over at
Statistisk sentralbyrå
jobben som arbeidsminister
Økonomiske analyser nr. 5/
er midlertidig. Han kunne
2012 viser.
nevnt sin egen stilling i
Også annen forskning,
samme slengen.
som Fafo-rapporten «Atypisk Arbeid» (2004) viser at
Robert Eriksson,
midlertidige ansettelser kan
arbeids- og sosialminister
hjelpe dem som står utenfor
robert.eriksson@asd.dep.no
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Heffermehls vilje
NOBELS
FREDSPRIS
Steingrímur Njálsson

Jeg er enig med Fredrik

Lettere vei til arbeid?
ARBEIDSMILJØLOVEN
Johan-Martin Leikvoll

Regjeringen har lagt fram en
stortingsmelding med en
rekke forslag som gjelder
langt mer enn midlertidige
ansettelser. Vil ﬂere funksjonshemmede, personer
med psykiske lidelser,
rusvansker få en lettere vei
tilbake til jobb i en tid med
behovet for mer og bedre
arbeidsinkludering?
Når det gjelder forslaget om
midlertidige ansettelser, kan
det nok gi visse effekter for
noen av dem som kan vise seg
fram for en arbeidsgiver som
er usikker på om han har råd
til å ansette. Arbeidsminister
Robert
Eriksson
overselger
likevel dette
virkemiddelet – antakelig får verken
funksjonshemmede
eller de med store helseutfordringer som har stampet i
byråkratiske Nav-køer i årevis
uten arbeidsrettede tilbud
vesentlig drahjelp av dette
forslaget. Dessuten er jo all
attføring i prinsippet midlertidig, arbeidsgiver får rikelig
anledning til å prøve ut
kandidaten før ansettelse,
men da også med tett oppfølging og bistand både av
personen og arbeidsgiveren.
Rett jobbmatch og tett
oppfølging er suksessfaktorene, og meldingen bygger
faktisk opp om denne måten
å jobbe på for tiltaksleverandørene. NHO og attføringsbedriftenes satsing på jobb- og
rekrutteringsstrategien
«Ringer i vannet» brukes som

et eksempel på dette. Dette er
den strevsomme, men
effektive hovedveien for å få
personer med nedsatt
arbeidsevne i jobb.
Men man kunne fått ﬂere i
jobb om man hadde bygget
ned ventetidene før og
mellom ulike attføringsprogrammer. Isteden foreslås det
å slå sammen tilbud for ulike
målgrupper. Dette tjener
kanskje arbeidsmarkedsbyråkratene, men ikke personer
med nedsatt arbeidsevne.
Disse trenger tvert imot
målrettet innsats tidligere og
uten avbrudd, som bare fører
til større nederlagsfølelse og
frustrasjon.

Det ﬁnnes få kortsiktige eller
enkle løsninger innenfor
denne delen av arbeidsmarkedspolitikken, men til nå har

Verken funksjonshemmede eller de med
store helseutfordringer får drahjelp av
dette forslaget.
det likevel vært tverrpolitisk
enighet om at den skal være
statlig og underlagt Stortingets oppsyn og kontroll. Blir
ikke arbeidsmarkedspolitikken gjennom denne meldingen i større grad overlatt til
byråkratene og markedet
uten aktiv politisk oppfølging? Samtidig åpner man
opp for å kommunalisere ﬂere
av disse tjenestene, noe som
også kan svekke fagområdet.
Meldingen er intet mageplask fra statsråd Eriksson,
men heller ikke det svalestupet han har lagt opp til i
sin retorikk.
Johan-Martin Leikvoll,
direktør i Attføringsbedriftene i NHO
johanm.leikvoll@nhoservice.no

Penn og blekk
TEKNOLOGI
Kristin Frija

Jeg leste innlegget til Lasse
Tømte i Klassekampen av 10.
desember, og kan opplyse
ham om årsaken til at det ble
brukt blyant, penneskaft
med splitt og blekk, i stedet
for kulepenn. Den gangen
var det viktig å lære å skrive
ordentlig og ha en tydelig og
klar håndskrift, og vi lærte
alle den samme skrifttypen.
Det var viktig at vi brukte
penn og blekk, da dette ga
en viss motstand når vi

skrev, og vi hadde derfor
bedre kontroll over formgivingen. Kulepennen gled
fortere, og vi ville fort miste
kontroll over skriften.
Blyant ble brukt til kladd,
slik at innføringen skulle bli
uten overstrykninger og
liknende.
Årsaken til at vi ﬁkk utdelt
penneskaft, pennesplitt og
blekkhus, var at det ville
koste for mye å kjøpe inn
fyllepenner til alle. Senere
kjøpte vi jo disse selv.
Det hender det er bra med
litt motstand.
Kristin Frija,
Oslo
kr-frij@online.no
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Heffermehl i at Geir Lundestads ettermæle som Nobeldirektør er broket. For en
som har lest Nobels testament, synes det mulig å gi
Heffermehl rett i at Nobelkomiteen sjelden innfrir
Nobels egne kriterier for hva
en kandidat bør ha gjort for å
fortjene prisen.

Om Lundestad har «obstruert
alle forsøk på å få tatt Nobels
idé på alvor», er likevel ikke
sikkert. Hva komiteen har
snakket om i sine indre
gemakker, vet verken jeg
eller Heffermehl. Og dersom
noen med overlegg har
forhindret realiseringen av
Nobels vilje, må det vel være
komiteen som sådan?
Heffermehl tillegger
Lundestad for mye makt
over og kontroll med komiteens arbeid. Dersom noen
skal ansvarliggjøres for
brudd på norsk arverett,
synes det rimelig å peke på
komiteen som kollektiv, på
tross av at sekretæren, som
Heffermehl påpeker, har et
særskilt ansvarlig for at lover
og regler er fulgt i arbeidet.
Heffermehl skal ha
honnør for sin innsats; det er
hans fortjeneste at offentligheten nå vet hva Nobel
egentlig skrev i sitt testament. I så måte anbefaler jeg
alle å lese «Nobels vilje».
Med denne boka har han
imidlertid òg styrt debatten
rundt nobelprisen inn i et
juridisk spor. Måten testamentet forvaltes på handler

nå om hvorvidt man følger
norsk lov eller ei. Dermed
har Heffermehl lagt et
argumentativt lokk over et
knippe større spørsmål:
Hvordan oppnås fred i
dagens verden? Hva er de
store utfordringene for
fredsarbeid i dag? Hva
forstår vi med fred?

Også et testament er åpent
for tolkning, og det er ikke
gitt at Heffermehls tolkning
er den mest rimelige. Nobel
bruker ord som fred og
«fredsförfektare» uten å
deﬁnere dem. En testamentsforvalter er i sin fulle
rett til å tolke slike begreper.
Nobel bruker ordet freds
fredskongress, et utdatert
rt
begrep som må
settes om til dagens
virkelighet. Hva
forbrødring
egentlig består i og
hvordan den best
fremmes, sier ikke
Nobel noe om. Også
å dette
må komiteen selv tenke seg
til. Kriteriet om «reduksjon
av stående armeer» er lettere
å tolke, som nedrustning,
men også her her må vi
omsette Nobels tanker og
språkdrakten fra 1895 til
dagens virkelighet.
Etter min mening er
Heffermehl for rigid i sin
argumentasjon. Jo visst må
vi ha loven på vår side, men
å låse realiseringen av
Nobels vilje til verden anno
1895 vil være å redusere
prisen, og juridisk synes det
dessuten ikke nødvendig.
Jeg mener det faktisk vil
være å obstruere ærlige
forsøk på ta «Nobels idé på
alvor». For hva var Nobels
idé? Først og fremst ville han
at dette arbeidet skulle

fortsette, han tenkte fremtidsrettet. Ut ifra en slik idé
er det ikke rimelig å anta at
han ønsket at prisen skulle
være på høyde med samtidens utfordringer.

En slik tolkning åpner for en
noe videre fredsbegrep enn
det Heffermehl ønsker å
legge til grunn. Hvordan
nedrustning, utvikling av
fredsbevegelsen og forbrødring – begreper som altså må
deﬁneres – oppnås i dag, er
dermed en debatt som nå
åpnes. Å erkjenne at fredsarbeid i de ﬂeste krigsherjede
land har et åpenbart kjønnsaspekt, er etter mitt skjønn i
tråd med Nobels idé. Kanskje er ikke nedrustning,
utvikling av
ni
fredsbevegelsen
og
f
forbrødring
mulig
f
uten
den globale
u
kampen
for likestilk
ling som Malala er en
li
del av? Å premiere en
demonstrasjon av at ord
demon
er mektigere – og selvsagt
fredeligere! – enn våpen, er
forresten òg i tråd med
Nobels idé.
Det er lenge siden verden
har sett en fredsforkjemper
av Malalas format. Hvilke
andre nålevende personer
inspirerer fredsforkjempere
over hele verden på samme
måte? Den som har hørt
hennes tale i FNs Generalforsamling, holdt på hennes
sekstenårsdag, vet for øvrig
at hun har et eksplisitt
ikkevoldsbudskap, og at hun
taler all verdens våpenmakt
midt imot. Ville Heffermehl
gitt prisen til Malala?
Steingrímur Njálsson,
lektor og skribent
steingrimurnjalsson@yahoo.no

Grep mot ulikhet
ULIKHET
Bjørnar Moxnes

Agendas Marte Gerhardsen
sier i Klassekampen (12.
desember) at hun ikke har
noen raske grep mot ulikhet,
og «derfor er jeg ikke i
Rødt». Som økonomen
Thomas Piketty viser i boka
Kapitalen i det 21 århundre,
ligger det i kapitalismens
natur å øke ulikheten
mellom vanlige folk og
eierne, siden formuer vokser
raskere enn lønningene. Slik
sett ﬁns det ingen raske grep
mot ulikhet. Det trengs
snarere et systemskifte, men
jeg er usikker på om det er
dette Gerhardsen sikter til.
Samtidig viser Pikettys
studier at politikk deﬁnitivt
betyr noe innenfor rammene
av et kapitalistisk system,
ikke minst hvordan vi
innretter skattesystemet. I
beste fall fører den voldsomme interessen rundt
Piketty til at venstresida nå
starter debatten om hvordan
vi kan bekjempe de økende
klasseskillene.

Det trengs mer enn noen
gang. De siste tiårene har
klasseskillene i Norge blitt
stadig større – uavhengig av
hvilke partier som har sittet
ved makta. Vi må 80 år
tilbake i tid for å ﬁnne så mye
rikdom konsentrert i den
økonomiske eliten som i dag.
Skal vi snu dette, trengs en
langt mer radikal politikk.
Da kan vi ikke tviholder på
Høyres skattenivå fra 2004,
slik Ap har gjort. Hvilke grep
kan vi i stedet ta?
For det første er det
ulogisk at inntekt fra andres
arbeid skal skattes lavere
enn inntekt fra eget arbeid.
Vi trenger en likebeskatningsreform, med toppskatt
og trygdeavgift for utbytteinntekt, som det er for
arbeidsinntekt. I tillegg må
vi gjøre formuesskatten
progressiv. Det er helt
ulogisk at en person som har
en milliard i formue ikke
skal betale mer i formuesskatt enn en som har en
million.
Vi foreslår også en
millionærskatt på inntekter
over 1,5 millioner kroner. Et
stort ﬂertall ønsker en mer

rettferdig beskatning av
millioninntekter, ja selv
Kåre Willoch har uttrykt
støtte til det. Da bør også
ﬂere partier på venstresida
enn Rødt vurdere om man
ikke bør gå inn for det.
Skjermingsfradraget betyr
at du kan ta ut ﬁre prosent
av det du har investert i et
aksjeselskap hvert år
skattefritt. Hvis du investerer en milliard kroner, kan
du skattefritt ta ut 40
millioner kroner. Vi må
innføre reell beskatning av
aksjeutbytter ved å fjerne
skjermingsfradraget.

Venstresida må tørre å
forandre de eksisterende
forholdene, framfor å bare
tilpasse seg dem. Vi må tak i
det grunnleggende framfor
det overﬂatiske. Skal
Piketty-hypen bli noe mer
enn uforpliktende hyllest av
en akademisk superstjerne,
må vi våge å fremme en
radikal politikk for rettferdighet. Både raske grep, og
systemoverskridende grep.
Bjørnar Moxnes,
leder i Rødt
b.moxnes@roedt.no
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Tyrannoﬁli
og sløvsinn

Om Pax og blårussen
skulle tro norsk våpenindustri var av en viss interesse.

NÆRINGSLIVSHISTORIE
I anledning Pax Forlags

Ved Senter for næringslivshistorie, Handelshøyskolen
BI, har vi skrevet ﬂere at
disse bøkene, inklusive
verket om våpenfabrikken.
Dette er oppdragshistoriske
prosjekter som tilhører det vi
kan kalle jubileumsindustrien, hvor bedrifter, organisasjoner og andre institusjoner betaler oss for å skrive
deres historie.
Vi selger forskning, og vi
er oss bevisst vår rolle. I år
har vi utgitt antologien
«Næringsliv og historie», på
nettopp Pax Forlag, hvor vi
diskuterer næringslivshistorie og gjør rede for hvordan
vi arbeider. Morgenbladet
skrev følgende om boka:
«Det er nesten ikke til å tro,
men det er kommet en
viktig, akademisk god og
leseverdig bok fra BI.»
Tradisjonelt har bedriftshistorien vært temmelig
servil overfor makt. Ofte var
det en gammel direktør, en

Klassekampen
Kl
k
mandag
d
skribent eller en eller annen
pensjonist med bakgrunn i
selskapet som skrev festskrift. Også historikere ble
hyret inn, men bøkene
hadde sjelden en kritisk
distanse.

Siden 1970-tallet er det
imidlertid skjedd en betydelig akademisering av feltet,
men det har vist seg vanskelig å få ﬁnansiering fra de
ordinære forskningsmiddelpottene. Næringslivshistorien er derfor i stor grad blitt
overlatt til
næringslivsaktørene selv
å ﬁnansiere.
Derfor
opererer
vi med tydelige kontrakter,
hvor den akademiske
friheten knesettes. En
oppdragsgiver kan ikke gå
inn og sensurere manus. Og
derfor nedsetter vi bokkomiteer, med representanter fra
oppdragsgiver og med
uavhengige historikere og

andre forskere. Disse leser
manus og kommer med
kritiske innspill til arbeidet
underveis, noe som sikrer
kvaliteten og gir oppdragsgiverne en arena for å
komme med sine synspunkter. Problemer som forfatteres selvsensur og liknende
diskuterer vi stadig på møter
og seminarer.

Trebindsverket om Kongsberg Våpenfabrikk og
Kongsberg Gruppen er blitt
til på denne måten, men er

Når sluttet venstresida sluttet å
bry seg om studier av økonomi?
det er mulig noen ﬁnner
innholdet uinteressant rett
og slett fordi bøkene er
skrevet ved blårussmekkaet
BI og ﬁnansiert av Kongsberg Gruppen? Vi har for
eksempel ikke sett noen
anmeldelse av verket i
Klassekampen, selv om man

rer et knefall for oppdragsgiver, får hver og en leser
vurdere selv. Jeg har i bind 1,
som dekker perioden 1814 til
1945, blant annet skrevet om
formingen av en fabrikkarbeiderklasse, om mannsarbeidsplassen KV, om tidlig
utvikling av standardisert
serieproduksjon, om våpen
som kjønnede produkter, om
eksport av norsk våpenteknologi, om rustningskappløp og militarisme, om
den banebrytende innføringen av åttetimersdagen og
om hvordan KV-ledelsen
som antirevolusjonær aktør
sto på det bestående samfunnets side da den revolusjonære arbeiderbevegelsen sto
på barrikadene etter første
verdenskrig.

Verket viser hvordan fabrikken er blitt transformert til
et stort, internasjonalt,
eksportorientert teknologikonsern. Det er ulike
meninger om Norge bør
eksportere våpen, men vi
forklarer i alle fall hvordan
dette har gått til.
Det bør være åpenbart at
næringslivet og den norske
kapitalismen er et viktig
objekt å forske på og skrive
bøker om. Slik forskning
kan kaste lys over et bredt
spekter av temaer som
klassedannelser, kjønnsregimer, forbruksmønstre,
arbeidslivsrelasjoner og
profesjonsmakt.
Christine Myrvang,
oppdragshistoriker og leder av
Senter for næringslivshistorie,
Handelshøyskolen BI
christine.myrvang@bi.no

Læringsutbytte og lærerautoritet
SKOLE
Arne Johan Vetlesen

Lasse Tømte kommenterer 10.
desember min spaltetekst om
«læringssabotasjen». Hans
overskrift «Mens vi ventet på
kulepennen» holder det den
lover: Kritiske røster mot
mobilens og PC-ens inntog i
klasserommet feies av banen
som et reaksjonært ønske om
å gå tilbake til fjærpennens – i
Tømtes tekst: gåsefjærens –
tid. Innlegget publiseres
dagen etter at Ivar Tronsmo
langet ut mot vitenskapsjournalist Bjørn Vassnes og
avskrev hjerneforsker
Michael Spitzers referansemettede bok «Digital demens»
som «sludder» og hans
advarsler som «idiotiske
påstander».
Vassnes får svare for seg.
Hva angår Tømtes innlegg,
noterer jeg at det baserer seg
på anekdoter snarere enn
forskning. Det må være lov.
Men det fritar ikke fra kravet

IDEOLOGI
Knut Rognes

Hvorvidt verket represente-

Christine Myrvang

femtiårsjubileum ble det
både i en kronikk i Klassekampen (8. desember) og fra
talerstolen under festen
beskrevet som paradoksalt
at det radikale forlaget nå
utgir næringslivshistoriske
oppdragsverk. Toppen av
ironi var, ifølge jubileumsbokforfatter Kim Helsvig, at
Pax i selveste jubileumsåret
har utgitt et trebindsverk om
Kongsberg Våpenfabrikks
historie. Men når sluttet
venstresida å bry seg om
studier av økonomi?
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om presis gjengivelse av
synspunktene som kritiseres.
Jeg foreslo ikke å forby PC-er
i klasserommet. Jeg skrev om
vegringen mot å forlange
mobilen bort fra klasse- og
seminarrommet, med referanse til kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksens
konstatering av at «utenomfaglig PC- og mobilbruk er
blitt et økende problem ved
mange skoler».

Tømte virker uinteressert og
uinformert om i hvilken grad
elever opplever å få sin
læring spolert. Forstyrrelsene
som surﬁng på nettet, spilling
og sjekking av Facebook
innebærer mens undervisning pågår er reelle nok.
Elevene som er berørt
fortjener å bli møtt med
respekt og effektive tiltak
snarere enn raljeringen
Tømte bedriver. Det elever
opplever som medelevers
hensynsløshet og læreren
som mangel på elementær
høﬂighet, er i Tømtes fortelling blitt til en rettighet og
«uante muligheter til å hente

informasjon og opplysninger» – som om det er dette
aspektet som kritiseres, ikke
dominansen av det utenomfaglige, i hvis lys Tømtes
beskrivelse virker ytterst
naiv. Når han så beskriver
håndhevelsen av mobilforbud i timen som ensbetydende med at læreren bruker
halve timen på å gnåle om
mobilen, har det intet med
den faktiske gjennomføringen av et slikt forbud å gjøre.
Som kjent er det ikke vanskeligere enn at elevene legger
fra seg mobilen før de går inn
til undervisningen. Elever
som kan sammenligne sitt
læringsutbytte før og etter et
slikt forbud, er ikke i tvil om
hva de foretrekker. Dernest
kommer at Tømte hopper
fullstendig over problemene
med barns og unges mobilavhengighet – et problem
skolen er en velegnet arena
for å motvirke.
Mens Tømte virker likeglad
med truslene mot elevenes
læringsutbytte, er han desto
mer oppsatt på å arrestere
min påkallelse av lærerens

autoritet. Ja, tenk det! Tømte
synes å slå autoritet i hartkorn med autoritær, med en
lærer som skriker for å få
respekt, og som selvsagt ikke
får det. Dermed illustrerer
han den manglende evnen og
viljen til å sondre mellom god
og dårlig autoritetsutøvelse
som jeg, sammen med
pedagogen Per Bjørn Foros,
påpeker som en uheldig
seneffekt av ‘68-opprøret i vår
bok «Angsten for oppdragelse». Det får lyde så utidsmessig og ukorrekt det bare vil,
men min erfaring er at elev og
lærer deler innsikten i
betydningen av at læreren –
eller eleven som fremfører
noe – nyter den ro som skal til
for alles utbytte.
Her kommer det godt med
at læreren brenner for faget
sitt, slik Tømte fremholder
– samt at alle kan samle sin
oppmerksomhet omkring det
som fremføres, uten konkurranse fra uvedkommende
duppeditter.
Arne Johan Vetlesen,
professor i ﬁlosoﬁ, UiO
a.j.vetlesen@iﬁkk.uio.no

Det var nytt for meg og nok
for mange andre, men Nina
Witoszek sier i Klassekampen 12. desember at «det er
nok å lese fremragende
studier av intellektuell
tyrannoﬁlia hos blant
annet Chomsky, Marcuse,
Foucault og Jacques
Derrida i bøker som (...)
Roger Scrutons ‘Thinkers
of the Left’ (1998), (...) Mark
Lillas ‘The Reckless Mind’
(2003) eller (...) Richard
Wolins ‘The Seduction of
Unreason’ (2006)».
Det er av interesse å
fastslå at ingen av de
bøkene hun nevner
omtaler Chomsky (heller
ikke Marcuse). Men det er
vel ikke så nøye – ingenting er kjedeligere for
lesere enn «sitater og
kontrasitater» og det er
selvsagt unødvendig å
basere seg på tekster av
Chomsky selv når sladder
og møkkaspredning gjør så
fremragende nytte. Hun
ﬁkk til og med to sider i
Klassekampen for å kolportere løgner om Chomsky
som tyrannoﬁl. Hva er det
som skjer?
Knut Rognes,
Oslo
knut@rognes.no

A Cuba
SPRÅK
Sylfest Lomheim

«Faktasjekk, Lomheim»,
skriv Idun Senstad i
Klassekampen 11. desember. Vel, sjekk – på Cuba!
Eg kjem direkte derifrå og
kan berre slå fast at
kubanarar, både guidar og
andre, forklarer forkortinga CUC med ‘convertible unidad Cuba’. Det
formidla eg i spalta mi.
Dessutan må vel kubanarar
sjølve styra dette, ikkje
internasjonal forkortingspraksis. For CUC er ingen
internasjonal valuta.
Når det gjeld verdien,
lurer eg også på Senstads
påstandar. Kubanarane
streka under at CUC ikkje
lenger følgjer dollaren 1:1,
valutaen får (no) verdien
sin sett i forhold til euroen.
Utover det sa dei at verdien
svingar ganske mykje. Og
igjen – dette avgjer dei
sjølve.
Har du gjort faktasjekk
på Cuba, Idun Senstad?
Så skreiv eg at -mera i
Guantanamera var ‘jente’
eller ‘dame’. Du har rett,
m-en høyrer til namnet,
altså hovudordet, ikkje til
avleiingssufﬁkset. Eg
skulle ha skrive -era! Den
synda kan eg leva med.
Sylfest Lomheim,
professor og spaltist
sylfest.lomheim@gmail.com
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«Det å skulle feire jul på den plassen jeg er i livet nå, er kanskje ﬁnere
enn noen gang. Jeg er inne i en ny epoke, og jeg har blitt mer voksen»

KRONIKK
&DEBATT

TONE DAMLI I PROGRAMMET «TONES JUL»

I tre ekstreme kriseland er sosialdemokratiske partier gjort til politiske blindspor.

Krisehverdager i Europa
mangfoldet og mot vestlig
patentrett som hindrer
billigproduksjon av livsviktige medisiner – og mye, mye
annet.
Enten de er spontane eller
godt organiserte styrker disse
motstandskampene hverandre gjensidig. Hva enten de er
mislykte eller vellykte, kan
kamperfaringene oppleves av
stadig ﬂere som frontavsnitt i
samme kamp. Det er denne
kampen som gir innhold til
parolen «En annen verden er
mulig» – hvis en virkelig
slåss.
«En annen kapitalisme er
umulig» – kan derimot fort bli
en defaitistisk parole. Den
kapitalismen som brytes ned
i dagens Europa, er allerede
vesensforskjellig fra den som
fantes på 1970-tallet. Dagens
EU-kapitalisme likner mye
mer på den nådeløse kapitalismen som Marx analyserte i
sine hovedverk enn på det
klassekompromisset som
utvikla de europeiske velferdsstatene på 1950- og
60-tallet.

Dag Seierstad

ORIENTERING
Halvor Fjermeros, journalist
og bystyremedlem for Rødt i
Kristiansand, skildrer i boka
«Uro i Euroland» de katastrofale krisevirkningene i
Europa. Undertittelen er
talende: «Faglig avmakt og
sosial motstand i EUs nye
arbeidsliv.»
Med støtte fra norske
heismontører, transportarbeidere og fra Fagforbundet har
Fjermeros reist rundt i
Europa for å fange opp hva
som ﬁns av sosiale opprør og
organisert motmakt i den
krisa som så brutalt knuser
livsutsiktene til millioner
mennesker.
Han har reist i ekstreme
kriseland som Hellas, Spania,
Italia og Irland, men også i
Tyskland og Storbritannia der
krisa bryter ned samfunnsforhold på andre måter. Særlig
oppmerksomhet retter han
mot fagbevegelsen: Hvordan
forsvarer foreninger og
forbund medlemmene mot
oppsigelser og brutaliserte
arbeidsvilkår og mot stadige
kutt i lønn, pensjoner og
offentlige tjenester?
Det sosiale opprøret har
vært synlig nok: «Det har
ikke manglet på protester og
aksjoner, generalstreiker og
okkupasjoner av plasser og
torg.» Men det var lettere å
ﬁnne eksempler på faglig
avmakt enn på virkningsfull
faglig motmakt.
Fjermeros får godt fram
hvordan og hvorfor arbeidslivet i land etter land sønderrives under de seks eviglange
kriseåra etter at ﬁnanskrisa
slo ut i 2008. I tillegg til
millionene av arbeidsløse må
innpå en fjerdedel av dem
som ennå er i jobb, ta til takke
med lønns-, arbeids- og
avmaktsvilkår som var
utenkelige så nylig som for
tjue år sia.
I Spania har regjeringene
på ensidig basis satt inngåtte
tariffavtaler til side, svekka
oppsigelsesvernet, senka
lønna for offentlig ansatte og
gjort midlertidige ansettelser
til det normale for ungdom
– hvis de overhodet har en
jobb. Tilsvarende historier

TRÅTT: En eldre dame går forbi en grafﬁti av en alternativ amerikansk dollarseddel. Hellas har blitt
rammet beinhardt av krisepolitikken i Europa de siste årene.
FOTO: MENELAOS MYRILLAS, AFP/NTB SCANPIX
legger Fjermeros fram om
Hellas, Italia, Irland, Portugal, ja også om Tyskland.
I Hellas og Spania er mer
enn annenhver ungdom uten
arbeid. I Italia og Portugal er
den ofﬁsielle arbeidsløsheten
blant ungdom rundt 40
prosent. Slik har det vært i

byråkratiske organisasjonsskall».
I denne situasjonen må
folk greie seg sjøl «i et vitalt
virvar av sosiale bevegelser
som former nye mønstre for
samhandling og motstand,
skaper nye markeder og nye
måter å ta vare på hverandre i

«Fjermeros kan ikke peke
på mange folkelige seire
fra denne siste krisetida»
årevis. Fatter vi hva slike tall
innebærer – for den enkelte
og for det samfunnet de
skulle vært en meningsfull
del av – spør Fjermeros.
Da er det ekstra tragisk at
fagbevegelsen i Hellas og
Spania er gjennomsyra av
korrupsjon og medløperi med
den krisepolitikken som
tvinges i gjennom. Det
hjelper lite at det samme også
gjelder styre og stell helt til
topps i samfunnet. De greske
og spanske fagorganisasjonene har – ifølge Fjermeros endt som «avmektige og

ruinene av kuste velferdsordninger».

I Hellas begynte det med
poteter. Mange produsenter
leverer nå matvarer som mel,
olje, linser, bønner og ris
direkte til forbrukerne og
kutter ut fordyrende mellomledd. Leger, sjukepleiere og
psykologer jobber enkelte
steder gratis i solidaritetsklinikker for dem som er uten
inntekt i krisekaoset.
Det slår Fjermeros at det er
nesten ingen diskusjon av det
økonomiske systemet som

har skapt krisa. Derimot er
det nok av moralsk fordømmelse av «uansvarlige» land
som det – bortsett fra Hellas
– ikke er noe faktisk grunnlag
for. Kriseland som Spania,
Portugal, Irland og Italia
hadde før ﬁnanskrisa bedre
styring med den offentlige
økonomien sin enn land som
Tyskland og Frankrike.
Fjermeros avslutter boka
med å distansere seg fra det
globaliseringskritiske «En annen verden er mulig» og
stiller det opp imot parolen
«En annen kapitalisme er
umulig».
Men slagordet «En annen
verden er mulig» oppsto ikke
i Europa. Det er tvert om en
sammenfatning av utallige
kamper mot konsernstyrt
globalisering i Asia, LatinAmerika og Afrika.

De globale sosialforumene
har vært møtestedet for
jordløse som slåss for retten
til jord i Brasil som i India, for
dem som slåss mot privatising av vannforsyning til
storbyer i Sør-Afrika som i
Bolivia, for kampene om
råderetten over det biologiske

Marx sin analyse var tro mot
den kartleggingen av sosiale
elendighet som Engels kunne
dokumentere så rystende
grundig i 1844 (The Condition
of the Working Class in
England). Fjermeros får på
samme måte godt fram den
sosiale elendigheten som brer
seg i europeiske land i dag –
og at mye faglig og politisk
avmakt omgir denne elendigheten.
Fjermeros kan ikke peke
på mange folkelige seire fra
denne siste krisetida. Og han
har åpenbart leita iherdig.
Men de lokale seirene ﬁns og
beskrives - og har alltid sin
spesielle bakgrunn og sine
særegne forutsetninger. Det
er likevel ingen tilfeldighet at
i tre ekstreme kriseland har
partier og bevegelser fra det
ytre venstre gjort sosialdemokratiske partier til politiske
blindspor. Det gjelder Syriza i
Hellas, Sinn Fein i Irland og
Podemos i Spania.
Men kriseutfordringene er
enorme, og mye kan gå galt
om protestene er aldri så
sterke – og viljen er aldri så
god. Fjermeros sprer ingen
illusjoner om kampen for et
mer menneskeverdig Europa.
Men han får godt fram at den
er nødvendig.
Dag Seierstad,
EØS-rådgiver for SVs
stortingsgruppe og medlem
av fagrådet til Attac
dag.seierstad@stortinget.no

NASJONALMUSEETS
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Gi bort
et år med
opplevelser!

Bli
venn
nå!

Har du en venn, en svigermor eller en bror
som er nysgjerrig på kunst, arkitektur og design?
Gi bort et gavemedlemskap for hele 2015.
Gavekortet kan kjøpes i Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og
Nasjonalmuseet–Arkitektur.
Medlemskapet i Nasjonalmuseets Venner gir ubegrenset adgang til kunsten for deg og en venn i et helt år.
Du får inntil 35 % rabatt på produkter i museumsbutikkene, 20% rabatt på konserter, og invitasjon til
foredrag og events som kun er for medlemmer.
nasjonalmuseet.no
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■ Nye frihandelsavtaler kan ramme

Krever un
Regjeringen må kreve at kulturen holdes
utenfor de nye frihandelsavtalene som
er på vei, sier Fagforbundet. I verste fall
kan norsk kulturliv miste statsstøtte.

TRONSMO:

Ti på topp
Thomas Piketty er i Norge, og «Piketty på
1-2-3» klatrer til toppen av lista.

FAKTA

1. Piketty på
1-2-3
Esben S. Titland

TTIP og Tisa:

KULTUR

2. Krüger &
Krogh: Brennpunkt Oslo
Kabicek, Skandfer, Agdestein

Av Mari Brenna Vollan (tekst)
og Anniken C. Mohr (foto)
– Jeg frykter for subsidieringen av det breie kulturlivet i
Norge. Det er den som kommer til å settes under press
først.
Det sier Roger Haga Heimli, medlem av Fagforbundets
arbeidsutvalg. I går skrev
Klassekampen at to nye globale handelsavtaler kan true
norsk kulturliv.
I disse dager pågår forhandlinger om de såkalte
TTIP- og Tisa-avtalene, som
har som mål å liberalisere og
harmonisere internasjonal
handel. Norge er med i forhandlinger om sistnevnte, og
Heimli krever nå at politikerne tar ansvar for kulturen.
– Regjeringen må sørge for
å sette kultur på unntakslisten, fastslår han.

