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Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

SNIKKIKK
Gunnar Staalesen
Leser fra høstens  

Varg Veum-roman

Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

TIRSDAG 26. JUNI KL. 19 • GRATIS

Tirsdag 3. juli:  
Olaug Nilssen

Les Karl Ove Knausgårds 
essay om fotografen Fran-
cesca Woodmans bilder, som 
ved andre møte framstår for 
ham som akutte, vesentlige 
og gyldige.
 ESSAY, SIDE 16 TIL 20

Ungpikemot

Menn
overtar
i SV
 POLITIKK, SIDE 6 OG 7
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Bioteknologien 

preger samfunnet 

– men ikke 
 litteraturen.
ESSAY SIDE 4–6SYSTEMSVIKT

33 år: 
Lang og tro 
tjeneste fra 
Laila Stien. 
ANMELDELSE SIDE 8

BOKMAGASINET: Litteratur og biologi. 

Nerdrum er en pliktoppfyllende 
maler og samfunnsborger, ingen 
skattesnyter. SIDE 28 OG 29 Dag Solhjell 

Arbeidsdagens lengde er ikke nevnever-
dig endret siden åttetimersdagen ble inn-
ført i 1919. SIDE 35 Margunn Bjørnholt  

TERRORSAKEN: – Det er ikke et gode å bli 
idømt tvungent psykisk helsevern, sier advo-
kat Dag Steinfeld.   SIDE 8, 9,10, 11 OG 12

Flere jurister reagerer:

D kk d bl

Sykdom
er ikke
et gode
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Burkadebatten er over oss igjen. 
Denne gangen er det Østfold 
fylkeskommune som vedtok et 
forbud mot plagget for et par uker 
siden. Det vil si man bestemte seg 
for å forby plagg som «helt eller 
delvis dekker ansiktet til elever» i 
videregående skole. 

Dette dreier seg egentlig om 
burka, og som enkelte politikere 
viste frem like etter at dette trådte i 
kraft, så ønsker man hijaben 
forbudt i neste omgang. Det viser 
med tydelighet at i hvert fall for en 
rekke mennesker så er argumenta-
sjonen som føres falsk, det kan 
enkelt argumenteres for at det er et 
ønske om å ramme islam og 
muslimer som ligger bak.

Skal vi dermed forstå det slik at det 
heldekkende plagget burka ikke 
kan og bør problematiseres? Jo, 
faktisk mener jeg personlig at 
plagget er høyst problematisk. Jeg 
sliter med islamtolkningen hvor 
dette blir forstått som påbudt, og 
jeg er ganske overbevist om at 
mange av dem som ifører seg 
plagget vil ende opp med å ta det 
av fordi man endrer syn. 

En forståelse av hvordan dette 
plagget oppleves av folk i samfun-
net for øvrig, og hvilke reaksjoner 

bruken av dette plagget skaper, er 
med på å gjøre at jeg mener 
plagget er uheldig. For min 
personlige del er det imidlertid den 
religiøse forståelsen og tolkningen 
som først og fremst gjør at jeg ikke 
støtter bruken av et slikt plagg. Jeg 
respekterer at disse jentene og 
andre tolker annerledes, på samme 
måte som jeg forventer at de skal 
respektere at faktisk de fleste 
muslimer er uenige med deres 
tolkning også. Det tror jeg også de 
fleste gjør.

Uansett, dette er «interne» argu-
menter, og jeg tror faktisk som 
nevnt ovenfor at over tid vil flere 
av disse som velger å bruke 

plagget velge å ta det av. Mitt 
erkeargument mot forbudet som 
Østfold har gått inn for, er faktisk 
akkurat dette. Forbudet sørger 
ikke for at disse jentene vil ta det 
av. Det sørger heller for at disse 
jentene ender opp med å måtte 
velge mellom å ta sin forståelse av 
religionen på alvor eller droppe ut 
av skolen. 

Jeg er redd mange vil velge det 
siste, og det taper disse jentene på, 
og det taper vi på som samfunn. 
Bruk av forbud og tvang mot en 
handling som ikke er til skade for 
noen, må begrunnes godt, men 
begrunnelsene man bruker i 
Østfold virker som vikarierende. 
Eksempelvis snakker man om 
legitimasjonskrav ved eksamen. 

Kravet gjelder selvsagt på lik linje 
for alle elever, men det er faktisk 
ikke så vanskelig for ei jente i 
burka å ta vekk sløret for å vise en 
eksamensvakt hvem man er. Det er 
lov å tenke praktisk. Vi snakker 
om en praktisk tilnærming fra 
begge sider, heller enn å søke 
konflikt.

Dette forbudet er altså bygget på 
vikarierende og svak argumenta-
sjon og det rammer en liten 
minoritet i minoriteten. Hva 
lykkes så forbudet med? Det 
lykkes med å sende et veldig 
uheldig signal om at de ikke hører 
til, til enkelte dypt religiøse unge 
muslimer. En uheldig utvikling for 

samfunnet. 
Argumentasjo-

nen om at noen kan 
være tvunget, er 
vanskelig å ta helt 
alvorlig når man 
snakker med disse 
jentene. Å snakke 

med jentene er noe flere av dem 
som mener ting på deres vegne, 
faktisk burde gjøre. I en rekke 
tilfeller ønsker de nemlig dette 
nærmest i et opprør mot familien, 
så det blir nærmest makabert og 
ganske ufyselig når argumentasjo-
nen føres med at «vi skal hjelpe 
dem fordi de blir tvunget».

Har man en tro på frihet, så må 
man gå med på å la folk å velge noe 
man ikke selv hverken liker eller 
har sans for. Bare slik kan man 
overbevise noen til å endre stand-
punkt. Spørsmålet og utfordringen 
til politikerne er om de tør dette.

Shoaib Sultan,
2. vara i Oslo bystyre for Miljøpartiet De 

Grønne
Shoaib.m.s@gmail.com

Burkaforbud vil presse unge religiøse jenter ut av skolen.

Tro på friheten

«Forbudet rammer 
en liten minoritet i 
minoriteten»

23. juni var en het dag i Marseille. 
VM i fotball 1998 var i full gang, og 
Norge skulle spille mot Brasil. Det 
var helt nødvendig med poeng, der-
som Marokko vant mot Skottland i 
den parallelle kampen. Første om-
gang endte 0-0. I det 77. minuttet er 
det Brasil som setter inn det første 
målet. Etter en pasning fra Denil-
son setter Bebeto ballen i mål rett 

forbi keeper Grodås. I mel-
lomtiden har Marokko gått 
opp i to måls ledelse over 
Skottland. Hvis ikke alt 
snur på 13 minutter, er Nor-
ge ute av VM. Foran norske 
tv-skjermer er det bare de 
mest tullete patriotene som 
fortsatt tror Norge har en 
snøballs sjanse i Amazo-
nas. Da skjer det.Lang ball 
framover fra Bjørnebye til Tore An-
dre Flo. Flo er i duell med Junior 
Baiano, kommer først på ballen, 
drar av Baiano og setter ballen til 
høyre for Taffarell og det er mål! 

Norge er med i kampen 
igjen, men tiden er knapp. 
Så skjer det igjen: Klokka 
viser 86:47 spilte minutter 
når Tore Andre Flo har blitt 
revet ned inne i feltet av 
Baiano. Brasilianerne pro-
testerer vilt. Kjetil Rekdal 
legger ballen til rette på 
krittmerket. Øye til øye 
med Taffarell gjør han seg 

klar. Han starter tilløpet ... og mål! 
Ballen settes til høyre for Taffarell, 
til venstre for Rekdal. Norge leder 
2-1! Norge er videre fra gruppespil-
let!  ASH

Melkesyre i leggene og blod på tann

Baiano vs Flo

■ Påstanden om at massemorderen 
Anders Behring Breivik er psyko-
tisk, og derfor uten skyldevne, er i 
løpet av den tiuker lange rettssaken 
svekket i den grad at ingen – heller 
ikke aktoratet – lenger fester tillit 
Torgeir Husby og Synne Sørheims 
vurderinger. Det som står igjen av 
den første psykiatrirapporten er 
dette ene, at Breivik var offer for en 
vrangforestilling der han tror han 
skal berge oss alle fra undergangen 
gjennom en kamp mellom godt og 
vondt, og at han i denne kampen 
har et kall til å avgjøre liv og død. 
Problemet er bare at denne «vrang-
forestillingen» som trumfer alle 
andre svakheter rapporten måtte 
ha, ville ha passet på enhver poli-
tisk terrorist over hele verden.

■ Kaj Skagen viste i en artikkel i 
Dag og Tid denne uka til at Husby 
og Sørheim klokelig nektet å svare 
på hva som skiller Breiviks tanke-
gang fra andre terrorister – hva det 
er som gjør ham syk, mens selv-
mordsbombere fra andre kulturer 
er friske? – fordi det bare finnes 
dårlige svar på dette spørsmålet. 
«Kjernediagnosen» er egentlig et 
forsøk på å sette psykiatrien i 
politikkens sted på en slik måte at 
enhver avvikende politisk oppfat-
ning kan defineres som galskap. 
«Det faglige smålætet til psykia-
trane vert i praksis til psykiatriens 
grandiositet», skriver Skagen. 
Breiviks slutterklæring i går, som 
var en gjennomgang av hans tro på 
at «den etniske norske gruppa» er 
truet av en islamsk invasjon, forår-
saket av et forræderi fra medier og 
politisk elite, er en bekreftelse på at 
det for terroristen selv er det poli-
tiske som står i sentrum som motiv 
for den brutale terroraksjonen. 

■ Straffelovens bestemmelse om 
utilregnelighet slår fast at psykisk 
utviklingshemmede, bevisstløse og 
psykotiske personer ikke har 
skyldevne, og derfor skal dømmes 
til psykiatrisk tvangsbehandling. 
Men en mann som i lang tid har 
planlagt norgeshistoriens grusom-
ste terroraksjon – og begrunnet det 
i et 1800 siders manifest – tilhører 
ikke den kategorien lovgiverne har 
siktet til. Det store flertallet av høyt 
kvalifiserte folk som har vurdert 
Breivik har heller ikke funnet noen 
psykose. Vi setter derfor vår lit til at 
den endelige dommen vil forholde 
seg til disse åpenbare realitetene.

BJØRGULV BRAANEN

Ved veis ende

J-J-JA!

BURDE 
VI 
STIKKE?

FAEN.

TIL BAR-
TENDERNE 
SOM DET 
ER NOE 
KJENT 
MED!

TUSEN TAKK TIL B.D. OG 
BOOPSIE SOM ER VERTSKAP 
FOR OSS, KUDOS TIL CLOUD 
NINE CATERING FOR DEN GODE 
MATEN...

BÅDE LEO OG JEG ER 
VELDIG GLADE FOR AT VI 
KAN DELE DENNE DAGEN 
MED SÅ FINE FOLK...

OG EN SKÅL TIL 
BARTENDERNE, SOM 
DET ER NOE VELDIG 
KJENT MED!

Doonesbury
av G.B. Trudeau

Ansvarlig redaktør: Bjørgulv Braanen
Daglig leder: Marga van der Wal

Nyhetssjefer: Kjell-Erik N. Kallset og Mari Skurdal
Kulturredaktør: Marte Stubberød Eielsen

Utenriksredaktør: Yohan Shanmugaratnam

Utgitt av © Klassekampen AS. 
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FOKUS
Shoaib Sultan

23. JUNI
Kalenderen
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PÅ TEPPET
Dramatikk i sør
En fullvoksen svane 
sperret hele Buråsveien 
her om 
dagen. 
Veisper-
ringen, 
som ifølge 
Lindesnes 
avis var 
ulovlig, 
ble meldt 
politiets 
opera-
sjonssentral. 

– Innringeren berettet 
om en stor svane som 
hadde lagt seg til midt i 
veien i nærheten av 
lokalene til Båtservice, slik 
at det ikke var mulig å 
kjøre forbi, forteller 
operasjonsleder Øystein 
Vellesen ved Agder politi-
distrikt. 

De melder at da politi-
patruljen kom til stedet, 
hadde svanen flyttet på 
seg.

Svanen hadde trolig 
kontakter i Vikebladet.

Sexlek I
Vegard «Short Cut» Olsen 
mistet jobben som pro-
gramleder for MGP junior 
etter å ha arrangert sextea-
ter med «Fuck For Forest» i 
en bursdagsfest.

Men han får fortsette i 
Migrapolis.

Sexlek II
Som følge av «sparkingen», 
politianmelder «Fuck For 
Forest» NRK for seksuell 
diskriminering.

– Ingen voksne kan jo i 
realiteten da jobbe med 
barn, siden de fleste voksne 
liker sex, uttaler aksjons-
gruppa til Dagbladet.

Dagbladet-redaksjonen 
får derimot jobbe med 
agurker uansett hvor mye de 
måtte elske eller hate dem.

Gode navn
I Dagsnytt Atten ble en 
slett ikke ukjent aldrende 
forsvarsadvokat utannon-
sert som Tor Erling Straff.

teppet@klassekampen.no

Frå Ulstein?

Tar snarveier

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

DAGENS SUKK

Storparten av livet 
er heldigvis høyst 
forglemmelig

HAUK

Offentlig kritikk av andres oppfatninger 
tolkes ofte som personangrep, og 
personangrep er da hva man får i retur. 
Påstander om at noen har tatt feil, eller 
er uegnet til å ha en gitt stilling de er 
kandidat til, er ikke personangrep. 
Nedvurdering av motpartens evner eller 
holdninger uavhengig av sak eller 
posisjon, forsøk på å vinne ballen ved å 
felle mannen, er det. Vi diskuterer 
dessverre ofte slik Nederland for tiden 
spiller fotball. 

En forklaring på denne tilbøyelighe-
ten er at ære settes på spill. Det er 
ydmykende å fremstå som inkompetent 
eller umoralsk, og taper man debatten, 
ser man gjerne ut som det ene eller det 
andre. Derfor blir ofte den figur man selv 
gjør overfor motparten viktigere enn 
hvilke argumenter som egentlig er 
overbevisende. Særlig ille er det om ens 
moralske holdning blir betvilt. Da står 
nemlig ikke bare andres aktelse på spill, 
men også selvaktelsen. 

En annen forklaring er at man sjelden 
kan diskutere fra et ståsted som alle 
andre deler. Vil Norge beholde eller 
miste frihet til selvstendige beslutninger 
ved å stå utenfor EU? Sikrer vi eller 
underminerer vi velferdsstaten gjennom 
arbeidsinnvandring? Svarene på slike 
spørsmål avhenger av hvilke utsnitt av 
virkeligheten man velger å rette blikket 
mot, hvor langt inn i fortiden og fremti-
den man ser, om andre forhold regnes 
som stabile, og så videre. 

Uansett hva vi velger som utgangs-
punkt, og om vi er flinke til å begrunne 
valget, så hviler også begrunnelsen på 
utsnitt som er vårt valg. Dette reiser 
spørsmål om hvilke holdninger som 
motiverer hvordan vi nærmer oss saken, 
og om vi har evnet å nærme oss det som 
teller. I tillegg kommer at den som 
innleder, har fordelen av å legge premis-
sene for diskusjonen. Da er det ofte 
svært fristende for den som skal svare, å 
prøve å vinne fordelen tilbake ved å gå 
løs på personen bak premissene. 

De fleste offentlige diskusjoner 
produserer også usammenliknbare 
måter å forstå saken på, nettopp fordi 
alle helst vil presentere saken fra sitt 
ståsted. EU-medlemskap kan for 
eksempel sees på som et spørsmål om 
nasjonal identitet, eller som et spørsmål 
om våre nasjonale interesser ivaretas 
bedre eller dårligere ved slikt medlem-
skap. Innvandring kan diskuteres som 
et spørsmål om moralsk ansvar, eller 
som et spørsmål om juridisk og økono-
misk nasjonalhusholdning. 

Mange diskusjoner ender derfor mer 
opp som en kamp om hva man diskute-
rer, enn som en diskusjon om sak, og 
oppmerksomheten rettes mot personen 
som griper saken an på en annen måte 
enn man selv gjør. Disse mekanismene 
ødelegger mange viktige og potensielt 
verdifulle diskusjoner. 

Hva kan vi gjøre med dette triste fak-
tum?

For tiden synes mange å være tilhen-
gere av en hard uformell ytringsfrihets-

linje, som tilsier at offentlig debatt skal 
reguleres så lite som mulig, ettersom 
regulering innebærer inngrep fra 
redaktører og moderatorer som ikke har 
sitt mandat fra dem som deltar, men 
derimot fra eiere som ønsker å tekkes 
sitt publikum. Men vi må ikke glemme 
at også eierløse medier må tekkes sitt 
publikum. At man beholder sitt publi-
kum, om det nå er snevert eller bredt, 
sier oss lite om kvaliteten på innholdet. 
Det sier oss bare at noen fortsatt følger 
med, men ikke hvorfor. Gode diskusjo-
ner krever et publikum som belønner 
gode bidrag.

Hvis vi vil støtte oss på publikum i 

slike sammenhenger, kan vi kanskje 
fatte mot i at de fleste på tribunen 
mislikte Nederlands stygge spill på 
fotballbanen. Men vi må også huske at 
Nederland har sitt publikum selv når de 
spiller stygt. Hva som er stygt spill 
avhenger av betrakterens øye og innsikt 
i reglene som bestemmer hva slags spill 
vi er med på. 

Overført avhenger hva som er stygg 
argumentasjon i stor grad av hvilken sak 
vi diskuterer. Vi kan ikke benekte at 

innvandring koster 
fordi vi ønsker å ta imot 
innvandrere. Vi kan 
ikke benekte at vi 
mister innflytelse ved å 
stå utenfor EU fordi vi 
ønsker å være selvsten-
dige. 

Alle må kunne 
presentere saker de mener det er viktig å 
diskutere. Når saken er gitt, er det viktig 
at vi holder oss til den, eller lar den dø. 
Og vi må være villige til å diskutere 
saker sett fra andres ståsted. Ellers blir 
offentlig debatt lett en alles kamp mot 
alle, hvor ikke engang publikum kan 
bedømme hva som er stygt og rent spill.

Iver Ørstavik,
universitetslektor i filosofi, Universitetet i Bergen 

og menneskerettsaktivist, Raftostiftelsen
iver.orstavik@gmail.com

Skribentene Stephen Walton, Iver Ørstavik og Kristine 
Næss analyserer og kommenterer dagsaktuelle 
temaer og politiske fenomener lørdager i Klassekam-
pen.

«Vi diskuterer dessverre 
ofte slik Nederland for 
tiden spiller fotball»

 ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUGUNN@ONLINE.NO

SIGNERT
Iver Ørstavik

Hvorfor går vi så lett løs på hverandre i offentlig diskusjon?

Å skille sak og person
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’’Land med mye penger 
glemmer å fornye seg, de 
blir dvaske og slappe, 
advarte Stoltenberg. Det har 
han sannelig rett i. Det 
gjelder for regjeringer også.
Ingrid Skjøtskift i Adresseavisen

’’Intelligent, utdanna, 
velartikulert og einsleg mor. 
Ei kvinne å satse på i moder-
ne politikk, 
godt planta 
som ho er i det 
lahnsteinske 
partiregimet.

Historikar Roar 
Madsen om 

Marit Arnstad til 
Dag og Tid

’’Etter at Harald Stang-
helle har ytret seg nærmere 
hundre ganger om 22. juli, 
virker det som om han har 
pådratt seg diagnosen 
‘temporært medial politisk 
hang up’.
Magne Lerø i Ukeavisen Ledelse

’’Psykiaterparet Husby/
Sørheim har no fastsett 
kjernen i det dei ser som 
Breiviks vrangførestellin-
gar: ‘Han trur at han skal 
berga oss alle frå undergang 
gjennom ein kamp mellom 
godt og vondt, og i denne 
kampen meiner han at han 
har eit kall til å avgjera kven 
som skal leva og kven som 
skal døy.’ Samstundes ville 

dei to psykiatrane ikkje 
svare på kva som skil 
Breiviks tankegang frå 
tankegangen hos andre 
terroristar, som gjer at han 
er sjuk, medan sjølvmords-
bombarar frå andre kulturar 
skal vera friske ... Dei gjorde 
klokt i å nekta å gje svar 
her. For på dette spørsmålet 
finst berre dårlege svar.

Kaj Skagen i Dag og Tid

’’Førstesiden om at damer 
vil ha vin før sex for optimal 
nytelse, forteller at journa-
listen umulig kan ha vært 
nordpå. Der holder det med 
måsegg og Mack.

Odd Harald Røst i Magasinet

’’Vi skal ikke ta det for 
gitt at tre-fire måneder 
hjemme med en baby 
automatisk betyr likestil-
ling de påfølgende 20 årene 
med barn i huset.

Linn Stalsberg i Vårt Land

’’Før skulle brystene se 
naturlige ut etter operasjo-
nen. De skulle passe til 
kroppen. Nå skal de være 
mer pornoaktige og ha 
større volum. Brystene skal 
sitte helt opp under haken.

Jesper Nygart, leder av en 
klinikk som utfører brystopera-

sjoner, til Information

’’Som det en gang ble 
formulert i en tale ved 
Collège de France: man tror 
man er sluppet ut av Hegels 
totale verdens-, ånds- og 
historiebygning. Man løper 
fra ham, ned gangene og 
videre ut mot nye proble-
mer og spørsmål. Men 
hvem står ved enden av 

korridoren med åpne armer 
og tar imot den filosofiske 
flyktning? Det gjør selvføl-
gelig Hegel. Og han sier: 
‘Velkommen hjem’.

Rune Lykkeberg i Information

’’I en tid hvor alt stormer 
og suser 
omkring os, 
har vi brug for 
tillid. Tro. 
Fortrøstning. 
Ikke løgn. 
Usandhed. Og 
magtbrynde. 
Vi har brug for at vide, at de 
mennesker, der er demokra-
tiets ypperste repræsentan-
ter, vogter den menneske-
lige sandhed, tilliden, 
fortrøstningen som var det 
det pureste guld. For 

derved, præcis sådan, er det, 
at man – med et omklam-
rende begreb – får alle med.
Tidligere Venstre-statsråd Søren 

Pind til Weekendavisen

’’Bistanden til Afghanis-
tan er korrupsjonsfremjan-
de og gjev magre resultat. 
Likevel skal Norge halde 
fram med å gje 750 millionar 
kroner i året til landet.

Dag og Tid

’’Eg vil berre få sjå på 
Vålerenga utan å verta 
fornedra.

Magnus Bernhardsen i debatt-
innlegg i Dagbladet

’’Er du en mann eller er 
du en muppet?

Morgenbladet

GROVT SAGT
Johan Brox

Aktoratet vil ha Anders 
Behring Breivik dømt etter 
paragraf 147a i Straffelova, den 
såkalla terrorparagrafen. Dette 
er paragrafen som oppgraderer 
drap og bombeaksjonar frå 
vanlege lovbrot til terroraksjo-
nar. Noreg ville vise verda at 
terroristar som flyktar hit vil 
verte dømde som terroristar, og 
ikkje som forvokste draps-
menn. Stortinget innførte 
paragrafen i 2002 for å følgje 
opp FN-resolusjonen om terror 
og konvensjonen om terrorfi-
nansiering. Det handlar altså 
om Jonas Gahr Støres favoritt-
ord: «Internasjonale forpliktel-
ser».

No byrjar det absurde. Aktor 
Svein Holden og Inga Bejer 
Engh vil ha Breivik dømt som 
terrorist, så vil dei frita han for 
straff sidan det finst ein smal 
sjanse for at han er utilrekne-
leg. Då må FN klø seg i hovu-
det. Kva hadde skjedd om 
al-Qa’ida-talsmannen Abu-
Yahya al-Libi hadde flykta til 
Noreg? Oslo tingrett måtte 
køyrt sak mot ein mann som 
ber tilhengarane sine drepe og 
drive heilag krig i Guds namn: 
«Deira einaste oppgåve er å 
gjere Gud til lags, deira mål er 
å etablere Hans styre på jorda 
og deira motiv er å nå Hans 
paradis». Sjølv om Bin Laden 
er drepen og al-Qa’ida mest 
utradert, trudde al-Libi at 
sigeren over verdas største 
militærmakt er rett rundt 
hjørnet (heilt til amerikanske 
dronar drap han i juni).

Dette er openberre «grandiose 
vrangførestellingar» som fritek 
for straff. Ifølgje sakkunnige 
Torgeir Husby og Synne 
Sørheim må politiske terro-
ristar tru på løgnene sine sjølv, 
og står difor fram som «tra-
giske» i aktor Holdens ord-
bruk.

Og kva med Slobodan 
Miloševic som starta folkemord 
i Kosovo? Han bar på oppfat-
ningar som er «kulturelt 
umoglege» for oss. «Tapet av 
nasjonal identitet er det største 
nederlaget ein nasjon kan 
kjenne og er uunngåeleg under 
den moderne forma for 
kolonisering», sa Slobo, sjølv 
om ingen koloniserte Jugosla-
via! Norske sakkunnige kunne 
gjeve ein god dag i den poli-
tiske konteksten for fråsegna 
og heller fordjupa seg i 
Miloševics underlege familie.

FN kan frå no av vite at 
Noreg tek rettstryggleiken så 
alvorleg at vi aldri meir kan få 
lov til å dømme terroristar. 
Derimot går legemiddelindus-
trien gode tider i møte.

johanb@klassekampen.no

FN kan ikkje lenger 
stole på norsk rett.
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MEDIER: Rappor-
ten «Redaksjonell 
Posisjonering 
2015» tar høyde 
for medievirkelig-
heten vi lever i, 
hevder Lars Helle. 

Av Sondre Midthun

«Redaksjonell Posisjonering 
2015» er laget for å imøtekom-
me avisenes utfordringer i 
årene som kommer. Hva 
består disse utfordringene i?
– Den aller største utfordrin-
gen er at folk i større tempo 
enn noensinne flytter seg fra 
papiraviser til digitale platt-
former for å få lest sitt stoff. 
Dette er lesere som gjennom 
16–17 år har vent seg til ikke å 
betale for disse løsningene. 
Det betyr at mediene må ten-
ke annerledes, rett og slett 
fordi det er en fare for at vi 
ikke lenger får betalt for jour-
nalistikken vi driver med.

– Rapporten tar for seg en 
nokså grunnleggende journa-
listisk omstrukturering. 
Hvordan kommer leserne til å 
merke denne omleggingen? 
– Nå gjør du det samme som 
andre journalistene som har 
skrevet om denne saken har 
gjort: Du foregriper gjennom-
føringen av forslagene vi har 
framsatt. Hensikten med å 
iverksette rapporten overho-
det, er at vi skal ta vare på 
journalistikken vi driver, og at 
den skal stå for styrking av de 
journalistiske kjerneområde-
ne. Det er et offensivt pro-
sjekt, og jeg føler meg trygg 
på at leserne ikke kommer til 
å merke noen negativt av de 
tiltakene som iverksettes.

– Felles magasin, analyser, 
anmelderi, utenriksnyheter. 
På papiret høres det ut som en 
ganske klar forflatning av 
mediemangfoldet?
– På disse områdene har vi jo 
allerede hatt et utstrakt sam-

arbeid. Forflatning er feil ut-
trykk. For det første har alle-
rede de aller fleste norske avi-
ser et nyhetsbyrå, NTB, som 
de henter sitt stoff fra. For det 
andre er det veldig mange må-
ter å gjøre dette på. Vi kan for 
eksempel ha alt stoff likt, eller 
litt likt. Uansett er jeg sikker 
på at leserne ikke vil reagere 
på det som en forflatning eller 
utvanning av stoffet.

– Overfor Dagens Næringsliv 
antyder klubblederen i din 
egen avis at rapporten 
mangler virkelighetsforstå-
else? 
– Virkeligheten er selve grun-
nen til at redaktørene har tatt 
initiativ til dette. I motsetning 
til hva man skulle tro, om man 
leser det som har blitt skrevet, 
er det ikke Schibsted som har 
tatt initiativ til dette. Det er 
det redaktørene som har gjort. 

Grunnen til det er at vi har 
sett en veldig transformasjon 
i mediemarkedet, særlig de 
10–12 siste månedene. I utred-
ningen av rapporten har vi 
sett på en hel del ting. Vi vet 
ganske mye om hvilke posi-
sjoner mediehusene våre har. 

– Sponsorer vurderes også 
som en kilde for finansiering 
av journalistikken. Hvordan 
ser du på det?
– Først og fremst ser jeg på det 
som en mulighet for å kunne 
tenke annerledes i en ny, digi-
tal virkelighet. En ny virkelig-
het krever at vi ser på nye 
tiltak, og RP15-rapporten er 
en tenketank som vurderer 
mulige løsninger. Man kan se 
til The Times i England, eller 
til VG i Norge. Begge bruker 
alternative metoder for å få 
inn annonsekroner. Ingen 
presseetiske plakater brytes 

bare ved å vurdere andre løs-
ninger. 

– Men kan ikke en slik utvik-
ling åpne for mange gråsone-
aktige avgjørelser i redaksjo-
nene i framtiden?
– De som velger å se for seg 
spøkelser, ser spøkelser. De vil 
alltid tenke seg de verste til-
fellene. Det er, og skal forbli, 
mediene som setter dagsor-
den, ikke annonsører og spon-
sorer. Men både Klassekam-
pen, Stavanger Aftenblad og 
andre aviser, er delvis finansi-
ert utenfra fra før, gjennom 
annonser. 

– Klubblederne i alle de 
berørte avisene har vært 
kritiske til spareforslagene. Nå 
har de tid på seg fram til 
august for å bestemme om de 
vil samarbeide. Hvor står man 
hvis de viser seg lite samar-
beidsvillige?
– Jeg liker å tenke at vi skal 
jobbe sammen i mediehuse-
ne. Denne rapporten er, som 
sagt, en tenketank. Vi tar høy-
de for at mange av forslagene 
og tankene vi har framsatt i 
rapporten ikke fungerer. Men 

det er enklere å få identifisert 
disse områdene om vi jobber 
sammen, breiest og best mu-
lig.

– Stavanger Aftenblad måtte 
gjennom en stor sparerunde 
også i 2009, som var den tredje 
av i alt tre store på kort tid. Og 
nå denne rapporten, som 
åpner for bemanningskutt. 
Hva gjør det med stemningen 
blant de ansatte i avishuset?
– Alt snakk om strukturend-
ringer skaper usikkerhet, 
men vi må øve oss på å tenke 
at vi er i en voldsom struktur-
endring i hele medieverde-
nen. Deretter må vi forsøke å 
gjøre så godt vi kan for å få 
gode omstillingsresultater. 
Jeg har god erfaring med at 
det lar seg gjøre, for eksempel 
fra Dagbladet. Nå er det viktig 
å huske at ingen har sett helt 
konkret på hvor tung eller lett 
spareprosessen vil bli. Jeg er 
glad for at det er redaktørene 
selv som har vært frampå, og 
ikke andre, i et forsøk på å 
komme medieendringene i 
møte på en grundig og skikke-
lig måte.

sondrem@klassekampen.no

Ny medierapport anklages for manglende virkelighetsforståelse:

Redaktører vil spare

TENKETANK: Redaktørene bak «RP15» tar høyde for at de framsatte forslagene i rapporten ikke fungerer, sier Lars Helle.
  FOTO: TOM HENNING BRATLIE, KLASSEKAMPEN

■ Rapport som tar for seg beinharde innsparinger 
for Schibsted-avisene Aftenposten, Bergens Tidende, 
Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

■ Foreslår sammenslåing av blant annet utenriksny-
heter og meningsstoff, samt at avisenes internstruk-
tur effektiviseres og antall ansatte kuttes.

■ Nyhetsredaktørene i de fire regionavisene har 
ledet arbeidet med spareprosjektet.

■ RP15 åpner også i større grad for å akseptere 
sponsorer som finansiering av journalistikken. 
Forslaget har blitt møtt med kraftig kritikk, både av 
tillitsvalgte og presseforbund. 

Medie-
rapport:

MOT  
VEGGEN

Navn: Lars Helle
Stilling: Sjefredaktør, 
Stavanger Aftenblad
Aktuell med: Medierappor-
ten RP15

Mediene må tenke annerledes, rett og 
slett fordi det er en fare for at vi ikke 
lenger får betalt for journalistikken.

LARS HELLE, SJEFREDAKTØR STAVANGER AFTENBLAD
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SV
Av Lars Unar Størdal Vegstein

– Realiteten er at SV kan ende 
opp med en stortingsgruppe 
med fire menn og null kvin-
ner. Det vil være svært alvor-
lig, sier SVs Marthe Hammer.

SVs kvinnepolitiske leder 
slår nå alarm om at Stortin-
gets mest feministiske parti 
kan få en totalt mannsdomi-

nert stortingsgruppe etter 
valget i 2013.

I samtlige av fylkene hvor 
SV har realistisk mulighet 
for å få direktemandat til 
Stortinget, er menn solekla-
re førstekandidater:
■ Hordaland: Partileder Au-
dun Lysbakken.
■ Akershus: Nestleder Bård 
Vegar Solhjell.
■ Oslo: Utviklingsminister 
Heikki Holmås
■ Sør-Trøndelag: Stortingsre-
presentant Snorre Valen.

Foruten direkte mandater 
fra storbyfylkene, kan SV si-

kre seg utjevningsmandater, 
men det er umulig å spå hvil-
ke fylker de kommer fra.

Noen må ut?
Ingrid Fiskaa, som i årevis 
har vært blant SVs mest mar-
kante feminister, mener det 
kan gå på SVs troverdighet 
om mannsfirkløveret får alle 
de «sikre» plassene i nomina-
sjonen.

– Ved forrige valg var Kris-
tin Halvorsen den eneste 
kvinnen som ble valgt inn 
som direktemandat, resten 
var menn. Sånn bør det ikke 
fortsette, sier hun

Dagens SV-gruppe på Stor-
tinget består av tre kvinner 
og åtte menn. For å bedre ba-
lansen, etterlyser Fiskaa stør-
re bevissthet rundt kjønnsre-
presentasjon, og at fylkene 
holder seg til ordnede nomi-
nasjonsprosesser.

– Vi trenger formelle pro-
sesser, der folk vet når de skal 

melde inn navn, hvem de må 
kontakte, og så videre. Ufor-
melle prosesser og første-
mann til mølla-prinsippet 
slår uheldig ut.

– Betyr det at én eller flere 
av firkløveret Lysbakken, 
Holmås, Valen og Solhjell må 
miste førsteplassen?

– Det er i disse fylkene 
diskusjonen er viktigst, fordi 
det er her vi har sikrest 
plass. Vi må iallfall få klart 
fram at fylkene gjør et be-
visst valg ved å de sette 
menn øverst.

Fiskaa og Hammer er nå 
engasjert i et internt SV-ar-
beid for å sikre at flere kvin-
ner får topplassering i SVs 
beste fylker fram mot nomi-
nasjonen i november.

Mannstungt i toppen
Hammer peker på at et klart 
flertall av SVs medlemmer og 
velgere er kvinner. Kvinnene 
er dessuten i flertall blant 
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SKEIVT: Mannfolka ligger an til store-
slem når SV setter opp sine lister til 
2013-valget. Trass kvinneflertall blant 
medlemmer og velgere, kan SV der-
med få Norges mest mannsdominerte 
stortingsgruppe.

GUTTA PÅ HAUGEN: SV-leder Audun Lysbakken gratulerer Heikki Holmås og Bård Vegar Solhjell med nye jobber i forbindelse med SVs statsråds
listen i sitt fylke til stortingsvalget neste år.  

POLITIKK
Mímir Kristjánsson | Lars Unar Størdal Vegstein

politikk@klassekampen.no 

RUSMISBRUK: Regjeringen vil foreløpig ikke innføre en prøveord-
ning med heroinassistert behandling av avhengige. Dette framgår 
av en stortingsmelding om ruspolitikk som ble lagt fram fredag.

– Kunnskapsgrunnlaget er for svakt, og vi vil derfor ikke innføre 
en slik prøveordning nå. Men vi følger utviklingen internasjonalt 
nøye, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen 
(Ap). Fem av ni medlemmer i Stoltenberg-utvalget foreslo en 
tidsbegrenset forsøksprosjekt med blant annet bruk av heroin i 
såkalt legemiddelassistert behandling, men flertallet gikk imot. 

©NTB

Ingen prøveordning med heroin

■■ For et par uker siden var 
jeg på en trikkestall i Oslo og 
intervjuet noen av de ansatte. 
De snakket om sine bekym-
ringer for konkurranseutset-
ting av trikk og bane, som 
byrådet i Oslo har truet med i 
mange år. Dagen før artikke-
len skulle på trykk fikk jeg 
mail av en av de jeg hadde 

snakket 
med. Han sa 
han måtte 
trekke 
sitatene 
sine. Ar-
beidsgiveren 
Ruter likte 
ikke at han 

hadde uttalt seg til pressen. 
Synd for artikkelen, tenkte 
jeg først. Men dette er et 
symptom på noe som er synd 
for hele samfunnet, nemlig at 
folk som blir påvirket av 
beslutninger som tas og som 
kanskje kjenner feltet det 
gjelder aller best, ikke får lov 
til å uttale seg.

■■ Kristoffer Gaarder Dann-
evig tok dette opp i en kro-
nikk i Aftenposten tidligere i 
juni, hvor han samtidig sa opp 
sin stilling i Oslo kommune. 
Dannevig hadde blitt fratatt 
arbeidsoppgaver og bedt om 
ikke å opptre i media igjen et-
ter at han underskrev med 
stillingstittel i en avisdebatt. 
Dette er selvfølgelig ikke noe 
som kun gjelder Oslo kommu-
ne. Tillitsvalgt for legene ved 
Oslo universitetssykehus, Ås-
mund Bredeli, ble i fjor bedt 
om å trekke seg fra sykehu-
sets styre etter at han hadde 
uttalt seg kritisk til sykehus-
sammenslåingen. Flere jeg 
har snakket med på OUS kvi-
er seg for å snakke med pres-
sen om sine bekymringer i 
forbindelse med sammenslå-
ingen, fordi de vet de kan få 
trøbbel med arbeidsgiver. 

■■ Men det er disse stemme-
ne vi trenger i et samfunn 
hvor flere og flere beslutnin-
ger tas av byråkrater og politi-
kere som aldri har hatt noe 
andre yrker, og som rullerer 
mellom ulike institusjoner 
som profesjonelle beslut-
ningstakere. I stedet får vi en 
striglet offentlighet der ingen 
kan uttale seg uten at en kom-
munikasjonsrådgiver har vur-
dert hvordan uttalelsen vil på-
virke institusjonens «omdøm-
me». Ikke bare er en slik ut-
vikling kjedelig, den er også 
skadelig. Offentlig ansatte sit-
ter inne på erfaringer som kan 
gjøre offentlige tjenester be-
dre. Så får heller omdømme 
vike litt for innhold. Dessuten 
har også offentlig ansatte 
ytringsfrihet.

Line Madsen Simenstad

Ulydighet

DAG- 
BOKA

Menn ligger ann til topp-plassering 
i alle SVs beste fylker til valget neste høst:

Gutta overtar 
jentepartiet
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partiets lokale folkevalgte (se 
faktaboks).

Likevel er åtte av elleve 
stortingsrepresentanter og 
to av tre i partiledelsen 
menn.

– Hvis vi skal gå fire nye år 
med en så mannsdominert 
stortingsgruppe, vil det ram-
me SVs legitimitet, sier Ham-
mer.

De to mener lederkampen i 
partiet, der Lysbakken, Holm-
ås og Solhjell kjempet om par-
titronen, er et eksempel på 
SVs mannsproblem.

– Det var tre menn som 
rakk opp hånda og sa de ville 
overta, uten noen form for 
formell nominasjonsprosess. 
Da blir det ofte til at ingen 
kvinner melder seg, sier 
Hammer.

– Lederprosessen er ikke 
noe eksempel til etterfølgelse, 
sier Fiskaa, som er opptatt av 
at det ikke bare er kvinner 
som underrepresenteres:

– Det handler også om klas-
se, etnisitet, og i noen grad al-
der. Vi må unngå en utvikling 
mot at hvite menn represente-
rer SV i alle sammenhenger.

larsv@klassekampen.no
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bytter tidligere i år. Alle de tre ligger an til å få førsteplass på nominasjons-
FOTO: KYRRE LIEN / SCANPIX

FAKTA

Kjønnsubalanse i SV:
■ Mens kvinnene er i overtall 
på grasrota i SV, dominerer 
menn i partitoppen.
■ To av tre i partiledelsen og 
åtte av elleve i stortingsgruppa 
er menn. I samtlige av fylkene 
hvor SV har mulighet til 
direktemandat til Stortinget 
ved neste valg, ligger menn an 
til å bli toppnominert.
■ 51 prosent av SVs lokale 
folkevalgte er kvinner. Det er 
suverent flest av alle partier.
■ 63 prosent av partiets 
velgere og 54 prosent av 
SV-medlemmene er kvinner.

Partisekretær i SV, Silje Schei 
Tveitdal, sier det er helt uak-
tuelt for partiet sentralt å på-
legge bestemte fylker å nomi-
nere kvinner på topp.

– Denne prosessen går slik 
den alltid har gjort, i fylkesla-
gene, sier hun.

Partisekretæren viser til at 
SVs landsstyre i høst vedtok 
en uttalelse om at fylkene må 
prioritere kvinner når nomi-
nasjonslistene settes opp.

– Vi har sendt en kraftig 
oppfordring til fylkene. Jeg er 
helt sikker på at den tas på al-
vor.

Tveitdal mener det er tilfel-
dig at dagens SV-gruppe på 
Stortinget er så mannstung.

– I et feministisk parti kun-
ne man ønske seg at det var 
annerledes, men vi er et lite 
parti og systemet med utjev-
ningsmandater gjør at det blir 
litt tilfeldig hvilke fylker som 
får inn representanter.

– Burde ikke partiet sentralt 
sørge for at SVs «sikreste» fyl-
ker setter kvinner på topp?

– Jeg som partisekretær 
kan ikke gå inn i hvert enkelt 
fylkes nominasjonsprosess. 
Men jeg sender gjerne en opp-

fordring til alle gode kvinneli-
ge kandidater i SV-land om å 
stille seg til disposisjon som 
førstekandidat.

«Vi har sendt en 
kraftig oppfor-
dring til fylkene»

SILJE SCHEI TVEITDAL

SV sentralt: – Kan 
ikke gripe inn

Silje Schei Tveitdal, partisekre-
tær i SV

MIDTSOMMER: I dag er det sankthansaf-
ten, også kalt jonsok eller midtsommer og 
er en kirkelig høytid til minne om døperen 
Johannes’ fødsel. Man brenner gjerne bål 
denne kvelden som opprinnelig var en 
skikk for å beskytte menneskene mot 
onde makter. I 1941 ble omkring 60 jøder 

arrestert i Oslo, og I 1998 slo Norge Brasil 2–1 i fotball-VM i 
Frankrike hvor målscorerne var Tore André Flo og Kjetil 
Rekdal. Ellers har Elfrid og Eldrid navnedag.  JNE

Lørdag 23. juni 2012 

DAGEN 
I DAG

populær: 46,2 % mener Erna Solberg 
bør bli statsminister etter valget neste 
år. Det er første gang Solberg er foran 
Jens Stoltenberg, som får 42,1 prosent. 
Målingen, som er gjennomført av 
InFact Norge, viser også at den regje-
ringssammensetningen flest ønsker, er 
Høyre, Venstre og KrF (28,5 prosent), 
En regjering bestående av Høyre og 
Frp får støtte av 17,2 prosent.  ©NTB

Flere vil ha Solberg

:

Raskare saksbehandling er 
målet til Frode Forfang 
(53), som rykkjer opp eitt 
hakk og blir ny direktør i 
Utlendingsdirektoratet 
(UDI).
Forfang har fungert i 
stillinga etter at Ida 
Børresen blei stortingsdi-
rektør tidlegare i år. Dei 
siste fem åra har han vore 
assisterande direktør, og 
før det avdelingsdirektør 
og informasjonssjef.
– Forfang har arbeidd 14 
år i UDI og han kjenner 
svært godt til dei viktige 
prosessane i direktoratet. 
Han har vore med på å 
byggja fagleg tyngd og 
medverka til å skapa ro og 
forståing rundt eit svært 
viktig politikkfelt, seier 
justis- og beredskapsminis-
ter Grete Faremo (Ap).
Forfang seier at raskare 
saksbehandling blir ei av 
dei viktigaste sakene for 
han.
– Vi har allereie starta på 
den jobben. Vi må sjå både 
på måten vi arbeider på og 
på teknologiske mogleg-
heiter, seier Forfang.  ©NPK

Ny sjef lover at 
saksbehandling 
i UDI blir bedre
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TERROR I NORGE

NYHETER

Kjell-Erik N. Kallset og Mari Skurdal (nyhetssjefer)
 Åse Brandvold | Johan Brox  | Emilie Ekeberg 

 Pål Hellesnes | Anette Musdalslien | Alf Skjeseth 
Line Madsen Simenstad | Simen Tallaksen 

TERROR: Politiet og Forsvaret har no fått ein ny instruks som skal 
sikre eit mest muleg effektivt samarbeid. Den nye instruksen stiller 
blant anna større krav til at politiet og Forsvaret trenar saman. 
Instruksen er eit resultat av gjennomgangen etter terrorangrepa 22. 
juli i fjor. – 22. juli stilte Forsvaret svært raskt med dei kapasitetane 
politiet bad om og var klare til å stille med meir. Vi såg det likevel 
som klokt å gjere ein grundig gjennomgang av bistandsinstruksen 
for å sikre at han er robust og tydeleg. Den nye instruksen vil kunne 
ha stor betydning for samfunnstryggleiken, og eg er glad for at vi no 
har han på plass, seier forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap).  ©NPK

Barth Eide vil lovfeste samarbeid

TVIL: Aktoratet 
mener tvilen om 
Anders Behring 
Breiviks tilregne-
lighet må komme 
ham til gode og 
ønsker derfor 
tvungen psykisk 
forvaring. Det får 
flere jurister til å 
reagere.

22. JULI
Av Simen Tallaksen

– Om vi sier at Anders Behring 
Breivik er utilregnelig, sier vi 
samtidig at han ikke har sub-
jektivt ansvar for handlinge-
ne sine og at han er styrt av 
krefter utenfra. Da må vi også 
slutte å kalle ham terrorist og 
massemorder, sier advokat 
Dag Steinfeld.

Han er en av flere erfarne 
jurister som reagerer kraftig 
på påtalemyndighetens på-
stand om at Anders Behring 
Breivik må dømmes til tvun-
gen psykisk forvaring.

Torsdag la statsad-
vokatene Inga Bejer 
Engh og Svein Hol-
den fram sin prosedy-
re. Her var de åpne 
om at de selv ikke har 
noe godt svar på om 
Breivik er tilregnelig 
eller ikke, men viste 
til tidligere rettsprak-
sis for å begrunne at 
denne tvilen måtte 
føre til behandling framfor 
straff.

Nå får de kritikk for sin 
tolkning av tvilsbegrepet.

– Hele resonnementet 
svikter om det faktisk ikke 
er et gode å bli idømt tvun-
gen psykisk helsevern. Og da 
kommer vi tilbake til at akto-
ratet faktisk må si hva de 

tror, noe de tildekker, sier 
Steinfeld.

Mens statsadvokatene bas-
tant slo fast at tvungen psy-
kisk helsevern er et gode for 
Breivik, mener Steinfeld det-
te er en grov feilslutning.

– Vitner om stor arroganse
– Aktor sier at man må anse 
han som utilregnelig på tross 
av at tilregnelighet er sann-
synliggjort. Grunnen er at «all 
rimelig tvil skal komme tiltal-
te tilgode». De mener det er et 
«gode» å få behandling for en 
sykdom man ikke tror på, 

men som man frem-
deles ikke kan se bort 
ifra, sier Steinfeld.

 – Helsevesenet må 
se det motsatt: De må 
se det som sannsyn-
lig at han har en psy-
kose for å starte en 
behandling, og ingen 
dommer kan pålegge 
en lege å medisinere 
en mann med anti-

psykotiske midler når de ikke 
tror han er psykotisk. Det vit-
ner om stor ignoranse når 
man i retten ser bort fra dette.

Stilles ikke til ansvar
– Kunne man veltet hele argu-
mentasjonen ved å tenke nytt 
om hva som er et gode for til-
talte i denne saken?

– Med den nye loven som 
nå går gjennom, vil han uan-
sett flyttes inn på Ila under 
fengselsliknende forhold. 
Forskjellen er behandling og 
medisinering, men om be-
handlerne ikke tror han er 
psykotisk, sitter man i prak-
sis igjen med noe som i inn-
hold til forveksling framstår 
som en vanlig fengselsstraff.

Loven Steinfeld viser til er 

den mye omtalte «Lex Brei-
vik». En endring i psykisk 
helsevernloven åpner nå opp 
for at enkelte tvangsinnleg-
gelser innen psykiatrien kan 
foregå innenfor fengselsmu-
rer. Og med denne nye lovgiv-
ningen mener Steinfeld det er 
vanskelig å se en reell for-
skjell på fengselsstraff og 
tvungen psykisk helsevern.

– Den eneste forskjellen er 

at han ikke stilles til ansvar 
for det han har gjort, og at han 
kan ta opp dommen hvert år.

Ordrett regeltolking
Steinfeld mener aktoratet har 
låst seg i juridiske formalite-
ter, og dermed har havnet i en 
situasjon hvor de skyver den 
reelle avgjørelsen over til 
dommerne.

– Jeg synes jurister i for stor 

– Sykdom er ikk

UENIGE: Statsadvokatene slo bastant fast at tvungen psykisk helsevern er et gode for Anders Behring Breivik.        
 

Dag Steinfeld

FAKTA

Dette er saken:
■ Aktoratet ved statsadvoka-
tene Inga Bejer Engh og Svein 
Holden la torsdag fram sin 
prosedyre i rettssaken mot 
Anders Behring Breivik.
■ Her konkluderer de med at 
det er tvil om tilregnelighets-
spørsmålet, og at denne tvilen 
må føre til at Breivik dømmes 
til tvungen psykisk helsevern.
■ Tvilen skal komme tiltalte de 
gode, men i denne saken har 
dette vært svært omdiskutert 
fordi tiltalte selv ønsker 
kjemper imot en dom på 
utilregnelighet.
■ Flere erfarne jurister 
reagerer på aktoratets tolkning 
av tvilen. De mener det ikke er 
et gode å bli erklært psykotisk 
framfor å få fengselsstraff.
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TAR FEIL: Tidligere 
høyesterettsdommer 
Ketil Lund avviser at 
aktoratet kan støtte seg 
på rettspraksis for å 
erklære Breivik utilreg-
nelig.

22. JULI
Av Simen Tallaksen

– Det er etter min mening in-
gen rettspraksis rundt dette 
som i dag vil binde Høyeste-
rett og la enhver tvil av betyd-
ning slå ut i favør av utilreg-
nelighet. Bedømmelsen kan 
ikke være upåvirket av end-
ringene i sosiokulturell og 
rettslig kontekst, sier tidlige-
re høyesterettsdommer Ketil 
Lund.

Uakseptabel diskriminering
Han mener internasjonale 
menneskerettigheter er i strid 
med en eventuell dom på 
tvungen psykisk forvaring for 
Anders Behring Breivik.

– Konvensjonen for funk-
sjonshemmedes menneske-
rettigheter forbyr enhver 
form for diskriminering av 
personer med psykososiale 
funksjonshemninger. Det be-
tyr at det er uakseptabelt at 
disse må bevise utover enhver 
rimelig tvil at de er autonome 
og ansvarlige, i motsetning til 
oss andre hvor det tas for gitt. 
Og FNs menneskerettighets-
kommissær har gitt uttrykk 
for at regler som den norske 
utilregnelighetsregelen er 
uakseptable fordi de fratar 
dem rettigheter, plikter og an-
svarlighet, sier han.

– Er det et gode å bli erklært 
strafferettslig utilregnelig?

– Mens prinsippet om at tvil 
om handlingen er begått skal 
komme tiltalte til gode uten 
videre er en ubetinget fordel 
for en tiltalt som vil spasere fri 
ut av rettssalen, så vil en dom 
på utilregnelighet ha svært 
negative konsekvenser. Det er 
moralsk-filosofisk og psykolo-
gisk ytterst problematisk å 
frata en tiltalt et helt sentralt 
element ved hans menneske-
het, nemlig å kunne stå an-
svarlig for sine handlinger på 
linje med oss andre, sier 

Lund, og viser til at et flertall 
av dem som rammes av tvun-
gen psykisk helsevern opple-
ver dette som sterkt krenken-
de og umyndiggjørende.

Vil ikke behandles
– I Breiviks tilfelle vil tidsbe-
grenset tvangsomsorg under 
enhver omstendighet bli 
svært langvarig fordi han vil 
bli bedømt som farlig i lang 
tid – etter min mening uansett 
om han reelt er det fordi syste-
met vil bli satt under press og 
utsatt for misbruk. Han kan 
kreve seg utskrevet en gang 
per år. Blir han dømt til forva-
ring, kan det først skje etter 
21 år, når den antatte minstes-
traffen utløper. Enhver innser 
at dette er et vesentlig bedre 
alternativ også for samfunnet.

– Så tvungent psykisk helse-
vern er bare en annen måte å 
fengsle han på?