3. Å skrive
Marguerite Duras
4. Den største forbrytelsen
Marte Michelet
5. Kebbelife. Mann søkes. Helst uten sjarm.
Mette Hellenes
6. Kråker
Cord Riechelmann
7. Oppﬁnnere som døde av sine egne oppﬁnnelser
Ola Vikås
8. Stoner
John Williams
9. Kjell Askildsen. Et liv.
Alf van der Hagen
10. Jeg er bare en enkel konseptualist
Christopher Nielsen

Teaterbilletter på spill

INTERNASJONALEN:
Performancekunstneren Marina
Abramovic jobber med et stort
ﬁlmprosjekt. Sju regissører, deriblant
Roman Polanski, er invitert av
kunstneren til å regissere hver sin
dødsscene fra berømte operaer som «Carmen», «Tosca» og
«La Traviata». Abramovic skal selv spille hovedrollen i alle
operaene, som den greske operadivaen Maria Callas.

FOTO: ANNAR BJØRGLI, NASJONALMUSEET

TÅ

NOTERT:

Skal samarbeide mer
Munch-museet og Nasjonalmuseet høstet gode erfaringer da
de samarbeidet om Edvard Munchs 150-årsjubileum i fjor. Nå
viderefører de partnerskapet i en fast samarbeidsavtale.
– Museene har mange felles mål, ikke minst skal vi begge
ﬂytte inn i nye museumsbygg. Sammen skal vi bidra til et løft
for hele det visuelle kunstfeltet, og gi Oslo og Norge en
synligere plass på det internasjonale kunstkartet, sier de to
museenes direktører, Audun Eckhoff (venstre) ved Nasjonalmuseet og Stein Olav Henrichsen ved Munch-museet. ©NTB

Fagbevegelsen i Europa er
opptatt av hvordan kulturfeltet blir håndtert i de to avtalene, forteller Heimli. Han frykter at det i verste fall vil bli
umulig å gi statsstøtte til
kunstnere eller tiltak som kulturskoler.
– Avtalen vil rokke ved noe
av fundamentet Norge bygger
sin kulturpolitikk på. Som at
kulturen ikke er en handelsvare, men en del av samfunnsstrukturen.
Et viktig prinsipp i Norge er
at kulturen skal være tilgjengelig for alle, som et lavterskeltilbud, påpeker Heimli.
– Det krever en viss statlig
styring, i form av subsidiering
av teaterbilletter og andre
ting. Hvis dette blir handelsvarer, er det markedet som bestemmer.
Heimli slår fast at grunntanken i både Tisa- og TTIPavtalen er at markedet skal
være fritt.
– Derfor må politikerne
være nøye med å deﬁnere
unntakene. I andre land har vi
blant annet sett at nasjonale
tv-kanaler ikke får lov til å prioritere nasjonale tv-serier, på
grunn av konkurransehensyn.

– Rokker ved demokratiet
Tisa-forhandlingene har blitt
kritisert for å være lite transparente. Attac Norge er be-

■ EU og USA forhandler om
verdens største frihandelsavtale, Transatlantic Trade and
Investment Partnership (TTIP).
■ Trade in Services Agreement
(Tisa) er tilsvarende forhandlinger om tjenester, som Norge er
med på.
■ Målet er å redusere all
markedsregulering, noe som
kan gi Hollywood store fortrinn
overfor den i dag statsstøttede
europeiske ﬁlmbransjen.
■ Torsdag har Fagforbundet
konferanse om Tisa-avtalen.

Klassekampen 12. desember
kymret for at store selskaper
som Amazon får innﬂytelse
over innholdet. På torsdag inviterer Fagforbundet til konferansen «Kritisk blikk på
Tisa». Heimli mener det
trengs mer kunnskap og debatt om både den og TTIP-avtalen.
– Denne typen handelsavtaler rokker ved fundamentet i
norsk demokrati. Politiske avgjørelser i folkevalgte organer
blir satt under press av bedrifter og kapitalen. Det må ikke
tåkelegges eller omtales som
at det bare er snakk om prinsipper for å handle varer med
hverandre.
Stortingspolitiker
Arild
Grande (Ap) forstår Fagforbundets uro.
– Vi følger nøye med på det
vi får av informasjon fra disse
forhandlingene. Ifølge tradisjonen har kultursektoren
vært skjermet fra det ordinære handelsavtaleverket, og vi
forutsetter at det skjer i framtida, sier han.

Må vurdere krav
Grande vedgår at det er et
problem at norske myndigheter får lite informasjon om
prosessene i TTIP-forhandlingene mellom EU og USA. Når
det gjelder Tisa-avtalen, forventer han at regjeringen
varsler Stortinget om mulige
konsekvenser for norsk kulturliv.
– Det er all grunn til å være
på vakt når det gjelder hvilke posisjoner Norge inntar.

BEKYMRET: Roger Haga Heimli i Fagforbu
Statssekretær
Morten
Høglund (Frp) i Utenriksdepartementet sier at regjeringen må være forberedt på å
motta krav som ikke er med i
det norske åpningstilbudet og
at disse må vurderes nøye.
– Tisa handler om å forplikte seg til å gi utenlandske tjenesteytere adgang til å levere
sine tjenester på det norske
markedet under samme vilkår som norske tjenesteytere.
På enkelte områder er det likevel spesielle hensyn som
tilsier at forskjellsbehandling
er nødvendig. Dette gjelder
spesielt tilgang til offentlige
midler.
mari.vollan@klassekampen.no
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kulturlivet ■ Fagforbundet sier at Norge må være på vakt

nntak for kultur

«Avtalen vil rokke ved noe av
fundamentet Norge bygger
sin kulturpolitikk på»
ROGER HAGA HEIMLI,
MEDLEM AV FAGFORBUNDETS ARBEIDSUTVALG

ndet frykter at de nye frihandelsavtalene kan ramme norske kulturskoler og kunstnerstøtte.

oktober

www.oktober.no

kjersti a. skomsvold
«Nok en uforlignelig velskrevet og dypt original bok signert
en av landets minst forutsigbare fortellerstemmer»
a r n e h u g o s tø l a n , vg , Årets beste bøker 2014
«eit litterært talent av det slaget som berre sjeldan dukkar opp
her på berget»
m e r e t e rø s v i k g r a n l u n d , dag o g t i d

33

«en helt spesiell opplevelse … hun er så utrolig begavet»
c at h r i n e k rø g e r , dag b l a d e t
«det er nydelig å se hvordan Skomsvold tøyer og tester sitt
åpenbare talent … original prosalitteratur i et landskap dominert av streite fortellinger»
ingunn økland, aftenposten
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Mange uetablerte forfattere får få eller ingen anmeldel

Bøkene ingen
ville skrive om
Mange bøker drukner i ﬂommen av
utgivelser. Her er
noen av dem.

BØKER
Av Tina Åmodt (tekst) og Lise
Høye Haugan (foto), i Risør
– Man vil heller nesten bli
slakta et sted enn å ikke bli
lest i det hele tatt.
Det sier Mari Nymoen Nilsen, som debuterte med diktsamlingen «Dette er musikk»
i begynnelsen av oktober.
Nilsen har vært litteraturkritiker i VG siden 2007. Redaktøren hennes spådde at
dét, om ikke annet, ville inspirere landets kritikere til å lese
henne med både nysgjerrighet og kvesset slaktekniv.
Men «Dette er musikk» har
foreløpig ikke blitt anmeldt
en eneste gang.
– Det er klart at jeg har ventet på en eller annen lesning,
men samtidig er jeg ikke overrasket og tar det ikke personlig, sier Nilsen.
– Det hviler et mørke over
hele anmelderbransjen. Det
er så mange bøker som har
kommet ut som ikke har blitt
lest, særlig lyrikk.

–Eksisterer ikke
Det gis årlig ut ﬂere hundre
skjønnlitterære bøker i Norge. Hvorvidt bøkene er gode,
er det først og fremst kritiker-

ne som får bedømme. Har teksten lyktes med å formidle
noe? Har den svakheter? Er
boka viktig?
Færre lesere og forfattere
får lese slike vurderinger. Det
kuttes som kjent i avisenes anmeldelsesbudsjetter. Verst har
kuttene vært i VG, men mange
avisredaksjoner har kunngjort
at også de kommer til å anmelde færre titler framover.
Klassekampen har gått
gjennom årets skjønnlitterære vår- og høstlister fra de
anerkjente forlagene. Ikke
overraskende er en del debutanter lite lest, men det er særlig andreboksforfattere som
sliter med å få spalteplass.
Her er det ikke uvanlig å få
én, maks to anmeldelser, om
man regner med lokalavisene.
Forfattere på både mindre og
store forlag rammes.
Andreboksforfatteren Hilde Susan Jægtnes er blant
dem som ikke har fått høre
noe. Både debutboka «Det er
noen som lyver» (2012) og
«Minner nytes best alene i
storm» (2014) har blitt helt
oversett.
– Det var vondt å bli forbigått da jeg debuterte, og jeg
hadde håpet på alt annet enn
at det skulle skje igjen, sier
Jægtnes til Klassekampen.
– Anmeldelser er det eneste
folk bryr seg om. Skal man få
invitasjon til opplesninger og
festivaler, må man få anmeldelser. Uten blir man usynlig.
Og som ignorert forfatter er
jeg ikke meningsberettiget.
Jeg eksisterer ikke engang.
Da spiller det ingen rolle hva
jeg har skrevet, om det er bra
eller dårlig.
– Føler du at offentligheten

går glipp av noe når bøkene
dine overses?
– Jeg savner en samtale om
det stoffet som er så viktig
for meg, jeg savner å bli utfordret. Og jeg vil se bøkene
speilet i samfunnet jeg lever
i, for det er samfunnet jeg
skriver om, sier Jægtnes.

Kritikerdiktaturet
I Danmark sitter den norske
forfatteren
Thomas
J.R.
Marthinsen. Han hentet andreboka, romanen «Selvportrett
ved gravstøtte», i postkassa
tidlig i september. Etter kortprosadebuten «Du» som ﬁkk
mye omtale i 2010, hadde han
høye forventninger. At stillheten skulle bli så overdøvende,
var han ikke forberedt på.
– Kanskje var jeg naiv. Men

tematikk, og skreiv blant annet at «Hadde jeg vært litterær diktator, ville jeg nedlagt
forbud mot delvis selvbiograﬁske barndomserindringer.»
Marthinsen synes ikke den
anmeldelsen er tilstrekkelig
respons.
– Det som er fordelen med
ﬂere anmeldelser er at du får
ikke vite bare hva én person
synes. Krøger nærmer seg
faktisk en diktatorrolle, i alle
fall en eneveldighetsposisjon,
når det bare er en anmeldelse
som blir stående, sier han.

– Mye i mellomsjiktet
Kritiker og Prosa- redaktør
Sindre Hovdenakk mener debutantanmeldelser
fortsatt
prioriteres i redaksjonene,
men at det er vanskeligere å

«Det meste her i livet er
terningkast ﬁre. Også bøker»
SINDRE HOVDENAKK, KRITIKER

etter erfaringen første gang
tenkte jeg at det kom til å bli
sånn nå også, sier han.
– Personlig er det kjipt at
jeg har jobbet med en bok
som er viktig for meg, og så
kommer den ut i et vakuum.
Man kan riktignok ikke forlange anmeldelser, men en eller annen form for oppfølgingslyst hadde jeg kanskje
trodd ville være sterkere. Ikke
bare når det gjelder meg, men
mange bøker går under radaren for tida, sier Marthinsen.
I slutten av oktober smalt
det for Marthinsen likevel, i
Dagbladet. Cathrine Krøger
slaktet romanens far- og sønn-

mobilisere brei interesse for
ukjente andre- og tredjebøker.
– På den annen side kommer det ut veldig mange bøker
her i landet. Det er en utopi å
tro at man kan anmelde alt
uansett. Man må foreta et redaksjonelt utvalg, sier Hovdenakk.
Redaksjonene bør ha dialog
med kritikerne om hvilke bøker som bør inkluderes i dette
utvalget, mener Hovdenakk.
– Som jeg pleier å si: Det
meste her i livet er terningkast ﬁre. Også bøker. Men
man kan jo få seg noen overraskelser, også positive, så det
kan være skummelt å avfeie

ting som uinteressant før man
har vurdert det. Noe er åpenbart interessant og bør prioriteres, noe er åpenbart uinteressant, og det meste er i mellomsjiktet, og vanskeligst å ta
stilling til, sier han.

Skriver videre
Også Mari Nymoen Nilsen erkjenner at det sendes for
mange bøker til kulturredaksjonene. Samtidig tror hun de
mange av romanene har fått
kuppe spalteplassen, og at lyrikkens popularitet ikke gjenspeiles i avisene. Avisredaksjonene er ikke bevisst sitt
ansvar som formidlingsarena,
mener hun.
– Den offentlige samtalen
om hva litteratur skal være,
foregår mellom de som skriver bøker, de som skriver kritikk og de som leser. Hvis kritikerleddet blir borte, har det
veldig stor betydning. Det er
avisredaksjonene som har ansvar for å formidle det, men
jeg tror ikke de tenker det
som et ansvar. Det synes jeg
rett og slett er ganske skummelt og feigt, sier Nilsen.
Alle de tre forfatterne Klassekampen har snakket med
understreker at de uansett vil
fortsette å skrive.
– Ja, det vet jeg at jeg gjør.
Men det er selvfølgelig annerledes, vil jeg tro, å skrive når
man har vært synligere. All
tilbakemelding er med på å
forme en som skrivende.
– Det er nok mange som
ikke kommer til å fortsette å
skrive på grunn av at den offentlige samtalen uteblir, forfattere som man gjerne skulle
lest mer av, sier Nilsen.

oktober
www.oktober.no
mirjam kristensen
Jeg har ventet på deg
«En stor roman»
e m i l ot to s y v e rt s e n , f æ d r e l a n d s v e n n e n
«ei av årets beste bøker!»
m e r e t e rø s v i k g r a n l u n d , dag o g t i d
«Vakkert puslespill om forspilt liv»
a n n e c at h r i n e s t r au m e , n r k p 2
«I Kristensens lette, ﬁnslepne prosa blir sentrale
innsikter behandlet med stor tyngde»
anne merethe k. prinos, aftenposten

tinaa@klassekampen.no

oktober
www.oktober.no
nils-øyvind haagensen
Spredning
«en sterk og rørende bok som alle burde lese og la seg bevege av»

k r i s t i a n w i k b o rg w i e s e , dag s av i s e n
«en sår, klok og undrende bok»

j a n n e k e n øv e r l a n d , k l a s s e k a m p e n
«full av tankevekkende og lyriske perler»

t ro n d h au g e n , m o rg e n b l a d e t
e n av å r e t s b e s t e b ø k e r 2014 , dag s av i s e n
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ser. – Alt er bedre enn den stumheten, sier en av dem.
«Det hviler et mørke
over hele anmelderbransjen»
MARI NYMOEN NILSEN, FORFATTER

UKJENT 1: Dette er musikk»
(dikt, Kvalshaug) av Mari
Nymoen Nilsen tematiserer
relasjonen til naturen, språk og
barn.

UKJENT 2: «Minner nytes best
alene i storm» (fabler, Bokvennen) av Hilde Susan Jægtnes er
moderne fabler om blant annet
vennskap, sex, dyr og skuffelser.

USYNLIG BOK: VG-kritiker Mari Nymoen Nilsen har anmeldt utallige bøker. Men debutboka hennes har ikke fått en eneste anmeldelse.
– Det er et mørke over hele bransjen, sier hun.

oktober
www.oktober.no

marit tusvik
Fleur
t rø n d e r - av i s a

UKJENT 3: «Selvportrett ved
gravstøtte» (roman, Gyldendal)
av Thomas J.R. Marthinsen
handler om en nybakt far som
har mistet broren og kontakten
med faren.

oktober
www.oktober.no

bård torgersen
Vær så snill
«rått om frykt … en roman som treffer hardt»
a n n e c at h r i n e s t r au m e , n r k p 2

«Fleur er nydeleg tvers igjennom»
m e r e t e rø s v i k g r a n l u n d , dag o g t i d

«renskåret og intens … en svinaktig god forfatter»
k j e l l - r i c h a r d l a n da a s e n , vå rt l a n d

«overlegent vakkert … en leseopplevelse»
j a n a s k e l u n d , s tava n g e r a f t e n b l a d

«original og god litteratur»
g e i r v e s ta d , h a m a r a r b e i d e r b l a d

«Kjærlighetshistorien mellom Fleur og Aziz er ung, vakker
og intens» j a n n e k e n øv e r l a n d , k l a s s e k a m p e n

«en annerledes og urovekkende bok»
s i g m u n d j e n s e n , s tava n g e r a f t e n b l a d
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Noen følger ﬁlosofen Zapffes råd – og sprer ikke genene sine:

Et liv uten barn
kemeldinger fra mange hold.
Deres valg ble mistenkeliggjort og infantilisert. Med
kommentarer som: Er du sikker på at det er dette du vil?
Vet du hva du gjør?

Gamle forestillinger

IDEER
Av Liv Kristin Holmberg
Jeg husker fra da jeg var liten
jente, hvor tragisk det ble
framstilt om det skulle vise
seg at man ikke var i stand til
å få barn når man ble voksen.
Jeg undret meg. Skulle reproduksjon være det viktigste
ved livet? Er det min plikt
som kvinne å gi livet videre?
Jeg har søkt svar, men har
oppdaget at disse spørsmålene blir lite diskutert. Hvorfor
er det slik?
Jeg spør Tove Ingebjørg
Fjell, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen. Hun er en av de få som
har forsket på temaet. Fjell
har intervjuet norske kvinner
i to generasjoner, 40-åringer
og 60–70-åringer. Deres livsvalg er kontroversielt, og særlig de yngre kvinnene møtes
med reaksjoner.
– Informantene i 40-årene
var åpne om sitt livsvalg og
opplevde å få negative tilba-

Å være barnløs har alltid vært
et stigma, og Fjell viser til eksempler fra folkekulturen.
Titlene på eventyr som
«Kvinnen som gjorde pakt
med fanden for å slippe å bli
mor» eller «De ufødte barna
som anklager sin mor» sier
sitt.
– Det ﬁnnes seige strukturer og forestillinger om dette i
vår kultur. Informantene
mine opplevde negativ respons fra mange hold. Familiemedlemmer var skuffet, og
det var ikke uvanlig at valget
de hadde tatt, ble tema i lunsjen på jobb. Dette livsvalget
signaliserte en unormalitet.
– Du fant at det er vanskeligere å være frivillig barnfri i
dag enn på 60-tallet. Hva er
grunnen?
– På grunn av den nye reproduksjonsteknologien har
mange i utgangspunktet ufrivillig barnløse kvinner mulighet til å få barn. Dette legger
et ekstra press på dem som
velger å leve uten barn. En annen årsak kan være at kvinner på 60-tallet ikke åpent ble
spurt om hvorfor de ikke hadde barn. Man gikk ut fra at det
var ufrivillig.

FAKTA

Frivillig barnløs:
■ Norske kvinner som velger

ikke å få barn, har problemer
med å vinne aksept fra familie
og kolleger.
■ Det viser forskningen til
kulturviter Tove Ingebjørg Fjell.
■ Filosofen Peter Wessel Zapffe
(1899–1990) tok til orde for å
gjøre slutt på menneskenes
eksistensielle smerte ved å
stoppe forplantningen.

SA STOPP: Peter Wessel
Zapffe (1899–1990).
– Hvordan spiller den politiske situasjonen inn?
– Norge har i dag gode ordninger for dem som både vil
ha barn og en karriere. I SørEuropa, for eksempel, kan det
være vanskeligere. Slik sett er
det større forståelse for å være
barnefri på kontinentet.

Frigjøring og livspress
Den franske ﬁlosofen Simone
de Beauvoir er et kjent eksempel på en kvinne som ikke
ønsket å få barn. Tanken bak
var at kvinner kan bli satt fri

om de ikke ligger under den «omkrets» rundt menneskets
liv, ingen forutbestemt mereproduktive orden.
Utover henne kjenner jeg ning som kan legitimere dets
til kun én annen ﬁlosof som eksistens eller gitte meningseksplisitt har forsvart barn- fulle svar, sier Bostad.
løshet: norske Peter Wessel
Zapffe (1899–1990). Til gjen- Deler ut Zapffe-pris
gjeld følger han tankerekken Hun sitter i juryen når Unihelt ut – og havner et sted som versitetet i Oslo i disse dager
er ganske mørkt.
deler ut den første prisen
I essayet «Den siste
knyttet til Zapffes
Messias» fra 1933 gjør
testament, for den
han rede for grunnbeste oppgaven skretankene i sin tragiske
vet innenfor feltet «ﬁﬁlosoﬁ. Zapffe mener
losoﬁske og etiske beat evolusjonen har uttraktninger
rundt
styrt oss mennesker
menneskets populamed en overutviklet
sjonsvekst». I juryen
hjerne som gir oss
sitter også biolog Dag
innsikter vi ikke kan
O. Hessen.
bære. Som at livet er Tove Ingebjørg
– Zapffe er en komen meningsløs beve- Fjell
promissløs eksistengelse mot døden. «En
sialist, og selv om jeg
art var blitt væpnet for sterkt, ikke deler hans ønske om å la
– ånden gjorde den ikke bare jorden bli øde etter oss, liker
allmektig utad, den var like jeg hans rett-på-sak-tilnærfarlig for sin egen velferd», ming og språklige artisteri,
skriver Zapffe. Hans anbefa- sier Hessen.
ling er at vi bør stå imot livsMen han er uenig i Zapffes
presset.
konklusjon.
Zapffe var en radikal ten– Jeg har jo selv fått barn og
ker som stilte spørsmål ved mener vi har grunn til å være
vårt antroposentriske ver- stolte av oss selv på mange
densbilde. Seinere har ﬁlosof måter. Og kanskje er ikke
Inga Bostad løftet fram hans dødsbevisstheten så dum når
tanker i norsk offentlighet.
alt kommer til alt. Den har in– Zapffe vil undersøke hva spirert til mye stor kultur.
som kjennetegner mennesket
kultur@klassekampen.no
i forhold til dyrene og hva som
går gått «løpsk» med mennes- Liv Kristin Holmberg er kunstner
kets reﬂeksjonsevne. I mot- og organist. Hun har arbeidet med
setning til de ﬂeste andre ar- temaet frivillig barnløshet i kunstter ﬁnnes det ingen naturlig prosjektet «Det siste mennesket».

Julens

tank.no

Det ﬁnnes de som
ikke ønsker å ha
barn. Et ansvarlig
valg, mener noen.

«Varig gåsehud ...
et aldeles herlig romanprosjekt.»
Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

favoritter!
t til
Nominer
nes
P2-lytter
ris
romanp

«Henriksen er en
mester i å beskrive
desillusjonerte
menneskers famlende
søken etter noe fast
å holde i ...»
Torstein Hvattum,
Aftenposten

«En fest å lese – sannsynligvis årets
mest medrivende roman.»

Tara

VG

Rune Hallheim, Aftenposten

«Fantastisk ambisiøs roman om krig,
kjærlighet og tilhørighet.»
Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Storartet diktning på historisk
materiale ... et nytt høydepunkt
i Fløgstads forfatterskap.»
Olav Løkken Reisop, Dagbladet

««Storslått om skog og menneske.»

«Velopplagt
V l
l
Fløgstad»

Bjarne Tveiten, Fædrelandsvennen
B

Sindre Hovdenak, VG
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– Like naturlig som å få barn
– Jeg har så langt i livet valgt ikke å få
barn, sier Ida Elisabeth Løken (40).
Skuespilleren er opptatt av at hennes
valg skal bli sett på som like naturlig
som det å få barn.
– Selv har jeg ikke vært sammen
med noen jeg har hatt lyst å få barn

v
Vinner a
4
isen 201

Bragepr

med. Og så er jeg frilanskunstner
uten de stabile omstendighetene som
trengs for et liv med små barn.
Selv om Løken ikke helt har avskrevet muligheten for å få barn, har
hun stor sympati med dem som bestemmer seg for aldri å forplante seg.

– Når en kvinne i dag er i et varig
forhold med en mann, er ikke
spørsmålet om hun skal ha barn,
men når hun skal ha barn. Slik bør
det ikke være. Vi må ha respekt for
dem som tar andre valg enn oss
selv, sier hun.

Kritikernes

favoritter!

«Årets
«Å
«Å
beste sakprosabok! I ett sluk
leser
eser
ser du
d debutboken til Marte Michelet
om forbrytelsen over alle forbrytelser,
tilintetgjørelsen av jødene, velskrevet
med kunnskap, klokskap og klo.»

Løken håper at mer debatt og åpenhet skal gjøre frivillig barnløshet mer
akseptert.
– Kloden lider ikke av underbefolkning. Du kan godt se valget i et slikt
større perspektiv.
haakonf@klassekampen.no

«Geir Pollens fortelling
«
er helstøpt og solid.»
Sten Inge Jørgensen, VG

«...
« et uunnværlig
tilskudd
til
ti
ilskud i bokhylla
for alle historieinteresserte.»
Espen Leirset,
Trønder-Avisa

Guri Hjeltnes, VG

«... en velskrevet bok som forandrer vårt
bilde av det norske Holocaust. Etter
mitt skjønn er det årets viktigste bok.»
Marius Wulfsberg, Dagbladet

«En
«E
«
E fremragende og godt skrevet bok.»
J
h O
Johan
O. Jensen, Adresseavisen
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«Til tider er boka spanande
som ein kriminalroman»
Egil Morland, Dag og Tid

«... et ambisiøst
nybrottsarbeide om
et viktig, men mindre
kjent kapittel i norsk
okkupasjonshistorie.»
Per E. Hem, Morgenbladet

tank.no
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Samler kritikken JULEKALENDER
MEDIER
Av Tina Åmodt
Fra nå av skal anmeldelsene i Bergens Tidende trykkes på fredager under vignetten «Lest. Sett. Hørt.» I
tillegg vier seksjonen plass
til et aktuelt essay, intervju
eller kommentar.
– Jeg er stolt og
glad for at vi får til
dette akkurat nå,
sier debattredaktør
Hilde Sandvik.
Dermed er det
slutt på at de ulike
kunstuttrykkene
anmeldes på faste
dager. Men nyhetsrelevante anmeldelser kommer også til å trykkes i løpet av uka, sier Sandvik.
At de øvrige anmeldelsene nå får mer plass, og ﬂyttes
til fredager, trekker hun
fram som de største fordelene med BTs nysatsing.
– Anmeldelsene har pleid
MUSIKK

Admiral P

s sss

s

ILLUSTRASJON: ØIVIND HOVLAND

«Selvtillit & tro»
Knirckefritt/Universal

å forsvinne litt på de faste
sidene. Helgeavisene kommer til å bli stadig viktigere.
Vi tror dette stoffet kan leve
godt gjennom en helg, og gi
folk
en
opplevelse
av å ha fått
med
seg
hva
som
skjer, sier
hun.
Seksjonen kom- Hilde Sandvik
mer til å
variere i størrelse, og i ukas
seksjon er blant annet ﬁre
sider viet bøker. BT har, i
motsetning til andre aviser,
ikke
måttet skjære
ik
ned på det totale ann
ttall anmeldelser.
– Men det blir
mulig
at vi struktum
rerer
om på en anr
nen
måte,
sier
n
Sandvik.
– Hvordan får
BT råd til det i kriB
setider?
– At vi nå samarbeider med Stavanger Aftenblad om sakprosaanmeldelser, gir oss en større kraft.
For at dette stoffet skal leve,
må vi tenke noen nye lure
og kloke tanker om hvordan
man skal klare å utnytte
den kraften.
UKENS ANBEFALING

FILM

«Hobbiten: Femhærerslaget»

s ss

s

Regi: Peter Jackson
USA/New Zealand, 11 år

i
KRIGSBØKER e Var kong Haakon
SIDE 28–31
E

SPILL: «Full Cycle»

Turbo Tape Games har gått sammen
med Datarock for å lage et sykkelspill
som både ser og høres bra ut.

realiteten ein krigshissar?

tinaa@klassekampen.no

22.november - 14.desember 2014:

Den 36. Juleutstillingen
BRATTELI CAHN CARLSEN CRONQVIST GULLVÅG
JÅKS MELGAARD PAHR-IVERSEN RICKHARD RIIS
SCHULTZ SIVESIND TORDHOL TORVUND TOTH

GALLERI DOBLOUG
St. Olavsgate 13, Oslo | Tlf. 22 11 30 96 | www.galleridobloug.no
Tirsdag-fredag 11-16 | Lørdag 11-15 | Søndag 12-15

Klassekampen gir deg
høydepunkter fra kulturåret

Eg gler meg allereie til junidagane neste år.

Den store festen
Tenk deg musikk over heile byen, heile
dagen lang. I parkar, torg, bakgardar og
gater. Tenk om heile Oslo for ein dag kunne
vera boltreplass for den enorme breidda i
musikkverda. For opera, kor, rock, rap, pop
og hip hop. Visesong, jazz, brass, folkemusikk, bluegrass, reggae og country. Nettopp
sånn var det her i hovudstaden, fyrste
laurdag i juni. Musikkens dag, som er døypt
om til Musikkfest Oslo, er eit
gigantisk frivillig arrangement,
der både amatørar og profesjonelle
musikarar deltar. I sommar stod
artistar som Ralph Myerz, Bugge
Wesseltoft, Sølvguttene og Siri
Nilsen på plakaten, og som alltid
var ein
stor del
av artistane heilt
ukjente og uetablerte; også barn
spelte på ﬂeire av
scenane.
Men ingen fest
utan folk. Eit stort
publikum trekte ut
i sommaren. Ved
scena i FengselsSPILTE: Robert Moses and
parken på Grønthe Harmony Crusaders.
land låg folk tett i
tett oppover den grøne plenen. I Soﬁenbergparken benka folk seg rundt langbord. Det
var ein sånn dag du kunne oppdaga noko
heilt nytt, berre fordi du dumpa innom.

Fête de la Musique, informerer arrangøren
Stiftelsen Musikkfest Oslo på heimesida si.
For ein føresetnad for å bli ein formell del av
Fête de la Musique er at arrangementet går
av stabelen 21. juni, dagen då sola snur.
Akkurat det har vist seg litt vanskeleg her
til lands på grunn av den norske sommarferien, og fordi slike arrangement helst bør gå
av stabelen i løpet av ei helg. Men tanken om
gratis musikk i byrommet ein
heil dag lang, er uansett den
same. Også i andre norske byar
er det slike musikkfestar i juni.

«Det er
ikkje anna å
seia enn at
det blei fest»

Ideen om ein musikkens dag i hovudstaden
kjem frå franske Fête de la Musique, som blei
arrangert for fyrste gong i 1982. Dagsfestivalen er også kjent som Verdens musikkdag og har sidan 1982 spreidd seg til ﬂeire
hundre byar i over hundre land i verda. Reint
formelt er ikkje Musikkfest Oslo ein del av

Julens

favoritter!
Dette er historien om Norge i de siste
200 årene slik den aldri før har vært
skrevet! Kjartan Fløgstad, Jon Langdal,
Espen Søbye, Harald Berntsen – ﬁre
meritterte historikerne og forfattere
tegner et bilde av Norge med vekt på
arbeiderkamp, revolusjonære
strømninger og folkekultur.
«... stykkevis glitrende i beskrivelse
og formuleringer.»
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad

I Oslo starta det med ti scenar i
1992. I år var det nær førti
scenar, som Rockefeller, Youngstorget og Botanisk hage. St.
Hanshaugen, Groruddalsscenen og Christiania Torv. Eg sykla litt rundt og var innom
ﬂeire av dei. Mine musikalske høgdepunkt
fekk eg på Schous kulturbryggeri.
Det var begynt å bli kveld, men enno ikkje
seinare enn at småungar var med å rocka til
energiske Lady Moscow. Me drakk øl i sola
som snart skulle gå ned. Oslobandet Lady
Moscow, som eg hadde høyrt eit par gongar
før, spelte sin udeﬁnerbare leikne rock-folkbalkan-blues. Og så kom ein fantastisk
godbit presentert som Schous Allstars! Eit
for høve samansett stjernelag, med blant
andre Bugge Wesseltoft, som tidlegare
hadde spelt på ein av dei andre scenene. Det
er ikkje anna å seia enn at det blei fest. Og
no er det berre å gle seg til neste år.
anneh@klassekampen.no

tank.no

Bergens Tidende
samler anmeldelsene i
ny helgeseksjon.

Hva er forskjellen på
Republikken Kongo
og Den demokratiske
republikken Kongo?
Hvordan har det seg
at San Marino ligger
omgitt av Italia på
alle kanter?
«Et nyttig oppslagsverk
med grunnskolekunnskapene vi har glemt,
om geograﬁ, historie
og demograﬁ.»
Runar Larsen,
Magasinet Reiselyst

Sterkt om lengsel
etter en ukjent far.
«... et viktig bidrag
i arbeidet med å gjøre
lokalhistorien interessant og levende.»
Rose Maria Korol,
Smaalenenes Avis

Den perfekte
julegaven!