– Det svært sannsynlig at 
behandlerne vil oppfatte ham 
som upsykotisk, og ikke som 
en behandlingsoppgave for 
det psykiske helsevern. 
Tvangsmedisinering forutset-
ter ikke bare at han utvilsomt 
er psykotisk – altså omvendt 
bevisbyrde av den som ifølge 
påtalemyndigheten gjelder i 
straffesaken – men også at det 
er stor sannsynlighet for at 
han vil bli vesentlig bedret. 
Vilkårene vil ikke foreligge, 
og han vil antakelig bli be-
gjært overført til forvaring un-
der fengselsvesenet – altså til 
det regime påtalemyndighe-
ten mener han bør fritas for. 
Uansett er den nye Breivik-
cella på Ila hvor han tenkes 
isolert, reelt sett et særdeles 
strengt fengsel, sier Lund.

siment@klassekampen.no

– Ingen rettspraksis

Ketil Lund

HJERNEN: For tida er behovet stort for 
konkrete bevis på mentale helsetilstander. 
Nevrologien har ikke kommet langt nok til 
å løse problemet. For eksempel ble det i 
2007 utført MR på en franskmann, og det 
viste seg at hodet hans var nesten tomt, på 
grunn av forvokste hulrom. Mannen 

hadde likevel en IQ på 70, og fungerte normalt. Hvis jeg hadde 
fått et slikt bilde i fanget, ville jeg nærmest trodd at vedkom-
mende var død, sier hjerneforsker Siri Graff Leknes.  ASH

I full jobb med tomt hode

VERDT 
Å VITE

FINANS: Orkla kjøper Jordan for drøyt 
1 milliard kroner. Selskapet vil inngå 
som en del av Orkla Brands Nordic. 
– Jordan er et selskap med lange 
tradisjoner, og innehar sterke merke-
varer med solide posisjoner i sine 
hjemmemarkeder. Dette kjøpet er helt 
i tråd med vår strategi om å ekspan-
dere innenfor merkevarer i Norden, 
sier konsernsjef Åge Korsvold.  ©NTB

Orkla kjøper Jordan

ke et gode

grad har blitt positivister. De 
sitter med nesa i bøker og læ-
rer seg regler, men har i min-
dre grad forstått reglenes be-
grunnelse, sier han, og argu-
menterer for at statsadvoka-
tene har gått i denne fella:

– For å forstå en regel, må 
du forstå dens begrunnelse. 
Og for å ha en rettsutvikling 
må man hele tida ta med 
seg begrunnelsen. Det er 

her den ellers så velformu-
lerte og skoleflinke prosedy-
ren feiler. 

– Tror du andre jurister vil 
se annerledes på saken om en 
eventuell dom på tvungen 
psykisk helsevern ankes gjen-
nom hele rettssystemet?

– Jeg har grunn til å tro at 
tvilsspørsmålet vil behand-
les annerledes, uten at jeg 
kan gå inn i detaljer her. Det-

te spørsmålet om det straffe-
rettslige utilregnelighetsbe-
grep er tema som ikke har 
vært behandlet godt nok i 
norsk juridisk litteratur, og 
Randi Rosenqvist har i sine 
artikler påvist at man i altfor 
stor grad har fullstendig 
overlatt dette til psykiatere. 
Det er en ansvarsfraskrivelse 
fra juristene, sier Steinfeld.

siment@klassekampen.no

        Nå florerer kritikken. Her aktor Svein Holden (t.v.) og forsvarer Geir Lippestad i Oslo tingrett i går.
 FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX
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– Terrorhandlingene var et 
brudd med en logikk. Man 
blir ikke skutt av mennesker i 
uniform i Norge, understre-
ket Tonje Brenna, som ble 
skadet på Utøya, i sin sluttbe-
merkning til retten i går. 
Generalsekretæren i AUF 
argumenterte for samfunnet 
må gjenopprette av en felles 
logikk eller fornuft. 

Advokat Geir Lippestad var 
synlig utmattet på slutten av 
et langt og uhyre vanskelig 
oppdrag som forsvarer for 
historiens verste norske 
terrorist. Han glemte å legge 
ned påstand om frifinnelse. 
Likevel var han våken nok til 
å lykkes med velrettede 
angrep mot aktoratets 
svakeste punkt: Metoden de 
bruker å tolke faktum i saken.

Dommen skal bygge på 
tolking av faktum. Er gjer-
ningsmannen frisk, skal han 
straffes, ikke tvangsbehand-
les. Aktoratet satte rettens 
dør på gløtt allerede torsdag, 
ved å nedlegge subsidiær 
påstand om forvaring, altså 
fengselsstraff. Lippestad 
brukte den ubestridte 
juridiske autoriteten Johs. 
Andenæs’ til å understreke at 
dommerne står fritt til å velge 
dersom det faktiske grunnla-
get for en diagnose svikter. 
Hvis Lippestad lykkes i å 
overbevise retten om at de 
første sakkyndige og statsad-
vokatene tar feil om Anders 
Behring Breiviks psykose, 
åpnes rettens dør for tilregne-
lighet og straff.

Denne saken dreier seg om 
mer enn spørsmålet om man 
skal ta hensyn til folks 
allmenne rettsoppfatning, 
som ifølge NRKs meningsmå-
ling tilsier straff og forvaring. 
Om lover og regler bør endres 

er en sak for lovgiverne, etter 
at dom er falt. Før den tid, 
dreier det seg for dommerne 
om å forstå hva vi i et sam-
funn som det norske mener 
med gjeldende rett. I bunnen 
ligger spørsmålet om hva som 
er god vitenskapelig metode.

Jeg burde kanskje ikke 
innrømme det først nå, etter ti 
uker i retten. Men sannheten 
er at jeg aldri har satt mine 
bein i noen rettssal før 16. 
april. Slik sett har mye vært 
nytt for meg. Det har jeg 
forsøkt å vende til en fordel, 
ved å se saken fra andre sider 
enn mer garvede rettskom-
mentatorer. For eksempel har 
jeg forsøkt å bruke et filoso-
fisk, mer vitenskapsteoretisk 
perspektiv på hva terrorhand-
linger og en rettssak kan 
handle om.

Etter aktoratets og forsva-
rets prosedyrer er jeg framfor 
noe overrasket over hvor tynt 
det vitenskapelige grunnlaget 
kan være for en påstand om 
utilregnelighet og tvungent 
psykisk helsevern. Statsadvo-
kat Svein Holdens prosedyre 
beholdt det relativt lave 
metodiske presisjonsnivået i 
den første sakkyndige 
rapporten – og psykiaterne 
Synne Sørheim og Torgeir 
Husbys tilhørende forklaring 
i retten. Riktignok ga Holden 
uttrykk for mye tvil om 
tolkinger. Men han var desto 
mer merkverdig klar i sin 
omtale av de to sakkyndiges 
forhold til fakta.

Holden sa han syntes Sørheim 
ga en fristende angrepsvinkel 
da hun i retten hevdet at 
ethvert rettspsykiatrisk 
arbeid består av tre nivåer. 
Man observerer og karakteri-
serer først symptomer. Så 
foretar man diagnostiske 
vurderinger i henhold til 
manualen ICD-10. Til slutt 
kommer den rettspsykiatris-
ke vurderingen.

Holden mente det var 
særdeles viktig å ha i bakho-
det det Husby benevnte som 
«et uberørt åsted». De første 
sakkyndige møtte Breivik som 
«et uberørt åsted», gjentok 
Holden. For ordens skyld la 
han til at «det er naturligvis 

ingen grunn til å betvile den 
innhentede informasjon». 
Breiviks påstand om at den 
første rapporten inneholdt 200 
løgner, trodde han ikke noe på.

Det gjør ikke jeg heller. Men 
jeg ser i likhet med Lippestad 
grunn til å tvile, ikke bare på 
Husby og Sørheims diagnose 
og påstanden om tilregnelig-
het, men på selve «den 
innhentede informasjon».

En av grunnene til at 
faktum i denne saken er 
omstridt, er, som Lippestad 
viste i går, valget av metode. 
Husby og Sørheims problem 
er at de i motsetning til 
Agnar Aspaas og Steinar 
Tørrissen har vært samkjørte 
fra første stund. De første 
sakkyndige har også innrøm-
met at de intellektuelt og 
emosjonelt ikke følte seg i 
stand til å foreta samtaler og 
vurdere Breivik uavhengig 
av hverandre. Og det virker 
som de har lagt til grunn en 
naiv, naturvitenskapelig 
oppfatning av hvordan 
mennesker gjør erfaringer i 
verden.

Lippestad gikk løs på dette 
ved å bruke diagnosemanua-
len ICD-10’s formulering om 
å tolke eventuell psykose i lys 
av hva som er «kulturelt upas-
sende». Selv det rigide 
medisinske diagnoseskje-
maet åpner altså eksplisitt for 
å tolke fakta i en kulturell 
kontekst. Dette unnlot Husby 
og Sørheim å gjøre, og de 
redegjorde for grunnene i 
retten: De så bevisst bort fra 
Breiviks ideologi, de valgte 
ikke å se terrorhandlingene i 
den politiske konteksten 
terroristen selv plasserer 
handlingene i. 

Men hvordan er det vitenska-
pelig sett mulig å tolke 
menneskelige ord og handlin-
ger uavhengig av den kontek-
sten de framkommer i? På 
noen dagers avstand virker 
det klart at dette ikke bare er 
et vitenskapelig feilgrep. Det 
er også første skritt på veien 
mot å gjøre Breivik umyndig 
og uansvarlig i forhold til de 
handlingene han selv har 
erkjent – og som han er tiltalt 
for.

I tillegg er det et brudd 
med en sentral fortolkings-
tradisjon i humanistiske og 
samfunnsvitenskapelige 
fag, som man gjerne kan 
samle i ordet hermeneutikk, 
med navn som Schleiermac-
her, Dilthey og Gadamer. 
Sistnevntes verk «Sannhet 
og metode» gir tittel til 
denne kommentaren. Da 
dommer Wenche Elizabeth 
Arntzen i går stilte statsad-
vokatene kritiske spørsmål 
om forholdene mellom 
helheten og delene i utøvel-
sen av klinisk skjønn i den 
første sakkyndige rapporten, 
stilte hun hermeneutiske 
spørsmål i tradisjonen fra 
Gadamer. Holden ga ikke 
noe godt svar. Jeg vet ikke 
om han en gang skjønte 
spørsmålet.

Men det gjorde Geir 
Lippestad i sin prosedyre, ved 
både å angripe helheten og 
delene i Husby og Sørheims 
rettspsykiatriske erklæring. 
Skal dommerne i Oslo 
tingrett gjenopprette en 
logikk og en felles fornuft, 
kan det være grunn til å 
kikke inn gjennom dørsprek-
ken Holden lot stå på gløtt til 
tilregnelighet, og som 
Lippestad åpnet enda noen 
centimeter.

Døren leder et annet sted enn 
til den nihilistiske oppfatnin-
gen av verden som Anders 
Behring Breivik ga uttrykk 
for i sin sluttbemerkning. 
Innholdet i hans fascistiske, 
ideologiske verden er nå godt 
kjent. Her vil jeg legge vekt 
på hva Breivik sier han 
tenkte, både 21. juli og seinest 
200 meter før han nådde fram 
til regjeringskvartalet: «Jeg 
kommer til å dø.» Det var 
hans visjon. 

De fem fornærmede og 
etterlatte som fikk ordet før 
Breivik, la vekten et annet 
sted: De vil leve. Til det 
trengs et samfunn som viser 
vilje til å samle seg om en 
felles fornuft. I et demokrati 
er fornuften alltid et uavslut-
tet arbeid. I første omgang er 
arbeidet lagt på de fem 
dommerne i Oslo tingrett.

Tom Egil Hverven
tomegilh@klassekampen.no

Hva forstår et samfunn med felles logikk og fornuft?

Sannhet og m
TERROR I NORGE

«Holden ga ikke noe godt svar. Jeg vet 
ikke om han en gang skjønte spørsmålet»

I RETTEN

Tekst: Tom Egil Hverven
Tegning: Sverre Malling
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metode

22. JULI
AUF-lederen skiller klart mel-
lom sin oppfatning av perso-
nen som en gal mann – og om 
samme mann var psykotisk i 
straffelovens forstand 22. juli. 
Etter ti uker med rettsfor-
handlinger, hvor dette spørs-
målet har stått sentralt, me-
ner Eskil Pedersen at rettssta-
ten har bestått sin prøve.

– Selvfølgelig er han gal. 
Man kan ikke drepe 77 men-
nesker og være frisk. Men om 
han er strafferettslig tilregne-
lig eller ikke, er det verken du 
eller jeg som skal bestemme. 
Det er det domstolen som må 
ta stilling til, og det har jeg full 
tillit til at den gjør på en kor-
rekt måte, sier Pedersen til 
NTB.

Han var fredag i Oslo tin-

grett for å følge terrorrettssa-
ken siste dag og medgir at det 
kanskje kan føles tomt og rart 
når saken ikke lenger er på 
toppen av nyhetssendingene 
og på avisforsidene. Men 
grunnleggende sett er det bra 
at terror og Breivik ikke re-
presenterer normaltilstanden 
i samfunnet, argumenterer 
han. For ham og AUF er det 
politisk aktivitet, herunder 
kamp mot Breiviks ekstreme 
holdninger, som skal repre-
sentere normaltilstanden.

– Jeg husker veldig godt da 
22. juli plutselig etter noen 
måneder ikke lenger var ho-
vedsaken. Det føltes rart. Vi 
kommer nok til å få litt av den 
samme følelsen igjen når 
medieoppmerksomheten som 
har vært rundt rettssaken for-
svinner. Selv om det kan føles 
tungt, vil vi alle sammen for-
stå at dette er noe vi må ak-
septere og at det er grunnleg-
gende bra, sier han. ©NTB

Eskil Pedersen 
mener Breivik er gal

ANKE: Verken aktoratet 
eller forsvarerne vil vur-
dere nå hvordan de ser 
på muligheten for å 
anke en dom mot An-
ders Behring Breivik.

22. JULI
Det eneste som synes klart et-
ter at terrorrettssaken blir tatt 
opp til doms er at Anders 
Behring Breivik selv ønsker å 
anke en dom hvor han blir 
kjent utilregnelig, basert på 
utsagn han selv kom med tid-
ligere under hovedforhand-
lingen.

Men hans forsvarere tok i 
går ettermiddag betydelig for-
behold.

– Ankespørsmålet har vi 
ikke tenkt på en gang. Nå får 

vi først høre hva dommen blir 
24. august og snakke med 
Breivik om det når den tid 
kommer, sa advokat Geir Lip-
pestad på en pressekonferan-
se etter at retten var hevet.

Medforsvarer, advokat Vi-
beke Hein Bæra, poengterer 
at det uansett ikke er opp til 
forsvarerne, men Breivik selv, 
om en dom skal ankes.

Også aktoratet har ankead-
gang, og det kan tenkes at 
Riksadvokaten vil se seg tjent 
med å få prøvd spørsmålet om 
beviskravet for tilregnelighet 
for en høyere domstol, og på 
den måten får etablert tydeli-
gere rettspraksis for senere 
saken.

Saken er ute av våre hen-
der, svarte statsadvokat Svein 
Holden da spørsmålet ble tatt 
opp på pressekonferansen. – 
Du spør ikke rett person, det 
er Riksadvokaten som har an-
kekompetansen, svarte Hol-
den da han ble spurt om det 
kan bli aktuelt for aktoratet å 
anke. ©NTB

Uavklart om 
 dommen vil bli anket

DOM: Advokat Vibeke Hein Bæra sier det er opp til Breivik selv om 
dommen skal ankes.  FOTO: SCANPIX
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Av Hanna Haug Røset

– Eg trur vi alle kan vere sam-
de om at 22. juli skjedde det 
ein barbarisk aksjon. Eg hug-

sar at eg den 21. juli, etter flei-
re års planlegging, tenkte: I 
morgon skal eg døy. Men kva 
er det eg skal døy for? Det 
skal eg seie litt om. 

Slik starta Anders Behring 
Breivik sin sluttmerknad i 
går, og avslutta med det retts-
saka med å forsvare kvifor 
han drap 77 menneske i Re-
gjeringskvartalet og på 
Utøya. 

– Eg skal ikkje halde nokon 
tale no, men det er eit par ting 
eg ikkje fekk forklart godt 
nok tidlegare, hevda Breivik. 

Deretter forklarte han kvi-
for han meiner den europeis-
ke demokratiske modellen 
ikkje fungerar. 

– Det er behov for eit funda-
mentalt skifte i leiarskap både 
i Noreg og Europa, sa Breivik 
mellom anna. 

Omfattande kritikk
I løpet av den sin tilmålte time 
rakk Breivik å kritisere man-
ge, og myke. Når det gjeld 
rettssaka og måten han har 
blitt behandla på er han kor-

kje nøgd med psykiatrien, ak-
toratet eller pressen. No håpar 
han retten kjem til det han 
meiner er den einaste riktig 
avgjerda i tilreknelegheits-
spørsmålet.  

– Eg vil seie litt om vurde-
ringa av mi tilreknelegheit. I 
utgangspunktet skal alle etter 
lova bli sett på som tilreknele-
ge. Av alle som har vurdert 
meg er det 35 av 37 som ikkje 
har funne symptom på psyko-
se i det heile tatt. Det er altså 
berre to personar som har fun-
net eit vell av symptom, då er 
det ganske opplagt kva ein 
bør leggje vekt på, argumen-
terte den tiltalte. 

Fråver av moral
Breivik var òg særs opptatt 
av det han meiner er ein de-
konstruksjon av landet og 
eit fråver av moral. Han mei-
ner vi ser stadig fleire ska-

delege ideal som etter kvart 
kjem til å øydeleggje landet. 
Eit døme var den manglan-
de seksualmoralen som den 
tiltalte meiner eksemplifise-
ras gjennom den amerikan-
ske tv-serien «Sex og Sin-
gelliv». Eit anna var korleis 
den kulturelle sjølvforakta 
han meiner eksisterer i No-
reg, kjem til utrykk når per-
sonar med innvandrarbak-
grunn er representantar for 
landet. 

– Eit godt døme er Noreg 
sitt bidrag til Eurovision dei 
siste åra. Godt hjelpe av me-
dia let vi ein kviterussar re-
presentere Noreg. Ikkje nok 
med det, seinare lot vi ein ke-
nyansk asylsøkjar represente-
re Noreg med ein «bongo-låt», 
sa Breivik.

Dommen mot Anders 
Behring Breivik fell 24. au-
gust. 

Breivik: – Ein barbarisk aksjon 

UNIVERSITETET I BERGEN 
Institutt for sammenliknende politikk 

Videreutdanninger 15 studiepoeng – 3 samlinger 
Menneskerettighetsobservasjon
Søknadsfrist: 25. august 2012/ studiestart 7. september 

Demokratiassistanse
Søknadsfrist: 25. august 2012/ studiestart 14. september 
Kursene kan inngå i en mastergrad i demokratibygging. 
Pris per kurs: 15 000 (kursene er godkjent av lånekassen) 
For mer informasjon: www.uib.no/demokrati 
Eller kontakt Terje.Knutsen@isp.uib.no tlf: 55 58 20 18 

POLITISK: Anders 
Behring Breivik 
visste at det var 
galt å drepe, men 
valte å gjere det. 
Handlingane 
sprang ut ifrå poli-
tisk ekstremisme, 
ikkje valdsdyrking, 
meiner forsvarer 
Geir Lippestad.

– Han forsto at det er veldig 
galt å drepe i vår kultur, men 
han valte å gjere det. Det er 
det terroristar gjer. Dei tek seg 
denne retten fordi målet 
heilaggjer handlinga. Dette 
vil ein ikkje forstå om ein 
ikkje skjønner kulturen til dei 
høgreekstreme, sa forsvarar 
Geir Lippestad under den 43. 
og siste dagen av rettssaka 
mot Anders Behring Breivik i 
går. 

Den avsluttande prosedy-
ren var forsvaret sin siste 
sjanse til å overtyde retten om 
at den tiltalte var tilrekneleg 
då han drap 77 menneske, 22. 
juli i fjor. 

– Mi vurdering av dei bevis 
som føreligg i saka er lik med 
den vurderinga som dei sak-
kunnige nummer to har kom-
me til: At det ikkje er valden 
som er mor til handlingane, 
men den ekstreme politiske 
haldninga, konkluderte Lip-
pestad tidleg. 

Gjennom heile prosedyren 
støtte han seg på mange av 
dei konklusjonane som dei 
andre sakkunnige, altså Ag-
nar Aspaas og Terje Tørrisen 
har komme til. Ikkje uventa 
blei den andre rapporten, alt-
så Synne Sørheim og Torgeir 
Husby sin, gjenstand for 
skarp kritikk. 

Lippestad meiner spesielt 
deira oppfatting av at Breivik 
er valdsdyrkande er feil. 

Berre valdeleg 22. juli
– 22. juli var eit inferno av 
vald. Men, det er ikkje er noko 
i hans liv før 22. juli, eller et-
terpå, som tyder på vald i hans 
livsførsel. Han har ekstreme 
haldningar og har ikkje em-
pati, men han har ikkje dyrka 
vald. Mi tese er at det er ek-
streme politiske meiningar 
som ligg i botne, sa Lippestad. 

Forsvararen trakk òg fram 
at det at Brevik sparte liva 
til nokre av dei han trefte på 
Utøya, er eit teikn på at hans 
mål var politisk. 

Også Sørheim og Husby si 
tolking av at Breivik lid av 
vrangførestillingar, der kjer-
nen er at han står midt i ein 

borgarkrig, møtte motstand. 
Tidlegare i rettssaka har for-
svaret ført fleire fagfolk på hø-
greekstremisme som vitne, 
mellom anna professorane 
Lars Gule og Tore Bjørgo, og 
bloggar Øyvind Strømmen. 

– Retten må stå fritt
– Desse vitna har her i retten 
fortalt oss at det ikkje er uvan-
leg i høgreekstreme miljø å 
snakke om at ein er midt i ein 
krig. Tore Bjørgo forklarte oss 
faktisk at det er ei grunnføre-
stiling blant radikale terro-
ristar, sa Lippestad og påpeik-
te samstundes at vitne frå det 
høgreekstreme miljøet langt 
på veg òg har bekrefta dette. 

Under aktoratet sin prose-
dyre torsdag forklarte statsad-
vokatane Svein Holden og 
Inga Bejer Engh at dei ikkje 
trur Breivik var psykotisk 22. 
juli, men at dei er i så stor tvil 
at deira påstand er at Breivik 
skal overførast til tvunge psy-
kisk helsevern. Det var difor 
ikkje overraskande at forsva-
rar Lippestad òg kom med si 
tolking av korleis det juridis-
ke tvilsprinsippet bør tolkast i 
spørsmålet om tilrekneleg-
heit. 

Stør seg til nødretten
Spesielt framheva han ei for-
mulering frå den anerkjende 
juristen Johs. Andenæs: «Når 

det faktisk grunnlag for diag-
nosen svikter, må retten stå 
fritt».

Sjølv om heile prosedyren 
blei brukt til å argumentere 
for at Breivik er tilrekneleg, 
og bør straffast, klargjorde 
Lippestad mot slutten at kli-
enten hans framleis stør seg 
til nødretten. 

Lettare forvirring oppsto di-
for då Lippestad først bad om 
mildast moglege straffeutmå-
ling, men ikkje frikjenning for 
tiltalte. Etter ei kort ordveks-
ling med Breivik korrigerte 
forsvararen likevel dette. 

– Vi ber om at Anders 
Behring Breivik frifinnast. 

hannar@klassekampen

Forsvarte terroristen

FORSVARTE: Han forsto at det er veldig gale å drepe i vår kultur, men han valte å gjere det. Det er det 
terroristar gjer, sa Geir Lippestad i retten i går.  FOTO: HEIKO JUNGE, NTB SCANPIX

TERROR I NORGE

«Vi ber om at 
 Anders Behring 
Breivik frifinnast»

GEIR LIPPESTAD, FORSVARAR

I RETTEN
Hanna Haug Røset
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TALL: Byrådet i 
Oslo vil oppheve 
sexkjøpsloven, 
basert på en rap-
port som viser økt 
vold mot prostitu-
erte. Nå innrøm-
mer Pro Sentrets 
leder at voldsbru-
ken like gjerne kan 
ha blitt mindre.

PROSTITUSJON
Av Emilie Ekeberg

I går kunne Dagbladet «avslø-
re» at det har vært en stor øk-
ning i voldsbruk mot prostitu-
erte etter at sexkjøpsloven 
trådte i kraft. Også en rekke 
andre store medier refererte 
en ny rapport om voldsbruk 
mot prostituerte, en rapport 
som fikk byrådet i Oslo til å 
kreve at sexkjøpsloven opp-
heves.

Rapporten er utarbeidet av 
Pro Sentret, et hjelpetilbud 
for prostituerte i Oslo, på opp-
drag fra Oslo kommune og 
med støtte fra Justisdeparte-
mentet.

Rapporten sammenlikner 
voldsbruk før og etter at sex-
kjøploven trådte i kraft 1. ja-
nuar 2009. Pro Sentret er ak-
tive motstandere av loven 
som gjør det ulovlig for nord-
menn å kjøpe seksuelle tje-
nester. Krangelen har gått 
høyt mellom senteret og uli-
ke kvinnesaksorganisasjoner 
om saken. 

Kvinnegruppa Ottar ville 
ha nedleggelse av hele sente-
ret som et av hovedkravene i 
årets 8. marstog, noe som før-
te til store konflikter i kvinne-
bevegelsen.

Statistikkrot
Pro Sentret finner i sin rap-
port at 59 prosent av de prosti-
tuerte har vært utsatt for vold 
de siste tre årene. I en tilsva-
rende undersøkelse fra før 

sexkjøpsloven trådte i kraft i 
2009 var tallet 52 prosent.

Utvalget er imidlertid så 
lite at det i realiteten bare er 
en håndfull, omtrent seks 
personer, som har svart an-
nerledes nå enn før sexkjøps-
loven trådte i kraft.

123 personer har besvart 
årets undersøkelse. I 2008 var 
det færre enn 90 som svarte. 
Spørsmålsstillingen er også 
ulik.

Nå innrømmer Pro Sentret 
at det ikke er grunnlag for å 
konkludere med at voldsbru-
ken har økt, som følge av den 
nye rapporten.

– Med et så lite utvalg, kan 
det ikke være tilfeldigheter 
som viser en økning i volds-
bruken etter at sexkjøpsloven 
trådte i kraft?

– Denne kartleggingen har 
jo mange begrensninger i form 
av at det er få som har svart på 
undersøkelsen. Om man ser 
statistisk på det, kan jo dette 

være motsatt, sier Bjørg Norli, 
leder i Prosenteret.

Til tross for at rapporten 
har blitt et argument for å 
oppheve sexkjøpsloven, me-
ner Norli ikke det er spørsmå-
let om hvorvidt det har vært 
en økning som er det viktig-
ste.

Viser omfattende voldsbruk
– Vårt hovedanliggende er å 
sette søkelys på den livssitua-
sjonen som de prostituerte er 
i, og det er ingenting som ty-
der på at livssituasjonen har 

blitt bedre etter sexkjøpslo-
ven, sier hun.

– Det vi er opptatt av, er å få 
fram er at det er svært mange 

kvinner som rapporterer at de 
har blitt utsatt for vold, og til 
dels grov vold, de siste tre åre-
ne.

– Hva mener du om at byrå-
den vil oppheve sexkjøpsloven 
etter å ha mottatt denne rap-
porten?

– Det får stå for byrådens 
egen regning. Men regjerin-
gen har jo bebudet at sexkjøps-
loven skal evalueres, og denne 
rapporten gir ikke noe mindre 
grunn til at en slik evaluering 
bør gjennomføres, sier hun.

emiliee@klassekampen.no

Pro Sentret villeder i ny rapport om sexkjøpsloven:

Roter om sexkjøp

SEXKJØP: Pro Senteret får kritikk for sin rapport om voldsbruk mot prostituerte, og tar selvkritikk.  FOTO: SARA JOHANNESSEN, NTB SCANPIX

FAKTA

Sexkjøpsloven:
■ Siden 1. januar 2009 har det vært ulovlig for nordmenn å kjøpe 
seksuelle tjenester.
■ I en ny rapport fra Pro Sentret sammenliknes voldsbruken mot 
prostituerte før og etter at sexkjøpsloven ble innført. Rapporten viser 
at 59 prosent av 123 spurte forteller at de har opplevd vold de siste tre 
årene. 
■ Volden utføres i de fleste tilfeller av en ukjent mannlig kunde, og 
den er til dels svært grov, viser rapporten. 25 av de intervjuede 
personer sier at de er blitt voldtatt eller truet til ikke-avtalt sex. 24 
personer er blitt truet med våpen, 17 er blitt ranet eller forsøkt ranet, 
og elleve har vært utsatt for ransforsøk

Politiet avviser økt vold
Oslo-politiet tror ikke at volds-
bruken mot prostituerte har 
økt etter at sexkjøpsloven tråd-
te i kraft for 3,5 år siden. De 
mener at både den totale volds-
bruken, og det totale antallet 
prostituerte, mest sannsynlig 
har gått ned.

– Den totale voldsbruken 
har vi ingen indikasjoner på 
at øker, sier Rune Solberg 
Swahn, fagspesialist på men-
neskehandel ved spesielle 
operasjoner i Oslo-politiet.

Dersom den prosentvise 
andelen av voldelige sexkun-
der har økt etter innførelsen 
av loven, skyldes det kanskje 
at den mer lovlydige delen av 
kundene forsvinner først, me-
ner Swahn.

– Den moraldannende ef-
fekten av å gjøre sexkjøp ulov-

lig, gjør nok at den lovlydige 
delen av kundegruppa har 
større tilbøyelighet til å slutte 
å kjøpe sex enn den delen av 
kundegruppen som også kan 
være tilbøyelig til annen kri-
minalitet, som vold. Dette be-
tyr ikke at den faktiske volden 
har økt, sier han

Han føler seg sikker på at 
det har blitt mindre prostitu-
sjon etter 1. januar 2009.

– Vårt inntrykk er at gate-
markedet har gått ned, og at 
annonsemarkedet har gått be-
tydelig ned. Totalt sett er det 
en betydelig reduksjon av 
kvinner som selger sex i Nor-
ge etter sexkjøpsloven trådte i 
kraft, virker det som, sier han.

Swahn mener først og 
fremst at sexkjøpsloven er et 
viktig virkemiddel for å be-

kjempe organisert menneske-
handel:  

– Bakmennene innenfor 
menneskehandel og prostitu-
sjon er rasjonelle lovbrytere, 
som vurderer muligheten for 
å tjene penger opp mot risiko-
en for å bli tatt. For samfunnet 
er det viktig å redusere den 
totale omsetningen i prostitu-
sjonsmarkedet, slik at mulig-
heten for å generere kriminell 
profitt blir mindre. Målsettin-
gen med det er jo at færre 
kvinner skal bli ofre for men-
neskehandel og hallikvirk-
somhet, sier han.

I Oslo er det siden innførin-
gen registrert 342 mistenkte 
for overtredelse av sexkjøps-
loven. De fleste av disse har 
betalt 25.000 kroner i bot for 
forbrytelsen.

«Om man ser 
 statistisk på det, 
kan jo dette være 
motsatt»

BJØRG NORLI, LEDER FOR 
PROSENTERET
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Vi gratulerer,
ukesvinner:
Margrethe 
Tingstad
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med Klassekampen i motivet!
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være minimum 
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KONKURRANSE-
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Reagerer på Nav

NAV
Barneminister Inga Marte 
Thorkildsen (SV) reagerer 
også etter at NTB torsdag do-
kumenterte at 16 av 22 Nav-
kontor som har hatt tilsyn fra 
fylkesmannen, bryter loven 
når de tildeler sosialhjelp til 
familier.

De sikrer ikke en individu-
ell behandling av barna.

– Jeg reagerer på gjennom-
gangen av tilsynsrapportene 
som viser at flere Nav-konto-
rer ikke har gode nok rutiner 
til å sikre barnas behov, og vil 
ta dette opp med arbeidsmi-
nisteren, sier Inga Marte 
Thorkildsen.

– På største alvor
– Disse opplysningene tar jeg 
på det største alvor, og jeg vil 
gå grundig inn i denne saken, 
sier arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm

Nestleder i arbeids- og sosi-
alkomiteen Karin Andersen 
(SV) er opprørt over at det nok 
en gang dokumenteres omfat-
tende og grunnleggende svikt 
i systemet som skal være der 
for de svakeste.

– De som mottar sosialhjelp 
har evig nok å stri med. Unge-
ne har i alle fall ingen skyld i 

familiens situasjon. Det gjør så 
utrolig mye med selvrespek-
ten og synet de har på seg selv 
ved å ha en barndom under 
slike vilkår. Foreldre setter seg 
i bunnløs gjeld for å unngå at 
barn mobbes fordi de ikke har 
råd til å være med, sier hun.

– Pågått lenge nok
Andersen viser til at den forri-
ge gjennomgangen Helsetil-
synet hadde av generelle til-
delinger i sosialtjenesten var 
så graverende at Nav selv tok 
til orde for å øke sosialhjelps-
tastene.

– Nå har dette pågått lenge 
nok. Hanne Bjurstrøm må for-
sikre seg om at Nav og KS 
rydder opp. Nav kan ikke len-
gre si at det bare er kommu-
nene som svikter. Det er riktig 
at kommunene har finan-
sieringsansvar, men Nav skal 
styres helhetlig og må gjøre 
noe. Det må også alle lokalpo-
litikere. De må finne disse 
barna og sikre at de får den 
hjelpen de skal ha, sier Ander-
sen.

– Vanskjøttet
Komitéleder Robert Eriksen 
(Frp) sier at resultatet av tilsy-
nene nok en gang beviser at 
arbeidet for barn av sosial-
hjelpsmottakere ikke holder 
mål.

– Det er direkte vanskjøttet 
i de fleste kommuner, noe 

gjennomgangen bekrefter, 
sier han.

Frp krever at ansvaret for 
utbetaling av sosialstønad 
flyttes over til staten og at det 
innføres normerte satser som 
er lik over hele landet.

– Jeg har møtt 15-åringer 
som tar seg sommerjobb for å 
ha råd til å kunne delta på 
Norway Cup. De sliter med 
skam og skyld over at forel-
drenes sosialhjelp ikke strek-
ker til. Hva gjør Nav? De kor-
ter ned på stønaden til forel-
drene. Frp fremmet i vår et 
forslag om at det ikke kal 
være lov å korte ned på barns 
inntekter opp til 40.000 koner, 
sier Eriksen.

Uholdbart
Thorbjørn Røe Isaksen (H) 
sier det er uholdbart at så 
mange Nav-kontor ser ut til å 
ha en praksis som går ut over 
barn.

– Det kan virke som man 
har et lemfeldig forhold til re-
gelverket hvor det å ta indivi-
duelle hensyn er helt sentralt. 
Hvis det er slik at man reelt 
sett ikke har mulighet til å føl-
ge opp barn er også det alvor-
lig, sier Røe Isaksen som vars-
ler at han vil følge opp saken 
med spørsmål til statsråden.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) 
reagerer og frykter at dette er 
utbredt, og omfatter langt fle-
re Nav-kontorer en det tilsy-
net har funnet så langt.

– Det er ekstra sårbare 
barn som rammes. Det virker 
som om Nav egentlig ikke vi-
ser hensyn til om det er barn 
i familiene eller ikke. Det 
opprører meg veldig, sier 
Ropstad.  ©NTB

BARN: 16 av 22 Nav-kontor bryter loven når de tildeler sosialhjelp 
til familier ved å ikke gi en individuell behandling av barna. 
 ILLUSTRASJONSFOTO: CORNELIUS POPPE, NTB SCANPIX

BARN: Samtlige partier i arbeids- og 
sosialkomiteen på Stortinget mener det 
må gjøres noe med Nav som systema-
tisk ignorerer barns rettigheter.
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FERIEKLARE BILER
Vi har kjempetilbud på biler klare for levering før ferien!

Plusspakke: Verdi 32.800,- 

Betal 3.000,- SPAR 29.800,- 

Swift AT fra   209.900.-
Swift 4x4 fra  219.900,-
Swift Sport    249.900,-

KAMPANJE SPAR 48.800,- 

Grand Vitara 4x4
fra 384.900.-

Plusspakke: Verdi 27.400,- 

Betal 3.000,- SPAR 24.800,- 

Alto fra 141.900.-

SPAR 50.000,-
KAMPANJETILBUD

COMFORTPAKKE OG SPORTPAKKE 

ER INKLUDERT I PRISEN!

Kizashi CVT 4x4 

178hk automat nå 

kr. 409.900,-

Som skapt for norske forhold!
www.suzuki.no

5 års garanti!

Veil priser levert Drammen. Frakt kommer i tillegg. CO2 utslipp fra 103 - 205 g/km Drivstofforbruk fra 4,4 - 10,6 l /100km. 

Plusspakke: Verdi 31.300,- 

Betal 3.000,- SPAR 28.300,- 

SX4 4x4 fra 269.900.-

Suzuki har 5 års 
Norgesgaranti!

Som skapt 
for Norske 

forhold!
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Francesca Woodman
fotografier, Guggenheim-museet, New York  

Den første gangen jeg så Francesca 
Woodmans bilder, var i en fotobok 
Linda hadde kjøpt og satt inn i 
hyllen med kunstbøker i stuen. 
Omslaget viste en ung kvinne som 
sittende på huk i billedkanten, med 
haken støttet mot den ene hånden, 
stirret rett mot meg. Murveggen hun 
satt mot, var hvit, men slitt, full av 
sprekker og flekker, og på tregulvet, 
grovt og ujevnt, lå det murklumper, 
støv, malingsflak. Kvinnens blikk var 
dels spørrende, dels konstaterende. 
Jaså, du ser på meg? Hun var kledd i 
en ensfarget kjole med mønster av 
små og store 
svarte sirkler. 
Eller var det «kom 
igjen, bare se», 
blikket sa? En 
selvbevissthet 
fantes i de øynene, 
og en åpenhet, 
som det spørrende 
i blikket satte en 
grense for.  

Jeg åpnet 
boken og begynte 
å bla. Det første bildet viste en naken 
kvinne, hun satt på en skitten stol 
med sprikende ben og en glassplate 
presset mot magen og den hårete 
fitta, hodet framoverbøyd, helt 
dekket av langt hår. Jeg bladde 
videre og så en kvinne kledd i bare 
strømper og sko sittende med 
sprikende ben ved siden av en 

plante, hengende bryster, blek, 
deigete mage, ansiktet vendt mot 
den trompetlignende blomsten, 
nesen omtrent inne i den, øynene 
lukket. I høyre billedkant, ved siden 
av et avskåret speil, hang den samme 
kjolen som på omslagsbildet. I 
venstre billedkant en fuktskadet dør, 
nederst mørk, som om den hadde 
begynt å råtne. 

Jeg bladde videre, så et bilde av en 
uskarp skikkelse som hadde krøpet 
under et slags møbel, i et forfallent 

rom hvor tapetet hang i laser. 
Det var nok, det var det, jeg lukket 

irritert boken og satte den fra meg, 
fylt av noe som minnet om avsky. Det 
der kvinnegreiene presset like opp i 
ansiktet orket jeg ikke.   

Den andre gangen jeg så bildene til 
Francesca Woodman var i New York 

den første mai i år. Da hadde jeg 
glemt både bildene i boken og 
navnet, og forbandt ingenting med 
det da Asbjørn foreslo at vi skulle gå 
på Guggenheim og se en fotoutstil-
ling. 

Asbjørn har peiling på alt som 
rører seg i kunst- og litteraturverde-
nen, så når han anbefalte noe, visste 
jeg at det var verdt å oppsøke. På 
veien dit fortalte han at hun hadde 
tatt livet sitt bare toogtyve år gam-
mel. Jeg så for meg en Sara Kane-
aktig bildeverden, mørk og kaotisk 
og uskjønn, og litt av lysten forsvant. 
Men jeg ble med. 

Jill, redaktør på det amerikanske 
forlaget som utgir bøkene mine, kom 
også, hun hadde en venn som hadde 
kjent Woodman, sa hun, og det var 
med deres åpenhet for bildenes høye 
kvalitet og store betydning jeg gikk 
fra vegg til vegg og stirret på dem. 

Et stadig sammenstøt mellom rom 
og kropp. Åpenbart for lengst forlatte 
rom, i dem en stående, sittende, 
liggende, krypende eller hengende 
kropp, ofte naken, ofte ansiktsløs, i 
mer eller mindre forvridde positurer, 
ofte påfallende iscenesatte. De ga lite 
fra seg, hang nesten stumme foran 
meg, var bare det de var, men likevel 

sa jeg at jeg likte 
dem, og forsøkte å 
henge med på den 
bølge av begeist-
ring som de andre 
etterpå snakket 
om bildene i. 

I museumsbu-
tikken kjøpte jeg 
en Woodman-bok. 
Først da jeg satt på 
hotellrommet og 
begynte å bla i 

den, gjenkjente jeg bildene. Jeg 
ringte til Linda, var det sånn at vi 
hadde en bok av Woodman hjemme? 
Linda lo og sa at det hadde hun, hva 
var det, var jeg plutselig interessert i 
henne nå? 

To dager senere gikk jeg tilbake til 
museet og så bildene alene. Etterpå 

gikk jeg ned i den faste utstillingen i 
første etasje, hvor det henger 
malerier fra begynnelsen av 1900-tal-
let, bare klassikere, Pissarro, Picas-
so, Manet, Monet, Cezanne, Van 
Gogh, Gaugain, og disse maleriene, 
så sprakende av farger, fortonte seg 
plutselig som noe fra en annen tid, 
helt uten relevans for det som fantes 
og foregikk i og utenfor meg. De var 
museumsobjekter, var følelsen jeg 
fikk. Det var en sterk følelse, og den 
var ny, for bildene til impresjonis-
tene og post-impresjonistene har 
alltid talt til meg, ikke bare stått som 
et høydepunkt i maleriets historie, 

ESSAY
Karl Ove Knausgård

«Hvorfor forstod jeg plutselig 
nå Francesca Woodmans 
fotografier, så ungdommelig 
enkle, som relevante?»

Velkommen til  
 virkeligheten

Karl Ove Knausgård skriver om den amerikanske 
fotografen Francesca Woodman.

FAKTA

Francesca Woodman             
(1958–1981):
■ Amerikansk fotograf født i Denver. 
Best kjent for sine svart-hvitt-bilder av 
seg selv og andre kvinnelige modeller. 
Bildene hennes viser ofte unge, nakne 
kvinner som glir inn i sine omgivelser. 
Nesten alle hennes bilder har formatet 
20 x 25 cm, og de fleste er uten titler. 
■ Tok sitt eget liv da hun var bare 22 år. 
I dag, over 30 år seinere, er fotografiene 
hennes fremdeles aktuelle. Denne 
våren har Guggenheim-museet i New 
York vist utstillingen «Retrospective of 
Francesca Woodman».
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likesom dirrende mellom det gamle 
og det nye, fulle av liv, men også 
angått meg personlig, i den forstand 
at de alltid har forbundet seg med 
følelsene mine, farget mitt øyeblikk 
med sitt. Nå var de døde. Selv 
Monets bilder, som til tross for den 
høye kitschfaktoren alle plakatene 
og reproduksjonene har gitt bildene 
hans, har ligget så nærme det 
bestemte øyeblikket, lyset i det, for 
eksempel en sommerettermiddag 
ved den franske Normandie-kysten, 
at de alltid likesom har oversteget 
den tiden som lå mellom bildets 
øyeblikk og betrakterens øyeblikk, 

for vi kjenner alle lyset over havet 
en sommerettermiddag, det er også 
vårt lys, som når som helst kan stige 
opp i oss, og på den måten opprette 
forbindelse mellom fortiden, vår 
egen og historiens, og nåtiden, 
gjennom følelsene, som er det vi 
opplever verden dypest gjennom. Vi 
var og vi er, og vi skal bli, det er 
følelsene Monets bilder har inngitt 
meg. Men ikke uforbeholdent, for i 
registreringen av øyeblikkets lys og 
farger ligger også alltid noe frem-
med, en slags verdens saklighet, noe 
fjernt og objektivt som vi ikke kan 
forbinde oss med, hverken i selve 

øyeblikket eller i kunstens gjenska-
ping av det, og impresjonismens 
store fortjeneste var at den, kanskje 
uten selv å vite om det, viste oss 
denne avgrunnen i lyset, og ikke i 
mørket, som for eksempel barok-
kens malerier gjorde. Døden i lyset, 
døden i det grønne bladverket, 
døden i det blå himmelhvelvet. Slik 
var Monets og hans samtidiges 
relevans: Gjennom innsirklingen av 
øyeblikket forbandt de oss med det, 
lot oss se dets skjønnhet, og fylte oss 
med følelsen av hva det vil si å leve, 
men også med hva det vil si å ikke 
leve. 

Denne relevansen er universell, den 
har ingenting med det som måtte 
oppstå i det sosiale og politiske å 
gjøre, for lysrefleksen i et vannspeil 
blinker uavhengig av om vi salter 
maten eller oppbevarer den i kjøle-
skap, om vi er sosialdemokrater eller 
nykonservative, om vi rir til hest 
eller kjører bil, om vi sender brev 
eller tekstmeldinger. Slik har jeg 
tenkt. Men denne 
ettermiddagen i 
Guggenheim-museet i 
New York hadde denne 
relevansen fullstendig 
forsvunnet.  
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➥Fortsetter på 
neste side

ROM OG KROPP: 
Francesca Woodmans 
bilder viser ofte 
forlatte rom med 
stående, sittende, 
eller liggende 
kvinnekropper, ofte 
nakne og ansiktsløse.
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Jeg forlot museums-
salen og begynte å gå 
nedover 5th Avenue, 
først langs den store 
parken, deretter under 
de enorme skyskra-

perne, så drømmeaktige i sin util-
gjengelighet, mens jeg hele tiden 
tenkte på det jeg nettopp hadde 
opplevd: Hvorfor forstod jeg plutse-
lig nå Francesca Woodmans fotogra-
fier, så ungdommelig enkle, som 
relevante, og de store nittenhundre-
tallsmaleriene plutselig som irrele-
vante? Var det så at synet av Wood-
mans bilder hadde gjort meg opp-
merksom på noe som ikke fantes hos 
Monet eller Van Gogh, og som da 
måtte tilhøre bare oss, denne verde-
nen av gule taxier med tv-skjermer i 
seteryggene, svirrende helikoptre og 
mennesker med blikket festet på 
sine mobiltelefoner som jeg denne 
maiettermiddagen hastet gjennom 
mens solen langsomt sank på 
himmelen over skyskraperne, og 
snart ville være skjult bak dem? 
Eller var det slik at tanken på 
universalitet er forbundet med det 
som allerede er etablert, stivner med 
det, og derfor stadig må erobres for å 
bli gyldig, derfor stadig må erobre 
nytt territorium for å slå oss med sin 
fulle, levende kraft?   

Et bilde av en slank kropp kledd i en 
svart- og hvitprikkete kjole, de nakne 
armene hengende ned langs siden, i 

den ene hånden en sylinderformet 
gjenstand, som ved nærmere etter-
syn viser seg å være en bjørkekubbe, 
med omtrent samme diameter og 
lengde som underarmen. Kroppen er 
beskåret ved skuldrene og leggene, 
slik at hverken ansiktet eller føttene 
er synlige. Ansiktet er det vi identifi-
serer mennesker gjennom, uten det 
blir kroppen en hvilken som helst 
kropp, og ansiktet er det vi leser 
andre mennesker gjennom. Ser vi et 
ansikt, oppretter vi en forbindelse til 
det. Dette bildet avbøyer en slik 
identifikasjon, og presser likesom 
blikket ut på leting etter andre 
identifikasjoner, de går fra hvem hun 
er – som er det første vi spør etter, og 
som rettes til ansiktet – til hva hun er. 
Eller rettere sagt: Hva det er. En 
torso, tøykledd, to nakne armer, en 
bjørkekubbe? Mønsteret på barken 
ligner den på kjolen, forbindelsen er 
like uomgjengelig som enkel, denne 
kroppen er som et tre.  

Bildet, som ble tatt i 1980, i 
MacDowell Colony i New Hampshire, 
er ett i en serie, som sirkler rundt det 
samme temaet, kropp og tre. Åtte 
sidestilte bilder av en rekke lyse 
bjørkestammer mot en dunkel 
skogsbakgrunn. I ett av dem er en 
langstrakt, uskarp kropp med 
oppstrekte armer klippet inn, som en 
direkte forlengelse av stammen. I et 
annet er en arm innsurret i bjørkene-
ver strukket opp langs stammen, og i 
det siste, dunkelt og nesten lysløst, 

står en avkledd skikkelse med 
ryggen til og armene strukket opp, 
også disse kledd i bark, på en slik 
måte at det ved første øyekast er 
vanskelig å avgjøre hva som er 
skikkelsens armer og hva som er 
trærnes stammer. Og så en siste 
variasjon: Med armene surret inn i 
bark, tett holdt inn mot kroppen, står 
Francesca Woodman avbildet inntil 
en vegg i et rom med lukkede øyne 
og hodet bøyd til den ene siden, som 
en krone. 

Hvordan skal vi forstå disse 
bildene?  

De er lekne, og de er ungdommelige, 
jeg har vanskelig for å tenke meg at 
en mer erfaren kunstner ville våge å 
gå inn i en så enkel metonymisk 
forskyvning, men Woodman var bare 
enogtyve, uten så mye prestisje å 
tape, det vil si fri. Hun var interessert 
i det stofflige, kjoler er et av hennes 
tilbakevendende tema, og kanskje 
ble hun bare slått av barkens møn-
stre og stammenes slankhet. Men 
navnet hennes, Woodman, rommer 
både tre og skog og mann og men-
neske, og selvutprøvingen er så 
sentralt i bildene hennes at hun så 
klart også må ha tenkt på det da hun 
surret armene sine inn i bark og 
strakte dem opp i luften der ute i 
skogen. Motivet er også kunsthisto-
risk ladet; romantikkens skog, som 
ved å være det mennesket forsvinner 
i, kan være et bilde på døden eller 

altet (Friedrich), romantikkens tre et 
bilde på livet, utholdenheten, 
naturkraften (JC Dahl) eller det 
gåtefulle andre (Hertevig). Det 
Woodman gjør, er å konkretisere den 
symbolske forbindelsen mellom tre 
og menneske og gjøre den materiell, 
det vil si uoverstigelig. Påfallende 
mange av bildene hennes søker seg 
dit, mot den uoverstigelige grensen 
mellom det materielle og det ikke-
materielle. Bilde etter bilde søker 
opp likheter – ett viser to sprikende 
ben på en stol, som likesom speiles i 
et likedan mønster av to sprekker i 
murgulvet, et annet viser Woodman 
selv i helfigur, sittende naken på en 
stol, likesom gjentatt i et skyggeak-
tig, kroppslikt mønster på gulvet, et 
tredje viser en ansiktsløs kvinne i 
hvit kjole ved siden av en stor, hvit 
fugl i mørket, hun holder den ene 
armen ned langs siden, hånden svakt 
bøyd, så den ligner et nebb, den 
andre holder hun over fuglehodet – 
men selv om disse korrespondan-
sene, som noen steder er lekfulle og 
ironiske, andre steder tynget ned av 
en slags desperasjon, og som finnes 
på alle nivåer i bildene, åpenbart er 
relatert til romantikken, løses 
dragningen aldri inn, faller den aldri 
til ro i noen form av likhet eller 
forsoning, tvert imot, mye av bilde-
nes kraft strømmer ut fra atskilthe-
ten, forskjellen mellom tingenes 
orden og menneskets. Tingenes 
egenkraft i disse bildene er så stor at 

SELVPORTRETT: – At en atten år gammel jente kunne iscenesette sitt selv på så sofistikerte måter at de fortsatt 
føles akutte og vesentlige, tretti år etter, er nesten ubegripelig, skriver Karl Ove Knausgård. 

«Grensene kroppen dras mot er badet
➦
Fortsettelse fra  
forrige side

I NATUREN: Woodman har tatt en hele serie bilder av bjørk
armer surret inn i bjørkenever, og kroppen framstår som en
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ikke noe blikk eller vilje kan samle 
dem inn under seg.  

Forestillingen om engler, de vakre og 
skremmende skapningene som en 
gang befant seg mellom det mennes-
kelige og det guddommelige, 
utforsker 
Woodman i en 
serie som også 
søker seg mot 
den kroppslige 
likheten: I ett 
av dem ligger 
hun dekket av 
papir på et bord, 
med bare bena, 
uskarpe som i 
bevegelse, 
synlige. Ved 
siden av henne 
ligger en død, 
svart fugl. 
Sammenførin-
gen av mennes-
kekroppen og 
fuglekroppen er 
like enkel som 
den av mennes-
kekroppen og 
treet. Men siden 
engelen faktisk 
har hatt en 
kropp i kunsten, og ikke bare som 
treet og skogen har vært et vagt bilde 
på en lengsel i det menneskelige, blir 
avstanden mellom virkeligheten, 
som er de to biologiskmaterielle 

skapningene, mennesket og fuglen, 
og drømmen om virkeligheten, som 
er forestillingen om engelen, i dette 
fotografiet mye mer brutal og akutt. I 
samme engleserie ligger hun bøyd 
over bordet, naken, vi ser ryggen 
med ryggsøylen tydelig under 

huden, 
nakken, litt av 
håret, en 
utstrakt arm, 
hvorfra en 
svart ledning, 
antakeligvis til 
selvutløseren, 
strekker seg. 
Følger man 
den med 
blikket over 
bordet, ser 
man et ark 
med påklis-
trede fugle-
fjær. Det er 
som om den 
viljen til å 
overskride det 
materielle som 
iscenesettel-
sen uttrykker, 
altså troen på 
kunsten, løper 
langs denne 

ledningen.  
Men det immaterielle, som ligger i 

forestillingen, blikket, og med andre 
ord er en indre størrelse, finnes ikke 
bare i de åpenbare eksistensielle og 

estetiske dragningene, for den 
samme splittelsen utspiller seg i 
forholdet mellom kroppen, som den 
er i seg selv, materiell og biologisk, 
og betrakterens forventninger om 
den, som kommer til syne i de roller 
den trer inn i, de positurer og 
sammenhenger Francesca Woodman 
stilte seg selv i da bildene ble tatt 
– for eksempel det øyeblikket da hun 
bøyde seg frem og presset en glass-
plate mot magen og fitta. Hvorfor 
følte jeg avsky da jeg så det? Det er 
en sterk reaksjon. Hva kom den av? I 
følelsen lå det åpenbart et ubevisst 
ønske om det motsatte, noe vakkert 
og kontrollert, og siden jeg ikke 
forventer det av kunsten i seg selv, 
kan det ikke ha vært kunstens 
heslighet jeg reagerte på og tok 
avstand fra, men det spesifikt 
kvinnelig heslige. Det mannlig 
heslige står jeg nøytral overfor, det 
truer ingenting, det tilhører mitt 
eget. Det kvinnelig heslige står jeg 
ikke nøytral overfor, det avviser jeg 
når jeg ser det. Jeg vil ikke vite av 
det. Hvorfor? Åpenbart er det 
truende. Hvorfor? Hva består 
trusselen i? Og hva truer det?  