Se innstikk i dagens avis eller www.klassekampen.no/julegave

FOTO: ANNIKEN C. MOHR

Ekstra
lave julepriser

presenterer

What a glorious day!
«Skjørt og humoristisk fra Grusomhetens Teater.»
Therese Bjørneboe, Aftenposten

idé og regi:

LARS ØYNO
medvirkende:

HANNE DIESERUD
JIMMIE JONASSON
CAMILLA VISLIE
IVAR ÖRN SVERRISSON
musikk:

LARS PEDERSEN
lys:
JAN SKOMAKERSTUEN

kostymer:
GJØRIL BJERCKE SÆTHER

scenograﬁ:
TORMOD LINDGREN
LARS ØYNO

18., 19. og 20. desember kl. 20.00
Grusomhetens Teater, Hausmannsgate 34.
Bill.: 22 20 30 95 - billetter@grusomhetensteater.no. og v/inng.
www.grusomhetensteater.no

Lørdag 13. desember 2014
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HOVEDSCENEN
DOKTOR PROKTORS
PROMPEPULVER Av Jo Nesbø.
I dag kl. 14.00. Des: 20, 22, 26,
29-31. NB! Siste 7 ganger!
PEER GYNT Av Henrik Ibsen.
Des: 15-19. Jan: 2, 3, 5, 6, 16, 17,
19-21, 29-31.
NATTEN ER DAGENS MOR Av
Lars Norén. Premiere 10. januar.
Jan: 12-15, 22-24, 26-28. Feb:
11-14.
REVISOREN av Nikolaj Gogol.
Premiere 7. februar. Feb: 9, 10, 18,
19, 24, 25. mars: 5-7.
EN FÅR VÆRA SOM EN ER – EN
OLE IVARS MUSIKAL Av Hilde
Brinchmann, Kjetil Indregard og
Torshovgruppa. Feb: 17, 20, 21,
26-28. Mars: 2-4, 9, 10. Spilles
også i jan. Se under
Torshovteatret!
SKYLIGHT av David Hare.
Premiere 19. mars. Mars: 20, 21,
23-25. April: 7-9.
VERDILØSE MENN Av Christopher
Nielsen. Jun: 16-19. Aug: 8, 11,
13-15, 18, 20-22, 24, 26-29, 31.
AMFISCENEN
JULEMIDDAG Av Tyra Tønnessen.
I dag kl. 16.00. Des: 15-20, 22, 23,
27, 29, 30. Jan: 2, 3, 5-10.
JO FORTERE JEG GÅR, JO
MINDRE ER JEG Av Kjersti
Annesdatter Skomsvold. Jan: 19,
20, 27, 28. Feb: 2. Siste ganger!
VI TYGGER PÅ TIDENS KNOKLER
Av Jonas Corell Petersen.
Urpremiere 15. januar. Jan: 16, 17,
21-24, 26, 29-31.
MINUS 2 av Samuel Benchetrit.
Feb: 18-21. Mars: 4-7, 11-13.
MORGON OG KVELD Av Jon
Fosse. Premiere 18. mars. Mars:
19, 23, 24. April: 10, 11, 14-16.
LILLE EYOLF Av Henrik Ibsen.
Mai: 11-13, 19, 20, 28-30. Juni:
1-3, 12, 13.
TORSHOVTEATRET
MUSIKKLAB VOLUM 3: UNGEN
Av Oskar Braaten. I dag kl. 16.00.
Des: 15-20. NB! Siste ganger!
EN FÅR VÆRA SOM EN ER – EN
OLE IVARS MUSIKAL Av Hilde
Brinchmann, Kjetil Indregard og
Torshovgruppa. Jan: 14-17, 20-24,
27-31. Feb: 3-7, 10-14. Spilles også
i feb/mars på Hovedscenen!
MALERSALEN
VISNING Cecilie Løveid.
Vinner av Teaterkritikerprisen
2014! Spilles kun 16-20.
desember.
KONSTELLASJONER av Nick
Payne. Premiere 30. januar. Jan:
31. Feb: 3-7, 10-14.

Besøksadresse: Grønland 4, Oslo
Postadresse: Boks 9257 Grønland,
0134 Oslo. Telefon: 21 09 30 00.

Tallaksen, Simen, journalist
21 09 30 55,
siment@klassekampen.no
Vegstein, Lars Unar Størdal, journalist
21 09 30 72,
larsv@klassekampen.no
Brandvold, Åse, journalist (perm)
Skjeseth, Alf, journalist (perm)

Kihl, Jens, journalist
21 09 30 73,
jensk@klassekampen.no
Kristjánsson, Mímir, journalist
21 09 30 71,
mimirk@klassekampen.no

Utenriks

Bokmagasinet

Shanmugaratnam, Yohan, utenriksredaktør
21 09 31 14,
yohan@klassekampen.no
Grasaas-Stavenes, Eirik, journalist
21 09 31 12,
eirikgs@klassekampen.no
Henriksen, Sissel, journalist
21 09 31 11,
sissel.henriksen@klassekampen.no
Johansen, Peter M., journalist
21 09 31 13,
peterm@klassekampen.no

Haugen, Karin, bokredaktør
21 09 31 01, karin.haugen@klassekampen.no
Bekeng, Silje, redaksjonssekretær/journalist
21 09 31 02,
siljeb@klassekampen.no
Hverven, Tom Egil, hovedanmelder
tom.egil.hverven@klassekampen.no

Trondheimskontoret

Braanen, Bjørgulv, ansvarlig redaktør
21 09 30 10 / 916 00 006
bjorgulv.braanen@klassekampen.no

Frida Holsten Gullestad, journalist
21093063,
fridag@klassekampen.no

Nyhet
Ekeberg, Emilie, journalist
21 09 30 56,
emiliee@klassekampen.no
Hinna, Anne Kari, journalist
21 09 30 61,
anneh@klassekampen.no
Hellesnes, Pål, journalist
21 09 30 53, pal.hellesnes@klassekampen.no
Simenstad, Line Madsen, journalist
21 09 30 51,
lines@klassekampen.no

Kultur
Flemmen, Haakon, kulturredaktør
21 09 30 93,
haakonf@klassekampen.no
Meyer, Astrid Hygen, redaksjonssjef/journalist
21 09 30 85,
astridm@klassekampen.no
Brække, Jonas, journalist
21 09 30 75,
jonasb@klassekampen.no
Kulås, Guri, journalist
21 09 30 86,
gurik@klassekampen.no
Larsen, Dag Eivind Undheim, journalist
21 09 30 84, dageivingl@klassekampen.no
Vollan, Mari Brenna, journalist
21 09 30 95,
mariv@klassekampen.no

Redaksjon
Nyhetsleder 21 09 30 11
Kallset, Kjell-Erik N., nyhetssjef
21 09 30 31,
kjellek@klassekampen.no
Skurdal, Mari, nyhetssjef
21 09 30 32, mari.skurdal@klassekampen.no

Wahab, Amal, journalist
21 09 31 15,
amalw@klassekampen.no

Politikk

Musikkmagasinet
Østrem, Olav, musikkredaktør
21 09 30 82, olav.ostrem@klassekampen.no
Blegeberg, Eirik, redaksjonssekretær
21 09 30 81,
eirikb@klassekampen.no

Kronikk og debatt
Mjaugedal, Tollef, kronikk- og debattredaktør
21 09 30 42,
tollefm@klassekampen.no
Krystad, Ellen, red.sekretær
21 09 30 44,
ellenk@klassekampen.no
Tromp, Carline, red.sekretær
21 09 30 45,
carlinet@klassekampen.no

Desken
desk@klassekampen.no
Holmøy, Katrine Ree, utviklingsredaktør
21 09 30 88,
katrineh@klassekampen.no
Rønningsland, Ove, vaktsjef
21 09 31 24,
over@klassekampen.no
Sælid, Velaug Hobbelstad, vaktsjef
21 09 30 41,
velaugs@klassekampen.no
Øvergaard, Johannes Michael, systemansvarlig
21 09 31 44, johannes@klassekampen.no
Haanes, Henrik, deskjournalist
21 09 31 25, henrikh@klassekampen.no

oslonye.no
Billettbestilling på tlf. 22 34 86 80
man 11-16, tir-fre 9-18:30. lør
11-17. Billettservice tlf. 815 33133.
Billettkontoret Oslo Nye,
Rosenkrantzgt. 10, åpent man
11-16, tir-fre 9-20, lør 11-18.
Billettluka Centralteatret,
Akersgt.38, åpen en time før
orestilling.Billettluka Trikkestallen,
Torshovgt.33, åpen en halv time
før forestilling. Bestilling mat og
drikke: Tlf. 22 42 28 20,
www.pausematogdrikke.no.

HOVEDSCENEN
JUL I BLÅFJELL
av Gudny Ingebjørg Hagen.
I dag kl.14:30 (uts) og 18 (uts),
16/12, 17/12, 18/12 og 19/12 kl.18,
20/12 kl.14:30 og 18.
Siste 8 ganger!
CHICAGO Musikal av Ebb/Kander/
Fosse. Premiere 22/1. 23/1-28/2 i
salg nå.
CENTRALTEATRET
I SISTE MINUTT
av Carin Mannheimer.
I kveld kl. 18, 16/12 og 17/12 kl.19,
18/12 kl.13, 19/12 kl.19 og 20/12
kl.15. Siste 6 ganger!
KJÆRLIGHETSBREV
av A. R. Gurney.
Ekstraforestillinger 14/1, 15/1 og
16/1 kl.18:30, 17/1 kl.15.
PIETÀ av Astrid Saalbach.
Premiere 5/2. Forsalg t.o.m. 28/2.
NILS-INGAR AADNE – EGO
Et standupshow av og med
Nils-Ingar Aadne. Norgespremiere
20/2 kl.21:30. 21/2 kl.19:30, 27/2
l.21:30 og 28/2 kl.19:30.
LENGE LEVE LIVET
Av Åsleik Engmark, Askild Hagen
og Jon Rørmark. En musikal
større enn Melodi Grand Prix.
Urpremiere 6/4.
Forsalg t.o.m. 25/4.
TEATERKJELLER’N
SEX OG SAMLIV MED DENNIS
STORHØI – et juleshow.
I dag kl. 16, 17/12, 18/12 og 19/12
kl.21, 20/12 kl.20.
Siste 5 ganger!
MORDET PÅ GJESTGIVERIET
av og med Detekteamet. Treretters
middag inkludert. Billetter må
kjøpes senest dagen før forest.
30/1, 31/1, 7/2, 13/2, 14/2, 13/3,
14/3, 27/3 og 28/3 kl.20.
PÅ NYKLIPTE STIER ILLUSJONER. 19/3 og 20/3 kl.21,
21/3 kl.16.
TRIKKESTALLEN
JUL MED PRØYSEN OG SNEKKER
ANDERSEN Dramatisert av Stein
Kiran etter Alf Prøysens tekster.
I dag kl.12.30(uts) og 14.30 (uts).
Siste forest. 31/12.
1880 – AMERIKA
Av og med Statsteatret.
Oslo-premiere 6/5 kl.19:30. 7/5,
13/5, 14/5 og 15/5 kl.19:30.

Tørhaug, Hilde, deskjournalist
21 09 31 33,
hildet@klassekampen.no
Haaland, Audun, typograf
21 09 31 42,
audunh@klassekampen.no
Kristiansen, Aina, typograf
21 09 31 46,
ainak@klassekampen.no
Nystuen, Rune, typograf
21 09 32 44,
runen@klassekampen.no
Wold, Frøydis, typograf
21 09 31 41, froydis.wold@klassekampen.no
Ingebrigtsen, Brita, vaktsjef (permisjon)

Foto
Mohr, Anniken C., fotosjef
21 09 31 52, annikenm@klassekampen.no
Bratlie, Tom Henning, fotograf
21 09 30 39,
thb@klassekampen.no
Engelberth, Linda Bournane, fotograf
21 09 31 53,
linda.engelberth@klassekampen.no

www.detnorsketeatret.no
Billettluka open: Mån.-laur. frå kl.
11. Tlf. 22 42 43 44 mån.-fre. frå
kl. 10, laur. frå kl. 11.

HOVUDSCENEN
SPELEMANN PÅ TAKET av Joseph
Stein. Des: 19., 20., 27., 31. Siste 4
gonger!
SHOCKHEADED PETER av
Crouch/McDermott. Des.: 17.,
18., 30. Jan: 17., 31. Feb.:7. og
april/mai.
BRØRNE LØVEHJARTE av Astrid
Lindgren. Anbefalt frå 7 år. Des:
13., 20., 27. Jan: 2., 3., 17., 24., 31.
Feb.: 6., 7.
WOYZECK av Georg Büchner.
Siste gong i dag!
BRAND av Henrik Ibsen. Premiere
9/1-15. Jan: 9., 10., 13., 14., 16.,
22.-24., 29., 30. og i feb.
MOR COURAGE OG BARNA
HENNAR av Bertolt Brecht.
Premiere 13/2-15. Feb.: 13., 17.,
19., 20., 26., 28. og i mars.
SWEENEY TODD av Hugh Wheeler
og Stephen Sondheim. Premiere
20/3-2015. Mars: 20., 21., 24., 25.,
27 og april/mai.
SCENE 2
OKSE OG ESEL – ei juleforteljing
av Norbert Ebel. Des: 13., 17.-20.
HAMLET av William Shakespeare.
Des: 19. Jan: 2., 3., 20., 28. og
feb.-juni.
KALVØ av Are Kalvø. Des. 16.-18.,
20., 27., 30., 31. Jan.: 9., 10., 15.,
16., 21.-23., 28., 31. og feb.-juni.
TROST I TAKLAMPA av Alf
Prøysen. Siste gong i dag!
RYTMAR FRÅ VERDSROMMET av
Carl Morten Amundsen og Peter
Baden. Urpremiere 16/1-15. Jan.:
16., 17., 21.-23., 30 og feb./mars.
STORT OG STYGT av Olaug
Nilssen. Jan: 24., 29., 30. Feb.: 4.,
14., 25.
I EINSEMDA PÅ
BOMULLSMARKENE av
Bernard-Marie Koltès. Premiere
20/2-15. Feb.: 20., 21., 26., 27. og
mars/april.
FUGLETRIBUNALET av Agnes
Ravatn. Urpremiere 21/3-15.
Mars: 21., 24., 25. og april/mai.
SCENE 3
SENSURERT av Kim Atle Hansen.
Des: 16., 18., 19. Siste 3 gonger!
DET MERKELEGE SOM HENDE
MED HUNDEN DEN NATTA av
Mark Haddon. Des.: 16., 20. Feb:
11., 12., 24., 28. og mars-juni.
HAUGTUSSA av Arne Garborg.
Des: 17. Jan: 13.-15., 31. og
mars-juni.
72 PROSENT NORMAL av og med
Kristin Grue. Gjestespel frå Teater
Ibsen. Jan: 9., 10,. Feb.: 6., 17.
LUCKY HAPPINESS GOLDEN
EXPRESS av Noah Haidle.
Noregspremiere 23/1-15. Jan.: 23,
24., 27.-30. og feb.
VI SOM FØLER ANNLEIS av Carl
Johan Karlson og ensemblet.
Urpremiere 21/2-15. Feb.: 21., 24.,
26. og mars.
BU BETRE av Mungo Park med
fleire. Noregspremiere 14/3-15.
Mars: 14., 17., 18., 21., 24., 25. og
april.
FRÅ LANDEVEGEN av Gjertrud
Jynge. Urpremiere 17/4-15. April:
17., 18., 21., 22., 25. og mai.
BIKUBEN
EVENTYRFORTELJETEATERSTUND kvar laurdag kl.
12.00. Gratis!

Administrasjon og salg
Wal van der, Marga, administrerende direktør
21 09 32 30 / 916 91 038
marga.vanderwal@klassekampen.no
Bjørkhaug, Kenneth, salgs- og opplagsansvarlig
21 09 32 22,
kenneth.bjorkhaug@klassekampen.no

Sentralbord
21 09 30 00, sentralbord@klassekampen.no
Marthinussen, Berit,
21 09 32 25,
beritm@klassekampen.no
Myhrer, Sidsel,
21 09 32 26,
sidselm@klassekampen.no

Kundeservice
21 09 30 01, kundeservice@klassekampen.no
Arntzen, Eirun
21 09 32 23,
eiruna@klassekampen.no
Dahl, Dag Rune,
21 09 32 21
dag.rune.dahl@klassekampen.no
Lund, Yvonne,
21 09 32 20, yvonne.lund@klassekampen.no

Annonse
21 09 32 70, annonse@klassekampen.no
Simensen, Pål, salgssjef
21 09 32 72,
pals@klassekampen.no
Dahlen, Kristine, annonsekonsulent
21 09 32 29, kristined@klassekampen.no
Sola, Marit, annonsekonsulent
21 09 32 71,
marits@klassekampen.no

Marked
Samuelsen, Christian, markedssjef
21 09 32 43, christians@klassekampen.no
Andersen, Tove Berg, markedskonsulent
21 09 32 47,
tovea@klassekampen.no
Sand, Fredrik V., markedskonsulent
21 09 32 46,
fredriks@klassekampen.no

Regnskap
Abrahamsen, Marit, regnskapsansvarlig
21 09 32 60,
marita@klassekampen.no

It
Klæboe, Lars, it-ansvarlig
21 09 32 11,
larsk@klassekampen.no
Berdahl, Bjørn,
21 09 32 10,
bjornb@klassekampen.no

21 09 30 00

Tips til nyhetsredaksjonen: nyhetsleder@klassekampen.no
Åpningstider: 08.30-15.30 (man-fre). Besøksadresse:
Grønland 4, Oslo. Postadresse: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo. Kundeservice: 21 09 30 01

– utfordrer det etablerte

Før i tida
Bestefar min, han Far, var en
kløpper til å fortelle historier.
Når han skulle datere dem
passe omtrentlig en gang
laangt tilbake i tid, så blei
gjerne fortellinga innleda
med: «Det var i den gammel
Pål Pålsa-tida, da husan sto
ute og geiten gikk bærføtter».
Å argumentere med at
husene fortsatt sto ute, og at
geitene fremdeles ikke gikk
med sko, var uaktuelt. Skulle
man få han Far til å fortelle, så
kunne man ikke tulle med
konseptet.
Særlig på seinhausten, når
tida rusla seg mot jul, var det
spennende å få høre om alt
han mente rørte seg rundt om
i naust og skogholt.
Var han en snartur på havet
for å ﬁske, og kom heim med
et skrubbsår på nesen, så var
det sjølsagt smånissene i
naustet som hadde klappa til
ham. Var han en tur innover i
dalen for å hogge ved, og blei
lit lenger borte enn forventa,
så hadde jammen smånissene
satt seg i ﬂokk på vedkjelken,
så det ble så tungt å dra at han
knapt kom av ﬂekken.
Så var det historiene om
alle huldrene som bodde i
fjell og knause. Særlig var
han Far opptatt av ho Ragnhild i Rødhamran og ho
Berret i Novva. Hvor Rødhamran er, aner jeg ikke, men
Novva veit jeg av, uten at jeg
har sett snurten av ei hulder
der. Det er nok ikke alle gitt å
få se den dama, og hun viser
seg vel helst for mannfolk.
At huldra kan være nyttig
på ymse vis, ﬁkk jeg høre i
sommer. En jeg kjenner i
barndomsbygda hadde skiftet
bordkledning på huset sitt.
Bak de gamle bordene fant
han ei 40 cm lang, lys hårﬂette. Slikt ﬁkk man fra huldra,
som vern mot onde makter,
hadde nå han fått høre av sin
bestefar. Så ﬂetta ble lagt pent
på plass bak de nye bordene,
for å gjøre jobben videre.
Et hus beskytta av huldremagi er det ikke mange gitt å
kunne skryte av i våre dager.
Men vel verdt å ta vare på.
siss

Den Haene Galleri A i Oslo
viser utstillingen «A-laget:
Utvalg julen 2014». Blant
utstillerne er Adam den Haene.
Han har stilt ut i Berlin, London
og New York og har vunnet ﬂere
priser for sine ofte provokative
bilder. Her ser du verket
«Cowgirl», c-print på aluminium 140 x 100. Utstillingen
står til 18. januar.

perspektiv

AKKURAT NÅ

La historia gjenta seg!
Fylkesmannen hadde samla planfolk i
fylket til plandag i Småbyen. Spesielt
interessant var det å høyre sjefen for
den store helseundersøkinga i fylket
vårt. Han viste at vi døyr for tidleg
fordi vi rører oss for lite, og lista opp ei
rekkje med arbeidsbesparande
dingsar vi omgir oss med; typisk
utviklinga frå den manuelle plenklipparen som klipte elendig, men ga
framifrå mosjon, via motorgrasklipparen du skuvar, til motorgrasklipparen
du sitt på, til du endeleg er i mål med
robotgrasklipparen som går og går og
går. Og du sitt.
Hans utfordring til planleggarane
var å planlegge for meir mosjon. Det
går an å eksponere trappa i hotell-lobbyen og gøyme bort heisen. I moderne
hotell er det som alle veit omvendt. Det
går an å legge parkeringsplassen 300
meter unna kontorbygninga. Men vil
det skje? Berre om historia skulle
ﬁnne på å gjenta seg.
I «sjølvbiograﬁen» sin, «Byplan i de
lyse netters land» fortel byplanprofes-

Robert Øfsti

I DAG
sor Sverre Pedersen om korleis det
var ein stadslege i Trondheim som
tok initiativet til byens første moderne byplan. Det galdt om å ordne dei
sanitære tilhøva, skaffe folket reint
vatn og bli kvitt stinkande kloakk.
Før døydde ikkje folk av lite mosjon,
dei døydde fordi dei budde for dårleg.
Og fram gjennom 1920- og 30-åra kan
vi lese korleis arkitektar og byplanleggarar tok stadslegen på alvor og
strevde iherdig for å skaffe folk ﬂest
ein sunn og frisk bustad, med lys og
luft og grønt (nett som rundt rikmannsvillaen i åsen). I tidsskriftet til
arkitektane, Byggekunst, skreiv
arkitektar om korleis ein kan plan-

legge leilegheita for å unngå veggdyrplagen. Langt på veg vart bustadkrisa
løyst.
I dag døyr ikkje mange i Norge for
tidleg fordi dei bur for i dårlege hus. I
dag døyr vi – som sagt – av mangel på
mosjon. Helsefolka har gitt planfolka
ei ny utfordring. Meir mosjon! Det er
ikkje akkurat politiske konjunkturar
for meir plan og mindre marknad no.
Men det er heller ikkje sikkert at
skiftande borgarlege regjeringar på
20- og 30-talet såg det som ei offentleg
oppgåve å overvinne veggdyr. Planfolka greidde det.
Apropos arbeidsbesparande dingsar:
Vår eldstegut skjønte det tidleg: Han
fabla om eit par mekaniske armar som
kunne komme ut av veggen på rommet hans og leike med leikane hans.
Sånn at han berre kunne sitte i senga
si og sjå på.
Robert Øfsti,
lærar
robert.ofsti@steinkjer.kommune.no

Den 63 år gamle bestemora Cheryl Shapiro var på et
Walgreen-supermarked for å
handle gaver til den jødiske
høytida Hanukkah, da hun i
hyllene kom over gavepapir
med upassende mønster.
– Det er hakekors, utbrøt
hun, ifølge Hufﬁngton post.
Butikkjeden har «implementert en prosedyre» for å fjerne
papiret fra salg.
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Jon Fosses dramaer skildrer menneskers
motsetningsfulle forhold til fellesskap.

Fosses 20 år
Når man kommer til et teater

TOM EGIL HVERVEN
år er det 20 år siden Jon
Fosse debuterte som
dramatiker. Han er uten
tvil den nålevende norske
forfatteren som når lengst
ut, oversatt til over 40 språk,
med mer enn 1000 oppsetninger over hele verden.
Jubileet markeres med
seminar i Nynorskens hus,
Oslo i morgen. På scenen
vises «Og aldri
skal vi skiljast»
– dramaet som
først ble oppført
på Den Nationale Scene. Det
ble skrevet på
initiativ fra
instruktør Kaj
Johnsen og
teatersjef Tom
Remlov.
Sammen med
dramaturgen Cecilia Ölveczky ved Det Norske Teatret,
som omtrent samtidig så
potensialet i «Nokon kjem til
å komme», var de viktige for
anerkjennelsen av Fosse i
Norge.

I

forventer man utvikling,
gjerne ved at hovedpersonene
har noe å skjule, en hemmelighet som skal avsløres, skriver
den svenske kritikeren Leif
Zern, i den beste boka jeg
kjenner om Fosses dramatikk,
«Det lysande mørkret». Fosses
tekster, derimot, står stille,
skriver Zern. Gåtefullheten
ligger i at personene ikke har
noe å skjule. Zern leser Fosses
dramatikk i lys av nyere teori
om «trøttleiken ved å vere den
ein er», det svake jeg-ets
utmattelse.
Både «ho» og «han» i «Og
aldri skal vi skiljast» er preget
av en slik trøtthet. Den
forsterkes hos
unge menn i
påfølgende
Fosse-stykker.
Gutten i
«Namnet»
svarer kort på
spørsmål om
hva han vil bli:
«Ikkje noko». I
svaret ligger en
protest, en
mulig paradoksal frihet fra krav om normalitet, karriere.

Dramaene iscenesetter noe
fundamentalt
for alle levende vesener.

Flere dramaer utforsker
protesten, et slags «ingenting», på mer provoserende
måter, ved å kretse om
selvmord i fortid, nåtid og
framtid. Det anstøtelige hos
De to dramaene slår an toner
Fosse er at selvmordet kan
som strømmer gjennom
forfatterskapet, knyttet til
ses som uttrykk for frihetstrang, et opprør, en vei ut av
skjør eksistens, ofte i parforlåste situasjoner.
hold. De iscenesetter noe
Stykkenes reﬂeksjoner
fundamentalt for alle levende
rundt temaet selvmord, også i
vesener: «Ein stad må ein
«Eg er vinden» (2007), kan
vere». Ordene er en mulig
være utmattende for en leser
nøkkel til Fosses universelle
eller tilskuer. Samtiappell som dramatidig, på avstand, er
ker: Teatret som
kunstform består i at
det lettere å se at
dramaet skildrer noe
kunstnere og publivirkelig. Menneskers
kum nettopp er «ein
liv kan være slik,
stad», i ett rom, og
ikke bare i sosialpsyutforsker dette stedet
kologisk forstand,
sammen.
ved at kulturen
Kvinnen i «Og
aldri skal vi skiljast»
JUBILANT: Jon reduserer mange av
oss til ensomme
venter på mannen
Fosse.
sin. Er hun blitt
forbrukere, hvor «eg»
ikke er annet enn «samanpsykotisk av lengsel? Drømhengen mellom tinga», som
mer eller fantaserer hun?
Han kommer ﬂere ganger inn kvinnen gjentar, overlatt til
seg selv, i sitt eget hjem, i «Og
av døra, også i følge med en
aldri skal vi skiljast».
yngre jente, muligens en
elskerinne, uten at det virker
Fosses dramaer skildrer
som deres nærvær synker inn menneskers motsetningshos den ventende kvinnen.
fulle forhold til fellesskap på
I stedet retter hun oppen sann måte, ved at stykmerksomheten mot tingene,
kene minner om at mange
hun dekker bordet med ﬁne
ikke opplever varig tilhørigvinglass, knuser et av dem
het «nokon stad». Ikke til
ved et uhell. Hun er et slags
noen.
subjekt som puster, nærmest
Kulturen kan ikke forstå
som en lunge, inn og ut i
selvmord. Kunst og litteratur
lange monologer, utspent
kan.
mellom storhetstanker og
tom.egil.hverven@gmail.com

BOKMAGASINET

Det barnlige alvoret
– Fortell, hva er Kamilla?

selvutslettelse, mellom
verdsetting av egen klokskap
og utvisking av egen dømmekraft. Ved slutten er hun der
hun begynte.

KOMMENTAR

KLASSEKAMPEN

– Vi har valgt å kalle det et
utstillingsvindu for nye
skribenter. Vi har en rent
skjønnlitterær proﬁl, og nytt
tema i hver utgave. Tidligere
har vi hatt temaer som
«psykologen», «dyret»,
«eksplosjonen». I siste
nummer blir det en litt
annen vri, her vier vi oss helt
til barnelitteratur. Blant
annet har vi fått barn til å
skrive tekster til nummeret.
De yngste bidragsyterne er
ni år, og så er det noen ﬂer
opp mot 12–13 år.

– Hva skriver barna?
– De skriver gjerne om
spennende ting, og med et
alvorlig tema. Mobbing og
urettferdighet går igjen, og
teknologi – at teknologien tar
over samfunnet. Roboter er
også med – blant annet har vi
en tekst om ei jente som
mister jobben sin på en
fabrikk fordi roboter tar over
hele produksjonen. Barna
har en veldig seriøs tilnærming til temaene sine. Det
artige er at vi ser en kontrast
til de mange voksne skribentene; når voksne skriver for
barn, prøver de å være
lettbeinte og morsomme,
mens barna selv prøver å
være veldig seriøse. Det har
vært morsomt å utforske hva
barnelitteratur er, og hva
som opptar barn. Barnelitteratur er en ganske satt
sjanger som vi kanskje bør

BLADFYKEN
OLE KRISTIAN
ÅRDAL
Redaktør for siste utgave av litteraturtidsskriftet Kamilla. Redaktørkollektivet
på ﬁre deler ansvaret for numrene
mellom seg.
se litt nærmere på. Litt av
inspirasjonen til utgaven
ﬁkk vi etter å ha møtt Steffen
Sørum, som er barnebokansvarlig hos Cappelen Damm.
Han holdt et kurs på Westerdals, hvor noen av oss i
Kamilla studerer, og pratet
en del om behovet for en
bedre barnelitteratur, og om
hvordan barn på skolen i dag
læres opp i grammatikk og
rettskrivning, mens de får
lite tilbakemelding når det
kommer til god dramaturgi
og gode historier.

– Apropos Westerdals, hva
er Kamilla-redaksjonens
bakgrunn?

studert litteratur, resten er
fra Westerdals – en herfra går
i tillegg på forfatterstudiet i
Tromsø. De to skolene har en
ulik tilnærming til litteraturen: Litteraturviterne har i
større grad sans for høylitterære tekster og mer akademisk lesning, mens jeg for
eksempel leser mer på
intuisjon. Det blir en del
diskusjoner i redaksjonen,
og varierte tekster på trykk.

– Hvorfor starte blad?
– Mange i miljøet vårt er
ﬂinke til å skrive, og mange
er gode på det graﬁske, og
dyktige håndverkere. Vi
hadde snakket om at det
ville være morsomt å lage et
litteraturtidsskrift hvor vi
kunne løfte fram nye
skribenter, og da vi ﬁkk i
skoleoppgave å skrive og
publisere en skjønnlitterær
tekst, tenkte vi at OK, her er
muligheten. Så vi publiserte
rett og slett selv. Det var ikke
den tjukkeste blekka, men
siden den gang har vi spisset
prosjektet. Den nyeste
utgaven er på over 100 sider,
nesten en liten bok. Vi vil
ikke at det skal være et
studentmagasin, og har nå
bidragsytere og lesere langt
utenfor studentmiljøene. Vi
liker veldig godt å arrangere
slippfester: Å ikke bare sitte
foran dataen, men å skape
noe man kan se, til glede for
mange ﬂere enn oss selv.

– To i redaksjonen har

SB

FOLKELESNING
Bokmagasinet spør folkebibliotekene om hva som leses. Denne uka: De ti sist utlånte bøkene for voksne hos
Deichmanske i Gamle Oslo, Tøyen. Presentert av bibliotekar One Marthe Vik.
1. Torborg Igland: «Flukten»
2. Odd Grønbeck: «I traﬁkken: Introduksjon
til norsk førerkort»
3. «Ordliste norsk-somali»
4. Ellen Hanssen: «Alfa 2 Lesebok»
5. Karl Ove Knausgård: «Min kamp 4»
6. Karl Ove Knausgård: «Min kamp 3»
7. Haruki Murakami: «Blindepilen og den
sovende kvinnen»
8. Yilbasi Ünal: «Landbruk og jordbruk i
Norge»
9. «Safari 1-2 ABC»
10. Elisabeth Ellingsen: «På vei: Arbeidsbok»
– Hele seks av ti av bøkene
på lista går under kategorien
norskopplæring. Vi har bø-

VI NOTERER...
... at du trodde
kanskje det var
over, men nei:
Ayn Rand vender
tilbake! Rand er
igjen aktuell
med ny roman,
for første gang på over 50 år.
Boka «Ideal» ble skrevet
tidlig i karrieren hennes, og
publiseres nå etter 80 år,
melder Wall Street Journal.
Rand selv var misfornøyd
med fortellinga, som angivelig er et mordmysterium, og
skrev den om til et skuespill
som først ble spilt i 2010. Nå
kommer originalteksten.

ker om norsk landbruk, ordbøker, samfunnskunnskap
og lesetrening, lærebøker
om førerkort. Dette er noe vi
låner ut mye av, og som brukerne våre setter stor pris
på. Bydel Gamle Oslo har en
stor andel innvandrere, og
det er viktig med materiell
som kan hjelpe til med integrering og hverdagsliv.

bytter vi på å
fortelle på
norsk/arabisk
og norsk/
somali. Det er
et populært
tilbud. SB

– 18. desember har dere
arabisk/norsk eventyrstund,
hva er det?
– Vi tilbyr ﬂerspråklige
eventyrstunder annenhver
tirsdag hele året. For tiden

... at det er ikke bare Tore
Renberg som denne måneden kjemper for forfatteres
rett til å reagere med forbitret sinne når de mener seg
mottatt på feil vis. I USA
forårsaket forfatter Ayelet
Waldman twitterstorm da
hun raste over å ha blitt
utelatt fra New York Times
«Most Notable Books»-liste.
«Love & Treasure is a
fucking great novel», skriver
hun, og fortsetter, over
mange tweets. Reaksjonene
på det offentlige utbruddet
har inkludert mye hån, men
én kommenterer også: «Alle
forfattere har en Ayelet
Waldman i seg, de ﬂeste av
oss bare holder det skjult.»