Når jeg skriver dette, merker jeg at 
ordet «heslig» beskytter meg, legger 
filter over det et ord som «ekkel» 
ville ha brakt ut i lyset. Ekkel er det 
helliges egentlige motsetning, for 
reaksjonen på det ekle tilhører 
kroppen, det kroppslige, jorden og 

det jordiske. Avføring – nok en 
eufemisme – altså drit, er ekkelt, spy 
er ekkelt, kroppssekreter er ekkelt, 
råtten mat er ekkelt. Alt dette støter 
vi bort, rent fysisk, men også gjen-
nom å ikke snakke om det eller vise 
bilder av det. Vi avskyr det. Avskyens 
motsetning er lysten, og når vi 
begjærer og knuller, forandres 
kroppene, sekreter og avføringska-
naler ses gjennom begjærets lys, blir 
noe dypt attråverdig. En lignende 
dobbelthet finnes i døden, som på 
den ene siden er en abstrakt stør-
relse, noe mørkt og noen ganger også 
dragende, forgylt av romantikk fra 
alle de unge døde, og som på den 
andre siden er det mest frastøtende 
og ekle av alt, fylt av råtnende, 
utflytende kjøtt, stank og makk som 
den døde kroppen er. Det er i den 
dobbeltheten, mellom blikket og dets 
forskjønnede himmel av bilder, og 
kroppen, vi lever våre liv.  

Jeg hadde med andre ord en 
forventning om å se en kvinne, ikke 
en kropp. Og forventningen om det 
kvinnelige støter i disse bildene 
sammen med virkelighetens kropp 
på lignende måte som forventningen 
om engelen eller treet, noe den 
biologiske kroppen kan nærme seg 
eller fjerne seg fra. 
Den nærmer seg i 
bildet av en kvinne-
kropp på en sofa, bare 
kledd i hofteholdere og 
strømper, med ryggen 

KVINNER: – Det der kvinnegreiene presset like opp i ansiktet orket jeg ikke, skriver Knausgård om sitt første inntrykk 
av Woodmans kunst. Da han seinere så bildene igjen, så han dem på en helt annen måte.     

t i et realistisk lys: en ål, en rompe»

➥Fortsetter på 
neste side

ketrær og kvinnekropper. På dette bildet er modellens 
n naturlig forlengelse av stammen. 

GROTESK: – Det er umulig å se ålen ved siden 
av kvinnekroppen uten å tenke på penetra-
sjon, og det er en grotesk tanke, fordi ålen 
tilhører en helt annen orden enn mennesket, 
skriver Knausgård.
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mot betrakteren, 
likesom helt overlatt 
til blikket, badet i et 
dust lyst, som dels får 
det til å ligne et erotisk 
fotografi fra begynnel-

sen av det forrige hundreåret, dels et 
av Man Rays fotografier. Den nærmer 
seg i bildet av en sittende, uskarp 
kvinnekropp, med armene bøyd bak 
hodet, hodet vendt til side, brystet 
presset fram, som ligner posituren 
Munch malte i sitt Madonna-bilde. 
Og den fjerner seg i de mange 
bildene hvor kvinnekroppen, ofte 
ansiktsløs, går inn i forvridde, av og 
til nesten groteske positurer, eller i 
de bildene hvor kroppen framstilles 
som nøytral, hverken åpenbart 
estetisert eller iscenesatt, men bare 
liggende eller sittende eller stående, 
en kropp i et rom, natur i kultur, en 
ung framoverbøyd jente med langt 
hår som presser en glassplate mot 
fitta. I det mest fantastiske og 
urovekkende av alle Francesca 
Woodmans bilder, stråler disse 
temaene og bevegelsene sammen i 
ett enkelt punkt: en uskarp kvinne-
kropp liggende på et gulv, beskåret 
slik at den er uten hode og føtter, 
med en skål stilt inntil hoftebuen, 
som baken liksom hvelver seg opp 
fra. Oppi skålen ligger en sammen-
kveilet ål. Hvilken kraft sammenfø-
ringen har, er ubeskrivelig, fordi den 
helt og fullt tilhører bildet, som går 
rett inn i kroppen på den som ser, i 
motsetning til språket, som går 

omveien om tankene. Truende er det, 
for det er umulig å se den skarpt 
avtegnede ålen ved siden av den 
uskarpe kvinnekroppen uten å tenke 
på penetrasjon, og det er en grotesk 
tanke, fordi ålen tilhører en helt 
annen orden enn mennesket. Og det 
snur opp ned på de andre objektene 
denne kroppen metonymisk har stilt 
seg inntil, hvor bevegelsen, det vil si 
lengselen, går fra kroppen og ut – 
mot treet, mot skogen, mot fuglen, 
mot engelen, mot mørket, mot døden 
– mens her går det fra objektet, ålen, 
og inn mot kroppen. Det er en annen 
forening, helt uhørt. Men heller ikke 
den foreningen tilhører bildet, den 
tilhører meg, det er jeg som tenker 
penetrering, og som ser ålekroppen 
som biologi, menneskekroppen som 
biologi, to kropper, og det er jeg som 
tenker at det er uhyrlig, monstrøst, 
grotesk.  

Inspirasjonen fra surrealismen er stor 
i Woodmans bilder, og det den gjorde, 
var nettopp å skape ustabilitet i 
rommet mellom kategoriene ved å 
plassere objekter fra forskjellige 
sfærer inntil hverandre, som for 
eksempel Dali når han lar en hum-
mer være et telefonrør eller Meret 
Oppenheim når hun kler inn kopper 
og tallerkener i pels. Det er humoris-
tisk, lekent, det er ikke Woodmans 
bilde, som ikke bare åpner seg mot 
seksualitetens biologiske avgrunn, 
men også dødens, hvor kroppen rent 
faktisk blir penetrert av makker og 

kryp. Dette med en slags uskyld i 
billedspråket, ungdommens enkel-
het, hvor grensene kroppen dras 
eller blir dradd mot, ikke fordunkles 
og senkes i halvmørke, som dem mot 
skogen eller det overjordiske blir, 
men er badet i et skarpt og realistisk 
lys: en ål, en rompe.  

De fleste av disse bildene tok 
Woodman da hun var tenåring. Da 
jeg var tenåring, var jeg blind for de 
sammenhenger jeg inngikk i, blind 
for hva som styrte meg, fylt av 
følelser og lengsler som jeg under-
kjente, det vil si, skilte ad fra hunge-
ren etter å forstå, som drev meg inn i 
de banale og allmenne sannheters 
land. 

At en atten år gammel jente 
kunne iscenesette sitt selv og sin 
kropp på så sofistikerte og innsikts-
oppbrytende måter at de fortsatt 
føles akutte og vesentlige og gyldige, 
tretti år etter at bildene ble tatt, er 
sett fra det perspektivet nesten 
ubegripelig. At jeg som attenåring 
skulle kle av meg, sette meg på en 
stol, presse en glassplate mot kuken, 
ta bilde av det og stille bildet ut, så 
alle mine venner og kjente kunne se 
det, var ikke bare utenkelig, men 
faktisk umulig, like umulig som at 
jeg skulle kunne ha skrevet dikt på 
Rimbauds nivå, men på en annen 
måte, for den muren av konvensjo-
ner som forhindret meg fra å ekspo-
nere min egen kropp, og som gjorde 
meg så ufri i forhold til den, var 
hovedsakelig sosial, regulert av 

skam, mens det som forhindret meg 
fra å skrive på Rimbauds nivå, og 
som fortsatt gjør det, var en ufrihet i 
det intellektuelle. I bildene sine brøt 
Francesca Woodman seg fri fra både 
de sosiale og de intellektuelle 
begrensningene, og i den friheten 
blir nettopp kulturens begrensnin-
ger, hva de gjør med vår identitet, 
synlige, samtidig som også lengselen 
mot overskridelsen av dem, trancen-
densen, blir gestaltet, og der et sted, 
mellom friheten i kunsten, livets 
tvang og lengselen etter overskri-
delse av det, som i sin ytterste 
konsekvens er døden, beveger disse 
fotografiene seg. Den friheten som 
muliggjorde dem, var frihet fra den 
andres blikk, og den friheten, som er 
kunstens, er betinget av ensomhet. 

Det var den tanken som gjorde at 
jeg plutselig så disse bildene. Det er 
hun som både blir betraktet og som 
betrakter. Alle blikkene er inne i 
henne. At rommene som dette 
dramaet mellom blikket og kroppen, 
kroppen og identiteten utspilles i, er 
så forfalne og tilsynelatende ubebod-
de, forsterker følelsen av hjemløshet. 
Men på veggen under ett av bildene i 
Guggenheim-museet leste jeg at hun 
faktisk bodde der. Francesca Wood-
man flyttet så å si inn i kunsten og 
levde i den. Hun alene med alle 
blikkene. Det er som om hun kastet 
seg ut i dem, i forventning om at 
noen der ville ta imot henne. Og 
noen der, det er oss, vi som ser.    

Karl Ove Knausgård

➦
Fortsettelse fra  
forrige side

LEKEN: – Bildene er lekne, jeg har vanskelig for å tenke meg at en mer erfaren kunstner ville våge å gå inn i en så enkel 
metonymisk forskyvning, men Woodman var bare enogtyve, uten så mye prestisje å tape, det vil si fri, skriver Knausgård.
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The Mannish Boys ��Southside Johnny & The Asbury Jukes ��Mikael 
Wiehe ��Jonas Alaska � Rod Piazza & The Mighty Flyers Reunion ��

Roomful Of Blues with James Cotton ��Delta Groove Revue ��Carolyn 
Wonderland � Lightnin’ Malcolm���Bjørn Berge ��Vidar Busk & 

His Bubble Of Trouble with Barrence Whitfield � Backstreet Girls 
��Notodden Blues Band � �Amund Maarud � �Daniel Norgren ��Barry 

Cuda � Eden Brent TRIO ��Damer I Blues ��Spoonful Of Blues ��
Monica Heldal ��KNUT�Hem ��Pristine � Humbucker ��Bill Booth 

& Billy T ��Norske Menn I Hus Og Hytte ��Jailhouse Stage: 
Prison Maniacs, Skyldig som faen, Forbidden Fruits �  

TERRY LEHNS ��Jærnverket ��Yngve & His Boogie Legs���The BOOTS 
BAND���Talkin’ Blues ��Union Blues Cup ��Dagbladet Quiz

ZZ TOP ��Paul Rodgers
Kenny Wayne Shepherd

Jonny Lang ��Jarle Bernhoft
Ten Years After

The Fabulous Thunderbirds
Ruthie Foster
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1,5 millioner mennesker i Syria har nå behov for humanitær 
bistand, ifølge FNs nødhjelpskoordinator. Det er en økning på 
50 prosent fra forrige anslag, som var på 1 million mennes-
ker. ©NTB
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Paraguays president Fernando Lugo kan i løpet av svært kort 
tid bli stilt for riksrett. Men andre land i regionen advarer 
mot å gå for fort fram. Torsdag vedtok landets nasjonalfor-
samling overraskende at det må innledes riksrettssak mot 
Lugo. De folkevalgte mener han ikke gjorde nok for å 
forhindre de voldsomme sammenstøtene mellom politi og 
jordløse bønder i forrige uke, der 17 personer ble drept. ©NTB

DAGENS NAVN:

Fernando Lugo

Norske soldater bisto 
afghansk politi i kampen 
mot gisseltakere fra Taliban 

på et 
hotell 
utenfor 
Afghanis-
tans 
hovedstad 
Kabul. 
Minst 16 

personer ble drept i 
kampene i og rundt 
hotellet i går, og av disse 
var tolv sivile, ifølge det 
afghanske innenriksdepar-
tementet. Tre hotellvakter 
og en politimann mistet 
også livet. ©NTB

Norske soldater 
i Kabul-aksjon

Nigerianske sikkerhetsstyr-
ker har drept mannen som 
mistenkes for å ha vært 
hjernen 
bak 
fjorårets 
angrep 
mot 
FN-konto-
ret i 
Abuja, der 
den norske juristen Ingrid 
Midtgaard var blant de 
drepte. Habeeb Bama ble 
pågrepet av sikkerhetsstyr-
ker under en aksjon i 
delstaten Yobe nord i 
Nigeria torsdag.
 ©NTB

Abuja-angreps 
bakmann drept

OFRES: For fire år 
siden var ikke gjeld 
et stort problem i 
Spania. Men nå 
sliter bankene og 
da dingler spanske 
skattebetalere i 
gjeldsgalgen.

EU
Av Eirik Grasaas-Stavenes 

– Spania tar på seg ytterligere 
gjeldsforpliktelser på toppen 
av det som allerede var altfor 
mye, sier professor i økonomi 
ved Universitetet i Oslo, Halv-
or Mehlum.

I går tok Spanias regjering 
opp lån på opp mot 100 milli-
arder euro fra EU. Pengene 
skal havne på kontoene til 
spanske banker som er i ferd 
med å bukke under som en 
følge av den økonomiske kri-
sa i Europa.

Men det er den spanske sta-
ten som må garantere for at 
pengene vil bli betalt tilbake. 
Dermed vil opp til 750 milliar-
der kroner legges til gjelden 
spanske skattebetalere beta-
ler for.

Gjeldshav
Spanias banker har 
vært på felgen etter at 
den spanske boligbo-
bla sprakk i 2008. På 
torsdag denne uka 
anslo to ulike gjen-
nomganger av det 
spanske banksyste-
met at bankene tren-
ger 62 milliarder euro.  

Spania ville at lå-
nene skulle gå rett til 
bankene fra EUs kri-
sefond EFSF og at dermed 
hele eurosonen skulle garan-
tere for lånet. Men det ville 
ikke Tyskland gå med på. De 
krever at den spanske staten 
garanterer for lånene alene. 
Det som skal være en red-
ningsbøye trykker dermed 
Spania lenger ned i gjeldsha-
vet.

– Dette betyr at Spanias 
statsgjeld vil stige med ti pro-
sentpoeng av BNP, fra 80 til 90 
prosent, og øke den spanske 
statens risiko, sier Kari Due-

Andresen i Handelsbanken til 
Klassekampen. Ved krisas ut-
brudd i 2008 var Spanias stas-
gjeld på 35, 8 prosent av brut-
tonasjonalprodukt (BNP).

Den siste tida har rentene 
på Spanias statsgjeld skutt i 
været. Mandag bikket rente-
nivået over det magiske sju-
tallet, som ses som grensa for 
et bærekraftig gjeldsnivå. 
Rentene reflekterer Spanias 
kreditorers tro på de vil få til-
bakebetalt penger de har lånt 
ut til det søreuropeiske lan-
det. Samtidig fører økte ren-
ter til at betjeningen av låne-
ne blir dyrere og at hvert av-
drag Spania betaler blir stadig 
større.

Mer skal det bli
EU og Spanias konservative 
statsminister Mariano Rajoy 

har vært opptatt av å 
presentere det nye lå-
net som alt annet enn 
en krisepakke på lin-
je med pakkene Hel-
las, Portugal og Ir-
land allerede har mot-
tatt. Kriselånene dis-
se landene har mot-
tatt fra EU har ikke 
stagget krisa i euroso-
nen. Både Hellas og 
Portugal måtte ta 

imot nye kriselån etter at det 
ble klart at de første lånene 
ikke hjalp. 

Frykten er stor for at det 
skal bli tydelig at også Spania 
trenger mer enn de 100 milli-
ardene som nå er satt av. Det 
vil drive opp rentene ytterli-
gere, vise at krisehåndterin-
gen ikke fungerer, og legge 
økt press på EUs krisefond og 
euroen som helhet.

Men mange ser likevel kri-
selånet som opptakten til et 
fullskala kriseprogram for eu-

rosonens fjerde største økono-
mi. 

– Det spekuleres i at låne-
kostnadene for Spania etter 
hvert blir uholdbart høye og 
at de på grunn av fallende 
inntekter og stigende utgif-
ter etter hvert må be om et 
nødlån på lik linje med Hel-
las, Irland og Portugal, sier 
Due-Andresen.

– Så lånet på opptil 100 mil-
liarder er ikke nok?

– Det ser ut til å være stort 
nok per i dag, men man er 
redd for er at det kommer nye 
store tap fra boligsektoren 
som ikke er tatt inn i disse tal-
lene, og at det kan bli behov 
for enda mer penger, sier hun.

Spanske innstramminger
Også Halvor Mehlum tror mu-
ligheten er stor for at Spania 
vil måtte ta imot mer penger.

■ Spania ber EU om kriselån til ban

Den nye g

BØDLER: Spania ofrer offentlige                      

Halvor 
Mehlum.

FAKTA

Spanias bankkrise:
■ Forrige uke ble det klart at 
EU vil innvilge opp til 100 
milliarder euro i lån til Spanias 
kriserammede banker. I går 
forhandlet Spania med EU om 
detaljene i låneavtalen. 
■ Det er den spanske staten og 
dermed spanske skattebetalere 
som må garantere for gjelda.
■ Låner de alle 100 milliardene 
vil landets gjeldsnivå stige fra 
åtti til nitti prosent av BNP. I 
2008 var gjeldsnivået 35, 8 
prosent av BNP.
■ Spania har gjort store 
økonomiske kutt i offentlige 
budsjetter de siste årene.

ØKONOMIEN I KRISE
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– De trenger 100 milliarder 
gitt at de klarer de helt abnor-
me innstrammingene de alle-
rede prøver på. EU ber ikke 
om ytterligere innstrammin-
ger og det tyder på at de alle-
rede er tøffe nok og antakelig-
vis ikke gjennomførbare. Da 
ligger det i kortene at det kan 

bli betydelig verre, sier han. 
Spania har vært opptatt av å 
presisere at det ikke følger 
krav om økonomiske inn-
stramminger med lånene fra 
EU.

– Den eneste grunnen til at 
det ikke følger med krav til 
Spania er at de allerede har 

godtatt å stramme inn ganske 
kraftig. Troikaen skal helt 
klart til Spania for å følge opp 
at innstrammingene blir over-
holdt. Så i praksis er det ikke 
sikkert at det er så stor for-
skjell på disse pakkene. Han 
mener Europas politikeres 
kriseløsninger er en fiasko.

– De setter plaster på sårene 
etter hvert som de blir store 
nok, istedenfor å ta dette ved 
rota, for eksempel ved å utste-
de euroobligasjoner slik at 
alle landene stiller seg bak all 
gjeld i eurosonen.

eirikgs@klassekampen.no
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nkene ■ Spansk gjeld vokser og rentene stiger

gjeldsslaven

       budsjetter til fordel for bankene. Dermed lesses spanjolene ned i gjeld. Bildet er fra protester i Bilbao.  FOTO: VINCENT WEST/REUTERS/SCANPIX

Natt til fredag ble det klart at 
kredittvurderingsbyrået 
Moody’s nedgraderer kreditt-
verdigheten til 15 av verdens 
største banker.

– Nedgraderingen viser at 
man ser for seg store tap for 
disse bankene. Den viser også 
at situasjonen i verdensøko-
nomien er alvorlig og at risi-
koen ved fallende vekst stiger, 

sier Kari Due-Andresen, øko-
nomisk analytiker i Handels-
banken.

Byrået mister tilliten til 
banker på begge sider av At-
lanteren. Franske BNP Pari-
bas, Deutsche Bank og Bank 
of America er blant de nedgra-
derte. Det internasjonale kre-
dittvurderingsbyrået nedgra-
derer også storbankene Crédit 

Agricole, Société Générale, 
Barclays, Citigroup, Credit 
Suisse, JPMorgan Chase & 
Co, Goldman Sachs, HSBC, 
Morgan Stanley, UBS, Royal 
Bank of Scotland og Royal 
Bank of Canada.

Due-Andresen forklarer at 
nedgarderingen ikke var noen 
overraskelse, men mener 
breie i nedgraderingen tyde-

liggjør i hvor stor grad økono-
miske kriser et sted henger 
sammen med hele den inter-
nasjonale økonomien.

– Banksystemet er tett sam-
menvevd: Hvis det kommer 
en krise i Europa så sprer den 
seg raskt over til USA via 
banksystemet, og også til asi-
atiske markeder, sier hun.

eirikgs@klassekampen.no

Tipper tap for gigantbanker

PARTI: Sortu. 

 FOTO: RAFA RIVAS/AFP/SCANPIX

BASKERLAND
Av Sissel Henriksen

Grunnlovsdomstolen i Spa-
nia vedtok onsdag å la det 
baskiske partiet Sortu få le-
gal status. Domstolen er 
landets høyeste rettsin-
stans, og seks av de elleve 
dommerne stemte for å le-
galisere Sortu. Domstolen 
overprøvde dermed en dom 
i Høyesterett, som nektet 
Sortu legal status i forkant 
av lokal/regionvalget i Spa-
nia 22 mai i fjor. 

Ankesaken tok 15 måne-
der, men endte altså med 
seier for Sortu, og gjør det 
mulig for partiet å stille i 
det kommende valget i 
Baskerland.

Jubel
I ei pressemelding jubler 
Sortus ledelse, og takker 
alle som støttet deres lange 
kamp for legalisering. 

De venstreradikale bas-
kiske separatistene, «abert-
zalevenstre», har ikke fått 
stille til valg siden partiet 
Batasuna ble forbudt i 2003. 
Bevegelsen har blitt slått i 
hartkorn med de væpnete 
separatistene i ETA, og par-
ti etter parti har blitt for-
budt. Etter at Sortu ble for-
budt i fjor fikk valgallian-
sen Bildu stille, etter at 
også de først ble forbudt og 
så fikk forbudet omgjort. 

Bildu gjorde et brakvalg, 
i 2011. De ble med 25 pro-
sent det nest største partiet 
i de baskiske områdene, og 
fikk flest folkevalgte.

Vil ha fred
De siste årene har abertza-
levenstre gjennomført en 
brei diskusjonsbevegelse 
for å komme fram til ei fre-
delig løsning av konflikten 
i Baskerland. Både Sortu 
og Bildu tar avstand fra 
vold, også fra ETAs side. 
ETA erklærte permanent 
våpenhvile i januar i fjor, 
men spanske myndigheter 
har så langt avvist dette 
som taktikk. Madrid har 
også avvist abertzaleven-
stres forslag om en freds-
prosess etter mønster av 
Nord-Irland.

sissel.henriksen@klassekampen.no

Får lov å 
eksistere
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PÅ PRØVE: Bombe-
angrepet mot 
 Qiddissin-kirken i 
Alexandria gjorde 
at kristne og musli-
mer i Egypt fant 
sammen. Men det 
pågående valg-
kaoset i landet 
setter forholdet på 
en ny prøve.

– Gud gjør alltid det som er 
godt for oss. Bombeangrepet 
var et Satans verk, men Gud, 
som vanlig, omgjorde dette 
verket til et historisk folkelig 
opprør. Gud er alltid god, sier 
fader Netaos Sabri (48) til 
Klassekampen.

Sabri går i den tradisjonelle 
helsvarte prestedrakten gjen-
nom Qiddissin-kirken i Ale-
xandria. Rundt halsen har 
han et kors av lær, og i hånden 
holder han et metallkors, slik 
ortodokse prester alltid gjør. 

Når vi går sammen gjen-
nom kirken, kommer folk bort 
til presten. Barn, gamle, kvin-
ner og menn – alle bøyer seg 
ned for å kysse hånden hans, 
for å få en velsignelse.

Da bomben smalt
Nyttårsaften 2011 gikk en 
bombe av mens kristne holdt 
sin nyttårsmesse i Qiddissin-
kirken. Noen timer seinere 
overvar Klassekampen den 
første messen i kirken, bare få 
timer etter at 20 mennesker 
mistet livet i eksplosjonen.

Angrepet på kirken skjedde 
et halvt år etter at politiet i 
samme by hadde banket til 
døde den unge mannen Kha-
led Said, et drap som satte sin-
nene i kok og førte til at tituse-
ner demonstrerte i gatene. 
Mobiliseringen anses som 
startskuddet til fjorårets opp-
rør, som egypterne selv kaller 
25. januar-revolusjonen.

Bomben i Qiddissin-kirken 
skulle komme til å bli den ut-
løsende faktoren for opprøret 
som avsatte Hosni Mubarak. 
Om titusener hadde demon-

strert i Alexandria, strømmet 
titusener av mennesker ut 
over alt i Egypt i protest mot 
bombeangrepet mot kirken.

Kristne og muslimer var 
ute i gatene, med korset i den 
ene hånden og koranen i den 
andre. Etter drapet på Said 
hadde frykten for statens 
massive sikkerhetsapparat 
slått sprekker, med bombean-
grepet hadde frykten begynt å 
svinne hen – veien for det re-
volusjonære opprøret lå åpen.

Minnes martyrene
De 20 menneskene som ble 
drept i angrepet har «bare 
gjort kirken sterkere, og gjen-
innsatt troen hos svært man-
ge», hevder fader Sabri. Han 
tar oss med rundt i kirken, 
der et lite avlukke er gjort om 
til et sted for bønn og etter-
tanke, til minne for martyre-
ne. Vi må ta av oss skoene før 
vi går inn.

Presten peker på et ikon av 
Jesus, og viser til flekker av 
størknet blod. En rosa kåpe 
som ble revet i filler i eksplo-
sjonen er satt sammen igjen 
og hengt opp bak glassveggen.

– I denne boksen har vi 
samlet biter av hud og bein vi 
ikke har klart å spore til noen, 
sier presten og viser til en li-
ten relikvieboks, pakket i fløy-
elsstoff i burgunder, med bro-
derte bibelvers.

Støtter regimets mann
I dag støtter de aller fleste 
kristne egyptere president-
kandidaten Ahmed Shafiq, 
som er general og tidligere 
sjef for det egyptiske flyvåpe-
net, mangeårig luftfartsminis-
ter og Mubaraks siste statsmi-
nister. For de kristne er Shafiq 

en buffer mot islamistenes 
framgang i tida etter opprøret.

Fader Sabri sier til Klasse-
kampen at det er «urettferdig 
å dømme Shafiq».

– Vi var jo alle på hver vår 
måte en del av Mubarak-regi-
met. Det er uakseptabelt å for-
søke å dele verden i Mubarak-
regimet og ikke-Mubarak-re-
gimet. Det muslimske bror-
skapet selv samarbeidet med 
regimet, og kan således anses 
som en del av regimet også, 
sier han.

Mistenker politiet
Kort tid etter at Mubarak falt 
kom det rapporter fra Scot-
land Yard som hevdet at det 
var sikkerhetspolitiet selv om 
sto bak angrepet. Saken ble 

dysset ned, og har siden ligget 
i skuffene.

Da Klassekampen overvar 
messen etter angrepet i fjor, 
uttalte flere vitner til Klasse-
kampen at politiet ikke hadde 
beskyttet kirken, og at «politi-
menn stasjonert utenfor kri-
ken forsvant minutter før an-
grepet». Sabri bekrefter dette 
igjen overfor Klassekampen.

Under Mubaraks tretti år 
som president har det fore-
kommet flere angrep mot kir-
ker. Ingen er blitt dømt for 
overgrepene bortsett fra man-
nen som sto bak angrepet mot 
bedende i Nagi Hammadi i ja-
nuar 2010, som ble dømt til 
døden i fjor.

– Hva får kristne i Egypt til 
å tro at Shafiq vil beskytte 

kristne i landet, når han ikke 
gjorde noen forsøk på det som 
en av Mubaraks nærmeste 
over flere år?

– Vi kan ikke dømme 
Shafiq, bare fordi han jobbet 
med Mubarak. Det er urett-
ferdig. Innen Mubarak-regi-
met finnes det gode mennes-
ker og dårlige mennesker, 
sier Sabri.

Rett over gata for kirken 
står en moské, der minst én 
mistet livet under bombean-
grepet mot kirken i fjor. De 
siste par tiårene har moskeer 
poppet opp rett i nærheten av 
svært mange av kirkene. Det-
te er blitt kritisert, også fra 
lederen for al-Azhar, sunni-
muslimenes teologiske høy-
borg.

FAKTA

Angrepet i Alexandria:
■ Rundt ti prosent av Egypts 
befolkning er kristne, de fleste 
av dem koptiske.
■ Nyttårsaften 2011 ble 
Qiddissin-kirken i Alexandria 
utsatt for et bombeangrep. 20 
mennesker ble drept.
■ Salafisten Sayed Bilal ble 
arrestert, mistenkt for 
tilknytning til bombingen. Han 
ble torturert til døde av 
politiet.
■ Sikkerhetspolitiet selv har 
også vært anklaget for å stå 
bak aksjonen.

OPPRØR I MIDTØSTEN

Egypts kristne 

MINNES DE DØDE: Fader Netaos Sabri (48) viser fram en minnevegg for ofrene av bomben som rammet                     

I ALEXANDRIA

Av Amal A. Wahab (tekst)  
og Mahmoud Taha (foto)
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JENTER - SE HER!
– Blir meningene dine oversett?
– Ønsker du å få styrket troen

på egne evner?
Kvinnegruppa Ottar arrangerer
KJERRINGA MOT STRØMMEN
1 KURS 21.–23. september 2012
i Rogaland. Kurset går over
to døgn med overnatting.

For påmelding,
spørsmål eller
mer info,
kontakt:
asta.haaland@lyse.net

MARTYRER: De drepte i Qiddisin-kirken sammen med Jesus. 

– Gud har gitt oss god plass. 
Det er lite nødvendig å bygge 
moskeene rett i nærheten av 
kirkene, uttalte imam Sayed 
al-Tayeb, lederen for al-Azhar, 
etter angrepet i fjor.

Etter opprøret i januar blås-
te en ny vind, og flagg ble 
hengt opp mellom kirken og 
moskeen, forteller presten.

– Atmosfæren er blitt hyg-
geligere etter revolusjonen. 
Vi hadde blant annet felles 
dugnad i området, og folk 
sang nasjonalsangen 
sammen. Det var godt. Vi el-
sker alle våre medmennes-
ker, sier presten.

Brorskapets feiltrinn
Sabri sier det er liten tvil om 
at staten har ført en «skrem-

selspropaganda mot islamis-
tene og brorskapet» over lang 
tid.

– Men samtidig bekreftet 
islamistene deler av frykten 
folk hadde bygget opp. Helt 
siden de vant stort under par-
lamentsvalget har de forsøkt å 
overta alle deler av staten, sier 
han.

Sabri viser spesielt til hvor-
dan de har søkt å kontrollere 
grunnlovskommisjonen, og til 
karanteneloven, som han me-
ner ble «skreddersydd» for å 
skvise ut Shafiq.

At kristne stemmer på 
Shafiq, betyr ikke at de fryk-
ter brorskapet, hevder pre-
sten og utdyper:

– Den som har Gud i sitt 
liv frykter ingenting. Det er 

sant at vi stemmer under val-
get, men til slutt er det like-
vel Gud som velger ut lan-
dets neste president, sier pre-
sten.

Dessuten, sier han, «kan 
det ikke bli verre enn det var 
under Mubarak».

– Mubarak gjorde dette fol-
ket til et folk uten kunnskap, 
uten kultur. Opprøret skapte 
en generasjon av mennesker 
som elsker landet sitt, og som 
er lojale til det. De har en 
drøm om et bedre Egypt, sier 
Sabri.
– Jeg er optimist. Jeg vet at 
det vil gå bra med Egypt til 
slutt. Alle som har Gud i sine 
liv kan ikke være annet enn 
optimister.

amal.wahab@klassekampen.no

ETTER BOMBEN: Utenfor Qiddissin-kirken etter bombeangrepet.
  FOTO: AFP/SCANPIX

søker seg fram

             Qiddissin-kirken i Alexandria nyttårsaften 2011. En istykkerrevet kåpe er blant tingene i monteren.
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WIKILEAKS
Av Sissel Henriksen

Julian Assange tok seg denne 
uka til Ecuadors ambassade i 
London og har søkt politisk 
asyl i det latinamerikanske 
landet. Analytikere mener at 
han har gode sjanser til å få 
asyl der. Ecuadors venstreo-
rienterte president Rafael 
Correa har sagt at myndighe-
tene vil «bruke så lang tid som 
nødvendig» før de tar en en-
delig beslutning.

– Vi studerer nå Assanges 
påstand om at han risikerer å 
bli stilt for retten av politiske 
årsaker og at han kan bli dømt 
til døden, sier Ecuadors uten-
riksminister Ricardo Patiño, 
ifølge NTB.

Frykter dødsstraff
– Det er ingen tvil om at As-
sange og Wikileaks er svært 
populære i hele Latin-Ameri-
ka, sier latinamerikakjenner 
Benedicte Bull ved Senter for 
utvikling og miljø på Univer-
sitetet i Oslo.

Assanges asylsøknad kom 
etter at britisk høyesterett 
hadde bestemt at Assange 
kan utleveres til Sverige, der 

han er etterlyst for seksuelle 
overgrep. Assange frykter at 
svenskene vil sende ham vi-
dere til USA, der hans støtte-
spillere hevder han risikerer 
dødsstraff. Høyreorienterte 
krefter i USA har ifølge nett-
stedet Wired krevd at Assange 
må bli henrettet, fordi han har 
lekket følsomme amerikan-
ske dokumenter. Dette side-
stilles med spionasje, men in-
gen spion er blitt henrettet i 
USA siden ekteparet Rosen-
berg i 1953.

– Svartmaler Sverige
Det er ikke bare venstrekref-
ter i Latin-Amerika som støt-
ter Assange. Også internasjo-
nalt kjente navn som John 
Pilger, Michael Moore og Ta-
riq Ali har slått ring om Wiki-
leaks-grunnleggeren.

I Sverige har derimot både 
den kjente journalisten og for-
fatteren Jan Guillou og Anna 
Klara Bratt, redaktør for 
nettavisa Feministisk Per-

spektiv, gått krast ut mot As-
sange. Guillou kritiserer As-
sange og Wikileaks for å ikke 
bidra økonomisk til advokat-
hjelp for varsleren Bradley 
Manning og mener at Assan-
ge svartmaler svensk rettssys-
tem unødig.

Anna Klara Bratt sa i de-
sember 2010 til Klassekam-
pen at hun mente saken mot 
Assange først og fremst hand-
let om politiske interesser, og 
ikke om forsvar av kvinners 
interesser. Nå har Bratt en-
dret mening.

– Dette handler både om at 
det er kommet fram mer bevi-
ser, og om Assanges egen opp-
førsel, sier Bratt.

– Hele saken er blitt en 
hetskampanje mot Sveriges 
rettssystem og mot de to kvin-
nene som har anmeldt ham. 
Assange har sittet på et gods i 
England og nektet å komme 
til Sverige for å svare på spørs-
mål i saken og vist null re-
spekt overfor de to kvinnene.

Assange har blant annet 
omtalt Sverige som «et Saudi-
Arabia for feminister».

Bratt har liten tro på at As-
sange har grunn til å frykte 
utlevering fra Sverige til 
USA.

– Som Norge har vi høy ter-
skel for å utlevere folk til land 
der de risikerer dødsstraff. 
Dersom Sverige er et sånt lyd-
rike under USA som Assange 
tror, så er det i så fall viktig for 
oss å få vite det.

Bratt advarer mot å sette 
likhetstegn mellom forsvar av 
Wikileaks som sådan og av 
Assange.

Dersom Assange blir inn-
vilget asyl i Ecuador, gjenstår 
det å se om han kommer seg 
ut av Storbritannia. Får han 
ikke asyl kan en siste utvei 
være å klage utleveringssa-
ken inn for Den europeiske 
menneskerettighetsdomsto-
len i Strasbourg. Fristen for 
dette går ut 28. juni.

sissel.henriksen@klassekampen.no
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NY FLOKE: Mens Ecuador vurderer Ju-
lian Assanges asylsøknad, får Wikileaks-
stifteren kritikk fra venstresidestemmer 
i Sverige der han er etterlyst for over-
grep.

Skvises fra venstre
OMSTRIDT: Julian Assanges 
asylsøknad skaper nye storpoli-
tiske floker. Han splitter 
venstresida i Sverige, der han er 
etterlyst for seksuelle overgrep.  

FOTO: CARL COURT, AFP/SCANPIX

FAKTA 

Assange-saken
■ Sommeren 2010 blir 
WikiLeaks-grunnleggeren 
Julian Assange anmeldt for 
seksuelle overgrep mot to 
kvinner under et besøk i 
Sverige. Han nekter skyld og 
sier at anklagene er politisk 
motiverte.
■ I november 2010 blir han 
siktet i sitt fravær av svensk 
påtalemyndighet, som krever 
ham utlevert til Sverige.
■ 7. desember 2010 blir han 
pågrepet av britisk politi. Ei 
drøy uke senere blir han løslatt 
mot kausjon.
■ I løpet av 2011 og 2012 går 
Assange gjennom flere 
rettsrunder i forsøk på å få 
hindret utlevering. Alle 
begjæringene blir avvist, 
senest av britisk høyesterett 
14. juni i år.
■ Assange har nå kun en 
mulighet igjen for å få hindret 
utlevering til Sverige, nemlig å 
få saken behandlet av Den 
europeiske menneskerettig-
hetsdomstolen i Strasbourg.
■ Assange frykter at dersom 
han blir utlevert til Sverige, så 
kan svenskene deretter 
utlevere ham til USA. Der 
risikerer han å bli stilt for 
retten på grunn av WikiLeaks’ 
publisering av tusenvis av 
lekkede dokumenter.
■ Assange har nå søkt politisk 
asyl i Ecuador.
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Tyskere har, av åpenbare 
årsaker, ikke vært spesielt 
stolte av å være tyske de siste 
seksti årene. Selv tjueåringer 
født etter gjenforeningen har 
fortalt meg om hvor belas-
tende det føles å være tysker, 
spesielt i utlandet. Selv ikke 
de slipper unna nazispøker 
og bebreidelser.

At de tidligere generasjoners 
grusomheter ligger som 
mørke skyer over det tyske 
landskapet har uten tvil 
sørget for at noe liknende 
trolig aldri vil bryte ut derfra 
igjen.

Men samtidig begynner 
Tysklands kollektive skyld å 
bli foreldet, og for dagens 
tyskere føles den temmelig 
urettferdig. De er lei av å 
være det svarte får, de vil 
være svarte, røde og gule. Og 
under fotball-VM på hjem-
mebane i 2006 begynte de å 
heise flaggene igjen, om enn 
ikke helt til topps i et 
fotballsluttspill, ennå. 
«Første gang jeg kunne se 
noen vaie med det tyske 
flagget uten å føle meg 
ukomfortabel var under 
fotball-VM i 2006», fortalte en 
tysk venn av meg på tretti. 

Han har ikke vært alene 
om å føle det slik. Men den 
varme sommeren i 2006 
gravde tyskerne altså fram 
flaggene, malte det på 
kinnene og hang dem fra 
vinduet, akkurat som alle 
andre nasjoner gjør. Men for 
tyskerne var det en helt ny 
følelse.

Siden trenden ble startet i 
2006 har den også blitt en 
tradisjon. Annenhver 
sommer 
blir 
markert 
med 
vaiende 
svarte, 
røde og 
gule flagg. 
De blafrer som vimpler fra 
bilene, finnes som cowboy-
hatter og hula-hula-kjeder i 
matbutikkene, og de kan 
også kles som såkalt «speil-
kondom» utenpå sidespei-
lene på bilen. 
EM og VM er riktignok et 
slags tysk friminutt når det 
kommer til flaggvifting. 
Flaggene pakkes pent ned 
når siste fløyte er blåst. I 
hvert fall de fleste.

Det virker som om de 
fleste tyskere er lettet over å 
endelig få lov til å være en 

nasjon som alle andre, og få 
lov til å heie på landslaget 
sitt ved å se like dumme ut 
som alle andre flaggmalte, 
hattebærende supportere 
verden over.

Journalisten Julia Prosinger 
er derimot ikke enig. I et 
innlegg i Tagesspiegel 
skriver hun at den tyske 
ikke-identiteten burde blitt 
sett på som noe positivt, en 
utvikling i riktig retning. 
Flaggeksplosjonen under 
fotballmesterskap er et 
tilbakeskritt, ifølge henne. I 
kommentarfeltet under 
artikkelen deler overras-
kende mange hennes 
bekymring, selv om de 
fleste mener det bør være 
greit nå.

Kanskje er det ikke mulig 

for et land å for alltid begrave 
sine nasjonale symboler. I 
hvert fall ikke når det 
kommer til noe så nasjonsav-
hengig som EM og VM. 
Hvordan skal de tyske 
fansene vise at de heier på 
Tyskland hvis de ikke kan 
bruke flaggfargene? Ved å 
rope veldig høyt på tysk?
Men Prosingers kommentar 
er symptomatisk for Tysk-
land, de har større angst for 
nasjonalisme enn noe annet 
land, vil jeg påstå. Og det er 
også bra.

Samtidig står fotballen og 
det tyske landslaget også 
fram som en suksessberet-
ning fra det moderne 
Tyskland. Jérôme Boateng 
er for eksempel halvt ghane-
sisk, Mesut Özil er tredjeg-
enerasjons innvandrer fra 
Tyrkia og Sami Khedira 
har tunisisk far, for å 
nevne noen. Og tyskernes 
fabelaktige spill de siste 
årene har vervet mange 
nye fans, også i utlandet, 
og dermed gitt både 
Tyskland, og fotballen 
deres, et sårt trengt nytt 
image.

Flaggbruken har heller 
ikke vært et rent tysk 
fenomen, i hvert fall ikke i 
Berlin der de fleste 
nasjoner i verden er godt 
representert. Jeg har nok 
sett alle andre EM-nasjo-
ners flagg i løpet av de 
siste ukene.

Det eneste flagget som 
har blafret med sitt fravær i 
år har vært det tyrkiske. De 
kvalifiserte seg ikke. Men 
det ser ikke ut til å dempe 
EM-gleden hos tyrkerne i 
Berlin. I de siste års 
mesterskap har de kjørt 
rundt i tutende bilkortesjer 
etter hver seierrike kamp, 
enten om det var Tyskland 
eller Tyrkia som vant. 
Begge flagg har vaiet fra 
panseret. I år står bare det 
tyske igjen.

Jeg merker jeg unner 
tyskerne å vifte litt med de 
tre fargene sine. I Norge er 
jo det i seg selv en folke-

sport.  Men selv lar jeg være, 
jeg deler Prosingers aversjon 
mot nasjonale flagg. Og som 
fotballfan vet jeg jo at det 
eneste flagget som teller er 
dommerens.

Erle Marie Sørheim

erlemarie@hotmail.com
Erle Marie Sørheim er journalist og 
oversetter bosatt i Berlin.

Fotballen gjør tyskerne mer fortrolige med flagget.

Noe å flagge for?

JUBEL: Fotballtilhengere i Berlin under Tyskland-Portugal-kampen i EM.  FOTO: THOMAS PETER, REUTERS/SCANPIX

Klassekampen 
er en radikal, 
riksdekkende 
dagsavis med 
hovedkontor i 
Oslo sentrum.

STAND SELGERE 
SØKES
Klassekampen skal i høst gjennomføre en kampanje; 
Vi ønsker å få fl est mulig studenter til å prøve avisa 
gratis i tre uker. 

Til dette trenger vi blide og uredde mennesker til 
å stå på stand i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger 
og Tromsø i perioden 15. – 26. august.

Kvalifi kasjoner
Det er fi nt hvis du har erfaring med standjobbing, 
men ikke et krav. Du må være utadvendt og positiv. 
God timelønn og gode provisjonsvilkår.

Søknadsfrist: snarest

Søknad sendes til: 
Kampanjeansvarlig
Kristina Tallaksen Flaten
kristinat@klassekampen.no 
Tlf. 22 05 95 93

Markedssjef 
Christian Samuelsen
christian@klassekampen.no
Tlf. 22 05 95 81

est

Flaten
mpen.no 

n
mpen.no

BERLINER-
BEAT

Erle Marie Sørheim

«De er lei av å være det 
svarte får, de vil være 
svarte, røde og gule»
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I årene 1997–2002 solgte Odd 
Nerdrum 27 malerier for til 
sammen 1.468.250 amerikanske 
dollar gjennom Forum Gallery i 
New York. I samme periode 
hadde galleriet hatt utgifter på 
178.427 dollar, som skal trekkes 
fra i oppgjøret. Nerdrums netto 
tilgodehavende var 1.289.823 
dollar ved utgangen av 2002. 

Under ankesaken i Borgarting 
lagmannsrett 13. juni, påstod 
aktor at Nerdrum hadde unnlatt 
å innberette 1.877.000 dollar av 
disse inntektene for beskatning, 
altså 594.000 mer enn han hadde 
mottatt. Aktors påstand er et 
klart overgrep, og en dom i tråd 
med påstanden nærmer seg et 
justismord.

Odd Nerdrums forsvarer 
mente at Nerdrum hadde mottatt 
og innberettet 1.281.000 dollar av 
inntektene fra Forum Gallery, av 
disse ble 525.000 innberettet etter 
emigrasjon til Island høsten 2002. 

Av det han har mottatt, har 
Nerdrum innrømmet å ha 
unnlatt å innberette to beløp på 
1000 dollar hver. Nerdrum hadde 
altså mottatt 1.283.000 dollar, 
6823 mindre enn det han hadde 
til gode. Skal vi tro på Nerdrum 
eller på en aktor som krever skatt 
av langt større salgsinntekter 
enn Nerdrum har hatt krav på?

Odd Nerdrum måtte midt på 
1990-tallet innse at over 30 av 
hans malerier fra perioden 

1982–1988 var malt med en 
blanding som ikke var stabil, 
men som begynte å sige. Som 
vitne i lagmannsretten betegnet 
malerikonservator Johannes Rød 
denne situasjonen som en 
kunstnerisk katastrofe, og han 
bekreftet at maleriene ikke lot 
seg reparere. 

Dette var en situasjon Ner-
drum ikke kunne fortelle om 

utad før problemene stort sett var 
løst. Det var også en økonomisk 
katastrofe. Etter amerikansk 
praksis måtte han, dersom eierne 
krevet det, betale dem erstatning 
til dagens markedspris, som 
regel en langt høyere sum enn 
den maleriene var kjøpt for. 

I slutten av 1997 inngikk Ner-
drum en avtale med Forum 
Gallery i New York, der galleriet 
etter amerikansk praksis også 
overtok ansvaret for malerier 
som var solgt før avtalen ble 
inngått. 

Galleriet visste om probleme-
ne med de sigende maleriene. 
Det la derfor inn i avtalen en 
paragraf om at galleriet etter 
eget skjønn kunne holde tilbake 
salgsinntekter som garanti for å 
ha midler til å kunne betale 
erstatning til eiere. De holdt 
store midler tilbake frem til 

høsten 2002, og noe endog helt 
til 2007.

Dersom Nerdrum skulle 
erstatte et maleri til en markeds-
verdi av 100.000 dollar, måtte han 
lage og galleriet selge to malerier 
for i alt 200.000, siden galleriet 
skulle ha sin provisjon på 50 
prosent. Om han i verste fall 
måtte erstatte alle de 32 maleri-
ene med penger, måtte han male 

og selge 64 malerier for å klare 
det økonomisk. Det ville ta ham 
nærmere ti år, uten salgsinntek-
ter han kunne oppgi til beskat-
ning. 

Den løsningen var ikke til å 
leve med. Nerdrum og galleriet 
valgte en annen løsning. Med en 
stabil teknikk malte han en ny 
versjon av alle de maleriene som 
han kunne forvente erstatnings-
krav på. Disse kunne de tilby som 
erstatning. Nerdrum fremla i 
lagmannsretten en grundig 
dokumentasjon av de 32 maleri-
ene, både den gamle og den nye 
versjonen. 

Mange eiere aksepterte et 
erstatningsmaleri. Samtidig 
malte han nye malerier som ble 
solgt gjennom galleriet. Salgs-
inntektene ble dels tilbakeholdt, 
dels brukt til å betale erstatnin-
ger, og dels utbetalt til Nerdrum, 
som så innberettet dem til 
beskatning i Norge. 

I 1998 inngikk Nerdrum og 
galleriet en avtale om forvaltnin-
gen av tilbakeholdte midler som 
skulle bli til stor skade for ham. 
De opprettet en bankboks for 
store deler av de tilbakeholdte 
inntektene i Nerdrums navn i en 
bank i Østerrike, som en felles 
sikkerhet for store erstatningsbe-
løp. 

Det tok lang tid før Nerdrum 
informerte sine nærmeste, 
regnskapsfører eller advokat om 
både bankboksen og om omfan-
get av de sigende maleriene. Da 
ligningskontoret iverksatte et 
bokettersyn etter 2002, ga alle tre 
vekslende og uriktige forklarin-
ger på overføringene av sjekker 
til bankboksen. Det tok flere år 
før den fulle sannhet kom frem. 

Sammen med noe formelle 
regnskapsfeil, svekket dette 
Nerdrums troverdighet hos 
skattevesen og rettsvesen, noe 
aktor i lagmannsretten utnyttet 
til fulle.

Det er godt dokumentert at 
Nerdrum bare kunne disponere 
sjekkene i bankboksen etter 
godkjennelse fra galleriet. De var 
derfor ikke innberetningsplik-
tige. Det ble de først når de ble 
tilbakeført til galleriet og utbetalt 
derfra, eller direkte overført til 
Nerdrum mot avregning av hans 
tilgodehavende, slik det skjedde i 
2007. Aktor benekter både at det 
var Forum Gallery som dispo-
nerte midlene i bankboksen, og 
at de ble tilbakeført til galleriet 
eller avregnet mot tilgode-
havende. 

Skattesaken mot Odd Nerdrum 
gjelder innberetning av salgsinn-
tekter han har hatt fra Forum 
Gallery i perioden 1997–2002. 

Aktor søkte å svekke Odd Nerdrums troverdighet for å dekke ove

Et overgrep
Han solgte da 27 malerier 
gjennom galleriet, og hans 
samlede andel av salget var 
1.468.250 dollar. Galleriet hadde 
enerett på verdensbasis på salg 
av hans malerier. 

Skattesaken gjelder kun 
innberetning av inntekter fra 
salget av disse 27 maleriene. Det 
er ikke fremmet påstand om at 
han har solgt flere malerier 
gjennom Forum Gallery eller 
andre kanaler. 

Alt salg og alle økonomiske 
transaksjoner mellom galleriet og 
Nerdrum vedrørende disse 27 
maleriene (unntatt en overføring 
på 200.000 dollar i 2007) er 
bekreftet av amerikanske 
skattemyndigheter. Aktor og 
forsvarer er enige om denne 
dokumentasjonen. 

Høsten 2002 emigrerte Ner-
drum til Island, og ble skatteplik-
tig der. Da hadde han fortsatt 
penger til gode i galleriet. 

I årene 1998–2001 overførte 
Forum Gallery fem sjekker på til 
sammen 900.000 dollar til Ner-
drum, som deponerte dem i 
bankboksen i Østerrike. Beløpet 
var en del av Nerdrums tilgode-
havende for salget av de 27 
maleriene. Det er enighet om at 
overføringene skjedde, og at de 
ikke ble innberettet da. 

Norske skattemyndigheter mener 
at Nerdrum må inntektsbeskattes 
for disse 900.000 dollarene de 
årene overføringen skjedde. 
Nerdrums forsvarer hevder som 
sagt at Nerdrum ikke kunne 
disponere pengene, og at de derfor 
ikke skulle innberettes. De var i 
realiteten penger som galleriet 
hadde holdt tilbake som sikkerhet 
for at det kunne betale erstatnin-
ger til eiere av inntil 32 «rennen-
de» malerier fra 1980-tallet. 

Da galleriet så at faren for store 
erstatningskrav var kraftig 
redusert fordi mange eiere 
aksepterte erstatningsmaleriene 
Nerdrum hadde malt, ba det 
sommeren 2002 Nerdrum om å 
tilbakeføre 700.000 dollar fra 
bankboksen til galleriet. Det 
gjorde han. Denne tilbakeførin-
gen er godt dokumentert, men 
aktor benekter at den har funnet 
sted, til tross for bankbilag og 
galleriets bekreftelse på at 
pengene er mottatt.

Av det tilbakeførte beløpet fra 
bankboksen, utbetalte galleriet 
først 450.000 dollar til Nerdrum, 
som innberetter det i sin næ-
ringsoppgave i Norge for 2002. 
Den innberetningen ble godtatt i 
tingretten og av skattemyndighe-
tene. Aktor i lagmannsretten 
benekter imidlertid at beløpet er 
innberettet, og krever etterlig-

 

«Odd Nerdrum har vist høy 
samfunnsborgerlig integritet»
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Saken mot Odd Nerdrum:
■ 17. august i fjor ble maleren Odd 
Nerdrum dømt til to års ubetinget 
fengsel for å ha solgt malerier for 
10,5 millioner kroner uten å ha 
betalt skatt. 
■ Nerdrum hevdet han var uskyldig 
dømt, og anket dommen. Ankesa-
ken gikk i Borgarting lagmannsrett 
i forrige uke, og dom faller i slutten 
av juni. 
■ I denne artikkelen betegner Dag 
Solhjell rettssaken mot Odd 
Nerdrum som et overgrep.  
■ Han skriver at aktoratet i stor 
grad gikk inn for å mistenkeliggjøre 
Nerdrum og hans motiver, og at 
bevisbyrden delvis ble skjøvet over 
på ham.
■ En dom i tråd med aktoratets 
påstand nærmer seg et justismord, 
hevder Solhjell.

Forfatteren:
■ Dag Solhjell er forfatter og 
kunstsosiolog med doktorgrad om 
kunstpolitikkens historie.
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er egne uholdbare premisser i skattesaken, skriver Dag Solhjell. 

ning. Etter forsvarets oppfatning 
blir da de 450.000 dollarene 
dobbeltbeskattet. Aktor ønsker 
da å beskatte Nerdrum både for 
de 900.000 i bankboksen og de 
450.000 som ble tilbakebetalt, i alt 
1.350.000 dollar av salget gjen-
nom Forum Gallery i 1997–2008. 

I mellomtiden har Nerdrum 
fått betaling for en del av sitt 
salg fra Forum Gallery. Det har 

han innberettet til beskatning i 
sine næringsoppgaver. I perio-
den fra 1998 til våren 2002 har 
han innberettet i alt 306.000 
dollar. Det godtas av aktor, som 
dermed har villet at Nerdrum 
skulle innberette 1.656.000. Om 
vi legger til to sjekker, hver på 
1000 dollar, som Nerdrum 
innrømmer at han ikke har 
innberettet, er det innberet-

ningspliktige beløpet ifølge 
aktor derved oppe i 1.658.000 
dollar, nesten 400.000 mer enn 
Nerdrum har krav på.

Etter at Nerdrum emigrerte til 
Island og ble skattepliktig der, 
fikk han en ny sjekk, på 325.000 
dollar, fra galleriet. Dette er 
restbeløpet fra overføringen fra 
bankboksen pluss 75.000 for det 

ene maleriet galleriet solgte for 
ham i 1997. 

Aktor mener at dette skal 
innberettes i Norge, og benekter 
at det er innberettet på Island. 
Forsvarer hevder at også dette 
beløpet da vil bli dobbeltbeskat-
tet, og at det er innberettet som 
inntekt på Island. Aktors krav om 
innberetningsplikt er dermed 
oppe i 1.983.000 dollar. 
 
Det gjensto fortsatt 200.000 dollar 
i bankboksen. Med tillatelse fra 
Forum Gallery ble beløpet i 2007 
overført til Nerdrum på Island, 
avregnet mot Nerdrums tilgode-
havende i galleriet fra salget i 
1997–2002, og innberettet der for 
2007. Aktor hevder at beløpet ikke 
er innberettet på Island. Forsvare-
ren hevder at aktor vil dobbelt-
beskatte også dette beløpet. 

Aktors totale krav til innberet-
ning når altså opp i 2.183.000, av 
et tilgodehavende på i alt 
1.289.823. Grunnlaget for aktors 
krav til innberetning er nå blitt 
nesten en million dollar høyere 
enn det Nerdrum faktisk hadde 
krav på. Forsvarer hevder at 
1.281.000 er innberettet til 
sammen i Norge og på Island, 
aktor godtar bare at 306.000 er 
innberettet.

Aktors prosedyre i ankesaken 
gikk i stor grad ut på mistenke-
liggjøre Nerdrum og hans 
motiver. I opprettelsen av 
bankboksen så hun bare en 
kriminell hensikt – å unndra 
inntekter fra beskatning. 
Tilbake betalingene derfra mente 
hun ikke var dokumentert. 

I problemet med de rennende 
maleriene så hun bare bortforkla-
ringer. De fleste av Nerdrums 
innberetninger trodde hun ikke 
på. Der hun selv manglet bevis, 
skjøv hun bevisbyrden over på 
Nerdrum. Aktor søkte å svekke 
Nerdrums troverdighet for å 
dekke over egne uholdbare 
premisser. 

Odd Nerdrum har i en svært 
vanskelig kunstnerisk og økono-
misk situasjon vist høy sam-
funnsborgerlig integritet. Han 
gjorde en stor innsats for å 
ivareta både sine kjøperes, sitt 
galleris og sin families interesser. 

Samfunnets interesser har han 
ivaretatt ved å innberette til 
beskatning alt han har mottatt 
som oppgjør for salg gjennom 
Forum Gallery, med unntak for to 
tusen dollar utbetalt som hånd-
penger fra Forum Gallery for å 
dekke utgifter under opphold i 
USA. Nerdrum har fra Forum 
Gallery mottatt 6823 dollar 
mindre enn sitt tilgodehavende 
for salget av de 27 maleriene 
1997–2002, som han formodentlig 
har mottatt og innberettet senere.

Odd Nerdrum er en pliktopp-
fyllende maler og samfunnsbor-
ger, ingen skattesnyter.

Dag Solhjell

ILLUSTRASJON: «SELF PORTRAIT WITH DRESSING GOWN» AV ODD NERDRUM
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«Det tok flere 
år før den 
fulle sannhet 
kom frem»
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– Hvem har du snakket med nå? Jeg 
må en tur på toalettet. Og det er ikke 
fordi jeg er i sjokk over spørsmålet 
ditt, altså.

Sjokk eller ikke, det kan virke som 
om utenriksanalytiker og Bosnia-
veteran Helge Lurås synes det er greit 
med en liten tenkepause før han skal 
svare på spørsmålet «hva tenker du 
om forsvarsminister Espen Barth 
Eide?»

Det skal han få.

Litt tidligere: Telefonen ringer.
– Jeg må bare ta denne. Det er kona 

som vil jeg skal ta mål av noen 
vinduer.

Ikke like lett på foten som da han 
var aktiv skiløper i oppveksten på 
Konnerud i Drammen, klyver 41-årin-
gen opp trappa i sitt nye, tomme hus 
på Haslum i Bærum. For å analysere 
vinduskarmer. Sammen med ei 
høygravid kone og datteren på to og et 
halvt flyttet den tidligere offiseren inn 
i huset dagen før Klassekampen 
kommer på besøk. Inntil veggene står 
pappesker. En mann fra kabelleveran-
døren ligger på gulvet på den andre 
sida av rommet. 

Det er mulig du ikke husker ham. 
Men hvis du har lest eller sett en 
utenriksnyhet i norske medier de 
siste fire årene, har du nesten garan-
tert sett Helge Lurås tidligere. Han er 
en av ekspertene. Han med svarene. 
En av dem som forklarer oss hvorfor 
ting er som de er der ute i verden. I 
Syria, i Libya. I Afghanistan.

De siste fire årene har Lurås vært 
kjent som analytiker ved høyborgen 
for utenrikspolitisk forskning i 
Norge, Norsk utenrikspolitisk 
institutt. Men nå er han ferdig med 
Nupi. Derfor er det nye huset på 
Haslum stort. Det skal være plass for 
de to barna å vokse på. Men også for 
å romme et skikkelig kontor og 
møterom for Lurås sin nyetablering, 
den utenrikspolitiske tenketanken 
Senter for internasjonal og strategisk 
analyse (Sisa). 

Kona har fått målene hun trenger. 
Lurås tar plass i sofaen igjen og 
forklarer at Sisa ikke skal være redd 
for å synse på kvalifisert grunnlag om 
hva som kommer til å skje i framtida.  

– Det er grunnleggende menneske-
lig å se framover, sier han.

Lurås presser fingertuppene 
sammen, legger hodet bakover med 
lukkede øyne og tar fatt på et av sine 

lange resonnement. Sisa skal utfordre 
det Lurås ser på som passiv og 
tilbakeskuende utenrikspolitisk 
tenkning. Samtidig skal tenketanken 
ikke være redd for å bruke seg selv til 
å påvirke den utenrikspolitiske 
agendaen. I Sisa, som Lurås vil drive 
fra huset her ute i Bærum, vil prak-
tisk erfaring veie like tungt som 
akademisk. Og ikke minst: Det 
handler om å være tilgjengelig. Det 
handler om å være synlig.

– Altså, ta Dagsnytt 18 da, for 
eksempel. Hvor mange er det som ser 
eller hører på det? 80.000 eller noe? 
Det er jo mye mer tilfredsstillende 
enn å bruke to år på å skrive noe 
akademisk som hvis du er heldig 
leses av kanskje to hundre stykker.

Utenriksanalytikeren trives i 
mediene. Og det skal helst gå slag i 
slag. Et søk i mediedatabasen Retri-
ever gir 404 treff på «Helge Lurås» 
mellom 2009 og i dag. Og det inklude-
rer selvfølgelig ikke alle gangene han 
har vært på tv.

– Kanskje 70 prosent av mediegrei-
ene er plankekjøring hvor du egentlig 
ikke får sagt noe. Men så er det 30 
prosent hvor du faktisk får sagt en hel 
del. Og det er jo et privilegium å få 
spredt sine synspunkter så bredt, sier 
han.

Helge Lurås har fått tenkepausen sin. 
Han er tilbake fra toalettet og i gang 
med å dele sine tenker om Espen 
Barth Eide. 

– Han har stor intellektuell bredde 
og kapasitet, stor kunnskap og evne 
til å huske detaljer.

Man ærer sine motstandere. 
Forsvarsministeren har vært målet for 
Lurås’ kritikk mange ganger.  

– Men han tar mye plass og signali-
serer på en politisk effektiv måte at 
det ikke er ønskelig med kritiske 
innspill. Suvereniteten er hans verste 
fiende. Og den gjør at mange nok 
frykter ham.

Det krever mye tid og krefter for å 
gå i kamp med maktas utvalgte. Mye 
tid til å bli flink nok til å ikke frykte 
dem.

– De har sine mediefolk som 
analyserer deg tvers gjennom. «Han 

kommer til å si det og det». Jeg er mer 
et «one-man-show» som må gjøre alt 
grovarbeidet selv.

Det er nemlig ikke hvilke syns-
punkter som helst Lurås fyller 
mediene med. Mens mange analyti-
kere trår forsiktig rundt maktas menn 
og nøler med å framstå som politi-
serte, legger Lurås lite imellom når 
han fyrer av mot «humanitære 
intervensjoner», «Vestens hykleri» og 
hele det norske utenrikspolitiske 
apparat. Ikke minst på bakgrunn av 
det han kaller okkupasjonen av 
Afghanistan. Han er en av dem som 
tidlig påpekte at det var gigantiske 
avstander mellom det bildet regjerin-
gen tegnet og virkeligheten i det 
krigsherja landet. 

– Hvorfor trenger vi sånne som deg?
– Hvis det er et poeng at vi skal 

være et demokrati hvor folk har et 
godt grunnlag for å ta sine valg når det 
gjelder hvem som skal representere 
dem, så er det viktig at vi får en så brei 
og realistisk framstilling av omsten-
dighetene som mulig. Når det gjelder 
Afghanistan har det vært enkelt for 
suverene retorikere og politikere som 
Jonas Gahr Støre og Espen Barth 
Eide, som faktisk behersker feltet, å 
hamre gjennom egne påstander. Det 
har svært få klart å kontre.

– Hvorfor har du blitt så mye brukt 
av mediene?

– Det er ikke så godt å si, for det 
mangler jo ikke akkurat på utenriks-
politiske forskere. Men det er vanske-

lig å finne noen som har noe å si, eller 
som vil si noe. Dermed faller veldig 
mye på veldig få. Jeg har vært villig til 
å generalisere og snakke om hva jeg 
tror kommer til å skje framover. Jeg 
har vært villig til å kritisere Vesten, 
USA og Norge. Og jeg har vært 
opptatt av der det er krig, konflikt og 
utsikter til intervensjon.

Han trives i konfliktsoner. Å være der 
det skjer. Du ser på ham at han har 
militær bakgrunn. Lurås har erfaring 
som offiser og observatør i Bosnia og 
Guatemala. Fra 1999 til 2003 jobbet 
han som analytiker i den norske 
etterretningstjenesten. Deretter endte 
han igjen i Bosnia som politisk 
rådgiver. Tida på Balkan bidro til å 
danne grunnlaget for Lurås sin 
kritikk av Vestens såkalte humani-
tære intervensjoner. USA og Natos fly 
som slapp bomber over Kosovo i 1999 
passerte over hodet hans da han 
bodde i Ungarn. 

– Da ble jeg veldig politisk bevisst 
og kritisk i forhold til det jeg mente 
var en konstruert kampanje.

Fire år tidligere, på militærbasen 
Tusla Air Base i Bosnia står Helge 
Lurås og lader MP5-en sin. Han har 
hørt skyting tett ved basen og frykter 
de er under angrep. Kvelden før 
hadde han levert den avsluttende 
oppgaven i siviløkonomi på handels-
høyskolen i Bergen. Nå var han 
plutselig i en krigssone, selv om det 
denne første kvelden bare er soldater 
som skyter i lufta for å feire. Alvoret 
rammer likevel fort og hardt. Granat-
angrep som sender splinter gjennom 
bilen. Folk han kjenner blir drept. 
Noen få uker seinere tar Lurås imot 
flyktninger fra Srebrenica, hvor den 
serbiske hæren har massakrert sivile 
bosnjaker.

– Det var virkelig en tragisk 
situasjon. Og noe som preget meg. 
Men jeg taklet det ganske bra, mange 
av de andre norske offiserene fikk per-
sonlige problemer og slet veldig.

Noen uker seinere slipper USA og 
Nato sine bomber mot serbiske mål.

– Mange ble sånn «Srebrenica viste 
oss at vi må intervenere». Det ble ikke 
jeg. Jeg er ikke-intervensjonist. 
Statssuverenitet er det beste systemet 
vi har, som jeg kjenner til, selv om det 
ikke er ideelt. Når vi blander oss inn, 
undergraver vi sentralmakten og er 
ansvarlige for at den 
forsvinner. Vi har blandet 
oss for mye inn for mange 
steder og fortsetter å gjøre 
det. Og med hvilken rett? 

Ikke alle feller tårer over at Helge Lurås har forlatt Norsk utenrikspolitisk institutt.

Kompani Lurås

«Det var definitivt folk som 
 prøvde å presse meg ut, og som 
definitivt vil innrømme og hevde 
at jeg ble pressa ut»

«Det er vanskelig å finne 
noen som har noe å si, eller 
som vil si noe. Dermed faller 
veldig mye, på veldig få» 

PORTRETTET

➥
Fortsetter på 
neste side

Alder: 41 år

Sivilstatus: Gift. Et barn. Nummer to på 
vei.

Bakgrunn: Utenriksanalytiker. Tidligere 
norsk offiser i Bosnia, militærobservatør i 
Guatemala. Har jobbet flere år i norsk et-
terretningstjenesten. Har sluttet hos Norsk 
utenriks politisk institutt etter fire år som 
rådgiver.

Aktuell med: Sin egen tenketank, Senter 
for internasjonal og strategisk analyse 
(Sisa).

HELGE  
LURÅS
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Den liberale intervensjo-
nismen er en forlengelse 
av Vestens misjonerende 
prosjekter. En rehabilite-
ringen av det imperialis-

tiske prosjekt. 
Men mye fra Bosnia sitter fortsatt 

igjen. 
– Bosnia lærte meg mye om naivite-

ten som finnes når det gjelder hva et 
politisk system innebærer. Ikke minst 
ved å jobbe med mange av de vestlige 
som trodde at en håndfull onde 
personer var årsaken til alt som var 
galt, og at hvis de bare ga folk demo-
kratiske muligheter, så ville alt bli bra. 
De var så naive, og vi ser i forbindelse 
med Afghanistan og nå i den arabiske 
våren, hvordan disse naive forestillin-
gene lever videre. 

Med kommunismens fall hadde 
Vesten seiret og historien var visstnok 
slutt. Men for Lurås framsto budska-
pet om at stemmeseddeldemokratiet 
ville bringe fred, forsoning og utvik-
ling, etter hvert som en fordummende 
forenkling. Og i Bosnia levde histo-
rien til de grader videre. Folket hadde 
igjen og igjen stemt på de samme 
militære lederne som Vesten hadde 
identifisert som de onde. 

– Det var valgene som i stor grad 
fikk fram polariseringen og de etniske 
spenningene.

Maktspill i korridorene. Kollegaer som 
klaget over at han uttalte seg om 
deres emner. Listene som etter hvert 
kom opp over hvilke emner han 
kunne uttale seg om. Frykten for å se 
framover. Etter fire år fikk Lurås nok 
av Nupi. Og kanskje Nupi nok av 
Lurås. Ikke alle på Nupi feller tårer 
over at Lurås forsvant. Mange følte 
han tok for mye plass. At han var for 
direkte. 

– Vi må «cut the crap». Vi legger så 
mange begrensninger på oss selv 

fordi vi er så påpasselige med å ta 
hensyn til andre, eller fordi mange er 
redde for å avsløre egen uvitenhet. 
Folk baserer seg som regel på et slags 
logisk byggverk. Hvis dette står på 
leirgrunn, så faller ting sammen. Og 
noen kan nok oppfatte det som 
direkte hvis jeg griper tak i den 
leirgrunnen.

For enkelte ble Lurås sin kritiske 
sans også i meste laget. Nupi finansi-
eres offentlig. Det er ikke alltid 
gunstig å få penger fra de du kritiserer. 

– Det finnes en frykt i Norge for å 
kritisere makthaverne og snakke om 
utenrikspolitiske ting. Det fører ikke 
til at folk bare sitter og knuger på 
kritikken, men isteden til at de ikke 
en gang finner det verdt å følge så 
mye med at de er i stand til å produ-
sere kritikk i det hele tatt. Det resulte-
rer i en form for latskap.

Lurås forteller at Nupi har blitt 
kontaktet av folk med bånd til 
personer som er blitt utsatt for hans 
kritikk.

– «Hvem er nå denne Lurås?» 
«Hvorfor er han på Nupi?» Hvis en 
statssekretær ringer dem og spør dem 
om meg, så er det ubehagelig for dem 
å ikke kunne følge det opp ved å si at 
«jo, slapp av, han skal vi bli kvitt».

– Ble du presset ut til slutt?
– Jeg har valgt å slutte sjøl og føler 

en frihet med det. Det er veldig 
behagelig å kunne snakke fritt, og at 

ingen prøver å sensurere eller 
begrense hva jeg kan uttale meg om. 
Men det er ikke sikkert at jeg hadde 
tatt steget ut hvis disse konfliktene 
ikke hadde vært der. Det er veldig 
behagelig når alt det administrative 
er tatt hånd om, så det kan hende jeg 
av latskap hadde blitt værende. Så 
det er ikke noe enkelt svar på dette. 
Men det var definitivt folk som 
prøvde å presse meg ut, og som 
definitivt vil innrømme og hevde at 
jeg ble pressa ut. 

22. juli 2011. Klokka er litt etter halv 
åtte. I Dagsrevyens studio på Marien-
lyst står Helge Lurås for analysere 
terroren som har rammet Norge. Han 
sier at sannsynligheten er stor for at 
dette er islamistiske terroristers verk 
og at det er «prisen Norge må betale 
for sine militære eventyr i utlandet». 

– Hva tenkte du da du skjønte at 
gjerningsmannen ikke hadde tilknyt-
ning til islamistisk terror?

– Jeg ble først og fremst letta på 
vegne av det norske samfunnet. Men 
det er klart man har et eierskapsfor-
hold til sine egne ting, og jeg har 
nok tenkt at det i Dagsrevyen best 
hadde vært usagt. Men jeg ble spurt 
om hva som var mest sannsynlig og 
det var det jeg svarte på. Men det 
med prisen for «militære eventyr» 
var uansett unødvendig å si på det 
tidspunktet.

Noen uker seinere (på Lurås’ 
bryllupsdag) anklager VGs Hanne 
Skartveit ham for å ha bidratt til 
hetsingen av muslimer som forekom i 
Oslo i timene etter angrepet. Lurås 
fikk på sett og vis betale prisen for å 
være så tilgjengelig for mediene.

– Fordi jeg snakket så mye med 
mediene i timene etter angrepet, og 
var i telefonen hele tida, var jeg 
kanskje en av de minst oppdaterte da 
jeg sto i Dagsrevyen og skulle si noe 
om det.

– Kritikerne dine på Nupi og andre 
steder fikk vel vann på mølla?

– Definitivt. Det kom som manna 
fra himmelen for enkelte.

Lurås skisserer et scenario for årets 
sommer. Den kommer til å bestå av å 
sette huset i stand, skrive bok om 
norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, 
og ta imot et nytt familiemedlem. 
Termin er 20. juli. På bordet i stua 
ligger en voksen bunke aviser. 
Dagens, selvfølgelig. Tida han ikke 
bruker med familien, bruker han til å 
pløye gjennom utenriksstoff. Til å 
holde seg oppdatert. Til å tenke.

– Jobben er ikke en jobb. Jeg bruker 
det jeg har av tid når som helst på 
døgnet til å holde meg oppdatert. Jeg 
trenger å føle at jeg har oversikt over 
det som skjer i verden for å kunne 
slappe av. Det er det som på mange 
måter er meg og hele livet mitt. Jeg 
har foreløpig ikke noe behov for å 
være hjernedød.

Derfor gjelder det å finne aktivite-
ter hvor han kan tenke samtidig. Å gå 
i bratt terreng gir visstnok mulighet 
til å både slite og tenke samtidig.

– Hva synes kona om at du bruker 
så mye tid på jobben?

– Det er sikkert ikke alltid så lett, for 
jeg kan nok til tider være fjern. Men 
hun giftet da seg med meg i fjor høst.

eirikgs@klassekampen.no

«Jeg trenger å føle at jeg har 
oversikt over det som skjer i 
 verden for å kunne slappe av. 
Det er det som på mange måter 
er meg og hele livet mitt»

➦
Fortsettelse  
fra forrige side
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Reis med hjerte, hjerne og holdning
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Produktiviteten har økt drama-
tisk det siste hundreåret, men 
arbeidstiden har vært den samme 
siden lørdagsfri ble innført på 
1970-tallet. Arbeidsdagens lengde 
er ikke nevneverdig endret siden 
åttetimersdagen ble innført i 
1919. 

Mens mange på 1970-tallet så 
for seg kortere normalarbeidstid 
og mer fritid som følge av videre 
forventet produktivitetsøkning 
og teknologisk utvikling, har det 
å jobbe mindre og leve mer 
forsvunnet som et politisk mål. 
Tvert om er lønnet arbeid blitt 
stadig viktigere, og det er tverr-
politisk konsensus om at (all 
slags) lønnet arbeid er et ubetin-
get gode og at skal alle bør jobbe 
fulltid (eller mer). 

Like før Rio+20-konferansen 
om miljø og utvikling fremla FN 
en dyster rapport om jordens 
tilstand. Achim Steiner, visegene-
ralsekretær i FN og leder av FNs 
miljøprogram (Unep), advarer om 
at dersom de nåværende møn-
strene av produksjon og forbruk 
fastholdes, kommer verden til å 
oppleve enestående naturødeleg-
gelse og -forringelse. 

Selv om denne advarselen 
lyder (deprimerende) kjent, 
synes politikere, godt hjulpet av 
økonomene, fortsatt ufortrødent 
å handle som om de har en 
ubegrenset klode til rådighet, og 
at fortsatt og økt vekst er ønske-
lig og nødvendig.

Målt i nytteverdi er mye lønnet 
arbeid direkte skadelig. Produk-
ter kommer med planlagt slit, og 
det produseres mye og billig i 
stedet for mindre av høyere 
kvalitet. Globalisert billigvare-
produksjon og medfølgende 
oljebasert transport (inkludert 
langtransport og dumping av 
produktene som søppel i fattige 
land) uttærer naturgrunnlaget 
lokalt, skaper enorme søppelpro-
blemer og bidrar til global 
oppvarming. 

Klær som produseres av 

lavtlønte arbeidere og kanskje 
barn under dårlige forhold fjernt 
fra oss, blir ofte levert ubrukte til 
Fretex eller kastet. 

Sosiologen Ulrich Beck pekte 
allerede tidlig på 1990-tallet på at 
kostnadene ved den samlede 
produksjonen langt overstiger 
nytten, gjennom å skape risiko av 
hittil ukjent omfang i form av 
miljøendringer som truer 
livsgrunnlaget på planeten.

Finansnæringen, slik den er blitt 
etter tiår med deregulering og 
globalisering, fungerer som et 
kasino der en liten klikk driver 
piratvirksomhet på bekostning 
av produksjonsbedrifter, stater 
og vanlige folk. Gjennom 
oppkjøp og krysseierskap 
representerer finansnæringen i 
dag en enorm opphopning av 
system risiko, noe en gruppe 
sveitsiske systemforskere 
påviste i fjor høst. 

Eventyrprofittene har også ført 
til hjerneflukt fra annen virksom-
het. De beste fysikerne headhun-
tes nå til finansnæringen, der de 

bidrar til å utvikle stadig flere 
utspekulerte spekulasjonsinstru-
menter, i stedet for å arbeide med 
løsning av viktige problemer for 
menneskeheten.

Ikke bare mye av vareproduk-
sjonen, men også mange ikke-
materielle produkter er unyttige 
og kanskje direkte skadelige. 
Stadig mer utspekulert bruk av 
psykologisk innsikt i markeds-

føring manipulerer vår underbe-
vissthet og skaper kunstig begjær 
som fylles med tomt konsum. 

Stadig mer av tiden tilbringes 
foran tv og i digitale parallellvir-
keligheter. Effektene av det siste 
er det ulike meninger om. Mens 
forskere her i landet advarer mot 
moralsk panikk, advarer hjerne-
forskere internasjonalt mot at 
gutter ødelegges av dataspill og 
porno, som programmerer 
hjernen for kontinuerlig stimu-
lans, flytter etiske grenser og 
forstyrrer evnen til læring og 
relasjoner. 

Det er også økende bekymring 
på universiteter i hele den 
vestlige verden over studentenes 
manglende evne til å gjennom-
føre lengre resonnementer (også 
kalt tenkning). Pensum må 
legges om fordi studenter ikke er 
i stand til å lese lengre tekster. 
Om tenkeevnen går ned, er det 
bekymringsfullt, særlig fordi 
menneskeheten aldri har stått 
overfor så komplekse problemer 
som vi gjør i dag.

Vi ser også en sterk nymora-
lisme og hets overfor uføre og 
syke. Økonomene har fått et 
fortolkningsmonopol, og svaret 
synes gitt uansett om det dreier 
seg om sykemeldte, uføre eller 
arbeidsledige: Ytelsene er for 
gode, og det «lønner seg ikke 
nok» å jobbe. Alt annet enn 
fulltids, lønnet arbeid ses som 
feil, og enhver pengeoverføring 

«Målt i nytteverdi, er mye lønnet  
arbeid direkte skadelig»

Ideen om at alle må jobbe mer og lengre er katastrofal for natur, klima og miljø. 

Jobbe mindre, leve litt mer 

DRØM: På 
1970-tallet så 
man for seg at 
teknologisk 
utvikling og 
produktivitets-
økning skulle 
føre til kortere 
arbeidsdag og 
mer fritid. Dette 
har forsvunnet 
som politisk 
mål, skriver 
Margunn 
Bjørnholt.  
 ILLUSTRASJONSFOTO: 

 PILAR OLIVARES, 

 REUTERS/SCANPIX

fra det offentlige som en utgift 
for samfunnet. 

En «verdige trengende»-hold-
ning basert på misunnelse og 
grunnleggende mistillit er i ferd 
med å undergrave grunnlaget for 
universelle velferdsgoder. Bladet 
Velferd har funnet at hele 47 
prosent ønsker mer behovsprø-
ving av velferdsgoder som for 
eksempel barnetrygd. 

Kunnskapen om hvor kostbart, 
ineffektivt og krenkende et slikt 
system er, når tydeligvis ikke ut 
over velferdsforskernes rekker. 

Jeg kom nylig tilbake fra et 
forskningsopphold i USA. Mitt 
råd til alle som fantaserer om et 
system basert på mer behovsprø-
ving: Dra dit og se selv. Og ikke 
glem kalkulator! En OECD-un-
dersøkelse fra 2009 fant at USA 
bruker like stor andel av brutto 
nasjonalprodukt (BNP) som 
Danmark på sosiale ytelser. 
Likevel står store grupper i USA 
uten helt grunnleggende rettig-
heter.

Til tross for at økonomenes idé 
om mennesket som en egennyt-
teorientert, rasjonell aktør for 
lengst har blitt detronisert både 
teoretisk og gjennom empiriske 
studier, fortsetter økonomene å 
legge et slikt feilaktig menneske-
syn til grunn. En utslitt Kari 
«velger» sykemelding og uføre-
trygd av bekvemmelighet, 
hjulpet av en lettrørt lege, og hun 
taper ikke nok på det til å «velge» 
det riktige, nemlig fortsatt 
fulltidsarbeid. 

De eneste som til en viss grad 
opptrer i tråd med økonomifagets 
egoistiske menneskemodell, er 
økonomer, og det finnes en egen 
forskningslitteratur som diskute-
rer om økonomene er født sånn 
eller blitt sånn. Problemet er at 
denne utdaterte modellen også i 
økende grad legges til grunn for 
politikken.
 
Samtidig som mange arbeider i 
unyttig og skadelig virksomhet, 
er viktig virksomhet som omsorg, 
skole og matproduksjon nedvur-
dert, og det er vanskelig å få til 
god nok kvalitet. Vi trenger en 
politikk for å redusere skadelig 
og uproduktiv virksomhet og for 
å omfordele hender, hjerter og 
penger til oppgaver som er 
nødvendige for å opprettholde 
samfunn og sivilisasjon.

Margunn Bjørnholt,
sosiolog og forsker,

Kvinneuniversitetet i Norden 
margunn.bjornholt@gmail.com
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Bevar  
Klosterkroa
OSLO
Trygve Panhoff og  
Lo Deufel 

Klosterkroa på Hovedøya i Oslo er en 
elsket og høyt verdsatt idyll. 27. juni 
vil Eiendoms- og byfornyelsesetaten 
gå til tvangsutkastelse av de to 
dyktige driverne. Grunnen er at 
husleien vil bli satt opp til et helt 
urealistisk nivå. Ingen vil være 
interessert i å drive her på slike 
vilkår, og kroa vil derfor trolig bli 
stengt i mange år.

Etaten ønsker å sikre seg juridisk 
mot at en ny kontrakt mer i samsvar 
med dagens, skal bli inngått.

Aksjon Bevar Klosterkroa har lagt ut 
protestlister i kroa, og prøver å 
påvirke bystyret på denne måten. 
Dette innlegget er derfor også rettet 
mot bystyret og fylkesmannen.

Riksantikvaren har vært på 
befaring, og støtter Klosterkroa i 
deres politikk, som går ut på å 
vektlegge kafédriften framfor 
skjenking. Etaten sier de også går 
inn for miljøet, men det er bare på 
papiret. Raseringen av kulturtilbud 
på Hovedøya kan bli startet.
Stans dette.

Trygve Panhoff, 
dukkespiller og omviser, Aksjon Bevar 

Klosterkroa
Lo Deufel, 

initiativtaker, Aksjon Bevar Klosterkroa
loausulm@online.no

Er veksten 
grønn?
MILJØ
Arild Hermstad

«Forbruker vi mindre?» spør George 
Monbiot i Klassekampen 15. juni. 
Han kommenterer forskning som 
tyder på at økonomisk vekst har gått 
hånd i hånd med en reduksjon i 
materielt forbruk. Det er stikk i strid 
med en omfattende studie utført ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU) og Cicero. 

I den prisbelønte artikkelen 
«Carbon Footprint of Nations», 
skrevet av professor ved NTNU 
Edgar Hertwich og Glen Peters ved 
Cicero, er konklusjonen at en 
dobling av forbruket fører til 81 
prosent økning i utslipp av CO2. I et 
rikt land som Norge vil fortsatt vekst 
i økonomi og forbruk føre til store 
utslippsøkninger, spesielt som følge 
av mer transport og økt import av 
varer.

Det er riktig at den økonomiske 
veksten har skjedd med en stadig 
mer effektiv ressursbruk. Vi bruker 
mindre ressurser per enhet som 
produseres. Men det stadig økende 
forbruket av varer og tjenester mer 
enn spiser opp miljøgevinsten av 
effektiviseringen. 

Monbiot og forskeren han gjengir, 
ser ut til å overse at land som Stor-
britannia og Norge skyver materielt 

forbruk over på andre land. Svært 
mange av varene vi forbruker er 
importert fra land som Kina. Der går 
store ressurser med til å produsere 
disse varene. Ressursbruk og utslipp 
fra denne produksjonen tas ikke 
med i våre lands nasjonale regn-
skaper. Vestlige lands «outsourcing» 
av ressursbruk og utslipp til u-land 
har økt kraftig de siste årene. Slik 
«grønnvaskes» miljøavtrykket til 
rike land – tilsynelatende bruker vi 
færre ressurser. 

Tanken om at økonomisk vekst kan 
løse verdens ressurs- og klima-
utfordringer er farlig. Denne troen 
har preget vår måte å løse miljø-
problemene på siden Brundtland-
kommisjonen i 1987. Før toppmøtet i 
Rio nå i juni advarte FNs miljø-
program kraftig: Deres femte rapport 
om verdens miljøtilstand konstaterer 
at det kun er gjort markant fremgang 
på fire av de nitti viktigste miljø-
målene verden har blitt enige om. 
Stort sett blir miljøtilstanden verre 
på alle viktige områder, er konklusjo-
nen fra FN.

De neste 25 år vil to milliarder 
mennesker i Kina og India oppnå 
middelklassestatus. Erfaringene 
viser at ressursforbruket øker kraftig 
når inntekten passerer om lag 6000 
dollar. Forbruket skifter også til varer 
som krever mer ressurser og slipper 
ut mer klimagasser: kjøtt, reiser, bil 
og bolig.

Ideen om at vi kan skape et 
grønnere samfunn samtidig som vi 
alle får mer kjøpekraft, er be-
snærende, men neppe riktig.

Arild Hermstad, 
leder, Fremtiden i våre hender

arild@framtiden.no

Om å komme 
til bunnen
TEATER
Kai Johnsen

I forbindelse med at jeg velger å 
slutte som kunstnerisk leder ved 
Dramatikkens hus, vil ikke daglig 
leder Marit Solbu «kommentere det 
påståtte ytringsforbudet overfor 
Klassekampen» 22. juni. 

Hvorfor ikke det? Fordi hun selv 
står bak ytringsforbudet? Fordi hun 
nå synes å være satt under adminis-
trasjon av styret? Her må det jo være 
veldig mye interessant for en 
journalist å grave i? En daglig leder 
ved en tungt statssubsidiert kunst-
institusjon som ikke kan uttale seg 
om det praktiseres ytringsforbud på 
et sted som har ytringsmangfold som 
eksistensberettigelse? Skriver I, 
karle?

Styremedlem Gunnar Germundson 
uttaler at «styret ikke har kommet til 
bunns i saken». Ikke til bunns? På 
mer enn fire måneder? Hva er dette 
for et utsagn? Det foreligger et stort 
antall e-poster som klinkende klart 
påviser at daglig leder har nedlagt 
forbud mot at jeg skulle uttale meg i 
forbindelse med et prosjekt som 
tematiserte 22. juli. Dette vet Solbu, 
dette vet Germundson. Andre 
ansatte har også bekreftet min 
versjon, blant annet i Aftenposten 
den 3. april i år. Ikke til bunns? Nei, 
her trenger man ikke engang en 
journalist for å legge sammen to og 
to.

Germundson uttaler videre at det 
hele er en personkonflikt. Hvor har 
han det fra? Jeg har i løpet av seks 
måneder gjennom mer enn 50 
e-poster og dokumenter fremlagt 

klare bevis for blant annet: fravær av 
relevant skriftlighet; fullstendig 
fravær av informasjonsstrategi (på 
en institusjon som mottar mange 
millioner kroner for å kommunisere); 
manglende økonomisk oversikt; 
daglig leders enerådende stadige 
ansettelser av personlig nærstående 
i stillinger med utydelige fullmakter 
og rapporteringsplikt til henne selv; 
beviselig ytringsforbud; summariske 
oppsigelser per e-post. Og så videre, 
og så videre, og så videre. Person-
konflikt? Jeg har ingen person-
konflikt med daglig leder Solbu. 
Også når det gjelder tolkning av 
dette utsagnet, klarer man seg nok 
godt uten journalistisk bistand.

Til slutt uttaler Germundson på 
vegne av styret at han ikke kan 
forstå hvorfor styret bør gå av i 
forbindelse med denne saken. Ja, 
Germundson – det er jo dét som er 
selve problemet. At dere ikke forstår.

Kai Johnsen,
regissør, kunstnerisk leder, Dramatikkens hus

kaijohnsen1@gmail.com

Avvis bruk av 
tvungen 
lønnsnemnd
VEKTER - 
STREIKEN
John-Peder Denstad

Vekterstreiken handlet om lavlønte 
som i lengre tid har krevd heving av 
grunnlønna, der flere på eiersida 
avlønnes i millionklassen. Arbeids-
kjøperne sviktet sine skriftlige 
forpliktelser om å føre vekternes 
lønn nærmere gjennomsnittlig 
industriarbeiderlønn. Derfor er 
vekterstreikens krav om garantier 
rettferdig. 

Likevel valgte arbeidsminister 
Hanne Bjurstrøm (Ap) å bruke 
tvungen lønnsnemnd. I en presse-
melding 8. juni viser statsråden blant 
annet til situasjonen på flyplassene i 
de store byene, der det har vært «i 
flere dager en krevende situasjon 
med lange køer og store ulemper for 
passasjerene». Vi ser ikke at streiken 
betydde fare for liv og helse, selv om 
den for noen ga en del praktiske 
problemer.

Voldgiftsinstituttet er arbeiderfiendt-
lig og undergraver en reell forhand-
lings- og streikerett. Norge er i flere 
tilfeller kritisert av FNs arbeidslivs-
organisasjon Ilo for bruk av tvungen 
lønnsnemnd. Gjennom sin praksis 
og fortolkning har Ilos organer 
utviklet kriterier for når inngrep i 
streiker fra offentlige myndigheter 
kan anses forenlig med Ilo-konven-
sjonene om kollektive forhandlinger 
og streikerett. 

Inngrep anses forenlig dersom 
streiken vil ramme særlig viktige 
tjenester eller virksomheter i 
samfunnet («essential services»). 
Dette er ifølge Ilos kriterier «tjeneste 
eller virksomhet hvis avbrudd setter 
liv, helse eller personlig sikkerhet i 
fare for hele eller deler av befolknin-
gen». Virksomhet der inngrep i 
streiker har vært ansett uforenlig 
med konvensjonene («non-essential 
services»), har for eksempel vært 
havnearbeid, oljeproduksjon, 
undervisning og transport. Økono-
miske skadevirkninger for samfun-
net kan som hovedregel ikke be-
grunne inngrep.

Norsk Arbeidsmandsforbund 
behandlet på en ryddig måte 
dispensasjons søknader. Bruk av 

tvungen lønnsnemnd setter vekter-
nes lønnskamp tilbake, og oppfattes 
som en håndsrekning til arbeids-
kjøperne og NHO Service. Vi reiser 
på nytt slagordet Tvers gjennom lov 
til seier. LO i Trondheim oppfordrer 
arbeiderbevegelsens representanter 
på Stortinget å stemme mot regjerin-
gens lovforslag om lønnsnemnd-
behandling av arbeidstvisten mellom 
Norsk Arbeidsmandsforbund og 
NHO Service.

John-Peder Denstad, 
sekretær, LO Trondheim

post@loitrondheim.no

Må slåss for 
tilstrekkelig 
helsehjelp
HELSE
Ivar Johansen

Helse- og sosialombudet i Oslo – og 
Pasientombudene ellers i landet – 
gjør en formidabel jobb. Tusener av 
hjelpetrengende mennesker i Oslo er 
avhengig av ombudet for å få rett-
messig hjelp. Ombudet skriver selv i 
sin årsberetning at «ofte avdekker 
enkeltsaker svikt i tjenestene som 
omfatter flere pasienter og brukere 
enn de som henvender seg til 
Ombudets kontor». 

Systemsvikt håper jeg jo tjeneste-
apparatet retter på, slik at man 
slipper samme type klagesaker i 
framtida. Og da er det grunn til å 
spørre: Er det et godt eller dårlig tegn 
når Ombudet i fjor mottok 3368 
henvendelser, tilnærmet det samme 
som for ti år siden?

Ja, det er selvsagt bra at de dette 
gjelder har fått hjelp. Men er det ikke 
noe grunnleggende feil når klage-, 
anke- og ombudsordninger på 
kommunalt, fylkeskommunalt og 
statlig nivå kanskje er de raskest 
voksende i offentlig sektor?  

Jeg får veldig mange henvendel-
ser fra brukerne av kommunale 
tjenester. Det som særlig bekymrer 
meg med de henvendelser jeg får, er 
at altfor mange sier de opplever 
kommunen som en motpart/mot-
spiller, i stedet for en medspiller. I 
stedet for å møte en kommune som 
legger forholdene til rette, veileder 
og bistår, sier de at de føler de må 
slåss med kommunen for å få 
forsvarlig helsehjelp. 

Mange av sakene jeg kjenner, 
handler om multifunksjonshem-
mede barn som trenger omfattende 
bistand, men hvor pårørende føler 
at kommunen primært er opptatt 
av å spare penger, ikke å yte 
tilstrekkelig og faglig god hjelp. 
Altfor mange må klage eller anke, 
og må slåss for hver minste ting. 
Pårørende som har mer enn nok av 
strev i hverdagen, påføres en 
betydelig tilleggsbelastning av 
kommunen.

Jeg kan ikke se det annerledes enn at 
bydeler gir avslag i strid med loven. 
Jeg vet at om de klager til Fylkes-
mannen eller går til rettsapparatet, 
så vil de få medhold. Mange av dem 
engasjerer advokat for å få tilstrek-
kelig hjelp. De som har ressurser, og 
slåss, får etter hvert hjelp. Men hva 
med dem som ikke kjenner de 
rettigheter loven gir, hva med dem 
som ikke har ork til å klage, eller 
ikke har penger til å engasjere en 
advokat?

Dette handler nok om at hjelpe-
apparatet har for knappe ressurser, 

KRONIKK 
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men hele forklaringen kan ikke ligge 
der. Det må også handle om hvordan 
tjenesteapparatet møter inn-
byggerne. Her ligger det blant annet 
mye knyttet til kompetanse-
utvikling, og mye handler om 
involvering og kommunikasjon. Vi 
kan ikke ha det slik at tungt hjelpe-
trengende må slåss for å bli involvert 
– den lovpålagte brukermedvirknin-
gen. Vi kan ikke ha det slik at 
hjelpetrengende må slåss for å få inn-
syn i egen sak.  

Innenfor de begrensede ressurser de 
har, gjør ansatte i helse- og sosial-
tjenesten en flott jobb. Jeg skulle 
ønske at helse- og sosialtjenesten i 
større grad kom over på tilbudssiden. 
De burde møte hjelpetrengende 
med: Hva kan vi gjøre for deg? 
Hvordan kan vi sammen gjøre 
hverdagen lettere for deg?

Tenk om tusen flere innbyggere 
neste år kunne fått løst sitt hjelpe-
behov uten å måtte henvende seg til 
Helse- og sosialombudet, klage til 
Fylkesmannen eller måttet ha 
advokatbistand. Det kunne vært en 
flott målsetting.

Ivar Johansen, 
bystyremedlem i Oslo (SV)

post@ivarjohansen.no

Psykiatri på 
tiltalebenken
PSYKIATRI
Lars Olle Engaas

Statsadvokatene i rettssal 250 har et 
meget konvensjonelt syn på psykia-
triens institusjoner. De mener at det 
er bedre at en frisk dømmes til 
psykiatrisk behandling, enn at en syk 
dømmes til fengsel. Da har man vært 
lite både i fengsler og psykiatriske 
institusjoner. Det motsatte er tilfellet: 
I en psykiatrisk institusjon vil 
terroristen bli tvangsbehandlet med 
medikamenter som kan være livsød-
eleggende og gjøre ham til en zombie. 
Den svenske nevrologen og dosenten 
Lars Mårtensson sa for mange år 
siden at han mye heller ville være i et 
fengsel, for der får man ikke ødelagt 
hjernen av medika menter.

De fleste er enige om at den tiltalte 
terroristens menneskesyn har mye 
til felles med et nazistisk og rase-
hygienisk menneskesyn. Hans 

sterkeste ønske er å ikke bli diagnos-
tisert som paranoid schizofren og 
dermed utilregnelig. Han vil at 
verden skal skjønne at han ikke 
begikk denne udåden fordi han var 
psykotisk, men fordi han er en 
korsfarer som vil ha et monokulturelt 
Europa.

Det er beklagelig at psykiatrien har 
gjort seg selv til hovedperson i denne 
rettssaken. Psykiaterne krangler for 
åpen scene om terroristen er schizo-
fren eller ikke, og det er et paradoks 
at diagnosen er funnet opp av en 
nazistisk psykiater som hadde mye 
av det samme menneskesynet som 
terroristen. 

Diagnosen schizofreni ble oppfun-
net i 1911 av en av verdens mest 
frem tredende psykiatere, Eugen 
Bleuler fra Sveits. Han hadde 
allerede i 1904 foreslått eutanasi – 
barmhjertighetsdrap – på «svake og 
udyktige» mennesker. I 1936, da det 
allerede skjedde drap på pasienter på 
psykiatriske institusjoner i Tyskland, 
mente Bleuler at det var plikt å drepe 
uhelbredelige mennesker med 
diagnosen schizofreni eller endogene 
depresjoner, selv om de var normalt 
intelligente.

Når det gjelder schizofrenibegre-

pet, så mener mange i dag at denne 
diagnosen er gått ut på dato. Det 
hevder Marius Romme, professor i 
sosialpsykiatri, og John Read, 
professor i psykologi, som mener at 
begrepet er en fornærmelse og et 
overgrep i seg selv.

En annen psykiater, Laurence Simon, 
sier at de psykiatriske diagnosene er 
fantasiprodukter, og at den biolo-
giske psykiatrien mer er religiøs tro 
enn objektiv vitenskap. Homofili var 
en psykiatrisk diagnose som ikke ble 
fjernet før i 1987 i den amerikanske 
diagnosemanualen. Allen Francis, 
psykiater og en av redaktørene bak 
den amerikanske diagnosemanua-
len, har kommet på andre tanker, og 
sier at «there is no definition of a 
mental disorder. It’s bullshit. I mean, 
you just can’t define it» («det finnes 
ingen definisjon på mental forstyr-
relse. Det er pisspreik. Jeg mener, du 
kan bare ikke definere det»).

I somatikken oppdager man 
sykdommer; i psykiatrien finner man
dem opp i samarbeid med legemid-
delindustrien. Nærmere 400 diagno-
ser befinner seg nå i den amerikan-
ske diagnosemanualen for «mental 
disorders», og de ortodokse 
museums vokterne i psykiatrien har 
fått boltre seg fritt med synsing og 
diagnostisering i rettssal 250. Det har 
vært dem lite til ære.

Lars Olle Engaas,
frilansjournalist

larsolleengaas@gmail.com

Ikke kunstige 
skiller
POLITIKK
Marielle Leraand

I sitt svarinnlegg 16. juni hevder 
Erling Outzen at Rødt bygger opp 
kunstige skiller. Jeg mener skillet 
mellom å være for eller mot 
bombing av Libya ikke er kunstig, 
men sentralt, også i forståelsen av 
den norske staten. Derimot ser jeg 
det som kunstig å skulle beskrive 
staten enten som et ensidig red-
skap for borgerskapet eller som en 
nøytral kamparena, slik Outzen vil. 

I mitt forrige innlegg skrev jeg: 
«Selv om de arbeidende klassene har 
noe makt gjennom representasjon i 
folkevalgte organer og egne klasse-
organisasjoner, er det også i dagens 
norske samfunn en ikke-valgt elite 
av kapital- og medieeiere, direktører, 
lobbyister og EU-byråkrater som i 
hovedsak setter kursen for sam-
funnsutviklinga.» Dette er nettopp 
«den konkrete analysen av den 
konkrete situasjonen» som utgjør 
kjernen i marxismen.

Outzen mener sosialister bør være 
«reformister når det er mulig og 
revolusjonære når det er nødvendig». 
Hvis vi med «revolusjonær» mener 
det å være villig til å bruke fysisk 
makt mot eliten, er jeg enig. Ut fra en 
forståelse av at sosialisme handler 
om å frata den ikke-valgte eliten all 
makt og plassere all makt i hendene 
på det arbeidende flertallet, kan vi 
også si det motsatt.

Outzen mener erfaringene fra 
Venezuela ikke er relevante for oss. 
Jeg mener omtalen av landets 
folkevalgte president som «diktator» 
forteller oss noe viktig også om den 
norske elitens forhold til demokra-
tiske prinsipper når den ideologiske 
makta deres svikter.  

Marielle Leraand,
nestleder i Rødt

marielle.leraand@gmail.com

Tom Egil Hvervens artikkel i Klasse-
kampen lørdag 16. juni, «Hva er 
retten i stand til å tenke om et 
menneske?», har mange interes-
sante og viktige synspunkter på de 
vanskelige dilemmaene en står 
overfor i rettssaken mot Anders 
Behring Breivik. Er han strafferetts-
lig tilregnelig eller ikke? 

Hverven tar i sin artikkel utgangs-
punkt i formuleringen «kjenner 
lysten til det onde i mitt hjerte», fra 
den syndsbekjennelsen som så å si 
har vært enerådende i Den norske 
kirkes høymesser fra 1887 til 2011. 
Han undrer seg over hvorfor denne 
formuleringen ble tatt ut av gudstje-
nesten i Den norske kirke samme år 
som sam funnet strevde med å forstå 
voldshandlingene 22. juli.

Hverven skriver godt, og her er mye 
til ettertanke. Men utgangspunktet 
for artikkelen er noe upresist. I den 
nye ordningen for hovedguds-
tjenesten, som Kirkemøtet vedtok i 
april 2011, er den gamle synds-
bekjennelsen fortsatt 
med. Fortsatt kan man på 
gudstjenester bekjenne 
høyt sammen:

Hellige Gud, himmelske 
Far, se i nåde til meg, 
syndige menneske, som 
har krenket deg med 
tanker, ord og gjerninger, 
og kjenner lysten til det 
onde i mitt hjerte. For Jesu 
Kristi skyld, ha langmo-
dighet med meg. Tilgi meg alle mine 
synder og gi meg å frykte og elske deg 
alene.

Det som er nytt, er at menigheten kan 
velge mellom denne synds-
bekjennelsen og fem alternative 
formuleringer i sine hovedgudstjenes-
ter. Dette er syndsbekjennelser som 
også understreker det ondes realitet, 
om enn med andre formuleringer enn 
«lysten til det onde i mitt hjerte.»

I arbeidet med gudstjeneste-

reformen i årene fra 2004 til 2011 har 
det vært mye refleksjon og samtale 
om syndsbekjennelsens innhold og 
betydning i kirkens gudstjeneste. 
Mange høringsinstanser hadde 
innspill til forslaget til ny liturgi 
(2008), og saken ble behandlet både i 
Bispemøtet og Kirkerådet før 

Kirkemøtets endelige vedtak. 
Resultatet ble at ingen hovedgudstje-
nester, hverken høymesser, familie-
gudstjenester, ung messe eller andre 
gudstjenester, skal kunne feires uten 
at leddet synds bekjennelse er med.

I den nye gudstjenesteordningen kan 
syndsbekjennelsen plasseres enten 
tidlig i gudstjenesten, like etter 
inngangsord og samlingsbønn, eller 
senere i gudstjenesten, like før 
forbønnen. Det er den enkelte menig-

het som bestemmer plasseringen. 
Tidligere kom alltid syndsbekjen-

nelsen i høymessen helt i begynnel-
sen. Noen vil synes at den får mer 
vekt ved å komme tidlig i guds-
tjenesten. Slik kan den gis karakter 
av forberedelse og renselse før en 
går videre til Lovsang (gloria) og 
Ordets del. Andre vil argumentere 
for en sen plassering ved å si at 
syndsbekjennelsen er en naturlig 
konsekvens av Guds ord som lov og 
evangelium. Derfor følger den 
naturlig etter Ordets del, like etter 
prekenen og trosbekjennelsen.

Det finnes strømninger i vår tid og 
vårt samfunn som bagatelliserer 
ondskap og dermed tenderer til å 
stemple det onde som sykdom. Men 
Den norske kirke med sin nye 
gudstjenestereform bidrar ikke til å 
styrke denne tendensen. Det ondes 
realitet tas på alvor i liturgien like 
sterkt som tidligere. Menigheten gis 
anledning til både å reflektere over 
og bekjenne konsekvensene av «den 
onde lyst i hjertet», enten ved ordene 
fra den velkjente gamle syndsbe-
kjennelsen eller med andre klare og 
tydelige formuleringer.

Svein Arne Lindø, 
leder, Kirkerådet, Den norske kirke

svein.lindo@lyse.net

Lysten til det onde

Klassekampen 16. juni
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Hvorfor ble formuleringen 
«kjenner lysten til det onde i mitt 
hjerte» tatt ut av gudstjenesten i 
Den norske kirke samme år som 
samfunnet strevde med å forstå 
voldshandlingene 22. juli? Ikke 
vet jeg. Men jeg funderer på det, 
mellom Oslo tingretts behand-
ling av den første og den andre 
rettspsykiatriske rapporten.

Formuleringen om «lysten til 
det onde» er, så langt jeg vet, den 
mest brukte syndsbekjennelsen i 
norske gudstjenester fra 1887 til 
2011. Den sier noe om hva som 
var mulig å tenke på norsk. Og 
dermed om hva som kanskje 
ikke lenger er mulig å tenke, når 
formuleringen, etter flere tiårs 
debatt i en stadig mer demokra-
tisk norsk kirke, er blitt stemt ut.