... at i år kommer Bibelen i
Prinsesseversjon! Det religiøse forlaget Hermon er ute
med den rosaglitrende boka
«Prinsesser i Bibelen», med
«barn i prinsessealderen»
som målgruppe, melder
NRK. Forlaget skriver: «Du
leker kanskje at du er en
vakker prinsesse, men visste
du at du kan være en prinsesse på ordentlig? Det er
helt sant! Du kan være en
ekte prinsesse – Guds
prinsesse!» Altså: Norges
prinsesse har åpen kommunikasjon med englene, og
plutselig viser Bibelen seg å
være full av rosa prinsesser.
Her lukter det av samarbeid
på tvers av sfærene.

Bokredaktør: Karin Haugen • Redaksjonssekretær/ journalist: Silje Bekeng • Hovedanmelder: Tom Egil Hverven • Skribenter: Hadle
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Fjellheim, Bjørn Ivar Fyksen, Jan Grue, Hannah Helseth, Maria Horvei, Preben Jordal, Karl Ove Knausgård, Mímir Kristjánsson, Jon Langdal,
Morten Langeland, IdaLou Larsen, Sandra Lillebø, Kaja Schjerven Mollerin, Henrik Pedersen, Ellef Prestsæter, Mona Ringvej, Frode Johansen
Riopelle, Erlend Røyset, Tore Skeie, Cathrine Strøm, Espen Stueland, Janneken Øverland, Tina Åmodt.
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eller brev.
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■ Litteraturhistoriens dom over det svenske 1970-tallet har vært
hard. Perioden blir omtalt som grå og lite litterært avansert.

erfaringer som tidliger ikke var selvsagte i litteraturen – særlig
kvinneerfaringer og arbeiderklasseerfaringer.

■ Ebba Witt-Brattström skriver i sin nye bok «Stå i bredd»
(Norstedts 2014) om den litterære berikelsen som fant sted på
70-tallet: Realismen ﬁkk en ny dimensjon, det dokumentariske og
personlige ble brukt på et utall måter. Og epoken løftet fram

■ Da 80-tallet kom, ble 70-tallet fortrengt av de unge, mannlige
fremadstormende kritikerne, særlig rundt tidsskriftet Kris.
Witt-Brattström foretar i sin bok en polemisk nylesning av
70-tallet, og det hun mener er en skjev framstilling av tiåret.

3

I vanry: Kvinnene som skrev på 1970-tallet ble utsatt for et litterært kupp på
80-tallet, sier Ebba Witt-Brattström, som maner til nytenkning om tiåret.

70-tallet revurdert
INTERVJU
KARIN HAUGEN
et danske tidsskriftet Kritik stilte for
en tid tilbake
spørsmålet om
1970-tallet har fått et
ufortjent dårlig rykte. Samtidig er det amerikanske
tidsskriftet n+1 ute med et
rykende fersk nummer der de
stiller spørsmålet: The
Seventies: underrated?
Svenske Ebba Witt-Brattström er av den bestemte oppfatning. Hun er litteraturprofessor og Bokmagasinet-spaltist, og ute med den ferske
boka «Stå i bredd», om den
svenske litteraturen på
70-tallet. Den har falt i vanry,
mener hun, hovedsakelig
fordi 80-tallets aktører, med
blant andre det toneangivende tidsskriftet Kris, fortrengte
tiåret – til fordel for sitt
litterære prosjekt. Med
«aggressiv, ungmanlig
arrogans» ble 1970-tallslitteraturen dømt nord og ned i
svensk offentlighet, som var
lei av denne «pratets litteratur», som Anders Olsson kalte
det, mens Svenska Dagbladet
skrev om
«köttiga
kvinnokampsamazoner».
Ettertidas
dom har vært
unaturlig
hard, hevder
Witt-Brattström: I litteraturhistorieverk
kalles perioden «et interregnum».
– Ikke siden 30-tallet, som
er svensk litteraturs gullalder
for arbeiderdiktning, har vi
sett så mye radikal litteratur,
og arbeiderlitteratur som på
70-tallet. Hvorfor har vi endt
med et mer positivt bilde av
30-tallsforfatterne, mens
70-tallsforfatterne ikke har
hatt samme status?
– Fordi epoken var så sterkt
kvinne- og feministdominert,
at det skremte smaksdommerne slik at de endte med å
nedvurdere all 70-tallslitteratur, forsegle tiåret og senke
det i skammens dyp. Man

D

bruker et kvalitetsargument
for å mørklegge epoken.
Derfor løfter jeg fram noen
litterært innovative verk for
hvert årstall.
– Et førtitall bøker fra 60til 80-tallet hadde «rapport» i
tittelen, skriver du. Vi forbinder kanskje epoken med
realistiske romaner, men det
var langt mer sjangerkryssing
på gang?
– Jo, dokumentarismen var
sterk, men epoken bød på
interessante varianter av
«realisme», jeg kaller det
«mer-enn-realisme».
– Jeg leser ditt oppgjør
med fortellingen om det
«tråkiga» og overpolitiserte
70-tallet i forlengelse av
Anne-Marie Mai og Toril Mois
oppgjør med modernismeideologien – tendensen til å bruke
modernismens kvalitetsbegrep også på litteratur fra
andre tider?
– Ja, sånn kan man se det.
Men jeg peker på hvordan en
håndfull aktører klarte å
deﬁnere en hel epoke som
skammelig, ved å tvinge
kontinental ﬁlosoﬁ på litteraturen. Det er også ment som
en advarsel: Ingen ﬂer
Machtübernahme på kulturfeltet! Alle typer litteratur er
viktig for vekstvilkårene i en
epoke. Med et for snevert
utvalg går man glipp av
mange seinere klassikere.
– Vi bør vel opplyse leseren
om at en av dem du angriper
er din eksmann, Horace
Engdahl, som var sentral i
tidsskriftet Kris. Kan du gi et
kort riss av hvordan Kris og

Epoken var så sterkt
kvinne- og feministdominert, at det skremte
smaksdommerne.
kultureliten utdeﬁnerte
1970-tallet?
– Angriper? Jeg kunne
sitert mye verre ting Engdahl
skrev på den tida, men i boka
er mitt mål å løfte fram en
gruppe unge som skapte seg
et navn på 70-tallslitteraturens bekostning. Da Kris
startet, var de bare en stemme
blant mange. Men deres
doksa tjente kulturpatriarkene, og de ble rekruttert inn
i spaltene av sjefredaktørene,
der de prediket om den Rene
Teksten uten (kvinne)-menneskelige erfaringer. Legg
merke til at jeg støtter min
analyse på ﬁre andre forskere.
– I Norge var lærdommen

STRIDSLYSTEN: Ebba Witt-Brattström hevder 1980-tallet svertet
FOTO: SARA MAC KEY
ryktet til 1970-tallet.
av -ml-litteraturen på 70-tallet at man skal være forsiktig
med å la litteraturen stå i
noens tjeneste. Er ikke det en
fare ved de ellers sympatiske
ambisjonene på 70-tallet?
– Det var heller ikke det
radikale venstre i Sverige
som sto bak de verkene jeg
løfter fram som litterært
interessante. I det store og
hele er det en fordom at
70-tallet ble dominert av
kommunistiske sekter. Jeg
ﬁnner et utbredt demokratisk
menneskesyn og en tro på at
verden er på vei mot et bedre
sted. Tenk på alt som skjedde:
likestillingspolitisk og
internasjonalt: Vietnamkrigen tok slutt, Portugal ﬁkk en
revolusjon …
– Du skriver at du vil løfte
fram det litterært innovative i
perioden, men er ikke mye av
det du løfter fram tematiske,
etiske eller politiske styrker
ved litteraturen, ikke nødvendigvis litterære? Som eksempel på det innovative ved
70-tallsestetikken viser du til
blant annet det store slaget om
moderskapet, drømmen om
solidaritet mellom kjønnene,
mor-datterrelasjonen og

kritikk av den dysfunksjonelle kjernefamilien. Er det
litterært innovativt?
– Poenget er at det faktisk
ofte blir litterært innovativt.
Det var kanskje gamle
temaer, men de skulle formes
litterært for å få relevans for
det moderne likestillingsprosjektet. Kerstin Ekmans
nyrealistiske, kvinnehistoriske roman «Häxringarna»
(1974), Inger Alfvéns nyenkle,
sviende parabel om kjernefa-

milien som direkte dødelig i
«s/y Glädjen» (1979), Märta
Tikkanens nysaklige versepos «Århundradets kärlekssaga» (1978), Ingmar Bergmans åpent feministiske
«Scener ur ett äktenskap»,
Sven Lindqvists nyærlige
framstilling av en manns lyst
over sin kones nytelse i «Gift
mans dagbok» (1983) ...
– Du kaller de nye estetiske
idealene på 80-tallet et
«kuppartet forsøk på å
utrydde den kvinnelige
erfaringen fra litteraturen».
Pendelen svinger vel alltid fra
ett tiår til et annet, uten at det
av den grunn er snakk om et
kupp?
– Det er sant at posisjoneringer innen kulturen, som
Bourdieu påpeker, alltid skjer
ved å utpeke tidligere kunnskap som illegitim. Men å
åpne en krig mot litterær
framstilling av kvinnelige
erfaringer («bekjennelser»),
er likevel temmelig ekstremt.
Sverige er et lite, konsensustro land. Publikum sluttet
ikke å lese sine favoritter,
men unge debutanter måtte,
som vi sier i Sverige, «rätta
mun efter matsäcken». Jeg
viser at det kom interessant
litteratur ut av det også, ikke
minst for de kvinnelige
lyrikerne som kom til å prege
80-tallet.
– Er det noen kvinnelige
erfaringer du savner i litteraturen i dag?
– Jeg savner ærlige skildringer av ulyst, for eksempel i
møte med invasjonen av
pornograﬁ. Eller lyst, som den
kan te seg i svangerskapet,
eller eksistensielle graviditets- og fødselsskildringer,
eller aldringens forandring av
sinnet. Mer introspektive
mannsskildringer. Jeg savner
alt mulig!
karin.haugen@klassekampen.no

Endre Ruset
Elsket og savnet
Dikt

«Gode dikt om tapet
av et menneske, om
sorg og omsorg: ‹ingen
bruksanvisning / for å
leve eller for å dø›.»
Tom Egil Hverven, Klassekampen – Årets beste bøker

kolon forlag
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DEN UVILLIGE K
Nedtegnet: Michael Ondaatjes bøker er fylt av kart og folk

forstand. «Ondaatje bruker historiens sannhet – det som er kartlagt: det
synlige, det man kan ta på – som
avreisepunkt for utforskingen av et
terra incognita,» skriver Smaro
Kamboureli i essayet ‘The Poetics of
Geography’.

Ceylon

ESSAY
THOMAS REINERTSEN BERG
eograﬁen hans.»
Slik begynner
Michael Ondaatjes roman «Coming Through
Slaughter» fra
1976. Deretter
følger en skildring av gamlebyen i
New Orleans, fra gatene Phillips,
First og Liberty, der Buddy Bolden
en gang bodde. Han, mannen med en
mytisk status som verdens første
jazzmusiker, er romanens hovedperson, og Slaughter er navnet på en by
som så vidt nevnes i romanen – den
siste Bolden reiser gjennom før han i
1907 legges inn på mentalsykehus.
I et intervju i 1997 fortalte Ondaatje at «det siste jeg skrev i ‘Coming
Through Slaughter’ var ‘Geograﬁen
hans’, nesten som et stort landskapsbilde, med skjulte hint du kan
plukke opp senere.»
Ondaatje beskriver New Orleans
slik byen ser ut mens han er der for å
skrive boka, med falleferdige hus,
ødelagte trapper der ingen lenger
sitter, og tavernaer med dører og
vinduer igjen. Området der Bolden
bodde er en utkant «på avstand fra
den nedskrevne historien».
Man vet lite om den historiske
Bolden. Derfor er Ondaatjes metode
å oppsøke de stedene han levde, å
kartlegge livet hans i konkret

G

«

Geograﬁ og kart spiller en viktig rolle
i Ondaatjes bøker. «Men jeg kan
fortelle en historie om kart, for deg»
skriver han i diktet «Historien» fra
1998; «Han var født i et distrikt som
ikke ble med på et kart før i 1910»
heter det i «In the Skin of a Lion» fra
1987; «Her. Ved ryktets sentrum. Ved
dette punktet på kartet» leser vi i
«Running in the Family» fra 1982;
«Divisadero» fra 2007 deler navn
med en gate i San Francisco; «All
Along the Mazinaw» fra 1986 har
navnet på en sjø i tittelen, og den
engelske pasienten i romanen med
samme navn fra 1992 er karttegner i
den libyske ørkenen.
I Ondaatjes biograﬁ ﬁnner man
lett en åpenbar grunn til at han er så
opptatt av geograﬁ og kart. Han ble
født i Colombo på Sri Lanka, som
den gangen het Ceylon, i 1943, men
reiste som elleveåring til England for
å gå på skole, og derfra til Canada for
å studere i 1962. I dag bor han i
Toronto. Ondaatje, i likhet med
Salman Rushdie, Jhumpa Lahiri og
Jean Rhys, tilhører de postkoloniale
forfatterne som skriver fra diasporaen.
Ondaatje vokste opp på ei øy som
hadde et navn den hadde fått av
andre. Som liten tilhørte han en
familie og et miljø der «alle hadde
blod i seg fra singalesere, tamiler,
nederlendere, briter og burghere fra
mange generasjoner tilbake. Det var
et stort sosialt gap mellom dette
miljøet og de europeerne og englenderne som aldri var en del av det
ceylonske samfunnet. Englenderne

De europeiske kolonimaktene
brukte kart for å fordele landområder og skaﬀe kunnskap.

MICHAEL
ONDAATJE

■ Michael Ondaatje (f. 1943) ble født på
Sri Lanka, sendt til England som skolegutt, før han endte med å bosette seg i
Canada.

■ Han er kanskje aller mest kjent for
romanen «Den engelske pasienten»
(1992), men forfatterskapet for øvrig er
også spekket med kart og geograﬁ. I dette
essayet undersøker Thomas Reinertsen
Berg disse elementenes plass i forfatterskapet.
■ Thomas Reinertsen Berg er journalist
og oversetter. Han arbeider for tiden med
en bok om karthistorie.
ble sett på som gjennomreisende,
snobber og rasister, og var ganske
adskilt fra de som hadde giftet seg
lokalt og var fast bosatte her,» skriver
han i «Running in the Family», en
slags memoarbok. Identitetene var
ﬂytende: «Faren min hevdet bestandig at han var en ceylonsk tamil, men
akkurat det var nok sannere tre
århundrer tidligere.» Og som voksen
føler han seg ikke helt innfødt når
han besøker Sri Lanka: «Jeg er
utlendingen.»
Familiens ﬂytende identitet
gjenspeiler seg i de mange ulike
kartene som er tegnet av Sri Lanka
opp gjennom historien. I kapittelet
‘Tabula Asiae’ skriver han: «De
falske kartene er på min brors vegg i
Toronto. Gamle portretter av Ceylon.
[…] Formene varierer så mye at de
virker som oversettelser – av Ptolemaios, Mercator, François Valentyn,
Mortier og Heydt – og vokser seg fra
mytiske former til en slags nøyaktighet. […] Kartene avslører rykter om
topograﬁ, rutene for invasjon og
handel, og den mørke, gale tankegangen til reisendes fortellinger står
å lese i arabiske og kinesiske og
middelalderske nedtegnelser. Øya
forførte hele Europa. Portugiserne.
Nederlenderne. Englenderne. Og
slik forandret navnet seg i takt med
formen, – Serendip, Ratnapida («øya
med edelsteinene»), Taprobane,
Zeloan, Zeilan, Ceilon og Ceylon – en
hustru med mange giftemål, kurtisert av invaderende som steg i land

Å KATEGORISERE: Serendip. Ratnapida,
Mercators kart fra 1595.
og tok hevd på alt med makten til
sverdet eller bibelen eller språket
deres.»

Ørkenen
Å tegne kart er nært forbundet med
det å utøve makt. De europeiske
kolonimaktene brukte kart for å
fordele landområder og skaffe seg
strategisk kunnskap om terreng og
ressurser, de ga nye navn til steder
og tegnet nye grenser. «Snu aldri
ryggen til Europa. Kjøpslagerne.
Kontrakttegnerne. Kartmakerne,»
sier den indiske soldaten Kip i «Den
engelske pasienten».
Å kartlegge er også å kategorisere.
Og i tråd med Ondaatjes egen

ROY JACOBSEN 60 ÅR
VI GRATULERER!
SI UNNSKYLD
13 UTVALGTE NOVELLER
“Det er ingen fare med å bli gammel, når man har
en slik arvtager.” KJELL ASKILDSEN

DE USYNLIGE
Kritiker- og salgssuksessen nå i pocket
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KARTTEGNEREN
som motsetter seg å bli kartlagt.

av slike ﬂotte navn. Bort med
etternavnet! Bort med nasjonene!
Det var slikt jeg lærte av ørkenen.»
Det er nettopp dette ved ørkenen,
at den er grenseløs, ﬂyktig og
ﬂertydig, og så foranderlig at man
kan ﬁnne helleristninger av båter
som seilte i Sahara en gang for lenge
siden, som gjør at han er glad i den
– ikke det at den kan kartlegges.
«Det er bare i ørkenen han ser ut til å
ﬁnne fred og ro,» skriver Hilde Stuve
Kjellsmoen i essayet «Mapping the
Desert As ‘A Place of Faith’». Som
pasienten selv sier det: «Vi forsvant i
landskap.»

En hvit ﬂekk

Taprobane, Ceylon – Sri Lanka har hatt mange navn og former. Her ser vi Gerard
ILLUSTRASJON: WIKICOMMONS

kreolske oppvekst og omﬂakkende
liv, skyr mange av romanﬁgurene
hans det å bli holdt fast, deﬁnert og
påsatt en merkelapp.
Hovedpersonen i «Den engelske
pasienten» var i ti år del av en britisk
ekspedisjon i den libyske ørkenen før
andre verdenskrig. «I 1930 hadde vi
begynt å kartlegge størstedelen av
Gilf Kebir-platået, på utkikk etter den
tapte oasen som ble kalt Zerzura,»
forteller pasienten mens han ligger
svartbrent og døende, skadet etter en
ﬂystyrt i ørkenen, i en utbombet villa
i Italia på slutten av krigen. Han har
absolutt gehør for kart. Spurt om hvor
Gilf Kebir ligger, ber han om å få
romanen «Kim» av Kipling, der et

kart viser deler av India, Afghanistan
og Kashmir. «Han lar den svarte
hånden sin følge Numi-elven til den
munner ut i havet ved 23°30’ bredde.
Han lar ﬁngeren gli videre snaut tyve
centimeter mot vest, utenfor siden,
over på brystet sitt og peker på et
ribben. ‘Her. Gilf Kebir, rett nord for
Krepsens vendekrets. På grensen
mellom Egypt og Libya.’»
Men følelsene hans for det å
kartlegge er tydelig ambivalente:
«Ørkenen kunne ingen gjøre krav
på, ingen kunne eie den […].» Han
bryr seg ikke om å oppdage noe for å
sette navnet sitt på kartet: «Ain, Bir,
Wadi, Foggara, Qattara, Shaduf. Jeg
ville ikke ha navnet mitt ved siden

Ingen av de som har tatt vare på ham
etter ﬂystyrten vet hvem han er, hva
han heter eller hvilket land han
kommer fra – derav merkelappen
«den engelske pasienten». Ulykken
har på sitt makabre vis gjort ham til
det han alltid ønsket å være: En hvit
ﬂekk på kartet. Men slik han selv
kartla ørkenen, blir også biograﬁen
hans brettet ut. David Caravaggio, en
kanadier i alliert tjeneste, fatter
mistanke til hvem han er, og får ved
hjelp av morﬁn lirket historien ut av
ham – en historie som ﬂakker og
slingrer «som en kompassnål» når
den fortelles.
Forfattere og karttegnere har det
felles at de må velge og velge bort
detaljer, bestemme hva som må med
og hva som er overﬂødig, orientere
leseren og være klar over egne
tilbøyeligheter. Caravaggio er
kartografen som «ordner begivenhetene i riktig rekkefølge» når pasienten forteller historien sin.
Den som kartlegger har et overtak
på den som blir kartlagt. «Du må si
noe til meg, Caravaggio. Eller er jeg
bare en bok? Noe du kan lese i, en
skapning som kan lokkes opp av en
innsjø og sprøytes full av morﬁn,»
protesterer pasienten på et tidspunkt, og demonstrerer den motviljen mange av Ondaatjes romanﬁgurer har mot å bli kartlagt og kategorisert.
Buddy Bolden, når han kommer
tilbake til New Orleans etter å ha
vært borte i to år, sier frustrert: «Jeg
er den berømte knulleren. Jeg er den
berømte barberen. Jeg er den

berømte kornettisten. Les merkelappene. Merkelappene kommer hjem.»
Ondaatje selv har forklart at han,
etter å ha gitt ut «Billy the Kids samla
verk» i 1970, gikk gjennom en krise
der ord mistet sine meninger. «Om
jeg så et tre, tenkte jeg bare ‘tre’:
oversatte alt til ord eller metaforer.»
Var poesien i stand til å fange den
komplekse virkeligheten i ord, lurte
han, når vi har en tendens til å se
mønstre og klarhet mens livene våre
preges av bevegelse og ﬂertydelighet.

En løsning
Det er en krise ﬂere forfattere har
gått gjennom, men J.E. Chamberlin
har skrevet at den ofte kjennetegner
de som skriver ut fra et kolonialt
eller postkolonialt ståsted, der
«språket eller leserne eller identiteten og rollen til poeten ikke er klart
deﬁnert.»
Pasienten, som først er hvit og så
svart(brent), som først blir trodd å
være engelsk og så viser seg å ikke
være det, er heller ikke klart deﬁnert, og Kjellsmoen foreslår at han
kroppsliggjør både forholdet mellom
kolonisator og kolonisert, den som
kartlegger og den som blir kartlagt,
og Ondaatjes ståsted som forfatter:
Han forsøker å gjengi verden uten å
ﬁksere den i noe så stillestående som
et kart. En umulig oppgave, selvfølgelig.
Ikke lenge før han dør, er det
likevel han som skisserer en mulig
løsning:
«Vi dør, og rommer et vell av
elskere og stammer, smaker vi har
svelget, kropper vi har dykket ned i
og svømt oppover som om de var
elver av visdom, personligheter vi
har klatret opp i som om de var trær,
frykt vi har gjemt oss i som i huler.
Jeg har et ønske om at alt dette skal
være preget på kroppen min når jeg
dør. Jeg har tro på en slik kartograﬁ
– at vi skal preges av naturen, ikke
bare sette vår egen merkelapp på et
kart, omtrent som navnene til rike
menn og kvinner på bygninger. Vi er
felles historier, felles bøker. Vi blir
ikke eid og vi er ikke monogame i
vår smak og erfaring. Mitt ene store
ønske var å gå på en jord som ikke
hadde noen kart.»
bokmagasinet@klassekampen.no

Og Homer kom,
så ut som Odyssevs

«Boka anbefales uten videre.»
– Fredrik Wandrup, Dagbladet

33 dikt av
Lawrence Ferlinghetti

Ute nå!
kr 329,–

Til norsk ved
Jan Erik Vold

www.ﬂammeforlag.no

Julegavetips fra Flamme Forlag
Kjøp julegavene dine
direkte fra oss!
Vi har åpnet julebutikk i
Citypassagen / Akersgata 47.
Priser fra kr 40, –
Åpningstider fram til 23. desember:
Tirsdag–fredag: kl. 11.30–18.00
Lørdag–søndag: kl. 12.00–16.00
Mandag: stengt
Kjersti Wøien Håland: Dommedøgn
Roman, kr 329,–

Ingvar Ambjørnsen: Farvel til romanen
Prosa, kr 279,–

«Kjersti Wøien Håland har skrevet en
lysende roman om ei bygd på sotteseng.»
– Nominasjonsjuryen til Ungdommens
Kritikerpris

«Fruktbart sidesprang. […] Bruddet med
det vante romanformatet har i det hele tatt
noe lekent og friskt over seg.»
– Tone Velldal, VG

«Håland viser innsikt i lokalsamfunnets
dynamikk. Hun gjør seg skrå betraktninger
fra både rådhuset og puben med språklig
friskhet.»
– Tina Åmodt, Klassekampen

«[…] teksten er et lekende, upretensiøst
og underholdende selvportrett, der forfatterens tankestrømmer, demoner og forhold
til skriving får spille seg ut.»
– Therese Tungen, Klassekampen

Nils Chr. Moe-Repstad: 19 forgiftninger
Dikt, kr 299,–

Geir Gulliksen: Ung trost klokken fem
om morgenen i en brusende alm
Dikt, kr 299,–

«19 forgiftninger er etter min mening
Nils Chr. Moe-Repstads beste bok hittil.»
– Henning Howlid Wærp, Aftenposten
«Som leser blir jeg smigret, flattert og
ikke så lite henført over å møte dikterens
tankerikdom, hans språklige overflod og
eleganse …»
– Emil Otto Syvertsen, Fædrelandsvennen

«Det er en vakker, vemodig og appellerende bok. […] Hos Geir Gulliksen kan
en liten spurv få deg til å skjønne hva
ensomhet er.»
– Ingunn Økland, Aftenposten
«Slik kan Geir Gulliksens første diktsamling
på seks år oppsummeres: Ømhet – overfor fuglene, trærne, årstidene, menneskene,
minnene.»
– Arne Borge, Klassekampen

Vi byr på gløgg, pepperkaker
og fyldig opplesningsprogram.
www.flammeforlag.no/fakkelen
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Personlig: Sara Lidmans dagbøker gir innblikk i den litterære skapelsesprosessen.

Det gjelder å være der
NORDISK RÅD
ANNELI JORDAHL
åvitt man bor i
en by måste
man bry sig»,
lyder det fra
Sara Lidmans
roman «Tjärdalen», 1953. En
historisk suksessdebut som
rommer de ﬁlosoﬁske spørsmålene om forræderi, svik og
utstøting som Lidman
arbeidet med gjennom hele
forfatterskapet. Den som har
sett Lars von Triers ﬁlm
«Dogville» har sett kjernen i
hvordan Sara Lidman
bearbeider «byanden». Jeg
vet ikke om noen kvinnelige
forfattere – som skrev om
landsbygdas fattige – som så
forbeholdsløst ble hyllet av
kritikerne. Jeg tror det hadde
to årsaker: Lidman var en
enestående språkkunstner, og
blikket hennes hvilte først og
fremst på mannen. De
mannlige middelklassekritikerne slapp å utsette seg for
kvinners intime liv, som
gjorde dem ubekvemme når
de leste Moa Martinson. Nei,
her hadde vi en forfatter som
skrev om «karlar och hästar»
og moralspørsmål. Dessuten
jordet Lidman metafysikken i
dialekt, folkesanger og
naturlyrikk. Ved slutten av
1960-tallet gled Lidman over
til dokumentarisk fortelling

«S

og ble en av landets argeste
debattører. Hun var Vietnams
selvutnevnte forsvarsadvokat. Året etter at hun ga ut
reportasjeboka «Gruva», gikk
gruvearbeiderne til storstreik.
Sara Lidman (1923–2004)
ble beundret for sin djervhet,
og baktalt som retthaversk.
Mange anså henne for å være
en slitsom «helgen». «Riksagitatoren», var en av mange
epiteter hun ﬁkk. Det sterkt
engasjerte mennesket er som
kjent et takknemlig objekt for
hån.
Lenge drømte hun om å
skrive episk om hjembyen
Missenträsks historie, og
farfarens arbeid da «jernbanan» ble bygget. Sommeren
1975 bosatte hun seg i
foreldrenes hjem for å skrive
sitt magnus opus, «Jernbanesviten», i syv bind. Det
arbeidet kan man lese om i
Lidmans fengslende forfatterdagbøker fra Missenträsk
1975–1985, som nylig ble gitt
ut, redigert av litteraturprofessor Annelie Bränström
Öhman.

STERKT ENGASJEMENT: Sara Lidman døde i 2004.
FOTO: CLAUDIO BRESCIANI, SCANPIX

Da jeg ﬁkk «Stilens munterhet» i hendene, tenkte jeg:
Ville hun virkelig dette? Hun
bidro ikke til samtidas
«bekjennelseslitteratur».
Hennes litterære ambisjon
var å gjøre seg «osynlig i sin
text». Men jeg ble beroliget
under lesningen av Bränström Öhmans varsomme
behandling av Lidmans
nedtegnelser. Sara Lidman
overleverte personlig dagbøkene til Forskningsarkivet
ved Umeå universitet, og
utvalget har blitt gjort i
samråd med Lidmans familie.
Branström Öhman plasserer
dagboka i forfatterskapet og i
litteraturhistorien. Den

sammenliknes blant annet
med Virginia Woolfs dagbøker
og Karl Ove Knausgård og
Lars Noréns autoﬁksjon.
En vesentlig forskjell er at
Lidman gjør morgengym og
skriver mellom syv og tolv.
Mer rekker hun ikke. Deretter besøker hun sine døende
foreldre på sykehjemmet og
passer på en aldrende grandonkel. Døtrenes lodd i livet.
Så kom alle besøkene: «I
går kom en busslast på 30–35
och ﬁck kaffe». En pågående
strøm, akkurat som Ellen Key
måtte håndtere på Strand og
Selma Lagerlöf på Mårbacka.
Men de hadde tjenestefolk.

Forfatteren er rasende på
folk som tar skrivetiden
hennes, men som «litteraturens egen hembygdsstrumpa» har hun vanskelig for å si
nei. Iblant ﬁkk hun i oppdrag
å være festens overraskelse
når en eller annen storkar
fylte rundt år. En aktivistheltinne til kaffen, takk!

Samtidig lider hun av angst for
ensomhet, ser sin «läpplösa
mun» i speilet og frustreres
av aldringsprosessen. Norén
og Knausgård skriver om sine
hudløsheter midt i tosomheten med koner, unge kjærester og barn. Der mennene

spiller solitære, lever Sara
Lidman de facto med seg selv
og skrivingen sin.
På nettene kretser tankene hennes rundt «Fågel»,
en fortapt kjærlighet, mens
hun har mareritt om en
aggressiv Ivar Lo-Johansson
i rullestol. De bodde
sammen i tre år på 1950-tallet, ingenting godt blir sagt
om ham. Men hennes
morsomme, ofte ondsinnede
portretter av kolleger er på
nivå med Ivar Los litterære
personportrett. Om Nadine
Gordimer på besøk fra
Sør-Afrika: «denna självtillräckliga höna».
I motsetning til Ivar Lo er
Sara Lidman uavbrutt
selvkritisk. I Sven Delblancs
litt «kladdiga» og «moralistiska» stil, ser hun sin egen.
Stil har hun deﬁnitivt, selv i
dagbøkene, skrevet som
prosalyrikk med tomrom
midt i en setning og sparsom
punktsetting. Nedtegnelser
om været, skifter i naturen og
nettenes «straffdrömmar» går
over i utfall over dårlig tv.
Hun pendler mellom eufori
og selvmordstanker. På
opptur kan hun noen ganger
vandre rundt Missenträsk
klokka to på natta for å se på
det fantastiske månelyset. På
nedtur får hun iblant ikke
skrevet noe av verdi.
Ja, den som vil ha innblikk
i de litterære skapelsesprosessene kan få mot av Sara
Lidmans muntre og angstridde ord. Her ﬁnnes den samme
hypnotiske intensiteten som
hos Knausgård og i Lars
Noréns «En dramatikers
dagbok». Som Lidman skrev:
Det gjelder jo å «vara där», i
teksten. Ellers er den verdiløs.
bokmagasinet@klassekampen.no

Hver uke skriver nordiske forfattere og skribenter under vignetten «Nordisk råd»:

ISLAND:

ISLAND:

DANMARK:

SVERIGE:

FINLAND:

FINLAND:

Þórdís Gísladóttir

Eirikur Örn Norðdahl Rune Lykkeberg

DANMARK:

Olga Ravn

Ebba Witt-Brattström Peter Fröberg Idling Anneli Jordahl

Pia Ingström

Märta Tikkanen

Forfatter, oversetter og
bokblogger.

Poet og var med på å starte
forlaget Nýhil.

Poet. Underviser på Testrup
Højskole.

Professor i litterturvitenskap.
Siste bok: «Dekadensens kön».

Litteraturansvarlig i
Hufvudstadsbladet.

Forfatter. Siste bok på norsk:
«Emma & Uno».

Forfatter av «Kampen om
sandhederne».

SVERIGE:

SVERIGE:

Forfatter. Siste bok: «Sång till
den storm som ska komma».

Forfatter av blant annet
«Klass – er du ﬁn nog».

Tina Åmodt Det blir aldri lyst her
«Intenst, dualistisk om lys og mørke
i menneskesinn og i landskap.
En glitrende fortellerstemme som
veksler mellom det pålitelige og
det upålitelige.»
Mari Nymoen Nilsen, VG – Anmeldernes favoritter

«Mørk og kald kjærlighet mellom to
kvinner i et mørkt og kaldt landskap i nord.
Uhyggelig stemning, uhyggelig bra.»
Gerd Elin Stava Sandve, Dagsavisen

«Men én ting er kvalitetene i språket, det
som virkelig står ut er den overraskende
vrien mot slutten: Motsatt mange andre
norske forfattere henter Åmodt frem et plottelement som sjokkerer leseren like mye som
Sara, som forandrer alt, som får leseren til
å se alt som har foregått tidligere i nytt lys.
Og dermed blir en allerede skarp og røff bok
enda litt skarpere – og enda litt sterkere.»
Lasse Midttun, Morgenbladet
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Europa: Redselen og ufriheten som arbeiderbevegelsen i sin tid avskaﬀet, er i
ferd med å etablere seg igjen.
SAKPROSA

Kampskrift

Ingeborg Eliassen
Harde tider.
Det nye arbeidslivet i Europa
Spartacus 2014, 276 sider

TUNGE TAK: Europas arbeidsliv hardner til. Her ser vi arbeidere i Frankrike.
nder besøk til
venner i Europa de
siste årene har jeg
hver gang kommet
hjem med en følelse
av at vi overhodet ikke forstår
hva det egentlig er som er i
ferd med å skje. Ta Tysklands
eksplosive vekst i fenomenet
«arm trotz arbeit», arbeidende fattige, eller den sosiale
nøden, de knuste fagforeningene og fascismen som
ledsager det hele i Hellas.
Heldigvis ﬁnnes det røster i
den norske offentligheten
som forsøker å holde oss
orientert om hva som foregår
under nesetippen vår. I
forbindelse med 20-årsjubileet for folkeavstemningen
om norsk medlemskap i EU,
var det ﬂere som benyttet
anledningen til å ytre liknende beklagelser. Da kan det
være verdt å minne om at det
særlig er på EU-kritisk hold
at man sørger for å holde seg

U

oppdatert om nytt fra kontinentet: Dag Seierstad holder
ﬁngeren på pulsen i sin
ukentlige spalte her i avisa,
og ga for noen år siden ut
«Den nye kampen om
arbeidslivet». Og nylig har
også den tidligere Klassekampen-journalisten Halvor
Fjermeros skrevet «Uro i
euroland», en nærstudie av
det han selv kaller «faglig
avmakt og sosial motstand i
EUs nye arbeidsliv».

En annen som sørger for å
holde oss oppdatert er
Ingeborg Eliassen. Hennes
bok av høsten er et journalis-

Hennes
bok er obligatorisk og høyaktuell lesning.

FOTO: PHILIPPE HUGUEN, AFP/SCANPIX

tisk dypdykk ikke bare i sør
og sentrum av Europa, men
også rett øst for vår egen
grense – i det svenske folkhemmet som er under full
demontering, og som nå nylig
også er kastet ut i politisk
kaos.
Eliassens fremste styrke
ligger i at hun evner å formidle hvordan det nye arbeidslivet fortoner seg for dem som
rent faktisk jobber der.
Eliassen setter de individuelle skjebnene side om side
med de politiske beslutningsprosessene, og er i tillegg
ﬂink til å hente fortellinger
fra de sjeldne, skriftlige
framstillingene som gis av
den nye virkeligheten, som
den svenske boka «Skitliv»
(2012). Slik får vi blant annet
møte Telia-selgeren Richard i
Södertälje, som forteller om
hvordan det er å ikke vite før
det plinger i mobilen søndag
kveld om han skal på jobb

mandag. «Så lenge jeg får en
sms der det står at jeg har
jobb i tre-ﬁre dager framover,
så vet jeg at jeg får en tusenlapp. Så lenge jeg får disse
sms-ene, så funker det. Det er
ingen drømmesituasjon».

Slike marerittsituasjoner er
dessverre ikke helt ukjent her
til lands heller, som mange
polske – eller svenske for den
saks skyld – arbeidsinnvandrere vil kunne fortelle om. At
Eliassens bok er obligatorisk
og høyaktuell lesning vitner
dessuten en annen utgivelse
denne høsten om, skrevet av
Fafo-forskerne bak prosjektet
NordMod2030. De beskriver
en utvikling med synkende
tariffavtaledekning i et
utvidet europeisk arbeidsmarked, med lavlønnskonkurranse og tilpasning
utenfor avtalene som noen av
resultatene. De peker ikke
minst på den fallende organi-

sasjonsgraden som et problem. Fafo-forskerne kommer
med gode beskrivelser på
makronivå – hos Eliassen får
vi det servert i mikro. Det
siste er viktig, ikke minst
fordi det får fram det vesentlige poenget at én ting er
organisasjonsgraden; noe
annet er evnen til å bygge
motmakt, selv når man er
organisert. Som Richard fra
Södertälje, selv nyinnmeldt i
et fagforbund, sier: «Jeg tror
ikke de (fagforeningene, min
anm.) kan gjøre så mye, siden
avtalene mine ser ut som de
gjør. Og jeg vil ikke lage bråk.
Da vil jeg være redd for at
sjefen bare ville svare at jeg
kan ﬁnne en annen jobb».

«Arbeidsgiverens frihet er
hans ufrihet», oppsummerer
Eliassen. Denne redselen og
ufriheten var det arbeiderbevegelsen i sin tid avskaffet.
Denne redselen og ufriheten
er det som igjen har etablert
seg som en virkelighet – også
i vår egen velferdsstat.
Forhåpentligvis vil Eliassens
bok være ett av mange bidrag
til å bekjempe og reversere
denne utviklingen før den for
alvor sementerer seg.

Jonas Bals
bokmagasinet@klassekampen.no

4/2014 – 68. årgang
Gyldendals tidsskrift for
litteratur. Grunnlagt av Harald
Grieg og Nic. Stang i 1947.

«En av årets beste
romaner»
VG
«... skaper et voldsomt driv som
raskt tar leseren til kjernen av
hovedpersonens indre giftighet»
Klassekampen

Den store krigen
Nytt STORT nummer i salg 18. desember

GUTTEN SOM SEILTE SIN EGEN SJØ
En eventyrlig fortelling om en ung
manns forvandling fra skoletaper til verdenserobrer.
Som 16-åring var Samuel Massie likegyldig til alt og mer under
dyna enn på skolen. To år senere hadde han skrevet testament og
sto til rors på seilskuta Berserk med kurs for Sydpolen. Nå har
KDQVNUHYHWHQERNVRPE¡UJLQRUVNO UHUHQEDNRYHUVYHLV
«Jeg holdt på å ødelegge hele boken. Var det nødvendig å utlevere seg i så stor grad? Men Samuel sa at han ville skrive en

dønn ærlig ERNRJGHWHUMRDNNXUDWGHWVRPJM¡U
boken og historien hans til det den er. »
ARNE S. ULVOLDEN, SAMUELS BESTEFAR.
«Han står til rors når bølgene rager 35 meter over dem, han leser
E¡NHUKDQNM¡UHUV¡YQO¡VLÁHUHG¡JQLYHUGHQVPHVWXJMHVWPLOGH
klima.
lima. Underveis
Underrvei er han våken nok til å se sin egen forandring…

Meningen med livet

SA M U E L M A SSI E
Hold fast!

Til d
en s
gir o om ald
pp ri

utvilsomt
Boka (er) utv
Bok
vilso viktig.
ÀQQHVRJVnX
ÀQQHVRJVnXWHQRPGHWQRUVNHVNROHV\VWHPHWª
RJVn XXWHQ
QRP
QR
TRØNDER-AAVISA
VIISA

NÅ 14 000

349,-

ANNE LINN &
ANDREAS KUMANO-ENSBY
Postapokalypse nå!

Ø Y S T E I N M ORT E N
Jakten på Sigurd Jorsalfare

Håndbok i overlevelse
Nå har to småbarnsforeldre laget
en real hakkespettbok for overlevende nordmenn. La familiealbumet ligge, Postapokalypse nå! er
boka du river med deg når lysene
slukkes i Norge.
«Inspirerende om overlevelse.»
TRØNDER-AVISA

«Drivende spennende historiefortelling»
KLASSEKAMPEN

«Øystein Morten er tilbake
PHGHQQ\IRUIULVNHQGHELRJUDÀ
om en norsk vikingkonge»
VG

299,-

369,-

B JØ R N G OD Ø Y
Ti tusen skygger.

J A R E D D I A MO N D
Den tredje sjimpanse
D
sjimpansen.

En historie om Norge
og de spedalske

Menneskets evolusjon og
M
o framtid

©0HVWHUOLJ%M¡UQ*RG¡\J
©0HVWHUOLJ%M¡UQ*RG¡\JM¡U
1800-tallet spill levende fo
for leserne.
Hvordan klarer han det? [...]
[. Du!
Les boka da vel.»

«
«Bokas
utfordrende stil
ttvinger leseren til grundig
UUHÁHNVMRQRPP\VWHULHW
rrundt menneskets evoluVVMRQVY UWXQGHUKROGHQGH
UWXQGHUKROGHQGH
og fornøyelig lesning.»
o
NEW YOR
ORK
K TIMES BOOK
R EVIEW

K LASSEK AMPEN

©3RSXO UYLWHQVNDSDY\SS
UYLWHQVNDSDY\SSHUVWH
fortalt
merke, en drivende godt fo
beretning om hvordan Norge
No
EOHHQPRGHUQHQDVMRQª
BRAGEJURYEN
BRAGEJ
E URYEN

369,-

349,-
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Frå motemolo til Cubus: Når alle forheld seg til moten, er det eit mysterium kvi

Andrea Sachs’ blå genser
KOMMENTAR
HANNA MARIA VAN ZIJP
u trur at mote
ikkje har noko
med deg å
gjera,» anklaga
redaktøren.
Andrea Sachs var ukomfortabel. Som eit steg på vegen
mot alvorleg biletbyline,
hadde Sachs fått jobb i
motemagasinet Runway. Den
nyutdanna journalisten Sachs
hadde ei heller marginal
moteinteresse. Ho likte
ﬁlmfestivalar med høg
alpeluetettleik, og hadde
brukt studietida på å diskutera Günter Grass’ tid i SS. Nå
skulle diskusjonane i Runway
handla om vanskelege val av
belte.
Ein dag slapp Sachs eit
fnys. Det blei heilt stilt i
rommet. Redaktøren snudde
seg mot henne i sakte ﬁlm og
byrja ein giftig analyse av
Sachs’ blå genser. Denne
himmelblå fargen kom
faktisk frå Oscar de la Renta!
Fargen hadde brukt ﬂeire
sesongar på å dryppa heile
vegen ned til restesalskorga,
der Sachs tilfeldigvis hadde
funne plagget.
«Den blåfargen representerer millionar av kroner og
tallause jobbar. Derfor er det
ganske komisk at du trur at
du har tatt eit val som fritar
deg frå moteindustrien, når
du faktisk går med ein genser
som blei valt ut for deg av
menneska i dette rommet.»

D

«

Redaktør Priestlys (Meryl
Streep) monolog i «The Devil
Wears Prada» er ein genistrek. I løpet av minutt har
Priestly forklart motens
system basert på sosiolog
Torstein Veblens idé om
neddryppseffekten, the

trickle down-effect, frå 1899.
Denne teorien hevdar at
trendane byrjar på verdas
motemoloar og kopierer seg
nedover motehierarkiet, heilt
til Cubus på Arna senter. Og
kven bestemmer kva som blir
dei største trendane me til
slutt ﬁnn på sal? Det er
redaktør Miranda Priestly.
Mange elskar moten. Du
kan, men må ikkje. Du kan ha
kordﬂøyelsblazer fordi du
føler for det. Likevel er ikkje
blazervalet tilfeldig. Det valet
er skapt av moten. Men når
alle må forhalda seg til moten,
kvifor er det så vanskeleg å
grava fram god motejournalistikk?
Tenk om det motorkåte
magasinet Autoﬁl og Miljødirektoratet sine forskingsrapportar representerte dei to
einaste sjangrane innan
temaet bilkjøring? Moten
tilbyr to skular. Den glansa
pressa baserer seg på at
trendane endrar seg fundamentalt kvar sesong. Den
hevdar gjerne at livskvaliteten til lesaren vil bli merkbart
betre om ein følgjer trendane.
Heldigvis kan redaksjonen
losa deg gjennom motens
farvatn. Derfor serverer
glansa moteblad entusiastiske anbefalingar som liknar
mistenkeleg på annonsar.
Nettopp det ﬁnansierer
bladet. Annonsørane er
nemleg ei sterkare kundegruppe enn lesarane.

Dei siste åra har ein ny type
motejournalistikk vakse
fram. Denne intellektualiserande tilnærminga tar moten
på alvor som kunstuttrykk, i
takt med at mote er blitt ei
legitim interesse utanfor den
glansa verda. Folk forskar på
moten. Ikkje slik ein plukkar
frå kvarandre Marit Larsen
sitt image i «Hver gang vi
møtes», men som eit samfunnsvitskapleg fenomen.
Motevitskaplege tidsskrift
som Personae og Tableau
Paper er vakre og djupe.
Dersom Det Nye er stresslessen blant moteblad, er denne
nye journalistikken eit stramt
stovemøbel signert Le
Corbusier. Men me som skriv
i slike publikasjonar vil

gjerne vera ﬂinke. Me har
lese ting, iallfall to tredjedelar
av ﬂeire viktige bøker om
emnet, og me vil visa det.
Denne kunnskapsdemonstrasjonen kan gjera tekstane
uinteressante utføre den
kvasst deﬁnerte lesarguppa.
Desse to skulane innafor
motetekstar har ulike verdiar.
Den eine tørstar etter trend,
den andre har lesebriller. Går
det an å kryssa fram ein
tredje sjanger? Kunne ein
slik mutant hatt humor, snev
av historisk samanheng og eit
språk med melk og honning?
Svaret er sjølvsagt ja.

blogg. Hobbelstad var
nådelaus mot kjoleberarane
på årets Emmy-utdeling. Om
skodespelar Kate Walsh’ gule
kreasjon skriv Hobbelstad:
«Når du har gått for feil
utringning, feil ermer, feil
farge og feil hår, kan du like
gjerne distrahere omgivelsene […] ved å hekte på deg
en lårkyse.»
Alle veit at Utlandet er
ﬂinkare enn Noreg. Der er
sjølvsagt eksempla på smart
motejournalistikk mange
ﬂeire. The Guardian-skribent
Hadley Freeman
svarer på motespørsmål i
spalta Ask
Hadley. I
haust
hadde
Peter
eit
alvorleg
spørsmål
om leopardmønster. Kunne ei
leopardkledd

kvinne lika dei liberale,
vegetariske verdiane hans?
Slapp av, skreiv Freeman.
«Her har me eit klassisk
eksempel på skiljet mellom
Den verkelege verda og
Planet Fashion. På Planet
Fashion er leopardmønster så
høgt akta – og har vore det
såpass lenge – at det nå er
blitt nøytralt.»

Peter hadde altså ingenting å

frykta. Leopard betydde
ingenting lenger. Her sette
Freeman mønsteret i ein
samanheng. Det er sjeldan.
Denne hausten meiner det
norske motemagasinet
Costume at ein absolutt ikkje
Det ikkje alle veit, er at moten
kjem unna militære element.
ofte er morosam. I februar
Kvifor det? Er folk ekstra
viste Moschino ein kollekengasjerte i Syria nå? Handsjon basert på McDonald’slar det om komfort eller
uniformar, 1990-tals r’n’b
kjønn? Og ikkje minst: Har
og teikneserieﬁguren
ikkje moten vore påverka av
SvampeBob Firkant. Sjølv
uniformar dei siste 200 åra,
om kolleksjonen kunne
noko som gjerne tar brodden
knisast av, torde ikkje
av nyhendeverdien?
amerikanske Vogue anna enn
Motefolka nedprioriterer
å ta kleda heilt alvorleg. Dei
ofte språket. Mange har ei
kalla det ein «manifestasjon
uforklarleg entusiasme rundt
av amerikansk popkulkonseptet å «mikse designtur», og forklåra at
klassikere med vintagefunn».
SvampeBob er «ein
Andre søkjer heilt uventa eit
teikneserie som
«rocka uttrykk» med ankelhandlar om ein
støvletter frå Bianco. Men
gul svamp sitt liv
sidan moten er visuell, er det
under vatn.
lett å ﬁnna klisjéalternativ.
[Sjefdesignar
Mari Grinde Arntzen skriv
Jeremy]
både ﬂoskellaust og intelliScott har
gent i boka «Kleskoden»
trans(2013), som utforskar dei
plantert
sosiale strukturane som
teiknemoten baserer seg på.
serieﬁArntzen opplyser oss med
guren
ein allegori om landsfadesin
ren: «Historien om fast
karakfashion er en ganske
terisGerhardsen-aktig forteltiske farge
ling.
på dunjakker,
I beste sosialdemokrapelsbukser og vesker.»
tiske ånd har veggene
mellom de sosiale
Altfor ofte forsvinn
klassene sakte, men
humoren i saksoppsikkert blitt revet ned.
lysningar. Likevel
Norges store statsminisﬁnst dryppande
ter i årene etter krigen,
sarkastiske lysEinar Gerhardsen, bodde
punkt der ute.
i en liten blokkleilighet
Dagbladet-kompå Tøyen samtidig som
mentator Inger
han styrte landet […]
Merete Hobbelstad
Gerhardsen mistet ikke
lagar iblant kostemakt og status ved å være
lege antrekkshelt vanlig.
analysar på bloggen MOTEN: Her fra Grands Magasin Du Louvre
Makt og status kan
Dette er ikke en
Paris i 1901.
ILLUSTRASJON: WIKICOMMONS

Gunnhild Øyehaug Undis Brekke
«Uhyre velkomponert»
«Gunnhild Øyehaug har skrive
ein imponerande tett og drivande
roman om ein stipendiat i krise.»

«F skildrer livets alvor med
«Få
en mer befriende letthet enn
e
Gunnhild Øyehaug her til lands.»
G

Nytt
opplag!

Mari
M
a Nymoen Nilsen, VG

Sindre Ekrheim, BT

«Som ei Bridget Jones med solid
humanistisk utdanning, er Øyehaugs
Undis Brekke eitt av årets store løft.»

«
«Denne
vesle, underfundige
dige
ro
romanen er en perle, med både
e
elegant
lek og dypt alvor, indre
og ytre drama.»
og

Maria Horvei, Klassekampen – Årets beste bøker

Ola Jacob Hoel, Adresseavisen
Ol

kolon forlag
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ifor det er så langt mellom gode tekstar om mote.

også forsterkes ved å gå ned
fra tronen og menge seg med
massene. Det gjorde sjefsdesigneren for det franske
motehuset Chanel.»

I den nysleppte boka «Avkledd» har Jorun Soﬁe F.
Aartun utan hell forsøkt å
vera opplysande tilgjengeleg.

Aartun har vore utanlands og
kome heime med mindre
banebrytande innsikter som
at «mote er i det hele tatt en
viktig del av det italienske
selvbildet. Italienerne liker å
pynte seg og det er viktig å ta
seg godt ut».
Men i Dagens Næringsliv
formidlar ho med lettfatteleg
substans.
Motesakene, ofte
signert
Aartun,
dekkjer
bransjen
for ei
lesargruppe utan den tradisjonelle moteinteressa. I
intervjuet med designaren
bak det norske merket Age of
Enlightenment, skriv Aartun
at «med elbil-produsenten
Tesla som forbilde vil gründe-

Dei siste åra har ein
ny type motejournalistikk vakse fram.
Boka søkjer svar på kvifor det
er så vanskeleg å overleva i
norsk motebransje. Mykje
forstyrrar i jakta på sanninga.
Alle intervjuobjekt sin
utsjånad og barndom må
tvangsmessig skildrast.

ren kle ﬁnansfolk, næringslivsledere og beslutningstagere i bærekraftig design».
Det er ein herleg samanlikning DN-lesarane kan
relatera til.
Det er nettopp der det ligg.
Sjølv om alle må forhalda seg
til moten, er det få som
kartlegg samanhengane
mellom snitt og samfunn slik
at sjølv far forstår. For sidan
han interesserer seg for
samfunnet han er ein del av,
kan han la seg fascinera av
kvifor klede kan vera leopardmønstra, kordﬂøyelsk og
SvampeBob-aktig på same
tid. Men berre dersom det blir
servert på rett fat. Tekstar om
mote treng ikkje ei alvorleg
mine. Moten er så morosam.
Den speglar straumningar. Og
nå trengst nye kart.
bokmagasinet@klassekampen.no
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RUVENDE
ROMANER
«Den beste norske
romantrilogien på
60 år er endelig
fullbragt.»
STEIN ROLL,
ADRESSEAVISEN

«… et ruvende
romanverk.»
ANNE MERETHE K. PRINOS,
AFTENPOSTEN

ADRESSEAVISEN

VG

FÆDRELANDSFÆ
ÆDRELANDS
ÆD
VENNEN

«Guds barn
må være årets
beste roman.»
ATLE CHRISTIANSEN,
AFTENPOSTEN

Ø Y V I N D VÅ G N E S

SONE Z

Ein høgaktuell roman, som skildrar eit
samfunn med total overvaking og skarp
grensekontroll, der menneskeverdet er
sett alvorleg på prøve.

«Mesterlig.
Lars Petter Sveens
tredje bok er kunst
av sjelden kvalitet.»
TOM EGIL HVERVEN,
KLASSEKAMPEN

ADRESSE- ROMSDALS
AVISEN BUDSTIKKE

VG

«Breiteig presterer
å si noe interessant,
kanskje til og med
noe hittil usagt,
om sin tid.»
BJØRN GABRIELSEN,
DAGENS NÆRINGSLIV

«Det har blitt et
mesterstykke av
en roman ...»
EMIL OTTO SYVERTSEN,
FÆDRELANDSVENNEN

VG

FÆDRELANDSVENNEN

«... en storslått,
eksistensiell
roman.»
TINA ÅMODT,
KLASSEKAMPEN

«Det er blitt en
foruroligende og
sterk antikrigsroman ...
Anbefales!»
STEIN ROLL, ADRESSEAVISEN

ADRESSEAVISEN

TRØNDER
-AVISA
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Makeløst: Cappelens Forslags konversasjonsleksikon er et spøkelse som hjemsøker «boktrykkerkunsten» anno 2014 på Sehesteds plass.

omtale det nylig
utgitte pseudoleksikonet til den
selektive bokhandelen Cappelens
Forslag, kan neppe gjøres
uten å belyse selve boka like
mye som teksten. Hjulpet
fram av private donasjoner i
forskjellige størrelser, har
bokhandelen trykket opp sitt
høyst upålitelige konversasjonsleksikon i 1100 eksemplar. Boka er virkelig trykket;
først på høykvalitetspapir
med en elegant sats på et
trykkeri i Tallinn, for deretter
å bli håndverksmessig
innbundet i lær med en
preget illustrasjon av en
hodeskalle på omslaget.
Innbindingen er utført av
håndboktrykkeren Thomas
Støyva og hans TS Bokbinderi, naturlig plassert
mellom de litterære oasene
Cacadou og Café Sara i
Torggata i Oslo.
En video publisert av
Cappelens Forslag viser
Støyvas innbinding av et
eksemplar, og man trenger
neppe å være marxist for å
glede seg over kontrollen over
produksjonsprosessen og
fraværet av fremmedgjøring i
arbeidet. Med de store
forlagenes limfreste lefser i
mente, er det nærliggende å
se på dette con amore-prosjektet også som en litteraturpolitisk gest, et lærkledd
spøkelse som hjemsøker

Å

LEKSIKON
Pil Cappelen Smith (red.)
Cappelens Forslags
konversasjonsleksikon
Cappelens Forslag 2014, 214 sider

«boktrykkerkunsten» anno
2014 på Sehesteds plass.

87 skribenter og illustratører
har bidratt, uten annen
belønning enn et eksemplar
av boka. Jeg vet ikke hva
slags instruksjon de har fått
– muligens denne: «Skriv en
deﬁnisjon av et ord – egennavn inkludert. Du kan bruke
et etablert ord, eller ﬁnne på
et nytt. Vær gjerne morsom
– ikke kjedelig.» Resultatet
har blitt et overdådig tulleleksikon.
Mange navn er kjente, som
Jeppe Brixvold, Gunnhild
Øyehaug, Johan Harstad og
Kjersti A. Skomsvold.
Artiklene er signert med

initialer, og man tar seg etter
hvert i å lete etter individuelle særtrekk. For eksempel
ser man at Jan Grue interesserer seg for vitenskapelige
forklaringsmodeller og det
akademiske liv, som i oppslaget «seminar»: «[Det] ledes av
en midlertidig ansatt timelærer eller til nød en stipendiat,
og er et forum der dårlig
forberedte studenter kan
stille spørsmål de var for
forlegne til å stille til foreleseren.» Urbanisten Erling
Dokk Holms deﬁnisjoner er
gjerne knyttet til arkitektur
og byplanlegging, mens
Selma Lønning Aarø ofte
har et kjønnsperspektiv.
Å lese leksikonet fra
perm til perm, slik vi kritikere gjerne er nødt til, kan
skape en viss trøtthet – som å
overvære en lavmælt stand
up-varieté med innslag av
åpen mikrofon over litt for
mange timer. Det blir lite
HAHA og mye humre humre.
Morsomst er kanskje Knut
Nærum, her om Edinburgh:
«Hver august arrangeres
drilloppvisningsfestival på
slottet og andre kulturfestivaler over hele byen, slik at
innbyggerne kan leie ut sin
husvære til overpris og selv
dra til et sted med godt vær
mens tilreisende står i
stampe på overfylte fortau.»

De beste bidragene holder seg
til leksikonsjargongen, og de

Gro Steinsland

Nå i nytt
opplag!
Mytene, historien og diktningen
«Dovrefjell i tusen år er eit imponerande
verk. Forfattaren maktar på meisterleg vis
å syna oss korleis Dovrefjell har vore eit
fellesskapssymbol i over tusen år.»
Terje Larsen, Dag og Tidd
m
«Storverk: Framifrå om korleis historia om
det norske folk er vikla inn i mytestoff. ... eii
særs interessant bok, ei bok som fortel ei forr
meg ukjent noregshistorie.»
n,
Hadle Oftedal Andersen,
et
Klassekampen Bokmagasinet
«En gjennomillustrert og velskrevet bok i
nasjonsbyggingens tjeneste.»
Jan-Erik Ebbestad Hansen, Aftenpostenn

ILLUSTRASJON: JOHANNES HØIE (FRA BOKA).

Lukten av lær
mindre
vellykkede
tekstene
er kun løst
forankret i
ordet de er
ment å forklare, for heller å
skli ut i smått surrealistiske prosastykker om hva
som helst. Et unntak her er
Ole Robert Sunde, som med
sin umiskjennelige syntaks
leverer mange av de beste
deﬁnisjonene. Tekstene ble
innlemmet i essaysamlingen
«Verden uten ende», men det
er her de virkelig hører
hjemme. Min favoritt er Bår
Stenviks «punktum», en
presis samfunnsdiagnose
som blir morsom fordi den er
sann: «skilletegn som
signaliserer slutten på en
setning, eller utelatte stavelser i forkortelser. Etter 2004
har tegnet også fått en utvidet
funksjon som intensjonsmarkør, særlig i SMS og mailspråk, i betydningen, ’Jeg sier
dette med en litt snurt tone.’
Eks. ’Takk, bra.’, ’Nei, jeg er
ikke sint.’»

Bokprosjektet er ﬁnansiert
gjennom såkalt crowd
funding; et spleiselag hvor
privatpersoner på forhånd
donerer varierende pengesummer mot gjenytelser. For
eksempel vil 12 Euro få deg
med i trekning av et leksikon
i myk innbinding, mens 1000
Euro sikrer deg en nummerert steinbitskinninnbundet
utgave som kun ﬁnnes i tre
eksemplarer. Cappelens
Forslag har samlet inn
imponerende 435.000 kroner

– 150.000 mer
enn forventet.
Det er en
makeløs
utgivelse. Om
vi ikke kan
forvente
masseslakt av
kalver og
steinbit
beordret av
Aschehoug,
Gyldendal og
Cappelen Damm
med det første, så
burde konversasjonsleksikonet uansett få dem til å tenke
litt over sin egen bokproduksjon, og i framtiden investere
noen ekstra kroner og
hjerneceller i å lage bøker
som ser ut som noe annet enn
e-bøker som tilfeldigvis er
trykket på papir. Leksikonutgiverne skriver på nettet at
det er illustratørene og
artikkelforfatterne som er
bokas hjerte. Det er kanskje
riktig, men i dette tilfellet er
det huden som gjør et varig
inntrykk.

Arne Borge
bokmagasinet@klassekampen.no

Anmeldelsen er gjort med
utgangspunkt i kalveskinnsversjonen i hard
innbinding, boka ﬁnnes også i
en myk versjon i babybøffelskinn.

Anne Helene Guddal
Også det uforsonlige ﬁnnes
Dikt

«En vanvittig sterk debut,
og en bok som i seg selv
viser hvorfor vi skal fortsette
å lese og skrive poesi.»
Sandra Lillebø, Klassekampen – Årets beste bøker

«Dyptpløyende, elegant
og gripende poesi.»
Freddy Fjellheim, Klassekampen – Årets beste bøker

w w w.vigmost adbjorke.no

kolon forlag

Nye bøker fra Pelikanen forlag:
Cathrine Knudsen
Manuell
Kr 368,«ÅRETS SKARPESTE ROMAN – Manuell er noe av det mest
presise, men også utforskende og originalt tenkte jeg har lest
på norsk i år. […] Boken er uhyre presist formulert og full av
gode observasjoner. Så fininnstilt at man til tider må gni
seg i øynene.
Susanne Hedemann Hiorth, Dagens Næringsliv

«Cathrine Knudsens
nye utgivelse er en
merkesten i romanåret
2014»
Carina E. Beddari,
Morgenbladet

«Manuell, av en forfatter
som fortjener et større
gjennombrudd: Cathrine
Knudsen.»
Susanne Christensen,
Klassekampen
Bokmagasinet

Karl Ove Knausgård
og Fredrik Ekelund
HJEMME – BORTE
Kr 368,I HJEMME – BORTE bruker forfatterne VM i Brasil og fotballen
som utgangspunkt for refleksjoner rundt liv og død, kunst
og politikk, klasse og litteratur, og det sentrale spørsmålet:
Er dette VM rett og slett det beste som noen sinne er spilt?

«Knausgård, som sa
opp som forfatter ved
slutten av Min kamp 6,
er i aller høyeste grad
fortsatt forfatter.
Fotballboken [ ] virker
nærmest som en
fortsettelse på
Min kamp»
Camilla Norli, VG
«Knausgård og
Ekelunds VM-bok
[…] fascinerer som
detaljrik brevveksling.
En VM-bok for folk
som tåler et par
ekstraomganger. »
Susanne Hedemann
Hiorth, DN

Bergsveinn Birgisson
Soga om vêret
Omsetjing ved Margunn Rauset

Kr 328,Soga om vêret tek oss til ein gudsforlaten fjord heilt nordvest på Island,
der nokre få forkomne sjeler driv sjarkfiske, viss vêret tillét det.
Halldor skriv dagbok, og det er livshistoria hans som vert avdekka
gjennom møta hans med Gud, presten, filosofen, krøplingen, torsken
og kjærleiken.

@pelikanenforlag
pelikanenforlag
Pelikanen Forlag
Telefon 948 16 082

pelikanen.no
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Stilist: Jørgen Gunnerud er best når prosaen er eﬀektiv og presis.