Bakenfor ligger en lang, 
parallell, sekulær tradisjon fra 
filosofen Jean-Jacques Rousseau, 
som la grunnlaget for et annerle-
des, mer optimistisk syn på 
menneskets natur enn det som til 
da hadde dominert europeiske 
samfunn. Ikke minst har Rous-
seau vært innflytelsesrik gjen-
nom den demokratiske ideen om 

«allmennviljen» som en overindi-
viduell og enhetlig vilje rettet 
mot et felles beste. Liknende 
ideer ligger til grunn for mar-
xisme i ulike varianter, som 
Anders Behring Breivik kjemper 
mot. Men hvordan stiller det 
faktiske, nåværende samfunnet 
seg til ham? På hvilken måte 
ligger hans tanker og handlinger 
innenfor eller utenfor en allmenn 
fornuft? Og hva forteller den ene 
eller andre diagnosen om 
bakenforliggende forestillinger i 
det språket samfunnet har til 
rådighet for å beskrive ham?

Ondskap straffes, sykdom 
behandles, kort og godt. Striden 
om psykose og tilregnelighet er 

en kamp om å sette grensen 
mellom galskap og ondskap. 
Debatten bringer retten inn i 
troens og tvilens rom. De sakkyn-
diges forklaringer følger retten 
inn, om ikke i det ypperste, så i 
alle fall i det innerste av en 
medisinsk-vitenskapelig forstå-
else av mennesket. Hva er mulig 
å tenke om Breivik?

Debatten om tilregnelighet er 
eksempel på at rettspsykiatrien 
beveger seg helt i utkanten av 
sikker viten. Derfor virker den 
malplassert, den manglende 
ydmykheten og polemiske 
skråsikkerheten Torgeir Husby 
og Synne Sørheim viste denne 
uka. Etter å ha gått kraftig ut mot 
sine kritikere, brukte de mer enn 
en hel arbeidsdag til å gå gjen-
nom sin egen rapport, side for 
side. Først seint på ettermidda-
gen konkluderte de, med en 
underlig oppsummering av 
kjernen i Anders Behring 
Breiviks vrangforestilling: «Han 
mener han skal berge oss alle fra 
undergang i en kamp mellom det 
gode og det onde. I denne kampen 
har han et ansvar og et kall til å 
bestemme hvem som skal leve og 
dø. Dette kallet er forankret i en 
overordnet posisjon i en ikke-
eksisterende organisasjon.» Ved 
denne formuleringen sto de 
forbløffende fast gjennom hele 
gårsdagens utspørring.

Selv om vi lever et sekularisert 
samfunn, er det under en måned 
siden Stortinget tok første steg 
mot å skille stat og kirke. Jeg 
mener det kan være grunn til å se 
nærmere på om teologien kan 

forklare hva som er mulig å se, 
eller innse, for de statsoppnevnt 
sakkyndige Sørheim og Husby. 
For min del har jeg vanskelig for 
se hva som skiller deres oppsum-
mering fra enkle brudd på et par 
av de ti budene i Det gamle 
testamente: «Du skal ikke slå i 
hjel. Du skal ikke vitne falskt mot 
din neste.» Med mine ord: 
Breivik dreper, og han lyver om 
hvorfor han gjorde det. Andre 
kompetente vitner, for eksempel 
behandlende psykolog ved Ila 
fengsel, Eirik Johannesen, har 
understreket dette: Breivik lyver. 
Hvorfor i all verden fortjener 
løgn karakteristikken «vrangfo-
restilling» og ikke «ondskap»?

Husby og Sørheim vegrer seg 

nokså konsekvent for å ta inn 
politisk og ideologisk kontekst i 
arbeidet med diagnosen. Husby 
gikk nokså foraktfullt til angrep 
på sine kritikere, og forklarte at 
hovedregelen for rettspsykiatere 
er å se på den rollen og betydnin-
gen den tiltalte gir seg selv. 

– Man kaller ikke inn teologisk 
ekspertise for å se på en tiltalt 
som mener han er Jesus. Man 
kaller ikke inn historikere for å 
vurdere en som mener han er 
Napoleon, selv om han kommer i 
uniform, sa Husby. Og han la til 
at man ikke kan forvente at de 
sakkyndige skal drøvtygge og 
gulpe opp igjen all denne ekstra 
informasjonen selv.

Nå er det nettopp å drøvtygge og 
gulpe opp igjen informasjon 
Nietzsche anbefalte som beste 
metode for å forstå en tekst. Og 
om han senere ikke har fått full 
anerkjennelse for sine tanker om 
menneskelig storhet, har de 
fleste full tillit til Nietzsches 
filologiske innsikt, gjennom det 
vi gjerne kaller hermeneutikk, 
fortolkingsvitenskap. Å lese 
Breivik krever bredere perspek-
tiv enn Husby og Sørheim er 
villig til å bruke.

Særlig forsvarer Geir Lippe-
stad fikk gjennom utspørringen i 
går fram hvordan de sakkyndiges 
innsnevrede, medisinske ver-
densbilde er blitt en av sakens 
hovedproblemer. Jeg har tidli-
gere skrevet (27. april) om 
hvordan Breivik hentet inspira-
sjon fra al-Qa’ida og Osama 
bin-Laden. Kritikeren Espen 
Søbye går videre på liknende 
tanker i sin kommentar til Agnar 
Aspaas og Terje Tørrisens andre 
rapport i Morgenbladet denne 
uka:

«Breivik vil gjenreise stolthe-
ten ved å være norsk, men 
metoden han har tatt i bruk er 
nettopp ikke norsk. I de nordeuro-
peiske lutheranske landene er 
forholdet til Gud en relasjon 
mellom den enkelte og gud. Denne 
guden krever ikke store offer-
handlinger: Det er gjennom tro 
alene frelsen skjer, ikke gjennom 
martyrhandlinger. Det finnes 
ingen lære om at voldsomme 
handlinger skaper ære og evig 
frelse her.»

Jeg tror Søbye har rett i dette 
bidraget til analyse av Breiviks 
fremmedhet. For å kaste ytterli-
gere lys over problemene med å 
forstå Breivik, vil jeg altså 
undersøke den «relasjonen 
mellom den enkelte og gud» som 
kommer til uttrykk i syndsbe-
kjennelsen, slik den ble brukt i 
Den norske kirke mellom 1987 og 
2011. La meg legge til at jeg ikke 

Hva er retten i stand til å tenke om et menneske?

Troens og tvilens rom

undersøker dette verken fra 
innsiden eller utsiden av den 
tynne linjen mellom tro eller tvil, 
fra noen posisjon innenfor eller 
utenfor de prosessene som 
foregår i kirka. Jeg er mest 
interessert i hva prosessene sier 
om samfunnet. Hvis jeg har noen 
posisjon som kommentator, er 
det nettopp med ett kritisk bein 
på hver side av den tynne linjen. 
Mitt arbeid som litteraturkritiker 
består ofte i å undersøke selve 
linjen, slik den går gjennom 
filosofisk eller kunstnerisk 
ambisiøs litteratur.

Fra begynnelsen av rettssaken 
har jeg vært interessert i forhol-
det mellom galskap og ondskap, 
med referanser til filosofen Arne 
Johan Vetlesens arbeid i forlen-
gelsen av hans viktige bok «Evil 
and Human Agency», om ond-
skap og menneskelige handlin-

ger. Jeg har særlig interessert 
meg for hvordan fortellinger 
berettiger handlinger. Jo lenger vi 
har kommet i rettssaken, jo mer 
overbevist er jeg om at det kan 
være nyttig å gå videre til 
teologien for å finne svar på de 
dilemmaene retten kommer opp i 
som følge av Breiviks selvfram-
stilling. Kanskje man kan si at 
teologien formulerer noen 
grunnleggende menneskelige 
paradokser på måter som andre 
kunnskapsområder kan ha nytte 
av. Mennesket motsetningsfulle 
mulighet eller evne til ondskap 
er åpenbart ett av dem.

Setningen «Hellige Gud, 
Himmelske Far. Se i nåde til 
meg, syndige menneske, som har 
krenket deg med tanker, ord og 
gjerninger og kjenner lysten til 
det onde i mitt hjerte» ble formet 
av Gustav Jensen (1845-1922) 
som del av kirkelige reformer på 

begge sider av forrige århundre-
skifte. Liturgiske ledd som 
tidligere var salmer, ble omgjort 
til prosa, framsagt av den 
enkelte, som bekjennelse og 
bønn ved inngangen til høymes-
sen. Som all teologi, preges de 
nye ordningene av hva slags 
mentalt landskapet det er mulig 
å bevege seg i på den tida. 
Syndsbekjennelsens individual-
psykologiske prinsipp innføres 
for eksempel omtrent samtidig 
med at Freud gjør observasjoner 
som fører til psykoanalysens 
teori.

Enda mer interessant kan det 
være å se på en bredere historisk 
bakgrunn for Gustav Jensens 
formulering. I middelalderen, og 
ikke mindre i de lutherske 
kirkene under eneveldet, fun-
gerte den enkeltes bot og omven-
delse langt på vei som selve 
forutsetningen for å kunne delta i 

enhver form for menneskelig 
fellesskap. Erkjente man ikke 
egen synd, og dermed tilbøyelig-
heten til ondskap, kunne man 
ikke være med i nattverdsfelles-
skapet. Konfirmasjonsordningen 
(1736) og skolesystemet (1739), 
lages for å utstyre den enkelte 
med leseferdighet, for eksempel 
til å forstå De ti bud i Luthers 
forklaring, og derved få begrep 
om betingelsene for å delta i et 
menneskelig fellesskap, forstått 
med den tids fornuft.

I notatet «Syndsbekjennelse og 
liturgisk forberedelseskultur» 
(tilgjengelig på kirken.no) 
skriver sokneprest Geir Hansen 
om hvorfor han mener Gustav 
Jensens formulering bør ut av 
den offentlige gudstjenesten og 
over i en individuell skriftemåls-
sammenheng: «I vår pluralis-
tiske tid er det ikke mulig å 

fastholde et felles fromhetsmøn-
ster.»

Geir Hansens fyldige, seks år 
gamle notat har interessante 
kulturelle referanser. Noen av 
dem faller i et annet lys noen år 
seinere. Hansen ser ut til å være 
klar over noe av risikoen 
forbundet med å redusere den 
individuelle erkjennelsen av 
ondskap i liturgiens tekster. 
Som kjent består Breiviks 
verdensbilde i å skille skarpt 
mellom de andres, muslimenes, 
iboende ondskap, og hans egen, 
norske gruppes godhet. Hansen 
siterer for seks år siden nevnte 
filosof Vetlesen, om fordelen ved 
å gi slipp på et altfor naivt 
forhold til ondskap:

«Ved at all destruktivitet, alt 
hat og alle onde hensikter ikke 
trenger å bli ansett å komme 
utenfra ..., men innrømmes også å 
komme innenfra, fra en selv som 
individ eller fra ens egen gruppe, 
blir destruktivitet som sådan 
mindre farlig, mindre truende. … 
Når mennesker i fellesskap kan 
forestille seg det onde og bearbei-
de ondskapen inne i seg, vil de 
lettere kunne unngå å gjøre onde 
handlinger i praksis.»

Hva slags langsgående 
samfunnsmessige prosesser 
ligger bak en stats- eller folke-
kirkes omformulering av 
syndsbekjennelser? Jeg må 
innrømme at jeg ikke hadde sett 
for meg at det i kirkens innerste 
sirkler også ble foretatt vurde-
ringer av endringer i symbol-
rommet i rundt, for eksempel i 
voldsfilmer (som estetisk sett 
ligger svært nær dataspill). Men 
slik skriver sokneprest Geir 
Hansen i 2006:

«Voldsfilmenes påtrengende og 
realistiske framstilling av 
ondskapen hindrer faktisk 
muligheten for en indre bearbei-
ding av ondskapen, og kan i 
verste tilfelle føre til at de onde 
handlingene i filmen imiteres i 
den virkelige verden.»

Med henvisning til teologen 
Jan Olav Henriksen innrømmer 
han imidlertid at kirken må være 
oppmerksom på sin del av 
ansvaret for at talen om det onde 
ikke lenger er noe «inventar» i 
menneskets indre verden.

Spørsmålet retten skal ta stilling 
til i løpet av de nærmeste ukene, 
er vel ikke mindre: Skal «det 
onde», og den tilhørende straffen, 
regnes til Breiviks og vår felles 
verden? Eller skal grensene 
formes rundt det tilsynelatende 
mer nøytrale begrepet «syk-
dom»?

Tom Egil Hverven
tomegilh@klassekampen.no

«Å lese Breivik krever brede-
re perspektiv enn Husby og 
Sørheim er villig til å bruke»
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Jeg er ingen partyfikser, men hjalp til med festen til en god kompis. Jeg 
kontaktet folkene i «Fuck For Forest» etter Sverres ønske. Det var han 
som ville ha dem der. Jeg synes det er helt uproblematisk at jeg hjelper 

en venn med et privat arrangement. Jeg har vært barne- og ungdomsprogram-
leder hele tida, eier min egen barnehage og er veldig bevisst på at jeg er en 
offentlig person. Jeg tror folk forstår at man kan ha flere hatter.

VEGARD «SHORT CUT» OLSEN, EKS-POPSTJERNE OG MIGRAPOLIS-PROGRAMLEDER TIL VG

KRONIKK 
&DEBATT

debatt@klassekampen.no

Valget i Hellas ble over hele 
Europa framstilt som et valg 
mellom euro og drakmer. 
Samtidig var alle klar over at 
hovedalternativene var Ny 
Demokrati og Syriza. Begge 
partiene ville holde på 
euroen, men med hvert sitt 
tilbud til EU og IMF.

Ny Demokrati var villig til 
å godta kuttopplegget til EU 
og IMF, men ville forhandle 
for å dempe det noe, først og 
fremst ved å forskyve de 
viktigste fristene to år lenger 
ut i tid. Syriza var ikke villig 
til å godta kuttopplegget, og 
så for seg forhandlinger med 
EU og IMF på det grunnlaget.

Opplegget til Syriza ble 
stempla som fullstendig 
urealistisk av politikere og 
media i de fleste EU-land. Det 
ble slått fast som en opplagt 
sannhet at EU og IMF ville 
innstille all utbetaling av 
avtalte lån hvis kuttavtalen 
fra desember ikke ble over-
holdt fra gresk side. Dermed 
ville den greske statskassa 
være tom i løpet av få måne-
der, Hellas ville være konkurs 
og måtte sparkes ut av 
euroen.

Dette ble brukt for alt det 
var verdt i den greske valg-
kampen – ikke bare av de to 
tradisjonelle maktpartiene 
Ny Demokrati og Pasok 
(sosialdemokratene), men 
også av utenlandske politi-
kere og av media i de fleste 
EU-land. Truslene hagla mot 
greske velgere – for at de ikke 
skulle finne på å stemme på 
Syriza ved omvalget i juni.

Truslene avgjorde valget. 
Ved flere meningsmålinger i 
ukene før valgdagen 17. juni 
lå Syriza over Ny Demokrati 
med målinger helt oppe i 35 
prosent. Hvis det hadde holdt 
helt fram til valget, ville 
Syriza – og ikke Ny Demo-
krati – fått de ekstra 50 
plassene i parlamentet som 
den underlige valgordningen 
i Hellas gir til det partiet som 
samler flest stemmer. 

Hadde Syriza fått over 34 
prosent av stemmene, ville 
styringstillegget på 50 
mandater gitt partiet et reint 

flertall i parlamentet. Det 
måtte for enhver pris hindres, 
og det lyktes. Tilstrekkelig 
mange velgere valgte vekk 
Syriza da de kom til valgur-
nene 17. juni – hvis de ikke 
ble sittende hjemme. 
Valgoppslutningen ble lavere 
enn vanlig, og også klart 
lavere enn ved valget i mai. 
Skjebnevalget ble for tungt å 
ta for mange greske velgere.

Syriza endte på 26,9 

prosent, mens Ny Demokrati 
fikk 29,7 prosent og dermed 
også styringstillegget på 50 
mandater – en sjettedel av 
plassene i parlamentet.

Men var det hold i påstan-
dene om at valgopplegget til 
Syriza var urealistisk?

Hvis Syriza hadde fått 
Angela Merkel som den 
sentrale motparten ved 
eventuelle forhandlinger, ville 
utgangen vært forutsigbar: 
Hellas måtte ha bøyd seg – el-
ler latt seg sparke ut av 
eurofellesskapet. 

Men det har skjedd mye i 
EU de siste ukene som 
utfordrer posisjonen til 
Merkel. Det viktigste er den 
klare seieren til Hollande ved 

valget i Frankrike. Det er 
mange likhetstrekk mellom 
valgkampen til Hollande og 
valgkampen til Syriza. 
Viktigst: det er ikke kuttpoli-
tikk som får EU-land ut av 
krisa. Vekst må til, og det har 
EU-regjeringene et felles 
ansvar for å utvikle.

Hvis den franske regjeringen 
hadde stått aleine om et slikt 
krav, ville Tyskland fortsatt 

ha definert krisepolitikken til 
EU. Men mange land opple-
ver at kuttpolitikken bare har 
gjort vondt verre. Vekst har 
etter valgseieren til Hollande 
erstatta kutt som nøkkelord 
både i den politiske og den 
økonomiske debatten om 
hvordan en skal komme seg 
ut av krisa.

De siste ukene har trekan-
ten Paris-Madrid-Roma 
begynt å definere seg som et 
alternativt tyngdepunkt i EU 
– et alternativ til Berlin. Går 
Hellas konkurs, er regjerin-
gene i Spania og Italia livred-
de for at finansmarkedene i 
neste omgang legger presset 
på dem. For begge disse 
regjeringene er Hellas første 
forsvarsskanse. Det er derfor 

ikke opplagt at EUs forhand-
lingsopplegg med en eventu-
ell Syriza-regjering ville fulgt 
oppskriften til Merkel.

Det heller ikke norske 
journalister som rapporterte 
fra Aten fikk med seg, var at 
Syriza tilbød EU ikke noe 
mindre enn en alternativ 
krisepolitikk. 

Det var en krisepolitikk som 
avviser det katastrofale 
kuttopplegget som den 
greske regjeringen så seg 
tvunget til å godta i desember, 
for eksempel at tallet på 
offentlig ansatte skal ned 
med 150.000 i løpet av et par 
år, at de som blir igjen må ned 
20–40 prosent i lønn, at 
minstelønna skal ned med 22 
prosent og at pensjonene 
kuttes.

Men viktigst for resten av 
EU: det var en krisepolitikk 
retta mot det helt sentrale 
poenget: Den som vil forsvare 
EU, må hindre at Hellas 
bryter sammen økonomisk – 
uansett om det skulle skje 
ved at Hellas tvinges ut av 
euroen eller gjennom en 
kuttpolitikk som landet 
verken økonomisk eller 
sosialt kan tåle.

Syriza sendte gjennom 
valgkampen dette budskapet 
til resten av EU: Hele EU-
prosjektet er i fare hvis Hellas 
ender i økonomisk og politisk 
kaos. Både samholdet innad i 
EU og legitimiteten til EU 

avhenger av at Hellas-krisa 
får en solidarisk løsning.

Det er ikke sånn at penger 
forsvinner når gjeld øker. Er 
gjelda stor, er tilgodehaven-
dene til utlånerne også store. 
Hjelpepakkene til Hellas fra 
EU og IMF kom i form av lån 
som økte den greske stats-
gjelda. Den økte på to år fra 
127 prosent av BNP til 166 
prosent ved det siste årsskif-
tet. IMF regner med at den 
går opp i 187 prosent i 2013. 

For Tyskland er lånepak-
kene i stor grad styrt av 
egeninteresse: Mange av de 
milliarder av euro som EU og 
IMF sender til Hellas, ender i 
tyske banker fordi så mye av 
den greske gjelda er tatt opp i 
Tyskland.

Dobbeltmoralen bak 
kuttkrava til Merkel blir 
tydelig også på andre måter. 
Kuttavtalen fastlegger for 
eksempel at den greske 
regjeringen ikke skal kutte i 
militærutgiftene, bare i alt an-
net. I forhold til folketall og 
BNP er de greske militærut-
giftene de klart høyeste i 
Europa. Hellas har vært 
verdens femte største impor-
tør av våpen de siste åra, og 
over tredjeparten av importen 
er kommet fra Tyskland. Den 
vil Merkel ikke røre. 

Dag Seierstad,  
EØS-rådgiver for SVs stortings-

gruppe og landsstyremedle m i SV
dag.seierstad@stortinget.no

«Det er ikke sånn at 
 penger forsvinner når 
gjeld øker»

SYRIZA: Hadde Syriza fått over 34 prosent av stemmene, ville styringstillegget på 50 mandater gitt partiet et reint flertall i parlamentet, 
skriver Dag Seierstad.  FOTO: NTB SCANPIX

ORIENTERING
Dag Seierstad

Syriza: – Hele EU-prosjektet er i fare hvis Hellas bryter sammen økonomisk og sosialt.

Syrizas tilbud til EU
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Katrine Ree Holmøy (kulturredaktør) | Haakon Flemmen | Sandra Lillebø  
| Guri Kulås Dag Eivind Undheim Larsen | Astrid Hygen Meyer   

kultur@klassekampen.no

Det skal etableres et 
minnesmerke etter 
terrorangrepene 22. juli i 
regjeringskvartalet, i 
tillegg til et minnesmerke 
på landsiden ved Utøya. På 
det nasjonale minnesmer-
ket i regjeringskvartalet 
skal navn på alle de drepte 
stå, opplyser Kulturdepar-
tementet.

– Regjeringen ønsker å 
hedre alle som ble rammet 
22. juli. Minnestedene skal 
hedre drepte, overlevende, 
hjelpemannskaper og 
frivillige. De skal være 
tilgjengelig for alle, sier 
kulturminister Anniken 
Huitfeldt.

Det vil bli utlyst en 
internasjonal prekvalifise-
ring, som etterfølges av en 
lukket konkurranse, 
opplyser regjeringen. 
Statens fagorgan, Kunst i 
offentlige rom (Koro), vil ha 
ansvaret for prosjektene.

©NTB

NOTERT:

Minnes 
22. juli
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INTERNASJONALEN: I 
går noterte Klassekampen 
at e-bøker for første gang 
selger mer enn papirbøker i 
USA. Nå melder The 
Guardian at inntredenen 
fra internettbokhandler og 
e-bøker merkes også for 
bokhandlerne i England. 
Siden 2009 har britiske 
Booksellers Association 
mistet 195 medlemmer. 
Butikkreduksjonen påvirker 
særlig ferske forfattere og 
smale titler. Direktøren i 
Booksellers Association, 
Tim Godfray, sier til 
Guardian at nedleggelsene 
er svært bekymringsfulle. 
Ifølge foreningen er 
papirboksalget i landet 
nede på det laveste nivået 
på ni år, mens salget av 
digital litteratur stadig 
øker.

SM

MER MAKT TIL MEDIETILSYNET: Kulturminister Anniken Huitfeldt har lyttet nøye til ekspertutvalgets forslag om regulering av mediemar-
kedet. Her fra overrekkelsen av rapporten i april i år.  ARKIVFOTO: CHRISTOPHER OLSSØN.

Hvis kulturminister 
Anniken Huitfeldt 
får det som hun vil, 
skal mediemarke-
det reguleres av 
Medietilsynet i 
mye større grad 
enn i dag.

MEDIER
Av Sandra Lillebø

Ekspertgruppen som utarbei-
det rapporten om den norske 
medielovgivningen tidligere i 
år, har fått gjennomslag for 
sine ønsker. I forslaget som 
ble sendt på høring fra Kultur-

departementet i går, er flere 
av ekspertgruppens råd tatt 
til følge.
■ Den nasjonale eierskapsbe-
grensningen på 1/3 av marke-
det beholdes som i dag.
■ Regionale begrensninger 
skal etterstrebes til 1/3, men 
fastsettes av Medietilsynet 
gjennom forskrift.
■ Elektroniske medier regnes 
inn i det øvrige mediemarke-
det.
■ Vertikal integrasjon skal 
ikke lovreguleres.

– Overmodent
Gunn Enli er førsteamanuen-
sis ved institutt for medier og 
kommunikasjon ved Univer-
sitetet i Oslo. Hun sier at de-
partementets hensikt med å 
overflytte makt til medietilsy-

net, sannsynligvis er å gjøre 
mediefeltet mindre politisk 
avhengig, og tilsvarende gjøre 
tilsynet til en mer innflytel-
sesrik institusjon.

– Dét, og at de nå inkluderer 
elektroniske medier i regule-
ringen, er overmodne endrin-
ger på et felt som har blitt mye 
mer komplisert de siste årene. 

Jeg mener dette viser at kul-
turdepartementet anerkjen-
ner mediefeltet som et kompli-
sert reguleringsområde som 
krever ekspertise og at det er 
mulig å vurdere markeder i 
enkelttilfeller, sier hun. Kari-
anne Hjørnevik Nes, som er 
kommunikasjonsleder i Medi-
etilsynet, sier til Klassekam-
pen at de ser med interesse på 
regjeringens forslag, men at 
det er for tidlig å ta stilling til 
de enkelte tiltak som foreslås.

Ingen betydning for Edda
– Vi skal utarbeide en hørings-
uttalelse, og hva vi mener vil 
komme til uttrykk der, uttaler 
hun. 

– Om dette forslaget går 
gjennom, vil det ha noe å si for 
A-pressens oppkjøp av Edda 
Media?

– Vi har tidligere slått fast at 
det er det nåværende lovver-
ket som skal gjelde. Slik er 
det fortsatt. 

sandra.lillebo@klassekampen.no

Går for endring

1. Bli sint! 
Stephane Hessel

2. Massemorderen som kom 
inn fra ingenting 
Regi Th. Enerstvedt

3. Den liberale utopi 
Karl Polanyi

TRONSMO:

Ti på topp
4. Sosiologisk årbok 
2012 
Dorothy Smiths mfl

5. Just kids 
Patti Smith

6. La Granada press 
Kristian Wikborg Wiese

7. Soldater-beretninger 
om krig, drap og død 
Sönke Nietzel

8. Fran Lebowitz reader 
Fran Lebowitz

9. Snu-brev til klimagene-
rasjonen 
Aleksander Melli mfl

10. Ulikhetens pris 
Wilkinson og Pickett
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FAKTA

Dette er saken:
■ I går sendte kulturdeparte-
mentet et forslag om endringer 
i medieeierskapsloven ut på 
høring.
■ Forslaget kommer etter at en 
rapport om hvordan dagens 
regulering av mediemarkedet 
fungerer, ble levert i april i år.
■ Forslaget innebærer blant 
annet at eierskapsbegrensnin-
gene i større grad skal 
fastsettes av Medietilsynet 
gjennom forskrift, og ikke 
gjennom lov som i dag. 

«Dette er over-
modne endringer»

GUNN ENLI, MEDIEFORSKER
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Strømmen av 
 rapporter og doku-
mentasjon fra de 
siste ti ukene i 
rettssal 250 har 
vært stri. Kunstner-
ne Sverre Malling 
og Maria Tryti 
 Vennerød har slått 
følge, og gått inn i 
sin tid. 

KULTUR
Av Astrid Hygen Meyer (tekst), 
André Løyning og Linda  Bournane 
Engelberth (foto)

I går var siste dag i tingretts-
saken mot den terrortiltalte 
Anders Behring Breivik, og 
norsk presse har lagt et spesi-
elt kapittel i norsk mediehis-
torie bak seg.

Men parallelt med at jour-
nalistene og kommentatorene 
har gått inn og ut av Tinghu-
set og tastet, referert og foto-
grafert, har et knippe kunst-
nere koplet seg på nyhetsbil-
det, og fulgt det tett de siste ti 
ukene.

Ned i mørket
Da Sverre Malling takket ja til 
å ta på seg oppdraget som 
rettstegner for Klassekam-
pen, valgte han å gjøre det for 
å prøve å forstå.

– Forstår du mer nå?
– Tja. Har man et overblikk 

er det alltid klargjørende, 

men jo mer man går ned i de-
taljene og nyanserer sitt eget 
bilde, jo mer tvisyn opplever 
man. Sånn er det for meg nå.

Og Malling har gått ned i 
detaljene. Han har studert 
gjerningsmannens ansikt 
inngående, de myke, litt lub-
ne hudpartiene under dob-
belthaken, de små kvisene og 
arrene på terroristens høyre 
kinn, den høye pannen og det 
blonde skjegget, den konser-
vative klesstilen. Når han har 
sittet og tegnet og tegnet på 
de samme linjene, har det 
oppstått et slags spill i avbild-
ningen.  

– Han er veldig stiv i maska. 
Man venter gjerne en slags af-
fekt av vitale mennesker, det 
menneskelige er bygget opp-
under en slags følelsesmessig 
affekt som man gjerne kan 
spore i et ansikt. Hos ham er 
det helt tilstivnet. Han er sam-
tidig mange steder blitt skis-
sert som et monster, men når 
jeg ser dette litt lubne fjeset 
hans, er det umulig ikke å ten-
ke på den gutten som forsvant 
så til de grader ned i et mørkt 
blindspor.

Malling har aldri tidligere 
interessert seg spesielt for 
rettstegningen som sjanger, 
sier han. Hvordan de siste ti 
ukene relaterer til hans kunst-

neriske virke ellers, der han 
beskjeftiger seg med litteræ-
re, forseggjorte, ikonografiske 
motiver, mener han er for tid-
lig å si.

Et subjektivt anslag
– Man kan jo spørre seg om 

rettstegning har noe for seg, i 
dagens flyt av digital informa-
sjon, dokumentasjon, fotogra-
fi. Men med dette sanselige 
håndverket har vi en introvert 
disiplin som er filtrert gjen-
nom to øyne, som er båret av 
noe menneskelig. Det er et 
veldig subjektivt anslag midt 
oppi det hele. Tegningen kom-
mer forhåpentligvis nærmere 
innpå, tilbyr en annen form 
for inderlighet, mener Mal-
ling. 

Midt under rettssaken, et-
ter å ha sittet flere dager i 
strekk og hørt pårørende og 
overlevende ofre fortelle sine 
historier, ble Sverre Malling 
nødt til å ta seg en pause. 

– Man blir lammet av den 
situasjonen man er gått inn i. 
Jeg gikk og tenkte på Breivik 
konstant, drømte om Breivik 
om nettene, og man blir rett 
og slett deprimert. Da tenkte 
jeg at dette er i overkant for 
meg. Nå må jeg ta meg en 
pause. Men det er et mennes-
kelig instinkt, tenker jeg. Jeg 
reagerte veldig sterkt, og det 
er et godt reaksjonsmønster. 
Man skal reagere, hvis ikke er 
man nærmest avstumpa. 

Ikkje direkte råka
– Det er mange som er leie av 

rettssaken nå, som distanse-
rer seg fra den. Men der er 
ikke jeg i det hele tatt. De pro-
blemstillingene jeg har skre-
vet om føles overhodet ikke 
uttømt, sier dramatiker Maria 
Tryti Vennerød.

Hver dag mens rettssaken 
har pågått, har hun fulgt over-
føringene hjemmefra, og pu-
blisert en eller flere skjønnlit-
terære tekster på bloggen 
«Ikkje direkte råka. Dagbok 
16/4 – 22/6». Og ukentlig har 
tekstene blitt iscenesatt i 
samarbeid med Dramatik-
kens Hus i Cappelen Damms 
forlagslokaler.

Den daglige publiseringen 
har åpnet for en helt annen 
arbeidsmåte enn hun er vant 
til, forteller Maria Tryti Ven-
nerød. Men det var krevende 
å finne en tone hun syntes 
passet, parallelt med at det 
fortsatt pågår en kollektiv 
sorgprosess i samfunnet om-
kring henne. Bloggens navn, 
«ikkje direkte råka», beskri-
ver en del av kjernen. Når sa-
ken i alle kanaler behandles 
emosjonelt, har hun følt på 
behovet for å behandle den in-
tellektuelt – uten å miste den 
sensitiviteten som ligger der.

– Det er greit å bevege seg 
mot noen grenser så lenge en 

KLASSEKAMPEN42 Lørdag 23. juni 2012

FAKTA

Kunstnere i retten:
■ I går var siste dagen i 
rettssaken mot Anders Behring 
Breivik. Den har blitt dekket 
bredt i mediene. Kunstnere har 
også kommet med sine bidrag. 
■ Klassekampen har snakket 
med vår egen rettstegner 
Sverre Malling, og med 
dramatiker Maria Tryti 
Vennerød om deres erfaringene 
underveis. 

FILTRERT: Sverre Malling hadde aldri prøvd seg som rettstegner da han takket ja til å tegne Breivik-
saken for Klassekampen. Han mener rettstegningen som et sanselig håndtverk tilfører saken noe 
menneskelig. 

Å prøve å forstå
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vet hvorfor en gjør det. Redse-
len for å plumpe ut med noe 
som blir veldig dumt, har jeg 
kjent mye på. Det tror jeg alle 
gjør, enten det er rundt mid-
dagsbordet eller det gjelder 
de som befatter seg med retts-
saken mer konkret. Det er jo 
kraften, motstanden i dette. 
Jeg har lyst til å si noe, men 
har følt at det er umulig. Jeg 
må vise innlevelse, men må 
også forstå at jeg aldri kan for-
stå. Og oppi det blir jeg veldig 
selvopptatt. Det er også feil.

– Hvor har du tydeligst 
kjent at du nærmer deg en 
grense?

– I beskrivelsen av ofrenes 
opplevelser. Og i beskrivelse-
ne av gjerningsmannen. Vi 
prøver hardt, hele samfunnet, 
å forstå. Samtidig som vi ikke 
vil forstå.

– Ikke kan forstå?
– Nei, jeg mener at vi ikke 

helt vil. Enten er han gal, eller 
så er han ond. Det er som om 
det ikke fins noe imellom, og i 
begge tilfeller definerer vi 
ham vekk, og det gjør meg 
veldig urolig. 

De er famlende og undersø-
kende, tekstene Maria Tryti 
Vennerød har publisert i løpet 
av de siste ti ukene. I flere av 
dem bruker hun seg selv, i an-

dre er det konflikter og posisjo-
ner som stilles mot hverandre, 
det rasjonelle og det irrasjonel-
le konfronteres og kollapser.

– Vi vil jo ha et svar, sånn at 
vi kan gå videre. Antakelig får 
vi et juridisk, formelt svar, 
men det kan jo ankes. På et 
tidspunkt kan det ikke ankes 
mer, men verden blir jo heller 
ikke enklere av det. Det er 
fristende å bare lage et svar, 
og gå videre.

– Jeg skulle til å spørre deg 
om hvorfor det er viktig å lage 
det motsatte – et mer kom-
plekst rom fylt av motsetnin-
ger? Det er jo det du gjør?

– Det har du rett i, det er en 
viktig del av prosjektet. Å dve-
le ved det langsomme, umuli-
ge og å ikke ha raske og over-
siktlige svar. Men til og med i 
mitt eget arbeid nå, tenker jeg 
at nå må jeg lage en slutt. 
Rettssaken er over, og jeg må 
kaste ut en påstand og samle 
trådene. Det er den hangen 
man har til å få alt til å henge i 
hop. Men det er ikke sikkert 
det henger i hop, og om man 
får det til å henge i hop, er det 
kanskje like mye noe man 
skaper som noe man finner, 
sier Maria Tryti Vennerød.

astridhm@klassekampen.no
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FORSØKENDE: Dramatiker Maria Tryti Vennerød.

Ikkje for å skryta, men

Vi må vel kunna innrømma at vi har visse verdiar

Vi har vel vore, eller, vi må vel kunna kalla oss forbilledlege

Vi er jo gode

Altså, måten å takla det på

Det er jo ikkje fordi vi er naive

Vi baserer oss på tillit

Vi er baserte på tillit

Ikkje mange som kunne køyrt eit så tillitsbasert opplegg

Vi stolar på kvarandre

Det er lite skilnad, ikkje sant, vi er på same nivå, i same sko, eller båt

Står side om side

Det er klart at dei fruktene vi nyt godt av, dei er på mange vis eit 

resultat av

Ærleg arbeid

Vi har jo sett ein enorm vekst

Så viss du skal komma her og no, i den sårbare situasjonen vi er i, no, 

og byrja å stilla spørsmål og problematisera

stilla deg utafor

 Maria Tryti Vennerød

Typisk norsk

å. Å ikke forstå.
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Liberale og radikale 
krefter i andre land 
brukte den norske 
grunnloven som 
våpen i demokrati-
kampene på 
1800-tallet. Det 
viser ny forskning 
ved Universitetet i 
Oslo.

1814–2014
Av Haakon Flemmen (tekst) og 
Christopher Olssøn (foto)

– For oss er dette helt nye 
funn, sier professor Karen 
Gammelgaard, som leder fors-
kningsprosjektet «Textuali-
zing Democracy» ved Univer-
sitetet i Oslo.

Forskerne har avdekket 
lenge ukjente oversettelser av 
og debatter om den norske 
grunnloven. Funnene viser at 
den var en viktig politisk in-
spirasjonskilde for 1800-tal-
lets radikalere i Europa. 

– Det er lenge blitt påstått 
at den norske grunnloven 
var viktig i andre land. Nå 
kan vi dokumentere det nøy-
aktig. Vi vet nå hvordan den 
ble oversatt, hvem som leste 
den og hvilke direkte følger 
den fikk.

Gammelgaard, som selv er 

tsjekkiskekspert, har oppda-
get at Grunnloven ble over-
satt og heftig debattert i 1848 i 
Böhmen, som det vestlige 
Tsjekkia het den gang. Dette 
var en tid med uro i det øster-
rikske keiserdømmet, som 
Böhmen da var en del av.

Flere nasjoner, én stat
– I denne situasjonen forsøkte 
den tsjekkiske eliten å innfø-
re en ny grunnlov. Som vanlig 
var i tidens nye konstitusjo-
ner, skulle den sikre mennes-
kerettighetene, prinsippet om 
at all legitim statsmakt stam-
mer fra folket selv, og makt-
fordelingsprinsippet. Det vil 
si at statsmakten skulle deles 
mellom den lovgivende, utø-
vende og dømmende makt. 
Men i Böhmen hadde man 
også et annet ønske. Man ville 
være en selvstendig nasjon, 
nærmere bestemt en av flere 
selvstendige nasjoner under 
én stat. Det var dette som gjor-
de Norges grunnlov så aktuell 
– vel å merke Grunnloven fra 
4. november 1814, sier Gam-
melgaard.

Inspirert av Norge
Grunnloven ble undertegnet 
17. mai 1814, men revidert no-
vember samme år på grunn av 
den nye unionen med Sverige. 

– Det spesielle med den 
norske novembergrunnloven 
var at den la til rette for at to 
selvstendige nasjoner kunne 
leve sammen under én kon-
ge. Dette var hovedgrunnen 
til at den ble en så viktig in-
spirasjonskilde for tsjekker-
ne. Den viste at det var mulig 
å danne et moderne konstitu-
sjonelt demokrati bestående 
av flere nasjoner.

Mens revolusjonene herjet 
Europa i 1848 forsøkte liberale 
krefter å redusere den øster-
rikske keiserens makt. En for-
samling ble satt til å skrive en 

ny grunnlov, og dette arbeidet 
ble inspirert av den norske 
grunnloven, ifølge Gammel-
gaard.

«Det eneste demokrati»
– Det er spennende å lese dis-
kusjonene fra grunnlovsfor-
samlingen i det østerrikske 
keiserdømmet. Det refereres 
flere ganger til den norske 
grunnloven. Blant annet vises 
det til forbudet mot munkeor-
dener. «Selv en av de mest li-
berale konstitusjoner i ver-
den, nemlig den norske, tole-
rerer ikke munkeordener», 
sies det i en diskusjon om 

trosfrihet og religiøse institu-
sjoners privilegier. En liberal 
avis i Wien skrev i juli 1848 at 
«Norge er i øyeblikket det 
eneste demokrati i Europa», 
forteller professoren. 

Men keiseren grep inn og 
hindret at landet fikk en nor-
skinspirert grunnlov. 

– I skjul hadde han og hans 
nærmeste ministre forberedt 
en helt annen grunnlov, for-
teller Gammelgaard.

Forskerne har også oppda-
get en tysk oversettelse fra 
1848, men den har de ikke 
rukket å granske ennå.   

Romantikk og litteratur
I England sto den norske 
grunnloven høyt på agenda-
en allerede i 1814. Liberale og 
reformistiske grupper mente 
den norske løsningen gjorde 

det mulig å forene demokrati 
og monarki, forteller post-
doktor Tone Brekke, som 
også deltar i grunnlovspro-
sjektet. 

– Disse kretsene kjempet 
for reformer av det engelske 
systemet, spesielt utvidelser 
av stemmeretten. Dette var en 
fortsettelse av radikalismen 
fra 1700-tallet, der også av-
skaffelse av monarkiet var 
sentralt. Nå hadde mange re-
formister begynt å tone ned 
kampen mot kongemakten, 
og for dem representerte den 
norske grunnloven en demo-
kratisk løsning som lot seg 
forene med monarki. Den ble 
sett på som et alternativ til de 
mer radikale, revolusjonære 
ideene fra Frankrike, sier 
Brekke.

Det var særlig de to liberale 

■ Forskere har funnet ukjente oversettelser av Grunnloven ■ Var vikt

Grunnloven som

FRAM FRA SKYGGENE: Karen Gammelgaard står i spissen for forskerne som har blåst støvet av gamle                          

FAKTA

Grunnloven av 1814:
■ Var et viktigere debattema i 
andre land enn tidligere antatt.
■ Kjent for sine radikale 
prinsipper om folkesuverenitet, 
maktfordeling og individers 
frihet. 
■ Oversatt i to numre av et 
tsjekkisk tidsskrift i august 
1848.
■ Oversatt til tysk samme år og 
utkom som hefte i Swinemünde 
og Stettin i dagens Polen.
■ Dukket opp i flere oversettel-
ser i England allerede i 1814.
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«Norge er i øye blikket det eneste 
 demokrati i Europa.» 

AVISA «DIE PRESSE», 1848
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avisene The Examiner og 
Morning Chronicle som satte 
den norske konstitusjonen på 
dagsordenen. Begge 
avisene argumentere 
for politisk reform 
også i England.

 – The Examiner 
var drevet av brødre-
ne John og Leigh 
Hunt og knyttet til en 
interessant radikal, 
litterær sirkel. Her 
finner vi blant andre 
dikteren Percy B. 
Shelley og essayisten William 
Hazlitt, som kjempet for et 
romantisk politisk prosjekt. 
Det romantiske var for dem 
noe i retning av å tenke visjo-
nært og ubundet av tradisjo-
nen

Norges grunnlov passet 
inn i dette prosjektet, noe 

som viser hvor radikal den 
faktisk var. 

Det ble spesielt lagt vekt på 
frihetstanken i Grunn-
loven, noe de også 
skrev litterært om. 
Charlotte Wardles dikt 
«Norway. A Poem» er 
et godt eksempel på 
hvor visjonært og my-
tologisk friheten i 
Grunnloven ble tolket, 
sier Brekke.

En litterær sjanger
Liberalerne så konstitusjonen 
av 1814 som et uttrykk for et 
undertrykt folks kamp for fri-
het.

– Noen år tidligere hadde 
forfatteren Mary Wollsto-
necraft i sine reisebrev beskre-
vet nordmenn som det mest 
frie folket hun hadde sett – i 

kontrast til skrekkveldet 
franskmennene hadde opp-
levd etter revolusjonen. Nord-
mennene ble idealisert som et 
fritt folk, uberørt og ukorrum-
pert av samfunnets strukturer.  

Brekke mener det er viktig 
å forstå hvilken betydning 
grunnlover har og har hatt 
som litterære tekster.

– Konstitusjonen er inter-
essant som litterær sjanger, 
fordi den ble sett på som be-
slektet med den politiske 
pamfletten. Sjangeren er 
nært knyttet til vestlige re-
volusjoner og demokrati, og 
den er fortsatt høyaktuell. 
Tenk bare på arbeidet med 
en ny grunnlov i Egypt, og på 
fredsprisvinner Liu Xiaobos 
initiativ til en ny demokra-
tisk grunnlov i Kina. 

haakon.flemmen@klassekampen.no

tig inspirasjonskilde i Tsjekkia og England

m skyts

            oversettelser og glemte debatter om Norges grunnlov i andre europeiske land.

Tone Brekke
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Årsstudium
Inkluderer 6 ukers studieopphold og praksis i Tanzania.

Året du aldri glemmer!

FRED & KONFLIKT
INTERNASJONALE 

STUDIER
PÅ BJØRKNES HØYSKOLE

I OSLO

Bachelor
Inkluderer studieopphold i Tanzania 

& studietur til Midt-Østen.

Master
Ett semester i Oslo i samarbeid med PRIO. 

Resten i Sør-Afrika/Australia.

Lik oss på facebook:
facebook.com/bjorkneshoyskole
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undervurderte den filosofiske 
verdien av arbeidet sitt.

– Hun ble rasende, og slo 
neven i bordet. Hun hatet det 
jeg gjorde, og nektet å snakke 
om det, sier Simons. 

Ville ikke være bitter
Under sitt foredrag på Blin-
dern snakket Simons både 
om sin personlige konflikt 
med Beauvoir, og om bevise-
ne for at mange av hovedtan-
kene i Jean-Paul Sartres ho-
vedverk «L’être et le néant» 
(«Væren og intet») egentlig 
kom fra Beauvoir. Det viste 
seg blant annet da hans dag-
bøker fra andre verdenskrig 
ble utgitt posthumt. Men Be-
auvoir snakket aldri om det 
offentlig.

– Hvorfor gjorde hun ikke 
det?

– Det er umulig å vite hva 
som er andre menneskers in-
dre motivasjon for sine hand-
linger. Men jeg kan si hva jeg 
tror, og det er at hun nektet 
for det fordi hun fryktet å 
framstå som mislykket og bit-
ter. I et intervju i 1960 ble hun 
spurt om hva som var beveg-
grunnen for hennes selvbio-
grafiske prosjekt, og da svarte 
hun at hun ønsket at det skul-
le føre til en bedre forståelse 
av «Det annet kjønn». Men 
egentlig handler det jo om 
hennes eksistensialisme.

La grande sartreuse
Simons oppfatter at betydnin-
gen av Beauvoir som filosof 
har blitt større med årene. En 
av årsakene til det, kan være 
at de filosofiske miljøene i 
større grad har begynt å ak-
septere at det ikke kun finnes 
én måte å tenke filosofisk på, 
men at det også kan finnes be-
tydelig filosofisk materiale i 
for eksempel en roman. 

– Jeg synes det er kjempe-
gøy å høre unge akademikere 
snakke om henne i dag. De tar 
det som en selvfølge at hun er 
filosof, så det er tydelig at det 
har skjedd noe på vegen. I min 
tid ble hun bare sett på som 
«La grande sartreuse», som 
Sartres partner, sier Simons. 

– Hva er den største forskjel-
len på Beauvoirs og Sartres ek-
sistensialisme, slik du ser det?

– Spørsmålet er problema-
tisk. Mange snakker om Be-
auvoirs etikk, og ser helt bort 
fra at hun før andre verdens-
krig var fullstendig selvsen-
trert og egoistisk. Men kort 
fortalt tror jeg den store for-
skjellen mellom dem var at 
separasjon ikke var et pro-
blem for Sartre, mens det var 
det for henne. Han på sin side 
hadde større problemer med 
nærhet. Kvinner er nok mer 
redd for å være alene. Men 
kanskje er jeg enkel. 

sandra.lillebo@klassekampen.no

«Separasjon var 
ikke et problem for 
Sartre. Det var det 
for henne»

MARGARET SIMONS
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Klassekampen 
er en radikal, 
riksdekkende 
dagsavis med 
hovedkontor i 
Oslo sentrum.

KULTUR-
JOURNALIST
VIKARIAT
En av våre kulturjournalister skal i permisjon, 
og vi søker etter en vikar i perioden 1. august 
2012 til 30. mars 2013.
 Vi ser etter en selvstendig journalist med 
et bredt kildenett og med solide kunnskaper 
om feltene kulturavdelingen dekker, det vil si 
mediebransje, bokbransje, litteratur, billedkunst 
og ideologi/debatt. Vi ser etter en journalist 
med nese for nyhetssaker, og som behersker 
fl ere sjangre, også featurejournalistikk. Søkerne 
må ha interesse og forståelse for det særegne 
avisprosjektet Klassekampen.

Søknadsfrist: 25. juni.

Søknad og kortfattet CV sendes til 
katrineh@klassekampen.no

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Fungerende kulturredaktør Katrine Ree 

 Holmøy, 22059509 / 93262972 /
katrineh@klassekampen.no
Klubbleder NJ Pål Hellesnes, 
22059516 / paalh@klassekampen.no

MOTIVASJON: Simone de Beauvoir ville ikke framstå som mislykket. Derfor nektet hun for at det var mange av hennes tanker Sartre fikk 
anerkjennelse for i «Væren og intet», mener Margaret Simons. 

Simone de Beau-
voir fant seg i å stå 
i Sartres skygge for 
ikke å framstå som 
bitter, mener en av 
verdens fremste 
Beauvoir-forskere.

KULTUR 
Av Sandra Lillebø (tekst) og  
Linda Bournane Engelberth (foto)

– Det frustrerer meg at Beau-
voir nektet for at hun var filo-
sof. På den måten bekreftet 
hun bare det menn alltid had-
de sagt: at kvinner ikke kun-
ne være filosofer, sier Marga-
ret Simons til Klassekampen. 
Simons, som er professor ved 
Southern Illinois University, 
er i Oslo for å delta på den tju-
ende konferansen til Simone 
de Beauvoir Society, som den-
ne gangen arrangeres i Norge. 
Konferansen er et samarbeid 
mellom Universitetet i Oslo 
og NTNU, og samler 70 av ver-
dens fremste Beauvoir-for-
skere.

Simons er en av de absolut-
te størrelsene innen Beauvoir-
forskningen. Som doktor-
gradsstudent solgte hun alt 
hun eide for å dra til Paris for 

Motvillig filosof
Margaret Simons kjempet for Simone de Beauvoirs anerkjennelse:

FAKTA

Dette er saken:
■ Denne uka gikk den tjuende 
konferansen for Simone de 
Beauvoir society av stabelen i 
Oslo.
■ 70 av verdens mest framtre-
dende Beauvoir-forskere har 
vært samlet.
■ En av dem er Margaret 
Simons, professor ved 
Southern Illinois University.
■ Simons mener at Beauvoir 
selv nektet å ta på seg rollen 
som filosof. 

Wergelandsveien 29 ved Slottsparken

EM-sluttspillet 
på storskjerm!

Litterær salong  
med skruknotter

Frode Grytten  
Joachim Førsund  

Jon Michelet  
Kjartan Fløgstad m.fl

å møte og intervjue Beauvoir, 
og flere ganger konfronterte 
hun sin læremester med sin 
frustrasjon over at hun selv 
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Åpningstider i billettkontoret: 
Man.-fre.: kl. 11.00-18.30. 
Lør.: kl. 11.00-17.00. 
NB! Den siste timen utleveres 
kun billetter til samme kveld. 
Rullestolbrukere bes melde fra 
ved billettbestilling 
Forsalg t.o.m. desember! 
Billettbestilling på telefon: 
Man.-fre.: kl 09.30-18.30 
Lør.: kl. 11.00-17.00 
Åpningstider i billettkontoret: 
Man.-fre.: kl. 11.00-19.30. 
Lør.: kl. 11.00-18.00. 
NB! Den siste timen utleveres 
kun billetter til samme kveld. 
Rullestolbrukere bes melde fra 
ved billettbestilling. 

HOVEDSCENEN 
ABIGAILS PARTY Av Mike 
Leigh  I kveld kl. 19.30. Sp. 
10.-12.,14.-17., 23.-25/5 og i 
juni. 
ANNA KARENINA av Lev 
Tolstoj. En versjon for scenen 
av Armin Petras.   Sp. 3., 4., 
5., 7., 8., 9., 18., 19., 21., 22., 
29., 30., 31/5 og i juni.
På Scenekanten Spesial 8. 
mai: 
Intro v/regissør og teatersjef 
Hanne Tømta før forest. 
Publikum inviteres til å dele 
sine synspunkter/opplevelser 
umiddelbart etter forest.Alt 
skjer fra scenen. 
FOLK OG RØVERE I 
KARDEMOMMEBY  Av 
Thorbjørn Egner Premiere 
13/10. Sp. i okt/nov/des. 
SOURCE OF SUMMER 
Sommerkonsert med The 
Source  Lørdag 9. juni kl. 
20.00 

AMFISCENEN 
FRØKEN JULIE av August 
Strindberg I kveld kl. 19.30. 
Sp. 10., 21/5 og 1., 2., 5., 6 
juni. 
ENTROPI - 
Stafylokokktrilogien II  av 
Christopher Nielsen  
Ekstraforestillinger: 4., 5., 
7.-9., 11., 12., 14.-16., 18., 
19., 23.-25. og 29.-31/5. 
KONDOLERER - KOMILAB 4.3 
Ekstraforestillinger 3., 22/5 og 
4., 7., 8., 9/6. 
BABETTES GJESTEBUD av 
Karen Blixen 
Ekstraforestillinger 7., 8., 9/6. 
MINUS 2 av Samuel 
Benchetrit  Ekstraforestillinger 
11., 12., 19., 20., 24., 28., 
29/9 og i oktober. 

TORSHOVTEATRET 
Bill.best. 815 00 811 
HÅNDTERING I SPOKANE  
Komilab nr. 7 Av Martin 
McDonagh Sp. 2.-5., 8.-12., 
15. og 16/5. 
KAFKA - Komilab 4.1 Av Franz 
Kafka. Bearbeidet av Harald 
Eia og Nadina Bouhlou 
Ekstraforestillinger 1., 2., 5., 
6., 7., 8., 9./6.

VI ØNSKER VÅRT PUBLIKUM 
RIKTIG GOD SOMMER! 
Teatret er stengt t.o.m. 5/8. 
Billettsalg i sommer: www.
oslonye.no eller tlf.81533133.

HOVEDSCENEN 
Rosenkrantzgt. 10. Bill. tlf. 22 
34 86 80 
ÅPENT HUS 25/8 kl.11-15.  
Omvisninger, åpne verksteder, 
åpne prøver, kostymesalg 
mm. 
SCENER FRA ET EKTESKAP 
av Ingmar Bergman.  Premiere 
30/8. Siste forest. 20/10. 
Tir-fre kl. 19:30, lør kl.18. 
KARLSSON PÅ TAKET av 
Astrid Lindgren.  Premiere 
8/11. 9/11-24/11 i salg nå. 
Tir-fre kl.18, lør kl.14. 