Ven og fiende
annskapet på eit
tysk jagarﬂy som
skal delta i
angrepet på ein
alliert konvoi
utafor Finnmark, ein krigsveteran og ﬁskar som er i gang
med livet etter å ha vore med
i kampane ved Narvik, og ein
etnograﬁstudent frå Oslo vest
som har reist nordover for å
studere samisk byggeskikk
– det er dette persongalleriet
lesarane blir presentert for i
«Sju dager i september» av
Jørgen Gunnerud. Vekselvis
møter vi dei fram gjennom
teksten, og det er aldri tvil om
at lagnadene deira er vevde
saman slik at dei skal møtast
mot slutten. Dette er godt
gjennomført og går aldri ut
over dramatikken.

M

Dramatiske forteljingar er
ikkje noe nytt for Gunnerud.
Han er ein av dei beste
kriminalforfattarane her til
lands, med ti romanar i
sjangeren på merittlista.
Denne romanen, med tema
frå andre verdskrigen, er også
ein spenningsroman, og det
let seg gjøra å kjenne att
krimforfattar Gunnerud, også
i denne teksten.
Ved sida av den godt
gjennomførte komposisjonen,
er det framstillinga av personane og dynamikken mellom
dei som er den viktigaste
styrken ved denne romanen.
Spesielt mannskapet på
bombeﬂyet blir levande
skildra, og på same måten som
Gunnerud framstiller både

somme av dei sist nemnde
tener gode pengar på krigen,
motsetnader mellom samar og
nordmenn, mellom sentrum
og periferi og mellom arbeidsfolk og intellektuelle. Og litt
kjærleiksliv høyrer også med
– dette siste rett nok ikkje heilt
overtydande skildra. Dessutan
skal Gunnerud ha kredit for
grundigheit i skildringa av
luftkrig og tradisjonelt
nordnorsk arbeidsliv.

ROMAN
Jørgen Gunnerud
Sju dager i september
Kolon forlag 2014, 308 sider

brotsmenn og lovens handhevarar med sympati i
kriminalromanane, er han
raus mot både ven og ﬁende i
denne boka. Det er nesten så
lesaren kan bli tilbøyeleg til å
håpe at dei tyske gutane skal
lykkast med toktet sitt. Rundt
dei norske karakterane
utspeler det seg ﬂeire drama
– familiekonﬂiktar, småfolk
som står mot storfolk, der

Det er
nesten så
lesaren håper at
dei tyske gutane
skal lykkast med
toktet sitt.

«Sju dager i september» er ein
roman med framdrift i
handlinga og god personteikning, men det er likevel ikkje
ein førsteklasses roman. Når
Jørgen Gunnerud skriv krim
med handlinga lagt til Oslo
eller Finnmark, er prosaen
hans effektiv og presis, og det
er som stilist han trumfar dei
ﬂeste som skriv i denne
sjangeren. I den nye boka er
forteljaren meir skravlete og
ukritisk – det dukkar stadig
opp velbrukte vendingar av
typen «grudde seg som en
hund» og «kremen av tysk
ungdom». Og bruk av overtydelege karakteristikkar som
«han så av en eller annen
grunn ut til å lide av kronisk
misnøye». Alt dette gjør at
nerven i prosaen blir svekka.
Det kan sjå ut som om
forfattaren og støtteapparatet
hans har slappa litt av og tatt
lett på dei detaljane som det
er så viktig å ha på plass for å
løfte ein roman frå å vera god
til å bli framifrå.

Steinar Lillehaug
bokmagasinet@klassekampen.no

FRÅ KRIMEN: Jørgen Gunnerud trumfar dei ﬂeste som skriv
krim. No er han ute med ein roman.
FOTO: ERIK FIVE GUNNERUD

Jon Hustad

«Hustad skriv om våpen
og kampar så blod og
krutrøyk strøymer ut
av boksidene.»

Ung gigant
Winston Churchill og opptakten
til første verdenskrig

Erik Rudeng, Dag og Tid

«... glitrende
historieformidling.»

«Jeg har lest nesten 40 Churchill-biograﬁer […]
Ung gigant er den beste jeg har lest.»
Marvin Wiseth, Adresseavisen

Stein Inge
Jørgensen, VG

«Hustad demonstrerer en imponerende
oversikt og store historiske kunnskaper.»
Per Edgar Kokkvold, Aftenposten

Kr 349,-

AKSEL SELMER

SYKLISTEN

«Livet er herlig! (…) På merkverdig vis er dette en
utrolig morsom roman. Feelgood er et understatement.»
EMIL OTTO SYVERTSEN, FÆDRELANDSVENNEN
R
ROMAN
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Kritikernes favoritter
v
Vinner a
4
isen 201

Bragepr

«Årets beste sakprosabok! I ett sluk
leser du debutboken til Marte Michelet
om forbrytelsen over alle forbrytelser,
tilintetgjørelsen av jødene, velskrevet
med kunnskap, klokskap og klo.»
Guri Hjeltnes, VG

«En fremragende og godt skrevet bok.»
Johan O. Jensen, Adresseavisen

«... en velskrevet bok som forandrer vårt
bilde av det norske Holocaust. Etter
mitt skjønn er det årets viktigste bok.»
Marius Wulfsberg, Dagbladet

« ...dokumentar av beste merke
... bunnsolid research, blikk for
detaljer og et drivende godt språk.»
Sindre Hovdenakk, VG

«Sverre Mørkhagen har med bravur
fullført trilogien om det norske
Amerika, et krafttak basert på et
stort kildemateriale.»
Alf Kjetil Igland, Fædrelandsvennen

«Høstens mest rystende krimbok er
dessverre fra virkeligheten.»
Sigvald Sveinbjørnsson, Bergens Tidende.

«Storartet om geniet»
Johan O. Jensen, Adresseavisa

«Velskrevet ... et godt portrett.»
Aasne Jordheim, Forskerforum

Fædrelandsvennen

«En knall fotballskald ... Uten tvil
den mest personlige, skarpeste og
underholdende fotballboken som
hittil er skrevet på norsk.»
Stein Roll, Adresseavisen

«Geir Pollens fortelling er
helstøpt og solid.»
Sten Inge Jørgensen, VG

«Nyskrivingen av Armfeldts felttog
er gnistrende fortelling om
Trøndelags største katastrofe.»
Espen Leirsett, Trønder-Avisa

«... en klar vinner for lesere som er
på jakt etter de beste avsløringene.»
Hege Ulstein, Dagsavisen
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JON W. IDDENG
JO

R
ROMERRIKETS
HISTORIE
H
R
REPUBLIKKENS
VEKST OG
FALL
FA

399,3
Jon W. Iddeng tar oss i denne boken med tilbake til
mytene om Romas grunnleggelse, monarikets fall og
republikkens fremvekst. Han viser hvordan den lille bystaten ved Tibers bredder blir sentrum i et verdensrike,
og hvordan republikken til slutt ender i motsetninger,
vold og borgerkrig, og innføringen av et keiserdømme.
SVANTE NORDIN

FILOSOFENE

VESTERLANDSK TENKNING
SIDEN 1900

449,-

Nordin vil forstå filosofene ut fra deres tid og rom. I en
monumental og uhørt lærd bok lykkes han godt med den
ambisjonen.
Cornelis Dekker, ÖSTGÖTA CORRESPONDENTEN

ASLE TOJE
A

JJERNBURET
LLIBERALISMENS KRISE

329,3

Samla er boka ein flengjande kritikk av det som har vore
den rådande ideologien i Vesten sidan 1945, den liberale
internasjonalismen, med si klokketru på at alt elende i
verda skriv seg frå nasjonalstaten. Og det er ei svært god
bok.»
Pål H. Bakka, DAG OG TID

ALEXANDER ZLATANOS IBSEN

GRESK BLOD

ET NÆRBILDE AV HELLAS

329,-
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På vippepunktet: Visuelt innbydende, men
innholdsmessig ujevnt fra tidsskriftet Etter.

Til ungdommen
idsskriftet Etter
springer ut av
miljøet rundt
tekstforfatterlinjen
på Westerdahls, og
brorparten av skribentene er
født mellom 1985 og 1992, noe
som plasserer dem midt i
generasjonen Dagbladet
nylig kåret til den mektigste
aktøren i norsk kulturliv.
I Norge er vi glade i alt
som er ungt, og det
synes jeg godt vi kan
være, så lenge omfavnelsen er oppriktig og
kommer av at de nye
stemmene ikke bare bidrar
til lydnivået i offentligheten,
men også gir den ny innsikt.

T

Ordet «Etter» er ment å
fungere som et preﬁks til de
ulike numrenes tema. Neste
nummer heter «Etter blikkfanget», det jeg omtaler her,
heter «Etter suksessen». Selv
om redaksjonen på sine
nettsider sier påfallende lite
om hva som er baktanken
med tidsskriftet («ETTER
publiserer tekst, foto og
illustrasjoner fra etablerte og
uetablerte aktører»), tolker
jeg tittelen dit hen at de
involverte ikke vil nøye seg
bare med «suksess» eller
«blikkfang», men tvert imot
vil gå lengre og dypere, eller i
det minste holde blikket
festet lenge nok til at det kan
oppstå et slags ubehag. Det
gjør det ikke.

ILLUSTRASJON: NORA BRECH
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TIDSSKRIFT
Martine Gulbrandsen, Stine Friis
Hals, Andreas Veie-Rosvoll,
Cecilia Johansen Eriksen (red.)
Etter suksessen 2/2014

Visuelt ser det ﬁnt og variert,
om enn noe ugjennomført ut,
og kombinasjonen av korte
og litt lengre tekster i ulike
sjangre, og en egen fotosak
midt i bladet, virker innbydende og inkluderende.
Variasjonen i typen tekster er
stor, fra dikt og kortprosa til
noveller og mer essayistiske
saker, som den Eirik Kjøs
Usterud har skrevet om
middelklassedrømmen.
Variabel er dessverre også

kvaliteten på innholdet. Maja
Hattvang har laget en ﬁn
fotoreportasje, og jeg lar meg
underholde av Audun
Mortensens betraktninger
om absurditeten i arbeidslivsrelasjoner, men bidragene med nok litterært
overskudd til å feste seg i
bevisstheten, er i mindretall.
Ikke minst er det påfallende

at et tema som «Etter
suksessen», som
skriker etter en kommentar om punktet vi
som samfunn står og
vipper på nå – miljømessig,
økonomisk og sosialt – ender
med nesten utelukkende å
nøye seg med betraktninger
om enkeltmenneskers oppog nedturer.

Nå går det selvsagt ikke an å
tvinge skribenter til å skrive
om ting de ikke er genuint
opptatt av, men gode tekster
tvinger oftest leseren til å
løfte blikket, på den ene eller
den andre måten. Som det
talende nok heter i intervjuet
med Ida Jenshus, der intervjuer og intervjuobjekt sitter
og drikker te på en takterrasse på Kampen i Oslo en
tidlig høstkveld: «Det er
vanskelig å tro at det ﬁnnes
mennesker som haster av
gårde under oss.»
Jo, men altså, det gjør
faktisk det.

Sandra Lillebø
bokmagasinet@klassekampen.no

Som halvt gresk, halvt norsk, har forfatteren de aller
beste forutsetninger for å forstå og formidle det «ekte»
Hellas til et norsk publikum. Alexander Zlatanos Ibsen
innfrir til gangs. Her er alt du trenger å vite – og mer til;
om antikken som byrde, økonomikrisen, høyreekstrem
framvekst, konflikten med Tyrkia, og så klart litt om
souvlaki, fetaost og ouzo. Yamas!»
Stian Bromark, DAGSAVISEN

KJELL-IVAR PETTERSSON
K

H
HISTORIEN
OM
O
OL OG VM PÅ SKI
1924–2014
399,3

Enten du er som jeg og mange andre nordmenn – svært
interessert i ski og skihistorie – eller du bare vil imponere
på lørdagsquizen: Her har du boken.
Vegard Ulvang

www.dreyersforlag.no

«... Jakman er en bok
som bør tas med inn i
høstmørket»
Aftenposten

BOKMAGASINET
tank.no
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Julens bokfavoritter
«Ole Robert Sunde er en språkets mester.»
Torstein Hvattum, Aftenposten

«Bredden og mangfoldet imponerer
i Verden uten ende ...»
Turid Larsen, Dagsavisen

«... et av Sundes særtrekk er en utrettelig,
ekstrem undersøkelsesiver når noe fanger
hans interesse.»
Annette Orre, Vårt Land

Vare og vakre dikt som går tett på
mennesket i en utsatt situasjon:
i kampen mot en livstruende sykdom.
Boken er tospråklig norsk og kinesisk.

Vold’s Voice samler alle diktene
Jan Erik Vold har lest inn på plate.
Han har samarbeidet med bl.a.
Jan Garbarek, Egil Kapstad
og Kåre Virud.

Gjennom nesten et halvt århundre
følger vi tre generasjoner med
nordmenn som på hver sin måte
får en tilknytning til Iran eller det
iranske. Det er møter som får
avgjørende betydning for deres liv.

Tor Eystein Øverås har lenge begeistret anmelderne. I sin nye bok skriver
han om Witold Gombrowicz, Franz
Kafka og Joseph Roth, Albert Camus
og Jean-Paul Sartre. Og Petter Dass
og Kråkesølv.

Poetisk reﬂeksjon, visuell konkresjon.
Det som gjennomsyrer samlingen er i
siste instans troen på en type poetisk
realisme der metafysiske øvelser hører
fortiden til.

Om retten til å skrive om sitt eget liv.
Og hvilke følger det kan få.

«... lysende litterære essays.»
Bernt Erik Pedersen, Dagsavisen

«... denne forfatteren har avgjort
noe å fare med.»
Finn Stenstad, Tønsbergs Blad
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«Alle har vel stått og
sett på naturen rundt
oss, og lurt på hvorfor
det ble akkurat slik.
.»
Müller har svaret.»
TOMMY LEONHARDSEN,
TRØNDER-AVISA

«Boka er populærvitenskap på sitt
beste.»
JON KVALBEIN, DAGEN

«Boken er en liten skattkiste med engasjerende
påfyll for vitebegjærlige.»
MORTEN SMELROR, GEO365.NO

«Ida Jackson er et stort
litterært talent. (...)
Jacksons bok om et
levd liv og en svunnen
tid har uhyggelig
aktualitet.»
LARS WEST JOHNSEN,
DAGSAVISEN

«Ida Jackson har levert
eit viktig og velskrive
bidrag til det foranderlege bildet av krigen,
ho må lesast – og
diskuterast.»
SIGRUN SLAPGARD,
KLASSEKAMPEN

Et eget preg: Jon Hustads imponerende ballast av
historisk kunnskap kler denne boka om Churchill.

Mangesidig
statsmann
an det sies noe nytt
om Churchill?
Neppe. Bøkene om
ham utgjør allerede
et helt bibliotek, og
enda ﬂere er vel de historiske
verker og memoarer hvor
hans personlighet og innsats
blir utførlig omtalt. Dessuten
skapte han selv, som ingen
annen statsmann i det 20.
århundre, et enormt litterært
verk, historisk og selvbiograﬁsk, som endog ble belønnet
med Nobelprisen i litteratur.
Men Jon Hustad har
sikkert ikke ment å avdekke
nytt stoff med sin 350-siders
bok om «Winston Churchill og
opptakten til første verdenskrig». Han vil ganske enkelt
fortelle en spennende og
fargerik historie, om en
statsmann som grep avgjørende inn i verdens og vår
skjebne. Jeg synes det er god
nok grunn. Hustad forteller
med fynd og klem, smidig i
språket, og med en imponerende ballast av historisk
kunnskap. Og Churchill er et
så stort og mangesidig emne
at historien om ham tåler å bli
gjenfortalt gang på gang, for
hver ny versjon får sitt eget
preg.

K

Det krever mot å legge ut på
Den første boken på
norsk om Norge og
første verdenskrig.
Den dramatiske
historien om opptakten og krigens
tidlige fase.

«Roy Andersen har
skrive ei fascinerande
historie om ein krig vi
veit altfor lite om.»
OLAV KOBBELTVEIT,
BERGENSAVISEN

«Sten Inge Jørgensen
skriver engasjerende
om den økonomiske
og politiske kjempemuskelen Tyskland.»
BJARNE ROBBERSTAD,
KLASSEKAMPEN

«... en velinformert
og velskrevet politisk-kulturell reiseskildring fra vår nabo
over Nordsjøen.»
BERNT HAGTVET, VG

KLASSEKAMPEN

det havet av dokumentasjon
som ﬁnnes om helten fra før.
Men Jon Hustad er en modig
mann, det vet vi fra hans
pågående og ofte kontroversielle journalistikk – han
elsker å pirke
i den politiske
korrekthet
som dominerer dagens
Norge, og
avlive løsaktige påstander
med solide
facts. I boka «Ung gigant»
holder han en annen stil –
nøkternt beundrende, men
uten å skjule at giganten
hadde sine negative sider,
som kunne drive andre til
vanvidd.

BIOGRAFI
Jon Hustad
Ung gigant.
Winston Churchill
og opptakten til første
verdenskrig
Schibsted 2014, 350 sider

BLENDENDE BEGAVET:
Winston Churchill, her 26 år
gammel.
FOTO: LIBRARY OF
CONGRESS/WIKICOMMONS

Med rette fremhever han
Churchill som talekunstens
suverene mester i det 20.
århundre. Han gjorde grundige forberedelser, veiet ord,
klang og rytme så sikkert at
det nærmer seg poesi (manuskriptene til ﬂere av de mest
kjente talene er da også
skandert som om det var et
dikt). Da England stod alene,
ved utbruddet av siste
verdenskrig, var Churchills
talekunst det
sterkeste
våpen for å
samle nasjonen, gi mot og
seierstro. Men
Hustad viser
at han var en
maktfull taler
også ved
begynnelsen
av den uvanlig lange karrieren.

Churchills
talekunst
var det sterkeste
våpen for å
samle nasjonen.

Om mannen er det sagt de mest
motstridende ting: Blendende begavet, men langt fra noe
skolelys, selvhevdende inntil

STAALESENFORELESINGA
13. desember 2014 kl. 14:00
Amalie Skram, Litteraturhuset, Oslo
Entré kr. 50,Med utsikt til kirkegården
– en kriminalforfatters bekjennelser.
Hvorfor er kriminallitteraturen blitt så populær,
men også så omstridt? Staalesen forteller om sin vei
inn i krimsjangeren og om sitt forhold til forskjellige forfattere som Kerouac, Skram og Chandler.
I samarbeid med

Gyldendal og

det brutale, men dypt medfølende med fattige og ulykkelige, hyperaktiv, alltid i en
virvelvind av planer, noen
geniale, mange feilslåtte,
krigskåt og fredselskende,
barnslig glad når det stormet,
men tidvis deprimert og med
store helseplager, klarsynt
inntil det profetiske, men
med fatale feilslutninger
iblant. Og alt dette stemmer
– levende belagt av Hustad.
I dag forbinder nok de
ﬂeste ham bare med suverent
lederskap i siste verdenskrig.
Hustad minner oss om andre
trekk ved merittlisten. Han
var med på å bygge opp den
britiske velferdsstaten, han
humaniserte fengselsvesenet
og straffeutmålingen. Han
medvirket til selvstyreordninger både for boerne og i
Irland. Og han drev frem en
gigantisk oppbygging av den
engelske marinen før første
verdenskrig – «mer enn noen
annen faktor var den med på
å vinne krigen for de allierte,»
skriver militærhistorikeren
Liddell Hart.

Det er en spennende bok – nyttig repetisjon for dem som har
lest meget om Churchill før,
og en god innføring for dem
som bare vet om ham fra
klisjeer i skolebøkene.
Men boka står unektelig
som en torso: Den bryter av
ved utbruddet av første
verdenskrig. Da gjenstår det
meste av Churchills eventyrlige liv – både de sviende
nederlagene og de store
triumfene. Forfatteren har vel
gjort seg tanker om en
fortsettelse? Iallfall vil
leserne ha et ønske om det!

Lars Roar Langslet
bokmagasinet@klassekampen.no

Julens gavefavoritter!
Nominert til
Bokhandlerprisen
2014

Etterlengtet oppfølger fra
fjorårets debutant-sensasjon!
«Jeg forstår godt at hun er innstilt til
Bokhandlerprisen på ny, og kjenner
allerede på en viss forventning til den
siste romanen i trilogien.»
Margot Hovda-Lien, Nordlys

Nominert
til
Brageprisen
2014

«Lisa Aisato bekrefter at hun er
blant Norges desidert mest
interessante bildebokkunstnere.»

«Effektiv og lærerik krim for de minste.
Jørn Lier Horst treffer godt med serien
om ‘Detektivbyrå nr. 2’.»

Marie L. Kleve, Dagbladet

Anne Cathrine Straume, NRK

Nominert
til
Brageprisen
2014

Bli kjent med superhelten
Malcolm T. Matiba. The Urban Legend
publiseres som tegneseriestripe i
USA TODAY, USAs største avis med mer
enn 70 millioner lesere hver måned.

Det unge jenter trenger for å bli bevisst
og bli fornøyd.

Superteamet Odd Nordstoga og
Rune Markhus slår til igjen!
I denne boka kjem trubadurane frå
første Eg og Pontus-bok til ein by
der dei – overraskande nok – ikkje
forfører innbyggarane med
musikken sin. Noko må gjerast,
og det litt fort!

«Har du ein gut i tenåra som
ikkje liker å lese? Prøv denne!»
Fædrelandsvennen

«Vi får håpe at riktig mange unge jenter
ﬁnner fram til denne boka, og at den gir
dem hjelp til å avsløre og stå imot presset.»
Marianne Lystrup, Vårt Land

«Hylende morsomt om forelsket 15-åring.
Arne Svingens fortelling om Dick og
Jønna er så god at den burde bli serie.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

tank.no
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Omstridt: I denne nylesningen blir man systemets motstander eller klakør.

Påminningens ﬁlosof
et har alltid stått
strid om Hans
Skjervheim (1926–
1999), ﬁlosof ved
Universitetet i
Bergen, «positivismekritiker», offentlig intellektuell og
debattant. Magisteravhandlingen hans – en kritisk
diskusjon av «objektivisme i
studiet av mennesket» – er
trukket frem av Jürgen
Habermas og Karl-Otto Apel.
I fremstillinger av Rune
Slagstad, Fredrik Thue og Jan
Inge Sørbø er Skjervheim
kanonisert som en av Norges
fremste ﬁlosofer og tenkere. I
en del fagﬁlosoﬁske miljøer er
visa derimot at Skjervheim er
«overvurdert» som ﬁlosof,
eller til og med uten betydning.

D

At Skjervheim var en viktig
skikkelse i norsk samfunnsdebatt og intellektuelt liv fra
1960-årene og frem til han ble
syk, kan ingen være uenig i,
men synspunktene hans var
og er omstridte. Forfatterne
av denne boken, en «kritisk
nylesning» av Hans Skjervheim, slutter seg i hovedsak
til positivismekritikken han
formulerte – ideene hans om
hvordan human- og samfunnsvitenskap skiller seg fra
naturvitenskap – men avviser
mye av marxismekritikken.
Forfatterne selv beﬁnner
seg i et nokså grovkornet
ideologisk landskap der man
enten er «systemets» motstander eller klakør. Idet
Skjervheim mener noe annet
enn Per Otnes, Hans Ebbing
og Dag Østerberg om alt fra
Marx til et eller annet dagsaktuelt spørsmål der de tre
måtte anse saken som
opplagt, havner han på «feil»
side. Omkring disse vurderingene er det ikke rare redegjørelsene man får, så mye står
og faller på om man mener
Otnes & co. faktisk har den
autoritet i politiske spørsmål
de selv etter alt å dømme
mener at de har.
I innledningen får vi høre
at «noen holdt Skjervheim for
å være ‘brun’; det må ha vært
tidlig på 1990-tallet». Som et
minstemål burde forfatteren
ha sagt i rene ord hva i all
verden dette henspiller på.

SAKPROSA
Per Otnes, Dag Østerberg, Hans
Ebbing, Olav Mjaatvedt
Hans Skjervheim – en kritisk
nylesning
Abstrakt forlag 2014, 186 sider

Det er veldig få kvinner
med navn i denne boken, men
vi får vite at Skjervheim
hadde «gode erfaringer» med
«konvensjonelle tyske
kvinner», og et mer anstrengt
forhold til de «kulturradikale» kvinnene. Kvinneperspektivet er med andre ord
ivaretatt.

Dag Østerbergs kapittel om
Skjervheims objektivismekritikk er eksemplarisk som en
vismannstale om grenser for
vitenskapelig objektivering
og ﬁlosoﬁens rolle, men det er
uklart hva som er Skjervheim
og hva som er
Østerberg
selv.
Per Otnes
gir instruktive eksempler på
hvordan man
både i forskning og
dagligliv
veksler
mellom å være deltager og
tilskuer, men omgår den
ﬁlosoﬁske diskusjonen
Skjervheims «Deltakar og
tilskodar» henspiller på.
Otnes forsøker også å vise at
mye samfunnsforskning har
både «positivistiske» og
«positivismekritiske» elementer. Også denne drøftingen har en del for seg, men
jeg får ikke helt tak i hva han
legger i det å være positivist.
Det står at positivismen
utgår fra Wienerkretsens
program for enhetsvitenskap,

MIDT I STRIDEN: Hans Skjervheim. Foto fra Vossestrand Sogelag.
EIER AV FOTO: ROALD NESHEIM. SAMLARAR AV FOTO: EINAR MIDTUN OG PER HUSDAL

men ikke hvem som forsvarer
dette programmet i dag. Det
har noe med metode å gjøre
– en del kvantitative metoder
er positivistiske, men «ikke
alle». Hvordan vite hva som
er hva? Positivister er kritiske
til verdiengasjert, «politisk»
forskning, men også Skjervheim mente vel det fantes
grenser for politisering. Et
annet sted får
vi vite at
positivisten
har «reaksjonære»
politiske
synspunkter,
men positivismestriden er
primært en
strid om
metode og
kunnskapsteori. Flere i
Wienerkretsen var sosialister;
Heidegger var det ikke, for å
si det slik.

Østerbergs
kapittel
er eksemplarisk som en vismannstale.

Hans Ebbing var kontorsjef ved
Filosoﬁsk institutt i Bergen,
og i stadig strid med Skjervheim. Ebbing slår i sitt
kapittel tilbake mot det han
mener er tendensiøse fremstillinger av konﬂiktene. Han
har naturligvis full rett til å
fortelle sin historie, og får
overbevisende frem hvordan
konstellasjonene i Bergens-

ﬁlosoﬁen var helt andre enn
dem i Oslo.
Analysen får imidlertid et
umiskjennelig aktørpreg.
Ebbing hadde stått seg på å la
enkeltheter i gamle feider
ligge. Ikke alt har offentlighetens interesse, og Skjervheim
kan ikke lenger ta til motmæle. I tillegg kommer vekslingen mellom forsøksvis
saklige tilbakevisninger, og
hånlige karakteristikker av
dem han er uenig med som
slaver av ideologiske og
intellektuelle trender. Ebbing
hadde kommet bedre fra
dette, om han hadde droppet
bajaseriet.
Inn i dette nokså bitre
oppgjøret, ﬂettes også en
diskusjon av den akademiske
ﬁlosoﬁens «profesjonsinteresser». Problemstillingen
fortjener absolutt oppmerksomhet. Problemet er at
Ebbing reduserer ﬁlosoﬁen
han ikke liker til «interessene» han mener den er ment
å tjene, mens ﬁlosoﬁen han
liker, «marxistisk fenomenologi», åpenbart har utviklet
seg som noe genuint, på siden
av krav fra profesjon og
produksjonsmåte. Ebbing har
ikke kategorier for å forklare
hvordan dette kan ha seg, og
eksempliﬁserer slik, helt
ufrivillig, «sjølvreferansepro-

blemet» Skjervheim var så
besatt av.

Forfatterne sier at denne boken
skal være til inspirasjon for
lesere av i dag og en ny
«ulydig» generasjon (gjett ut
fra hvem sin deﬁnisjon). Med
en slik ambisjon hadde det
vært til hjelp om Skjervheims
synspunkter i større grad
hadde blitt relatert til diskusjonene i ﬁlosoﬁ og samfunnsvitenskap der de står i dag,
utover det vesle kapittelet av
Olav Mjaatvedt om forholdet
mellom Skjervheim og
Bourdieu. Har Skjervheim
relevans i den nye naturalismedebatten? I humanioradebatten? I debatten om
multikulturalisme?
Hans Skjervheim skrev
ikke først og fremst for
fagﬁlosofene, han var ingen
systembygger eller programmaker, og heller ingen typisk
politisk strateg. Harald
Grimen beskrev ham som
«påminningenes ﬁlosof», som
en som minner oss om viktige
ting det er lett å glemme.
Også Ebbing, av alle, makter
på fremragende vis å billedliggjøre «sokraten» Skjervheim i noen nærmest lyriske
avslutningspassasjer.

Cathrine Holst
bokmagasinet@klassekampen.no

KJERSTI KOLLBOTN

ISBRANN

“Kjersti Kollbotn skriv godt og presist. Ho kjenner stoffet
og miljøet, folkelynnet og naturen i ei vestlandsbygd.”
ODDMUND HAGEN, DAG OG TID
ROMAN
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Kritikernes favoritter
«Varig gåsehud ...
et aldeles herlig romanprosjekt.»

rt til
Nomine rnes
P2-lytte ris
romanp

Geir Vestad, Hamar Arbeiderblad

«Henriksen er en mester i
å beskrive desillusjonerte
menneskers famlende søken
etter noe fast å holde i ...»
Torstein Hvattum, Aftenposten
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Bragepr

«En fest å lese –
sannsynligvis årets mest
medrivende roman.»

«Språklig smidig,
psykologisk intens»
Sindre Andersen, Klassekampen

«... et nytt høydepunkt
i Fløgstads forfatterskap.»
Olav Løkken Reisop, Dagbladet

Rune Hallheim, Aftenposten

«Et samlet kritikerkorps har
sagt det før. Jeg gjentar det.
Ingvild Rishøi er en helt
suveren novellist.»
Cathrine Krøger, Dagbladet

«Fantastisk ambisiøs roman
om krig, kjærlighet og
tilhørighet.»

«Gnister av håp,
ﬂammende begjær og
ulmende raseri svir dette
kvinneportrettet i hel ved»

«Velopplagt Fløgstad»
Sindre Hovdenakk, VG

Bjørn Gabrielsen, Dagens Næringsliv

«Ingvild H. Rishøi skriver
noveller i absolutt toppklasse.»
Ellen Engelstad, Klassekampen

May Grethe Lerum, VG

Oversatt av Knut Johansen

Oversatt av Trude Marstein

Adresseavisen

«Sterkt og vakkert
fra Espedal ...»
Brynjulf Jung Tjønn, VG

«Vinneren av svenske
Augustprisen er en mesterlig
studie i forelskelsens vesen.»
Ingunn Økland, Aftenposten

«... en nydelig inngang til
Espedals forfatterskap for
de som ikke kjenner ham,
samtidig som den åpner
opp nye rom for erfarne
Espedal-lesere.»

«Romanen er, tross ﬁlosoferinger om moral, språk og
virkelighet, en slukebok.
Intens og lettlest.»
Maya Troberg Djuve, Dagbladet

Brita Strand Rangnes,
Stavanger Aftenblad

Endelig er
alle Ingvild H.
Rishøis
kritikerroste
bøker samlet i
én pocket!

«Et av de engelskspråklige
verkene som fremstår som
stadig mer betydningsfullt,
er Edward St. Aubyns selvbiograﬁske romansyklus ...»
Aage Borchgrevink, Aftenposten

«... ikke for ingenting er
St. Aubyn blitt sammenliknet med Evelyn Waugh
og Oscar Wilde»
Erik Bjerck Hagen, Morgenbladet

VG

Noveller i samling 2007–2014
inneholder bøkene La stå,
Historien om Fru Berg og
Brage-vinneren Vinternoveller.
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Bak sykehusveggene: Mads Gilbert viser frem innsiden av
Gaza-krigen, i et brutalt dokument.

Krigens korridorer
a Mads Gilbert
ankom Shifa-sykehuset i Gaza i juli,
bar han et lite
kamera i lommen på
legekittelen. Med det dokumenterte han 15 døgn som nå
danner utgangspunkt for
hans siste bok, som på
imponerende vis er utgitt
bare noen måneder etter
krigen. Til tross for at den er
en hasteutgivelse, er den
preget av nerve og vesentlighet. Det tilfører nyhetsverdi.
Tekst og fotograﬁer skrider
kronologisk frem og presenteres vekselvis, i ryddige
ﬂater. Bildene har ulike
formater og utfyller hverandre med alvor og tommel
opp-vilje blant de sykehusansatte. Nesten halvparten er
trykket i sort/hvitt, og går tett
på motivene.
Gilbert tar oss med på
innsiden av sykehusveggene,
til operasjonsstuene og
undersøkelsesrommene. Han
viser døde barn, åpne sår,
skuddskader og forkullede
kropper. Boken dokumenterer krigens mørkeste konsekvenser, og utgjør et brutalt
dokument.

D

Flere av bildene er så eksplisitte at de neppe ville blitt
trykket av pressen. En bok,
derimot, kan strekke seg
lengre – den presenterer
bildene i en større helhet.
Dessuten har leserne selv

SAKPROSA/FOTO
Mads Gilbert
Natt i Gaza
Kagge forlag 2014, 188 sider

oppsøkt temaet. Samtidig
påkaller «Natt i Gaza»
spørsmål om hvor tett
krigsfotograﬁet skal gå. Er
det nødvendig å stirre inn i
den blottlagte ryggmargen til
en ﬁre år gammel jente for å
innse alvoret? Skal vi tåle
andre grenser for bilder fra en
kultur som ikke er vår egen? I
Norge vakte det oppsikt da en
svensk fotograf vant en pris i
prestisjetunge World Press
Photo for bilder av identiﬁserbare Utøya-ofre – bilder som
var for detaljerte til at norske
medier ville vise dem.
Samtidig trykker norske
medier ofte vel så sterke
bilder fra andre verdensdeler.

Nærhet og distanse utgjør
en omvendt proporsjonalitet:
Jo nærmere ofrene står oss
selv, jo større avstand trenger
vi. Når virkeligheten rammer
på avstand, trenger vi nærhet
for å forstå den.
Selv i bokform ville
Gilberts bilder trolig blitt for
sterk kost om de viste innsiden av et norsk sykehus.

En annen etisk utfordring
gjelder ofrene. Gilbert har fått
tillatelse til å fotografere fra
sykehusets medisinske
ledelse, og har, ifølge ham
selv, holdt seg
innenfor
«vanlige etiske
grenser». Hva
dette innebærer
skriver han
ikke, men trolig
kan vi ta ham
på ordet:
Gilbert opererer i en kultur som har
tradisjon for vise frem død og
skader. Én årsak er at palestinerne anser sine egne ofre
som martyrer. En annen at de
ønsker å vise verden hvilke
lidelser de gjennomgår.

Gilbert
har valgt
side, og det er
hans premiss.

Boken er dedikert palestinske
helsearbeidere. Hvordan er
det å bære ansvaret for
strømmen av døende mennesker? I løpet av krigens 50
døgn mottok akuttavdelingen
5000 pasienter – i gjennomsnitt hundre hver dag.

NORSK
KULTURARV
RETT I
LOMMA

Eit humoristisk lite meisterverk om ei ferd langs norskekysten på 70-talet, der Rolf
Sagen møter seg sjølv i ung
utgåve.

Denne nye omsetjinga av Jon
Fosse er basert på det opphavlege og lengste handskriftet
av soga frå 1300-talet og er ei
komplett versjon av den kjende
norrøne soga.
Denne lettlesne soga gjev godt
innsyn i tru, skikkar og mentalitet i vikingtida. Boka er ei lita
utsmykka perle som passar i dei
ﬂeste lommene.

– En liten loggbok blir til stor
litteratur.
BRYNULF JUNG TJØNN, VG

– Eit lite meisterverk.

VAKRE
HAGAR
I VEST

SINDRE EKRHEIM, BERGENS TIDENDE

229,- 249,-

– VI BETALER FRAKTA

Vestlandet er ei skattekiste av hagar, og Lisbeth
Dreyer har reist på oppdagingsferd i Rogaland,
Hordaland og Sogn og
Fjordane. I denne praktboka
tar ho oss med på ei
b
stemningsfull vandring
og ei fotograﬁsk reise i
vestlandsk
hagekultur.
v
399,-

– VI BETALER FRAKTA

Som aktivist kan Gilbert være
høyst personlig, og han er
ikke underlagt noe objektivitetskrav. Han har valgt side,
og det er hans premiss.
Det klassiske budet show,
don’t tell blir ekstra viktig i
skildringer vi i utgangspunktet har vanskelig for å ta inn
over oss. Men Gilbert slår til
tider sitt eget budskap i hjel
med beskrivelser. Som når
han i en bildetekst skildrer en
hardt skadet baby på et blodig
laken. I stedet for å la leseren
leve seg inn i bildet, forsøker

JON FOSSE & ODDVAR TORSHEIM [ILL]

FRIDTJOV & INGEBJØRG
VIKINGSOGA
FOR HEILE
FAMILIEN

Jon Fosse og Oddvar Torsheim har laga ei familieutgåve av den kjende norrøne soga om Fridtjov den
frøkne.
Ei forteljing om vennskap
og makt, og ei av dei mest
underhaldande sogene om
og frå vikingtida.
299,-

– Frapperande festleg!

– Et mesterstykke av en oversettelse..

PER ROBERT FLOOD

OVER
500 UNIKE
FOTO

FJORD

LIVET I DYPETS SKJULTE UNIVERS

Under overﬂaten, i fjordens mørke, skjuler det
seg en fascinerende og til
dels ukjent verden av enestående naturfenomener og
livsformer — et univers av
vakre farger og former.
Aldri før har disse praktfulle og enestående fotograﬁene blitt samlet i en bok.
499,-

– Han viser skjønnheita i det djupaste mørket.
BESTILL PÅ SKALD.NO

for deres skikker og fordi det
er viktig å vite hvordan fasten
påvirker yteevnen». Han
jobber 15 timer i strekk – som
akuttlege, i sommervarmen
– uten å spise eller drikke. Er
dette virkelig tidspunktet for
å sette yteevnen under
ytterligere press?

REIDAR SKARBØ, NYTT I UKA

OLAV EGIL AUNE, VÅRT LAND

LISBETH DREYER

VESTLANDSHAGEN

fremstår like
insisterende når Gilbert må
presisere at kvinnen som er
kledt i en fotsid chador – en
heldekkende drakt mange
kvinneaktivister ville rase
over – har på seg en chador
som er «nydelig». Gjennom
slike skildringer karikerer
Gilbert den velvillige bistandsarbeideren: Alt ved den
fremmede kulturen er godt.
Velviljen tipper over i det
besynderlige når Gilbert
velger å faste sammen med de
muslimske kollegene fordi
det er ramadan – «i respekt

SOGA OM FRIDTJOV DEN FRØKNE

VG

BESTILL PÅ SKALD.NO

Teksten

JON FOSSE

ROLF SAGEN

MS LIV

200,- 299,-

Helsepersonalet må prioritere: Hvem er mest alvorlig
skadet – men ikke så hardt at
de uansett vil dø? Kapasiteten strekker kun til en
brøkdel av behovet. Gilbert
viser hvordan den syv år
lange blokaden har drenert
sykehuset for nødvendig
utstyr.
Skildringene fra sykehuset
brytes av kapitler hvor vi
møter Gilberts kolleger og
tidligere pasienter. Særlig
sterke er historiene om barna
han har fulgt i ﬂere år. Flere
av portrettene blir likevel
redusert til
overlessede
helteskisseringer, med lag på
lag av ros og
verdiladede
ord.

GUDMUND SKJELDAL, BERGENS TIDENDE

ÅRETS
BESTSELJAR
1000 FOTO

EVA RØYRANE &
ODDLEIV APNESETH [FOTO]

NYTT
OPPLAG

NORGES LÅVER
Låven er noko av det mest
norske vi kan ﬁnne her i
landet. Boka viser over 1000
foto frå alle fylke, og er det
største verket som er laga
om dette viktige uthuset.
Nytt opplag er kome på
lager!
569,-

– Den raudmåla låven har fått si eiga kultbok
[…] absolutt ein kandidat til årets bok.
SVEIN GJERDÅKER, DAG OG TID
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den ﬂittige bruken av normgivende beskrivelser som
skyver leserne bort fra
fortellingen, fordi vi ikke får
trekke slutningen som lesere.
Gilbert har alt gjort det for oss.

HJEMBYEN: Mads Gilberts bok er preget av nerve og vesentlighet. Her ser vi et av Gilberts bilder, av ei jente i Gazas ruiner.
FOTO: FRA BOKA

han å fremkalle babyens
tanker: «Barnehendene
prøver å føle seg fram med

hendene. Hvor er jeg? Hvor
er mamma? Hva har skjedd?»
På samme måte forstyrrer

Motstykket oppstår når Gilbert
sanseliggjør dramatikken
med anatomisk presisjon.
Som når han beskriver et
barn med eksplosjonsskader:
«Vevsvæske lekker ut av
cellene og blodårene fordi
celleveggene er skadet av
eksplosjonen og varmen, og
ikke lenger kan holde på
væske.»
Det er slike bilder som
fester seg. Gilbert maner dem
frem, men lar leseren vurdere
dem selv.
Flere scener er så nære at
de trenger seg inn i luktesansen – eller treffer synsfeltet
med skarpe detaljer: Fire
gutter er angrepet på stranden i Gaza, og ankommer
sykehuset livløse. Mens
guttene blir fraktet på bårer
fra akuttmottaket til likhuset
i kjelleren, observerer
Gilbert: «Likene skled slapt
fra side til side i takt med de
løpende skrittene.»

Åshild Eidem
bokmagasinet@klassekampen.no
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SE VERDEN
GJENNOM
TRONSMO
Arne Johan Vetlesen

Studier i ondskap
Universitetsforlaget, 208 s., hft., kr. 269,Hva er drivkraften bak ugjerninger? Er noen handlinger utilgivelige? Boken prøver å forstå ondskap
både fra gjerningspersonens og offerets perspektiv. Da en bombe eksploderte i Regjeringskvartalet
i Oslo ettermiddagen 22. juli 2011, etterfulgt av massedrap på Utøya, ble Norge åsted for en ondskap vi
her til lands ikke hadde kunnet forestille oss. Utført
av en av oss. Arne Johan Vetlesen har arbeidet med
fenomenet ondskap i flere tiår. Tekstene i denne boken kretser rundt vanskelige og viktige spørsmål
om onde handlinger. Og hva med ofrene for ondskap og deres etterlatte? Er noen handlinger utilgivelige?
Neil MacGregor

Germany – Memories of a Nation
Allen Lane, 598 s., innb., kr. 299,-

«...en av det nye tiårets
betydelige dikterbegavelser»
Stavanger Aftenblad

Neil MacGregor forsøker her å innsirkle tysk historie og identitet med utgangspunkt i det lappeteppet
av småstater som senere skulle inngå i det som ble
hetende Tyskland. Som sjef for British Museum og
forfatter av bøker som A History of the World in 100
Objects, har MacGregor et spesielt øye for hva gjenstander kan fortelle oss om historien. I denne vakre
og rikt illustrerte boka, finner man derfor ikke bare historier om og bilder av mennesker og steder,
men også gjenstander som belyser tysk nyskapning
og tradisjon.
Per-Anders Jörgensen

Eating With the Chefs
Phaidon, 300 s., innb., kr. 399,Denne boka viser hva kokkene på noen av verdens
beste restauranter (Noma, Le Chateaubriand, The
French Laundry, etc.) lager seg når de selv trenger
en matbit. Både måltider og forberedelser er dokumentert av elite-matfotografen Per-Anders Jörgensen, og er akkompagnert av tekst om stedet, kokkene og selvsagt oppskriftene - som kombinerer smak
og - no kidding - enkelhet.
Monocle

The Monocle Guide to Better Living
Gestalt, 400 s., innb., kr. 499,Monocle er et av de mest suksessrike tidsskriftene
det siste tiåret. Her har de samlet en mengde artikler, rapporter og anbefalinger som er både originale, underholdende og svært omfattende kvalitetsartikler for den som er interessert i alt fra diplomati
til design.
Black Debbath

Black Debbath aktivitetsbok
med rockequiz
No Comprendo, 96 s., hft., kr. 150,Hva gir man til en rocker som har alt?
Dette spørsmålet er det mange som stiller seg i disse overflodstider. De fleste har jo allerede Scorpions-pysj, Satyricon lukteviskelær, Mayhem-ransel,
Venomdundyne og Meshuggahrullator
så hva slags julegave kan man finne på
som de ikke har fra før? Svaret er like
enkelt som genialt. Oppfølgeren til fjorårets ”Black Debbath Rockequiz” som
er kommet i to opplag, inneholder denne gangen ikke bare tørre spørsmål! Neida, denne gang er konseptet utvidet med
en rekke aktivitetsoppgaver illustrert av Ronny Haugeland.

BØKER OG TEGNESERIER,
KR. AUGUSTS GT. 19 PB. 6754 ST. OLAVS PLASS,
0130 OSLO Telefon 22 99 03 99 Fax 22 11 33 74
post@tronsmo.no www.tronsmo.no
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ﬁlmene «Interstellar», «The Dark
Knight» og «Sherlock Holmes»?

GEOGRAFI

POLITIKK

FILM

ORD

1. Hvem er den eneste amerikanske
presidenten som ikke har blitt valgt av
folket som verken visepresident eller
president?

4. Hva heter den nyeste og siste ﬁlmen i
Hobbiten-serien?

9. Hvilket navn deler fotballaget i
Minnesota og den tidligere basketballklubben i Harstad?

MEDIER

5. Hvilket grunnstoff er det letteste?

10. Artist Lily Allen
9. Vikings
6. 1973

VITENSKAP

5. Hydrogen

HVEM ...

4. The Battle of the Five Armies
(Femhærerslaget)

10. ... er dette?

LITTERATUR

3. Hans Zimmer

6. Hvilket år ble Tronsmo bokhandel
åpnet?

2. Kailash Satyarthi og Malala Yousafzai

2. Hva er navnet på årets
fredsprisvinnere?

8. Hvilket to land deler Tirol?

7. DS Constitutionen
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8. Østerrike og Italia
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1. Gerald Ford

SVAR

MUSIKK

HISTORIE

3. Hvilken komponist står bak musikken i

7. Hva het Norges første dampskip?

Kampsjakk i Qatar

Hvit: Johan-Sebastian Christiansen
Svart: Noel Studer
Engelsk åpning, A33
1.c4 e6 2.g3 Sf6 3.Lg2 c5 4.Sf3 Le7
5.Sc3 a6?! 6.0–0 0–0 7.d4 cxd4 8.
Sxd4 Dc7 9.b3 d6 10.Lb2 Sc6 11.Tc1
Se5 12.e3 Ld7 13.f4 Sg6 14.f5 Se5
15.fxe6 fxe6 16.Lh3 Dc8 17.Sa4 Ld8
18.c5 d5 19.c6!? bxc6? 20.Sc5 Te8
21.Sdxe6 Lxe6 22.Sxe6 Db8 23.Dd4
Lc7

8.Dxd2 a4 9.Sd4 Df6 10.c3 Sh6 11.
Lc4 0–0 12.0–0 Sa5 13.La2 b6 14.Te1
La6 15.e5 Dg6 16.Df4 Sb7 17.Sd2
Sc5 18.Lb1 Dg4 19.Dxg4 Sxg4 20.h3
Sh6 21.Se4 Lc4 22.Lc2 g6 23.Tad1
Kg7 24.Td2 Sg8 25.Sf3 Tfb8 26.Sxc5
bxc5 27.Le4 Ta7 28.Txd7 h6 29.Lc6
Le6 30.Td2 Se7 31.Ld7 Ld5 32.e6 c6
33.c4 Lxf3 34.exf7 Kxf7 35.gxf3 Tb3
36.Te3 Tab7 37.Txb3 Txb3 38.Kg2
h5 39.h4 Tb6 40.Kg3 Sg8 41.Lh3 Sh6
42.Kf4 Ke7 43.Td7† Kf6 44.Td6†
Kg7 45.Le6 Txb2 46.Txc6 Txf2 47.
Ta6 Te2 48.Ta7† Kf6 49.Ld5 Th2
50.Ta6† Kg7 51.Le4 Sf5 52.Lxf5 gxf5
53.Kg5 Th3 54.Ta7† Kg8 55.f4 Txa3
56.Kxf5 Ta1 57.Ta5 a3 58.Txc5 Tc1
59.Ta5 Txc4 60.Txa3 Tc7 61.Kg6
Tg7† 62.Kxh5
Vi har nådd et tårnsluttspill som er
teoretisk remis. Sjekk Nalimov på
nettet.
64...Tg1 63.Ta5 Kf7 64.Tg5 Th1 65.
Kg4 Tg1† 66.Kf5 Ta1 67.Tg2 Ta5†
68.Kg4 Kg6 69.Tb2 Kf6 70.Tb6† Kf7
71.Th6 Kg7 72.Th5 Ta1 73.Tb5 Tc1
74.h5 Ta1 75.Kg5 Tg1† 76.Kf5 Ta1
77.Tb6 Ta5† 78.Kg4 Ta1 79.Kg5
Tg1† 80.Kf5 Ta1 81.Tg6† Kf7 82.Kg5
Tg1† 83.Kh6 Tf1 84.Tg4 Th1 85.Tg5
Kf6 86.Tg8 Kf7 87.Ta8 Th2? 88.Kg5?
Tg2† 89.Kf5 Kg7 90.Ta6 Tb2 91.
Tg6† Kf7 92.Tf6† Kg7 93.h6† Kh7
94.Te6 Tb5† 95.Kg4 Tb1 96.f5 Tg1†
97.Kf4 Tg2 98.Ke5 Ta2 99.Tg6 Ta5†
100.Kf6 Ta6†? 101.Kg5 Ta7 102.Te6
Tb7 103.Te8 Ta7

Noel Studer

Jan-Krzysztof Duda

Den åpne turneringa i
Qaatar spente fra
den absolutte
verdenstoppen til
vanlige klubbspillere. Lenge så det ut
til at Arnish Giri
gikk på vannet, men
en plump imot
Ivantshuk ga

SJAKK
Odd Øivind Bergstad

kinesisk seier:
1. Yu Yangyi KIN 7.5
2. Arnish Giri NED 7.0
3. Vladimir Kramnik UKR 7.0
4. Shanan Sjugirov RUS 6.5
5. Vasif Durarbaiyli AZE 6.5
6. Zahar Eﬁmanko UKR 6.5

Det var med 145 spillere. Aryan Tari
ble nummer 68 med en poenghøst
på 5, mens Johan-Sebastian
Christiansen tok 4 poeng og ble
nummer 101. Her tar han fram
sleggefettet:

Johan-Sebastian Christiansen

Tari Aryan

Nå knuser hvit den svarte stillinga
med:
24.Sxg7! Kxg7 25.Txf6 Kxf6 26.Df4†
Kg7 27.Dg5† Kh8 28.Df6† Kg8 29.
Tf1 d4 30.Lxd4 c5 31.Dg5† Kh8 32.
Tf7 1–0

Nå er det bare for hvit å spille 104.
Te5 Tb7 105.f6 som vinner lett. Men,
nei da:
104.Kf6? Ta1 105.Te2 Tf1?
Endelig! Nå er vinsten enkel å se:
106.Ke6 Kxh6 107.f6 Kg6 108.Tg2†
Kh7 109.f7 Te1† 110.Kf6 Tf1† 111.
Ke7 Tf3 112.Th2† Kg7 113.f8D† 1–0

Hvit: Tari Aryan
Svart: Jan-Krzysztof Duda
Skotsk åpning, C45
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.d4 exd4 4.Sxd4
Lc5 5.Sb3 Lb4† 6.Ld2 a5 7.a3 Lxd2†

Odd Øivind Bergstad
oddvind@gmail.com

Høk over høk
Av og til føles det
kanskje mer som
gjøk over gjøk, men
det er kanskje fordi
du har vært mindre
av en høk enn dine
motspillere.
BRIDGE
Spill 1
Du spiller ut ruter
Espen Gisvold
ni, og spillefører
vinner med Kongen. To runder med
trumf og minorfargene elimineres
før spillefører spiller spar Ess og en
liten spar. Du har full telling på Øst
som har vist en 7-2-2-2-fordeling.
Det kan ikke være tvil om at
spillefører prøver å spille inn Øst
for å få en stjeling med avkast. Du
har lest dine bridgebøker og har
hørt om krokodillekuppet, så du går
opp med Kongen for å drepe Dama,
men den gang ei!
Spill 2
Du spiller ut en liten kløver, og
makkers Konge blir stukket med
Esset. Nå kommer en liten spar, og
du går opp med Kongen og spiller
en ny trumf. Spillefører vinner i
bordet og tar ﬁsken i hjerter, stjeler
en spar og spiller bordets siste
trumf før han går inn på hånden
med hjerter Ess. Nå kommer kløver
Knekt, og i bordet kastes en hjerter.
Stakkars Øst er skvist sønder og
sammen. Hadde du klart å dukke
sparen i stikk to, både som Vest og
som Øst? Jeg veit at jeg ikke hadde
klart det, ko-ko!
Spill 3
Vests 3 hjerter var sperremelding i
spar, Nord kontrollmeldte, men Syd
misforsto og Vest var grådig. Det
førte til at Syd tok dekning i ﬁre
grand. Vest spiller ut spar seks til
nieren og Kongen. Dette ser heller
lite trivelig ut, men enda sjansen er
ruter Konge i kutt samt at kløveren
er snill og/eller at sparen er blokkert. I stikk 2 spiller du spar Dame
og kaster hjerter Ess! En spar til Øst
med avkast av en ruter i bordet og
en hjerter på hånden. Øst vred til en
liten ruter som trakk åtteren,
Kongen og Esset. Ruter til Dama og
hjerter til Kongen kom, og ti stikk i
boks. Høk eller Gjøk, litt ﬂaks er
ikke å forakte!

SPILL 1 GIVER: ØST SONE: INGEN

♠ 543
♥ E 10 8 6 2
♦ E4
♣ED2
N
♠ 96
♥D9
Ø
♦ D J 10 8 7 5 3
S
♣8 5
E
D
2
♠
♥ KJ743
♦ K2
♣KJ6

♠ K J 10 8 7
♥5
♦ 96
♣ 10 9 7 4 3

V

Øst

Syd

Vest

Nord

3♦

3♥

pass

6♥

SPILL 2 GIVER: NORD SONE: NORD/SYD

♠ K7643
♥ 97
♦ 10 3
♣9872

♠D
♥ 10 6 4
♦ EKD64
♣ D 10 6 3
N
Ø

V
S

♠ E 10 9
♥ KJ852
♦ J972
♣K

♠ J852
♥ ED3
♦ 85
♣ EJ54
Nord

Øst

Syd

1♦

1♥

2 nt

pass

4♣

pass

3♣

pass

4♦

pass

4 nt

pass

4♥

Vest

pass

6♣

SPILL 3 GIVER: VEST SONE: INGEN

♠ E876543
♥53
♦ K72
♣8

V

Espen Gisvold
espen.gisvold@googlemail.com

♠2
♥E
♦EJ943
♣E 9 7 5 4 2
N
♠ J 10 9
K764
♥
Ø
♦ 10 6 5
S
♣D J 3
K
D
♠
♥ D J 10 9 8 2
♦ D8
♣ K 10 6

Vest

Nord

Øst

Syd

3♥

3♠

pass

4♠

dbl

pass

pass

4 nt
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KRYSSORD
Løsningen på kryssordet sendes til:
Klassekampen, Postboks 9257 Grønland
0134 Oslo.

HINDRER
AVFYRTE
SKUDD

LIKE

FASE

ENKLE

BILLEDHUGGER

KAOS

Løsningen må være oss i hende innen
24. desember.

M.NAVN
TIDL.
PARTI

Husk å merke konvolutten «Kryssord 1808»

Vi gratulerer vinneren av kryssord 1807:
Per Fr. Bamer, Lunden 7 A, 0598 Oslo
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Gevinsten er ei bok fra forlaget Oktober.
Kun løsninger sendt i posten blir med i
trekningen.
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Løsningen sendes til: Klassekampen, Postboks 9257
Grønland, 0134 Oslo.

Kun løsninger sendt i posten blir med i trekningen.
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BARNEKRYSSORD
Løsningen må være oss i hende seinest 17. desember.
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21.30: Monsen og hundene
06.40 Bør de gifte seg (r) 07.40 Norge rundt (r)
08.05 Beat for beat (r) 08.55 Rundlurt (r)
09.25 V-cup alpint. Slalåm 1. omgang, kvinner.
Direkte fra Åre. 10.30 Vinterstudio 11.05 V-cup
langrenn. 10 km klassisk kvinner. Direkte fra
Davos. 12.20 V-cup alpint. Slalåm 2. omgang,
kvinner. Direkte fra Åre. 13.10 Vinterstudio
13.20 V-cup langrenn. 15 km klassisk menn.
Direkte fra Davos. 14.40 V-cup skiskyting. Stafett menn. Direkte fra Hochfilzen. 15.55 V-cup
hopp. Direkte fra Nizjnij Tagil, Russland. Komm.:
Ingrid Sørli Glomnes og Johan Remen Evensen.

17.45 Vinterstudio
Med oppsummering av dagens øvelser.

18.30 Jul på Månetoppen (r)
19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Da KORK kom til bygda
(4) Underholdningsserie. I kveld reiser Anne
Rimmen til Bardu helt nord i Norge.

21.30 Monsen og hundene
(4) Dokumentarserie. Lars Monsen må
erkjenne at spannet ikke har tålt den harde
påkjenningen under årets Finnmarksløp.

22.00 Kirsti Sparboe – livets karusell
Underholdning. Vi møter vår folkekjære sang
og underholdningsstjerne hjemme i Skåne
og ser på karrieren hennes fra den begynte
på midten av 60-tallet hvor den unge tromsøværingen bl.a. gikk til topps i Melodi Grand
Prix med melodien «Karusell».

23.00 Kveldsnytt
23.15 Da KORK kom til bygda – konserten
23.55 Kvinnen i mitt liv
Norsk komedie fra 2003. I rollene: Thomas
Giertsen, Ane Dahl Torp, Gard Eidsvold, Line
Verndal. Regi: Alexander Eik. (7 år)

01.25 Dansefot jukeboks
02.55-03.40 Lilyhammer (r)

21.40: TV 2s Artistgalla
06.00 TV 2 Junior 06.01 Prinsesse Lillefe
06.14 Wendy 06.40 Malcolm i midten (r) 07.05
Malcolm i midten (r) 07.35 Malcolm i midten (r)
08.00 Malcolm i midten (r) 08.30 Ski Classics:
Før start. Før startskuddet til skiklassikeren La
Sgambeda. 09.00 Ski Classics: Prolog – Livorno. Fra Livogno og prolog lagtempo. 11.15 Ski
Classics: Oppsummering. Oppsummering av
prologen. 11.45 Bonanza (r) 12.50 En moderne
familie (r) 13.15 En moderne familie (r) 13.40
En moderne familie (r) 14.05 En moderne familie (r) 14.35 Jenta med syv mødre (r) 15.30
Celebrity Masterchef (r) 16.00 Helt vilt (r)
17.00 Idol (r)

18.00 Idol (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 Mr. Bean
(1) Br. komiserie.

20.00 Smartere enn en 5. klassing
(5) Norsk underholdning.

21.00 Nyhetene
21.15 Været
21.20 Sportsnyhetene
21.30 EM-Studio
21.40 TV 2s Artistgalla
Marthe Sveberg, Peter Bubresko og Arill
Riise leder årets Artistgalla på TV 2 som
denne gang er i samarbeid med Plan Norge.
Artistene som skal opptre på Artistgallaen er
blant andre Tone Damli Aaberge, Marion
Ravn, Angelina fra «Norske Talenter» og den
ferske Idol- vinneren.

00.10 A Perfect World
Am. drama fra 1993.

02.50 A Nightmare on Elm Street
Am. grøsser fra 2010.

04.25-06.00 X Factor USA (r)

21.10: Eksklusiv kveld med...
08.15 Oddasat (r) 08.30 Distriktsnyheter (r) 10.56 V-cup skiskyting. Stafett kvinner. Direkte
12.30 Arkitekten Norman Foster
(r) 13.25 Árdna: Samisk kulturmagasin (r) 13.55 V-cup skøyter.
1000 m kvinner. 14.25 V-cup skiskyting. Stafett menn. Direkte
14.45 V-cup skøyter. 5000 m
menn. Direkte 15.20 V-cup alpint.
Høydepunkter. 15.30 V-cup skøyter. 5000 m menn. 16.10 V-cup
langrenn. Høydepunkter 10 km
klassisk kvinner. 16.30 V-cup
skøyter. Lagtempo kvinner. Direkte. 17.00 V-cup langrenn. Høydepunkter. 17.15 V-cup skøyter.
1000 m menn. Direkte.
17.45 Jordens beskyttere (r)

21.30: Horrible Bosses

18.00 Norske helter (r)

18.00 Vis meg din tro
(1) Da. dokumentarserie.

Prisutdeling.

Norsk dokumentar.

The Unbearable Lightness of
Being. Am. drama fra 1988. I
rollene: Juliette Binoche, Lena
Olin, Daniel Day-Lewis. Regi:
Philip Kaufman. (15 år)

01.15 D-dagen: Krigens viktigste dag (r)
02.50-04.55 Stikket
Am. thrillerkomedie fra 1973.

Am. komedie fra 2011. I rollene: Jason Bateman, Charlie
Day, Jason Sudeikis. Regi:
Seth Gordon. (15 år)

21.30 Pretty Woman

23.25 James Bond i Japan
You Only Live Twice. Br. action
fra 1967.I rollene: Sean Connery, Akiko Wakabayashi, Tetsuro Tamba, Mie Hama, Karin
Dor. Regi: Lewis Gilbert. (15
år)

01.40 Guinness' gale
verden (r)

Am. romantisk komedie fra
1990. I rollene: Richard Gere,
Julia Roberts, Ralph Bellamy,
Jason Alexander, Laura San
Giacomo, Hector Elizondo.
Regi: Garry Marshall.

23.40 Syv liv
Seven Pounds. Am. drama fra
2008.

(4) Br. underholdningsserie.

02.40 V (r)
03.25 Nikita
04.10 Politiagentene
05.00-06.00 Harry's Law (r)
(2) Am. dramaserie.

(16) Am. komiserie.

18.30 Jul med Hellstrøm og
venner (r)
Am. dramakomedie fra 1988. I
rollene: Tom Hanks, Elizabeth
Perkins, Robert Loggia, John
Heard, Jon Lovitz. Regi: Penny
Marshall.

21.30 Horrible Bosses

Br. konsert.

18.00 The Crazy Ones (r)

19.30 Big

(15) Norsk realityserie.

22.30 Tilværelsens uutholdelige letthet

06.00 Go On (r) 06.30 Go On (r)
07.00 TV-shop 08.00 How to Live
with Your Parents (r) 08.30 Ekstrem oppussing USA (r) 10.05
The Ellen DeGeneres Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres Show
(r) 12.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r) 13.00 Real Housewives of Beverly Hills (r) 14.00
Real Housewives of Beverly Hills
(r) 15.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r) 16.00 The Goldbergs 16.30 Michael J Fox Show
17.00 Michael J Fox Show 17.30
The Crazy Ones (r)

(1) Norsk underholdningsserie.