CENTRALTEATRET 
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 
80 
DE DØDES TJERN av 
Bernhard Borge. Dramatisert 
av Pernille Skaansar.  
Urpremiere 6/9. Forsalg t.o.m. 
9/10. 

TEATERKJELLER´N 
Akersgt. 38. Bill. tlf. 22 34 86 
80 
www.foodstory.no: 
Forhåndsbestilling 
pausesnacks og drikke, og 
selskapsmenyer. 
SIMON & STIG TRÅKKER I 
SPAGHETTIEN Stig-Werner 
Moe & Simon Andersens 
sommerrevy fra Stavern 2012.  
5/9-15/9 i salg nå. 
MIN FORESTILLING OM MOR 
med Bente Børsum. 
Dramatisert av Anne-Karen 
Hytten.  12/9, 13/9 og 14/9 
kl.13. 
PÅ GJENGRODDE STIER av 
Knut Hamsun. Med Ola B.
Johannessen.  26/9, 27/9, 
28/9 og 29/9 kl.13. 

TRIKKESTALLEN 
Torshovgt. 33. Bill. tlf. 22 34 
86 80 
Rullestolbrukere bes melde fra 
ved bill. best. 
DEN STYGGE ANDUNGEN av 
H. C. Andersen. Dramatisert 
av Kjersti Germeten.  5/9-27/9 
i salg nå. 
KARIUS OG BAKTUS av 
Thorbjørn Egner.  13/9-29/9 i 
salg nå. 

TEATER PÅ DAGTID 
Bill. tlf. 22 34 86 80 
MATINÉER KL.13:00: 
MIN FORESTILLING OM 
MOR.Med Bente Børsum. 
Dramatisert av Anne-Karen 
Hytten. Teaterkjeller’n 12/9, 
13/9 og 14/9 kl.13.
PÅ GJENGRODDE STIER. Av 
Knut Hamsun. Med Ola B. 
Johannessen. Teaterkjeller’n 
26/9, 27/9, 28/9 og 29/9 kl.13. 

 
Kristian IV’s gt. 8
Tlf: 22 42 43 44

Kjøp billett på nett: 
www.detnorsketeatret.no

Billettluka open: Mån. kl. 
11.-17., tys.-fre. kl. 
11.-19.30., laur. kl. 11.-17.30. 
Billettelefonen frå kl. 10., laur. 
frå kl. 11.
Kafe Løve open frå kl. 11. 
Søndag stengt.
Teatret er sommarstengt frå 
og med 23/6.

HOVUDSCENEN
Musikalen EVITA av Tim Rice 
og Andrew Lloyd 
Webber: Premiere 5/9. Sep: 
5.-8., 12.-15., 19.-22., 25.-29. 
Okt: 9.-11., 13., 16.-20., 
23.-27., 30., 31. Nov: 1.-3., 
6.-10., 13.-17., 20.-24., 
27.-30. Des: 1., 4.-8., 11.-15., 
19.-22., 29.
JUNGELBOKA av Rudyard 
Kipling: Nypremiere 6/10. Okt: 
6., 9.-13., 15.-20., 22.-25., 
27., 30., 31. Forsal t.o.m. 
15/12. 
ABRAHAMS BARN av Svein 
Tindberg: Ekstra frams. i 
2013: 4., 5., 8.-10. januar.

SCENE 2
ZOO av Jonas Corell Petersen 
m. fl.  Premiere 31/8. Aug: 31. 
Sep: 1., 4.-6., 11.-13., 26.-29. 
Okt: 2.-5.
SORGA KLER ELEKTRA av 
Eugene O´Neill: Sep: 19.-22. 
Okt: 30., 31. Nov: 1.-3., 6.-10., 
27.-30. Des: 1.
KJÆRE LANDSMENN! av 
Herborg Kråkevik m. fl.: Ekstra 
frams: Sep: 2., 6.-8., 13.-15. 
Nov: 2., 8., 16., 17., 24., 29., 
30.
33 VARIASJONAR av Moisés 
Kaufman:  Noregspremiere 
12/10. Okt: 12., 13., 16., 
18.-20., 23., 24., 26., 27. 
Forsal t.o.m. 8/12.

SCENE 3
DEI SEKSUELLE NEVROSANE 
TIL FORELDRA VÅRE av 
Lukas Bärfuss: Premiere 29/8. 
Aug: 29., 31. Sep: 1., 5.-8., 
12., 13., 15.
DØDSDANSEN av August 
Strindberg: Premiere 20/9. 
Sep: 20.-22., 27., 29. Okt: 4., 
6., 10., 12., 13.
VI SOM ER HUNDRE av Jonas 
Hassen Khemiri  Sep: 26. Okt: 
5., 26. Nov: 15. Des: 7.
HIMMLERS FØDSELSDAG av 
Thomas Bernhard: Premiere 
18/10. Okt: 18.-20., 24., 25., 
27. Nov: 14. Des: 6.
FUCK MY LIFE av Per Olav 
Sørensen og Pol 
Heyvaert: Noregspremiere 
22/11. Nov: 22., 23., 28.-30. 
Des: 1., 5., 6., 8., 12.

MATINÉPROGRAM
Framsyningar på dagtid kl. 
13.00:  
6/9: DEI SEKSUELLE 
NEVROSANE TIL FORELDRA 
VÅRE.
13/9: ZOO.
27/9: DØDSDANSEN.
19/10: EVITA.
25/10: HIMMLERS 
FØDSELSDAG.
29/10: BJØRNEN.
9/11: 33 VARIASJONAR.
29/11: SORGA KLER 
ELEKTRA.
30/11: KJÆRE LANDSMENN!
6/12: FUCK MY LIFE.

LØRDAG 23.06

21 Jump Street regi Chris Miller, Phil 
Lord (Engelsk - 15 år) Anb ungd/voksne 
18:30 og 21:00.

 En katt i Paris (norsk tale) regi 
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
(Fransk - 7 år) 12:00.

Journey 2 - Den mystiske øya (3D) 
regi Brad Peyton (Engelsk - 7 år) 12:00 
og 14:10.

 Lorax - Skogens vokter (3D) 
(norsk tale) regi Chris Renaud, Ken 
Daurio, Cinco Paul (Amerikansk - til-
latt for alle) 13:00 (sal 1).

Men in Black 3 (3D) regi Barry Son-
nenfeld (Amerikansk - 11 år) Anb ungd/
voksne 16:00, 18:30 og 21:00.

 Piratene! (3D) (norsk tale) regi 
Jeff Newitt, Peter Lord (Amerikansk 
- 7 år) 15:30 (sal 1) og 16:20.

Prometheus (3D) regi Ridley Scott 
(Amerikansk - 15 år) 15:15, 18:15 og 
20:45 (sal 1).

Snow White and the Huntsman regi 
Rupert Sanders (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 12:30, 18:00 (sal 1) 
og 21:00.

The Dictator regi Larry Charles (Engelsk - 
11 år) Anb ungd/voksne 13:50.

TORGGT. 9

21 Jump Street regi Chris Miller, Phil 
Lord (Engelsk - 15 år) Anb ungd/voksne 
13:30, 16:00, 18:30 og 21:00.

 Alvin og gjengen 3 (norsk 
tale) regi Mike Mitchell (Amerikansk 
- tillatt for alle) 13:00.

Bollywood: Ferrari Ki Sawaari regi 
Rajesh Mapuskar 7 år) 18:00.

 Bollywood: Teri Meri Kahani 
(Indonesisk - 17:30 og 20:30.

Journey 2 - Den mystiske øya regi 
Brad Peyton (Engelsk - 7 år) 16:00.

 Lorax - Skogens vokter (norsk 
tale) regi Chris Renaud, Ken Daurio, 
Cinco Paul (Amerikansk - tillatt for 
alle) 13:30.

Men in Black 3 regi Barry Sonnenfeld 
(Amerikansk - 11 år) Anb ungd/voksne 
21:00.

 Piratene! (norsk tale) regi Jeff 
Newitt, Peter Lord (Amerikansk - 7 år) 
15:40.

Prometheus regi Ridley Scott (Ameri-
kansk - 15 år) Anb ungd/voksne 21:00.

Snow White and the Huntsman regi 
Rupert Sanders (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 13:00, 17:45 og 20:30.

The Dictator regi Larry Charles (Engelsk 
- 11 år) Anb ungd/voksne 15:15 og 
18:30.

 Tor med Hammeren regi Gunnar 
Karlsson, Toby Genkel, Óskar 
Jónasson (Norsk - 7 år) 13:30 og 
16:00.

Moonrise Kingdom regi Wes Anderson 
(Engelsk - 7 år) 15:00, 18:00 og 
20:30.

Dark Shadows regi Tim Burton (Ameri-
kansk - 11 år) Anb ungd/voksne 21:00.

Hva gjør vi nå? regi Nadine Labaki 
(Egypt - 11 år) Anb ungd/voksne 18:30.

Hva om vi alle bodde sammen? regi 
Stéphane Robelin (Fransk - tillatt for alle) 
Anb ungd/voksne 18:45.

Martha Marcy May Marlene regi 
Sean Durkin (Amerikansk - 15 år) 21:15.

Snow White and the Huntsman regi 
Rupert Sanders (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 17:00 (sal 1) og 20:00 
(sal 1).

The Best Exotic Marigold Hotel regi 
John Madden (Engelsk - tillatt for alle) Anb 
ungd/voksne 16:00.

The Cabin in the Woods regi Drew 
Goddard (Amerikansk - 15 år) 21:15.

The Dictator regi Larry Charles (Engelsk - 
11 år) Anb ungd/voksne 16:15.

The Hunger Games regi Gary Ross 
(Amerikansk - 11 år) Frarådes barn under 
11 år 17:30.

SANNERGATA 6D

Babykino: Moonrise Kingdom regi 
Wes Anderson (Engelsk - 7 år) 13:00.

KORT på Ringen: Barnekortfilmer      
tillatt for alle) Gratis kortfilmprogram! 
17:30 presis.

WESTLIFE - Live from Croke Park 
21:30.

21 Jump Street regi Chris Miller, Phil 
Lord (Engelsk - 15 år) Anb ungd/voksne 
18:30 og 21:00.

 En katt i Paris (norsk tale) regi 
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
(Fransk - 7 år) 14:00 og 16:00.

Hva om vi alle bodde sammen? regi 
Stéphane Robelin (Fransk - tillatt for alle) 
Anb ungd/voksne 12:00.

Journey 2 - Den mystiske øya (3D) 
regi Brad Peyton (Engelsk - 7 år) 16:15.

 Laban - Lille Annas favoritter 
regi Karin Nilsson, Lasse Persson, 
Alicja Jaworski (Svensk - tillatt for 
alle) 12:30 og 14:45.

Men in Black 3 (3D) regi Barry Son-
nenfeld (Amerikansk - 11 år) Anb ungd/
voksne 18:30.

Moonrise Kingdom regi Wes Anderson 
(Engelsk - 7 år) 16:15 og 18:45.

 Piratene! (3D) (norsk tale) regi 
Jeff Newitt, Peter Lord (Amerikansk 
- 7 år) 13:00 (sal 1).

Prometheus regi Ridley Scott (Ameri-
kansk - 15 år) Anb ungd/voksne 17:50.

Prometheus (3D) regi Ridley Scott 
(Amerikansk - 15 år) 15:10 (sal 1) og 
20:45 (sal 1).

Snow White and the Huntsman regi 
Rupert Sanders (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 15:50, 18:00 (sal 1) 
og 20:30.

The Avengers (3D) regi Joss Whedon 
(Amerikansk - 11 år) Anb ungd/voksne 
11:45.

The Dictator regi Larry Charles (Engelsk - 
11 år) Anb ungd/voksne 21:10.

Weekend regi Andrew Haigh (Engelsk 
- 11 år) Anb ungd/voksne 19:00 og 
21:15.

Woody Allen: A Documentary regi 
Robert B. Weide (Engelsk - tillatt for alle) 
14:45.

 21 Jump Street regi Chris Miller, 
Phil Lord (Engelsk - 15 år) Anb ungd/
voksne 17:30 (sal 2), 20:00 
(sal 2) og 22:30.

 Arriettas hemmelige verden 
(norsk tale) regi Hiromasa 
Yonebayashi (Japansk - 7 år) 11:45 
og 14:00.

 En katt i Paris (norsk tale) regi 
Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli 
(Fransk - 7 år) 12:30 (sal 2) og 
14:15 (sal 2).

Journey 2 - Den mystiske øya (3D) 
regi Brad Peyton (Engelsk - 7 år) 12:00 
og 14:30.

 Laban - Lille Annas favoritter 
regi Karin Nilsson, Lasse Persson, 
Alicja Jaworski (Svensk - tillatt for 
alle) 11:15 (sal 2) og 16:00 (sal 
2).

 Lille speil på veggen der 
(norsk tale) regi Tarsem Singh 
(Amerikansk - 7 år) 13:30 (sal 1) 
og 16:00 (sal 1).

LOL regi Lisa Azuelos (Amerikansk - tillatt 
for alle) Anb ungdom 16:15, 18:30 og 
20:45.

 Lorax - Skogens vokter (3D) 
(norsk tale) regi Chris Renaud, Ken 
Daurio, Cinco Paul (Amerikansk - til-
latt for alle) 11:30 (sal 1).

 Men in Black 3 (3D) regi Barry 
Sonnenfeld (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 17:45, 20:15 og 
22:45.

 Prometheus (3D) regi Ridley Scott 
(Amerikansk - 15 år) 23:00.

SuperClasico regi Ole Christian Madsen 
(Dansk - 11 år) Anb ungd/voksne 15:30.

 The Avengers (3D) regi Joss 
Whedon (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 16:45, 19:45 og 
22:45.

The Dictator regi Larry Charles (Engelsk 
- 11 år) Anb ungd/voksne 18:30 (sal 1), 
20:45 (sal 1) og 23:15 (sal 1).

 Tor med Hammeren regi Gunnar 
Karlsson, Toby Genkel, Óskar 
Jónasson (Norsk - 7 år) 11:30, 
13:30 og 15:30.

Weekend regi Andrew Haigh (Engelsk - 
11 år) Anb ungd/voksne 11:00, 13:15, 
17:45 og 20:15.

LAMBERTSETER SENTER
SYMRA 1-2

21 Jump Street regi Chris Miller, Phil 
Lord (Engelsk - 15 år) Anb ungd/voksne 
18:50.

 Arriettas hemmelige verden 
(norsk tale) regi Hiromasa 
Yonebayashi (Japansk - 7 år) 14:00.

Journey 2 - Den mystiske øya (3D) 
regi Brad Peyton (Engelsk - 7 år) 15:30 
(sal 1).

 Laban - Lille Annas favoritter 
regi Karin Nilsson, Lasse Persson, 
Alicja Jaworski (Svensk - tillatt for 
alle) 11:40 (sal 1).

 Lorax - Skogens vokter (3D) 
(norsk tale) regi Chris Renaud, Ken 
Daurio, Cinco Paul (Amerikansk - til-
latt for alle) 11:30.

Men in Black 3 (3D) regi Barry Son-
nenfeld (Amerikansk - 11 år) Anb ungd/
voksne 16:20.

Moonrise Kingdom regi Wes Anderson 
(Engelsk - 7 år) 21:15.

 Piratene! (3D) (norsk tale) regi 
Jeff Newitt, Peter Lord (Amerikansk 
- 7 år) 13:15 (sal 1).

 Saguni - Tamil Film regi N. 
Shankar Dayal (Tamilsk m/eng. tekst 
- 18 år) 20:30 (sal 1).

Snow White and the Huntsman regi 
Rupert Sanders (Amerikansk - 11 år) Anb 
ungd/voksne 17:45 (sal 1).

Moonrise Kingdom regi Wes Anderson 
(Engelsk - 7 år) 15:30, 18:30 og 
21:00.

Prometheus regi Ridley Scott (Ameri-
kansk - 15 år) Anb ungd/voksne 14:30 
(sal 1), 17:30 (sal 1) og 20:30 
(sal 1).

Weekend regi Andrew Haigh (Engelsk - 
11 år) Anb ungd/voksne 15:30, 18:30 
og 21:00.

Woody Allen: A Documentary regi 
Robert B. Weide (Engelsk - tillatt for alle) 
15:30, 18:30 og 21:00.
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teater

Redaksjon
Braanen, Bjørgulv, ansvarlig redaktør

22 05 95 01 / 916 00 006 
bjorgulv.braanen@klassekampen.no

Nyhetsleder 22 05 95 02
Kallset, Kjell-Erik N., nyhetssjef

22 05 95 10 
kjellek@klassekampen.no

Skurdal, Mari, nyhetssjef
 22 05 95 06 

mari.skurdal@klassekampen.no

Nyhet
Brandvold, Åse, journalist 

22 05 95 15 
aseb@klassekampen.no

Brox, Johan, journalist
22 05 95 19 
johan.brox@klassekampen.no

Ekeberg, Emilie, journalist
22 05 95 11 
emiliee@klassekampen.no

Hellesnes, Pål, journalist
22 05 95 16 
pal.hellesnes@klassekampen.no

Simenstad, Line Madsen, journalist
22 05 95 13 
lines@klassekampen.no

Skjeseth, Alf, journalist
22 05 95 12 
alf.skjeseth@klassekampen.no

Tallaksen, Simen, journalist
22 05 95 29 
siment@klassekampen.no

Musdalslien, Anette, journalist Trondheim
22 05 95 04 
anette.musdalslien@klassekampen.no

Haug, Kristin, journalist (perm.)

Folkvord, Magnhild, journalist (perm.)

Politikk
Kristjánsson, Mímir, journalist

22 05 95 14 
mimirk@klassekampen.no

Vegstein, Lars Unar Størdal, journalist
22 05 95 17 
larsv@klassekampen.no

Utenriks
Shanmugaratnam, Yohan, utenriksredaktør

22 05 95 30 
yohan@klassekampen.no

Grasaas-Stavenes, Eirik, journalist
22 05 95 32 
eirikgs@klassekampen.no

Henriksen, Sissel, journalist
22 05 95 31 
sissel.henriksen@klassekampen.no

Johansen, Peter M., journalist
22 05 95 33 
peterm@klassekampen.no

Wahab, Amal, korrespondent, Kairo
amalw@klassekampen.no

Kultur
Eielsen, Marte Stubberød, kulturredaktør (perm.)

martee@klassekampen.no
Holmøy, Katrine Ree, fung. kulturredaktør

22 05 95 09 
katrineh@klassekampen.no

Flemmen, Haakon, journalist
22 05 95 93 
haakonf@klassekampen.no

Kulås, Guri, journalist
22 05 95 86 
gurik@klassekampen.no

Larsen, Dag Eivind Undheim, journalist
22 05 95 44 
dageivindl@klassekampen.no

Besøksadresse: Grønland 4, Oslo
Postadresse: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo
Telefon: 22 05 95 00. Telefaks, redaksjon: 22 05 95 80
Telefaks, administrasjon/annonse: 22 05 95 87

www. klassekampen.no

Møller, Ingrid Kleiva, journalist
22 05 95 92 
ingridm@klassekampen.no

Lillebø, Sandra, journalist
22 05 95 43 
sandra@klassekampen.no

Meyer, Astrid Hygen, journalist
22 05 95 45 
astridhm@klassekampen.no

Østrem, Olav, journalist (perm.)
olav.ostrem@klassekampen.no

Bokmagasinet
Haugen, Karin, bokredaktør

22 05 95 41 
karin.haugen@klassekampen.no

Larsen, Martin Grüner, redaksjonssekretær
22 05 95 38 
martingl@klassekampen.no

Hverven, Tom Egil, hovedanmelder
tom.egil.hverven@klassekampen.no

Kronikk og debatt
Sælid, Velaug Hobbelstad, kronikk- og 

debattredaktør (fung.) 
22 05 95 25 
velaugs@klassekampen.no

Krystad, Ellen, red.sekretær
21 09 30 44 
ellenk@klassekampen.no

Øvald, Even Andreas, red.sekretær
22 05 95 92 
eveno@klassekampen.no

Mjaugedal, Tollef (perm.)

Desken
 22 05 95 08, desk@klassekampen.no
Ingebrigtsen, Brita, vaktsjef

22 05 95 51 
britai@klassekampen.no

Løyning, André vaktsjef
 22 05 95 50
 andrel@klassekampen.no
Rønningsland, Ove, deskjournalist 

22 05 95 52 
over@klassekampen.no

Tørhaug, Hilde, deskjournalist
 21 09 31 33
 hildet@klassekampen.no

Typografi
Haaland, Audun, typograf

22 05 95 58 
audunh@klassekampen.no

Nystuen, Rune, typograf
22 05 32 44 
runen@klassekampen.no

Wold, Frøydis, typograf
22 05 95 57 
froydis.wold@klassekampen.no

Øvergaard, Johannes Michael, typograf
22 05 95 60 
johannes@klassekampen.no

Foto
Engelberth, Linda Bournane, fotograf.

22 05 95 64 / 924 29 670 
linda.engelberth@klassekampen.no

Mohr, Anniken C., (perm)

Administrasjon og salg
Wal van der, Marga, Daglig leder 

22 05 95 65 / 00 
marga.vanderwal@klassekampen.no

Bjørkhaug, Kenneth, 
Salgs- og opplagsansvarlig 
22 05 95 70 
kenneth.bjorkhaug@klassekampen.no

Sentralbord
22 05 95 00  

sentralbord@klassekampen.no
Arntzen, Eirun

22 05 95 97 
eiruna@klassekampen.no

Abonnement
 22 05 95 72,  

abonnement@klassekampen.no
Lund, Yvonne, 

22 05 95 71 
yvonne.lund@klassekampen.no

Dahl, Dag Rune,
22 05 95 73 
dag.rune.dahl@klassekampen.no

Løssalg
Grimsmo, Håvard Kanikkeberg, løssalgsansvarlig

22 05 95 79, haavardg@klassekampen.no

Annonse
 22 05 95 75, annonse@klassekampen.no
Simensen, Pål, salgssjef

22 05 95 85, pals@klassekampen.no
Sola, Marit, annonsekonsulent

22 05 95 76  
marits@klassekampen.no

Solhaug, Ivan, annonsekonsulent
22 05 32 74  
ivans@klassekampen.no

Lindqvist, Kristian, annonsekonsulent (perm.)

Marked
Samuelsen, Christian, markedssjef

22 05 95 81 
christian.samuelsen@klassekampen.no

Thorbjørnsen, Hallgeir, markedskonsulent
22 05 95 83 
hallgeirt@klassekampen.no

Jørgensen, Julie , markedskonsulent
22 05 95 82 
juliej@klassekampen.no

Flaten, Kristina Tallaksen, markedskonsulent
22 05 95 93, kristinat@klassekampen.no

Regnskap
Abrahamsen, Marit, regnskapsansvarlig

22 05 95 91, marita@klassekampen.no

It
Klæboe, Lars, it-ansvarlig

22 05 95 95, larsk@klassekampen.no 

Berdahl, Bjørn, 
22 05 95 89, bjornb@klassekampen.no



Kor mykje for fisken? 
(Scooter på nynorsk)

Jakta er betre enn fangsta
Tonebrigde
Vi treng di støtte
Om du har fått anda att
Det her er første sida av   
andre kapittel
Eg vil ha deg att i eit 
rytmeåtak
kjem ned på golvet som
ein galning
Eg vil ha deg att i eit 
rytmeåtak
kjem ned med full 
verknad!
Eg vil ha deg att i eit 
rytmeåtak
kjem ned på golvet som 
ein galning
Eg vil ha deg att, så vask 
opp tallerkenen.
Forresten, kor mykje for
fisken?
Kor mykje for fisken?

Her kjem vi, her kjem vi
Her kjem vi att
Je! Solskinn i lufta!

Eg vil ha deg att i eit
rytmeåtak
kjem ned på golvet som 
ein galning
Eg vil ha deg att for 
rytmeåtak
kjem ned med full 
verknad!
Eg vil ha deg att i eit 
rytmeåtak
kjem ned på golvet som 
ein galning
Eg vil ha deg att, så vask
opp tallerkenen.
Forresten, kor mykje for 
fisken?
Kor mykje for fisken?
Vi bryt reglane
Ignorerer maskinen.
Du kan aldri stagge dette
Jakta er betre enn fangsta! 

Solskinn i lufta!
Kom igjen! Na, na, na, na, 
Alle no! Na, na, na, na, na, 
na, na, na, na
Kom igjen! Saman! Je! Je!
Kor mykje for fisken?
Kor mykje for fisken?
Je! Kom igjen, kom igjen
Argh!

Hærverk

Fiskevise

AKKURAT NÅ

– utfordrer det etablerte

Tips til nyhetsredaksjonen: nyhetsleder@klassekampen.
no. Åpningstider: 08.30-16.00 (man-fre). Besøksadresse: 

Grønland 4, Oslo. Postadresse: Boks 9257 Grønland, 0134 Oslo. Abonnement: 22 05 95 72

22 05 95 00

En datingside hevder 
de har hatt en 77 prosents 
økning av kvinner som leter 
etter sex etter at EM I fotball 
startet. Økningen skyldes 
visstnok neglisjerte fotball-
fruer på jakt etter «litt ekstra 
moro». Siden trekker spesielt 
fram kampen mellom Ukraina 
og England, der de opplevde 
en 82 prosents økning av 
kvinner på jakt etter sex. 

Vi som var tenåringer på femtitallet, og 
hadde barneår med tysk okkupasjon 
og fæle quislinger bak oss, ble fôret 
med paradokser som skulle vise seg å 
gjøre oss modne for det opprørske 
«1968», hamskiftet som ventet rundt 
historiens hjørne. 

Blant politiske hendelser fantes alt 
fra Koreakrigens utbrudd i juni 1950 
via gjensidig atombombetrussel fra 
stormaktsduoen USA-Sovjet og rå 
mccarthyisme også i det Arbeiderparti-
styrte Norge, til frigjøringsbevegelser i 
Afrika, Suez-krisen, og endelig Fidel 
Castro og Che Guevaras eventyrlige 
revolusjon på Cuba i 1959.

I mars samme år ble for øvrig 
Barbie-dukken lansert under en 
leketøysmesse i New York, byen hvor 
den geniale ynglingen Bob Dylan snart 
skulle vekke oppsikt med sine treffsi-
kre protestsanger.

Like samfunnsengasjert var ikke 
16-åringen Paul Anka som i 1957 ga 
popmusikken en befriende vending 
med slageren «Diana». Og heller ikke 
den mest begavede nykomlingen på 

den tiden, Elvis Presley, ble omfavnet 
av den gryende venstresiden, men 
rocken fikk sitt definitive gjennom-
brudd og banet vei for The Beatles og 
resten av vårløsningen.

Når jeg nå skal trekke fram et av 
tiårets største mysterier på den 
musikalske rangstigen, sangen 
«Sixteen Tons», er det fordi jeg ikke 
begriper hvordan en så klassebevisst 
tekst, denne nakne skildring av 
gruvearbeidernes rå hverdag, kunne 
nå toppen av hitlistene slik Tennessee 
Ernie Ford gjorde i 1955.

Hør for eksempel på følgende strofe: 
«Some people say a man is made outta 
mud / A poor man’s made outta muscle 
and blood / Muscle and blood and skin 

and bones / A mind that’s a-weak and a 
back that’s strong».

Eller hva med realismen i dette 
bildet: «You load sixteen tons, what do 
you get / Another day older and deeper 
in debt / Saint Peter don’t you call me 
‘cause I can’t go / I owe my soul to the 
company store».

La oss like gjerne ta et tredje vers: «I 
was born one mornin’ when the sun 
didn’t shine / I picked up my shovel 
and I walked to the mine / I loaded 
sixteen tons of number nine coal / And 
the straw boss said ‘Well a-bless my 
soul’». 

Jeg husket at jeg knipset takten da 
jeg som 17-åring hørte Tennessee 
Ernie Ford synge denne country- eller 
bluesballaden på Radio Lux. Men jeg 
tror neppe det var den vordende 
marxisten i meg som lot seg fascinere. 
Jeg falt vel for melodien i seg selv. Slik 
mange millioner andre unge lyttere 
må ha gjort i de blåøyde femtiåra.

Jan Carlsen, 
skribent

arkitekturtekst@gmail.com   

I owe my soul to the company store

I DAG
Jan Carlsen

perspektivMarc Kiska har vernissasje på sin utstilling Alt for Norge på Vepsebolet i Oslo i 
kveld. Kiska tematiserer nasjonalismen i denne serien med fotografier. Uttrykket 
er mørkt og surrealistisk, og Kiska reflekterer rundt den søkende naive tenåringens 
møte med nasjonalisme og kulturarv. Utstillingen varer til 2. august.
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Bioteknologien 
preger samfunnet 
– men ikke 
 litteraturen.
ESSAY SIDE 4–6SYSTEMSVIKT

33 år: 
Lang og tro 
tjeneste fra 
Laila Stien. 
ANMELDELSE SIDE 8
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Tante Svart-hvit

– Morogrepet i «Malermester 
Grønn» er at vi leser hva 
fargene på ting er, men bare 
ser grønt, grått, svart og hvitt. 

– Vi i Yokoland gjorde en 
plakatserie engang, bare en 
hvit sirkel på en svart plakat. 
Vi så at uten tekst er det bare 
abstrakt. Men med en gang 
du skriver at det er en blå 
fotball på en fotballbane, 
skjer det noe. Vi trodde vi 
oppdaget noe revolusjone-
rende da vi så det, men fl ere 
har gjort det før. Vi tenkte at 
det kunne bli en morsom 
barnebok, som ga forståelse 
av fargene uten å vise dem. 

– Det får deg virkelig til å 
tenke over hva farger betyr.

– Jeg tror også at den 

utfordrer ideen om illustra-
sjon. Vanligvis illustreres 
teksten «damen gikk ut 
døra» med et bilde av en 
dame som går ut en dør.

– I avis kaller man det 
«hest-hest». Et stort foto av en 
hest med bildeteksten «En 
hest». 

– Det er mye artigere å ha 
et komplekst forhold mellom 
tekst og bilde. Jeg tror det er 
en bra utfordring at det 
forholdet er mer uortodokst. 

– Hvorfor akkurat grønt? 
– Det var egentlig rødt 

først! Men «Malermester 
Grønn» klang bedre enn 
Rød. Man kunne hett Grønn. 
«Hans Grønn» er et navn. 
Navnet henspiller også på 
Elsa Beskows Tante Fiolett. 

– ... som har en svart-hvit 

birolle i boka! Hvilket forhold 
får du til farger, som designer? 

– Jeg tror alle fagfolk blir 
opphengt i å se hvordan 
andre gjør det. Hvis du er 
forfatter, kan du sikkert ikke 
lese avisa uten å se dårlige 
formuleringer og skrivefeil. 
Jeg går ofte og lurer på ting 
som hvorfor har de den 
fargen der? Hvorfor er 
teksten i avisa satt så dårlig? 

– Apropos: Som alltid har 
dere lagt mye arbeid i bokas 
fysiske utforming.

– Noe vi ikke tenkte over 
da vi lagde boka, var at det 
var heldig at boka kom i 
hardcover – i softcover ville 
barna trodd at man bare 
skulle fylle ut fargene, som 
en fargebok! Permer er 
viktige.  MGL

ASLAK GURHOLT 
RØNSEN
Fra designstudioet Yokoland, som nettopp 
har utgitt sin første egenskrevne barnebok, 
«Malermester Grønn» (Gyldendal 2012).

ILLUSTRATØREN

Hvordan handler du i 
møte med den harde 
virkeligheten? Jeg 
var såpass liten de 
gangene slaktebilen 

kom, at det bare er vage 
minner. Men jeg reagerte med 
en sentimentalitet du skulle 
tro var reservert byunger og 
borgerskapsfruer. På den 
annen side: Når vi merka lam, 
ved å smertefullt klippe fast 
plastmerker på ørene deres, 
var det en sann fryd: Restene 
av prosessen var små pels-
trekanter av mjukeste slag, 
kritthvite biter av lammeører, 
som jeg samla på, i neven, i 
lomma, en skatt.

Jonathan Safran Foers «Eating 
animals» tvinger fram minner 
som dette. For det er ikke bare 
en uhyre politisk, 
men også en dypt 
personlig 
sakprosabok om 
det å spise kjøtt. 
Hvor kommer 
maten vi spiser 
fra? Hva slags liv 
har de hatt, 
dyrene hvis 
koteletter du legger på grillen? 
Boka er en odyssé i bestialitet 
og organisert toskeskap. 99 % 
av alt kjøtt i USA kommer nå 
fra «factory farming», enorme 
gårdsanlegg som drives for 
profi tt. Dyr pumpes fulle av 
antibiotika. Deres livssyklus 
manipuleres ved bruk av 
konstant fl ombelysning, eller 
lange perioder i fullstendig 
mørke. Artene blir avlet for 
maksimal profi tt, så dyra er 
ikke levedyktige etter slakte-
datoen, som inntref-
fer sykelig tidlig i det 
hormonframskyndete 
livsløpet deres. Selv 
menneskene i 
industrien jobber ofte 
under umenneskelige 
forhold, derfor er 
sadisme et dagligdags 
innslag: En observa-
tør var vitne til at 
«bevisst grusomme 
handlinger, utført 
regelmessig» skjedde på 32 % 
av de slakterhusene hun 
besøkte. En arbeider forteller 
at han skar av en del av snuten 
på en gris, «som ei skive 
servelat». Etterpå gned han 
hele snuten inn med salt, og 
tok to skritt tilbake for å se på 
dyret, vanvittig av smerte.

«De siste tre tiårene har i 
gjennomsnitt sju gårdsbruk 
blitt nedlagt hver eneste 

dag», skriver Espen Løke-
land-Stai og Svenn Arne Lie i 
boka «En nasjon av kjøtthuer. 
Ni myter og en løgn om norsk 
landbrukspolitikk».

Boka er ute i fjerde opplag, 
og forfatterne har reist rundt 
på debattmøter og foredrag 
over hele landet. Kanskje 
ikke rart, siden de både lister 
opp politikernes feilsteg, 
industriens synder – som at 
fi skefi leter og kjøtt «blåses 
opp med fosfat og avskjær 
for å øke vekt og holdbarhet» 
– og stikker hull på myter, 
som at norsk mat er så dyr: 
«… utgiftene til matvarer er 
en av Europas laveste i 
forhold til totale utgifter til 
forbruk».

Veterinær og skribent Anne 
Viken gir boka godt skussmål 
i et essay om landbruksbøker 
i tidsskriftet Prosa. Det er 
oppstrammende lesning: Nei, 
storskalalandbruk er ikke 
nødvendigvis fi enden, sier 
Viken: «kvaliteten på dyre-
haldet vert heva når deltids-
bønder går over til å bli 
fulltidsbønder, og når liten 
skala blir større.» Nei, norsk 
landbruk er ikke så humant: 
Norske kyr kan stå på bås året 
rundt, svenske bønder har 

krav om to til 
fi re måneders 
utegang 
– likevel «slår 
ein på bongo-
trommene og 
kallar seg best i 
verda».

Alle som bryr 
seg om norsk 

landbruk burde prise seg 
lykkelig over at det fi nnes 
unge, skarpe, skriveføre 
aktører som Løkeland-Stai, 
Viken og Lie. Gjør de det? 
Viken skriver: Senterpartiet 
er det eneste partiet på 
Stortinget som ikke har villet 
høre på Lies innspill.

Sett fra Norge blir Safran 
Foers bok en dystopi, som 
bokstavelig talt betyr et 
«ikke-godt sted». Norsk 

landbruk må aldri 
komme dit. 

Dette både er og er 
ikke en moralfabel: 
Det er ikke mulig, 
eller givende, for alle 
å drive en gård. 
Hjemme har det ikke 
vært dyr på lange 
tider, og vi leier ut 
jorda. Og jeg kom-
mer ikke til å bli 
vegetarianer.

Men det er et like stort 
personlig ansvar å støtte opp 
om en bærekraftig, levedyk-
tig norsk landbrukspolitikk. 
Politikere på stemmesanking 
for å avvikle landbruket bør 
avkles for det de er. Det er det 
viktigste svaret, når den 
amerikanske dystopien og de 
norske motstemmene spør: 
Hvordan handler vi i møte 
med en brutal virkelighet?

karin.haugen@klassekampen.no

KOMMENTAR
KARIN HAUGEN

Det er et 
personlig 

ansvar å støtte 
et bærekraftig 
 landbruk.

I have seen the future, baby: it is murder. 

Signe bonden

KJØTTHUER: 
Landbruks-
myter.

... at NRK har 
kopiert det årlige 
svenske ritualet 
«sommarpratar» 
med program-
met «Sommer i 
P2». Et fi nt 

konsept, der en kjent person 
får snakke om det de vil og 
spille musikk i en time. Flere 
forfattere av både skjønnlit-
teratur og sakprosa er blant 
deltakerne i år, som Tove 
Nilsen, Jan Roar Leikvoll, 
Merethe Lindstrøm, Børge 
Skråmestø, Eirik Newth, 
Jakob Lothe, Eivind Buene 
og Vigdis Hjorth. 

... at salgstallene for bokmar-
kedet i USA i første kvartal i 
år setter ny rekord. For første 
gang tjener man mer penger 
på salg av e-bøker enn 
papirbøker innen ny skjønn-
litteratur for voksne, melder 
Association of American 
Publishers. Og ikke bare litt, 
heller: $282,3 millioner mot 
$229,6 millioner dollar. Det 
interessante er at det samlet 
sett kjøpes fl ere bøker: 
Papirbøker går opp $6,6 
millioner, mens e-bøker 
bykser fram $61,9 millioner. 
Først og fremst går e-bøker 
altså på bekostning av 
paperbacksalget, som synker 
drastisk, melder tidsskriftet 
Bok og samfunn. 

... at det ikke skal være lett, 
dette med navn. Arne Ruset 
ble av Aftenpostens kom-
mentator Vidar Kvalshaug 
omtalt som «Arne T-banen», 
etter det man må anta var en 
legendarisk feilantagelse fra 
retteprogrammets side. Selv 
rettelsen skapte mye forvir-
ring blant lesere, som var 
usikre på om avisa  mente 
lyrikeren Arne Ruset eller 
lyrikeren Arne Ruste (riktig-
nok 70 år gammel, men ikke 
rusten, han  kom nettopp ut 
med sine samlede dikt). For å 
gjøre forvirringen komplett 
fi nnes også lyrikeren Endre 
Ruset, som faktisk er sønnen 
til en av Arnene. 

VI NOTERER...

1. Gordon Kerr: «Art Nouveau»
2. Paul Mason: «Dette bør du vite 
om piercing og tatovering»
3. O.M. Kristiansen: «Norsk mafi a. 
Organisert kriminalitet i Norge»
4. Siv Ellen Kraft: 
«Den ville kroppen»
5. Sun Tzu: «Krigføringens kunst»
6. Heather Angel: 
«Naturskjønne Kina»
7. Erik Bo: «Innføring i Juss» bind 1
8. «Nordisk kriminalkrønike»
9. «Cappelens Verdensatlas»
10. Dante Alighieri: 
«Den guddommelige komedie»
– Hvilke hensyn må dere ta, 
som fengselsbibliotek? 

– Sikkerheten er annerledes. 
Lånerne kommer bare i 
grupper, med betjenter. Det 
er også utfordringer med 
utenlandske lånere som vil 
ha ting du ikke får tak i på 
Platekompaniet. Vi har lite 
rumensk rap. Men vi har 
mye fjernlån. Den største 
forskjellen er egentlig at det 
bare er menn. Og mye 
fagbøker. De vil lære noe. 

– Leverer fl ere for seint? 
– Mest når folk glemmer det 
fordi de blir løslatt. Det er 
nesten fl ere løse kanoner på 
dekk i et folkebibliotek. Det 

er snille gutter. 
Min opplevelse 
er også at de 
er mer samvit-
tighetsfulle og 
sier fra om 
noe går i 
stykker.

MGL

FOLKELESNING
Klassekampen spør folkebibliotekene hva som blir lest. Ukas liste er de ti sist utlånte fra 
Oslo Fengsel bibliotek, Avdeling A, ved spesialbibliotekar Trine Bergstå.
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B
ert Brecht var 
tenåring under 
første verdens-
krig, og ble 
litterært og 
politisk preget 
av masseslakten 

i skyttergravene, Oktober-
revolusjonen i Russland og 
mislykte opprørsforsøk i 
Tyskland (1919) og Shanghai 
(1928). 

Men av vesen var han også 
en ung villmann; både før og 
etter at han fant venner blant 
marxistene. Ideen til det 
ufullførte «Fatzer», som 
teatermannen Tore Vagn Lid 
har «rekonstruert» på grunn-
lag av ufullførte utkast i 
Brecht-arkivene, kom fra en 
avisnotis om fi re desertører 
som ble funnet døde i et 
kjellerrom etter første 
verdenskrig. I Lids og 
dramaturgen Carola Löwitz’ 
versjon av Brechts utkast 
handler oratoriet om et 
tankmannskap som har 
forlatt fronten og gjemt seg 
hos den ene av dem, Keuner, i 
håp om et det skal bryte ut et 
opprør som ender krigen. 

Fatzer er gruppas sentral-
skikkelse. Han har tatt 
initiativet til å desertere, han 
gir de andre mot og han tar 
vare på alles verdisaker, i et 
forsøk på å skaffe mat. Men 
denne Fatzer viser seg å være 
en upålitelig leder. Ikke bare 
havner han i slagsmål med 
slakterne, han innleder også 
et forhold til fru Keuner og 
andre. Mot slutten blir det 
foreslått at Johannes Fatzer 
skal begå sjølmord med det 
repet som er det siste de fi re 
har igjen. Det vil han ikke. 
Isteden omkommer alle fi re 
av utmattelse og sult. 

 
Mer litterært gjennomarbeidet 
fra Brechts side enn «Fatzer», 
er det berømte og beryktede 
«Die Massnahme», med 
musikk av Hanns Eisler. Her 
er fabelen at fem agitatorer 
drar fra Moskva til Asia for å 
oppildne til kamp mot 
tyranniet. Bare fi re vender 
tilbake. Skuespillet er formet 
som en rettssak der et gresk 
kor utgjør domstolen, og 
handler om hvilke feil 
yngstemann gjør bak fi en-
dens linjer; som ender med at 
han blir skutt og kastet i en 
grop med ulesket kalk. 

Det er fortjenstfullt at Lid 
har reist til Berlin-arkivene 
for å jobbe med dette 
stoffet, og siden har fått 
skuespillene oppført ved 
Transiteatret i Bergen. 
Brechts tidlige stykker er 
altfor lite spilt hos oss. Selv 
om sju av dem i sin tid ble 
oversatt hos Gyldendal, ble 
bare «En mann er en mann» 
den gangen satt opp på 
Torshovteatret (se Lanter-
nebøkene «Lærestykker» 
1974 og «Stykker I» 1977, 
med innledninger ved Peter 
Haars og omsettinger av 
Georg Johannesen, Per 
Kjelling, Helge Vold og 
undertegnede). En sam-
menlikning mellom Per 
Kjellings og Tore Vagn Lids 
versjoner av «Die Massnah-
me», viser at de hver på sin 
måte har funnet et tonefall 
som kler Brecht, men at Lid 
musikalsk sett har kunnet 
jobbe tettere på det spesi-
elle i Weills tonespråk. Som 
tittel syns jeg nok også at 

«Avgjørelsen» virker mer 
slående enn «Forholdsrege-
len».

Uansett er det liten tvil om at 
det fi ns ting i Brechts eksperi-
mentelle arbeider fra slutten 
av 1920-tallet som kan sies å 
peke framover mot mørkesi-
den av 1900-tallets historie, 
alt dette som i sin tur kom til 
å få sine mest groteske 
uttrykk i fangeleirene, 
Moskvaprosessene, nazis-
men, gasskamrene – samt 
terror og fremmedfrykt i vår 
egen tid. Kanskje er det heller 
ikke så merkelig at Brecht 
sjøl regnet «Fatzer-fragmente-
ne» som «mislykte» og at han 
forbød oppførelse av «Avgjø-
relsen» gjennom hele sin 
levetid, etter at hans russiske 
oversetter og venn Sergei 
Tretjakov sjøl ble henrettet i 
Moskva i 1937. 

Ingenting av dette betyr at 
Brechts lærestykker og 
musikkoratorier ikke fortje-
ner å bli lest, lyttet til og 
oppført nå. Tvert imot er det 
kanskje først nå, på avstand, 
at vi for alvor har mulighet for 
å se hva som står på spill her. 
Scenisk dreier det seg om 
utfordrende tekster. I tillegg 
går det an å hevde at disse 
Brechts omstridte ungdoms-
stykker – de ti viktigste er 
«Baal», «Trommer i natten», 
«I storbyjungelen», «En 
mann er en mann», «Tolvskil-
lingsoperaen», «Mahagonny», 
«Lærestykket fra Baden», 
«Ja-sieren og nei-sieren», 
«Avgjørelsen» og «Den 
hellige Johanna fra slaktehal-
lene» – bør få en renessanse, 
fordi det er skuespill som 
tvinger oss til å tenke gjen-
nom grunnleggende erfarin-
ger med urettferdighetens og 

opprørets historie på ny, i en 
helt spesiell form for teater, 
der kor og musikk spiller seg 
ut mot scener og dialoger. 
Hvorfor ikke på operaen i 
Bjørvika, for eksempel? 

«Verfremdung» blir Brechts 
underfundige metode kalt. 
Store deler av Bert Brechts og 
Hanns Eislers arbeid er 
utkast, nye versjoner, mu-
sikkteater som er underveis, 
ikke mot «det gamle gode, 
men mot det uferdige nye». 
Sangene er fabelaktige, 
teksten og tonespråket djervt 
annerledes. «Formalister» ble 
både Brecht og Kafka hånt for 
å være av György Lukács & 
co. Hvor feil de tok! 

Foruten «Avgjørelsen/

Fatzer» er det i de siste årene 
kommet fl ere nyutgaver av 
Brecht på norsk. En av dem 
er Øyvind Bergs versjon i 
2003 av Brechts debutstykke 
«Baal. Den onde, asosiale». 
En diamantgruve er Jostein 
Grips «Brecht på norsk» fra 
1999, en antologi med gjen-
diktninger av lyrikken ved 
Olav H. Hauge, Georg 
Johannesen og andre nøkkel-
navn. Muligens kan det 
diskuteres om Brecht fi kk 
like stor betydning i sin 
samtid som Shakespeare fi kk 
i sin – men ikke at de begge 
tilhører den typen sjeldne 
litterære klassikere som ikke 
så mye peker bakover som de 
fortsatt peker framover.

bokmagasinet@klassekampen.no

Lærestykker: Tore Vagn Lids rekonstruksjon av den unge Brecht 
tvinger oss til å tenke gjennom opprørets historie.

Mot det uferdige

VILLMANN: Bertolt Brecht ved pianoet i sin leilighet i Spichernstrasse, ca. 1927, rundt tida han skrev «Fatzer».  FOTO: SCANPIX

UKAS BOK
ESPEN HAAVARDSHOLM

DRAMA
Bertolt Brecht
Avgjørelsen/Fatzer
Oversatt og rekonstruert av Tore Vagn Lid
Spartacus 2012, 188 sider

4 km 
bruktbøker

www.bokbyen.no
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E
t av de aller første 
litterære arrangemen-
tene jeg var på, fant sted i 
Ingeniørenes Hus i Oslo, 
en blå lørdag i slutten av 
januar 1989. Jeg var atten 
og kom for å høre min 

store helt, den danske poeten Søren 
Ulrik Thomsen. Han skulle delta i en 
diskusjon over temaet: «Skal poesien 
ha noen mening?» Da diskusjonen 
var ferdig og jeg ruslet ned trappene 
og ut av lokalet, var heltebildet 
fortsatt intakt, men nå, i ettertid, er 
det bare ett konkret argument som 
har festet seg fra møtet, og det var 
ikke signert noen av paneldeltaker-
ne. 

Argumentet kom i et innlegg fra 
salen, som respons på noe Thomsen 
hadde sagt om at han ønsket å 
fristille poesien fra enhver politisk 
eller humanistisk intensjon, fristille 
den fra alle hensikter, all moral 
overhodet. Da det ble åpnet for 
innlegg fra salen, steg en dame 
fram og innvendte at hun 
også gjerne ville skrive 
dikt uten politiske 
baktanker, for eksem-
pel om hensiktløse 
spurver, men nå var 
det en gang slik at 
spurvebestanden i 
Oslo var halvert på 
kort tid. Spurvene dør 
av blyforgiftning, av 
bilismen. I det perspek-
tivet ga det liten mening å 
snakke om døden som 
hensiktsløs. Jeg mener det var 
Kjersti Ericsson som sa dette. 
Der og da gjorde ikke ordene stort 
inntrykk på meg. Jeg glemte dem. 
Men de dukket opp igjen. Ordene 

har vist seg bestandige. 
Det er naturligvis umulig å vite 

hva det skyldes når noe som var 
glemt i mange år, brått trer fram fra 
mørket. Et begrep som «ufrivillig 
minne» fastslår i grunn ikke annet 
enn at hukommelse forekommer, 
men sier ingenting om årsaken. Ord 
har som kjent virkning over tid, og 
forbløffer langt ut over hva vi trodde 
var mulig. Jeg går ut fra at det er helt 
normalt at mottakeligheten endrer 
seg i takt med at identiteter og 
selvbilder forandrer seg. Man velger 
ikke at ordene blir viktige for en, de 
bare blir det. Noe i livsfasen man 
befi nner seg i, legger til rette for det. 
Men det var ikke ordene jeg skulle si 
noe om.

Teknofob menighet
Tiden har løpt fra diskusjonen anno 
1989. Heldigvis! Mottakeligheten 
for en mer sosial og solidarisk 
litteratur er en annen enn 
tilfellet var på 1980-tallet, 
da uviljen mot littera-
tur skrevet etter 
politiske diktater 
var stor. I dag er 
mentaliteten 
annerledes. En 
uavhengig politisk 
litteratur blom-
strer. Det skrives 
poesi om mennes-
kets herjing med natu-
ren, med fugler og dyr. 
Verdens tilstand gjør en mer 
bevisst litteratur nødvendig. Det 

er tilstrekkelig å nevne klimakri-
sen, at verdens biologiske 

mangfold reduseres, mens 
samfunnet passivt godtar 

det, som om utryddelser 
var en naturlig utgift i 
vårt politiske system og 
det økonomiske vekst-
prinsippet. Døden er en 
del av lykkens likning.

I essayet «Våkenhe-
tens arbeid» («Fellesska-

pets kunst», 2010) skriver 
Freddy Fjellheim at stilt 

overfor miljøkrisen er det et 
mål å «endre dominerende 

tankemønstre.» Han etterlyser 
at vi blir mer mottakelige for å 
iverksette endringer som møter det 
han kaller «illevarslende informa-

sjon» om jordens klima. Det fi ns en 
sterk tiltro til at teknologiske 
nyvinninger er løsningen på de 

forestående økologiske kollap-
sene. Denne tiltroen er forfeilet. 

Den er en del av problemet.
Jeg deler Fjellheims 
betraktninger, og det 

følgende kan godt 
forstås som en måte å 
imøtekomme dem på. 
Jeg vil forskyve 
perspektivet noe. 
Blant humanister er 
kritikken av teknolo-
gioptimismen en 
velkjent, for ikke å si 

forkjælet posisjon. 
Allerede C.P. Snow 

skriver det, i «De to 
kulturer» i 1959, at kritikken 

mot teknologioptimismen er blitt 
«nesten intetsigende». Jeg tror det er 
mer alvorlig enn som så. Humanis-
ters manglende kunnskap om 
teknologien de kritiserer, står i veien 
for at advarslene blir lyttet til. Så 
lenge humanisten forblir en frem-
medgjort overfor teknologien, 
ufrivillig eller frivillig, så vil kritik-
ken av teknologioptimismen mangle 
tyngde. Forfattere kan gjerne skjelle 
og rase mot teknologien, løfte seg på 
invektivenes vinger. Men det vil bare 
ha estetisk verdi. Det vil ikke vinne 
gehør andre steder enn i en menighet 
av teknofobe. Så hvordan skrote den 
tradisjonelle kritikken av teknologi-
optimismen, og samtidig formulere 
en ny? For litteraturens del er det 

liten tvil om at 
de kritiske 
ambisjonene 
bare kan 
ivaretas ved å formidle 
mellom naturvitenskap 
og humanisme. Først 
ved å gjøre det kan 
litteraturen ta tilbake 
noe av initiativet den 
har gitt fra seg.

Bruk og nytte
Hvordan står det så til med 
forholdet mellom litteraturen og 
teknologien? Jo takk, bare bra! 
Hilsen på vegne av vanvittig 
mange! Forfattere er lykkelige hver 
gang de fi nner en vitenskapelig 
betegnelse som skinner med et 
underlig lys. De tar den kjapt i 
nebbet og fl akser bort det vingene 
er kar om. Og hvordan står det til 
med litteraturen og vitenskapen? 
Takk som spør! Det gjør litt vondt 
her, i den vitenskapelige hypotesen. 
Den hadde så presis betydning tidli-
gere i uka. Kunne etterprøves, på 
laboratoriet. Men her, i litteraturen, 
gjør hypotesen bare vondt. Tror du 
de må amputeres, doktor? Hm … 
gjør det vondt når jeg trykker her? 
Denne benpipeklangen, ser du, er 
pumpet opp for å klinge metaforisk. 
Det er fylt av puss. Det sprenger. Du 
har visst sprøytet væsken fra pe-
triskålen inn i din egen kropp. Det 
var ikke meningen, skjønner du. Når 
man tar ordet ut av den vitenskape-
lige sammenhengen, blir det omdan-
net til en myte om forholdet mellom 
litteratur og vitenskap. Ordene får 
helt andre funksjoner enn å verifi -
sere. De vil nytes. De vil speile. De vil 
skape identifi kasjon!