20.00 71° nord (r)

18.30 Munchs mødre (r)
19.25 30 svar
19.30 Nobels Fredspriskonsert 2014 (r)
21.00 Nyheter
21.10 Eksklusiv kveld med
Elton John (r)

21.30: Pretty Woman

06.00 Phineas og Ferb (r) 06.20
Phineas og Ferb (r) 06.45 America's Funniest Home Videos (r)
07.10 America's Funniest Home
Videos (r) 07.35 America's Funniest Home Videos (r) 07.55 America's Funniest Home Videos (r)
08.25 Hvem kan slå Aamodt og
Kjus? (r) 09.40 Wipeout (r) 10.30
Top 20 Funniest (r) 11.25 Friends
(r) 11.55 Friends (r) 12.25 Friends (r) 12.55 Friends (r) 13.20
Friends (r) 13.50 Two and a Half
Men (r) 14.20 Two and a Half
Men (r) 14.50 Two and a Half
Men (r) 15.15 Two and a Half
Men (r) 15.45 Two and a Half
Men (r) 16.15 A Thousand Words

01.55 Det du vil vite om sex
(r)
02.50 Tough Love (r)
03.45 The Roommate
Am. thrillerdrama fra 2011.

05.25-06.00 Go On (r)

RADIO
06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Diverse sendinger
10.40 Kung Fu Panda (r)
11.05 Hakke Hakkespett
(r)
11.10 Gumballs fantastiske verden (r)
11.35 Ping-pong (r)
12.00 Newton (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-TV (r)
15.00 Dyrehjelperne (r)
15.25 iCarly (r)
16.15 SvampeBob (r)
16.35 Just Kidding
16.45 Min galaktiske forsvarer (r)
17.15 Floopaloo (r)
17.30 Lille Charley bjørn
(r)
17.40 Bitte lille Benny (r)
17.45 Lille Jack (r)
18.00 Jul på Månetoppen
(r)
18.30 Wallace og Gromit
– Den enes død, den
annens brød (r)
19.00-19.30 Pakten (r)

06.00 Morgensending
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 That '70s Show (r)
15.00 That '70s Show (r)
15.30 That '70s Show (r)
16.00 That '70s Show (r)
16.30 That '70s Show (r)
17.00 Klippkompaniet (r)
18.00 En moderne familie
(r)
18.30 En moderne familie
(r)
18.55 En moderne familie
(r)
19.25 En moderne familie
(r)
19.55 The Julekalender (r)
20.10 The Julekalender (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Beverly Hills purk
Am. actionkomedie
fra 1984. (15 år)
23.00 The Julekalender (r)
23.15 The Julekalender (r)
23.30 Beverly Hills purk II
01.30 Nattsending

06.00 Morgensending
08.30 Hart of Dixie (r)
09.20 Hart of Dixie (r)
10.10 Grey's Anatomy (r)
11.00 Grey's Anatomy (r)
11.50 Grey's Anatomy (r)
12.40 Grey's Anatomy (r)
13.30 Grey's Anatomy (r)
14.25 The Kardashians (r)
14.55 The Kardashians (r)
15.25 The Kardashians (r)
15.55 The Kardashians (r)
16.25 The Kardashians (r)
16.55 The Kardashians (r)
17.25 The Kardashians (r)
17.55 The Kardashians (r)
18.25 The Kardashians (r)
18.55 The Kardashians (r)
19.50 Jul hos Kardashians
(r)
21.15 Idol (r)
22.15 Idol (r)
22.45 X Factor UK
00.30 Beverly Hills purk
02.30 Kirurgiske katastrofer (r)
03.25 Nannyhjelpen (r)
04.15 White Collar (r)
05.00 Nattsending

06.10 Morgensending
09.50 Hundehviskeren (r)
10.50 Hundehviskeren (r)
11.50 Hundehviskeren (r)
12.50 Hundehviskeren (r)
13.50 Slankekrigen (r)
14.45 Judge Judy (r)
15.15 Judge Judy (r)
15.45 Judge Judy (r)
16.15 Judge Judy (r)
16.45 Judge Judy (r)
17.15 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
17.45 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
18.20 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
18.50 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
19.20 Step Up 3D
Am. romantisk musikal fra 2010.
21.30 Remember Me
Am. drama fra 2010.
23.45 Natteranglere i
taxikø (r)
00.50 Devious Maids (r)
01.45 Kalenderpikene
03.55 Nattsending

06.45 Morgensending
14.55 Pantelånerne i
Detroit (r)
15.25 Pantelånerne i
Detroit (r)
15.55 Pantelånerne i
Detroit (r)
16.25 Pantelånerne i
Detroit (r)
16.55 Pantelånerne i
Detroit (r)
17.25 Nattpatruljen (r)
17.55 Nattpatruljen (r)
18.30 Nattpatruljen (r)
19.00 Nattpatruljen (r)
19.35 Nattpatruljen (r)
20.05 Politiskolen 6 – By
under beleiring
Am. komedie fra
1989. (11 år)
21.55 Fotball: La Liga
Malaga – Celta Vigo,
1. omgang.
23.00 Fotball: La Liga
Malaga – Celta Vigo,
2. omgang.
24.00 Dirty Harry tar hevn
02.00 Nattsending

05.05 Morgensending
13.15 Vinterstudion
Vinterstudion analyserar och summerar
dagens tävlingar.
13.30 Alpint: Världscupen
Damernas storslalom,
andra åket.
14.15 Längdskidor: Världscupen
Herrarnas 30 km.
16.10 Vinterstudion
17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll
18.45 Julkalendern: Piratskattens hemlighet (r)
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Moraeus med mera
21.00 Intresseklubben
21.30 När döden kom till
Pemberley
22.30 Nyckeln till frihet
Amerikanskt drama
från 1994.
00.45 Nattsending

06.00 Morgensending
12.20 Musikhjälpen
13.00 Rapport
13.05 Musikhjälpen
14.20 Skidskytte: Världscupen
Herrarnas stafett.
16.00 Rapport
16.05 Sverige idag –
romani chib arli
16.10 Sverige idag –
romani chib lovari
16.15 Musikhjälpen
18.30 Ei saa peittää
19.00 Lucia (r)
20.00 Nobel 2014: Nobelkonserten
22.00 En liten fransk stad
22.55 Foo Fighters: Sonic
highways
23.55 Musikhjälpen
23.56 Musikhjälpen
01.00 Rapport
01.05 Musikhjälpen
02.00 Rapport
02.05 Musikhjälpen
03.00 Nattsending

06.00 Tøfferud
06.15 Henry Kosemonster
06.30 Jessie
06.55 Dog With a Blog
07.20 Phineas og Ferb
07.35 Det var ikke meg
08.00 Her er ditt liv, Riley
08.25 Violetta: The Scoop
08.35 Diverse sendinger
12.00 Shake It Up
12.25 Lykke til Charlie!
12.50 Dog With a Blog
13.15 Jessies Aloha-jul
med Parker og Joey
14.05 Her er ditt liv, Riley
14.30 Toy Story 3
16.25 Star Wars Rebels
16.50 Phineas og Ferb
17.15 A.N.T. – Akselerert
Naturlig Talent
17.40 Kim Possible
18.05 Magikerne på
Waverly Place
18.35 Hannah Montana
19.00 Prinsessen og frosken
20.50 Violetta
21.35 Jessie
22.00 Kveldssending

06.00 Morgensending
08.15 Marooned with Ed
Stafford
09.05 Marooned with Ed
Stafford
10.00 Marooned with Ed
Stafford
11.00 Marooned with Ed
Stafford
12.00 Gullfeber
13.00 Gullfeber
14.00 Gullfeber
15.00 Property Wars
15.30 Bilfikserne
16.30 Bilfikserne
17.30 Bilfikserne
18.30 Bilfikserne
19.30 Bilfikserne
20.30 Close-Up Kings
21.30 Anaconda: Eaten
Alive
23.30 Yukon Men
00.30 Yukon Men
01.30 Livsfarlig fangst
02.30 Livsfarlig fangst
03.30 Livsfarlig fangst
04.20 Livsfarlig fangst
05.10-06.00 Livsfarlig
fangst

06.00 Morgensending
08.05 Storfamilier
09.00 Planeten XXL
09.55 Test hjernen
10.50 Magiens verden
11.45 Dubai: den ultimate
flyplass
12.40 Stormens år
13.35 Katastrofen i Japan
14.30 De ti største naturkatastrofene
16.20 Superstorm: New
York
17.15 Verdens verste vær
19.05 Katastrofer i 2013
19.35 Katastrofer i 2013
20.05 Richard Hammonds
reise
21.00 Richard Hammonds
reise
22.00 Suverene byggverk
23.00 Drugs Inc
24.00 Tabu
00.55 På innsiden:
Kokainkriger
01.50 Dopet
02.40 Fengslet i utlandet
03.30 Gull i Yukon
04.25 Nattsending

08.30 Hopp: V-cup (r)
09.15 Alpint: V-cup i Åre
Slalåm, 1. omgang,
kvinner. Direkte.
10.30 Hopp: V-cup (r)
11.00 Skiskyting: V-cup
Stafett, kvinner.
Direkte.
12.30 Alpint: V-cup i Åre
Slalåm, 2. omgang,
kvinner. Direkte.
13.30 Langrenn: V-cup
15 km, menn. Direkte.
14.30 Skiskyting: V-cup
Stafett, menn.
Direkte.
16.00 Hopp: V-cup
Direkte.
18.00 Hestesport: CSI La
Coruña, Spania
Direkte.
20.15 Hestesport: Horse
Racing Time
20.30 Snooker: Europatour i Lisboa i Portugal
Dag 2. Direkte.
24.00 Hestesport (r)
00.15 Bordtennis
01.15-02.00 Hopp (r)

06.00 Morgensending
12.30 Seinfeld (r)
13.00 Kongen av Queens
(r)
13.30 Kongen av Queens
(r)
14.00 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
14.30 Whose Line Is It
Anyways (USA) (r)
15.00 Storage Hunters (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 How I Met Your
Mother (r)
18.00 How I Met Your
Mother (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Cops Reloaded (r)
19.30 Cops Reloaded (r)
20.00 Legends
21.00 Legends
22.00 RoboCop 2
Am. science fiction fra
1990. (15 år)
00.10 Firestorm
01.45 Nattsending

11.10 Ligue 1
Lyon – Caen.
12.55 UEFA Champions
League
Olympiacos – Malmö
FF.
14.40 UEFA Champions
League
Chelsea – Sporting
Lisboa.
16.25 Ligue 1 Preview
Show
Fotballmagasin.
16.55 Ligue 1
Nantes – Bordeaux.
Direkte.
19.00 Ligue 1
Lyon – Caen.
20.45 UEFA Champions
League
Roma – Manchester
City. Kampen spilles
på Stadio Olimpico.
22.30-00.15 Ligue 1
Nantes – Bordeaux.

Dagsnytt hver hele time
unntatt kl. 11.00 og 13.00,
samt kl. 07.30. 09.05 Nitimen 11.03 Popquiz
12.30 Ukeslutt 13.30 P.I.L.S. 14.03 Lønsj
15.03 Øde øy 16.03 Norsk på norsk 17.05
Radioteatret: «Lucifers by» 18.05 20 spørsmål
18.30 Lørdagskveld med Pia Skevik 21.03 Alle
tiders blinkskudd 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 På dansefot 00.05 Nattønsket
02.03 Radio Rock 05.03 Spill våken 05.45
Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time
samt kl. 07.30 og 16.30,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og 21.00. 09.03
Ring inn musikken – 815 49 002 10.03 Radiodokumentaren 11.03 Urix på lørdag 12.03
Kurer 12.30 Ukeslutt 13.30 Studio Sokrates
14.03 Jungeltelegrafen 15.03 Den nye norske
sangboka 15.30 Diktafon 16.03 Museum
16.40 Urix på lørdag med Korrespondentbrevet
17.05 Ekko – Abels tårn 17.30 Kunstreisen
18.05 BluesAsylet 19.03 Musikk i P2 – Operaen Perlefiskerne 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 Musikkmøte 23.03 Den nye norske
sangboka 23.30 NRK Gull 00.05 Notturno
Dagsnytt kl. 07.00, 08.00, 09.00,
12.00, 14.00, 16.00, samt
03.00, 04.00 og kl. 05.00. 09.03
Lørdagsrådet 12.03 Lunsjkake 14.03 VG-Lista
Topp 20 16.03 P3lørdag 20.00 DJ Christine
22.00 DJ Friendly 24.00 P3natt 05.03 DJ Friendly
Nyheter hver hele time kl.
08.00-17.00. 10.00 God lørdag
14.00 Annette Walther Numme
18.00 We love the 80s 22.00 80s non stop
02.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s helgefrokost
12.00 Jorda rundt 13.00 Misjonen
14.00 P4 Favoritter 16.00 Sport og musikk
19.00 P4 Topp 30 22.00 Lyden av P4 24.00
P4-natten

©Universum

19.30 Nytt på nytt (r)
20.05 Standup med Alan
Carr (r)
20.50 Adventslekene (r)
(4) Humorserie.
20.55 Adventslekene (r)
(5) Humorserie.
21.00 Adventslekene (r)
(6) Humorserie.
21.05 Dumpa
Norsk drama om
kjærlighetsbrudd.
21.35 Naive skolejenter
The Pregnancy Pact.
Br. komedie fra 2010.
I rollene: Thora Birch,
David Clayton Rogers,
Madisen Beaty, Max
Ehrich. Regi: Rosemary Rodriguez. (11 år)
22.55 Top Gear festival i
Sydney (r)
Br. bilprogram.
23.45 Sexeffekt (r)
00.45 Russell Brand – et
liv med rus (r)
01.45 Standup med Alan
Carr (r)
02.30 Nattsending

SØNDAG 14. DESEMBER

22.10: Den andre mannen i meg

21.45: Neste låt

23.05: Kobra

07.35 Ut i naturen: Moskusdyra på Dovrefjell (r)
08.05 Bjørnøya (r) 08.45 Team Bachstad i SørAmerika (r) 09.15 Det store symesterskapet (r)
10.15 Vinterstudio 10.25 V-cup alpint. Slalåm
1. omgang, menn. Direkte fra Åre. 11.15 Vinterstudio 11.25 V-cup skiskyting. Jaktstart kvinner.
Direkte fra Hochfilzen. 12.15 EM terrengløp. 8
km kvinner senior. Samokov, Bulgaria.
12.45 Vinterstudio 12.55 EM terrengløp. 10 km
menn senior. Direkte fra Samokov, Bulgaria.
13.30 V-cup alpint. Slalåm 2. omgang, menn.
Direkte. 14.25 V-cup skiskyting. Jaktstart
menn. Direkte. 15.15 V-cup langrenn. Sprint friteknikk. Direkte. Forts. fra NRK2. 16.10 Vinterstudio 16.15 V-cup hopp. Nizjnij Tagil.

06.00 TV 2 Junior 06.40 Last Man Standing (r)
07.05 Last Man Standing (r) 07.35 Last Man
Standing (r) 08.00 Last Man Standing (r) 08.30
Last Man Standing (r) 09.00 Ski Classics: Før
start. Før startskuddet til skiklassikeren La
Sgambeda. 09.30 Ski Classics: La Sgambeda.
Fra Livogno og skiklassikeren La Sgambeda.
11.45 Ski Classics: Oppsummering. Oppsummering av skiklassikeren La Sgambeda. 12.15
En moderne familie (r) 12.40 Celebrity Masterchef (r) 13.15 Celebrity Masterchef (r) 13.50
Celebrity Masterchef (r) 14.30 Smartere enn en
5. klassing (r) 15.30 TV 2s Artistgalla (r)

17.20 Vinterstudio
18.00 Salmer i advent

18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Sporløs (r)

Gjenopplev adventsalmene fra «Salmeboka
minutt for minutt».

18.30 Jul på Månetoppen (r)
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.15 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu
(6) Norsk dokumentarserie.

21.10 Hjernekamp
(5) Underholdningsserie.

22.10 Den andre mannen i meg
TV-versjon av den kritikerroste teaterforestillingen av og med Henrik Mestad.

23.00 Kveldsnytt
23.15 Fylla (r)
23.45 Hjernekamp (r)
00.45 Da KORK kom til bygda (r)
02.20 Da KORK kom til bygda –
konserten (r)
03.00 Der ingen skulle tru at nokon
kunne bu (r)
03.55-04.40 Kystvakta (r)

18.00 Håp i ei gryte
(3) Norsk livssynsprogram.

(4) Norsk dokumentarserie.

20.00 Helt vilt
(6) Norsk livsstilsserie.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.35 EM-Studio
21.45 Neste låt
(2) Norsk underholdningsprogram.

22.45 1864 (r)
(2) Da. dramaserie.

24.00 Homeland (r)
01.00 Den som dreper (r)
01.55 Criminal Minds (r)
02.35 Terriers (r)
03.20 Terriers (r)
04.00 60 Minutes
04.45 Rules of Engagement (r)
05.10 Rules of Engagement (r)
05.35-06.00 Rules of Engagement (r)

20.30: Resurrection

09.30 Arkitekten Norman Foster
(r) 10.25 Hovedscenen – Oslo
Danse Ensemble (r) 12.10 Da
KORK kom til bygda (r) 13.45 Da
KORK kom til bygda – konserten
(r) 14.25 V-cup langrenn. Sprint,
kvinner og menn. Direkte. 15.20
V-cup skøyter. 1500 m kvinner.
15.45 V-cup skøyter. 500 m
kvinner. Direkte. 16.10 V-cup
skøyter. 1500 m menn. 16.30 Vcup skøyter. 500 m menn. Direkte. 16.55 EM terrengløp. Høydepunkter. 17.10 V-cup skøyter. Fellesstart kvinner og menn. Direkte.
17.45 Brenner & bøkene (r)

18.15 Norge rundt og rundt
(r)
18.45 Kan kunst måles? (r)
19.45 Ildkulen fra
verdensrommet (r)
Br. dokumentar.

20.35 Undring og mangfald
(2) Tonje Knutsen Sørdalen.
Samtaler med norske forskere.

21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen –
Adventskonsert fra
Dresden
22.10 Vitne
(2) Libya. Am. dokumentarserie.

23.05 Kobra
(11) Sv. kulturmagasin.

18.30 Sinnasnekker'n (r)
19.30 Jul i Tangerudbakken
(r)
(6) Norsk underholdningsserie.

20.30 Resurrection
(5) Am. dramaserie.

21.30 Åndenes makt (r)
(1) Norsk serie om overnaturlige fenomener.

22.30 Stalker (r)

Am. drama fra 1988.

17.55 Boligjakten (r)
19.00 Luksusfellen Sverige
(r)
20.00 Jul med Hellstrøm og
venner
(2) Norsk underholdningsserie.
Eyvind Hellstrøm, Pascal
Dupuy og Per Sundnes tar vel i
mot «Luksusfellen»-ekspert
Silje Sandmæl og artist Didrik
Solli-Tangen.

21.00 The Tourist
Am./fr. actiondrama fra 2010.
I rollene: Angelina Jolie, Johnny Depp, Paul Bettany, Timothy
Dalton. Regi: Florian Henckel
von Donnersmarck. (11 år)
(1) Am. dramaserie.

23.45 State of Affairs (r)
(2) Am. dramaserie.

(11) Norsk underholdning.

00.45 Naughty or Nice

00.25 CSI (r)
01.20 Castle (r)
02.15 The Big Bounce

Am. drama fra 2012. Regi:
David Mackay.

02.25 Unforgettable (r)

Am. thrillerkomedie fra 2004. I
rollene: Owen Wilson, Morgan
Freeman, Charlie Sheen, Sara
Foster. Regi: George Armitage.

Be. drama fra 2008.

06.00 Go On (r) 06.30 Go On (r)
07.00 TV-shop 08.00 How to Live
with Your Parents (r) 08.30 Ekstrem oppussing USA (r) 10.05
The Ellen DeGeneres Show (r)
11.00 The Ellen DeGeneres Show
(r) 11.55 Matkampen 12.30 Matkampen 13.00 Ice Castles 14.50
True Tori (r) 15.55 Big

22.45 State of Affairs (r)

(4) Am. krimserie.

23.30 I kveld med YLVIS
LIVE (r)

23.35 Krigerne fra nord (r)
00.35 Lornas tausheit
02.15-05.00 Tilværelsens
uutholdelige letthet

21.00: The Tourist

06.00 Phineas og Ferb (r) 06.20
Phineas og Ferb (r) 06.45 America's Funniest Home Videos (r)
07.10 America's Funniest Home
Videos (r) 07.35 A Thousand
Words 09.10 Wipeout (r) 10.00
Top 20 Funniest (r) 10.45 Friends
(r) 11.15 Friends (r) 11.45 Friends (r) 12.10 Friends (r) 12.40
Friends (r) 13.10 Two and a Half
Men (r) 13.40 Two and a Half
Men (r) 14.05 Two and a Half
Men (r) 14.30 Two and a Half
Men (r) 15.00 Two and a Half
Men (r) 15.30 Sinnasnekker'n (r)
16.30 Sinnasnekker'n (r) 17.30
Sinnasnekker'n (r)

03.40 Nikita
04.25 Politiagentene
05.15-06.00 Harry's Law (r)

(3) Am. dramaserie.

03.20 All the Right Moves
Am. drama fra 1983. Regi:
Michael Chapman.

05.00 Real Housewives of
Beverly Hills (r)
05.30-06.00 Go On (r)

RADIO

05.30 Morgensending
13.30 Alpint: Världscupen
Damernas slalom.
14.15 Vinterstudion
14.30 Längdskidor: Världscupen
Sprinttävling.
16.00 Vinterstudion
16.55 Uppdrag granskning (r)
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Landet runt
18.45 Julkalendern: Piratskattens hemlighet (r)
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Julstök med Lasse
Kronér
21.00 Blå ögon
22.00 Musikhjälpen
22.30 Ginas värld
23.00 Akuten
23.50 Rapport
23.55 Moraeus med mera
(r)
00.55 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
09.35 Diverse sendinger
11.05 Hakke Hakkespett
(r)
11.10 Adventsdager
11.13 Gumballs fantastiske verden (r)
11.35 Ping-pong (r)
12.00 Mitt sted (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-TV (r)
15.00 Dyrehjelperne (r)
15.25 iCarly (r)
16.15 SvampeBob (r)
16.35 Just Kidding – Bare
tulla
16.50 Min galaktiske forsvarer (r)
17.05 Rampete Robin (r)
17.15 Floopaloo (r)
17.30 Lille Charley bjørn
(r)
17.40 Bitte lille Benny (r)
17.45 Lille Jack (r)
18.00 Jul på Månetoppen
(r)
18.30 Newton
19.00-19.30 Pakten (r)

06.00 Morgensending
17.01 Alors demande!
17.10 Kortfilmsklubben –
finska
17.20 Kortfilmsklubben –
finska
17.35 Ink: Alter egos
exposed
18.00 Nobel 2014: CNN
Nobelforum
18.45 Kuling 265 dagar
om året
19.00 Världens natur: Delfinernas hemliga liv
19.55 Älgfrossa
20.00 Runda bordet
21.00 Aktuellt
21.15 Musikhjälpen
22.00 Agenda
22.45 Sportnytt
22.55 Generation tsunami
– 10 år senare (r)
23.55 Sverige idag –
romani chib arli (r)
24.00 Sverige idag –
romani chib lovari (r)
00.05 Sverige idag –
meänkieli (r)
00.10 Nattsending

06.00 Morgensending
11.00 Frasier (r)
11.30 Frasier (r)
12.00 M*A*S*H (r)
12.30 M*A*S*H (r)
13.00 M*A*S*H (r)
13.30 M*A*S*H (r)
14.00 M*A*S*H (r)
14.30 Derfor styrter fly (r)
15.25 Besatt av bil (r)
15.55 Besatt av bil (r)
16.25 Besatt av bil (r)
16.55 Besatt av bil (r)
17.25 South Park (r)
17.55 Iskrigerne (r)
18.25 Iskrigerne (r)
18.55 Iskrigerne (r)
19.25 Iskrigerne (r)
19.55 The Julekalender (r)
20.10 The Julekalender (r)
20.25 Little Britain (r)
21.00 Beverly Hills purk III
Am. actionkomedie
fra 1994. (15 år)
23.00 The Julekalender (r)
23.15 The Julekalender (r)
23.30 Sons of Anarchy (r)
01.00 Fargo (r)
02.05 Nattsending

06.00 Tøfferud
06.15 Henry Kosemonster
06.30 Jessie
06.55 Lykke til Charlie!
07.20 Phineas og Ferb
07.35 Det var ikke meg
08.00 Her er ditt liv, Riley
08.25 Mikke Mus
08.35 Prinsessen og frosken
10.15 Diverse sendinger
14.05 Sikkerhetstrussel:
Jessie
15.00 Jessies Aloha-jul
med Parker og Joey
15.50 Star Wars Rebels
16.15 Her er ditt liv, Riley
16.40 Violetta: The Scoop
16.50 Lykke til Charlie!
17.15 A.N.T.
17.40 Kim Possible
18.05 Waverly Place
18.35 Hannah Montana
19.00 Eventyr i New York
Am. familiekomedie
fra 2007. (7 år)
21.00 Violetta
21.45 Timon og Pumbaa
22.00 Nattsending

06.00 Morgensending
09.00 Beauty and the
Beast (r)
09.55 Beauty and the
Beast (r)
10.45 Beauty and the
Beast (r)
11.35 Beauty and the
Beast (r)
12.30 Frustrerte fruer (r)
13.25 Frustrerte fruer (r)
14.20 Frustrerte fruer (r)
15.15 Frustrerte fruer (r)
16.10 Frustrerte fruer (r)
17.05 2 Broke Girls (r)
17.35 2 Broke Girls (r)
18.05 2 Broke Girls (r)
18.30 2 Broke Girls (r)
19.00 2 Broke Girls (r)
19.30 New Girl (r)
20.00 Bloggerne
20.30 Sandra usensurert
21.00 For feit for ferie (r)
21.55 X Factor UK
22.55 Beverly Hills purk II
Am. actionkomedie
fra 1987. (15 år)
00.55 For feit for ferie (r)
01.50 Nattsending

06.00 Morgensending
08.15 Auction Hunters
08.40 Auction Hunters
09.05 Auction Hunters
09.35 Auction Hunters
10.00 Auction Hunters
10.30 Auction Hunters
11.00 Auction Hunters
11.30 Auction Hunters
12.00 Auction Hunters
12.30 Mythbusters
13.30 Mythbusters
14.30 Mythbusters
15.30 Mythbusters
16.30 Mythbusters
17.30 Supercar Superbuild
18.30 Outback Truckers
19.30 Gullfeber
20.30 Mythbusters
21.30 Morgan Freeman:
Livets gåter
22.30 Marooned with Ed
Stafford
23.30 Livsfarlig fangst
01.30 The Unexplained
Files
02.30 Mythbusters
03.30 Mythbusters
04.20 Nattsending

06.35 Morgensending
11.05 Ekstremt vekttap (r)
12.00 Ekstremt vekttap (r)
12.55 Ungkaren i paradis
(r)
14.45 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
15.20 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
15.50 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
16.25 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
16.55 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
17.25 Trinny & Susannah
– oppdrag Norge (r)
18.00 Unge mødre Danmark (r)
19.00 Fødeavdelingen (r)
20.00 Devious Maids
21.00 Life as We Know It
Am. romantisk komedie fra 2010.
23.10 Scandal
00.10 How to Get Away
with Murder
01.10 Nattsending

06.00 Morgensending
08.05 På innsiden: Amerikansk mafia
09.00 2. verdenskrigs
største angrep
09.55 1. verdenskrig i nytt
lys
10.50 Highway Thru Hell
11.45 Suverene byggverk
12.40 Family Guns
13.35 Family Guns
14.30 Family Guns
15.25 Family Guns
16.20 Family Guns
17.15 Family Guns
18.10 Dubai: den ultimate
flyplass
19.05 Highway Thru Hell
20.05 Cosmos
21.00 Kontroll over folket
21.30 Kontroll over folket
22.00 Magiens verden
23.00 Drugs Inc
24.00 Tabu
00.55 Magiens verden
01.50 Eksperimentet
02.15 Eksperimentet
02.40 Fengslet i utlandet
03.30 Nattsending

06.35 Morgensending
13.40 Smadret på sekunder (r)
14.15 Smadret på sekunder (r)
14.50 Smadret på sekunder (r)
15.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
15.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
16.55 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
17.25 Pantelånerne i Las
Vegas (r)
17.55 Nattpatruljen (r)
18.25 Nattpatruljen (r)
18.55 Nattpatruljen (r)
19.30 Nattpatruljen (r)
20.00 Nattpatruljen (r)
20.30 Helt magisk (r)
21.00 Helt magisk (r)
21.30 Dødelig våpen 2
Am. actionkomedie
fra 1989. (15 år)
23.55 The 25th Hour
02.30 Nattsending

08.30 Skiskyting: V-cup (r)
09.15 Hopp: V-cup (r)
10.15 Alpint: V-cup i Åre
Sl, 1. omg, menn. Dir.
11.30 Skiskyting: V-cup
Jaktstart, kvinner.
Direkte.
12.15 Hopp: V-cup (r)
13.15 Alpint: V-cup i Åre
Sl, 2. omg, menn. Dir.
14.30 Langrenn: V-cup
Sprint, fristil. Direkte.
15.45 Hopp: V-cup
Direkte.
16.15 Skiskyting: V-cup
Jaktstart, menn.
17.00 Snooker: Europatour i Lisboa i Portugal
Semifinale. Direkte.
19.00 Hopp: V-cup (r)
20.15 Skiskyting: V-cup (r)
21.00 Snooker: Europatour i Lisboa i Portugal
Finale. Direkte.
23.00 Hestesport: Rolex
Grand Slam
00.30-01.30 Bordtennis:
Super Series Grand
Finals, Bangkok

06.00 Morgensending
13.30 Kongen av Queens
(r)
14.00 Kongen av Queens
(r)
14.30 Anger Management (r)
15.00 Anger Management (r)
15.30 Storage Hunters (r)
16.00 Storage Hunters (r)
16.30 Storage Hunters (r)
17.00 Storage Hunters (r)
17.30 Storage Hunters (r)
18.00 Enlisted
18.30 Community
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 The Goldbergs (r)
20.30 The Goldbergs (r)
21.00 Anger Management
21.30 Anger Management
22.00 RoboCop 3
Am. action fra 1993.
(15 år)
23.50 Gang related
00.45 Nattsending

11.10 Ligue 1
Nantes – Bordeaux.
12.55 UEFA Champions
League
Bayern München –
CSKA Moskva.
14.40 UEFA Champions
League
Real Madrid – Ludogorets.
16.25 Futbol Mundial
Fotballmagasin.
16.55 Ligue 1
Guingamp – PSG.
Direkte.
19.10 Ligue 1
Nantes – Bordeaux.
20.55 Ligue 1
Monaco – Marseille
på Stade Louis II.
Direkte. Kommentator: Arnstein Friling.
23.00 Futbol Mundial
Fotballmagasin.
23.30-00.00 UEFA Champions League Weekly
Ukesmagasin.

Dagsnytt hver hele time
unntatt kl. 14.00. 09.03
Naturens verden 10.05 Mellom himmel og jord
11.03 Gudstjeneste fra Oslo Misjonskirke Betlehem 12.03 Brønsj 14.03 Alle tiders blinkskudd
15.03 Søndagsåpent 18.05 P.I.L.S. 18.35 Søndagskveld med Pia Skevik 21.03 Norsk på
norsk 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Salmer til alle tider 22.35 Árdna – Samisk kulturmagasin på norsk 23.03 Radioteatret: «Lucifers by» 00.05 Nattønsket 02.03 Utakt 04.03
Radiolangs 05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene
Dagsnytt hver hele time
unntatt kl. 20.00, samt kl.
16.30. 09.03 Værmelding 09.05 Klar en klassiker 09.30 Språkteigen 10.05 Morgenkonserten
11.03 Søndagsavisa 12.03 2 i P2 13.03 Kunstreisen 13.30 Kulturhuset Bok 14.03 Min favorittmusikk 15.03 Radioteatret 16.03 Mørkets
opplevelser 16.40 Kulturreportasjen 17.05 Verdibørsen 18.05 Folkemusikktimen 19.03 NRK
for 50 år siden 19.30 På konsert med KORK
20.30 Klar en klassiker 21.03 Radiodokumentaren 22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05
Jazzklubben 23.03 Søndagsavisa 00.05 Notturno
Dagsnytt hver hele time kl.
07.00-09.00, 14.00-16.00 og
19.00-21.00, samt kl. 12.00.
Deretter kl. 02.00, 04.00 og 05.00. 09.03 P3
Dokumentar 09.30 Uka med Niklas og Ronny
12.03 Lunsjkake 14.03 P3søndag 22.00 VGLista Topp 40 24.00 P3natt 02.03 Filmpolitiet
04.03 P3natt 05.03 P3natt
Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00. 11.00 God søndag
14.00 Musikk, trafikk og sport
20.00 Variert musikk 23.00 Nattmusikk
Nyheter hver hele time kl. 08.0024.00. 09.00 P4s Helgefrokost
12.00 Popkonge 13.00 Meggene
14.00 P4 Favoritter 16.00 Sport og musikk
21.00 Kjærlighet uten grenser 01.00 P4-natten

©Universum

19.30 Ikke gjør dette
hjemme – Canada
(4) Kan. underholdningsserie.
20.10 Nytt på nytt (r)
(15) Underholdningsavdelingens nyhetsmagasin med Jon
Almaas, Ingrid Gjessing Linhave og Knut
Nærum.
20.45 Leos reise (r)
(5) Full Moon Party,
Kambodsja. Underholdningsserie.
21.13 Adventslekene
(7) Humorserie.
21.15 Mr. & Mrs. Smith
Am. action fra 2005. I
rollene: Brad Pitt,
Angelina Jolie, Vince
Vaughn, Adam Brody.
Regi: Doug Liman.
(15 år)
23.15 Standup med Alan
Carr (r)
24.00 Ikke gjør dette
hjemme – Canada (r)
00.40 Nattsending
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VÅREN 2015
Karl Johans gate 35 - OSLO

Flere konserter ﬁnner du på:
Trondheim Jazzorkester 15 år!
www.nasjonaljazzscene.no
Tord Gustavsen med Simin Tander
Circadia
Arto Lindsay & Paal Nilssen-Love
Sharp 9
Arild Andersen Sextett – “Mingus i Aulaen”
Kris Davis Trio
Tore Brunborg YM
Ulf Wakenius/Martin Taylor
Dahl/Rogers/Hutchinson plays standards
Jazzland LabelNight: Mopti & Isabel Sörling Farvel
Stian Westerhus & Pale Horses
Brad Mehldau Trio
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16.1
17.1
21.1
22.1
23.1
27.1
28.1
29.1
04.2
05.2
06.2
07.2
18.4