Og nå, siden vi først er inne på 
menneskekroppen: Her 
følger noen 
bemerk-
ninger 
om 
bioteknolo-
gien for å belyse 
dette temaet. Den teknologiske 
erobringen av kroppen kom seint i 
vitenskapens historie. Det er lenge 
siden elementene og materien ble 
underlagt industriell og teknologisk 
bearbeiding: Sollyset, vinden, havet, 
elver, fossilt materiale, bergets 

■ Litteraturen våger seg ikke inn i 
biologien: Forfattere nøyer seg med å 
pleie sin teknologipessimisme, kritiserer 
Espen Stueland i dette essayet. 
■ Vi trenger en litterær metode for å 
møte både klimakrise og vitenskapens 
kvantesprang, argumenterer han.
■ Dette essayet er basert på et foredrag 
holdt på Forfatterforeningens årsmøte.
■ Espen Stueland er forfatter og fast 
kritiker i Bokmagasinet. I fjor doktorerte 
han på boka «Gjennom kjøttet. Disseksjo-
nen og kroppens kulturhistorie» (Forlaget 
Oktober 2009). 

BIOLOGI OG 
LITTERATUR

ESSAY
ESPEN STUELAND

Passivt: Selv etter to tiår som vitenskap i grandios vekst, er 
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mineraler, biologien, fotosyntesen, 
skapninger til vanns, i lufta og på 
landjorda – alt og alle, nesten, er 
underlagt bruk og nytte. Først i de to 
siste tiårene har forskningen erver-
vet seg muligheter til å manipulere 

menneskekroppens eget 
genmateriale bortenfor de 

medfødte egenskapene. For drøye 
ti år siden ble genmaterialet sekven-

sert. Resultatene har gitt forskere 
mulighet til å manipulere kroppen, 
helt ned på nivået for ufødt liv: 
omprogrammering og redigering av 
enzymer, stamceller, egg og sædcel-
ler. Alle mulighetene tvang raskt 
fram en regulerende bioteknologilov, 
som nå, bare få år etter at den ble 
laget, må revideres. Den var ikke 
visjonær nok. Forskningen har 
utviklet seg forbi den virkeligheten 
som forelå da loven ble laget. I 
paragraf 1 av bioteknologiloven, om 
dens formål, står det: «Formålet med 
denne loven er å sikre at medisinsk 

bruk av bioteknologi utnyttes til 
beste for mennesker i et samfunn 

der det er plass til alle. Dette 
skal skje i samsvar med 

prinsipper om respekt for 
menneskeverd, menneske-
lige rettigheter og person-
lig integritet og uten 
diskriminering på 

grunnlag av arveanlegg 
basert på de etiske 

normer nedfelt i 
vår vestlige 

kulturarv.» 
Mulighe-

tene 
innebæ-
rer at 

standarder for 
hva som regnes 
som et verdi-
fullt liv blir 

endret, selv om loven er ment å 
ivareta at medisinsk «bioteknologi 
utnyttes til beste for mennesker i et 
samfunn der det er plass til alle», som 

lovens bokstav formulerer det. At det 
blir mer plass til noen, ligger i sakens 
natur. 

Superbiologiens epoke
Den nye medisinen presenteres i et 
altruistisk språk. De foreløpige gevin-
stene er udiskutable og målene for 
framtiden så løfterike at forskningen 
innrømmes stadig mer armslag, 
supplert av brannslokkere som bidrar 
med etikk dann og vann. De medisin-
ske mulighetene gjør at oppfatnin-
gene av menneskets kropp er i 
endring. Og endringene kommer 
raskt. Nye medisinske scenarier gjør 
at kroppen underlegges helt andre 
betraktninger og argumentasjoner. 
Mange sykdommer som før la beslag 
på mennesket, fi ns det nå vaksiner 
mot. Dette skaper en optimisme i den 
forstand at ingen ønsker seg tilbake 
til stadiet før vaksinen. Det er 

uunngåelig at de nye medi-
sinske mulighetene 

endrer forestillingene 
om kroppen og 

setter det biopoli-
tiske lovverket 
under press. Det 
interessante 
her, er at det 
ikke er gitt 
hvilken moralsk 

standard som gir 
de beste argumen-

tene, eller hva de 
beste argumentene 
er. Det er heller ikke 

gitt hvilken arena diskusjo-
nen skal føres på. Det som slår meg 

som bare fusker i dette faget, er at 
diskusjonen i for liten grad favner 
lenger ut enn fagmiljøenes utrednin-
ger og direktoraters brosjyrer.

Vi er på full fart inn i en tidsalder 
som noen kaller superbiologiens 
epoke. Andre mener vi lever i en 
transhuman epoke. Det fi ns også de 
som byr ennå litt høyere: Framtiden 
er her, og den er posthuman! Ut fra et 
nøkternt perspektiv har de forregnet 
seg noe. De forskutterer hva som er 
mulig og er minst noen desennier for 
tidlig ute. Uansett: Biogenetikk, 
nanomedisin, bioengineering og 
bioinformatikk er fag i sterk vekst. 
Forskere innen syntetisk biologi har 
nå skapt helt nye organismer og helt 
nye livsformer ved å sette sammen 
DNA-sekvenser i nye biologiske 
moduler. De har tatt patent på 
fotosyntesen. Så kan andre laborato-
rier kjøpe modulen for å skape 
organismer som er skreddersydd for 
bestemte oppgaver. Patentmentalite-
ten er et monument over en avsjelet 
kultur. Dette utsagnet er ikke morali-
serende, det konstaterer hva som er 
tilfellet. Måten man tenker liv på 
forskyver seg fra en idé om ukrenke-
lighet, til begrepet patent, formet i en 
juridisk kultur. Patentmentaliteten 
fjerner forskeren fra medisinens 
tradisjonelle altruisme. 

En biopoetikk
Bioteknologien nøler likevel ikke 
med selge seg inn med altruis-
tiske intensjoner, og ser seg ikke 
tilbake. Forandringsviljen kan 
være nihilistisk, også når den 
ynder å framstille seg som menneske-
kjær. Det er mulig å levere en argu-
mentasjon for at genteknologien 
påvirker betingelsene for hvordan 
liv tenkes – derfor må også estetik-
kens tilnærming til genteknologien 
gjennomtenkes på nytt. Det biopoli-
tiske må omformes til en biopoetikk. 
Derimot vil litteratur som nekter å 
imøtekomme endringene og de nye 

premissene på biologiens område, 
risikere å få et hedonistisk preg. 

Forskning innen medisinsk 
genetikk nyter enorm prestisje. 
Forskningsmidler til å bygge infra-
struktur er i enkelte tilfeller på 
størrelse med statsbudsjetter. (f.eks. 
Human Genome Project). Men innen 
humanistiske og estetiske fag har 
forskningen lav anseelse. Selv etter 
to tiår som vitenskap i grandios 
vekst, er bioteknologien fraværende 
i litteraturen. Jeg vil peke på fi re 
mulige grunner til det. 

For det første: Man inntar stand-
punktet at biogenetikken tilhører 
framtiden. Og framtiden er, i alle fall 
tradisjonelt, science-fi ction-sjange-
rens område. Sci-fi  er som kjent en 
sjanger med lav prestisje. Ordet 
utopisk blir ofte brukt som synonym 
for virkelighetsfjern, eskapistisk, 
drømsk. Jo mindre kunnskap man 
har om genforskningen, desto mer 
utopisk forekommer den oss å være. 
Så lenge man befi nner seg innenfor 
estetikkens trygge, institusjonelle 
rammer, er verken teknofobi eller 
bioluddisme sosialt stigmatiserende. 
Det estetiske mennesket privilegeres 
og skånes fra å få sin manglende 
nysgjerrighet på sin tids forskning 
vurdert. Forskere og fagfolk som 
kunne vært invitert til en samtale om 
konsekvenser av at estetikken 
melder pass, slipper knapt til på 
kulturens områder. C.P. Snows 
diagnose skulle vært skrotet for 
lengst, ideelt sett, men er fortsatt bare 
alt for gyldig. Diskusjonene om 
teknologien pågår uten bidrag fra 
humanister. Vi trer til side og overla-
ter gladelig diskusjonen til «de som 
kan det», som om det å være uopplyst 
var et adelsmerke. Men nettopp det å 
frata ekspertene formuleringsprivile-
giene, og å bringe problemstillingene 
ut av vitenskapens lukkede fora, er 
tradisjonelt en viktig rolle for littera-
turen, og en demokratisk handling.

Den andre grunnen til at genetik-
ken er et såpass uutforsket emne i 
litteraturen, er selvsagt at det er 
komplisert å framstille forskning og 
vitenskap litterært. Laboratoriets 
krav til presisjon er vanskelige å 
etterleve i litteraturen, og problema-
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bioteknologien fraværende i litteraturen.

SANGFUGL: Gråsisik (Carduelis fl ammea), 
fra «Svenska fåglar, efter naturen och på 
sten ritade» av Magnus von Wright (ca. 
1850). ILLUSTRASJON: WIKIMEDIA COMMONS
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tisk å forme etter plottets premisser. 
Lesevaner og smakskonvensjoner 
tilsier dessuten at det ikke skal mye 
til før vi syns tørre fakta breier seg på 
bekostning av intrigen, og for 
kritikeren med null tålmodighet 
gjenstår bare å konkludere: litterært 
havari. Forfatteren strandet på en 
øde øy av næringsfattige fakta.

Tredje grunn ligger i en utbredt 
sjenanse overfor å tenke humanis-
men tilstrekkelig langt. Hvis man 
som humanist ønsker å problemati-
sere at bioteknologien bringer oss 
inn i en posthuman epoke, må man 
formulere en plattform. Det innebæ-
rer å måtte tenke gjennom hva 
mennesket er. Men hvordan gjør 
man nå dét igjen? Man kan begrun-
ne menneskets verdighet ut fra et 
religiøst verdigrunnlag, hvis man 
har noe. Sekulært alternativ: å 
benytte et begrep som mennes-
kets essens. Men OBS, mulig 
fallgruve: mistankens herme-
neutikk vil innhente deg. 
Kritikken av essensialisme er 
en like naturlig del av den 
intellektuelle utrustningen 
som det foreløpig er å ha ti 
fi ngre. Det ble tydelig i 
«Hjernevask»-serien. 

Svartsyn og skepsis
I tillegg til disse tre grunnene 
fi ns også en gjengs oppfatning 
om at litteratur med ambisjoner 
om å skrive inn samtidens 
teknologi i verket, nødvendigvis 
må eldes raskt, for det gjør teknolo-
gien. Selv ikke det å framstille 
teknologi allegorisk, for å unngå å 
etterlate seg spor av tid, er noen 
løsning. Alle vet at allegorier og 
teknologi er dårlig match, og dårlig 
smak. Som konsekvens oppstår en 
litterær frykt for teknologi, og denne 
danner betingelser for hva forfatte-
ren tillater seg. Det tryggeste er å 
droppe teknologien, i denne omgang. 

Etterkrigsgenerasjonens syn på 
vitenskap og teknologi ble i stor grad 
formet av atomtrusselen og våpen-
kappløpindustrien. Det samme kan 
sies om min egen generasjon. 
68-ernes framtidsoptimisme ble 
drept av Frankfurterskolen og 
begravet med Skjervheims oppgjør 
med positivismen. Man lærte å si 
teknokrat som et invektiv, og Adorno 
forkynte (i «Estetisk teori») at 
litterære tilnærminger til vitenska-
pen alltid er en infantil «pseudomor-
fose». Synet på vitenskap ble formet 
en gang for alle, da det fortsatt var 
enkelt å ta moralsk stilling til den. 

Litterater har en tendens til å hylle 
bare ett syn på vitenskap og tekno-

logi: svartsyn og skepsis. De to 
prototypene på mulige fi ksjoner, er 
Mary Shelleys «Frankenstein» og 
Huxleys «Vidunderlige nye verden». 
Utvilsomt store romaner, men når 
samtidslitteraturen gjør ortodoksi av 
de gamle suksessformlene, størkner 
tenkningen. Dystopiene forteller 
litteratene det vi vil høre, igjen og 
igjen. Bare maskinene som angripes 
er nye.

Så kan vi spørre hva slags litterær 
metode som må fi nnes opp hvis målet 
er å intervenere. Hvis en litterær form 
har vist seg ute av stand til å endre seg 
i takt med at teknologien endrer 
menneskekroppen, er det da 
verdt å fortsette å 
insistere på å 
benytte 

den? Vil det å produsere nye plot alltid 
være overordnet forpliktelsen til å se 
hvilke krefter som endrer vår sosiale 
verden? Er det for dristig å spørre om 
intrigens hegemoni står for fall?

Hva er samtidslitteratur? Den gir 
leserne portretter av mennesker, liv, 
menneskebilder. Også i genteknolo-
giloven fi ns et menneskebilde. 
Bevisstheten om at det står mye på 
spill virker iblant å være mer akutt i 
genteknologenes diskusjoner enn i 
litteraturen. Sånn skal det vel ikke 
være. Medlemmene i Bioteknologi-

nemda advarer mot at bioteknolo-
gisk forskning beveger seg i lovens 
gråsoner. Bioteknologiloven dekker 
ikke alle de scenariene forskningen 
arbeider mot. Nemnda har etterlyst 
etiske innspill fra folk utenfor 
fagmiljøene, men får ikke svar.

I et annet lys
I lys av dette kan vi spørre: Hva er det 
litteraturen kan? Hva ligger dens 
styrke i? Vi har alle forskjellige svar. 
Ett svar kan være at litteraturen viser 
mennesket som noe sammensatt. 
Den ser med et tolerant, nysgjerrig, 
ertent, humoristisk og forsonlig blikk 

på at livet rommer det 
normale, eller friske, 

og det som anses 
som sykt. 

Svakhet og gebrekkelighet hører til 
menneskets genetiske repertoar, side 
om side med drømmer om å over-
vinne alle mulig fysiske og kognitive 
begrensninger. Vesaas’ Tusten og 
Ambjørnsens Elling er to litterære 
skikkelser som er høyt elsket. De 
bærer sin forskjellighet med verdig-
het. Når Hege, søsteren til Tusten, i et 
øyeblikks irritasjon snakker skarpt 
til ham, svarer han: «Slik skal du 
ikkje seia til meg […] Du skal tala til 
meg som folk.» 

En etisk diskusjon kan starte der. 

Eller sagt på en annen måte: Teknisk 
er genforskningen i stand til å 
utradere Tustens virkelige brødre og 
søstre. 

Eller sagt på en helt annen måte: 
Andre eksempler vil stille biogene-
tikken i et mer positivt lys. Og jeg 
nevner dét, mistenksom som jeg er 
til mine forfengelige ønsker om å 
bringe argumentasjonen til harmoni, 
og til å gi skepsisen mer vind i 
seilene enn strengt nødvendig. 

Jeg begynte med autonomiestetik-
ken: Det gir lite mening å beskrive 
døden som hensiktsløs. Med dikt-
samlingen «Indre krets» fra 1999 har 
Arne Ruste skrevet noen fantastisk 
innsiktsfulle dikt om blant annet 
fugler. Boka kan sies å være en 
sammenhengende hyllest til det 
biologiske mangfoldet. I det perspek-
tivet er mennesket bare én av jordens 
mange arter, ikke kronen på skaper-
verket. Et av diktene handler om 
oteren, og om Exxon Mobil, oljesel-
skapet som eide lasteskipet som gikk 
på grunn i Prince William-sundet i 
Alaska i 1989 og forårsaket masse-

død av sjøfugl, oter og fi skearter 
høyt og lavt i næringskjeden. 
Konsernet ble kjent skyldig, men 
har anket dommen en rekke 
ganger i to tiår. Slik har de 
oppnådd å få boten redusert til 
lommerusk. Rettssystemet er 
manipulert nøyaktig dit 
konsernet ønsket. Den 
juridiske farsen forteller alt 
om konsernets etos og en 
økonomi solid nok til å lønne 
advokater som kan kunsten å 
pulverisere ansvar og realite-
ter. Dette konsernet er det som 
nå sponser den ledende forske-

ren innen «syntetisk biologi», 
Craig Venter. Han arbeider med å 

utvikle en helt ny type alger som 
skal produsere olje til bioenergi. 

Algene skal utnyttes kommersielt. 
Til tross for grønne løfter, tilsier 
erfaringen at all risiko lempes over på 
naturen. Havet blir en forsøkskanin. 
Kapitalkreftene arbeider raskere enn 
lovgivningen klarer å henge med. 
Exxon kan begynne å sette inn en 
månedlig sum som skal gå til å lønne 
advokater når prosjektet feiler og 
erstatningskravene kommer. Stor-
samfunnet må bite i seg skammen 
ved å ofre naturen. Utsiktene til økt 
forbruk har en suveren evne til å få 
skrupler til å fordampe.

I dag er autonomiestetikken mer 
eller mindre detronisert, skjønt den 
lever videre i andre forkledninger: i 
ideer om tidløshet, allmenngyldighet 
og kanskje i teknologiforakten. 
Spurvedøden som forties i lykkens 
likning må konfronteres med Bertolt 
Brecht: 

Hva er det for tider, da 
en samtale om spurver nærmest er en  
 forbrytelse 
fordi den innebærer taushet
om så mange ugjerninger?

bokmagasinet@klassekampen.no
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BÅNDDIAGRAM: Den tredimensjonale strukturen til proteinet 
alfa-hemolysin-7, som produseres av stafylokokker for å angripe 
røde blodlegemer.  ILLUSTRASJON: WIKIMEDIA COMMONS
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sandhederne».

DANMARK: 
Tue Andersen Nexø
Litteraturkritiker i Information.

SVERIGE: 
Ebba Witt-Brattström
Professor i litterturvitenskap.
Siste bok: «Dekadensens kön».

SVERIGE: 
Ingmar Lemhagen
Har siden 1970-tallet holdt 
seminarer for nordiske forfattere 
på Nordens Folkhögskola.

SVERIGE: 
Anneli Jordahl
Forfatter av blant annet  
«Klass – er du fi n nog».

FINLAND: 
Merete Mazzarella
Finlandssvensk forfatter og 
litteraturviter.

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

ISLAND: 
Halldór Guðmundsson
Forlegger og Laxness’ biograf.

ISLAND: 
Eirikur Örn Norðdahl 
Poet og var med på å starte forlaget 
Nýhil.

Det er en kjent og 
kjær fortelling: 
demokratene vant, 
antidemokratene 
tapte. Det er sånn 

regnskapet gjøres opp etter 
andre verdenskrig: De 
totalitære kreftene i Vest-
Europa tapte både militært og 
moralsk, og demokratiet 
seiret. Nazismen var et 
produkt av antidemokratiske 
krefter, og oppgjøret med 
nazismen krever derfor 
demokrati. Hvis vi ønsker det 
motsatte av nazisme, skal vi 
gi folk medbestemmelse og 
myndighet. 

Det er vår felles dannelses-
fortelling om hvordan vi ble 
de demokratene vi er den dag 
i dag. Nå er alle som bestem-
mer demokrater, og kritikken 
av demokratiet er ikke 
intellektuelt eller politisk 
farlig, selv om det er en 
attraktiv, motkulturell 
posisjon. Men to nye bøker 
forteller en annen historie om 
erfaringene fra andre ver-
denskrig. Det er den tyske 
idéhistorikeren Jan-Werner 
Müllers fremragende bok 
«Contesting Democracy», og 
den danske oldtidsforskeren 
Mogens Herman Hansens 
like glimrende «Demokratiets 
historie – fra oldtid til nutid».

Begge bøkene poengterer at 
etter krigen ble nazismen 
ikke tolket som et produkt av 
undertrykkelse av folket, 
men derimot av for mye, og 
feilaktig, frihet til folket. 
Nazismen ble i tida etter 
krigen ikke sett som konse-
kvensen av undertrykkelse 
og politisk ufrihet. Tvert 
imot: Nazismen ble ansett 
som konsekvensen av 
tøylesløs folkesuverenitet. 
Som Mogens Herman 
Hansen bemerker: I to 
folkeavstemninger, i 1933 og 
1934, ga over 90 % av tyske 
velgere sin støtte til Hitlers 

politikk. Hans mandat var 
slik sett godt folkelig foran-
kret. Han fi kk makt til å kaste 
den gamle orden, og nazis-
tene fi kk muligheten til å 
regjere gjennom dekreter. Det 
paradoksale er at Hitler fi kk 
demokratisk støtte til å 
underminere demokratiets 
institusjoner og ideologi. Det 
avslører det banale faktum at 
demokratiet grunnleggende 
sett er i konfl ikt med seg selv. 

Problemet for Tyskland etter 
krigen var altså ikke hvordan 
man skulle frigjøre folk fra 
undertrykkelse og ufrihet. 
Det var tvert imot hvordan 
man skulle begrense folkesu-
vereniteten, så borgerne ikke 
underminerer sine egne 
politiske institusjoner. Folket 
skal beskyttes mot seg selv. 

Det betyr at man i dagens 
Tyskland har stor juridisk 
kontroll med den politiske 
makten, og liten folkelig 

kontroll over den juridiske 
makten. Den tyske forfat-
ningsdomstolen behandler 
tusenvis av saker hvert år, 
som dreier seg om alt fra å 
tallfeste et verdig eksistens-
minimum, til abortlovgiv-
ning. Forfatningen gir ikke 
rom for folkeavstemning, selv 
når det dreier seg om grunn-
lovsendringer. 

Det demokratiet hvor juristene 
har stor makt til å forsvare 
rettighetene mot lovgiverne, 
kalles for et konstitusjonelt 
monarki. Det interessante er 
at denne formen for demo-
krati har vært forbildet for 
nye demokratier i Sentral- og 
Øst-Europa. Man har dannet 
nye demokratier i det tyske 
demokratiets bilde. Premisset 
er at den politiske makten 

skal begrenses og kontrolle-
res, hvis den ikke skal føre til 
fanatisme og kaos. 

Problemet er naturligvis 

omvendt: Dommerne har 
svært stor makt, og velgerne 
kan ikke holde dommerne 
ansvarlige, hvis de tar feil. 
Man skaper et slags demokra-
tisk aristokrati.  

Samme tankegang gjenfi nner 
vi i den fi nanspakten som er 
utarbeidet av den tyske 
forbundsbanken i Berlin, og 
som forsvares av den tyske 
kansler Angela Merkel: 
Grensene for de enkelte 
regjeringers fi nanspolitiske 
spillerom skal skrives inn i 
landenes forfatninger eller 
annen bindende lovgivning. 

De forsøker å gjøre politikk 
om til jus, så vi får beskyttelse 
mot politikernes luner og 
borgernes forskjellige krav. 
Det politiske spørsmålet om 
rett eller galt blir til et 
juridisk spørsmål om lovlig 
eller ulovlig. 

Tradisjonelt har pengepoli-
tikken vært unndratt politi-
kernes vilje, og overlatt til 
nasjonalbankene. Med 
fi nanspakten blir rammene 
om fi nanspolitikken både 
skjermet for politiske beslut-
ninger og gjort til et spørsmål 
om jus. Hvis man ikke stoler 
på at velgere er rasjonelle og 

kan stille politikere til ansvar, 
blir juristene en slags moder-
ne voktere. Det store spørs-
målet er hvordan man kan ha 
tillit til juristene, men ikke 
borgerne? 

De siste årene har vi sett store 
debatter om kampen mellom 
sivilisasjoner og kampen 
mellom demokrater og 
antidemokrater. Det står en 
langt mer presserende kamp 
om ulike forståelser av 
demokratiet: Det handler om 
hvorvidt juristene skal 
beskytte forfatningen mot 
borgerne, eller om borgerne 
skal ha makt til å regjere 
selv. 

Det er ikke et enten-eller, 
men et både-og. Alle er 
tilhengere av en viss juridisk 
kontroll med lovgivningen, 
og alle er tilhengere av en viss 
form for demokratisk kontroll 
med lovgivningen. Spørsmå-
let er altså ikke for eller mot 
demokrati, men om hva som 
skal være demokratisk, og 
hva som ikke skal være 
demokratisk. Det er sånn sett 
den europeiske historien som 
setter rammene for vårt 
demokrati i dag. 

bokmagasinet@klassekampen.no

Presserende: To nye bøker viser at kampen ikke står mellom demokrater og 
antidemokrater, men om to former for demokrati. 

Juristenes demokrati

ALL MAKT TIL ...: Angela Merkels nye fi nanspakt skjermer økonomien fra politiske beslutninger.  FOTO: MICHAEL GOTTSCHALK, AFP/SCANPIX

NORDISK RÅD
RUNE LYKKEBERG

Det politiske spørsmålet 
om rett eller galt blir til et 

juridisk spørsmål. 
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POETISK PRAKSIS

Klassekampens diktspalte redigeres av poetene Terje Dragseth og Aasne Linnestå. 
Vi trykker nye dikt av etablerte såvel som uetablerte forfattere.
Bidrag mottas på adressen poetiskpraksis@klassekampen.no.

om kvelden kryp du
ut or skogen
og bankar på døra mi

eg har blitt van med
smaken av mold,

barnålene på tunga

eg seier at det ikkje er fl autt
at fuglane

byggjer reir i håret ditt –

det er greitt
vi kjem alle derfrå

Marianne Clementine

Helt først, tenk litt 
over hva det 
innebærer: 33 år. 
33 noveller. Denne 
samlingen inne-

holder noveller skrevet i 
tidsspennet 1979–2010 – 
tenk på hvor lenge det er! 
Hvor mye som skjer i 
forfatterens liv i løpet av de 
30 årene, hvor mye som 
skjer i samfunnet, i littera-
turen. 

Novellene er hentet fra 
åtte ulike tidligere utgivel-
ser, og med nærmere 500 
sider er dette en fyldig 
introduksjon til Laila Stiens 
forfatterskap, godt under-
støttet av Bjarte Breiteigs 
etterord. Det er også han 
som har stått for utvalget. 

Laila Stien er kjent som en av 
Norges mest anerkjente 
novelleforfattere, og hun 
har etablert seg med et 
særegent univers hvor den 
nordnorske arbeiderklassen 
står i sentrum. På det 
området har hun stor 
autoritet. Med radikalt 
bokmål og utstrakt bruk av 
nordnorsk dialekt minner 
hun uvegerlig om hvilket 
konservativt, Oslo-nært 
bokmål de fl este leseropple-
velsene våre består av. 

Det er som nevnt de 
tradisjonelle arbeideryr-
kene vi møter hos Stien. 
Når hun en sjelden gang – 
som i «Øyens lyst» (1999) 
– introduserer meg for en 
arrogant arkitekt, er ikke 
stemmen hans like overbe-
visende. Fortellerens 
tåpelighet imøtegås ikke av 
forfatteren med den 
kjærligheten mange av de 
andre karakterene tross alt 
blir forunt. 

Som regel er det Stiens 
styrke at hun kan ekspo-
nere og gjøre narr av sine 
karakterer, samtidig som de 
påkaller leserens sympati. 

Sympati fordi vi ofte ser dem 
i et øyeblikk der noe knuses 
i dem. Der det tipper over. 
Det er gjerne tilsynelatende 
ubetydelige, hverdagslige 
detaljer som utløser de 
største emosjonelle skre-
dene. Måten kona sitter på i 
skobutikken minner 

ektemannen om en vond 
episode, et dårlig konstruert 
telt holder på å oppløse en 
hel familie, en kommentar 
om en penn utløser et lite 
sammenbrudd. En novelle 
heter passende nok «En 
bagatell». Familieferien, 
med sine kvelende forvent-
ninger om idyll, er et yndet 
tema for mange novellefor-
fattere, også for Stien. 

Det handler om øyeblik-
kene hvor den trivielle 
frustrasjonen gnager mot 
den eksistensielle despera-
sjonen. Knausgårds «Min 
kamp» handler i stor grad 
om dette. 
Stiens 
format er 
det lille, 
men den 
latente 
panikken er 
likevel til å 
ta og føle på. 
Enten det 
trivielle 
hensetter personen til 
vonde minner, eller det 
skaper en skrikende 
kontrast til det store, 
betydningsfulle man 
egentlig vil at livet skal 
handle om.

Laila Stiens noveller er ikke 
sånne som skriker og bråker 
– de lister seg i stedet innpå 
leseren, gjerne en stund 
etter at man er ferdig med 
selve lesningen. Familien og 
parrelasjonen er i fokus, og 
utroskap, alkoholisme, 
neglisjerende fedre og 

ektemenn er gjengangere. 
Spesielt de første samlin-

gene er preget av dette. 
Kvinnene tar ansvaret, 
mennene drikker og 
forsvinner, kvinnene tilgir. 
De har gjerne et slags anfall, 
men tar seg sammen. Både i 
«Blå barnevogn, Anita og 
Arne», «Høyt spill», «Spiller 
ingen rolle», «Sånt som 
skjer», «Hvit brud», «Det 
årn seg» og «Midd» møter vi 
ganske tvilsomme menn. 

I det tidlige forfatterskapet 
står Stien, som Breiteig 
påpeker, i syttitallets 
sosialrealistiske tradisjon. 
Sosialrealisme fortsetter 
hun da også med utover, 
men det sosiale endrer seg i 
Norge over disse tiårene. 

Seinere lar Stien i større 
grad kvinnene være 
skurkene, de står sterkere 
opp mot mennene (i noen 
tilfeller sammen). Det er 
ikke lenger tradisjonelle 
kjønnsroller som holder 
parene fanget, men følelsen 
av utilstrekkelighet og 
mistilpassethet som har 
fulgt menneskene inn i den 
nye, norske tidsalderen, 
hvor mennene bare vil gå 
Birken, hvor man risikerer å 
ende på fest med en hel 
seksjon fra NAV og hvor 

lykken er 
veranda 
med sol. 

Tross 
tematiske 
hovedlinjer 
og karakter-
gjengan-
gere, byr 
Stien på et 

stort spenn, handlingsmes-
sig og med tanke på det 
emosjonelle registeret. Det 
er overveldende å lese seg 
fra 1979 til 2010 på kort tid 
– novellene fortjener luft og 
tanker mellom seg. For her 
fi nnes det et dyp, av veldig 
ung og veldig gammel sorg, 
av angst, desperasjon og 
resignasjon, forventninger 
og skuffelse. 

Det fi nnes tilgivelse og 
håp. 

Silje Bekeng
bokmagasinet@klassekampen.no

Den laten-
te panik-

ken er likevel til 
å ta og føle på.

NOVELLER
Laila Stien
33 år/33 noveller
Utvalgt av Bjarte Breiteig
Tiden Norsk Forlag 2012, 474 sider

Håp: Laila Stiens sosialrealisme endrer seg med 
samfunnet. Men desperasjonen er der fortsatt.

Trivielt/eksistensielt

STILLFERDIG: Laila Stiens noveller er ikke sånne som skriker og bråker.  FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Annonse
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Forskjellen mellom å 
tegne og å lage 
tegneserier er større 
enn man kanskje 
antar, og en god 

tegner er ikke nødvendigvis 
en god tegneserieskaper. 
Dette fordi tegneserier ikke 
handler om å tegne, så mye 
som det handler om å sette 
visuelle elementer sammen 
til en (fortellende) helhet. Når 
en fremadstormende illustra-
tør som Kristian Hammerstad 
er aktuell med en god, 
gammeldags albumutgivelse 
på 56 fargelagte sider, er det 
dermed all grunn til å være 
spent på utfallet.  

Ved første møte, er det mest 
slående med «Kryp» de 
åpenbare parallellene til den 
amerikanske tegneserieska-
peren Charles Burns. Ham-
merstad henter, i likhet med 
Burns, en stor del av sin 
estetikk fra tilårskommen 
amerikansk populærkultur, 
og hans tegnestil er, i likhet 

med Burns’, basert på skygger 
som er så skarpt defi nerte at 
de framstår som solid materie. 
Hammerstads fi gurer sender 
imidlertid også tankene hen 
til Dan Clowes, og sammenlik-
net med en rein Burns-pastisj 
som for eksempel Lars 

Krantz’ «Dödvatten», fram-
står «Kryp» først og fremst 
som et verk hvor tegneserie-
skaperen fortsatt arbeider seg 
gjennom inspirasjonskil-
dene sine. Likevel 
framstår det for 
undertegnede som 
merkelig at Ham-
merstad, som 
utvilsomt er klar 
over likheten, velger 
å la en av sine tre 
fortellinger bruke 
groteske transfor-
masjoner av 
menneskekroppen 
som en metafor for 
tenårenes angst, slik nettopp 
Burns gjorde i sin kritiker-
roste «Sort hull». 

«Kryp» er en skrekkpastisj 
etter mønster av 80- og 
90-tallets versjoner av 
amerikansk populærkultur 
fra 50- og 60-tallet, og dermed 
sier det seg nærmest selv at 
den ikke er spesielt skummel. 
Likevel er det unektelig noe 

veldig rart på gang i Hammer-
stads univers: Personnavn og 
skilt tilsier at vi er i Oslo, men 
det er ikke et Oslo som likner 

den byen man kjenner fra 
det virkelige liv. Snarere 

er det et Oslo skildret 
av en person som aldri 
har sett byen, men 
som ved hjelp av 
fragmenter av 
amerikansk populær-
kultur har komponert 

sin høyst personlige 
versjon. Språket er 
spekket med 
usmidige anglisis-
mer, og karakterene 

ser ut som om de er plukket 
fra 60-tallets tegneserier fra 
småby-USA og 90-tallets high 
school-komedier.

Hadde det ikke vært for at 
rammefortellingen åpner for 
å tolke disse grepene som et 
bevisst forsøk på å skape et 
drømmenes Oslo hvor 
ingenting er som det skal, 
ville særlig språket være et 
betydelig ankepunkt, men 

gitt fortellingens utgangs-
punkt, må man stole på at 
opphavsmannen vet hva han 
driver med. 

Kristian Hammerstad er en 
dyktig illustratør, og «Kryp» 
beviser at han også mestrer 
tegneserieformatet. Likheten 
med Charles Burns er heller 
ikke problematisk i seg selv, 
men som anmelder ønsker 
man seg at han i framtiden 
enten forlater pastisjens 
distanserte posisjon eller tar 
den til nye, bisarre høyder 
– slik for eksempel Tim 
Hensley gjør i sin uutgrunne-
lige «Archie»-pastisj «Wally 
Gropius». 

Innvendingene til tross, er 
«Kryp» både en høyst lesever-
dig tegneserie og en på alle 
måter løfterik albumdebut, 
hvis fremste styrke ligger i 
Hammerstads evne til å skape 
slående, stemningsfullt 
fargelagte enkeltbilder. 

Aksel Kielland
bokmagasinet@klassekampen.no

Albumdebut: Kristian Hammerstad utmerker seg med slående enkeltbilder.

Andre menneskers mareritt
TEGNESERIE
Kristian Hammerstad
Kryp
Jippi comics 2012, 56 sider

Et lite antall aktører 
dominerer «det 
norske kunstsyste-
met», og de klapper 
hverandre på skul-

drene. Dette klappet følges av 
anerkjennelse, i form av 
oppdrag, utstillingsplass, 
innkjøp, stipendier og verv. 
Kort sagt av makt og goder, og 
det uten at aktørene avkreves 
rasjonelle begrunnelser i 
offentlighet – selv om det er 
fi nansiert av offentlige 
midler. 

Det er inntrykket leseren får av 
Dag Solhjell og Jon Øiens 
sosiologiske undersøkelse 
kalt «Det norske kunstfeltet». 
Boka omfatter kun bilde-
kunst og ikke andre viktige 
kunstformer som kunsthånd-
verk, design og arkitektur. 
Den gir en introduksjon til 
kunstsosiologiens historie, 
teorier og metode. Modellen 
er avledet av Pierre Bourdieu, 
men modifi sert ut fra hva som 
identifi seres som særtrekk 
ved norske forhold. 

Men boka blir for nasjonal: 
Kunstnere som primært har 
sin virksomhet utenfor Norge 
får ikke full uttelling. Solhjell 
regner heller ikke inn 
deltakelse i gallerier og 
museer utenfor Norge, noe 
som igjen gir en skjevhet med 
hensyn til reell status innen-
for Norges grenser. 

Forfatterne konsentrerer 
seg om størstedelen av det 
norske kunstfeltet: 2/3 av 
pengene som fl yter omkring i 
systemet er knyttet til 
offentlige bevilgninger. 

Feltet preges av maktkamper 
for å oppnå ulike typer av 
goder. Forfatterne legger til 
grunn at det høyeste gode en 
kunstner kan oppnå er stor 
kunstnerisk anerkjennelse, 
men de underkommuniserer 
sterkt den anerkjennelsen 
som kommer til uttrykk i 
salg. Forfatterne vier mest 
oppmerksomhet til kampen 
om defi nisjonsmakt og 
kampen om hvilke estetiske 
dommer som skal ha forrang, 
og ikke defi nisjonene og 
dommene i seg selv.

Det statlige engasjementet 
gjør det mulig å utvikle 
kunstneriske aktiviteter som 
er uavhengig av at det forelig-
ger noe privat marked. Den 

kommersielle del av systemet 
er liten og ifølge forfatterne 
sett på med forakt av de 
viktigste aktørene i feltet. De 
ser bort fra at fl ere av de mest 
toneangivende yngre norske 
kunstnere befi nner seg i et 
skjæringspunkt mellom å 
være avhengige av det 
statsfi nansierte norske 
kunstsystemet og aktører i et 
markedsstyrt, internasjonalt 
kunstfelt. Boka tar i liten grad 
opp denne utviklingen og de 
konsekvensene det kan få på 
sikt for legitimiteten av å 
opprettholde det sterke 
statlige engasjementet. Man 
kan innvende at kunst som 
produseres og vises i Norge 
ikke kan utforskes isolert fra 

det internasjonale kunst-
feltet.

For å vise mekanismene i 
Kunst-Norge har forfatterne 
delt det i tre delfelter: det 
inklusive, det eksklusive og 
det kommersielle, med hver 
sine kretsløp. Forfatterne 
tildeler det eksklusive feltet, 
som er opptatt av kunstens 
selvstendighet, en normgi-
vende posisjon. Det sier seg 
selv at toppen av en maktpy-
ramide har en egen interesse 
av å se sine verdier trumfet 
gjennom på lavere nivåer, og 
et middel til dette er å styre 
systemet gjennom hvem de 
begunstiger. At så er tilfelle 
blir godtgjort av forfatterne.

Boka munner ut i en oversikt 
over de ca. 390 kunstnerne 
som kan identifi seres som 
kunstnere i det eksklusive 
delfeltet i perioden boka 
dekker, det vil si 2003–2009. 
Debatt og uenighet om utvalg 
og rangering avspeiler ikke at 
det er noe «galt» med range-
ringen, men at ikke alle deler 
de samme verdier som 
utvalget av maktpersoner 
rangeringen bygger på har. 
Jeg savner en mer problema-
tiserende drøfting av forhol-
det mellom sektorene i 
systemet. Det hadde krevd at 
forfatterne hadde hentet inn 
data om hvilke forestillinger 
aktørene har om status og 
anerkjennelse. Boka hadde 
også tjent på et mer maktkri-
tisk perspektiv.  

Øivind Storm Bjerke
bokmagasinet@klassekampen.no

Sosiologi: Det norske kunstfeltet styres av en maktpyramide. 

Kampen om kunsten

TONEANGIVENDE: Josefi ne Lyche er blant landets viktigste kunstnere.             FOTO: TOM HENNING BRATLIE

SAKPROSA
Dag Solhjell, Jon Øien
Det norske kunstfeltet
Universitetsforlaget 2012, 392 sider
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Eg veit det. Og eg 
freister å få mine 
kameratar til å 
skjøna det. Men 
sjeldan trur dei meg. 

Aiai! Endelig mer Kristofer 
Uppdal! My man Arild Bye 
fortsetter en formidlingsjobb 
det står respekt av: Hans 
Uppdal-biografi  fra 2010 var 
en bragd, grundig, nøktern og 
nyansert. Nå har han redigert 
en utgivelse av Uppdals 
sakprosa i utvalg. På høy tid! 

Uppdal, altså! Finnes det en 
mer allsidig forfatter i norsk 
bokheim? Finnes det en 
mann med fl ere lag? Jenter og 
gutar, tenk over dette! Uppdal 
er på en og samme tid nietz-
scheaner, bloddropetrall-vita-
list, den første norske skildrer 

av arbeiderklassens frem-
vekst, syndikalist, sosialde-
mokrat, revolusjonær, 
anti-revolusjonær, nyromanti-
ker, norskdomsforkjemper, 
målmann, nyrealist og senere 
mystiker og profet. Både det 
dionysiske og apollinske 
fi nnes i monn i denne utgivel-
sen, hvor den sedvanlige 
uppdalske blanding av 
gråstein og gull skinner og 
skygger. Hans sakprosa 
oppsummert i en av hans 
egne setninger: Eg ser honom 
inn i augo so frekt eg kan. Og 
på hvem kaster Uppdal sitt 
varmkalde blikk? Hovne 
riksmålsfolk i hovedstaden, 
totalister, målfolk, partipam-
per, formenn på anleggene. 
Det lukter svidd av den 
ny-radikaliserte Uppdal, han 
bærer solide vedfang på den 
elden som heiter klassehatet. 
Samtidig har han stor kjær-
lighet for alle slags underklas-
ser, han slår til og med et slag 
for selve Dyret – streikebryte-
ren. Uppdal fungerer som en 
slags arbeiderklassens 
Wergeland, samtidig som han 
tydelig overtar Garborgs 
ærefulle banner som en 
tydelig og udogmatisk 
landsmålsstemme.

I utvalget fi nnes alt fra tidlige, 
ungdomslaglige betraktnin-
ger i den håndskrevne avisen 
Ogna, til språkpolitiske 
betraktninger i målavisen 
Mjølner, via fabelaktige 
reiseskildringer og frisk 
litteraturkritikk i Den 17de 
Mai, et hyggelig intervju med 
Oskar Braaten, og mer 
rendyrkete essays fra hans 
samling «Uversskyer» fra 
1917, til tiggerbrev til for 
eksempel en Nini Roll Anker 
eller en anmodning til 
William Nygaard (den forrige) 

om å besøke ham på Gaustad 
asyl. Det meste er utgitt 
tidligere, men har vært 
utilgjengelig i lang tid. Det er 
også ting som trykkes for 
første gang i denne utgivel-
sen.

Hvis Klassekampens 
anmelder skal tillate seg å gi 
noen råd til den unge Uppdal, 
er det at han kanskje burde 
skjerpet seg litt. Det er 
nemlig noe litt gymnasialt 
ved hans tidligste skrifter, 
men på denne tiden var man 
jo med i ungdomslaget til 
man var 40. Dette har selvsagt 
også en strukturell forklaring 
– den kresneste essayist 
skapes ikke ved hjelp av en 
tømmerblyant og noen løsark 
gjemt under granbaret i 
køyesengen på 16-manns-
brakken etter en 12-timers-
dag … Men idet Uppdal 
utvikler essayistisk moden-
het, gjør han det til gagns, 
uten at hans ungdommelige 
frekkhet går tapt.

Det fi nnes også forbindelses-
linjer til poesien i sakprosaen 
her, les for eksempel den 
tidlige, nyromantiske impre-
sjonen «Fela mi». Mon kimen 
til «Bloddropetrallen» fi nnes i 
det kinckske anslaget her? 
Og selveste «Isberget», norsk 
lyrikkhistories sublime 
høydepunkt, kom dets kulde 
først inn i Uppdals liv med 

artikkelen «Frå Nordishavet 
og Spitsbergen»? Som 
uhorvelege store, kalde troll 
fram or skoddeheimen.

Det beste i utvalget er 
reiseskildringene. Rallaren 
Uppdal har blikk for det 
urbane, enten det er i Berlin, 
Stockholm eller Oslo, han har 
et vått øye for alle former for 
fattigdom, samtidig som han 
slett ikke går av veien for 
komikk, for eksempel da 
hatten blåser av Uppdals 
hode og triller som panneka-
ken i eventyret gjennom 
Stockholms gjørmete gater. 
Et av høydepunktene i 
samlingen er «I ei kolgruve», 

ALLSIDIG: Uppdal er nietzscheaner, syndikalist, sosialdemokrat, revolusjo

Det lukter 
svidd av 

den ny-radikali-
serte Uppdal.

SAKPROSA
Kristofer Uppdal
Kamp. Sakprosa i utval 
Utvalg ved Arild Bye
Aschehoug 2012, 312 sider

Hvis du skjærer et 
snitt i skinnet 
mellom skulderbla-
dene på en hjort, 
stikker en golfball 

innenfor, slik at det blir en 
knott, binder tau rundt 
knotten og fester det til en 
fi rehjulstrekker, og trår på 
gassen, kan du fl å hjorten bar 
på et øyeblikk. Husk å skjære 
halvfrossent hjortekjøtt mot 
muskelfi brene, og tørk det på 
vedovnen. Hickory gir mest 
varme og lukter best, men er 
vanskeligst å kløyve. Vil du 
ha kaninkjøtt, men ikke ta 
vare på skinnet, kan du gjøre 
noe jævla innviklet, som 
likevel går fort når du først 
kan det.

Og hvorfor ikke slå opp i 
Bonnie Jo Campbells første 
roman på norsk for å fi nne ut 
hvordan du skal fl å en malle 
også? Se her – hovedpersonen 
Margaret har løyet på alderen, 
og kjæresten har oppdaget 
det:

– Du fylte sytten først i 
november, etter at du hadde 
fl yttet inn hos meg. Jøsses, 
Margaret.

Halen på mallen bøyde seg 
ut fra trestammen. Fisken 
krummet den halvfl ådde 
kroppen, kjempet mot spikeren 
som naglet hodet dens til treet. 
Denne deilige ettermiddagen 
hadde Margo helt glemt at 
alderen hennes kunne bety noe.

– Men herregud, Margaret, 
kan du ikke slå den i hodet 
eller noe?

– Hva?
– Vil du virkelig fl å en 

skapning levende? sa Mic-
hael. Den jævla fi sken. Den 
lider. Kan du ikke drepe den 
først?

«En elv en gang», som roma-
nen heter, har den samme 
blandingen av voldelig 
skittenrealisme og tilbake-
holdt humor som utdraget 
antyder. Margo, som hun 
helst blir kalt, er så vant til å 
fl å malle levende at hun 
samtidig tenker på ettermid-
dagen som «deilig». Hun blir 
distrahert fra sitt gjøremål av 
Michael, men så snart hun 
har fått omstilt seg til proble-
met med alderen, blir hun 
avledet igjen, denne gang av 
at Michael skifter fokus: 
Fortvilelsen over å ha ligget 
med en mindreårig, viker for 
vemmelse over fl åingen. 
Campbells kjappe innfanging 
av personenes vekslende 
fokus er mesterlig. Til 
amerikansk bestselger å 

være, holder hele boka 
forbløffende høyt nivå, 
håndverksmessig så vel som 
intellektuelt.

Det er en «deilig ettermiddag» 
for Margo, ikke bare fordi 
hun, med sitt nye ID-kort 
med fødselsdato, kan se frem 
til å få jakt- og fi skekort – og 
dermed slutte å tjuvfelle 
hjortebukker – men også fordi 
hun har fått et brev fra mora. 
Mora – et oppkomme av 
selvrettferdig uansvarlighet 
– har fått fnatt av mugg, 
stank, blåsnoker og sjalu 
nabokoner ved Stark-elva i 
rurale Michigan, og dratt sin 
kos. Margo har seilet opp og 
ned elva og leitet etter henne 
lenge. Faren er skutt og drept. 
Voldtatt er hun blitt, to 
ganger, og fl ere tragedier står 
i kø.

Campbell vet at for å kunne 
utfolde seg på ett område, bør 
man beherske seg på et 
annet. Det høyst lokale 
handlingsrommet gjør sitt til 
at jeg aldri sitter med følelsen 
av at de videre dramatiske 
hendelsene – et nytt drap, en 
uønsket graviditet, et selv-
mord – er plukket fra løse 
lufta. Vi får også to lårbeins-
brudd, en avskutt pikk – og en 
slutt som kaller på smilet. 
Men generisk sujett til tross: 
Her er lite føleri og publi-
kumsfrieri; handlingsmetnin-
gen er berettiget av en seriøs 
undersøkelse av frykt og 
hevn, og av ambivalensen 
som følger med grunnleg-
gende menneskelige behov 
som trygghet og sex. Hvordan 
spleiser du Cormac McCarthy 
eller Hemingways machismo 
sammen med kraftfeminis-
me? Slå opp her!

Frode Johansen Riopelle
bokmagasinet@klassekampen.no

Høyt nivå: Bonnie Jo Campbell 
spleiser hemingwaysk machismo 
med kraftfeminisme.

Grip geværet!
ROMAN
Bonnie Jo Campbell
En elv en gang
Oversatt av Bodil Engen
Vigmostad og Bjørke 2012, 404 sider

Gråstein og gull: Finnes det en mer allsidig forfatte

Jenter og gutar, 

www.ibsenhamsun.no

Jeg spørger kun, 
mitt kall er ei at svare

“
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en mørk og klaustrofobisk 
skildring av nedstigningen til 
mørket i en tysk kullgruve. 
Her når det uppdalske blikk 
perfeksjon. Også de nasjonale 
artiklene er fascinerende 
lesning i sine mytiske sveip 
over norsk historie. Bye 
kunne med fordel tatt med 
mer av Uppdals litteraturkri-
tikk, den er utilgjort og 
sympatisk.

To små innvendinger til 
utvalget. For det første: 
Språket er normalisert «for å 
letta lesinga for nye lesarar». 
Dette virker strengt tatt 
unødvendig. Enn så lenge 
fl ere av disse artiklene 
hovedsakelig fungerer som 
tidsbilder forsvinner noe 
vesentlig med den moderne 
språkdrakten. Man trenger 
knapt å være fi lolog for å 
forstå at ferdakort betyr 
billett. Hva som ser best ut, 
sier seg selv. Et eksempel: I 
original heter det: «Mine 
kjæraste syslur, naar eg har 
tid daa, er å liva i forntida, 
millom skuggar i forntida». I 
Byes normaliserte språk-
drakt: «Mine kjæreste syslar, 
når eg har tid då, er å leva i 
forntida, mellom skuggar i 
forntida.» Noe går tapt, mer 
enn det som vinnes ved den 
litt overpedagogiske tilgjen-
geligheten.

For det andre: Det virker 

kanskje litt stemoderlig å 
inkludere disse tiggerbre-
vene, de angår knapt saken. 
Bye gjør ellers en utmerket 
jobb med å sette tekstene inn 
i en kontekst i fl ere grundige 
forord. Kunne ikke forlaget 
heller fortsette med å gi ut 
brev i utvalg? Dessuten ligger 
diktmonsteret «Æve-lengdn» 

fremdeles uprentet på 
Nasjonalbiblioteket. Det er 
bare til å kjøre på, av Uppdal 
går vi ikke lei med det første.

Erlend O. Nødtvedt
Anmelderen er lyriker og har 
skrevet avhandling om 
Uppdals seine lyrikk.

bokmagasinet@klassekampen.no
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er i norsk bokheim enn Kristofer Uppdal?

tenk over dette!

Howard Zinn

The Historic Unfulfilled  
Promise
City Lights, 250 s., hft., kr. 169,-

Fin samling av politiske artikler gjennom 30 år av 
Howard Zinn, forfatteren av den geniale historie-
boka USA - Folkets historie. Zinn kommenterer det 
amerikanske lederskapet og både amerikansk 
utenriks- og innenrikspolitikk, alltid med interes-
sante perspektiver, fundert i sine formidable his-
toriekunnskaper.

Antony Beevor

The Second World War
Weidenfeld & Nicolson, 863 s., innb., kr. 299,-

Nytt storverk om andre verdenskrig av Antony 
Beevor, denne gangen en sammenfatning av he-
le krigen fra 1939 til 1945 i hele sin geografiske 
bredde. Med Beevors store kunnskaper og lan-
ge erfaring som formidler av historien om krigen, 
gir denne boka et interessant overblikk og nye 
uventede detaljer. I tillegg til tyskernes kamp på 
to fronter i hjertet av Europa og slaget om Stilleha-
vet, legger Beevor stor vekt på krigen i den østli-
ge delen av Asia, der verdenskrigen både begyn-
te og sluttet.

Siri Hustvedt

Living, Thinking, Looking
Picador, 384 s., hft., kr. 179,-

32 essayer av Siri Hustvedt skrevet i perioden 
mellom 2006 og 2011. I tillegg til tekster om per-
sonlige erfaringer, skriver Hustvedt om vitenskap, 
tenkning og visuell kunst. Tekstene spinner rundt 
spørsmål som hvordan vi ser, husker, føler, drøm-
mer og kommuniserer. Med store kunnskaper fra 
både det humanistiske og det realvitenskapelige 
feltet nærmer hun seg det evige spørsmålet om 
hva det vil si å være et menneske.

Jared Diamond

Våpen, pest og stål
Spartacus, 490 s., hft., kr. 169,-

En historie- og vitenskapsbok som allerede har 
opparbeidet seg klassikerstatus, nå i norsk 
pocketutgave! Hvordan har det seg at det var eu-
ropeerne som skaffet seg herredømme over hele 
verden, og ikke f.eks. mayaer, bantuer, arabere el-
ler kinesere? Jared Diamond presenterer i denne 
kritikerroste bestselgeren en overbevisende teori 
basert på analyser hvordan geografisk og biolo-
gisk/økologisk variasjon satte muligheter og be-
grensninger for den historiske utviklingen av for-
skjellige samfunnsstrukturer. 

Terry Eagleton

Why Marx was Right
Yale, 258 s., hft., kr. 159,-

Ny i pocket! Den britiske litteraturteoretikeren 
Terry Eagleton går her til angrep på ti av de inn-
vendingene som oftest blir reist mot marxismen 
- at den leder til politisk tyranni, at den reduserer 
alt til økonomi, at den er historisk deterministisk, 
osv. På en engasjert og underholdende måte av-
dekker han feilene ved disse fordommene og vi-
ser marxismens fortsatte relevans.

SE VERDEN 
GJENNOM 
TRONSMO

Vi befinner oss i det 21. århundre etter Kristus. Hele Norge er 
erobret av bokkjedene. Hele? Nei! En liten sjappe gjør  
frem deles motstand. Denne strie, ukuelige bokhandelen 
– Tronsmo – lar seg selvsagt ikke knekke.
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POLITIKK

1. Hva heter lederen i det greske partiet 
Syriza?

MEDIER

2. Hvem ble nylig kåret til NHLs mest 
verdifulle ishockeyspiller?

MUSIKK

3. Hvem er plateaktuelle med «Energi»?

FILM

4. Hva heter animasjonsfi lmen med Mike 
og Sully i hovedrollene som nå får en 
oppfølger?

VITENSKAP

5. Hva er kølnvann?

LITTERATUR

6. Hvem debuterte med romanen Fattige 
folk?

HISTORIE
7. Mellom hvem sto Boerkrigen?

GEOGRAFI

8. Hva heter Sør-Afrikas tre hovedsteder?

ORD

9. Og hva heter de 
elskede og hatede 
blåseinstrumentene 
som ble brukt fl ittig 
under fotball-VM i 
2010?

HVEM ... 10. er dette?

1. Alexis Tsipras

2. Jevgenij Malkin

3. DDE

4. Monsterbedriften (Monsters Inc.)

5. Eau de Cologne, en slags parfyme

6. Fjodor Dostojevskij

7. Briter og afrikanere kjempet om de 

store gull- og diamantforekomstene i 

Sør-Afrika (1898–1902)

8. Cape Town, Pretoria og Bloemfontein

9. Vuvuzela

10. Skuespiller Kristen Stewart

SVAR

TI SPØRSMÅL

Akkurat idet Magnus 
Carlsen var i ferd 
med å gjennomføre 
ei turnering med 
blodfattige remiser 
og kun én seier, kom 
Luke McShane han 
til unnsetning i 
sisterunden av Tal 
Memorial. Inspirert 

av god gli, klarte engelskmannen å 
ruinere stillinga si ved å ofre seg 
bort. Dermed oppsto denne resul-
tatlista som ved et under:

1. Magnus Carlsen  NOR 5.5

2. Teimur Radjabov  AZE 5.0

3. Fabiano Caruana  ITA 5.0

4. Alexander Morozevich  RUS 4.5

5. Alexander Grischuk  RUS 4.5 

6. Levon Aronian  ARM 3.5

7. Vladimir Kramnik  RUS 4.5

8. Hikaru Nakamura  USA 4.0

9. Luke McShane  ENG 4.0

10. Evgeny Tomashevsky  RUS 3.0

Fabiano Caruana er en ung lovende 
spiller som var nær ved å vinne hele 
turneringa. Et tap i sisterunden 
ødela en ellers fantastisk turnering. 
Det hadde vært fristende å vise et 
parti av italieneren, men vi får 
heller fortsette å hylle Luke McS-
hane. Han leve! 

Hvit: Alexander Morozevich
Svart: Luke McShane

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 a6 5.
e3 b5 6.b3 Lg4 7.h3 
Mer vanlig er 7.Le2 e6 8.0–0 Sbd7 9.
h3 Lh5 10.Lb2 Ld6 11.Se5 Lxe2 12.
Sxe2 Dc7 13.cxd5 cxd5 14.Tc1 Db8 
15.Sxd7 Sxd7 med likt spill.
7...Lxf3 8.gxf3 
Hvit unngår trolig 8.Dxf3 e5 9.dxe5 
Lb4 10.Ld2 Lxc3 11.Lxc3 Se4 12.Lb4 
bxc4 13.Dg4 c5 14.f3 cxb4 15.fxe4 
0–0 16.exd5 Dxd5 17.Lxc4 Dxe5 
18.0–0 Sc6 19.Df3 Dc7 fordi det ikke 
gir noen fordel. 
8...Sbd7 9.Lg2 e6 10.Ld2
Dette er et nytt trekk som trolig 
hvit har satt sin lit til,  men jeg liker 
ikke stillinga.
10...Le7 11.f4 0–0 12.0–0 
Nå griper svart initiativet med:
12...bxc4 13.bxc4 Sb6! 14.c5 Sc4 15.
Le1 Kh8 16.Se2 Tg8 
Svart innser at b-linja ikke er nok 
for å vinne.
17.Sg3 g5!? 18.Df3?
Bedre er 18.fxg5 Txg5 19.Tb1 der 
det blir hvit som tar over b-linja.
18...g4?
Svart overser 18...gxf4 19.Dxf4 Db8! 
20.Dxb8 Taxb8 og nå eier svart linja 
til evig tid.
19.hxg4 Sxg4 20.Tc1?
Jeg forstår ikke hvorfor hvit unngår 

20.Tb1
20...Df8?! 
Klart sterkere er 20...Lh4 
21.Lh3! Sf6 22.Kh2 Tb8 23.e4!? 
Txg3!?
Ai, ai! Svart gir gjerne en kvalitet 
for å skaffe seg en fribonde på e4.
24.fxg3 dxe4 25.Dc3 Sb2?
Svart overser fi nessen 25...Dh6 
26.Th1 Se3! med omtrent likt spill.
26.Tb1 Sd5 27.Dd2 
Her tror jeg at hvit gir ifra seg en 
gyllen mulighet med 27.Dc2! Sd3 
28.Txb8 Dxb8 29.Lf2 der b-linja vil 
gi en behagelig fordel.
27...Sc4 28.Txb8 Dxb8 29.De2 Sce3 
30.Th1 
Bedre blir ikke 30.Tf2 Lf6 31.Dxa6 
Db1 32.Ld2 Lxd4 der også bonde på 
d4 faller.
30...Lf6 31.Lg2?
Nå bukker hvit så det suser. Likt 
spill gir 31.Lc3 Sxc3 32.Dxe3 Db4 
33.f5 Dxd4 34.Dxd4 Lxd4 35.fxe6 
fxe6 36.Lxe6 Lxc5 37.Kg2
31...Lxd4 32.Lxe4 
Også etter 32.Lh3 Db5 33.Dxb5 axb5 
34.Ld2 Sc4 35.Lc1 Kg7 står svart 
overlegent. Brettet mangler åpne 
linjer, mens bonden på e4 er 
livsfarlig. 

Øyeblikket er inne for å la pauke-
slagene prege sluttsatsen:
32...Sxf4 33.gxf4 Dxf4† 34.Lg3 
Hvit lever lenger etter 34.Kh3 Dxe4 
35.Tf1 Dg6 36.Tf4 e5 37.Th4 f5 38.
Df3 f4 39.Lf2 Sf5 40.Lxd4 Sxd4 41.
Dg4 Dd3†. Svart sjakker til seg 
bonden på a2 før han spiller Sf5 i et 
beleilig øyeblikk.
34...Dxe4 35.Te1 Df5 36.Ld6 Sg4† 
37.Kg2 Se3† 38.Kh2 e5 39.Tg1 Df4† 
40.Kh3 Dh6† 0-1
Hvit er matt i fem trekk: 41.Kg3 Sf5 
41.Kg2 Dg5† 42.Dg4 Dxg4† 43.Kh2 
Dxg1† 44.Kh3 Dg3#

Odd Øivind Bergstad
oddvind@gmail.com

Leve Luke

Luke McShane

Alexander Morozevich

SJAKK
Odd Øivind Bergstad

En eller annen har en 
gang sagt at politikk 
er det muliges 
kunst. En skulle 
nesten tro han var 
bridgespiller. Hvis 
det er noe en trenger 
å lete etter, spesielt i 
motspill, så er det 
hva som er mulig 

– uansett hvor lite sannsynlig – 
framfor det som er umulig. 

I alle dagens spill, dekk over Øst 
og Syd kort og svar på spørsmålene 
før du leser videre.

Spill 1
Du starter som Vest med ruter 3 
som vinnes på bordet. En spar 
spilles til esset ditt. Hvor mange og 
hvilke stikk tror du det er mulig å 
få? I hvilken rekkefølge? Hva 
spiller du nå? 

Det skulle være mulig å få fi re 
stikk hvis makker har damen 
dobbel i kløver. Han kan ikke ha 
mye, men han kan ha det, så i stikk 
tre spiller du en liten kløver. Det er i 
det minste en sjanse for at spillefø-
rer legger knekten i bordet. Makker 
vinner med dama og spiller en 
kløver til ditt ess, og du gir ham en 
stjeling. En beit.

Spill 2
Du starter med hjerter konge 
(spørsmål om fordeling) og får 
toeren fra Øst. Hva gjør du nå? 

Makker har vist tre hjerter så det 
er ikke mer å hente der. Ruteren er 
tatt godt vare på hos blindemann. 
Stikk og beiter må komme via 
kløver, så i stikk to spiller du kløver 
konge. Når denne får beholde 
stikket spiller du knekten. 

Når det spilles liten fra blinde-
mannen, må du håpe makker er 
våken nok til å stikke over og gi deg 
en stjeling for en beit.

Spill 3
Du starter med hjerter konge for å 
ta en titt på bordet. Hva gjør du i 
stikk to? Det er ikke mye håp. 

For sitt hopp til fi re hjerter må 
spillefører ha både ED i spar og EK i 
kløver. Dersom han har tre ruter, er 
det elleve stikk å snelle hjem. Ditt 
eneste håp er at han kun har to 
ruter og at han ikke har åtte stikk 
på egen hånd, så i stikk to vrir du til 
en liten ruter. 

Når du kommer inn på hjerter ess 
spiller du en ruter til. Dette er siste 
inntaket til bordet, så spillefører vil 
nok prøve seg med en spar til dama. 
Du vinner med kongen og frir deg i 
hjerter, og din makker kan sitte å 
vente på beiten med kløver dame.

Espen Gisvold
espen.gisvold@googlemail.com

Det muliges kunst

BRIDGE
Espen Gisvold
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K J 7 6

K J 10 8

E

K J 9 4

SPILL 1       GIVER: NORD  SONE: INGEN

5 4

7 5 3 2

K 10 8 5 4

D 2

D 10 9 8 3 2

E 4

D 9

10 6 5

E

D 9 6

J 7 6 3 2

E 8 7 3

Vest Nord Øst Syd

– 1 ♣ pass 1 ♠
Pass 3 ♠ pass 4 ♠

E J 7

J 6 5

E K D

D 10 3 2

SPILL 2       GIVER: VEST  SONE: ALLE

2

D 10 2

9 7 6 5 3

E 6 5 4

K D 10 9 8 6 5

7

8 2

9 8 7

4 3

E K 9 8 4 3

J 10 4

K J

Vest Nord Øst Syd

1 ♥ dbl 2 ♥ 4 ♠

8 7 2

6 5

E K D 10 9

J 9 7

SPILL 3       GIVER: SYD  SONE: ALLE

J 5 4

4 3

5 4 3 2

D 10 8 6

E D 

D J 10 9 8 2

7 6

E K 4

K 10 9 6 3

E K 7

J 8

5 3 2

Vest Nord Øst Syd

– – – 1 ♥
1 ♠ 2 ♦ pass 4 ♥
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NAVN: .................................................................. 

...............................................................................

ADRESSE: ........................................................... 

............................................................................... 

POSTNR./STED: ................................................ 

...............................................................................

Løsningen på kryssordet sendes til:

Klassekampen, Postboks 9257 Grønland

0134 Oslo.

Løsningen må være oss i hende innen 

4. juli.

Husk å merke konvolutten

«Kryssord 1684»

Gevinsten er ei bok fra forlaget Oktober.

Løsninger sendt på faks blir ikke med i 

trekningen.

Vi gratulerer vinneren av kryssord 1682:

Rune Pedersen,  1516 Moss
Spørsmål om kryssordet rettes til x-paal@hotmail.com

Løsning kryssord 1682

Løsningen sendes til: Klassekampen, Postboks 9257

Grønland, 0134 Oslo.

Løsningen må være oss i hende seinest 27. juni.

Husk å merke konvolutten «Barnekryssord 738».

Gevinsten er en tegneserie.

Løsninger sendt på faks blir ikke med i trekningen.

Vi gratulerer vinneren av kryssord 737:

Heidi Øvstedal, 4018 Stavanger
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ADRESSE: ......................................................................

..........................................................................................

POSTNR./STED: ...........................................................
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RADIO
Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00 og 19.00.

09.05 Reiseradioen 11.06 Popquiz 12.05 Øde
øy 12.30 Ukeslutt 13.30 P.I.L.S. 14.03 Helge-
land 16.03 Herreavdelingens feriekoloni 17.03
Alle tiders blinkskudd 19.00 Radio Super med
Superlørdag 20.03 Lørdagskveld med Elin Aan-
dal-Herseth 20.30 Værmelding med 2-dagers-
varsel 20.34 4·4·2 EM fotball menn kvartfinale
22.00 Dagsnytt med værmelding 22.05 4·4·2
EM fotball menn kvartfinale 23.03 På dansefot
00.05 Nattønsket 02.03 Helgeland 04.03
P.I.L.S. 04.33 20 spørsmål 05.03 Spill våken
05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 13.00, 20.00 og

21.00. 09.03 Ring inn musikken – 815 49 002
10.03 Sommer i P2 – Merete Lindstrøm 11.03
Verden på lørdag 12.03 Kurer 12.30 Ukeslutt
13.30 Studio Sokrates 14.03 Jungeltelegrafen
15.03 Sommer i P2 – Jostein Gripsrud 16.03
Museum 16.40 Verden på lørdag med Korre-
spondentbrevet 17.03 På livet laus 17.30 Kun-
streisen 18.05 BluesAsylet 19.03 Musikk i P2 –
Operaen Falstaff 22.00 Dagsnytt med værmel-
ding 22.05 Rundt midnatt 23.03 Livet 00.05
Notturno

Dagsnytt hver hele time kl.
06.00-09.00, samt kl. 12.00,
14.00, 16.00. Deretter kl. 03.00,

04.00 og 05.00. 09.03 Lørdagsrådet 12.03
Kirketid 14.03 VG-Lista Topp 20 16.03 P3lør-
dag 20.00 Christine 22.00 nu:no 24.00 P3natt
05.03 P3natt

Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00. 09.00 God lørdag
11.00 Mer musikkhelg 18.00

Kultur 19.00 Norges topp 40 albumliste 21.45
Sen lørdag 24.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time kl. 08.00-
24.00. 09.00 Mikkes Superfrokost
12.00 Jorda rundt på 80 sekunder

13.00 Misjonen Destillert 14.00 Radiokompa-
niet 16.00 Sport og musikk direkte 18.00 Sport
og musikk 18.30 Naturligvis 19.00 P4 Topp 30
22.00 P4 Party 23.00 Svart-hvitt 24.00 Lyden
av P4 01.00 Vi og verden – innenriks 01.30 Vi
og verden – utenriks 02.00 Lyden av P4

07.35 Solens mat (r) 08.05 Luksus i ørkenen
(r) 08.35 Lovesikh (r) 09.05 Norge rundt (r)
09.30 Toppidrettsveka (r) 10.10 Verda vi ska-
per 11.00 Folk (r) 11.30 Ut i naturen (r) 12.00
Lisa Goes to Hollywood (r) 12.30 Å vokse opp
som en Kennedy (r) 14.10 På vei til Sel (r)
14.40 Munter mat (r) 15.10 Justin Bieber live i
Oslo (r) 16.10 Den store reisen (r) 17.00 Mes-
ternes mester (r)
18.00 Huset på prærien (r)

Dokumentar. Tolv år gammel finner Hans
Olav Brenner sin bestefars gamle koffert fra
et opphold i Canada på 1920- og 30-tallet
på et mørkt loft. Kofferten er full av bilder og
dokumenter.

19.00 Lørdagsrevyen
19.45 Lotto-trekning
19.55 Jubileumskonsert for dronning

Elizabeth
På Buckingham Palace ble det 4 juni arran-
gert en gedigen konsert til ære for dronning
Elizabeths 60-års regentjubileum. Høyde-
punkter fra festlighetene inkluderte artistene
Robbie Williams, Stevie Wonder, Elton John,
Kylie Minogue og Paul McCartney.

21.30 Sommeråpent
22.35 London 2012

(6) Br. komiserie. Noen har bestemt at
Greenwich Park skal benyttes til ridekonkur-
ranser. Det er det slett ikke alle som er
glade for.

23.05 Kveldsnytt
23.25 Sommaren med Göran

Sv. komedie fra 2009. En ung mann er på
jakt etter drømmekvinnen. Han bestemmer
seg for å lete i den svenske skjærgården og
havner midt i en midtsommerfest. I rollene:
David Hellenius, Mirja Turestedt, Peter Mag-
nusson. Regi: Staffan Lindberg.

01.00 Sommeråpent (r)
02.05-04.25 Dansefot jukeboks m/chat

09.50 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 10.00 Distriktsnyheter
13.25 Sommernattkonsert fra
Schönbrunn (r) 15.00 Arkitektens
hjem (r) 15.30 Muse – A Seaside
Rendezvous (r) 16.30 Fete tider
17.30 Himmelliv
18.00 Romfolket – lovløse i

Europa? (r)
Sv. dokumentar.

19.00 Dyreklinikken (r)
(1) Sv. dokumentarserie.

19.30 Brenner rå (r)
(1) Anne Grete Preus.

20.00 Spitfire-kvinnene (r)
Br. dokumentar fra 2010.
Dette er historien om 185
kvinnelige piloter fra siste
verdenskrig som var med på å
vinne krigen. 15 av dem lever
fortsatt.

21.00 Nyheter
21.10 Ingen grunn til

begeistring
(3) Am. komiserie. Ti-årsjubile-
et nærmer seg, og Larry og
Jeff blir omsider enige om å
lage et Seinfeld-reunion show.

21.40 Vestens ryttere
Am. western fra 1961. En
kynisk og korrupt marshall blir
overtalt til å hjelpe til i for-
handlingene med Comanche-
indianerne om å frigi noen
hvite fanger. I rollene: James
Stewart, Richard Widmark,
Sherley Jones. Regi: John
Ford. (15 år)

23.25 Kontorkonserten
Majorstuen – hos Olje- og
energidirektoratet.

23.50-01.15 Thriller i Manila

06.00 TV 2 Junior 06.01 Penelope 06.06
Noddy 06.40 Thomas Toget og vennene hans
07.02 Lauras stjerne 07.13 Pusekatten Poppy
07.25 Babar 07.47 Geronimo Stilton 08.10
Unger og katter 08.31 Loulou fra Montmartre
09.00 Nyhetsmorgen 10.00 Bonanza (r) 11.00
Bonanza (r) 12.00 Heder og Hammer (r) 12.30
Heder og Hammer (r) 13.00 Heder og Hammer
(r) 13.30 Heder og Hammer (r) 14.00 Sport &
Spill V75Travtips og ekspertvurderinger av lørda-
gens V75. 14.30 Verdens sterkeste mann
2011 15.30 Verdens sterkeste mann 2011
16.30 Ekstrem lidenskap (r) 17.30 Allsang på
grensen (r)
18.30 Nyhetene
18.50 LørdagsMagasinet
19.10 Sportsnyhetene
19.20 Været
19.30 UEFA EURO 2012: Fotballfest
20.25 UEFA EURO 2012: Før kampen
20.40 UEFA EURO 2012: Spania –

Frankrike 1. omgang
Direkte fra Donetsk og kvartfinalen i fotball-
EM mellom Spania og Frankrike.

21.35 UEFA EURO 2012: I pausen
21.45 UEFA EURO 2012: Spania –

Frankrike 2. omgang
Direkte fra Donetsk og kvartfinalen i fotball-
EM mellom Spania og Frankrike.

22.45 Nyhetene og Været
23.00 EM-kveld
23.30 UEFA EURO 2012: FC Football

speçiale
00.00 A Perfect World

Am. drama fra 1993. I rollene: Kevin Cost-
ner, Clint Eastwood, Laura Dern. Regi: Clint
Eastwood. (15 år)

02.40 America's Got Talent
04.25 Nattsending

06.00 Coach (r) 06.30 Lassie (r)
07.00 Tvins 2012 08.30 Nanny
(r) 09.00 Dr. Phil (r) 09.55 Micha-
el Jackson: The Life of an Icon
13.00 Fangene på fortet (r)
14.00 Top Model New Zealand
15.00 Top Model Australia (r)
16.10 Top Model (r) 17.10 Hot in
Cleveland (r) 17.40 Mike & Molly
(r) (12)
18.10 Smash

(3) Am. dramaserie.
Skuespilleren som alle mener
egner seg best til rollen som
Joe DiMaggio viser seg å bære
på en hemmelighet.

19.10 Bring It on Again
Am. komedie fra 2004. I rol-
lene: Anne Judson-Yager, Bree
Turner, Kevin Cooney. Regi:
Damon Santostefano.

21.00 Bridget Jones' dagbok
Br./fr. romantisk komedie fra
2001. Bridget Jones skal slut-
te å røyke, gå ned i vekt, og
ikke minst få orden på kjærlig-
hetslivet sitt. I rollene: Renée
Zellweger, Hugh Grant, Colin
Firth. Regi: Sharon Maguire.
(11 år)

22.55 Gran Torino
Am./ty. drama fra 2008. I rol-
lene: Clint Eastwood, Christop-
her Carley, Bee Vang. Regi:
Clint Eastwood. (15 år)

01.15 Bones (r)
02.15 Hotell Syden (r)
03.15 Charterfeber –

kjentfolk på tur (r)
04.10 Livet i Cutter Gap

Am. drama fra 2001.
05.40-06.00 Viasats verden

06.15 Nikki (r) 06.40 Nikki (r)
07.05 Steg for steg (r) 07.30
Steg for steg (r) 07.55 What I
Like About You (r) 08.20 Will &
Grace (r) 08.45 Will & Grace (r)
09.10 Happy Endings (r) 09.35
Happy Endings (r) 10.00 Happy
Endings (r) 10.25 So You Think
You Can Dance (r) 11.15 So You
Think You Can Dance (r) 12.55
So You Think You Can Dance (r)
14.00 America's Funniest Home
Videos (r) 14.30 America's Funni-
est Home Videos (r) 15.00 Ameri-
ca's Funniest Home Videos (r)
15.30 America's Funniest Home
Videos (r) 16.00 America's Funni-
est Home Videos (r) 16.30 Under-
cover Boss (r) 17.30 Ullared (r)
18.30 Wipeout (r)
19.30 America's Funniest

Home Videos (r)
20.00 America's Funniest

Home Videos (r)
20.30 Marriage Ref

(10) Am. realityserie.
21.30 Outbreak – I fare-

sonen
Am. thriller fra 1995. I rollene:
Dustin Hoffman, Morgan Free-
man, Rene Russo. Regi: Wolf-
gang Petersen.

23.50 Castle (r)
00.45 Body of Proof (r)
01.40 Falling Down

Am./fr./br. actiondrama fra
1993. (15 år)

03.50 The Walking Dead (r)
04.45 CSI: NY (r)
05.30-05.57 Steg for steg

(r)

06.00Morgensending
09.05 Gullfeber
10.00 Gullfeber
11.00 Gullfeber
12.00 Gullfeber
13.00 Gullfeber
14.00 Gullfeber
15.00 Våpenlære
16.00 Teknologiprogram-

met
16.30 Teknologiprogram-

met
17.00Månemaskiner
18.00 Kavalerikamp
19.00 X-Machines
20.00 CarWarriors
21.00 FlyingWild Alaska
22.00 Parasittmareritt
23.00Mythbusters Dirty

Dozen
24.00 Rowing the Pacific
01.00 Ispilotene
02.00 Fly som aldri lettet
03.00 USAs største feng-

sel
03.55 American Under-

world
04.45 Nattsending

06.00 Bompibjørnene
06.25 På kroken
06.40Magikerne på

Waverly Place
07.05 Shake it up
07.25 Phineas og Ferb
07.50 Det søte liv til sjøs
08.10 A.N.T. – Akselerert

Naturlig Talent
08.35 Shake it up
09.00 Diverse sendinger
14.15 HannahMontana

Forever
14.40 HannahMontana
15.00Magikerne på

Waverly Place
15.45 Det søte liv til sjøs
16.30 Shake it up
17.15 Phineas og Ferb
17.50 Lykke til Charlie!
18.15 Phineas og Ferb
18.35 Lykke til Charlie!
19.00 Q-gjengen

Am. animasjonsfilm
fra 2004.

20.15 En god latter!
20.30 På tampen
20.50 Kveldssending

08.30Morgensending
10.20 Olympiske Leker:

Together to London (r)
10.35 Olympic Dream (r)
10.50 Euro 2012 Flash
11.00 Padling: EM i

Zagreb, Kroatia
13.00 Tennis

WTA-turnering i East-
bourne, England.
Finale, direkte.

14.45 Tennis
ATP-turnering i East-
bourne, England.
Finale, direkte.

16.45 Tennis: Mats Point
(r)

17.15 GP3: Series i
Valencia, Spania

18.00 Fotball-EM i
Warszawa, Polen (r)

20.00 Euro 2012 Show
20.30 Kampsport: Fight

Club (r)
22.00MixedMartial Arts
23.00 Fotball-EM i

Gdansk, Polen
01.00 Nattsending

06.15Morgensending
09.15 Hus til salgs –

Australia (r)
10.15 Hus til salgs –

Australia (r)
11.10 Hus til salgs (r)
12.15 Hus til salgs (r)
13.20 Judge Glass (r)
13.45 Judge Glass (r)
14.10 Judge Judy (r)
14.40 Judge Judy (r)
15.10 Judge Judy (r)
15.40 10 år yngre: Duel-

len (r)
16.40 Hus til salgs (r)
17.45 Gossip Girl (r)
18.45 Switched at Birth (r)
19.45 Fra shabby til chic

butikk (r)
21.00 Nattsvermeren

Am. thriller fra 1991.
(18 år)

23.20 Kvinner i flerkoneri
(r)

00.25 Face Off (r)
01.25 Cold Case (r)
02.20 Nattsending

05.05Morgensending
13.00 Pantelånerne i

Detroit (r)
13.30 Pantelånerne i

Detroit (r)
14.00 Pantelånerne i

Detroit (r)
14.30 Pantelånerne i

Detroit (r)
15.00 Pantelånerne i

Detroit (r)
15.25 Lagerkrigen (r)
15.55 Lagerkrigen (r)
16.25 Lagerkrigen (r)
16.55 Lagerkrigen (r)
17.25 Lagerkrigen (r)
18.00MAX Sport: Focused

(r)
19.00 Top Gear Australia

(r)
20.00 InkMaster (r)
21.00 Falling Down

Am./fr./br. actiondra-
ma fra 1993. (15 år)

23.10 Top 20 Countdown
(r)

00.10 The Librarian 3
02.05 Nattsending

06.00Morgensending
08.45 Øyer
09.40 Rock Stars
10.35 Stor, større, størst
11.30 Byggesonen
12.00 På innsiden: Area

51s hemmeligheter
13.00 Paranaturlig
14.00 Paranaturlig
15.00 Paranaturlig
16.00 Alien Invasion
18.00 På innsiden: Area

51s hemmeligheter
19.00 Det visste jeg ikke
19.30 AlaskaWingMen
20.30Megafabrikker
21.30Megafabrikker
22.30 Tabu
23.30 Kriminallaboratori-

et
00.30 Amerikansk og

transseksuell
01.30 På innsiden: Russ-

lands tøffeste fengsler
02.30Megafabrikker
03.30 Tabu
04.30 Nattsending

19.30 Flight of the
Conchords
(9) Am. komiserie.
Bret verver Jemaine
og Dave for å fikse
ham en kjæreste.

19.55 Hotellet (r)
(8) Br. doku-komedie-
serie. Problemene
tårner seg opp når
daglig leder Wayne
og hans assistent
Marta fyker i tottene
på hverandre.

20.45 Partydronninger (r)
(7) Br. dokumentar-
serie.

21.25 Foreldre fra helvete
Relative Strangers.
Am. komedie fra
2005. I rollene: Danny
DeVito, Kathy Bates,
Neve Campbell. Regi:
Greg Glienna. (7 år)

22.55 Dating i mørket (r)
(5) Norsk realityserie.

23.45 Brura blei lura (r)
00.40 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Sommermorgen
10.00 Diverse sendinger
12.00 Ponniskolen
12.30 Superstreker
14.30 Krem Nasjonal (r)
15.00 SvampeBob (r)
15.20 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10Madagaskarpingvi-

nene (r)
16.20 Ville dyr (r)
16.50 Helt hekta (r)
17.15 Supernytt miks
17.25 Øisteins blyant (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Didrik og Dorte (r)
17.45 Timmy-tid (r)
18.01 Bernt og Erling på

nye eventyr (r)
18.05 GisleWink på even-

tyr (r)
18.30 Underbuksepira-

tene (r)
18.35 Danseakademiet
19.00 Danseakademiet

(6) Austr. dramaserie.
19.25-19.30 Ooglies

06.25Morgensending
13.20 På väg till Malung

(r)
13.50 Att fånga en fjäril

(r)
14.20 Att angöra en bryg-

ga
Sv. film fra 1965.

16.00 Rapport
16.05 Semester, semester,

semester (r)
16.25 Barnmorskan i East

End (r)
17.20 Eighties (r)
17.50 Helgmålsringning
18.00 Rapport
18.15 Den förlorade prin-

sen
19.15 Jonssons onsdag
19.30 Rapport
19.45 Historien om Bee

Gees
20.00 Fotbolls-EM:

Spanien – Frankrike
23.00 Rapport
23.05 Speedway: VM-

serien
00.05 Nattsending

08.50Morgensending
10.45 Bokcirkeln Sund-

holm (r)
11.15 Antikmagasinet (r)
11.45 Enastående kvinnor
12.40Work of art (r)
13.25 Staden i mitt hjärta

(r)
14.25Minnet av

Messaure (r)
15.15 Bästa sändningstid

(r)
16.10 Korrespondenterna

sommar (r)
16.40 Uppdrag OS (r)
17.10 Spela för friheten
19.00Mästarklass med

Berganza
20.00 Veckans

föreställning
21.25 Kvinna utan

samvete
Am. langfilm fra
1944.

23.10 Taxi (r)
23.55 Staden i mitt hjärta

(r)
00.55 Nattsending

05.10Morgensending
09.55 Brothers & Sisters

(r)
10.45 Brothers & Sisters

(r)
11.35 Brothers & Sisters

(r)
12.25 Brothers & Sisters

(r)
13.15 Brothers & Sisters

(r)
14.00 Grey's Anatomy (r)
14.50 Grey's Anatomy (r)
15.40 Grey's Anatomy (r)
16.30 Grey's Anatomy (r)
17.20 Grey's Anatomy (r)
18.10 Glee (r)
19.00 The Secret Circle (r)
20.00Milliardærarvingen

(r)
20.50Milliardærarvingen

(r)
21.40 Don Juan DeMarco

Am. drama fra 1994.
23.30 Eataholics (r)
00.25 Alias (r)
01.15 Alias (r)
02.05 Nattsending

08.15Morgensending
12.05Whacked Out

Sports (r)
12.30 Nitro Circus (r)
13.00 Nitro Circus (r)
13.30 Nitro Circus (r)
14.00 Nitro Circus (r)
14.30 Nitro Circus (r)
15.00 South Park (r)
15.30 South Park (r)
16.00 South Park (r)
16.30 Vinner V75

Sport.
17.30 South Park (r)
18.00 That '70s Show (r)
18.30 That '70s Show (r)
19.00 That '70s Show (r)
19.30 That '70s Show (r)
20.00 Enmoderne familie
20.30 Enmoderne familie
21.00 Jackass 3.5

Am. komedie fra
2011. (11 år)

22.40 Hollywoodland
Am. krimdrama fra
2006. (11 år)

01.00 Nattsending

06.00Morgensending
10.00 Stargate Atlantis (r)
11.00 Eureka (r)
11.55 Royal Pains (r)
12.50 Community (r)
13.20 Seinfeld (r)
13.50 Seinfeld (r)
14.25 Fra vrak til glis (r)
15.30 Gumball 3000med

Tommy ogMorten (r)
16.00 Gumball 3000med

Tommy ogMorten (r)
16.30 F1: Canada Grand

Prix Kvalifisering
Sammendrag av
dagens kvalifisering.

17.30 The A-Team (r)
18.30 Simpsons (r)
19.00 Simpsons (r)
19.30 Simpsons (r)
20.00 Cops (r)
20.30 NCIS
21.00 Politistasjonen

Danmark (r)
22.30Windtalkers

Am. actionfilm fra
2002.

01.05 Nattsending

12.15 Schmeichel – Best
in theWorld (r)

13.15 Cantona – Le Mag-
nifique 7 (r)

13.45 UEFA Champions
League (r)
Real Madrid – APOEL.

15.30 UEFA Champions
League (r)
Bayern München –
Basel.

19.00MUTV: Van Nistel-
rooy – All the Goals (r)

20.00 Futbol Mundial (r)
Fotballmagasin.

20.30 UEFA Champions
League (r)
Inter – Marseille.

22.15 Schmeichel – Best
in theWorld (r)

23.15-00.15 Ole: Gunning
for Glory (r)

21.30: Sommeråpent 20.00: Spitfire-kvinnene20.40: EURO 2012: Spania – Frankrike 21.00: Bridget Jones' dag..21.30: Outbreak – I fare...
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RADIO
Dagsnytt hver hele time.
09.03 Reiseradioen 11.03

Gudstjenesten fra Trondenes kirke i Harstad
12.03 Alle tiders blinkskudd - spesial 13.25
Værmelding 13.27 Alle tiders blinkskudd - spe-
sial 14.03 Krimtimen 15.03 Norsk på norsk
16.03 Øde øy 16.41 Ønskekonserten 17.30
P.I.L.S. 18.03 Kveldsåpent 20.30 Værmelding
med 2-dagersvarsel 20.34 4·4·2 EM fotball
menn kvartfinale 22.00 Dagsnytt med værmel-
ding 22.05 4·4·2 EM fotball menn kvartfinale
23.03 Krimtimen 00.05 Nattønsket 02.03 Pop-
quiz 03.03 Sent og tidlig 04.03 Spill våken
05.33 Morgenandakt 05.45 Værmelding med
varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 20.00. 09.03

Værmelding 09.05 Klar en klassiker 09.30
Språkteigen 10.05 Sommer i P2 – Jostein
Gripsrud 11.03 Søndagsavisa 12.03 Radiofront
13.03 Radio Migrapolis 13.30 Bok i P2 14.03
Livet 15.03 Sommer i P2 – Stein Torleif Bjella
16.03 Klassiske norske rockealbum 16.40 Dik-
tafon 17.03 Verdibørsen 18.03 Folkemusikkti-
men 19.03 Verdt å lese: Siste oppdrag 19.30
Musikk i P2 – Konsert 20.30 Klar en klassiker
21.03 Harald Are Lund 22.00 Dagsnytt med
værmelding 22.05 Jazzklubben 00.05 Notturno

Dagsnytt hver hele time frem til
kl. 21.00 unntatt kl. 10.00 og
13.00. Deretter kl. 02.00, 04.00

og 05.00. 09.03 Søndagsmorgen 12.03 Kirke-
tid 14.03 P3søndag 18.03 Ugift 20.03 P3søn-
dag 22.00 VG-Lista Topp 40 24.00 P3natt
02.03 Filmpolitiet 04.03 P3natt 05.03 P3natt

Nyheter hver hele time kl.
08.00-20.00. 09.00 God søndag
11.00 Mer musikkhelg 14.00

God søndag 20.00 Kosmo 22.00 Panorama
24.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time kl. 08.00-
24.00. 09.00 Mikkes Superfrokost
12.00 Popkonge 13.00 Meggene

14.00 Radiokompaniet 16.00 P4 Favoritter
17.00 Sport og musikk 18.00 Sport og musikk
direkte 21.00 Lyden av P4 22.00 Den blå
timen 23.00 Gelius og Hvermann 24.00 Lyden
av P4 03.00 Den blå timen 04.00 Lyden av P4

07.20 Historiske hager (r) 07.50 Spanske fris-
telser (r) 08.20 Folk (r) 08.50 Hurtigruten – ett
år etter (r) 09.20 Program ikke fastsatt 10.45
Den største elgen i verda (r) 11.40 Ei reise over
Island (r) 12.10 Sommeråpent (r) 13.15 Spitfi-
re-kvinnene (r) 14.15 Ferieparadiset Maldivene
(r) 14.45 Niklas' gourmetreise (r) 15.15 Bye &
Rønning redder verden (r) 16.30 Mesternes
mester (r) 17.30 Grønn glede (r)
18.00 Bondeknølen (r)

(8) Da. livstilsserie.
18.30 20 spørsmål (r)

(6) Spørrekonkurranse.
19.00 Søndagsrevyen
19.45 Sportsrevyen
20.00 EM fotball kvartfinale

Mulig kvartfinale i EM fotball. Direkte.
20.55 Der ingen skulle tru at nokon

kunne bu (r)
(3) Norsk dokumentarserie. Arne Bakke
Mælen hadde odel på det avsidesliggende
småbruket Mælen i Jondal i Hardanger. Men
landskapet var bratt, og da han tok over var
husene falleferdige. I stedet for å drive jorda,
gjorde han tunet om til kunst- og kultursenter.

21.25 Miss Marple: Sittaford-mysteriet
(r)
Br. krimserie. Et snøfall isolerer hotellet fra
omverdenen. En av gjestene blir funnet myr-
det, og miss Marple må avsløre den skyldige.

23.00 Kveldsnytt
23.20 Legendariske kvinner (r)

(4) Br. dokumentarserie. Bak suksessen lå
det mye sorg for Audrey Hepburn.

00.10 Titanic – skipet som ikke kunne
synke
Br. dokumentar.

01.25 London 2012
01.55 Miss Marple: Sittaford-mysteriet
03.30-04.30 Sommeråpent

11.55 Brenner rå (r) 12.25 Kiri-
kou og trollkvinnen (r) 13.35 Lan-
deplage (r) 14.05 Pappa tar gull
(r) 15.25 Hva er et menneske?
16.25 Kunnskapskanalen (r)
18.00 Norge rundt og rundt

(r)
18.30 Det store kobber-

tyveriet
Da. dokumentar.

19.00 Dyreklinikken (r)
(10) Sv. dokumentarserie.

19.30 Ingen grunn til
begeistring (r)
(3) Am. komiserie. Ti-årsjubile-
et nærmer seg, og Larry og
Jeff blir omsider enige om å
lage et Seinfeld-reunion show.

20.00 Kampen om
Thamshavnbanen (r)
Norsk dokumentar. Filmen
gransker forholdet mellom den
tyske okkupansjonsmakten og
Orkla Gruber-Aktieselskap.

21.00 Nyheter
21.10 Hovedscenen (r)

Arild Erikstad har vært i Paris
for å møte en av de siste,
store fiolinister fra miljøet
rundt Jascha Heifetz, israelske
Ivry Gitlis.

21.20 Jascha Heifetz – et
portrett (r)
Historisk materiale som setter
fokus på hva som gjorde Hei-
fetz til en slik unik fiolinist og
kunstner.

22.50 Korrespondentane
(10) Sv. dokumentarserie.

23.20-01.05 Bølgen (r)
Die Welle. Ty. drama fra 2008.

06.00 TV 2 Junior 09.00 Nyhetsmorgen 10.00
Bonanza (r) 11.00 Bonanza (r) 12.00 America's
Got Talent (r) 14.00 Trude (r) 14.30 Pusur 2
16.15 Sykkel-NM: Fellesstart. Direkte fra Bergen.
18.00 Sykkel-NM: Fellesstart –

oppsummering
Høydepunktene fra fellesstarten under syk-
kel-NM i Bergen.

18.30 Nyhetene og Sporten
18.50 Været
19.00 Villdyrlegen (r)

(3) Norsk dokumentarserie. Silje Hvarnes og
hennes hjelper Gaute Grøtta Grav til verdens
største sykehus for elefanter.

20.00 Kolibriens ukjente liv
Ty. dokumentar. Bli med på en spennende
reise inn i kolibriens ukjente liv.

21.00 Nyhetene
21.20 Været
21.25 Sportsnyhetene
21.45 Iskaldt kappløp (r)

Norsk dokumentar. I anledning 100-års jubi-
leet for Roald Amundsens ferd mot Sydpo-
len, gikk Vegard Ulvang og tre andre i den
gamle polarheltens skispor.

22.45 EM-kveld
Siste nytt fra fotball-EM i Polen og Ukraina.

23.15 UEFA EURO 2012: FC Football
speçiale
Skråblikk på fotball-EM.

23.50 Don Juan DeMarco
Am. drama fra 1994. I rollene: Marlon Bran-
do, Johnny Depp, Faye Dunaway. Regi: Jere-
my Leven.

01.45 Hack (r)
02.40 60 Minutes (r)
03.30 Sportsnyhetene
03.45 Været (r)
03.55-06.00 Sonen

06.00 Morgensending 09.55 Er
du smartere enn en tiåring? (r)
10.55 Paris Hilton BFF – jakten
på en bestevenn (r) 11.50 The
Fashion Show (r) 12.50 Dirty Dan-
cing: The Time of Your Life (r)
13.50 Kampen mot kiloene (r)
14.55 Vaskehjelp i New York
15.55 Ekstreme samlere (r)
16.55 Psyk forandring (r)
18.00 Gordon Ramsay

rydder opp (r)
19.00 Hellstrøm rydder opp

(r)
20.00 Ekstrem oppussing

USA
(11) Am. realityserie.

21.00 Bridget Jones: På
randen
Br./fr./ty./irsk-am. komedie fra
2004. Seks uker har forholdet
til Mark vart, og tingenes til-
stand kunne ikke ha vært
bedre. Eller...? I rollene: Renée
Zellweger, Colin Firth, Hugh
Grant. Regi: Beeban Kidron.

22.50 Kongen av Queens (r)
(120) Am. komiserie.

23.20 How I Met Your
Mother (r)
(13) Am. komiserie.

23.50 The Firm (r)
(19) Kan. dramaserie.

00.50 In Plain Sight (r)
(1) Am. dramaserie.

01.50 Twelve Monkeys
Am. science fiction fra 1995.

04.25 Eastwick (r)
05.15 The Loop (r)
05.40-06.00 Viasats verden

06.15 Morgensending 10.00 Cou-
gar Town (r) 12.05 Ungkaren
14.00 America's Funniest Home
Videos (r) 15.30 Sinnasnekker'n
Sverige (r) 16.30 Et lite stykke
Thailand (r) 17.30 Tangerudbak-
ken borettslag (r)
18.30 Den store

overraskelsen (r)
(5) Am. dokumentarserie.

19.30 Byggebransjens
cowboyer
(3) Br. livsstilserie.

20.30 Castle
(21) Am. krimserie. Stemning-
en er dårlig mellom Castle og
Beckett, så Castle finner seg
en ny partner.

21.30 Body of Proof
(8) Am. dramaserie. En brud
faller død om på bryllupsdagen
og alle er mistenkt.

22.30 The Walking Dead
(10) Am. grøsserserie.

23.25 CSI: NY (r)
(3) Am. krimserie.

00.25 Michael Jackson – ett
år etter
Am. dokumentar. Filmen avslø-
rer artistens dypeste hemme-
ligheter, og setter søkelyset på
årsakene til hans død.

02.20 In the Name of the
People
Am. drama fra 2000.

03.55 Castle (r)
(1) Am. krimserie.

04.40 Castle (r)
(3) Am. krimserie.

05.25-05.50 Steg for steg (r)

06.00Morgensending
10.00 Fly som aldri lettet
11.00 American Hotrod
12.00 American Chopper:

Senior vs junior
13.00 American Trucker
13.30 American Trucker
14.00Mektige skip
15.00 Blod, svette og

sverdfisk
16.00 FlyingWild Alaska
17.00Wild Fisherman:

Norway
18.00 CarWarriors
19.00 Ispilotene
20.00 X-Machines
21.00Mythbusters Dirty

Dozen
22.00 The Ultimate Climb
23.00 Sportsvitenskap
24.00 USAs største

fengsel
01.00 I Escaped: Real

Prison Breaks
01.30-02.00 I Escaped:

Real Prison Breaks
02.00Mythbusters
03.00 Nattsending

06.00 Bompibjørnene
06.25 På kroken
06.40Waverly Place
07.05 Shake it up
07.25 Phineas og Ferb
07.50 Det søte liv til sjøs
08.10 A.N.T.
08.35 Shake it up
09.00 Diverse sendinger
10.30 Ole Brumm
11.45 Kick Buttowski
11.55 Det søte liv til sjøs
12.40 A.N.T.
13.25 Fairly Odd Parents
14.15 HannahMontana
15.00Waverly Place
15.45 Det søte liv til sjøs
16.30 Shake it up
17.15 Phineas og Ferb
17.50 Lykke til Charlie!
18.15 Phineas og Ferb
18.35 Lykke til Charlie!
19.00 Ole Brumm
20.10 Jessie
20.30 På tampen
20.50Min barnevakt er

en vampyr
21.15 Kveldssending

08.30 Rally (r)
09.00 GP3: Series i

Valencia, Spania
10.00 Padling: EM i

Zagreb, Kroatia
Direkte.

11.15 Touring Car i Imola,
Italia

11.45 Bilsport
12.30 Touring Car i Imola,

Italia
13.00 Padling: EM i

Zagreb, Kroatia
Direkte.

13.55 Tennis (r)
15.00 Padling: EM i

Zagreb, Kroatia
17.00 Fotball-EM i

Warszawa, Polen (r)
19.00 Tennis (r)
20.00 Fotball: Euro 2012

Show
20.45 Boksing: Bigger's

Better (r)
23.00 Fotball-EM i

Donetsk, Ukraina
01.00-01.15Motorsport

Weekend (r)

06.45Morgensending
10.35 Verdens strengeste

foreldre (r)
11.25 Verdens strengeste

foreldre (r)
12.20 The Lying Game (r)
13.10 Prinsesse på

glattisen
Am./kan. romantisk
dramakomedie fra
2005.

15.00 Judge Glass (r)
15.25 Judge Glass (r)
15.55 Judge Glass (r)
16.20 Judge Judy (r)
16.45 Judge Judy (r)
17.10 Grotesk

forfengelighet (r)
18.15 Project Runway (r)
19.15 Nora Roberts –

Hemmelig fortid
Am. thriller fra 2009.

21.00 Love Happens
Am. drama fra 2009.

23.10 The Betrayed
Am. krimdrama fra
2008. (15 år)

01.05 Nattsending

05.10Morgensending
13.25 Dusørjegeren (r)
13.55 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
14.50 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
15.15 Pantelånerne i Las

Vegas (r)
15.45MAX Fotballsøn-

dag: Før kampen
16.00MAX Fotballsøndag

Vålerenga – Stabæk,
1. omgang.

17.00MAX Fotballsøndag
Vålerenga – Stabæk,
2. omgang.

18.00 Robot Chicken
18.30 Archer (r)
19.00 Politiet UK (r)
20.00 Top 20 Countdown

(r)
21.00 First Strike

Am. action fra 1997.
(15 år)

22.45 Outbreak – I fare-
sonen
Am. thriller fra 1995.

01.15 Nattsending

06.00Morgensending
08.45 Øyer
09.40 Rock Stars
10.35 Stor, større, størst
11.30 Byggesonen
12.00 AlaskaWingMen
13.00 AlaskaWingMen
14.00 AlaskaWingMen
15.00 Hemmeligstemplet
16.00 Hemmeligstemplet
17.00 Hemmeligstemplet
18.00 Hemmeligstemplet
19.00 Det visste jeg ikke
19.30 AlaskaWingMen
20.30 Hvordan skape et

nytt hjerte
21.30 Sex i steinalderen
22.30 Kriminal-

laboratoriet
23.30 Rock Stars
00.30 Tabu
01.30 Hvordan skape et

nytt hjerte
02.30 Sex i steinalderen
03.30 Kriminal-

laboratoriet
04.30 Rock Stars
05.30 Nattsending

19.30 Oppdrag
Sognefjorden (r)
(1) Dokumentarserie.
I første episode møter
vi de forventningsful-
le deltagerne som
mønstrer på båten
Fjordvisjon i Bergen.

20.00 Prinsesser på
sjekker'n (r)
(2) Dokumentarserie.

20.55 Flight of the
Conchords (r)
(9) Am. komiserie.

21.25 Sommarenmed
Göran
Sv. komedie fra 2009.

22.55 Lov og orden: New
York
(14) Am. krimserie.

23.40 Dating i mørket (r)
00.25 Don't Say aWord

Am. thriller fra 2001. I
rollene: Michael Dou-
glas, Sean Bean, Brit-
tany Murphy. Regi:
Gary Fleder. (15 år)

02.15 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Sommermorgen
10.00 SvampeBob
10.25 Helt hekta (r)
10.45 Helt hekta (r)
11.10 Nettjenter (r)
11.35 Legenden om Enyo

(r)
12.00 Ponniskolen
12.30 Superstreker
14.30MIA-maraton

sesong 5
16.25 Danseakademiet (r)
16.50 Danseakademiet (r)
17.15 Supernytt miks (r)
17.25 Øisteins blyant (r)
17.30 Uki (r)
17.35 Didrik og Dorte (r)
17.40 Timmy-tid (r)
18.00 Fugleveien 3 (r)
18.10Med bestefar i

lomma (r)
18.20 KatjaKaj og

BenteBent (r)
18.30 Scouts Safari (r)
18.50 Sigve og Haifinn (r)
19.00-19.30 Leonardo (r)

06.10Morgensending
13.05 Fyra årstider blir

åtta – Vivaldi möter
Piazzolla (r)

14.15Macken (r)
14.45 Little Britain USA
15.15 Den stora kustresan
15.55 Rapport
16.00 Speedway: VM-

serien (r)
17.00Motor: Rally-VM
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 En sång om glädje
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.50 Glömda brott
20.00 Ev. Fotbolls-EM:

Kvartsfinal 4
Kvartsfinal 4 från
Kiev.

23.00 Humor godkänd av
staten (r)

23.10 Anslagstavlan
23.15 Rapport
23.20 När Harvey mötte

Bob
00.50 Nattsending

08.55Morgensending
13.30 Vem vet mest? (r)
14.00 Vem vet mest? (r)
14.30 Vem vet mest? (r)
15.00 Vem vet mest? (r)
15.30 Vem vet mest? (r)
16.00Mästarklass med

Berganza (r)
17.00 Urbana samer:

Fjollträsk
17.30 Dysselecksi – blind,

blåst och bortgjord
18.00 Hans Roslings

statistik (r)
19.00 Världens största

regnskog
19.50 Kryp och andra djur
20.00 Strindberg 100 år:

En dåres försvarstal
20.50 Because the night
21.00 Aktuellt
21.15 Antikmagasinet (r)
21.45Work of art
22.30 Dokument utifrån
23.30 Kingdom hospital

(r)
00.15-01.10Minnet av

Messaure (r)

06.00Morgensending
09.25 Happy Day (r)
09.55 Frustrerte fruer (r)
10.45 Frustrerte fruer (r)
11.35 Frustrerte fruer (r)
12.25 Frustrerte fruer (r)
13.10 Frustrerte fruer (r)
14.00 Privat praksis (r)
14.50 Privat praksis (r)
15.40 Privat praksis (r)
16.30 Privat praksis (r)
17.20 Privat praksis (r)
18.10 Supernanny (r)
19.00My Fair Wedding (r)
20.00 Glee

(16) Saturday Night
Glee-ver.

21.00 The Secret Circle
(18) Sacrifice.

21.50 Brutte løfter (r)
22.40 2 Broke Girls

(6) And the Disappea-
ring Bed.

23.05 American Idol
23.55 Koneklubben (r)
00.45 Koneklubben (r)
01.35 Koneklubben (r)
02.25 Nattsending

08.15Morgensending
13.00M*A*S*H (r)
14.00M*A*S*H (r)
15.00M*A*S*H (r)
16.00M*A*S*H (r)
16.30 Sveriges verste

bilfører (r)
17.30 Før avspark

Siste nytt før tippeli-
gakampen mellom
Rosenborg og
Strømsgodset.

17.55 Tippeligaen
Rosenborg – Strøms-
godset, 1. omgang.

18.50 I pausen
Høydepunkter fra 1.
omgang.

19.00 Tippeligaen
Rosenborg – Strøms-
godset, 2. omgang.

20.00 Vinn påminuttet
21.00 Open Range

Am. western fra 2003.
(15 år)

23.40 Klovn (r)
00.15 Klovn (r)
00.45 Nattsending

06.00Morgensending
13.00 Community (r)
13.30 Community (r)
14.00 Community (r)
14.30 Community (r)
15.00 Community (r)
15.30 Community (r)
16.00 Community (r)
16.30 Community (r)
17.00 Fia F1 høydepunk-

ter fra Canada Grand
Prix
Høydepunkter fra
Canada Grand Prix.

18.00 Glory Daze (r)
19.00 How I met Your

Mother
19.30 Simpsons
20.00 Community
20.30 Grimm
21.30Most Daring
22.30Walking Tall 2

Am. actionfilm fra
2007. (15 år)

00.20 Verdens villeste
politivideoer (r)

01.20Most Daring (r)
02.20 Nattsending

12.00 UEFA Champions
League (r)

13.45 UEFA Champions
League (r)

15.30 UEFA Champions
League (r)
APOEL – Real Madrid.

17.15 UEFA Champions
League (r)
Benfica – Chelsea.

19.00 UEFA Champions
League Highlights (r)
Et tilbakeblikk på de
beste scoringene fra
UEFA Champions Lea-
gue 2011/2012.

20.30 UEFA Champions
League (r)
Real Madrid – APOEL..

22.15-24.00 UEFA
Champions League (r)

20.55: Der ingen skulle tru at nokon... 20.00: Kampen om Thams...21.45: Iskaldt kappløp 21.00: Bridget Jones: På...21.30: Body of Proof



Annonse


